စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းတင္သြင္းရန္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ လီမိတက္
(ကုမၸဏီမွတ္ပုံတ င္အမွတ္၊ ၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂)

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္ ျဖန္႔ေဝရန္ မဟုတ္ပါ။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌သာ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီတို႔ကသာ လည္းေကာင္း
ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂
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သို႔
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ကုမၸဏီအမည္

-

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ လီမိတက္

ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္

-

ဦးျမင့္ဝင္း၊ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ

တင္သြင္းသည့္ ရက္စြဲ

-

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

ကုမၸဏီလိပ္စာ

-

အမွတ္ ၃၈၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢဳိလ္

-

ေဒၚေဆြေဆြျမင့္
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ဘ႑ာေရးဌာန)

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

-

အမွတ္ ၃၈၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

ဖုန္း၊ ဖက္စ္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ

+၉၅ (၁) ၂၅၀၂၀၉ (ဖုန္း) +၉၅ (၁) ၂၄၅၉၃၂ (ဖက္စ္)
<admin@mcb.com.mm>

ကုမၸဏ ၏ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္

-

Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd
အမွတ္ ၀၅-၀၃၊ Union Business Centre (UBC)၊
နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ိဳရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္

-

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ပထမထပ္၊
အမွတ္ ၂၁-၂၅၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ ့နယ္၊
ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္

-

ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္
U Hla Tun and Associates, Limited
အမွတ္ ၆၄ (ဘီ)၊ ပထမထပ္၊ ေရႊဂုဏ္ပလာဇာ၊
ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။
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စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းတင္သြင္းျခင္း
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အမ်ိဳးအစား

-

သာမန္ အစုရွယ္ယာမ်ား

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း အမည္

-

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange)

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းကို

-

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ လီမိတက္

အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပသထားမည့္ ေနရာ

အမွတ္ ၃၈၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ားဘဏ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္သည့္
http://www.mcb.com.mm တြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္
ထည့္ဝင္ရန္

သို႔မဟုတ္

ကုမၸဏီ၏

အစုရွယ္ယာမ်ားကို
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ေရာင္းခ်ရန္

ကမ္းလွမ္းျခင္း

မျပဳပါ။

မာတိကာ

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ
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၁။
ဤ “ကုမၸဏီ”၊ “ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ”၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
-

“ဘဏ္”၊ “MCB” ႏွင့္ အလားတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ လီမိတက္
(Myanmar Citizens Bank Limited)

“ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ”

-

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ (Central Bank of Myanmar)

“DICA”

-

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
(Directorate of Investment and Company Administration)

“YSX”

-

ရန္ကုန္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
(Yangon Stock Exchange)

“ဘ႑ာႏွစ္” ၊ “FY”

-

ဘ႑ာႏွစ္ (ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ဧၿပီလ ၁-ရက္ေန႔တြင္ စတင္ကာ ေနာင္
ကပ္လ်က္ ႏွစ္၏ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္သည္)

“ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအဖြ႔”ဲ

-

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ လီမိတက္၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအဖြဲ႔
(Board of Directors of MCB)

“ဒါ႐ိုက္တာ”

-

MCB ၏ ဒါ႐ိုက္တာ

“ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း”

-

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္စပ
ြဲ ါ ဤ
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း

“ဘ႑ာေရးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္” ၊ “MSEC”

-

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.

“GDP”

-

စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ (Gross Domestic Product)

“Latest Practicable Date”

-

31 March 2016

“စာရင္းတင္သြင္းျခင္း”

-

YSX တြင္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တရားဝင္
စာရင္းတင္သြင္းျခင္း

“အစုရွယ္ယာရွင္”

-

ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္သူ

“အစုရွယ္ယာမ်ား”

-

ကုမၸဏီ၏ သာမန္ အစုရွယ္ယာမ်ား

“က်ပ္ / Ks ”

-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သုံး ေငြေၾကး အမ်ဳိးအစား

“USD/US$”

-

အေမရိကန္ေဒၚလာ (American Dollar)

“EUR”

-

ဥေရာပသုံး ေငြေၾကးအမ်ဳိးအစား (European Currency)

“SGD”

-

စင္ကာပူေဒၚလာ (Singapore Dollar)
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၂။

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဝင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတို႔ အတြက္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိ ထုတ္ေဝထားၿပီး ျဖစ္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား အားလုံးကို ရန္ကုန္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္
စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းအား ျပဳစုေရးဆြထ
ဲ ားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီ၏ အသစ္
ထုတ္ေဝမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ဤစာတမ္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူထံ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း
မျပဳပါ။

ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကသာ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္

စာရင္းသြင္းရန္

ဤ

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

စာတမ္းကို

သေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္။

ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးခ်င္းစီက ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္

ျပည့္စုံမႈကို တာဝန္ခံသည္။

ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးခ်င္းစီက လက္ေတြ႔က်ေသာ ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

၎တို႔၏ အေကာင္းဆုံး အသိပညာ၊ ယုံၾကည္မႈတို႔ အရ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ မွားယြင္းေသာ
သို႔မဟုတ္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မပါရွိေၾကာင္း၊

ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္

ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ မွားယြင္းေစေသာ သို႔မဟုတ္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစေသာ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား
မရွိေၾကာင္း တာဝန္ခံသည္။
YSX

အေနျဖင့္

လည္းေကာင္း

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
မူအားျဖင့္

စာရင္းသြင္းျခင္းကို

သေဘာတူၿပီး

လည္းေကာင္း၊

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

စာတမ္းကို

YSX

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

စာတမ္းကို

ျဖစ္ပါသည္။

က

မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ

ၿပီးျပည့္စုံၿပီ

ဟူ၍

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

YSX

က

(က)

ကမ္းလွမ္းေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ေထာက္ခံသည္၊ (ခ) ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္
ပါရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္၊ ယူဆခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔၏ တိက်မွန္ကန္မႈ အတြက္ တာဝန္ယူသည္၊
(ဂ)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အေပၚ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ပါရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္တို႔ႏွင့္

ပတ္သက္၍ က်ေရာက္ေသာ တစ္စုံတစ္ရာ ဆုံး႐ႈံးမႈတို႔ အတြက္ တာဝန္ယူသည္ ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ပါ။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္မ်ား၊ လူႀကီးမင္း
ေငြေရးေၾကးေရး

အေျခအေန

စသည္တို႔အား

လူႀကီးမင္း

ကိုယ္တိုင္၏

၏ကိုယ္ပိုင္

တန္ဖိုးျဖတ္မႈတို႔

အေပၚ

ယုံၾကည္အားထားလ်က္ စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္တို႔ကို
လူႀကီးမင္း ကိုယ္တိုင္ သုံးသပ္သင့္သည္။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သံသယ
တစ္စံုတစ္ရာ ႐ွိပါက ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခား ကၽြမ္းက်င္သူ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္သင့္သည္။
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းအား

ေပးပို႔ျခင္းသည္

လည္းေကာင္း၊

ဤစာတမ္း

အတြင္း

တစ္စုံတစ္ရာ

ကမ္းလွမ္းမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဤစာတမ္း၏ ရက္စြဲ
ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ မဆို ဤစာတမ္း အတြင္း ထည့္သြင္းပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား
မွန္ကန္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္ေစ၊
အေျခအေနမ်ား၊

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ဤစာတမ္း၏ ရက္စြဲ ေနာက္ပိုင္း၌

သို႔မဟုတ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
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အစုရွယ္ယာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိစၥမ်ား၊
အေပၚ

အေရးပါသည့္

အတိုင္းအတာျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစရန္ ေၾကာင္းက်ဳိးသင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေသာ
အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္ တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္ေစ၊
အဓိပၸာယ္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ် မသက္ေရာက္ပါ။
ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ စာတမ္း၏ မိတၱဴကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ လီမိတက္၊ အမွတ္ ၃၈၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊
ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျပည္ေထာင္စု

သမၼတ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ရယူႏိုင္ပါသည္။

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ စာတမ္း မိတၱဴကို ကုမၸဏီ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာ ျဖစ္ေသာ http://www.mcb.com.mm
တြင္လည္း ရယူႏုိင္ပါသည္။
မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္
ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကုမၸဏီထံမွ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီက
ယံုၾကည္

စိတ္ခ်ရသည္ဟု

ထင္ေသာ

အျခား

ဇစ္ျမစ္မ်ားမွ

လည္းေကာင္း

ရရွိသည့္

သတင္းႏွင့္

အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေျခခံထားသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးသူမ်ား အေနျဖင့္
အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ ၿပီးျပည့္စံုမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း
သို႔မဟုတ္

အာမခံျခင္းကိုမွ်

အတိအလင္း

ေသာ္လည္းေကာင္း

အရိပ္အႁမြက္အားျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

မျပဳလုပ္ပါ။ ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္
ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးသူမ်ားက ကတိကဝတ္ျပဳမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳမႈ တစ္ရပ္ဟု မွတ္ယူျခင္း
သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အားထားျခင္း မျပဳရပါ။
ကိုးကားထားေသာ

သတင္း

ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မွီျငမ္း

အခ်က္အလက္မ်ား၏

တိက်မႈႏွင့္

ၿပီးျပည့္စံုမႈ

အတြက္

ဘ႑ာေရး

အႀကံေပးသူမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးသူမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စုံတစ္ရာ
တာဝန္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံျခင္း မရွိပါ။
ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းကို လက္ခံရရွိ သို႔မဟုတ္ ၾကည့္႐ႈသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈတု႔ိအား စံုစမ္း
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထို
အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ တြဖ
ဲ က္ လုပ္ကိုင္ေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚ ယံုၾကည္အားထားမႈ မျပဳခဲ့ပါဟု ဝန္ခံ
အသိအမွတ္ျပဳသည္္။

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ

စာတမ္း လက္ခံရရွိ သို႔မဟုတ္ ၾကည့္႐ႈသူအား အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ထည့္၀င္ျခင္း၊ တရား၀င္ျခင္း တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ကိုယ္စားျပဳ

မႈမွ် မျပဳလုပ္ပါ။

အနာဂတ္ ေျမာ္ျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္
အႀကိဳေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

စာတမ္းတြင္

ကုမၸဏီ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္

သာမက၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ႏွင့္

ႀကံဳေတြ႕ရမည့္

အနာဂတ္စီးပြားေရး

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍
ဘ႑ာေရး

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္၊ အနာဂတ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အနာဂတ္
ဘ႑ာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

ဆုိင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

လက္႐ိွ

႐ႈေထာင့္မ်ားကို

ထင္ဟပ္ေစမည့္ အနာဂတ္ ေျမာ္ျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ “ယူဆသည္” ၊ “ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္သည္”၊
“ခန္႔မွန္းသည္” ၊ “ေမွ်ာ္လင့္သည္” ၊ “ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းသည္” ၊ “ယံုၾကည္သည္” ၊ “စီစဥ္ထားသည္” ၊
“ရည္ရြယ္သည္" ၊ “(ျဖစ္)ႏိုင္သည္” ၊ “(ျဖစ္)ႏိုင္ေျခရွိသည္” ၊ “(ျဖစ္)လာလိမ့္မည္” ၊ “(ျဖစ္လာ)ႏိုင္သည္” ၊
“(ျဖစ္သြား)ႏိုင္သည္” ၊ “(ျဖစ္)သင့္သည္” သို႔မဟုတ္ ၎ စာသား တစ္ခုစီ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဆန္႔က်င္ဘက္
စာသား သို႔မဟုတ္ ပုံစံကြဲမ်ား သု႔ိမဟုတ္ အလားတူ ေဝါဟာရတို႔ အပါအဝင္ အနာဂတ္ အတြက္ ေျမာ္ျမင္ျခင္း
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ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၎ အနာဂတ္ ေျမာ္ျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အတိတ္က
ေပၚေပါက္ထားၿပီးသား မွန္ကန္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔ကို ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း၏ ေနရာ
အႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး၊

ဘ႑ာေရး အေနအထား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္၊ ေငြေၾကး လြယ္ကူမႈ၊

အလားအလာ၊ တိုးတက္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကုမၸဏီ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ စသည္တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ရည္ရြယ္ခ်က္၊

ယံုၾကည္ခ်က္

သို႔မဟုတ္

လက္ရွိ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔

အေပၚ

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အနာဂတ္ ေျမာ္ျမင္
မဟုတ္ေၾကာင္း၊

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီ၏

အမွန္တကယ္

ဘ႑ာေရး အေနအထား၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္မႈတို႔သည္
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္း အတြင္းမွ အနာဂတ္ ေျမာ္ျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား
ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနားႏိုင္ေၾကာင္း လူႀကီးမင္းအား သတိေပးပါသည္။

ရလဒ္၊
ဤ

သို႔မဟုတ္

အနာဂတ္ ေျမာ္ျမင္

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔
လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ကုမၸဏီက အာမမခံႏိုင္ပါ။
ျဖန္႔ေဝျခင္း
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ စာတမ္းကို အီလက္ထေရာနစ္ ပုံစံျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝ က္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာ ျဖစ္ေသာ
http://www.mcb.com.mm တြင္ ၾကည့္႐ႈ သို႔မဟုတ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
အီလက္ထေရာနစ္

ပုံစံျဖင့္

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ

စာတမ္းကို

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ ေတာင္းဆိုပါက

အီးေမးလ္ျဖင့္လည္း

ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ စာတမ္းကို စကၠဴေပၚ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ပုံစံျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပုံစံျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ယင္းစာတမ္း အတြင္း ပါရွိေသာ သို႔မဟုတ္
ေဖာ္ျပေသာ

အေၾကာင္းၾကားခ်က္၊

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း

ရွင္းလင္းခ်က္၊

စည္းကမ္း

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အားလုံးကို အသိအမွတ္ျပဳကာ သေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါမည္။ အီလက္ထေရာနစ္
ပုံစံျဖင့္ လက္ခံ ရရွိျခင္း ဆိုရာ၌ ကုမၸဏီ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရး
အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္တို႔က ျဖန္႔ေဝ သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ေသာ အီးေမးလ္တြင္ ပူးတြသ
ဲ ည့္ နည္းလမ္း အပါအဝင္ႏွင့္
ယင္းခ်ည္းသာ မကေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုခုျဖင့္ လက္ခံ ရရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ေနာင္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား

ႀကဳိတင္၍ အသိမေပး အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ စာတမ္းကို ျဖစ္ေစ၊ ယင္းပါ အခ်က္အလက္
တစ္စုံတစ္ရာကို ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခြင့္ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား သတိေပးအပ္ပါသည္။
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၃။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ
၃၁-ရက္တို႔တြင္ အသီးသီး ကုန္ဆုံးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား အတြက္ စာရင္းစစ္ စစ္ေဆးၿပီးေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊

ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲ ထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို ့၏ မိတၳဴ မ်ားကိုေနာက္ဆက္ တြဇ
ဲ ယား ၁၊ ႏွင့္ ၂ တို ့တြင္ အသီးသီးေတြ ့ရိွ နိုင္ပါသည္။
လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို

“ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရလဒ္မ်ား

အေပၚ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား” ႏွင့္ တကြ၊ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး စာရင္းခ်ဳပ္မ်ား၊
သက္ဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ားႏွင့္ တြဖ
ဲ က္၍ ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္
က်ပ္ေထာင္ေပါင္း
၃၁.၃.၂၀၁၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

ရပိုင္ခြင့္မ်ား
မိမိဘဏ္ရွိ ေငြႏွင့္ အျခားဘဏ္မ်ားရွိ ေငြ

၄၀,၄၁၆,၅၉၉

၂၅,၅၉၇,၅၂၁

ေခ်းေငြႏွင့္ စာရင္းပို ထုတ္ေခ်းေငြ

၁၁၅,၂၇၅,၈၄၉

၈၇,၁၁၆,၇၈၀

ႀကဳိတင္ေပးေငြမ်ားႏွင့္ ရရန္ရွိေငြမ်ား

၇,၅၆၉,၆၁၈

၆,၈၀၁,၇၃၈

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

၅၀,၈၅၁,၇၉၃

၃၁,၆၂၀,၅၁၉

ပုံေသပိုင္ ပစၥည္းမ်ား

၈,၀၅၆,၄၀၈

၅,၃၁၁,၃၄၄

စရိတ-္ ေရႊ႕ဆိုင္း

၅၈,၈၃၆

၁၃၆,၀၉၁

အာမခံျခင္း/လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ား

၇,၅၈၃,၇၁၆

၇,၆၁၉,၉၈၅

စုစုေပါင္း ရပိုင္ခြင့္မ်ား

၂၂၉,၈၁၂,၈၁၉

၁၆၄,၂၀၃,၉၇၈

စုစုေပါင္း အပ္ေငြမ်ား

၁၄၄,၃၇၀,၂၆၄

၁၀၃,၁၇၈,၉၃၆

အျခား ေပးရန္တာဝန္မ်ား

၁၀,၇၅၅,၇၆၅

၄,၀၃၂,၁၅၄

ေငြေပး အမိန႔လ
္ ႊာမ်ား

၂၉၇,၅၀၆

၈၂၂,၉၇၂

ျမတ္ေဝစု လ်ာထား

၃,၃၉၇,၃၇၇

၂,၂၆၉,၉၃၂

ဝင္ေငြခြန္ လ်ာထားခ်က္

၁,၇၈၈,၃၆၁

၁,၂၈၁,၄၀၀

မေတာင္းခံေသးေသာ အျမတ္ေဝစု

၁၅၃,၀၃၈

၉၉,၃၀၈

အာမခံျခင္း/လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ား

၇,၅၈၃,၇၁၆

၇,၆၁၉,၉၈၅

စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား

၁၆၈,၃၄၆,၀၂၇

၁၁၉,၃၀၄,၆၈၇

၄၉,၈၆၉,၇၆၅

၃၇,၁၁၂,၈၂၆

ေပးရန္တာဝန္မ်ား

အစုရွင္မ်ား ရပိုင္ခြင့္
ထုတ္ေဝေပးသြင္းၿပီး ရင္းႏွီးေငြ
ရွယ္ယာ ပရီမီယံ

,၄,၇၉၉,၄၅၈

၂,၈၈၅,၉၁၇

၄,၃၂၂,၈၅၂

၂,၉၉၁,၂၃၂

သီးသန္႔ေငြ၊ ရံပုံေငြႏွင့္ အျမတ္လက္က်န္မ်ား
ဥပေဒျပ႒ာန္း အေထြေထြသီးသန္႔ေငြ
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အေထြေထြလ်ာထား (ေခ်းေငြ)

၂,၃၀၅,၅၁၈

၁,၇၄၂,၃၃၆

အေရးေပၚကိစၥမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ရံပုံေငြ

၁၀,၀၀၀

၅,၀၀၀

ေငြလဲလွယ္မႈ ၫႇိႏိႈင္းရံပုံေငြ

၇၅,၁၈၂

၇၅,၁၈၂

အျမတ္/အ႐ႈံး လက္က်န္

၈၄,၀၁၇

၈၆,၇၉၈

စုစုေပါင္း အစုရွင္မ်ား ရပုိင္ခြင့္

၆၁,၄၆၆,၇၉၂

၄၄,၈၉၉,၂၉၁

စုစုေပါင္း အစုရွင္မ်ား ရပုိင္ခြင့္ + ေပးရန္တာဝန္မ်ား

၂၂၉,၈၁၂,၈၁၉

၁၆၄,၂၀၃,၉၇၈

ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
က်ပ္ေထာင္ေပါင္း
ကုန္ဆံုးႏွစ္

ကုန္ဆံုးႏွစ္

၃၁.၃.၂၀၁၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

စုစုေပါင္း အတိုး ဝင္ေငြ

၁၆,၁၂၂,၆၅၇

၁၀,၀၇၂,၂၂၇

စုစုေပါင္း အတိုး စရိတ္

(၈,၉၉၄,၇၆၀)

(၆,၀၇၉,၉၁၃)

အသားတင္ အတိုး ဝင္ေငြ

၇,၁၂၇,၈၉၇

၃,၉၉၂,၃၁၄

အျခား လုပ္ေဆာင္မႈ ဝင္ေငြမ်ား

၅,၈၀၂,၇၂၄

၄,၂၅၂,၇၅၉

၁၂,၉၃၀,၆၂၁

၈,၂၄၅,၀၇၃

ဝန္ထမ္း စရိတ္

(၂,၃၆၃,၆၂၂)

(၁,၅၄၃,၄၄၈)

အျခား လုပ္ေဆာင္မႈ စရိတ္မ်ား

(၃,၄၇၁,၅၆၉)

(၁,၅၉၄,၇၂၈)

စုစုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ စရိတ္မ်ား

(၅,၈၃၅,၁၉၁)

(၃,၁၃၈,၁၇၆)

၇,၀၉၅,၄၃၀

၅,၁၀၆,၈၉၇

စုစုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ဝင္ေငြ
လုပ္ေဆာင္မႈ စရိတ္မ်ား

အသားတင္ အျမတ္ (အခြန္ မႏႈတ္မီ)
ပုံေသပိုင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ရာမွ
အျမတ္/အ႐ႈံး
အျမတ္ေဝစု ရေငြ
ဝင္ေငြခြန္ လ်ာထားခ်က္
အသားတင္ အျမတ္ (အခြန္ ႏႈတ္ၿပီး)

-

(၅၅,၄၅၇)

၂၁၈

၁၇၀

(၁,၇၈၈,၃၆၁)

(၁,၂၈၁,၄၀၀)

၅,၃၀၇,၂၈၇

၃,၇၇၀,၂၁၀

(၁,၃၃၁,၆၂၀)

(၉၄၇,၇၅၂)

(၅၆၃,၁၈၂)

(၅၂၅,၃၆၇)

သီးသန္႔ေငြ၊ ရံပုံေငြႏွင့္ လ်ာထားေငြမ်ား
ဥပေဒျပ႒ာန္း အေထြေထြသီးသန္႔ေငြ
အေထြေထြလ်ာထား (ေခ်းေငြ)
အေရးေပၚကိစၥမ်ား အတြက္
သီးသန္႔ရံပုံေငြ
အသားတင္ အျမတ္

(၅,၀၀၀)
၃,၄၀၇,၄၈၅
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(၃,၀၀၀)
၂,၂၉၄,၀၉၁

၄။ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အၾကံေပးအဖြဲ႔ ဆိိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
အမည္

-

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.

မွတ္ပုံတင္လိပ္စာ

-

၂၁-၂၅ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ပထမထပ္၊
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုး)၊

ပထမထပ္၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

-

၃ ေဂ်ဗြီ/၁၉၉၆-၁၉၉၇။

MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ အမွတ္

-

၁၇၄/၉၆။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္း လုိင္စင္အမွတ္

-

၀၀၂

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

+၉၅-၁-၃၇၈၆၄၇၊ ၃၈၇၀၃၁

ဖက္စ္နံပါတ္

-

+၉၅-၁-၃၈၇၀၃၂

ဝက္ဘ္ဆိုက္

-

http://www.msecmyanmar.com

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ကုမၸဏီႏွင့္ ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔တို႔သည္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈-ရက္ ေန႔စပ
ြဲ ါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကရာ၊

ထိုစာခ်ဳပ္ အရ ကုမၸဏီအား စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

စာရင္းသြင္းေရး

အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁-ရက္ မတိုင္မီ အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား ကမ္းလွမ္း
ေရာင္းခ်ေရး

အတြက္

လည္းေကာင္း

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔ကို

ခန္႔အပ္

ကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရး

တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။

အႀကံေပးသူ

အျဖစ္

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔က

ေဆာင္႐ြက္ရန္
အျခား

ကိစၥတို႔

ေဆာင္ရြက္ျခင္း အျပင္၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ာအား YSX တြင္ စာရင္း တင္သြင္း ေရာင္းခ်ရန္ ကုမၸဏီသည္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေၾကာင္း ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳစာကို ကုမၸဏီထံ ေပးအပ္ရမည္
ျဖစ္သည္။
တစ္ဖက္အဖြဲ႕ (“ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အဖြဲ႕”)၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အဖြဲ႕အသီးသီး၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား၊
တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီမ်ား၊

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အဖြဲ႕အသီးသီး၏

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊

အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားဘက္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈတစ္ရပ္ရပ္၊ အခ်က္အလက္ထိန္ခ်န္မႈ၊ တမင္ပ်က္ကြက္မႈ၊
တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊

ပ်က္ကြက္မႈ

ေပၚေပါက္ေသာ၊

က်ေရာက္ေသာ၊

ခံစားရႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ၊
ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊

သို႔မဟုတ္

လိမ္လည္မႈတို႔ေၾကာင့္

ခံစားရေသာ၊

နစ္နာဖြယ္ရွိေသာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေလ်ာ္ေၾကးေပးခံရသည့္အဖြဲ႕ထံတြင္

နစ္နာေသာ

ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား၊

သို႔မဟုတ္

က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ၊

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊

ထိိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊

(တရားေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအဝင္)၊

အသံုးစရိတ္မ်ား၊

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊

ေတာင္းဆိုမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊

ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊

စံုစမ္းခ်က္မ်ား၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အမိန္႔မ်ား၊

စီရင္ခ်က္မ်ား၊

သို႔မဟုတ္

အစီရင္ခံစာမ်ား

(ျပည့္စံုေသာ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးစနစ္ေပၚ အေျခခံလ်က္ တရားေရးစရိတ္မ်ား၊ စိုက္ထုတ္ကုန္က်ေငြမ်ား အပါအဝင္) အားလံုးကို
ကုမၸဏီႏွင့္

ဘ႑ာေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕တို႔သည္

၎တို႔အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊
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၎တို႔၏

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားႏွင့္ တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီမ်ား၊ ထိုကုမၸဏီအသီးသီးမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊
အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ေပးေလ်ာ္ရန္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဘ႑ာေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕တို႔က သေဘာတူပါသည္။
ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြ႔သ
ဲ ည္

ကုမၸဏီ၏

မည္သည့္

အစုရွယ္ယာကိုမွ်

မပိုင္ဆိုင္ပါ။

ထို႔ျပင္

ကုမၸဏီ၏

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို မည္သူမည္ဝါ ဝယ္ယူမည္ဟု
အဆိုျပဳပိုင္ခြင့္ မရိွပါ။
YSX သု႔ိ အစုရွယ္ယာ စာရင္းသြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္အႀကံျပဳစာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား Yangon Stock Exchange Joint-Venture Company Limited
(YSX) တြင္ စာရင္း တင္သြင္း ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ YSX က ခ်မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ျပည့္မီေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ ရရိွထားေသာ
MSEC က ေဖာ္ျပ အတည္ျပဳသည့္စာကို YSX ထံသို႔ ဧျပီလ ၆ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းျခင္း
ကုမၸဏီသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား YSX တြင္ စာရင္းသြင္းရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွ တစ္လ အတြင္း YSX တြင္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု
ကုမၸဏီက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏
အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း မရွိပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အားလံုးကို

ကုမၸဏီက

လုိက္နာေဆာင္ရြကေ
္ ရးအား

YSX ၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
ဒါ႐ိုက္တာ

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားက

တာဝန္ယူပါသည္။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းျခင္း အတြက္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီက က်ခံမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္
အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ စာရင္းသြင္းေၾကး၊

က်ပ္ ၃၅ သန္း

ပုံႏွိပ္ခႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခ၊

က်ပ္

ကၽြမ္းက်င္အႀကံေပး အတြက္ အခေၾကးေငြ၊

က်ပ္ ၇၅ သန္း

အျခား၊

က်ပ္

၁ သန္း

၃ သန္း

ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
၂၀၁၆-ခုႏွစ္

မတ္လ

၃၁-ရက္ေန႔

အထိ

စုစုေပါင္းေပးရန္

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္
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တာ၀န္မ်ားႏွင့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

အေၾကာင္းအရာ

၃၁. ၀၃. ၂၀၁၆
(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း)

လက္ငင္းေပးရန္ တာ၀န္မ်ား

-

စုစုေပါင္းအပ္္ေငြမ်ား

၁၄၄,၃၇၀,၂၆၄

စုစုေပါင္း လက္ငင္းေပးရန္ တာ၀န္မ်ား

၁၄၄,၃၇၀,၂၆၄

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
စုစုေပါင္း လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား

-

စုစုေပါင္း ေပးရန္တာ၀န္မ်ား (က)

၁၄၄,၃၇၀,၂၆၄

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
ထုတ္ေ၀ေပးသြင္းျပီး ရင္းနွီးေငြ

၄၉,၈၆၉,၇၆၅

ရွယ္ယာပရီမီယံ

၄,၇၉၉,၄၅၈

သီးသန့္ေငြနွင့္ရံပံုေငြမ်ား

၆,၇၁၃,၅၅၂

အရံွုးအျမတ္လက္က်န္

၈၄,၀၁၇

စုစုေပါင္း အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား(ခ)

၆၁,၄၆၆,၇၉၂

ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား(က + ခ)

၂၀၅,၈၃၇,၀၅၆
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၅။
အစုရွယ္ယာမ်ား၌

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတြင္

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

စာတမ္း

သိသိသာသာ

အတြင္း

ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား

မီးေမာင္းထုိးျပထားေသာ

သေဘာေပါက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္

ရွိသျဖင့္၊

ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို

နားလည္

လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္

ဤအပိုင္း အတြင္း

ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာက္ပါ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ တစ္ခုခ်င္းကို လည္းေကာင္း၊ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္း အတြင္း
ေဖာ္ျပထားေသာ

အျခား

သတင္းအခ်က္အလက္

အားလုံးတို႔ကို

လည္းေကာင္း

ဂ႐ုတစိုက္

စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီးမွသာ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ဆိုင္ရာ အဆုံးအျဖတ္ကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္

ဤစာတမ္းတြင္

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပထားသည္တို႔ထက္

မကေသာ

ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို

အခ်ဳိ႕ေသာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မသိေသးပါ။

လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္

အေရးမႀကီးဟု မိမိတို႔က ထင္မွတ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား အျဖစ္
ေျပာင္းလဲသြားသည့္
သို႔တည္းမဟုတ္

အရာမ်ားလည္း

လက္ရွိတြင္

ရွိႏုိင္ပါသည္။

မသိထားေသးေသာ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

သို႔မဟုတ္

ကိစၥ

အေရးမႀကီးဟု

တစ္ရပ္ရပ္

ျဖစ္ပြားျခင္း

မွတ္ယူထားေသာ

အျခား

ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား၊
ေငြသား စီးဆင္းမႈ၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ အလားအလာမ်ားအား ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၌
တစ္စုံတစ္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈအား အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ထိခိုက္
နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳသည့္ ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း
က်ဆင္းျခင္း

ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး၊

အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္

လူႀကီးမင္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ

သို႔မဟုတ္

အားလံုးကို

ျဖစ္ေစ၊

တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ ဆုံး႐ႈံးရႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ် သက္ဆိုင္ေသာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
အစုရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္
အၾကား နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

သည္

ကုမၸဏီ၏

အစုရွယ္ယာရွင္

တစ္ဦး

အေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပင္ပတို႔မွ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အျခား အေရးပါေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ရရွိႏိုင္မႈတို႔
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
အေရးပါေသာ

အသိပညာႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ က႑တြင္

ရရွိခဲ့ၿပီး၊

လက္ရွိတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ပို႔္ကုန္သြင္းကုန္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးသည့္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္မ်ား ဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံေပးလ်က္
ရွိပါသည္။

လက္ရွိ

အခ်ိန္တြင္

မိမိတို႔၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အတြင္း

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ အခန္းက႑ကို တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိသည့္ အျပင္၊
မိမိတို႔က

ပို႔ကုန္

သြင္းကုန္

လိုင္စင္ေၾကးမ်ား

ေကာက္ခံေပးေနမႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍လည္း

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္

တစ္စုံတစ္ရာ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း မရွိပါ။
ထိုေၾကာင့္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

မဟုတ္ေတာ့ေသာ
မရရွိႏိုင္ေတာ့သည့္

အခါ၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

အတြက္

အေနျဖင့္
မိမိတို႔၏

အဆိုပါ

သည္

ကုမၸဏီ၏

အက်ဳိးခံစားခြင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
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အခ်ဳိ႕

အစုရွယ္ယာရွင္
သို႔မဟုတ္

အျမတ္အစြန္း

တစ္ဦး

အားလုံးကို
ရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈ သို႔မဟုတ္

အျခား စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ၾကပ္မတ္ေရး ဆိုင္ရာ အေရးယူမႈတို႔

အမွန္တကယ္ ခံရႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခံရရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိ ႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ၾကပ္မတ္
အေရးယူမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။

ပုဂၢလိက တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ခုခံရျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ၿပီး

စရိတ္စက မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တရား႐ႈံး စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ

ေငြေရးေၾကးေရး ေပးရန္တာဝန္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
သေဘာေဆာင္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔ကလည္း

ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါသည္။

အေပၚ

အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမ်ဳိးမ်ဳိး

ထို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အား ရင္ဆိုင္ ခုခံရျခင္း ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး

ကုန္က်စရိတ္တို႔ အျပင္၊
နည္းဥပေဒ

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အစိုးရ ဌာနႏွင့္ အစိုးရ ဌာန

သို႔မဟုတ္

အဆိုပါ အစိုးရ ဌာနႏွင့္ အစိုးရ ဌာန သေဘာေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔က ဥပေဒ၊
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

လိုက္နာရန္

ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း

ဆုံးျဖတ္ကာ

ဒဏ္ေၾကးမ်ားလည္း

ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္တည္ရွိရာ ေျမ/အေဆာက္အဦးတို႔အား သက္တမ္းတိုး
ငွားရမ္းႏိုင္မႈ မရွိႏိုင္ျခင္း
Latest Practicable Date အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္း၌ ဘဏ္ခြဲ စုစုေပါင္း ၂၁-ခု
လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။
ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

ယင္းတို႔ အနက္ ဘဏ္ခြဲ ၁၄-ခု တည္ရွိရာ ေျမကို ကၽြႏု္ပ္တို႔

က်န္ ဘဏ္ခတ
ြဲ ို႔ အနက္ ဘဏ္ခြဲ ၄-ခု တည္ရွိရာ ေျမအတြက္ ကာလရွည္ အငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

ထားေသာ္လည္း၊

ဘဏ္ခြဲ

၃-ခု အတြက္မူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးရသည့္ ကာလတို

အငွားစာခ်ဳပ္သာ ရွိပါသည္။
အငွားစာခ်ဳပ္

တစ္ရပ္ရပ္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္

မငွားရမ္းဟု အာမခံ မရွိႏိုင္ပါ။

သက္တမ္း တိုးေပးမည္

သို႔မဟုတ္

သူတပါးအား

ေနာင္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ အငွားစာခ်ဳပ္ တစ္စုံတစ္ရာပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ MCB

အတြက္ လက္ရွိ အငွားစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထက္ ပိုမို တင္းၾကပ္ ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္

အဆိုပါ ဘဏ္ခတ
ြဲ ို႔ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ ေျမ မရရွိႏိုင္ဘဲ ဘဏ္ခြဲ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရပါက
မိမိတို႔ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ

(customer)

တို႔၏

ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို

ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး၊

မိမိတို႔၏

ေငြေရးေၾကးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ သီးျခား သက္ဆိုင္သည့္ အျခားေသာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ

တင္သြင္းထားေသာ

ေငြေခ်းယူထားသူတို႔က

အာမခံပစၥည္းမ်ား

၎တိ႔၏
ု

တာဝန္

တန္ဖိုး

ဝတၱရားမ်ား

က်ဆင္းသြားႏိုင္ျခင္း၊

အတိုင္း

ျဖည့္ဆည္း

သို႔တည္းမဟုတ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ အာမခံပစၥည္း ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်မႈအား အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား
ႀကဳံေတြ႔ရႏိုင္ျခင္း၊

ထိုအခါ အာမခံပစၥည္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းတန္ဖိုး အတိုင္း ျပန္လည္ မရရွိႏိုင္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔ အေပၚ

အ႐ႈံး က်ေရာက္ ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေခ်းေငြ

အားလုံးကို

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္

၏

စည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ

အာမခံပစၥည္း အသီးသီးျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားပါသည္။
အာမခံပစၥည္း ဆိုရာ၌ မိမိတို႔ ဘဏ္တြင္ ထားရွိေသာ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

သို႔မဟုတ္ စာရင္းေသအပ္ႏွံေငြ၊

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း၊ စက္႐ုံ၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ ေရႊတို႔

ပါဝင္သည္။

လက္ရွိ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ

ရာျဖတ္

ေခ်းေငြ

တစ္ဦးက

မူဝါဒ

တရားဝင္
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အရ

အမ်ားဆုံး

သတ္မွတ္ေပးသည့္

ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္
အတိုင္း

ေခ်းေငြမွာ

အာမခံပစၥည္းကို

ေရာင္းခ်လွ်င္ ရႏိုင္မည့္ လက္ရွိ ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈး၏ ၄၀% သာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ

အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ အာမခံပစၥည္း၏ တန္ဖိုး အျပည့္အဝ မရျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္ 

ေဒဝါလီခံျခင္း

(လူမစ
ြဲ ာရင္းသတ္မွတ္ခံရျခင္း)

ႏွင့္

အေပါင္ေရြးႏုတ္ခြင့္

ပိတ္သိမ္းျခင္း

ဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊


အာမခံပစၥည္းတြင္

ခၽြတ္ယြင္းခ်က္

သို႔မဟုတ္

မျပည့္စုံမႈမ်ား

ရွိေနျခင္း

(ၾကားခံပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ

လိုအပ္သည့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္းကို မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္)


ေငြေခ်းယူထားသူတို႔က လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊



အာမခံပစၥည္း တန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္း၊



သက္ဆိုင္ရာ အာမခံပစၥည္းအား ေဈးကြက္တြင္ အလြယ္တကူ ေရာင္းမထြက္ျခင္း၊



အာမခံပစၥည္း အျဖစ္ တင္သြင္းထားေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္း။

ေခ်းေငြ ပမာဏႏွင့္ အာမခံပစၥည္း ထုခရ
ြဲ သည့္ စရိတ္တို႔အား ကာမိေစမည့္ တန္ဖိုး တစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ မရရိွပါက
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ အရံႈးေပၚမည္ ျဖစ္ရာ၊

ထို အ႐ႈံးေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္တို႔ကို ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္၏
လည္းေကာင္း၊

ေအာင္ျမင္မႈသည္
၎တိ႔က
ု ဲ့သို႔

မိမိတို႔၏

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား

မိမိတို႔ထံ

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္းတို႔ အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ေနျခင္း။

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား

လာေရာက္
ထို႔ျပင္၊

လုပ္ကိုင္ရန္

အေပၚတြင္

ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္

အဓိကလူ (Key Person) ဆိုင္ရာ

အာမခံေပၚလစီမ်ား မရွိျခင္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္၏
ဝန္ထမ္းမ်ားအား

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္
မိမိတို႔ထံတြင္

ေအာင္ျမင္မႈသည္

ဆက္လက္

တာဝန္

မိမိတို႔၏

ထမ္းေဆာင္ၿမဲ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္

ကၽြမ္းက်င္

ထမ္းေဆာင္ေနၾကေစရန္

ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္စြမ္း အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား လက္လႊတ္ ဆုံး႐ႈံးရႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊမ္းၿခဳံ
ကာကြယ္ေပးမည့္

အဓိကလူ

အေတြ႔အႀကဳံမ်ားေသာ
ျပင္းထန္သည္

(Key

Person)

ဘဏ္လုပ္ငန္း

ျဖစ္ရာ၊

ေနာင္

ဆိုင္ရာ

အာမခံေပၚလစီမ်ား

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို

အနာဂတ္တြင္

ေခၚယူ

အေရးပါေသာ

မိမိတို႔ထံတြင္

ခန္႔ထားႏိုင္ေရး
၀န္ထမ္းမ်ားကုိ

မရွိေသးပါ။

အတြက္

ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

၊

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
ရလဒ္တို႔ကို အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း သက္တမ္းၾကာရွည္စြာရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္
အတြက္

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္

မေဝးေတာ့သည့္

ျပည္တြင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ား

ကာလတြင္

ခိုင္ခိုင္မာမာရွိေသာ

အင္အားျဖည့္တင္းမည့္

ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို

ဘဏ္၏စီမံခ်က္ျဖင့္

ဤအႏၲရာယ္ကို

ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အတိုးႏႈန္းမ်ား

မတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေငြသား

စီးဆင္းမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ရလဒ္တို႔ကို

အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

မူတည္ပါသည္။

ရလဒ္သည္

မိမိတို႔၏

အသားတင္

အတိုးဝင္ေငြ

အေပၚ

အဓိက

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ အတြက္ ဘဏ္၏ အသားတင္
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အတိုးဝင္ေငြသည္ ဘဏ္၏ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၏ ၄၉.၆ % ႏွင့္ ၄၃.၅% အျဖစ္ အသီးသီး ရွိခဲ့ပါသည္ (အသားတင္
အတိုးဝင္ေငြ ဆိုသည္မွာ အတိုးဝင္ေငြ စုစုေပါင္း အႏႈတ္ အတိုးစရိတ္ ျဖစ္ပါသည္)။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္ အတြက္ အတုိးဝင္ေငြ ရွာေပးသည့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ ပုံေသ ျဖစ္ၿပီး၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အတြက္ အတိုးစရိတ္ က်သင့္ေစသည့္
ျဖစ္ပါသည္။

ေပးရန္တာဝန္မ်ား၏ အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာလည္း

ပံုေသ

မိမိတို႔၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား ဆိုင္ရာ အတိုးႏႈန္းမ်ားတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ က်ဆင္းခ်ိန္၌ မိမိတို႔၏

ေပးရန္တာဝန္မ်ား

ဆိုင္ရာ

အတိုးႏႈန္းမ်ားတြင္

အလားတူ

က်ဆင္းမႈ

မရွိပါက

မိမိတို႔၏

အသားတင္

အတိုးဝင္ေငြကို လည္းေကာင္း၊ အသားတင္ အတိုးမွ ရႏႈန္း (margin) ကို ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား၌ ေငြစုစာရင္းႏွင့္ စာရင္းေသအပ္ႏွံေငြတ႔အ
ို တြက္ အနိမ့္ဆံုး
ေပးရမည့္ အတိုးႏႈန္းကို ျပ႒ာန္းထားရာ၊ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၀% ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္၊

အပ္ေငြ ရရွိေရး အၿပဳိင္အဆိုင္ ေဆာင္ရြက္ရေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ စာရင္းေသအပ္ေငြတို႔
အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
ကမ္းလွမ္းရပါသည္။

ျပ႒ာန္းသည့္ အနိမ့္ဆုံး အတိုးႏႈန္းထက္ ပိုမိုေသာ အတိုးႏႈန္း ေပးရန္

ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ ပိုမို မ်ားျပားလာပါက မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အပ္ေငြမ်ား အေပၚ အတိုးႏႈန္း ပို၍

ကမ္းလွမ္းလာရေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထုတ္ေခ်းသည့္
ေငြမ်ား အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည့္ အျမင့္ဆုံး အတိုးႏႈန္းကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားပါသည္ (လက္ရွိတြင္
၁၃.၀%)။

ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ အပ္ေငြမ်ား အေပၚ ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားလာမႈ စရိတ္ကို၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ေငြေခ်းယူသူတို႔သို႔ လႊဲေျပာင္း က်ေရာက္ေစရန္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ယင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ အသားတင္ အတိုးဝင္ေငြကို ေလ်ာ့က်ေစကာ၊ မိမိတို႔၏ ေငြသား စီးဆင္းမႈႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ သည္ အပ္ေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္းထားမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ
သတ္မွတ္ရမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ သည္ အတိုးႏႈန္းထားကို အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ႏႈန္းထားေအာက္
ေလွ်ာ့ခ်လိုက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္ သည္လည္း အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္မ်ားေသာ
အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ရွိၿပီးေခ်းေငြမ်ား၏ အတိုးႏႈန္းထားကို ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

ပိုမိုတိုးျမႇင့္လွ်င္

က

အတိုးႏႈန္းထားကို

အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္

အလားတူလိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ

အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းထားကိုလည္း

အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္ တိုးျမႇင့္ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္ သည္ ရွိၿပီးေခ်းေငြမ်ား၏
ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို

ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျခင္းမရွိႏုိင္ေသာ္လည္း

ရန္ပံုေငြကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း
လိုအပ္ေသာ

တိုးျမႇင့္ရမည္။

အပ္ေငြမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ

အတြက္

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္
အတိုးႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၏ အတိုးႏႈန္းသတ္မွတ္ပမာဏအတြင္းရွိ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ အလံုအေလာက္ မက္လံုးေပး
ဆြေ
ဲ ဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

IT

စနစ္မ်ား၏

အားနည္းခ်က္မ်ား၊

အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္

ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ျခင္း
နည္းပညာ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ (ေအာက္တြင္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေသာ)
MPU Card ႏွင့္ MasterCard တို႔ကို မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေပးလ်က္
ရွိပါသည္။

လႊႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၊ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အလို႔ငွာ

အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ IT စနစ္မ်ား အေပၚ မိမိတို႔ မွီခိုအားထားေနရမႈသည္ နည္းပညာ စနစ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ
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ျပစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ေထာက္လွမ္း

သိရွိရန္

ခဲယဥ္းသည့္

ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚမည့္

အႏၲရာယ္ကို

ပိုမို

မ်ားျပားေစႏိုင္ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စီမံထားပုံ မျပည့္စုံ
မလုံေလာက္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိလာႏိုင္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္မ်ား အတြင္း အမွား ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ IT စနစ္မ်ားတြင္ ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္
browser ကိုက္ညီေရး စသည့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ (လူ႔ အမွား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္၊
လွ်ပ္စစ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈ၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျပဳမႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္မ်ား၊ လုံၿခဳံေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္မႈ (hacking)၊ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း
ထိခိုက္ သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္

အင္တာနက္ေက်ာ႐ိုး ပံ့ပိုးမႈ ေပးေသာ

ၾကားခံပုဂၢဳိလ္တို႔ထံမွ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိေတာ့ျခင္း စသည့္) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈေအာက္ လုံးဝ မရွိေသာ သို႔မဟုတ္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ

ရွိေသာ

ျဖစ္ရပ္တို႔မွလည္း

ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မိမိတို႔၏

IT

စနစ္မ်ားသို႔

အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသို႔ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္

အႀကီးအက်ယ္ ျပတ္ေတာက္ျခင္းကို မိမိတို႔ ယခု အထိ မႀကဳံေတြ႔ဖူးေသးပါ။

သို႔ရာတြင္၊

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ား သိသိသာသာ ပိုမို မ်ားျပားလာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား
အေၾကာင္းရင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ ထိုသို႔ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔စြာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား
မျဖစ္ပြားႏိုင္ဟု

အာမခံခ်က္

မရွိပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အေနျဖင့္

နည္းစနစ္ပိုင္း

ဆိုင္ရာ

အေႏွာင့္အယွက္၊

အမွားအယြင္းႏွင့္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရသည္ ရွိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား
ေပးေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ား
က်ေရာက္ျခင္းတို႔

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္တို႔ကို အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ

အႏၲရာယ္မ်ားကို

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္

ေဖာ္ထုတ္၊

ထိေရာက္မႈ

ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး

အျပည့္အဝ

စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး

မရိွပါက

ဆိုင္ရာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

မူဝါဒမ်ားႏွင့္
ဘ႑ာေရး

အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္တို႔ကို အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
အေနျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ အသုံးခ်ထားၿပီး၊ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္လည္း ထိုသို႔ ဆက္လက္
အသုံးခ်သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

“အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝသူ အေၾကာင္းအရာ - ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး”

အပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းသို႔ အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ

အႏၲရာယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္၊ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး ဆိုင္ရာ မိမိတို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္
ရာႏႈန္းျပည့္ ထိေရာက္သည္ဟု မမွတ္ယူႏိုင္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ အခ်ဳိ႕သည္

အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စနစ္မ်ား မဟုတ္ၾကေသာေၾကာင့္ လူ႔အမွား ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏

ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး နည္းလမ္း အခ်ဳိ႕သည္ ေဈးကြက္ အတြင္း အတိတ္ကာလက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္
အျပဳအမူမ်ားအား ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္ကာလ အေပၚ

တိုင္းတာခ်က္မ်ားက ၫႊန္ျပသည္ထက္ သိသိသာသာ ပိုမို ႀကီးမားႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္မ်ားအား
အဆိုပါ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ တိတိက်က် ႀကဳိတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မမွတ္ယူႏိုင္ပါ။
လုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္မႈ၊ တရားေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္မ်ားကို
စီမံခန္႔ခြရ
ဲ ာတြင္ အေရအတြက္ အလြန္ မ်ားျပားလွေသာ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ စိစစ္
အတည္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား လိုအပ္ၿပီး၊ အဆိုပါ
မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ထိေရာက္လိမ့္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မယူဆႏိုင္ပါ။
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ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ

အႏၲရာယ္မ်ားအား

ေဖာ္ထုတ္၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္

ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး

အျပည့္အဝ

စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး

မထိေရာက္ပါက

ဆိုင္ရာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္တို႔ကို အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးႀကီးထြားလာမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္ ့ခႏ
ြဲ ိုင္ျခင္းမရိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို
ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္၏ စုစုေပါင္း ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔၌ က်ပ္ ဘီလီယံေပါင္း ၁၆၄.၂၀
ရွိခဲ့ရာမွ

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔၌ က်ပ္ ဘီလီယံေပါင္း ၂၂၉.၈၁

အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စုစုေပါင္း ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြစာရင္း တန္ဖိုးကို သိသိသာသာ
တိုးတက္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးႀကီးထြားလာမႈကို ထိေရာက္စြာ
စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္း ဆိုသည္မွာ အဓိကက်ေသာ ကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အဓိကက်ေသာ ကိစၥတို႔တြင္ - ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး၊ စရိတ္စကမ်ား
ကာမိေစေသာ

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္

ရရွိေရး၊

စဥ္ဆက္မျပတ္

အဆင့္ျမႇင့္သြားႏိုင္မည့္

နည္းပညာ ယႏၲရား အေျခခံ (platform) ကို တည္ေထာင္ ထိန္းသိမ္းထားေရး၊
စနစ္မ်ားအား

တိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေစေရး၊

အသစ္

ထိေရာက္ေသာ

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေျခခံ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ အစုအေဝး (knowledge base) တစ္ရပ္
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူတို႔အား ပံပိုး ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈ
ေသခ်ာေစေရးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား အၾကား သက္တမ္း လြေ
ဲ ခ်ာ္မႈ ရွိေနႏိုင္ျခင္း။
အဓိကအားျဖင့္ ကာလတို ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားမွ ရရွိသည္ ျဖစ္ရာ၊

မိမိတို႔၏ ေငြမ်ားကို

အပ္ႏွံသူတို႔ အေနျဖင့္ သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္

ထိုေငြမ်ား ဆက္လက္ အပ္ႏွံထားရွိျခင္း မျပဳလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ား ဆက္လက္ တိုးတက္
ရရွိေနေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
ရလဒ္တို႔ကို ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္

သက္တမ္းတို

ေပးေခ်ရန္မ်ား

ပါဝင္ပါသည္။

မိမိတို႔၏

ေငြမ်ားကို

ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားမွ ရရွိၿပီး၊ ယင္းအနက္ ၂၃.၂၁% သည္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ၊ ၃၇.၈၆% သည္ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ၊
၃၂.၄၀% သည္ စာရင္းေသအပ္ေငြ၊ ၆.၅၄% သည္ ေခၚယူအပ္ေငြ (call deposit) အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္ရွိ တန္ဖိုး အမ်ားဆုံး အပ္ေငြစာရင္းတြင္ အပ္ေငြ အားလုံး
စုစုေပါင္း၏ ၈.၂၉% ရွိခဲ့ၿပီး၊ တန္ဖိုး အမ်ားဆုံး အပ္ေငြစာရင္း ၁၀ခုသည္ အပ္ေငြစုစုေပါင္း ၏ ၃၇.၃၂%
ရွိခဲပ
့ ါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြ႔အႀကဳံ အရ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔ အနက္

အပ္ေငြပမာဏ

ၾကီးမားသူအမ်ားစုက အပ္ေငြ သက္တမ္းေစ့ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ အပ္ႏွံထားၿမဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိမိတို႔ ေငြမ်ား

အတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ အရင္းအျမစ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း၊

အကယ္၍သာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္တြင္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား အနက္ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်ဳိးအစား

တစ္ခုက အပ္ေငြမ်ား သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ မထားရွိခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏
သက္တမ္းတို႔ထက္ ပိုမို တိုေတာင္းေသာ သက္တမ္း အတြက္သာ ဆက္လက္ ထားရွိခဲ့လွ်င္၊

မိမိတို႔၏

ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ (liquidity) ကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အပ္ေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ေရး ဆြေ
ဲ ဆာင္ရန္
အလို႔ငွာ ပိုမို ျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ား မလႊဲသာမေရွာင္သာ ေပးလာရၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
ရလဒ္မ်ားကို အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အစုစု (portfolio) အတြင္း အတိုး/အရင္း ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ေခ်းေငြ (NonPerforming Loan - NPL) မ်ား ပါရွိေနမႈ အတိုင္းအတာကို အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္
မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ရလဒ္မ်ားကို

ထိခိုက္

နစ္နာေစႏုိင္ျခင္း
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ အစုစုတြင္ NPL ပါရွိမႈသည္ စီမံခန့္ခႏ
ြဲ ိုင္ေသာ
အတိုင္းအတာမွ်သာ

ျဖစ္ပါသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါက

သို႔ေသာ္လည္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရး

အနာဂတ္တြင္

အေျခအေနႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

NPL

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

မ်ားကို

ရလဒ္မ်ားကို

အဓိကက်ေသာ အတိုင္းအတာတခုအထိ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
663 MOBILE MONEY လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
663 MOBILE MONEY လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခကိုက္လိမ့္မည္ဟု အာမမခံႏိုင္ျခင္း
ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္း ေပးပို႔ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ 663 Mobile Money ကို ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ
၁၁-ရက္ေန႔တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၎၏ အဆိုျပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပုံစံ (business model) မွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသ မထူရေသးသျဖင့္၊ ၎ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္
၎၏ အလားအလာကို အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ေပးရန္ ခက္ခဲပါသည္။

ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ မိမိ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး
တြက္ေျခကိုက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု အာမခံခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မေပးႏိုင္ပါ။
663 Mobile Money ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သည္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခား လုပ္ငန္းအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ ရွိျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ Myanmar Mobile Money ၊ Mykyats ၊ WAVE စသည့္ အျခား မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားေသာ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္

ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အလားတူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား
ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

663 Mobile Money အေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ပါက ၎၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
လုံၿခဳံေရး က်ဳိးေပါက္မႈမ်ားသည္ 663 Mobile Money ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ျခင္း
663 Mobile Money ၏ လံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား က်ဳိးေပါက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚ
ဆိုက္ဘာ

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္
ထင္မွတ္ခံရလ်က္၊

အသံုးျပဳသူမ်ား

အျခား

အသုံးျပဳသူမ်ားက

ကန္႔သတ္

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္
၎၏

ပိတ္ပင္

ခံရလွ်င္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတို႔ေလာက္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ျဖစ္ေစ

၎၏

မလုံၿခဳံေၾကာင္း

မေရြးခ်ယ္ေတာ့လွ်င္

၎၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
663 Mobile Money ၏ နည္းပညာ ယႏၲရား အေျခခံ (platform) ပ်က္ျပားလွ်င္ 663 Mobile Money ၏ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေပၚ အေလးအနက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ျခင္း
663

Mobile

Money

ဆိုသည္မွာ

အသုံးျပဳသူတို႔အား

ေငြေပးပို႔ျခင္း၊

ေငြလက္ခံျခင္း

စသည့္

မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းပညာ အေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ နည္းပညာ ယႏၲရား အေျခခံ ခၽြတ္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ 663 Mobile
Money က လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ 663
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Mobile Money ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေပၚ အေလးအနက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ၿပီး၊ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္
၎၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ရလဒ္မ်ားကို

ထိခိုက္

နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားက 663 Mobile Money ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္ျခင္း
663 Mobile Money သည္ အထူးသျဖင့္ ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္းမႈ ဆိုင္ရာ ကိစၥတို႔တြင္ ပိုမို မ်ားျပားလာေသာ စည္းမ်ဥ္း
ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို

ရင္ဆိုင္လာရႏိုင္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းသည္

663

Mobile

ထို႔ေၾကာင့္

Money

၏

တည္ဆဲ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရး

တစ္စုံတစ္ရာ
အေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အေထြေထြ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၏ သက္ေရာက္မွု
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားလံုးႏွင့္

အေျခစိုက္

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ လည္ပတ္မႈ အားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏

လူမႈေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေရး

အေျခအေနတို႔တြင္

မလိုလားအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး
အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
အစိုးရ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္
သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ မ်ားတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ဝယ္လိုအားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္
သက္ေရာက္မႈ ရွိွႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို မိမိတို႔ အေပၚ
က်င့္သုံးပုံ၌

တစ္စုံတစ္ရာ

နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းသည္လည္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ထိခိုက္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေျခအေန တစ္ခုခုမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို အေရးပါသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္
ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရွိ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတို႔သည္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက်ေၾကာင့္
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ တန္ျပန္ကာကြယ္မႈ (hedging) ေပးႏိုင္မည့္ ေငြေရးေၾကးေရး နည္းနာ
အစီအမံ (instrument) ကိုအသုံး မျပဳႏိုင္ေသးပါ။

က်ပ္ေငြ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (US$) ကဲ့သို႔

ႏိုင္ငံျခားေငြတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ တန္ဖိုး ေလ်ာ့လွ်င္ သြင္းကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ကာ၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနႏွင့္

နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
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လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ရလဒ္မ်ားကို

ထိခိုက္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ား အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ
ရရွိနိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ား အတြင္း၌ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ရရွိရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခါ

မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ရန္ ခဲယဥ္းၿပီး၊ ေဈးကြက္ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္
မစုံလင္သည့္ အတြက္ မိမိတို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ရာတြင္ မထိေရာက္ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ျပင္၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ရရွိလာသည့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းတို႔၏ အက်ဳိးရွိႏိုင္မႈႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို
မိမိတို႔ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မတိက်မႈက အခက္အခဲ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အဆုံးအျဖတ္မ်ား အေပၚ ဆိုးက်ဳိး ျဖစ္ေစကာ၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို အေရးပါသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္
ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္း အတက္အက် ရွိႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အတက္အက်

အစုရွယ္ယာမ်ား

အေရာင္းအဝယ္

ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

ျဖစ္သည့္

အေၾကာင္းရင္းတို႔တြင္

ေဈးႏႈန္းတြင္

မိမိတို႔

အတက္အက်

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

ရွိႏိုင္ပါသည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္မ်ား၊ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အေထြေထြ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကမာၻ ့စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကးစနစ္
ဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကမာၻ ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
ေဈးကြက္ အတက္အက်မ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၿပဳိင္ဘက္မ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္၊ မိမိ၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္
ခန္႔မွန္းခ်က္
ျဖစ္ေပၚျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ေငြေရးေၾကးေရး

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူတို႔၏

ေထာက္ခံခ်က္တို႔တြင္

အေျပာင္းအလဲ

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝယ္ယူမႈမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တမ
ြဲ ႈမ်ား၊ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား

သို႔မဟုတ္ အရင္းအႏွီး ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူတို႔မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ား
အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ စေတာ့ေဈးကြက္တို႔ အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ အေထြေထြ ယုံၾကည္မႈ

က်ဆင္းလွ်င္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ရလဒ္မ်ားႏွင့္

မသက္ဆိုင္ေသာ

အျခား

ေဈးႏႈန္းသည္လည္း က်ဆင္း ႏုိင္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းတို႔ေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အစုရွယ္ယာမ်ား၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တိုက္႐ိုက္ မသက္ေရာက္ေစကာမူ၊ ကၽြနု္ပ္တို႔ႏွင့္

အမ်ဳိးအစားတူ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတြင္းရွိ အျခား ကုမၸဏီမ်ားအား သက္ေရာက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚ
တုံ႔ျပန္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္သည့္ ေဈးႏႈန္း က်ဆင္းႏိုင္ပါသည္။ အျခား
အရာမ်ား အပါအဝင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုခ်င္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား
ေဈးႏႈန္း အေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။
MCB သည္ YSX ၌ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ပထမဦးဆုံး စာရင္းတင္သြင္းၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား
အနက္ တစ္ခု ျဖစ္လာပါမည္။ ေစ်းကြက္တြင္ အတက္အက် အလြန္အမင္း မ်ားမႈ၊ အက်ိဳးေဆာင္ပစ
ြဲ ားမ်ား
ပ်က္ကြက္မႈ၊ စာရင္းရွင္းလင္း ေပးေခ်ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ အက်ိဳးေဆာင္ပစ
ြဲ ားမ်ား သပိတ္ေမွာက္မႈ စသည္တို႔ကို
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ အလို႔ငွာ YSX အား မဖြင့္လွစ္ဘဲ ယာယီ ပိတ္ထားျခင္း အပါအဝင္ ျပႆနာမ်ားကို
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ျခင္း
YSX သည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ စေတာ့ ေစ်းကြက္
အသစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ ေရာင္းဝယ္မႈ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း အလုပ္ခ်ိန္၊ ေန႔စဥ္ ေဈးႏႈန္း
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အတက္

အက်

ကန္႔သတ္ခ်က္၊

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္/အစုရွယ္ယာတို႔၏

ေစ်းႏႈန္းမ်ား

အေရးကိစၥရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။

စာရင္းဝင္

ျဖစ္ၿပီးသည့္

အတက္အက်တို႔ႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္း

အတက္အက် အလြန္အမင္း မ်ားမႈ၊ အက်ိဳးေဆာင္ပစ
ြဲ ားမ်ား ပ်က္ကြက္မႈ၊ စာရင္းရွင္းလင္း ေပးေခ်ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊
အက်ိဳးေဆာင္ပစ
ြဲ ားမ်ား သပိတ္ေမွာက္မႈ စသည္တို႔ကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ အလို႔ငွာ
ယာယီ ပိတ္ထားျခင္း အပါအဝင္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။
ေဆာင္႐ြကေ
္ ပးေနခဲ့ေသာ ေကာင္တာေစ်းကြက္၌

YSX အား မဖြင့္လွစ္ဘဲ

ထို႔ျပင္၊ ယခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ လည္ပတ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ သည္ အစုရွယ္ယာ မ်ားကို ဆက္လက္၍

ေရာင္းျခင္း၀ယ္ျခင္းျပဳလုပ္နိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊

အမိန့္မ်ား

နွင့္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထပ္မံထုတ္ျပန္နိုင္ျခင္း

YSX ၌ ေရာင္းဝယ္ၾကျခင္းကို မၾကာမီကေလးတင္ကသာ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေငြေခ်း
သက္ေသခံလက္မွတ္တို႔ ဆိုင္ရာ အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္ ့မ်ား ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ အားျဖင့္
ဆန္းသစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္

ဖြင့္ဆိုရာတြင္

သို႔ျဖစ္ရာ၊ ထို နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား က်င့္သုံးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊

လည္းေကာင္း၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား

အေနျဖင့္

ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္

မေသခ်ာ

မေရရာမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။
အနာဂတ္တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အျမတ္ေဝစု

ေပးႏိုင္စြမ္းသည္

မိမိတို႔၏

ဝင္ေငြ၊

ဘ႑ာေရး

အေျခအေန၊

ဘ႑ာေရး

အေျခအေန၊

ေငြသားစီးဆင္းမႈႏွင့္ မတည္ေငြရင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ မူတည္ျခင္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေနာင္အခါ

အျမတ္ေဝစု

ေပးႏိုင္စြမ္းသည္

မိမိတို႔၏

ဝင္ေငြ၊

ေငြသားစီးဆင္းမႈႏွင့္ မတည္ေငြရင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ မူတည္ပါသည္။

ဘဏ္ အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္

ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ မိမိတို႔၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (core businesses) တြင္ ျပန္လည္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္

အလို႔ငွာ

လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

အျမတ္ေငြမ်ားကို

ပိုမို

မ်ားျပားစြာ

မခြေ
ဲ ဝဘဲ

ခ်န္လွပ္

ထိန္းသိမ္းထားရန္

က်ြန္ုပ္တို့အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ေ၀စု မေပးနိုင္ျခင္းမ်ားလည္း

ရွိနိုင္ပါသည္။
ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝမႈ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အေရးပါေသာ အစုရွယ္ယာရွင္
တစ္ဦးဦး၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၎က ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီက

အစုရွယ္ယာမ်ား

ထုတ္ေဝခြင့္

အေပၚတြင္

လည္းေကာင္း၊

မိမိတို႔၏

အဓိက

အစုရွယ္ယာရွင္တို႔က ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ခြင့္ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း
တစ္စုံတစ္ရာ တားျမစ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိပါ (ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေဝထားေသာ အစုရွယ္ယာ အားလုံး၏ ၁၅%
ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အစုရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦးက ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္း အတြက္မူ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္)။

၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား မထုတ္ေဝပါဟု လည္းေကာင္း၊ အဓိက

အစုရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦးဦးက ၎ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး တင္ေစျခင္း
သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ အျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း မျပဳပါဟု လည္းေကာင္း လူႀကီးမင္းသို႔ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ပါ။
ေနာက္ထပ္ အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝရာ၌ လူႀကီးမင္း ရထိုက္ခြင့္ ရွိေသာ အစုရွယ္ယာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို
လူႀကီးမင္းက မဝယ္ယူပါက လူႀကီးမင္း၏ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်ဳိးကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည့္ အျပင္၊
အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္သည့္ ေဈးႏႈန္းကိုလည္း က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။
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ေနာက္ထပ္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို

လက္ငင္း ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ အစုရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းထက္ နိမ့္က်ေသာ ေဈးႏႈန္းျဖင့္လည္း ထုတ္ေဝႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အဓိက အစုရွယ္ယာရွင္တို႔က အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္လည္း အစုရွယ္ယာမ်ား
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳသည့္ ေဈးႏႈန္းကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။
မေကာင္းသတင္း ထြက္ေပၚမႈေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္း ထိခိုက္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာ

သို႔မဟုတ္

အမႈေဆာင္အရာရွိ

တစ္ဦးဦးႏွင့္

ပတ္သက္၍

မေကာင္းသတင္း

ထြက္ေပၚမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား ၏ေစ်းႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အခြင့္မဲ့ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္း ထိခိုက္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္း
စာရင္းတင္သြင္းျခင္း
ေဖာ္ျပခ်က္တို႔တြင္

ထုတ္ေဝသည့္
ႏွင့္

အခ်ဳိ႕ေသာ

ပတ္သက္၍

အခ်ဳိ႕ေသာ

သတင္း

သတင္းစာေစာင္တို႔တြင္
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၌

ပါရွိခဲ့ပါသည္။

တန္ဖိုး

(“သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား”)။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အဆိုပါ

သတင္း

တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္

အျခား

အဆိုပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံက ထုတ္ေပးထားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ႔ထံ ထုတ္ျပန္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အခြင့္အာဏာ ေပးထားျခင္း
မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ ျပည့္စုံမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုံးဝ
တာဝန္ မယူပါ။

အဆိုပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ အေျခခံရာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တို႔၏ ဆီေလ်ာ္မႈ၊

မွန္ကန္တိက်မႈ၊ ျပည့္စုံမႈ သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ တင္ျပျခင္းမွ် မိမိတို႔
မျပဳလုပ္ပါ။
ျပဳလုပ္ေသာ

အဆိုပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တို႔တြင္ ပါရွိၿပီး၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ အတြက္
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

စာတမ္းပါ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

မကိုက္ညီ

သို႔မဟုတ္

ဆန္႔က်င္သည့္ အရာ မွန္သမွ်ကို မိမိတို႔ ျငင္းဆိုပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ - ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတို႔သည္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္

စာရင္းတင္သြင္းရန္

အတြက္

ျပဳလုပ္ေသာ

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

စာတမ္းပါ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းပါ ရက္စြဲ ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔က

အမ်ားျပည္သူသုိ႔

ထုတ္ျပန္သည့္

အျခား

သတင္း

အခ်က္အလက္တို႔တြင္

လည္းေကာင္း

အေျခခံလ်က္သာ ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ဆိုင္ရာ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အျခား မည္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် ယုံၾကည္အားထားျခင္း မျပဳၾကရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။
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၆။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အျခားနည္း ေဖာ္ျပမထားပါက - ဤ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္း အတြင္း အသံုးျပဳထားေသာ ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ဆိုင္ရာ ႀကဳိတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္တို႔ကို လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္း
ေကာက္ယူေသာ

စစ္တမ္းမ်ား၊

ေစ်းကြက္

သုေတသနမ်ားႏွင့္

အမ်ားျပည္သူ႔

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွ ရယူပါသည္။
ထုတ္ျပန္မႈမ်ားက

၎တို႔တြင္

ပါဝင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

နယ္ပယ္ရွိ

သတင္း

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ဆိုင္ရာ

ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္

ဇစ္ျမစ္္မ်ားမွ

ရယူထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္တို႔၏ တိက်မႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို အာမ မခံေၾကာင္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွပါသည္။ သူတပါး ဇစ္ျမစ္တို႔မွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ အတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ
ပုံစံ၊ အေနအထားတို႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း၊ MCB ၊

ဘ႑ာေရး အႀကံေပးအဖြဲ႔ (Financial

Advisor)၊ ၎တို႔ အသီးသီး၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္အႀကံေပးမ်ား အနက္
မည္သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ၊ တိက်မွန္ကန္မႈတို႔ကို
သီးျခား

ျပန္လည္

ဆန္းစစ္ထားျခင္း

သို႔မဟုတ္

အတည္ျပဳထားျခင္း

မရွိပါ။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္

ဆိုင္ရာ

ထုတ္ျပန္မႈတို႔သည္ ေန႔စြဲ အတိအက်တို႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားခဲ့သည္ ျဖစ္၍့၊
လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ အလားအလာကို မထင္ဟပ္ေတာ့ျခင္းတို႔
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အေနျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အေပၚ ထိုက္သင့္သည္ထက္ ပိုမို၍ ယံုၾကည္ အားထားမႈ မျပဳသင့္ပါ။
ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑

အျခားနည္း ညႊန္ျပထားျခင္း မရွိပါက - ဤအပိုင္းငယ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္
အားလံုးသည္

၂၀၁၅-ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

၏

ေန႔စပ
ြဲ ါ

Deutsche

Gesellschaft

fur

Internationale

“ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ - ဘဏ္မ်ား အတြက္

စိန္ေခၚမႈ အျပည့္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာ (“GIZ အစီရင္ခံစာ”) မွ ျဖစ္ပါသည္။

GIZ

အစီရင္ခံစာပါ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔သည္ GIZ သို႔မဟုတ္ ၎၏ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဘုတ္အဖြဲ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒတို႔ကို
ထင္ဟပ္သည္ဟု

အတပ္

တိက်မွန္ကန္မႈကို

အာမ

မေျပာႏိုင္ပါ။
မခံသကဲ့သို႔

GIZ
၎တို႔ကို

အေနျဖင့္

GIZ

အသံုးျပဳျခင္း၏

တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
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အစီရင္ခံစာပါ
အက်ိဳးဆက္

အခ်က္အလက္မ်ား၏
တစ္စံုတစ္ရာ

အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ သမိုင္း
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်ေရာက္ေနစဥ္ ၁၈၆၁-ခုႏွစ္တြင္ Indian Presidency
Bank of Bangal ၏ ရန္ကုန္ ဘဏ္ခက
ြဲ ို ဖြင့္လွစ္ျခင္းမွ၊ တနည္းအားျဖင့္ ၁၉-ရာစုႏွစ္မွ ျမန္မာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း
သမိုင္း စတင္ခဲ့ပါသည္။
ဗဟိုဘဏ္

Reserve Bank of India ၏ ရန္ကုန္ဘဏ္ခသ
ြဲ ည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏

ျဖစ္ပါသည္ (၁၉၃၉- ၁၉၄၇)။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္

ပထမဆံုး

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္၊

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္
အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ GDP တြင္ အနည္းဆံုး သံုးပံု တစ္ပံု ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္တြင္ (ျပည္တြင္းဘဏ္ ၁၀-ခု ႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

၁၄-ခု

တည္ေထာင္ခဲ့သည့္

ျဖစ္သည့္)

ဆိုရွယ္လစ္

ဘဏ္

အားလံုးတို႔အား

ဘဏ္လုပ္ငန္း

စနစ္၏

ျပည္သူပိုင္

အက်ဳိးဆက္

သိမ္းခဲ့ပါသည္။

တစ္ခုမွ

ဘဏ္

ထိုအခ်ိန္က

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူထုထံသို႔ ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံး
ျဖန္႔က်က္ အသံုးခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (ယင္းမတိုင္မီက ဘဏ္ အားလံုး နီးပါး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ ရွိခဲ့ၾကသည္)။
လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေငြေၾကးဖ်က္သိမ္းမႈ စုစုေပါင္း သုံးႀကိမ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ၊

ေနာက္ဆုံးမွာ ၁၉၈၇-ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး၊

လွည့္လည္သုံးစြေ
ဲ ငြ၏ ၇၅% ကို တန္ဖိုးမဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၁၉၉၀-

ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒကဲ့သို႔
ဘ႑ာေရး ဥပေဒ အသစ္မ်ားကို

၁၉၉၀-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္

လိုင္စင္မ်ားကို ၁၉၉၂-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အတိုးႏႈန္း မူဝါဒ မခိုင္မာမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္
(လူသစ္၏ ရင္းႏွီးေငြကို လူေဟာင္းသို႔ အျမတ္ အျဖစ္ ေပးသည့္) လုပ္ငန္းတုလုပ္ငန္းေယာင္ ပြန္ဇီ (Ponzi) ပုံစံ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ၿပဳိလဲမႈသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း
အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
အပါအဝင္

ဘဏ္မွ

ရပ္တံ့သြားခဲ့သည္။
(liquidity) ရရွိရန္

တစ္ဆင့္

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ ေပးေခ်မႈ မ်ား

ျပဳလုပ္ေသာ

ေငြ

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ၎တို႔၏

လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈ
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္

အားလုံး

နီးပါး

ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ

ႀကဳိးစားသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္၊ ၎တို႔ အနက္ အမ်ားစုက ၎တို႔ ထုတ္ေခ်းထားသည့္

ေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းမွ တစ္ဆင့္ - ေငြေခ်းယူထားသည့္

လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ အေပၚသို႔ိလည္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား ျပန္ဆပ္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား
ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ရန္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တစ္ဖန္
က်ေရာက္ေစခဲ့ျပန္သည္။

အက်ဳိးဆက္ တစ္ခု အျဖစ္ - ေငြ ထုတ္၍ မရႏိုင္ေသးေသာ ဘဏ္စာရင္း (frozen

bank accounts) တို႔ အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မ်က္ျမင္ စာရင္းလက္က်န္ထက္
ေဈးႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ဆင့္ပြားေဈးကြက္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။
ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာေၾကာင့္

ယိုင္နဲ႔ေနၿပီး

ျဖစ္သည့္

တန္ဖိုးေလ်ာ့ေသာ

ေငြေၾကးဖ်က္သိမ္းမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၊

ဘ႑ာေရးက႑တို႔

အေပၚ

ယုံၾကည္ကိုးစားမႈမ်ားမွာ ဤဘဏ္လုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့ရေလသည္။
အမ်ားျပည္သူ႔ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ျပန္လည္ ရရိွႏိုင္ေရး အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔အား ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ မ်ားစြာ ႀကဳိးစား အားထုတ္

Page 26 of 169

ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ ေခ်းေငြႏွင့္ အပ္ေငြ စာရင္းအုပ္စု (portfolios) ပမာဏမ်ား မွန္ုမွန္
တိုးတက္ ႀကီးထြားလာျခင္းက ၎တို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္

မဖြ႕ံ ၿဖိဳးေသးဘဲ၊

စီးပြားေရးစနစ္သည္လည္း

အဓိကအားျဖင့္ ေငြသားေပၚတြင္သာ အေျချပဳ လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑ ပိုမို အေရးပါလာလ်က္ ရွိရာ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဇြန္
လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ ၄-ခု၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၄-ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၂၄ -ခု၊
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ၁၀ -ခု ရိွပါသည္။ (ဇစ္ျမစ္၊ http://www.cbm.gov.mm ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဇြန္ လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္
ရယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္)
ျမန္မာ ဘဏ္ ၂၈-ခုတို႔တြင္ GDP ၏ ၅၅% မွ် ရွိေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား စုေဆာင္းမိထားသည္။

GIZ

အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားသည္ လႊမ္းမိုးသည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ စာရင္းမ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ (ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္၊ အစိုးရပါဝင္ေသာ (semigovernmental) ဘဏ္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔၏) ဘဏ္ခေ
ြဲ ပါင္း ၁,၃၀၀ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔
အနက္ ၄၀% မွာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္တို႔၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္တို႔၏
ဘဏ္ခြဲ အေရအတြက္သည္ တည္ၿငိမ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရပါဝင္ေသာ ဘဏ္မ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဘဏ္ခြဲ ကြန္ရက္တို႔ကို အလ်င္အျမန္ ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္ ရွိသည္။
အရ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ ဘဏ္/ဘဏ္ခြဲ ၂.၅-ခု ရွိသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ

သို႔ေသာ္လည္း၊ တိုင္း/ျပည္နယ္ အသီးသီး၏

ထူးျခားခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေအာက္ အဆင့္တို႔ကို သုံးသပ္ေသာ အခါ အဆိုပါ ၫႊန္ကိန္း အတြက္
မတူညီေသာ တန္ဖိုးတို႔ကို ေတြ႔ရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမတြင္ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္

ဘဏ္/ဘဏ္ခြဲ ၃.၈-ခု ျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ ဘဏ္/ဘဏ္ခြဲ အမ်ားဆုံး ရွိသည္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ လူဦးေရ
၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ ဘဏ္/ဘဏ္ခြဲ ၁.၅-ခု ျဖင့္ အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုထက္

နိမ့္ေသာ အဆင့္တြင္ ကြျဲ ပား ျခားနားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ မထူးျခားလွပါ။ ယင္းအေနအထား
အတြက္

အတိုင္းအတာ

တစ္ခု

အထိ

တာဝန္ရွိသည္မွာ

ဘဏ္ခေ
ြဲ ပါင္း

၁,၃၀၀

တြင္

၅၀၀

ေက်ာ္ကို

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ MEB ႏွင့္ MADB (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) တို႔
ျဖစ္ၾကသည္။

ထို ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ ႏွစ္ခု၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အထူး

ေတြ႔ရသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရပါဝင္ေသာ ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္မူ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ သိပ္သည္းစြာ

စုေဝးေနလ်က္ ရွိၾကပါသည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သူ အလိုက္ ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာတြင္
(၁) အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ား၊ (၂) အစိုးရပါဝင္ေသာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ (၃) ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဟူ၍
ဘဏ္ သံုးမ်ဳိးသံုးစားကို တင္ျပထားပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းငယ္မ်ားတြင္ ဘဏ္အမိ်ဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေသးစိပ္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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Banks

100% Gvt-Owned

<100% Gvt-Owned

State owned

Ministry/
Municipality owned

Private

 Myanma Agriculture
and Development
Bank
 Myanma Economic
Bank
 Myanma Foreign
Trade Bank
 Myanma Investment
and Commercial
Bank

 Innwa Bank LLP
(MoD)
 Naypyitaw Sibin
Bank Ltd (NDC)
 Yadanabon Bank
Ltd (MCDC)
 Yangon City Bank
Ltd (YCDC)

Rural Development
Bank Ltd (MLFRD &
different
municipalities)

Private











Asia Yangon Bank Ltd
Ayeyarwaddy Bank Ltd
Kanbawza Bank Ltd
Myanma Apex Bank Ltd
Myanmar Oriental Bank
Ltd
Shwe Rural and Urban
Development Bank Ltd
Tun Foundation Bank
Ltd.
United Amara Bank Ltd
Yoma Bank Ltd

 Global Treasure Bank
Ltd.
 Myanmar Microfinance
Bank Ltd
 Small & Medium
Industrial Development
Bank Ltd

Public
(listed)

Pubic
(not listed)
Construction and
Housing
Development Bank
Ltd
(MoConstruction,
funds from Union
budget)

Myanmar Citizens
Bank Ltd

International
Banks

Public (listed)

Public (not listed)

 Myanwaddy Bank Ltd

0% Gvt-Owned

Currently no case

10 Foreign Banks in
Operation Currently
Currently 48
representative offices of
foreign banks

 Asia Green
Development Bank Ltd
 Co-operative Bank Ltd
 First Private Bank Ltd
 Ayeyarwaddy Farmers
Development Bank
Limited

(Source: GIZ Report, ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ website, MCB)
အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ား
ျမန္မာ့

စီးပြားေရးဘဏ္

(“MEB”)၊

ျမန္မာ့

ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္

(“MFTB”)

ႏွင့္

ျမန္မာ့

လယ္ယာဖြ႔ၿံ ဖဳိးေရးဘဏ္ (“MADB”) တို႔ အားလုံးကို ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏
ဘဏ္ဥပေဒ

အရ

၁၉၇၅-ခုႏွစ္တြင္

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
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စတုတၳေျမာက္

ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မွာ

ျမန္မာ့

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ (“MICB”) ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ အတြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစေရး အတြက္ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကၿပိဳင္ဘက္ဘဏ္မ်ားထံသို႔ ေစ်းကြက္ေဝစု လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးေနၾကရသည္ဟု GIZ
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ က႑မွ ၿပိဳင္ဘက္တို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ႀကီးထြား

တိုးတက္မႈမ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ မနည္း ႀကဳိးစားေနၾကရသည္။ အရင္းအႏွီး မတည္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္
နည္းပညာႏွင့္ ေပၚလစီ မူေဘာင္တို႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
ျပန္လည္

ျပဳျပင္

ကန္႔သတ္ထားသည္။

ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း

မရွိျခင္းက

ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၏

ေနာက္ထပ္

မတည္ေငြရင္းကို
ႀကီးထြားခြင့္ကို

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ အသုံးခ်မႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ အတြက္

ဝန္က်ဥ္းထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။

(အခ်ဳိ႕ေသာ အုပ္စု အသိုင္းအဝိုင္းတို႔သို႔ ေထာက္ပံ့သည့္

ပုံစံျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းကဲ့သ႔ို) ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ဆုံးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္တြင္ အကန္႔အသတ္ ရွိေနေစေပသည္။
MEB သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဘဏ္ခြဲ ၃၁၀ ေက်ာ္ပါ ျပည္တြင္း ဘဏ္ခလ
ြဲ ုပ္ငန္း ကြန္ရက္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အတြက္
ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ဘဏ္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ

၎၏ ဘဏ္ခက
ြဲ ြန္ရက္ျဖင့္ MEB သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လူဦးေရ ၇၀% ေနထိုင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ သီးျခား ရည္ရြယ္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေစရန္ MEB က
အျခား ဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည့္ ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။
MADB

ႏွင့္ အေသးစား ႏွင့္အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္း ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ဘဏ္

ထို႔ေၾကာင့္၊ အထူးသျဖင့္
တုိ႔သည္ လယ္သမားမ်ား၊

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္း (SME) မ်ား အသီးသီး အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးထက္
မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) ေလ်ာ့နည္း၍ ရရွိပါသည္။ ထိုသို႔
ေခ်းေငြမ်ား ေလ်ာ့ေဈးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ရသည့္ အတြက္ MEB အေနျဖင့္ အ႐ံႈး မ်ားစြာ စုေဆာင္းမိလာခဲ့ပါသည္။
OAG ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ - MEB သည္ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ အတြင္း အ႐ံႈးမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္
လည္ပတ္ေနခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အ႐ံႈးမ်ားကို ကာမိေစရန္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရသုံးမွန္းေျခ

ေငြစာရင္းမွ က်ပ္ေငြ ၇၉-ဘီလီယံကို သံုးစြခ
ဲ ဲ့ရပါသည္။

MFTB

က

ႏိုင္ငံတကာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းကို

အထူးျပဳ

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

MICB

ကို

၁၉၉၀-ခုႏွစ္တြင္

မတည္ေထာင္္မီ အထိ MFTB သည္ ထိုသုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘဏ္
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ အားလုံး ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စာရင္းမ်ားကို
ဤဘဏ္တြင္ ထားရွိရပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕၊ အဓိကအားျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္
လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းတို႔လည္း MFTB တြင္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ရွိၾကပါသည္။

MADB သည္ (၂၀၁၂-ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္တို႔ အရ) ေခ်းေငြ အားျဖင့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္
ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ၁၉၅၃-ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ အက္ဥပေဒအရ
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တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၉-

ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅-ခုႏွစ္ အထိ ကာလ အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္သူ႔ဘဏ္၏ အစိတ္အပိုင္း
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား

ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္မႈကို

အေထာက္အကူျပဳရန္ အတြက္ MADB က လယ္သမားမ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာ
အရ MADB ၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါသည္။
MICB သည္ MEB ၊ MFTB တို႔ထက္ ေသးငယ္သည္။ ျပည္တြင္းသုံးေငြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္
လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ နယ္ပယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ MICB သည္ MEB သို႔မဟုတ္ MFTB ႏွင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ထပ္ေနသည္။ MICB ၏ အဓိက လုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတို႔ အပါအဝင္ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရ ပါဝင္ေသာ ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား
အစိုးရပါဝင္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔သည္ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
(ၿမီစားကတ္၊ အေႂကြးဝယ္ကတ္တို႔ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း၊ ATM မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ကဲ့သ႔ို) နည္းပညာ
အသစ္မ်ား အသုံးခ်မႈတို႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ကမ္းလွမ္းသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား/ထုတ္ကုန္ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဈးႏႈန္းတို႔ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဘဏ္
အခ်င္းခ်င္းတို႔ အၾကား ကြျဲ ပားျခားနားမႈ ထင္ရွားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို လက္ရွိ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက
ကန္႔သတ္ထားသည္။

အစိုးရပါဝင္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔ အၾကား လုပ္ပုံကိုင္ပုံမွာလည္း

ထူးမျခားနား ျဖစ္သည္။

အစိုးရပါဝင္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔ အဓိက ကြျဲ ပား ျခားနားသည့္ အခ်က္မွာ

အျမတ္ေငြမ်ားကို အသုံးခ်ပုံတြင္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ အျမတ္ေငြတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎ကို
ပိုင္ဆိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရွိသြားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊
အမ်ားပိုင္ ဘဏ္သည္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအားျဖင့္ ၎၏ အစုရွင္မ်ားကို အျမတ္ေဝစု မ်ားမ်ား (ပ်မ္းမွ်ွ ၂၀% အထိ)
ေပးတတ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမွာ

ဆက္စပ္ေနသည္။

အပ္ေငြ

အေပၚ

အတိုးႏႈန္း

ျမင့္မားျခင္းႏွင့္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း အဖြ႔အ
ဲ စည္း အသစ္ အခ်ဳိ႕ ေပၚထြက္လာသလို

အခ်ဳိ႕ကလည္း ျပန္လည္

ဝင္ေရာက္

လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊

ယူႏိုက္တက္ အမရဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္ ဟူေသာ ဘဏ္ အသစ္ ေလးခု
ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေထာင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ကာ၊ ႐ိုးမဘဏ္က ၎၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ကို ၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္
အျပည့္အစုံ

ျပန္လည္

ရရိွခဲ့သည္။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္

အစိုးရပါဝင္ေသာဘဏ္

အသစ္

ႏွစ္ခု

အေနျဖင့္

သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈဘဏ္တို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အသင္းက

လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

အသင္းခ်ဳပ္က လည္းေကာင္း အမ်ားပိုင္ဘဏ္ တည္ေထာင္ရန္ အစီအစဥ္ အသီးသီး ေၾကညာခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဘဏ္ခြဲ ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား
၁၉၆၃-ခုႏွစ္

မတိုင္မီ

အခ်ိန္က

အစုံအလင္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္
ရွိခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္

ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈကဲ့သို႔
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ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား

နယ္ပယ္အခ်ဳိ႕တြင္

၎တို႔သည္

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားထက္ ပိုမုိ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္တြင္ Chartered Bank ၊ OCBC ႏွင့္
HSBC

တို႔

အပါအဝင္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေပါင္း ၁၄-ခုကို ထိုအခ်ိန္

စစ္အစိုးရက

ျပည္သူပိုင္ သိမ္းခဲ့ၿပီး၊

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ ကိုခြင့္မျပဳ ခဲ့ေတာ ့ပါ။ ဘဏ္မ်ားအား ျပည္သူပိုင္
သိမ္းသည့္ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္ တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ အတြင္းရွိ စုစုေပါင္း အရင္းအႏွီး၏
ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။
(၁၉၉၀)

က

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ဥပေဒ

ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားကို

တိုင္းျပည္

အတြင္း

ျပန္လည္

ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္ ကတည္းက စ၍
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း၌ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရေသးပါ။ ၎တို႔ အနက္
အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားရွိ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔ အတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
၉-ခုအား ခြင့္ျပဳမည္ဟု ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထုိဘဏ္ ၉-ခုတို႔မွာ -

Australia and New Zealand Banking Group Limited ၊ Bangkok Bank ၊ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
၊ Industrial and Commercial Bank of China ၊ Malayan Banking Berhad ၊ Mizuho Bank ၊ OverseasChinese Banking Corporation ၊ Sumitomo Mitsui Banking Corporation ႏွင့္ United Overseas Bank တို႔
ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ တစ္ခုခ်င္းကို ေနရာ တစ္ခုတည္း၌သာ ဘဏ္ခြဲ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္

ေပးၿပီး၊ လက္လီ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မ ျပဳ

ပါ။

၎ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔ အေနျဖင့္

နိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ နိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊
ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔၏ အပ္ေငြမ်ား လက္ခံျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံျခားေငြ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
၎တို႔

အေနျဖင့္

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး

ေခ်းေငြ

စုေပါင္း ထုတ္ေခ်းေရး အစီအစဥ္

(syndicated loan extension program)

အရ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားသို႔လည္း

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အၾကား

ေဈးကြက္တြင္

ေငြေခ်းႏိုင္ပါသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသုိ႔

ေငြေခ်းျခင္း၊

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔က ျပည္တြင္း
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိး တိုးတက္ေရးတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ခ်ထားေပးေသာ လုပ္ငန္း လိုင္စင္၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္ကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၂-လ မွ ၂၄-လ အတြင္း စဥ္းစားသုံးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ အေျခအေနမ်ား အရ - အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၉-ခုလုံး ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ကာ
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (ဇစ္ျမစ္၊ http://www.mcb.gov.mm/

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄

ရက္တြင္ ရယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ)။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ရန္ အလို႔ငွာ BIDV ၊ E.SUN
Commercial Bank ၊ Shinhan Bank ႏွင့္ State Bank of India ဟူေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ေလးခုသို႔ ကနဦး
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အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ က ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

လိုင္စင္ ရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ တူညီေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အတိုင္း

လိုက္နာရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

(ဇစ္ျမစ္၊

http://www.mcb.gov.mm/sites/default/files/regulate_launder/press_release_
_licensing_decision.pdf ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ရယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ)
မိုဘိုင္းဖုန္းသုံး ဘဏ္လုပ္ငန္း
ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔က မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ရယူ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔အား ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

က ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကထဲက

စတင္၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ရက္တစ္ရက္ အတြင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈ အႀကိမ္ေပါင္းႏွင့္ တန္ဖိုးတို႔
ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို ကန္႔သတ္ထားရာ၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး တန္ဖိုးကို က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀၊ တစ္ရက္ အတြင္း စုစုေပါင္း
က်ပ္ တစ္သန္း ထက္ မပိုေသာ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈ အမ်ားဆုံး သုံးႀကိမ္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

အစိုးရသည္

အဓိကအားျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္မ်ားကို အသုံးခ်လ်က္ တယ္လီဖုန္းမ်ား ျဖန္႔က်က္ထားႏိုင္မႈကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာႏွစ္ရွိ ၅၀% မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈၀% အထိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း GIZ
အစီရင္ခံစာမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄ အေျခအေနတို႔ အရ ဆက္သြယ္ေရး သိပ္သည္းဆ (teledensity)

မွာ (ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း က ၁၁.၆ သန္း၊ Ooredoo က ၁.၆ သန္းႏွင့္
အသီးသီးျဖင့္) ၂၅.၀၈% သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ၊

Telenor က ၀.၂၆ သန္း

မိုဘိုင္းဖုန္းသုံး ဘဏ္လုပ္ငန္းကြန္ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ အတြက္

အလားအလာ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းသုံး ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းဘဏ္ ငါးခု (သမ၀ါယမဘဏ္လီမိတက္ ၊ ပထမ
ပုဂၢလိကဘဏ္ ၊ ျမ၀တီဘဏ္ ၊ အင္းဝ ႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္ ) တို႔က စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
သို ့ပါေသာ္လည္း ဘဏ္က အသုံးျပဳေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ
ေအာ္ပေရတာ၏ နည္းပညာ အေပၚတြင္ မူတည္လ်က္

ဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္တို႔မွာ

ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုတို႔ အၾကား ကြျဲ ပားႏိုင္ပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းသုံး ဘဏ္စနစ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ ဘဏ္သို႔
လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ရန္ မလိုဘဲ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္သည့္ အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္
ခရီးစရိတ္

သက္သာျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္

ေငြကို

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္

ထားရွိ

အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းသုံး ဘဏ္လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ လက္ရွိ ေငြသား အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္ မွ
ေငြသား ကိုင္တြယ္ရမႈ ပို၍ နည္းေသာ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္၊

ေငြေရးေၾကးေရး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ရွိေစေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
SME ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္း (“SMEs”)

မ်ားကို ခိုင္မာ အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးသည္

ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အေျခခံမူေဘာင္တြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ (ျမန္မာ အစိုးရ၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္)။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရွိ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း၏ ၉၉%

သည္ SME တို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ထက္ဝက္ထက္ မနည္းမွာ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ မထားသျဖင့္ ဤက႑
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အတြက္

တိက်ေသာ

စာရင္းအင္းမ်ား

မရွိပါ။

အေျခခံ

အေဆာက္အအံု

ေခတ္မီေရးႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္

အလုပ္သမားမ်ား ရရွိေရးတို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ SME တို႔ အတြက္ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္သည့္ ဥပေဒ
မူေဘာင္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ေငြေရးေၾကးေရးမ်ားလည္း

လိုအပ္ေနပါသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ SME တို႔

အတြက္ အထူး ရည္ရြယ္ တီထြင္ထားေသာ ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားတို႔ကို အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာဘဏ္တို႔က စတင္
ေဆာင္ရြက္ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

က်န္ ဘဏ္မ်ားလည္း SME တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔တြင္ SME မ်ား အတြက္ ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစား အထူးတလည္ ထားရွိျခင္း၊
ဤအုပ္စု အတြက္ သီးျခား ဦးတည္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းတို႔ မရွိပါ၊

(အထူးသျဖင့္ SME တို႔ အတြက္

ဘ႑ာေရးက႑၏

ရႏိုင္သမွ်

လည္းေကာင္း၊

ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ

နည္းပါးေနျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍)

အခ်က္အလက္မ်ားက

GIZ က ဘဏ္မ်ား၊ SME မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းထားျခင္းတို႔က လည္းေကာင္း၊ SME တို႔

အေနျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနၾကာင္း
ၫႊန္ျပေနပါသည္။

အဆိုပါ

SME

ေငြေရးေၾကးေရး

လိုအပ္ခ်က္ကို

တိုင္းတာ

သိရွိႏိုင္ေစမည့္

အခ်က္အလက္မ်ားမွာမူ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိပါ။
ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

၎တို႔၏

SME

ဆိုင္ရာ

ေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္းပိုင္း

ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေရး၌

အဓိက

အဟန္႔အတားတို႔မွာ တင္းက်ပ္ေသာ အေပါင္ပစၥည္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၁၂-လ ေအာက္သာ
ေပး၍ အခ်ိန္ တိုေတာင္းလွေသာ အေႂကြး ျပန္ဆပ္ရန္ ကာလတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း
မူေဘာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ေခ်းေငြ ပမာဏမွာလည္း အေပါင္ပစၥည္းကို
အတင္းအက်ပ္ ေရာင္းလွ်င္ ရမည့္ တန္ဖိုး၏ ၅၀% ကိုသာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ ျမန္မာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း
က႑တြင္ အငွားဝယ္ျခင္း (hire purchase) သည္ မယဥ္ပါးၾကေသးေသာ ေငြေခ်းသည့္ ပုံစံျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထက္ စားသုံးမႈ အတြက္ ပိုမို အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ စတင္ခါစ
လုပ္ငန္းတို႔ အတြက္ သီးျခား ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ မရွိသည့္ အျပင္၊ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္
ရပ္တည္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းတို႔ကိုသာ ေငြ ထုတ္ေခ်းသျဖင့္ ရန္ပုံေငြ ရရွိႏိုင္ေရးမွာ လုပ္ငန္းသစ္တို႔ အတြက္
ႀကီမားေသာ စိန္ေခၚမႈ အျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

SME တို႔ အတြက္ ေခ်းေငြ အာမခံ စနစ္ တစ္ရပ္ကို

၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစနစ္၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ၊ ယင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ဘဏ္တို႔ အျပင္ ေအာက္ပါ အဓိက်ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းတို႔ လည္း ပါဝင္သည္ 

The Myanmar Banks Association



The Myanmar Institute of Banking



Myanmar Payment Union

ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္
(ဥပမာ၊ ASEAN Bankers‘ Association ႏွင့္) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
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အလို႔ငွာ

Myanmar Banks Association ကို ၁၉၉၉-ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္

အားလုံး အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ျဖစ္ၾကသည္။
Myanmar Institute of Banking ကုိ ၂၀၀၂-ခုႏွစ္ တြင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၿပီး၊ MBA ၏ ဌာန သေဘာေဆာင္
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ - အေျခခံ အဆင့္မွ
အလယ္တန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆင့္ အထိ ဘဏ္လုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ား - ကို ပို႔ခ်လ်က္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အလ႔ိုငွာ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ Myanmar Institute of Banking
တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို

ဖြင့္လွစ္

ပို႔ခ်ေပးလ်က္

ရွိပါသည္။

GIZ

အစီရင္ခံစာအရဆိုရလွ်င္

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

တစ္သီးတစ္သန္႔ ရပ္တည္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း (Myanmar Institute of
Banking)

သည္

ေလ့က်င့္သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီျဖစ္ေစေရး

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ႀကိဳးပမ္း ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

အဆိုပါ

သင္တန္းတို႔မွ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးၾကးေရး ေဈးကြက္တို႔၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ
ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံ အသိပညာ ဗဟုသုတတို႔ ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အထူးျပဳ ကၽြမ္းက်င္သူတို႔ အတြက္
ဘာသာရပ္မ်ား၊ ဘဏ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ သီးသန္႔ သင္တန္းမ်ား
Myanmar Institute of Banking တြင္ မရွိေသးပါ။

ထို႔ျပင္၊

သင္တန္း တက္လိုသူ ဦးေရမွာ ဖြင့္လွစ္

ပို႔ခ်ႏိုင္သည့္ သင္တန္းတို႔ထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး အတြက္ Myanmar Payment Union (“MPU”)
ကို ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါသည္။
ျဖစ္လာေနပါသည္။

MPU အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္

MPU ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပံုစံမွာ China Union Pay (CUP)

စတင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး၊ ၎၏

ႏွင့္ အလားတူ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ - MPU ကတ္

ကိုင္ေဆာင္သူတိုင္း MPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဘဏ္ မွန္သမွ်၏ မည္သည့္ ATM ၌ု မဆို အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ မိမိ ဝယ္ယူေသာ
ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ အတြက္ MPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မည္သည့္ အေရာင္းဌာန
(POS) တြင္ မဆို ယင္း MPU ကတ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

(ေငြသား ထုတ္ျခင္း၊ မိမိ ေငြလက္က်န္ ၾကည့္ျခင္း၊

ဘဏ္စာရင္းတို႔ အၾကား ေငြလျႊဲ ခင္းႏွင့္ ဘဏ္စာရင္း ရွင္းတမ္း အေသးစား ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း ဟူေသာ) ATM သုံး
လုပ္ငန္းရပ္တို႔ကို ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ MPU
Card ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ CUP (China Union Pay) ႏွင့္ JCB (Japan Credit Bureau) တို႔၏ ကတ္မ်ား
အျပင္၊ Visa ႏွင့္ MasterCard တို႔ျဖင့္ လႊႊဲေျပာင္း ေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္စာရင္း ပိုင္ရွင္တို႔
၂၀၁၃-ခုႏွစ္မွ စ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာခဲ့သည္။

Visa က ျပည္တြင္းဘဏ္ ရွစ္ခုႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ

အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ အလားတူပင္ MasterCard က ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ကတည္းက
ျပည္တြင္းဘဏ္ ကိုးခုႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

MPU အေနျဖင့္ Visa ႏွင့္ MasterCard တို႔အား

MPU ကြန္ရက္တြင္ ပါဝင္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး၊ MPU အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာသုံး
အေႂကြးဝယ္ကတ္ တစ္ခု ထုတ္ေဝရန္လည္း ႀကံစည္လ်က္ ရွိပါသည္။
(shareholder)

အခ်ဳိ႕မွာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏

ပိတ္ဆို႔
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သို႔ေသာ္လည္း၊ MPU ၏ အစုရွယ္ယာရွင္

အေရးယူမႈ

စာရင္းတြင္

ပါဝင္ေနဆဲ

ျဖစ္၍

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ

ေငြေရးေၾကးေရး

ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းတို႔မွာ

MPU

ႏွင့္

လက္တြဲ

လုပ္ကိုင္ရန္

တြန္႔ဆုတ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၃-ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ

အေနအထား

အရ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

တစ္ဝန္းရွိ

ျပည္တြင္းဘဏ္

၉-ခု

ႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၈၀ တို႔သည္ ကမ႓ာအႏွံ႔မွ Western Union ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကမ႓ာ့ ထိပ္တန္း ေငြလလ
ႊဲ ုပ္ငန္း ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Xpress Money ကလည္း
ျပည္တြင္းဘဏ္ ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB)၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္ (SMIDB) တို႔ႏွင့္ လက္တပ
ြဲ ူးေပါင္းကာ Xpress Money ၏ ႏိုင္ငံတကာ ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္း
ေပးပို႔ျခင္း ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ား စတင္
အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
ေငြလဝ
ႊဲ န္ေဆာင္မႈ

ကုမၸဏီမ်ားက

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
၎တို႔၏

ထို႔ျပင္ MoneyGram ကဲ့သ႔ို ႏိုင္ငံတကာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး

အတြက္

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ International Organization for Migration
(IOM) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းသို႔ တရားဝင္ ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔မႈမွာ
သန္းခန္႔ ရိွပါသည္။
ျဖစ္ေပၚသည့္

၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္ USD ၅၆၆

ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္း ေပးပို႔မႈတို႔ အနက္ အမ်ားစုမွာ တရားဝင္ ေငြေရးေၾကးေရး က႑၏ ျပင္ပတြင္

အတြက္

မွတ္တမ္းမွတ္ရာ

မရွိေၾကာင္း၊

ေငြေရးေၾကးေရး

က႑

ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္လာျခင္း၊

အင္တာနက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းသုံး ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းတို႔ ရွိလာသည္ႏွင့္ အမွ် ေငြလေ
ႊဲ ပးပို႔ျခင္းတို႔သည္
တရားဝင္

က႑သို႔

ျပန္လည္

ေရႊ႕ေျပာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း၊

GIZ

အစီရင္ခံစာက

ေထာက္ျပထားပါသည္။

ဘဏ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ IT စနစ္မ်ားကို အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕႐ုံသာမကဘဲ၊
ျပည္ပတြင္လည္း အဆက္အသြယ္ဘဏ္ (correspondent bank) မ်ား အသုံးျပဳ၍ မိမိတို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားကို
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရး ႀကဳိးပမ္းလ်က္
ရွိၾကပါသည္။
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၇။

အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝသူ အေၾကာင္းအရာ

လုပ္ငန္းအက်ဥ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္သည္
ထုတ္ကုန္/ဝန္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္

အမ်ဳိးမ်ဳိးကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္း

ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္

ရွိေသာ

တည္ေထာင္ၿပီး၊
အမ်ားပိုင္

ဘဏ္လုပ္ငန္း

ဘဏ္တစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၃-ႏွစ္ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ရည္မွန္းခ်က္ (mission) မွာ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ (customer) တို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္
ဘ႑ာေရး

အရင္းအျမစ္မ်ားအား

ဝန္က်ဥ္းထိေရာက္စြာ

စီမံခန္႔ခလ
ြဲ ်က္၊

၎တို႔၏

ဘဝ

ပိုမို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အလို႔ငွာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခား အက်ဳိးပတ္သက္သူ (stakeholder) တို႔ အတြက္ အထူး အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္နွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊

ေဆာက္လုပ္ေရး၊

စက္မႈလက္မႈ၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊

ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းက႑တို႔မွ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပင္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္း (Small and Medium Enterprise - SME)
စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားျဖင့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ၾကၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္၊
SME

၊

အငွား၀ယ္စနစ္

(Hire-Purchase)

ႏွင့္

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း

ျခင္း

က႑တို႔၌

အဓိက

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေျခာက္ခုတို႔၌ ဘဏ္ခေ
ြဲ ပါင္း ၂၁

ခုျဖင့္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ျပည္တြင္း

ျဖန္႔ၾကက္မႈ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ရရွိထားၿပီး၊

လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈ

ေနာက္ထပ္

တိုးခ်ဲ႕ရန္

အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လတ္တေလာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ Myanmar Payment
Union ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန Credit Bureau ၏
လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားသည္

လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္မႈကို

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ

ေသာေၾကာင့္ ထို အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔တြင္ ရွယ္ယာ အနည္းစု အသီးသီးကို မိမိတို႔ ရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္သည္ ပထမ ဦးဆုံးေသာ အမ်ားပိုင္ ဘဏ္တို႔ အနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
ခိုင္မာ အားေကာင္းေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ဂုဏ္သတင္းကို ရရွိထားရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ထိပ္တန္း ဘဏ္
တစ္ခု ျဖစ္ေစသည့္ အေျမာ္အျမင္ (vision) ႏွင့္ စြမ္းပကား (capacity) တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု မိမိတို႔
ယုံၾကည္ပါသည္။
ကုမၸဏီ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္း
ကုမၸဏီ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္

လီမိတက္

ျဖစ္ေသာ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
ေပးရန္တာဝန္

၏

၁၉၉၁-ခုႏွစ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
စက္တင္ဘာလ

ကုမၸဏီကို
၃၀-ရက္

ေန႔စပ
ြဲ ါ

အမွတ္ ၂၁/၁၉၉၁ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အထူးကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ၊
ကန္႔သတ္ထားသည့္

အမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

အထူး

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂ ျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
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ကုမၸဏီ

တစ္ရပ္

အျဖစ္

ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လိပ္စာ အမွတ္ ၃၈၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊
ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံသမိုင္း
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဥပေဒ

(၁၉၈၉)

အရ

အတိတ္ကာလတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔ကသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအစိုးရက ျပည္သူပိုင္ က႑ကို
ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားတို႔အား
ဖြင့္ေပးရန္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္လ်က္ (အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ အပါအဝင္) ပုဂၢလိကက႑
လုပ္ငန္း အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း အရပ္ရပ္ကို ျမန္မာအစိုးရက
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလိုက္ ဖက္စပ္ျပဳ တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါသည္ (“အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား”)။
၁၉၉၀-ခုႏွစ္

ဇြန္လ

၁၄-ရက္ေန႔တြင္

က်င္းပေသာ

အစိုးရ-ပုဂၢလိက

ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား

တတိယ

အစည္းအေဝး၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

(MCB)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏

ကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ရန္

အစိုးရရွယ္ယာ

၁၉၉၂-ခုႏွစ္

ေမလ

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
၂၅-ရက္

ေန႔စပ
ြဲ ါ

အစိုးရက
ပါ၀င္ေသာ

ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊

ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

မဗဘ/ေဂ်(အိုင္)-၁(၅)၁၉၉၂ ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေသာ ကုမၸဏီ မွန္သမွ်ကို အထူးကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ အထူးကုမၸဏီမ်ား အျဖစ္
ဖြ႔စ
ဲ ည္း

တည္ေထာင္ရန္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားတြင္

အစိုးရ

မူဝါဒ

ေအာက္ပါ

သတ္မွတ္ခ်က္
အစိုးရ-ပုဂၢလိက

ထိုစဥ္အခါက

ရွိခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား

ပါရွိေနသျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း အထူးကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ အထူးကုမၸဏီ တစ္ခု အျဖစ္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္
ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
မူလက MCB ကို အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား ႏွစ္မ်ဳိး ထားရွိေသာ ဘဏ္ တစ္ခု အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
“က”-အတန္းအစား အစုရွယ္ယာမ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား အတြက္ လည္းေကာင္း၊
“ခ”-အတန္းအစား အစုရွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အတြက္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔
ခြျဲ ခားထားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ခ”-အစုရွယ္ယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ MCB တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အျဖစ္
အမ်ားျပည္သူကို ပါဝင္ခြင့္ ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က မိမိတို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ ပုံစံကို

ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္

အတန္းအစား

တန္ဖိုး
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (၁)

က

၅.၀၀

အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (၂)

က

၁၀.၀၀
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အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (၃)

က

၁၀.၀၀

အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (၅)

က

၅.၀၀

အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (၆)

က

၁.၂၅

အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (၇)

က

၂.၅၀

အစိုးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (၈)

က

၁.၂၅

အမ်ားျပည္သူ (အစုရွယ္ယာရွင္ ၈၄-ဦး)

ခ

၅.၈၁

စုစုေပါင္း

၁၉၉၈-ခုႏွစ္

၄၀.၈၁

မတ္လတြင္

ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

အစိုးရ-ပုဂၢလိက

ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း

အားလုံးကို

အစိုးရ

အမိန္႔

ျဖင့္

သို႔ျဖစ္ရာ၊ (ထိုအခ်ိန္တြင္ က်ပ္ သန္း ၆၀ တန္ဖိုး ရွိသည့္) “က”-အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ေအာက္ပါ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါသည္ 

ျမန္မာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးမွ ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အသင္းမ်ား



စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ကုန္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန



ျမန္မာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊



ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

လက္ေအာက္ခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ကုန္ပစၥည္း

စစ္ေဆးေရးႏွင့္

ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း
စတင္ တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက အစိုးရ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ပံ့ပိုးေပးမႈကို ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ MCB
အေနျဖင့္

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး

ျမန္မာျပည္သူတို႔

အၾကား

တည္ၿငိမ္ေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘဏ္

တစ္ခု

ဂုဏ္သတင္း

အျဖစ္

ဂုဏ္သတင္း

ေမႊးလာခဲ့ပါသည္။

ခိုင္မာသည့္

အေလ်ာက္၊

အက်ပ္အတည္း

အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ စိုးရိမ္မႈ လြန္ကဲစြာျဖင့္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြမ်ားအား ျပန္လည္ စုၿပဳံ ထုတ္ယူၾကမႈ
မိမိတို႔ဘဏ္တြင္ မျဖစ္ေပၚခဲ့ဘဲ ေကာင္းစြာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အေနျဖင့္

၂၀၀၃-ခုႏွစ္

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား

အက်ပ္အတည္းကို

ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ခဲ့သည့္

ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း အျမတ္ေငြမ်ား ဆက္လက္ ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၃-ခုႏွစ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ပ္အတည္း အတြင္း အျမတ္ေငြ ရရွိမႈ
ဘ႑ာႏွစ္

အခြန္မႏႈတ္မီ အျမတ္ေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၁၀၈.၅၆

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၉၂.၀၃

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၁၀၆.၂၁

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၁၄၄.၀၀

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၈၅.၂၃
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ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အျပင္၊

ေအာက္တြင္

YSX တြင္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစေရး အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇-ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီ(ဘဏ္) ၏ သာမန္မဟုတ္ေသာ အေထြေထြ
အစည္းအေဝးႀကီး တစ္ရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပကာ၊ အစုရွယ္ယာမ်ားကို “က”-အစုရွယ္ယာႏွင့္

“ခ”-အစုရွယ္ယာ

အျဖစ္ အတန္းအစား ခြျဲ ခားထားမႈကို ဖယ္ရွားလ်က္၊ အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ေျပာင္းလဲ
ထားရွိခဲ့ပါသည္။

MCB ရွိ “က”-အစုရွယ္ယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း

က်ဆင္းခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၌ “က”-အစုရွယ္ယာမွာ MCB ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းတြင္ ၁၀% ခန္႔သာ
က်န္ရွိပါသည္။
ကုမၸဏီ၌

ကုမၸဏီ(ဘဏ္) ၏ သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္း(ေဟာင္း)မ်ား အရ “က”-အစုရွယ္ယာရွင္တို႔ အေနျဖင့္

အစုရွယ္ယာ

ရာခိုင္ႏႈန္း

မည္မွ်ပင္

ပိုင္ဆုိင္ေစကာမူ

ဒါ႐ိုက္တာ

စုစုေပါင္း

၁၅-ဦး

အနက္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ အပါအဝင္ ဒါ႐ိုက္တာ ၅-ဦးကို ခန္႔ထားပိုင္ခြင့္ ရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစုရွယ္ယာမ်ားအား
“က” ႏွင့္

“ခ” ဟု အတန္းအစား ႏွစ္မ်ဳိး ခြျဲ ခားထားမႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

အမည္တင္သြင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္

“က”-အစုရွယ္ယာရွင္တို႔က အခ်ဳိးက်ထက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္

ပိုမို ေက်ာ္လြန္ ရရွိေနမႈကိုလည္း ဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

“က”-အစုရွယ္ယာႏွင့္ “ခ”-အစုရွယ္ယာ အျဖစ္

အတန္းအစား ခြျဲ ခားထားမႈ ဖယ္ရွား ပယ္ဖ်က္ျခင္း အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ ၄-ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊

DICA ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀-

ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၌ အစုရွယ္ယာရွင္ေပါင္း ၁,၆၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။
လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ ခြင့္ျပဳ မတည္ေငြရင္းမွာ က်ပ္ ၇၅-ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယာ တစ္ခု၏
မူရင္းတန္ဖိုး (par value) မွာ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။
အားသာခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အားေကာင္းခိုင္မာျခင္း (Strong Governance
and Management)
ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ၊ ေငြသားစီးဆင္းေရး စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရထံမွ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဝန္က်ဥ္းထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေရး
အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရယူ အသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂-ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိခဲ့ေသာ

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္က မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို မိမိတို႔ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ တိုးတက္ ေဆာင္ရြက္
သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္၍ ဘဏ္တြင္ အပ္ေငြမ်ား

တိုးတက္ လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖင့္

ေဈးကြက္ အတြင္း ရင္းႏွီးေငြ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာျပည္သူတို႔

အၾကား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဂုဏ္သတင္း

ခိုင္မာသည့္

အေလ်ာက္၊

အက်ပ္အတည္း

အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ စိုးရိမ္မႈ လြန္ကဲစြာျဖင့္ အပ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ စုၿပဳံ ထုတ္ယူမႈ မိမိတို႔ဘဏ္တြင္ မျဖစ္ေပၚခဲ့ဘဲ
ေကာင္းစြာ

ဆက္လက္

ရွင္သန္

ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အေနျဖင့္

၂၀၀၃-ခုႏွစ္

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ပ္အတည္းကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ခဲ့သည့္ အျပင္ အျမတ္ေငြမ်ား ဆက္လက္ ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အလားတူပင္၊ အခ်ိဳ ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွာ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ

၎တို႔

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ဘဏ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
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ဆိုင္ရာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား အတြင္း ႏုတ္ထြက္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈႏႈန္း (turnover rate) မွာ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး၊
အမ်ားစုမွာ ဘဏ္တြင္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထူးအားျဖင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ

အဆင့္ (executive level) အလုပ္သမား ၂၆-ေယာက္ အနက္ အေယာက္-၂၀ မွာ ဘဏ္တြင္ ၁၀-ႏွစ္ထက္ မက
လုပ္သက္ ရွိၿပီး၊ ၉-ေယာက္မွာ လုပ္သက္ အႏွစ္-၂၀ ေက်ာ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္
ခါးဆက္မျပတ္ဘဲ တည္ၿငိမ္၍၊ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း အမ်ားစုတို႔ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ သမိုင္းေၾကာင္း
အေမြအႏွစ္တို႔ အေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိ နားလည္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
အျမတ္ေငြ ရရွိမႈႏွင့္ အျမတ္ေဝစုမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့မႈ သမိုင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္မွ စ၍ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ေဝစု အေနျဖင့္
အစုရွယ္ယာတိုင္း မူရင္းတန္ဖိုး (က်ပ္ ၅,၀၀၀) ၏ ၁၈% ရရွိေစေရး အတြက္ အျမတ္ ခြေ
ဲ ဝေပးရန္ ရံပုံေငြကို MCB
က သတ္မွတ္ လ်ာထားေပးခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ၂၃-ႏွစ္တာ ကာလပတ္လုံး

ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း အျမတ္ေဝစု ထုတ္ေပးခဲ့ရာ၊

၂၀၀၃-ခုႏွစ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ပ္အတည္း ကာလ

အတြင္း၌ပင္ မပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အျပင္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လည္ပတ္လ်က္ အထက္တြင္ “၂၀၀၃-ခုႏွစ္
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ပ္အတည္း အတြင္း အျမတ္ေငြ ရရွိမႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဇယား အတိုင္း
အျမတ္ေငြမ်ားပင္ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ သမိုင္းတြင္ အစုရွယ္ယာ တစ္ခုစီ၏ အျမတ္ေဝစုသည္ မူရင္းတန္ဖိုး၏ ၂၅% ထက္
ေက်ာ္လြန္ခဲ့မႈ ၁၁-ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ယင္းတို႔ အနက္ ၅-ႀကိမ္မွာ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ခုႏွစ္တို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
အခြန္ တာဝန္ေက်ျခင္း (Tax Compliance)
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခြန္ ေပးေဆာင္ေရး တာဝန္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္
အစဥ္အလာကို တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

MCB ကို တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍ က်သင့္သည့္

အခြန္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရာ ယခု အထိ ဝင္ေငြခြန္ အျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၄.၃-ဘီလီယံ
ေပးေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဆိုင္ရာ အခြန္ အမ်ားဆုံး ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အနက္
မိမိတို႔ အေနျဖင့္

အဆင့္ ၃၈ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အနက္ အခြန္ အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္မႈတြင္

MCB သည္ အဆင့္ ၁၂ ရွိပါသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

အစိုးရတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ ဘဏ္လုပ္ငန္း ျဖစ္္ပါသည္။

ႏွင့္

အနီးကပ္

ဆက္ဆံေရးရွိသည့္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ အစုရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊

ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထိုသို႔ နီးကပ္ေသာ

ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျမတ္ ရရွိႏိုင္စြမ္းတြင္ လည္းေကာင္း
မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိခဲ့ပါသည္။
အထူးအားျဖင့္

ဝန္ႀကီးဌာန၏

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္

လုပ္ငန္းမ်ား

တိုးျမႇင့္ေရး

အေလးထား

ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတြင္ မိမိတို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္)ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ထားပါသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုိင္စင္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္မႈ အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႔ေရး

အလို႔ငွာ

မိမိတို႔

အေနျဖင့္

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ( e-payment system)

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

လက္တြဲ

ပူးေပါင္းလ်က္

တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။
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အီလက္ထေရာနစ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဆိုပါ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ (e-payment system) မတည္ေဆာက္ရေသးမီ
အခ်ိန္က

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အေနျဖင့္

ေငြသားျဖင့္ သြားေရာက္ ေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။

၎တို႔၏

လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို

ေနျပည္ေတာ္တြင္

သို႔ျဖစ္၍ ထို ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလို႔ငွာ

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ အေနျဖင့္ ခရီး သြားလာျခင္းတြင္ အခ်ိန္ မ်ားစြာ ကုန္ေနခဲ့ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ (e-payment system) စနစ္ တည္ေထာင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔

အေနျဖင့္

ေပးေခ်မႈမ်ားကို

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

စီးပြားေရးႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေငြသားျဖင့္ သြားေရာက္ ေပးေခ် ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
မိမိတို႔ထံတြင္ ဘဏ္စာရင္း တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ လိုအပ္သည့္
ေငြေပးေခ်မႈ ကိစၥမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ အဆိုပါ ေပးေခ်မႈမ်ားကို အြန္လိုင္း မွတဆင့္ မေဆာင္ရြက္လိုပါကလည္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ ေကာ္မရွင္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ၊
သက္ဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ထံမွ မိမိတို႔၏ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ စနစ္ကို အသုံးျပဳျခင္း အတြက္
တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဝန္ေဆာင္ခ

က်ပ္ ၅၀၀ ေကာက္ခံပါသည္။

ထိုသို႔ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေကာက္ခံရရွိျခင္း အျပင္၊

ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔ကိုလည္း အေရအတြက္
အထူး မ်ားျပားစြာ တိုးတက္ ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဘ႑ာႏွစ္

ဖြင့္လွစ္ေသာ

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္

ဘဏ္စာရင္း အေရအတြက္

လိုင္စင္ အေရအတြက္

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၂,၂၄၉

၁၆,၈၁၀

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၇၉၈

၃၇,၀၂၂

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၇၃၁

၄၅,၀၇၉

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၇၁၁

၅၈,၃၉၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၅,၅၉၀

၆၆,၆၄၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၇,၂၀၄

၇၇,၄၇၉

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၉,၀၂၆

၂၅၅,၆၃၁

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၀,၇၃၂

၁၇၀,၉၆၀

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၂,၉၅၂

၁၈၂,၈၃၂

ယေန႔ အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရရွိထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘဏ္ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔

စုစုေပါင္း

ဝင္ေငြ၏

၀.၄%၊

၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား အေနျဖင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ

ဝင္ေငြ၏

၁.၆%

မွ်သာ

ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
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သို႔ျဖစ္၍

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္ အတြက္
သြင္းကုန္လိုင္စင္ လိုအပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ထိခိုက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္

မိမိတို႔

ထဲထဲဝင္ဝင္

ပတ္သက္ရျခင္းမွ

တစ္ဆင့္

မိမိတို႔သည္

ယင္းက႑၏

အေလ့အထမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း အကၽြမ္းတဝင္ သိရွိ တတ္ေျမာက္လာခဲ့ရာ၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္
ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ဘဏ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္း သာေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔အား
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေငြလစ
ႊဲ ာတမ္း (Letter of Credit – LC)
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေၾကးနန္းျဖင့္ ေငြလမ
ႊဲ ႈ (Telegraph Transfer) ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဘဏ္အာမခံ (Bank
Guarantee-BG) ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ ေငြေရးေၾကးေရး (Trade Financing) ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔
အပါအဝင္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိက အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားတြင္ အထင္ကရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္
စတင္ တည္ေထာင္ခ်ိန္ကတည္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္တြင္ ေငြမ်ား အပ္ႏွံရန္၊ သို႔မဟုတ္ အငွားဝယ္ယူေရး
ေခ်းေငြတို႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္မွ ရယူရန္ ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို အားေပး တိုက္တြန္း ၾကပါသည္။
ေခ်းေငြႏွင့္ အပ္ေငြ အခ်ဳိး ျမင့္မားျခင္း
အျခားဘဏ္တို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္ အေနျဖင့္ ေခ်းေငြႏွင့္ အပ္ေငြ အခ်ဳိး ပိုမို ျမင့္မားလ်က္ ရွိေနရာ၊
အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ အျမတ္ရွာႏိုင္စြမ္း ပိုမို ရရွိေစပါသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေငြေခ်းယူမႈေဈးကြက္တြင္
ေရရွည္ရပ္တည္လာသည့္ ဘဏ္၏ အေတြ႕အၾကံဳေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အထူးတလည္ စီစဥ္ထားေသာ MCB
ေခ်းေငြမ်ားတြင္

ဝယ္လိုအားျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္

ေခ်းေငြရယူမႈ

ေလးႏွစ္ေျမာက္သည့္ကာလမတိုင္မီအထိ

တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးခြင့္ကို
ေခ်းေငြအရာရွိမ်ားက

အမ်ားဆံုးႏွစ္ႀကိမ္

ျဖစ္ပါသည္။

ေခ်းေငြကို

အရင္းေငြကို

ရယူႏုိင္သည္။

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္

ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္

MCB

ေခ်းယူသူမ်ားသည္

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္မလိုဘဲ

အဆိုပါသက္တမ္းတိုးမႈကို

လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈတို႔ကို

အခ်ိန္မီေငြေပးေခ်ႏုိင္သူမ်ားအတြက္သာ

MCB

ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ

ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ ႔အတူ

လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္သူမ်ားအတြက္လည္း ေဈးကြက္အတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္မားသည္ဟု MCB က ယူဆေသာ
အေပါင္ပစၥည္းကို မျဖစ္မေနေရာင္းခ်မႈတန္ဖိုး၏ ၄၀% ေက်ာ္ထိ ေခ်းေငြ ကမ္းလွမ္းေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေခ်းေငြအသစ္ႏွင့္

အပ္ေငြအခ်ိဳးပမာဏကို

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းအားျဖင့္

ယင္းအခ်ိဳး

ျမင့္မားေနပါက

ေခ်းေငြအသစ္ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ဘဏ္ခြမ
ဲ ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္မ်ား ( ATM )

ႏွင့္ ကတ္သုံး အေရာင္းေနရာ POS ကြန္ရက္မ်ား

တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္သည္ မိမိ၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ေလာက
-

အထူးသျဖင့္၊

လက္လီ

ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္

ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း

ဆိုင္ရာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔တြင္

အေနအထားကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္းေကာင္း ရည္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္

ေနာင္ ၅-ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ေနာက္ထပ္ ဘဏ္ခေ
ြဲ ပါင္း ၅၀ တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
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မိမိ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ATM စက္မ်ားသည္ MPU ကတ္တို႔ အျပင္ Japan Credit Bureau (JCB) ၏ ကတ္မ်ား၊ China
Union Pay ကတ္မ်ားကိုလည္း လက္ခံ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ MPU ကတ္မ်ားကိုလည္း ATM
စက္တို႔တြင္သာ မကဘဲ ကုန္သည္မ်ားက

လည္း ေငြေပးေခ်ရန္ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ

ဝန္ေဆာင္မႈတို႔မွ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေငြမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
အငွားဝယ္ (Hire Purchase) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး စက္ကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ေရးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္က အထူးသျဖင့္
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသၾကီး တို႔၌
အငွားဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ အေနျဖင့္

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခ်က္အခ်ာျပဳေဆာင္ရြက္ ျခင္း
ကုမၸဏီ (ဘဏ္) တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အစုရွယ္ယာရွင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေနျခင္း၊
ဝန္ႀကီးဌာနမွ

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

ပါဝင္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္

မိမိတို႔သည္

ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး

က႑တြင္

အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိလ်က္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္တြင္ အားသာေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္
အဆိုပါ အားသာခ်က္ကို အသုံးခ်လ်က္ ေငြလစ
ႊဲ ာတမ္း (Letters of Credit)

၊ ဝယ္သူ၏ ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္း အေပၚ

အာမခံစာ (Standby Letters of Credit) စသည္တို႔ ထုတ္ေပးျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ေငြေကာက္ခံေပးျခင္း
(Documentary Collection) ၊ Export Factoring, ေငြလလ
ႊဲ က္မွတ္ (Bills of Exchange) ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ဝယ္သူသို႔
ေငြတိုက္႐ိုက္ေခ်းျခင္း (Direct Loans) တို႔ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ကုန္သြယ္မႈ
ေငြေရးေၾကးေရး က႑တြင္ ေရွ႕ေဆာင္သူ ျဖစ္လာရန္ ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို မိမိတို႔ အင္တိုက္အားတိုက္
လုပ္ကိုင္ထားပါသည္။
ပို႔ကုန္ဝင္ေငြျဖင့္

အထူးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ TT/LC ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ရရန္

ဝယ္ေဈး

(ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္

ရာႏႈန္းျပည့္

ေႂကြးၿမီ

ဆုိင္ရာ

တင္သြင္းေစျခင္းကို
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမွ

မက်င့္သုံးေတာ့ပါ။
ေက်နပ္ဖြယ္ရာ

ယင္းအစား

ေတြ႔ရွိရျခင္း

အေပၚ

မူတည္လ်က္) မိမိႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔ အတြက္ ပိုမို အဆင္ေျပေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္၏ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳမည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔ လိုအပ္ခ်က္သည္
မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြ
ရရွိႏိုင္ေရး မိမိတို႔ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား

ရွိေနျခင္းက မိမိတို႔ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းကို ဤနည္းျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစပါသည္။
ႏွစ္ဆင့္္ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ အၾကား အစိုးရျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန (Japan International Cooperation Agency-JICA) မွ တစ္ဆင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (Small & Medium Enterprise -SME)
မ်ားအတြက္

ေခ်းေငြမ်ားအား

ထုတ္ေခ်းေပးေရး
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာ့ပုဂၢလိကဘဏ္

ေျခာက္ခုတို႔မွ

တစ္ဆင့္

အတိုးႏႈန္း

သက္သာစြာျဖင့္

“Two-Step Loans” အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္

လည္း

၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေသာ ယင္းအစီအစဥ္ အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့သည့္

အတိုးႏႈန္းနိမ့္ ရံပုံေငြမ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄% ၏အတိုးႏႈန္းျဖင့္ မိမိတို႔
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MCB ဘဏ္သို႔ ေခ်းေငြ တစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းၿပီး၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ အျဖစ္ မိမိတို႔ MCB ဘဏ္က SME တို႔ထံသို႔
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၅% အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ အဆိုပါ Two-Step Loans အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂-ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂-ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

JICA

အေနျဖင့္ ပါဝင္ရမည့္ ဘဏ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား (Governance)၊
ပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏ (Asset Size)၊

ဘဏ္ခြဲ အေရအတြက္ (Branches)၊ ေခ်းေငြ ဆန္းစစ္မႈ (Credit Analysis)၊

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အာ႐ုံစိုက္မႈ (SME Focus)၊ မူဝါဒ ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြ အေတြ႔အႀကဳံ ရွိမႈ
(Policy Loans Experience) စသည့္ စိစစ္ခ်က္ Criteria တို႔ အေပၚတြင္ အကဲျဖတ္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MCB အေနျဖင့္ Governance ၊ Credit Analysis ႏွင့္ Policy Loans Experience တို႔တြင္ “A”
အဆင့္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

အေနျဖင့္

MCB

၏

ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊

ေခ်းေငြမူဝါဒႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ ေခ်းေငြတို႔ကို MCB သို႔ ထုတ္ေပးရာတြင္ လက္ေတြ႔
ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္း၊ ယင္းေခ်းေငြတို႔ ဆိုင္ရာ စံျပဳ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ MCB ဝန္ထမ္းတို႔
အတြက္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈ ရရွိေရးတို႔အား လည္းေကာင္း JICA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။
ဤအစီအစဥ္၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ 

ဤအစီအစဥ္ အရ ထုတ္ေခ်းမည့္ ေခ်းေငြမ်ားမွာ အတိုးႏႈန္း သက္သာသည့္ အျပင္ ကာလရွည္
ပုံစံလည္း ျဖစ္ျခင္း။

ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရန္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အေနျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေရး အတြက္ အသုံးခ်ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္း၊


မိမိတို႔အား ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုးႏႈန္း ကြာဟခ်က္

၄.၅% ကို မိမိတို႔ဘဏ္ရွိ အပ္ေငြမ်ား အသုံးျပဳရန္

မလိုဘဲ အက်ဳိးခံံစားရျခင္း။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္မွ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေခ်းေငြႏွင့္ အပ္ေငြ အခ်ဳိး (Loan-to-Deposit Ratio)၊
ေငြျဖစ္လြယ္မႈ

အခ်ဳိး (Liquidity Ratio) တို႔

အတိုင္း ရရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခရ
ြဲ ာတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားကို ၂၀၀၃-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ရာ ဤက႑တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ
မ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (Authorized Dealer License) ရရွိထားၿပီး
ျဖစ္ရာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္ တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အလို႔ငွာ
မိမိတို႔၏ အျမတ္ေငြ ၁၅% ကို ရွာေပးေသာ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အေျခခံ
စတင္လ်က္

ႏိုင္ငံတကာ

ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း

အထူးသျဖင့္

ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေစေရး

အတြက္

ကြန္ရက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အဆက္အသြယ္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ

လဲလွယ္

ေဈးကြက္ကို

တိုးခ်ဲ႕

တည္ေထာင္သြားရန္

ေရာင္းဝယ္ေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး

လုပ္ငန္း

ပိုမို

ရရွိလာေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးသပ္ ဆန္းစစ္ရန္ တာဝန္ျဖင့္ သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာန
တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္

အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံတကာ

သင္တန္းမ်ားသို႔

ေစလႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
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မိမိတို႔၏

ဘဏ္ႀကီး သုံးခုထက္ မနည္းက

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ကမကထျပဳ

ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမို တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား

ေငြလပ
ႊဲ ို႔ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ရာ၊ Money Gram ႏွင့္ Trans Fast တို႔ကဲ့သ႔ို
ႏိုင္ငံတကာ ေငြလပ
ႊဲ ို႔ေရး လုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ ပိုမို ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ
ဝန္ေဆာင္ခ ဝင္ေငြမ်ားလည္း တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္သည္ Visa ႏွင့္ MasterCard ကဲ့သို႔ ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ၊
ကတ္ျကိုလက္ခံ၍ ေရာင္းခ်သူ(merchant) ၏ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ေပးျခင္း၊ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ေပးေခ်သည့္
ေငြကို ၾကားမွ လက္ခံကာ၊ ေရာင္းသူထံ လႊဲေျပာင္းေပး ျခင္း့ စသည့္ acquiring ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ MasterCard
ကတ္

Issuing

လုပ္ငန္း

့္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္၍ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ္မ်ား

ပိုမို

ရရွိေရးကိုလည္း

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ ဦးစားေပး အစီအစဥ္
မိမိတို႔

ဘဏ္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ

ေဖာက္သည္မ်ား၏

ေနရာေဒသတို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေရာက္ရွိေနရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္

အတိုင္း

လိုအပ္သည့္

သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔၏ ေဖာက္သည္ ဦးစားေပး

အစီအစဥ္ အရ ေဖာက္သည္၏ သီးျခား လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္ (mini
branch)

တို႔ကို

တည္ေထာင္

အျမတ္အစြန္း ရရွိေရးထက္
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။

ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္တို႔ကို

တည္ေထာင္

ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္

တိုင္းျပည္၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေရးတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္သြယ္မႈ နယ္ပယ္မွ မိမိတို႔ ေဖာက္သည္ အမ်ားအျပား ရွိရာ ဘုရင့္ေနာင္

လက္ကားေဈးႀကီး၌ ဘဏ္ခင
ဲြ ယ္ ဖြင့္လွစ္ထားသျဖင့္ မိမိတို႔ဘဏ္မွာ ထိုေနရာ၌ပင္ ေငြအပ္ႏွံမႈ လက္ခံေပးသည့္
တစ္ခုတည္းေသာ ဘဏ္ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူပင္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ား လက္ခံေပးရန္ အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းဘဲတန္း ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္ကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

ရွိ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းရသည့္ ေနရာတြင္ပင္ သြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။
လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အလုပ္သမား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏွင့္

ဝန္ထမ္းတို႔၏

အရည္အေသြးကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အထူး

အေလးထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိတို႔ဘဏ္၏ အလုပ္သမား အလုပ္ထြက္မႈႏႈန္း (employee
turnover rate) နိမ့္ျခင္းကို မိမိတို႔ ဂုဏ္ယူပါသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္ထြက္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရာ လူသားအရင္းအျမစ္ အစုအေဝးရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံ ျပည့္ဝကာ
မိမိတို႔ဘဏ္၏

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အကၽြမ္းတဝင္

ရွိမႈ

ေသခ်ာေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ အားသာခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆင့္ အလုပ္သမား ၂၆-ေယာက္တုိ႔
အနက္

အေယာက္ ၂၀ မွာ မိမိတို႔ ဘဏ္၌ လုပ္သက္ ၁၀-ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၾကၿပီး၊ ၎ တို႔ အနက္ ၉-ေယာက္မွာ

လုပ္သက္

အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏
အလုပ္သမားမ်ား၏

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အရည္အေသြး

အရည္အခ်င္းႏွင့္

ပိုမို

ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကို

တိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေစေရး

အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္

အတြက္

ေလ့က်င့္

မိမိတို႔

သင္ၾကားမႈ

အစီအစဥ္မ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမႈမ်ား အျပင္
အလုပ္သမားတို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္မ်ား အသင္းမွ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန
တက္ေရာက္ရပါသည္။

ရံပုံေငြ

ရရွိႏိုင္မႈ

အတြက္

လည္းေကာင္း၊

လူ႔အရင္းအျမစ္

ဖြ႔ၿံ ဖဳိးေရးႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္
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ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔ျဖင့္
လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြး စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္း (OUTLINE OF BUSINESS)
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပထမဆုံး လုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ဘဏ္ခက
ြဲ ို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အမွတ္ ၃၈၃၊
မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး၊ အပ္ေငြမ်ား လက္ခံျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္
ေငြလျႊဲ ခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ၁၉၉၂-ခုႏွစ္ ေမလ
၂၅-ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ MCB သို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (အမွတ္ မဗဘ/ေဂ်(အိုင္)-၁(၅)၁၉၉၂)
၌

အေျခခံပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဥပေဒ (၁၉၉၀)ပုဒ္မ ( ၂၅) အရ

ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါသည္ 

ေငြေခ်းယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး ရွာေဖြ စုစည္းျခင္း၊



အာမခံျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အာမခံမဲ့ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကဳိတင္ေငြ ထုတ္ေပးျခင္း၊



လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ ေငြေပးအမိန္႔လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပးကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊
ေငြလလ
ႊဲ က္မွတ္မ်ား၊

ကုန္ပစၥည္းသေဘၤာတင္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊

မီးရထား

ကုန္တင္တန္ဆာ

လက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ေလွ်ာ့ႏႈန္းျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္း၊
ဝယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊


ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သူမ်ား ကိုယ္စား ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္း



လုံၿခဳံမႈ အတြက္ သိမ္းဆည္းေပးရန္ အပ္ႏွံလာေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ စသည္မ်ား သို႔မဟုတ္
အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊



ေငြႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လႊဲပို႔ျခင္း။

ကၽြႏု္တို႔ အေနျဖင့္ အပ္ေငြမ်ား

လက္ခံျခင္း၊ ေငြေခ်းျခင္း၊ အငွားဝယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဆိုင္ရာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ယင္းတို႔ အေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ပိုမို

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ လက္ရွိတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၌ ဘဏ္ခေ
ြဲ ပါင္း ၂၁-ခု ရွိရာ၊ ၁၉-ခုကို၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္တို႔ အၾကား
တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ အၾကား ဘဏ္၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္မႈကို

ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္ -
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အေၾကာင္းအရာ

၂၀၁၆-ခုႏွစ္

၂၀၁၀-ခုႏွစ္

(က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း)

(က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း)

၄၉.၈

၃.၂

၁၄၄.၃

၁၂.၂

၅.၃

၀.၅

ထည့္၀င္ၿပီးမတည္ ရင္းႏွီးေငြ
အပ္ေငြ
အသားတင္အျမတ္ (အခြန္နွုတ္ၿပီး)

ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Authorized Dealer Licence ကို
၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္အား ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ျပည္ပမွ အဆက္အသြယ္ဘဏ္

(Correspondent Bank) ေပါင္း ၂၇-ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မိမိတို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား အတြက္
ႏိုင္ငံတကာေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈ (Remittance) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

LC/TT ႏွင့္
မိမိတို႔အေနျဖင့္

ႏိုင္ငံတကာ ေငြလလ
ႊဲ ုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Money Gram စသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံတကာ ေငြလလ
ႊဲ ုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည့္ အျပင္၊ MasterCard ႏွင့္ Visa တို႔ အတြက္
acquiring bank လည္း ျဖစ္ပါသည္။
MCB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ေငြသား ကိုင္ေဆာင္ ေပးေခ်ရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ အဖြဲ႔ဝင္ဘဏ္ အခ်င္းခ်င္း
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ပိုမို

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ေငြေပးေခ်မႈ

စနစ္

အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊

ျပည္တြင္း၌

ႏိုင္ငံတကာကတ္မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္
ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ Myanmar Payment Union (MPU) ကို စတင္ တည္ေထာင္ကတည္းက
ပါဝင္ခဲ့သည့္ မူလအဖြဲ႔ဝင္ ဘဏ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

MPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ဘဏ္ တစ္ခု အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏

MCB MPU Card ကို ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ ယင္း ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူတို႔သည္ ျပည္တြင္း၌(Automatic Teller
Machine-ATM) မ်ားႏွင့္ ကတ္သုံးအေရာင္းေနရာမ်ား (Points Of Sale-POS) တြင္ ေငြထုတ္မႈ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပခ်က္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အတိုးႏႈန္း သက္သာသည့္ “Two-Step Loans” မ်ားကို ထုတ္ေခ်းသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
အပ္ႏွံေငြမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္
စတင္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို

၁၉၉၂-ခုႏွစ္တြင္

က်ပ္ျဖင့္

အပ္ႏွံေငြမ်ား

လက္ခံေသာ

လုပ္ငန္းမွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အပ္ႏွံေငြ အမ်ဳိးအစားတို႔မွာ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ (current

deposit)၊ စာရင္းေသ/အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြ (time deposit) ႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြ (call deposit) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္

အပ္ေငြအမ်ားဆံုးစာရင္းပိုင္ရွင္ ၁၀ ဦး

အပ္ေငြအမ်ားဆံုးစာရင္းပိုင္ရွင္ ၁၀ ဦး
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ေငြ

စဥ္
၁

စဥ္

ဒါရိုက္တာ (က) +
တစ္သီးပုဂၢလ (ခ)*
ဘဏ္ (ဂ)

၃

ဘဏ္ (ဃ)

၄

ဘဏ္ (က)

၁၁,၉၇၄

၈.၂၉%

၉,၂၅၀

၆.၄၁%

၅,၆၁၇

၃.၈၉%

၄,၉၁၇

၃.၄၁%

၄,၂၆၂

၂.၉၅%

၁

ကုမၸဏီ (က)
(စက္မႈလက္မႈ)

၆

အဖြဲ ့အစည္း (က)

၇

ဘဏ္ (င)

၈
၉
၁၀

ေငြ

%

ပမာဏ

၂

၅

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၄,၁၅၅

၂.၈၈%

၄,၀၀၀

၂.၇၇%

ကုမၸဏီ (စ)* (၀န္ေဆာင္မႈ)

၃,၅၉၉

ကုမၸဏီ (ဃ)* (၀န္ေဆာင္မႈ)
တစ္သီးပုဂၢလ (က)*

စုစုေပါင္း

ကုမၸဏီ (က)
(စက္မႈလက္မႈ)

၂

ဘဏ္ (က)

၃

တစ္သီးပုဂၢလ (က)

၄

အဖြဲ ့အစည္း (က)

၅
၆

%

ပမာဏ
၄,၂၉၄

၄.၁၆%

၄,၂၇၆

၄.၁၄%

၄,၀၈၄

၃.၉၆%

၃,၈၃၀

၃.၇၁%

၃,၇၇၈

၃.၆၆%

၃,၆၆၆

၃.၅၅%

၂,၂၈၀

၂.၂၁%

ကုမၸဏီ (ခ)*
(ကုန္သြယ္ေရး)
ကုမၸဏီ (ဂ)*
(ကုန္သြယ္ေရး)

၇

ကုမၸဏီ (ဃ)* (၀န္ေဆာင္မႈ)

၂.၄၉%

၈

ဘဏ္ (ခ)

၂,၀၀၉

၁.၉၅%

၃,၄၆၀

၂.၄၀%

၉

ကုမၸဏီ င (စက္မႈလက္မႈ)

၁,၉၂၉

၁.၈၇%

၂,၆၄၀

၁.၈၃%

၁၀

အဖြဲ ့အစည္း (ခ)

၁,၈၃၀

၁.၇၇%

၅၃,၈၇၄

၃၇.၃၂%

စုစုေပါင္း

၃၁,၉၇၆

၃၀.၉၉%

* ဤအပ္ႏွံေငြ မ်ားကို ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား အျဖစ္ အမ်ိဳးအစား ခြျဲ ခားႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍
ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား အျဖစ္လည္း ရည္ညႊန္းပါသည္။

အပ္ႏွံေငြခြတ
ဲ မ္းမွာ ပမာဏအားျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
၃၁.၀၃.၂၀၁၆ အထိ
စုစုေပါင္း
ေခ်းေငြပမာဏ

၃၁.၀၃.၂၀၁၅ အထိ

အရပ္ရပ္

စုစုေပါင္း

အရပ္ရပ္

အပ္ႏွံေငြ

အပ္ႏွံေငြ

အပ္ႏွံေငြ

အပ္ႏွံေငြ

စာရင္းလက္က်န္

စာရင္းလက္က်န္

စာရင္းလက္က်န္

စာရင္းလက္က်န္ %

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

က်ပ္ သန္း၁၀၀ ေအာက္

၄၁,၃၄၇.၄၉

၂၈.၆၄%

၃၆,၅၅၇.၇၂

၃၅.၄၃%

က်ပ္ သန္း၁၀၀ အထက္ မွ က်ပ္

၃၁,၂၉၃.၃၉

၂၁.၆၈%

၂၂,၃၂၉.၄၀

၂၁.၆၄%

၂၄,၂၁၉.၇၄

၁၆.၇၈%

၁၇,၉၆၂.၄၁

၁၇.၄၁%

၃၈,၅၀၉.၆၄

၂၆.၆၇%

၂၆,၃၂၉.၄၀

၂၅.၅၂%

၉,၀၀၀.၀၀

၆.၂၃%

-

၀.၀၀%

၁၄၄,၃၇၀.၂၆

၁၀၀%

၁၀၃,၁၇၈.၉၃

၁၀၀.၀၀%

သန္း ၅၀၀ အထိ
က်ပ္ သန္း၅၀၀ အထက္ မွ က်ပ္
၁ ဘီလီယံ အထိ
က်ပ္ ၁ ဘီလီယံ အထက္ မွ
က်ပ္ ၅ ဘီလီယံ အထိ
က်ပ္ ၅ ဘီလီယံ အထက္
စုစုေပါင္း
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အပ္ႏွံေငြမ်ား အတြက္ ေပးရမည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္

အပ္ႏွံေငြတို႔ အတြက္ ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ ၈% မွ ၁၀% အၾကား ရွိပါသည္။
စာရင္းရွင္အပ္ေငြ အတြက္ အတိုး အက်ဳံးမဝင္ဘဲ၊ က်န္ အပ္ႏွံေငြ အမ်ဳိးအစားတို႔ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္က
ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္းတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ -

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၂၅%၊ အတိုးကို သုံးလ တစ္ႀကိမ္ ထည့္ေပါင္းေပးပါသည္။

စာရင္းေသအပ္ေငြ - တစ္လ အခ်ိန္ပိုင္း အပ္ေငြ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉%၊ သုံးလ အပ္ေငြ အတြက္ ၉.၂၅%၊
ေျခာက္လ အတြက္ ၉.၅၀%၊ ကိုးလ ၉.၇၅% ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ပိုင္း အပ္ေငြ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% တို႔
ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေခၚယူအပ္ေငြ - က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄%၊

က်ပ္ ၁၀,၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္

အထက္ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈% တို႔ အသီးသီး ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အတိုးကို ေန႔စဥ္ တြက္ခ်က္ကာ တစ္လ တစ္ႀကိမ္
ထည့္ေပါင္း ေပးပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္တို႔ အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ ေဖာက္သည္တို႔၏ USD ၊
EUR

သို႔မဟုတ္

SGD

အမ်ဳိးအစား

ႏိုင္ငံျခားေငြတို႔

အတြက္

ဘဏ္စာရင္းမ်ားကိုလည္း

ဖြင့္လွစ္

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္း အပ္ေငြ အတြက္ အတိုး အက်ဳံးမဝင္ပါ။
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြမ်ား (commercial loans) ကိုလည္းေကာင္း၊
လက္ေရာက္ အေပါင္ ေခ်းေငြမ်ား (pledge loans) ကို လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အျပင္၊ စီးပြားေရးနွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ အာမခံေပးျခင္း (trade guarantee) ၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေစမႈ အတြက္
အာမခံေပးျခင္း (performance guarantee/bank guarantee) တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

စက္မႈလက္မႈ၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊

ကုန္သြယ္ေရး၊

ဝန္ေဆာင္မႈ၊

အဆိုပါ

ေဆာက္လုပ္ေရး၊

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အေထြေထြ စီးပြားေရးက႑မွ လုပ္ငန္းတို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာ၌ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ နည္းေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဦးစားေပးပါသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အလိုက္ ေခ်းေငြမ်ား

ခြျဲ ခားျပထားျခင္းကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္
ပုဂၢလိကဘဏ္တ႔မ
ို ွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တို႔အား ထုတ္ေခ်းေငြ
က်ပ္သန္းေပါင္း
စဥ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

၁

စက္မႈလက္မႈ

၂

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး

၃

ကုန္သြယ္ေရး

(၃၁.၃.၂၀၁၆)

(၃၁.၃.၂၀၁၅)

အေရအတြက္

တန္ဖိုး

%

အေရအတြက္

တန္ဖိုး

%

၂၅၅

၂၁,၁၄၀.၀၈

၂၂%

၂၀၀

၁၆,၄၀၅.၂၅

၂၂%

၄၂

၁,၅၇၃.၄၈

၂%

၄၂

၁,၃၃၀.၁၇

၂%

၄၄၄

၃၃,၆၁၄.၄၈

၃၆%

၄၄၁

၂၆,၂၁၀.၆၃

၃၇%
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၄

ဝန္ေဆာင္မႈ

၁၀၀

၂၄,၈၆၁.၆၈

၂၇%

၉၆

၁၄,၇၃၃.၆၃

၂၁%

၅

ေဆာက္လုပ္ေရး

၉

၁၀,၄၀၉.၁၄

၁၁%

၉

၁၀,၂၄၆.၅၃

၁၄%

၆

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး

၁၆

၄၃၉.၃၅

၀%

၁၉

၅၈၈.၆၂

၁%

၇

အေထြေထြ

၂၄

၁,၇၁၇.၄၀

၂%

၂၂

၂,၀၅၆.၄၄

၃%

၈၉၀

၉၃,၇၅၅.၆၁

၁၀၀%

၈၂၉

၇၁,၅၇၁.၂၇

၁၀၀%

စုစုေပါင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေခ်းခဲ့သည့္ ေခ်းေငြ အသစ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ခဲ့သည့္
ေခ်းေငြမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
က်ပ္သန္းေပါင္း
အသားတင္
ဘ႑ာႏွစ္

ေခ်းေငြ

လက္ရွိ

အသစ္မ်ား

ေခ်းေငြမ်ား

အေရအတြက္

တန္ဖိုး

အေရအတြက္

တန္ဖိုး

၅၄၂

၂၄,၈၁၇.၂၂

၁၇,၂၃၉.၂၆

၇၂၄

၄၂,၀၅၆.၄၈

၂၀၁၁-၂၀၁၂
၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၈၂

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၀

၉,၁၄၉.၂၅

၇၅၄

၅၁,၂၀၅.၇၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၇၅

၂၀,၃၆၅.၅၄

၈၂၉

၇၁,၅၇၁.၂၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၁

၂၂,၁၈၄.၃၄

၈၉၀

၉၃,၇၅၅.၆၁

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ ၏ (၃၁.၀၃.၂၀၁၆) ရက္ေန ့ရိွ အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်းထားသူ (၁၀) ဦး၏စာရင္း
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
စဥ္
၁

အမည္
ကုမၸဏီ (က)

လုပ္ငန္း

ထုတ္ေခ်းသည့္ရက္စြဲ

ေခ်းေငြပမာဏ

ျပန္ဆပ္ရမည့္ရက္စြဲ

ေဆာက္လုပ္ေရး

၂၀.၉. ၂၀၁၅

၇,၀၀၀

၂၀.၉.၂၀၁၆

၂

ကုမၸဏီ (ခ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၉.၈. ၂၀၁၅

၃,၅၀၀

၁၉.၈.၂၀၁၆

၃

တစ္သီးပုဂၢလ (ဆ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၂၆.၆. ၂၀၁၅

၂,၇၀၀

၂၆.၆. ၂၀၁၆

၄

တစ္သီးပုဂၢလ (က)

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၇.၆. ၂၀၁၅

၂,၅၀၀

၁၇.၆. ၂၀၁၆

၅

တစ္သီးပုဂၢလ (ဇ)

ကုန္သြယ္ေရး

၁၈.၁၁. ၂၀၁၅

၂,၂၀၀

၁၈.၁၁. ၂၀၁၆

၆

တစ္သီးပုဂၢလ (စ်)

စက္မႈလက္မႈ

၁၁.၁၁. ၂၀၁၅

၁,၉၀၀

၁၁.၁၁. ၂၀၁၆

၇

တစ္သီးပုဂၢလ (ဂ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၁.၂. ၂၀၁၆

၁,၈၀၀

၁၁.၂. ၂၀၁၇

၈

တစ္သီးပုဂၢလ (ခ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၇.၁၂. ၂၀၁၄

၁,၇၅၀

၇.၁၂. ၂၀၁၆

၉

တစ္သီးပုဂၢလ (ည)

၀န္ေဆာင္မႈ

၂၃.၆. ၂၀၁၅

၁,၆၀၀

၂၃.၆. ၂၀၁၆

၁၀

တစ္သီးပုဂၢလ (ဋ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၀.၆. ၂၀၁၅

၁,၁၀၀

၁၀.၆. ၂၀၁၆
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ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ ၏ (၃၁.၀၃.၂၀၁၅) ရက္ေန ့ရိွ အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်းထားသူ (၁၀) ဦး၏စာရင္း
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
စဥ္

အမည္

လုပ္ငန္း

ထုတ္ေခ်းသည့္ရက္စြဲ

ေခ်းေငြပမာဏ

ျပန္ဆပ္ရမည့္ရက္စြဲ

၁

ကုမၸဏီ (က)

ေဆာက္လုပ္ေရး

၂၀.၉.၂၀၁၄

၇,၀၀၀

၂၀.၉. ၂၀၁၅

၂

ကုမၸဏီ (ခ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၉.၈. ၂၀၁၄

၃,၅၀၀

၁၉.၈. ၂၀၁၅

၃

တစ္သီးပုဂၢလ (က)

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၇.၆. ၂၀၁၄

၂,၅၀၀

၁၇.၆. ၂၀၁၅

၄

ဒါရိုက္တာ (က)

ကုန္သြယ္ေရး

၁၆.၈. ၂၀၁၄

၂,၀၀၀

၁၆.၈. ၂၀၁၅

၅

တစ္သီးပုဂၢလ (ခ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၇.၁၂. ၂၀၁၄

၁,၇၅၀

၇.၁၂. ၂၀၁၅

၆

တစ္သီးပုဂၢလ (ဂ)

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၁.၂. ၂၀၁၅

၁,၀၀၀

၁၁.၂. ၂၀၁၆

၇

တစ္သီးပုဂၢလ (ဃ)

စက္မႈလက္မႈ

၁၅.၁၁. ၂၀၁၄

၁,၀၀၀

၁၅.၁၁. ၂၀၁၅

၀န္ေဆာင္မႈ

၂၉.၅. ၂၀၁၄

၉၀၀

၂၉.၅. ၂၀၁၅

၈

တစ္သီးပုဂၢလ (င) + (စ)

၉

ကုမၸဏီ (က)

ေဆာက္လုပ္ေရး

၂၁.၉. ၂၀၁၄

၈၀၃

၂၁.၉. ၂၀၁၅

၁၀

ကုမၸဏီ (ဂ)

ေဆာက္လုပ္ေရး

၁၈.၆. ၂၀၁၄

၈၀၀

၁၈.၆. ၂၀၁၅

ေခ်းေငြ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား လက္ခံျခင္း၊ ေငြ ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို မိမိတို႔၏ (ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္တို႔မွ အပ)
ဘဏ္ခြမ
ဲ ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္ရပ္ အတြက္ ကနဦး ကြင္းဆင္း

စိစစ္ျခင္းကို သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္ခရ
ြဲ ွိ ေခ်းေငြအရာရွိက ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး အတည္ျပဳခ်က္ အတြက္
ဘဏ္႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔ပါသည္။ က်ပ္ သန္း ၃၀၀ အထိ ေခ်းေငြမ်ား အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ
ေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ၿပီး၊ က်ပ္ သန္း ၃၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ဘဏ္မွ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြတို႔ အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အတိုးႏႈန္းမွာ ေခ်းေငြ ပမာဏ အေပၚ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂% ျဖစ္ပါသည္။
ေကာက္ခံပါသည္။

ထို႔ျပင္၊ ေခ်းေငြ ပမာဏ၏ ၁% ကိုလည္း ဝန္ေဆာင္ခ အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္

သို႔ျဖစ္၍ ေခ်းေငြ တစ္ရပ္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ စုစုေပါင္း ရေငြသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္

ေခ်းေငြပမာဏ၏ ၁၃% ျဖစ္ပါသည္။
ေခ်းေငြ တစ္ရပ္ကို သုံးႏွစ္ အထိ သက္တမ္း တိုးႏိုင္ၿပီး၊ အဆိုပါ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးလွ်င္ မူလ ေခ်းေငြ
ပမာဏ၏ ၂၅%ကို ႏွစ္တိုင္း မျဖစ္မေန ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္တြင္ ေငြေခ်းယူထားသူေပါင္း ၈၉၀-ဦး ရွိၿပီး၊ ေခ်းေငြ တန္ဖိုး စုစုေပါင္းမွာ
က်ပ္ ၉၃.၇၅ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြက္ အငွားဝယ္ယူမႈမွအပ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ရွိၿပီး ေခ်းေငြမ်ား၏
ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပမာဏ ခြတ
ဲ မ္းတုိ႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာႏွစ္

ဘဏ္စာရင္း

ေငြပမာဏ

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၀၇

၁,၅၅၅.၇၈

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၃၇

၁,၃၃၅.၄၅

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၄၈

၅,၀၆၀.၃၆

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၉၉

၆,၅၇၂.၁၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၄၄

၁၁,၅၇၈.၁၉

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၀၁

၁၃,၅၀၆.၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၂

၂၅,၀၈၅.၀၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၅၂

၂၉,၀၆၂.၄၇

စုစုေပါင္း

၈၉၀

၉၃,၇၅၅.၆၁

(အငွားဝယ္ယူမႈ အပါအ၀င္) ရွိၿပီး ေခ်းေငြမ်ား ခြတ
ဲ မ္းတုိ႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က်ပ္သန္းေပါင္း
၃၁.၀၃.၂၀၁၆ အထိ
စုစုေပါင္း
ေခ်းေငြပမာဏ

၃၁.၀၃.၂၀၁၅ အထိ

အရပ္ရပ္

စုစုေပါင္း

အပ္ႏွံေငြ

အပ္ႏွံေငြ

အပ္ႏွံေငြ

အပ္ႏွံေငြ

စာရင္းလက္က်န္

စာရင္းလက္က်န္

စာရင္းလက္က်န္

စာရင္းလက္က်န္ %

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
က်ပ္ သန္း၁၀၀ ေအာက္
က်ပ္ သန္း၁၀၀ အထက္ မွ က်ပ္

အရပ္ရပ္

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၃၉,၀၃၄ . ၈၈

၃၄%

၃၃,၈၄၆.၀၁

၃၉%

၂၈,၄၉၅ .၇၁

၂၅%

၃၂,၇၀၂ . ၇၆

၃၈%

၁၇,၃၆၁. ၆၈

၁၅%

၇,၁၀၈. ၂၆

၈%

၂၃,၃၈၃. ၅၈

၂၀%

၆,၄၅၉. ၇၄

၇%

၇,၀၀၀.၀၀

၆%

၇,၀၀၀.၀၀

၈%

၁၁၅,၂၇၅.၀၀

၁၀၀%

၈၇,၁၁၆.၀၀

၁၀၀%

သန္း ၅၀၀ အထိ
က်ပ္ သန္း၅၀၀ အထက္ မွ က်ပ္
၁ ဘီလီယံ အထိ
က်ပ္ ၁ ဘီလီယံ အထက္ မွ
က်ပ္ ၅ ဘီလီယံ အထိ
က်ပ္ ၅ ဘီလီယံ အထက္
စုစုေပါင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္မွ

ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ

ေခ်းေငြ

အမ်ဳိးအစား

အသီးသီးကို

ေအာက္တြင္

အေသးစိတ္

ရွင္းျပထားပါသည္။
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြ (Commercial Loan)
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြကို မေရႊ႔႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း အာမခံ တင္သြင္းမွသာ
ထုတ္ေခ်း

ေပးႏိုင္ပါသည္။

လက္ခံသည့္

အာမခံပစၥည္း

အမ်ဳိးအစားတို႔မွာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း၊ အထူးအားျဖင့္ အမည္ေပါက္ဂရန္ေျမ (ဂရန္)၊ ဘိုးဘပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ လန-၃၉
(လယ္ယာေျမ) လက္မွတ္ရ ေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမ အေပၚ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံတို႔
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ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေခ်းေငြ

ရယူလိုသည့္

လုပ္ငန္း၏

ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈကိုလည္း

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားလ်က္၊

ဘဏ္ရာျဖတ္က သတ္မွတ္ေပးသည့္ အတိုင္း အာမခံပစၥည္း၏ အတင္းအၾကပ္ ေရာင္းေဈး ၃၅% အထိ မိမိတို႔
ထုတ္ေခ်းႏိုင္ပါသည္။
အမည္ေပါက္ဂရန္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မူရင္းမ်ားကို လက္ေရာက္ ရယူျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ အာမခံေပၚလစီမ်ား ထုတ္ယူ
ထိန္းသိမ္း ထားရွိေၾကာင္း ဘဏ္က ေက်နပ္သည္ အထိ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ၿပီးျခင္းႏွင့္

(ကတိခံဝန္ခ်က္

တစ္စုံတစ္ရာ

အပါအဝင္)

လိုအပ္ေသာ

စာခ်ဳပ္စာတမ္း

အားလုံး

လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ေခ်းေငြကို ထုတ္ေပးပါသည္။
အဆိုပါ ေခ်းေငြတို႔ အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္က ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ အတိုးႏႈန္းကို ၁၃% ထက္ မပိုေစရန္
ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အတိုးေငြမ်ားကို သုံးလ တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံပါသည္။
လက္ေရာက္အေပါင္ ေခ်းေငြ (Pledge Loan)
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
(ေကာက္ပဲသီးႏွံ)

ဆိုင္ရာ

ေခ်းေငြႏွင့္

လယ္ယာထြက္ကုန္

ဆင္တူေသာ္လည္း၊

ကဲ့သ႔ို

ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြ ျဖစ္ပါသည္။

ျဒပ္ရွိ

ပစၥည္း

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္

အာမခံကို

လက္ေရာက္

ပစၥည္း

အစား

တင္သြင္းျခင္းျဖင့္

အာမခံပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ခြျဲ ခား သိုေလွာင္ထားၿပီး၊ ေခ်းေငြ

ျပန္လည္ ေပးဆပ္ခ်ိန္၌ အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူ၏ ေထာက္ခံလက္မွတ္ အရ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးပါသည္။
လက္ေရာက္အာမခံ (သို႔) ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ေခ်းေငြ အတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

(သို႔)

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ

အာမခံပစၥည္းျဖင့္

ေခ်းေငြႏွင့္

အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ၾကားဝင္ အာမခံေပးျခင္း (Guarantee)
ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူတို႔ အၾကား ဘဏ္ကိစၥကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေငြသား
စီးဆင္းမႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္က ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အာမခံမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆိုပါ အာမခံတို႔ကိုလည္း မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီး၊
သက္တမ္းမွာလည္း လပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္း၊ ကုမၸဏီ၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔က အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္း
လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ေတာင္းဆိုသည့္

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေရး

(performance

guarantee)

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘဏ္အာမခံ (bank guarantee) တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
အငွားဝယ္ စနစ္ ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း (Hire Purchase Financing)
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ ပုံမွန္ ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားတို႔ အျပင္ အရစ္က် ေပးေခ်ခြင့္ျဖင့္ အငွား ေရာင္းဝယ္သည့္
စနစ္မ်ားကိုလည္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏
ေဈးကြက္အတြင္း

အခ်ဳိ႕ေသာ
အရင္းအႏွီး

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

လက္မႈလုပ္ငန္းတို႔အား
လိုအပ္ခ်က္

ဤသို႔

စက္မႈလုပ္ငန္း

ရွိေနသည္ကို

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္

အျဖစ္

ျဖည့္ဆည္းေပးရာ

ေျပာင္းလဲရန္

အတြက္

ေရာက္ေပသည္။

ဥပမာ၊

စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည့္ မတည္ေငြကို ထိုသို႔ေသာ
အငွားဝယ္ စနစ္တို႔မွ တစ္ဆင့္ လယ္သမားတို႔ အေနျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္

စက္ယႏၲရား

အသုံးခ်မႈမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ယင္းမွ တစ္ဆင့္
ျဖစ္ေပၚလာလ်က္၊

ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငနး္မ်ား အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
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လက္ရွိတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္သည္ ကုမၸဏီ ၁၇-ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး စက္ပစၥည္း ကိရိယာ
အမ်ဳိးမ်ဳိး၊

လူေနတိုက္ခန္း၊

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္

လက္ကိုင္ဖုန္းတို႔ကို

ေရာင္းခ်ရာ၌

အငွားဝယ္စနစ္ကို

က်င့္သုံးေနပါသည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ အထိ အငွားဝယ္စနစ္တြင္ စုစုေပါင္း ခြင့္ျပဳၿပီး တန္ဖိုး က်ပ္
၂၇.၉၉ ဘီလီယံ ရွိၿ႔ပီး၊ အငွားဝယ္စာရင္းေပါင္း ၇,၇၀၆ ခု ရွိေနပါသည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္
မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အငွားဝယ္စနစ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ယင္းစနစ္တြင္ မိမိတို႔ဘဏ္ႏွင့္ ဝယ္သူတို႔ အၾကား အငွားဝယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခု ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး၊
ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္းကို ေရာင္းသူထံမွ ဝယ္သူက ရရွိခ်ိန္တြင္ ေရာင္းသူက ပစၥည္း၏ ပိုင္ေရးဆိုင္ခြင့္ (title) ကို
မိမိတို႔ဘဏ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါသည္။

ေခ်းေငြ အေျပအေၾက ျပန္လည္ ေပးေခ်ၿပီးခ်ိန္တြင္မွသာ ပစၥည္း၏

ပိုင္ေရးဆိုင္ခြင့္သည္ ဝယ္သူထံသို႔ လႊဲေျပာင္း ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အတိုး/အရင္း ျပန္ဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ေခ်းေငြ (Non Performing Loan-NPL )
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္တြင္ အတိုး/အရင္း ပ်က္ကြက္သည့္ ေခ်းေငြတို႔ကို နည္းလမ္း ေလးခုျဖင့္ စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ါသည္ 

ေငြေခ်းရန္/မေခ်းရန္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သုံးျခင္း၊



ေငြေခ်းရန္ ဆုံးျဖတ္လွ်င္ အာမခံပစၥည္းႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးေစျခင္း၊



ေခ်းထားသည့္ ေငြ အေပၚ အတိုး/အရင္း ျပန္ဆပ္မႈမ်ားကို တက္တက္ႂကြႂကြ ေစာင့္ၾကပ္ စိစစ္ျခင္း၊



ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြတို႔ အေပၚ ဥပေဒ အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထား ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မိမိတို႔၏ တင္းၾကပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏
ေခ်းေငြ ရယူသူ အမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ တာဝန္ကို ေကာင္းစြာ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည့္ အတြက္
မိမိတို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ NPL မရွိသေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။
ေခ်းေငြမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး လုပ္ငန္းတြင္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေငြေခ်းယူထားသူ ၿမီစားတို႔ထံ (ေပးသြင္းရမည့္
တန္ဖိုးႏွင့္ ေပးသြင္းရမည့္ ေန႔ရက္တို႔ ေဖာ္ျပထားသည့္) သတိေပးစာမ်ားကို ေပးဆပ္ရမည့္ ေန႔ရက္ မတိုင္မီ ၁၅ရက္ ႀကဳိတင္၍ ေပးပို႔သည္ အျပင္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍လည္း သတိေပးပါသည္။
ပ်က္ကြက္လွ်င္ ပ်က္ကြက္ခ်င္း ေႂကြးၿမီအရာရွိက

ေပးသြင္းရန္

ၿမီစားထံ ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ကာ ေငြ ေကာက္ခံမည္

ျဖစ္ပါသည္။
ေခ်းေငြ ပ်က္ကြက္မႈ ရွိလာလွ်င္ တရားဥပေဒ အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးစာ
တစ္ေစာင္ကို

ဘဏ္က

မေပးဆပ္ေသးပါက

ပ်က္ကြက္သူ

ဘဏ္၏

ၿမီစားထံ

ေတာင္းဆိုလႊာ

ေပးပို႔မည္
ထုတ္ကာ၊

ျဖစ္သည္။
သက္ဆိုင္ရာ

ထိုသို႔

သတိေပးေသာ္လည္း

အာမခံပစၥည္းကို

အတည္ျပဳ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား႐ုံးတို႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အတိုးေငြ မပ်က္မကြက္ ေပးဆပ္မႈ ရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမီစားတို႔ အတြက္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ေခ်းေငြ၏ သက္တမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ပါသည္။
အားေပးပါသည္။

ယင္းက အတိုးေငြ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေပးသြင္းျခင္းကိုလည္း

တိုးေပးသည့္ သက္တမ္း ကုန္လြန္ေသာအခါတြင္မူ ၿမီစားကို ေပးရန္ ရွိသမွ် အတိုး အရင္း

အားလုံး ျပန္လည္ ေပးဆပ္ေစပါသည္။
လက္ရွိတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၌ NPL ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသည္ 

စံမျပည့္ေသာ ေခ်းေငြ - အတိုး/အရင္း ၆လ-၁၂လ ပ်က္ကြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ။



ရရန္ မေသခ်ာေသာ ေခ်းေငြ - အတိုး/အရင္း ၁၂လ-၂၄လ ပ်က္ကြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ။
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ရလမ္း မရွိေသာ ေခ်းေငြ - အတိုး/အရင္း ၂၄လ ထက္ေက်ာ္၍ ပ်က္ကြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ။

ဗဟိုဘဏ္က

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားေသာ

ေအာက္ပါ

NPL

အဓိပၸာယ္

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

အသစ္မ်ားကို

အတည္ျပဳေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္က လိုက္နာ က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္.


သတိထားရမည့္ ေခ်းေငြ (Watch loans) -

အတိုး/အရင္း ၃၁-ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အၾကား

ပ်က္ကြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ။


စံမျပည့္ေသာ ေခ်းေငြ (Sub-standard) - အတိုး/အရင္း ၆၁-ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အၾကား ပ်က္ကြက္ေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ။



ရရန္ မေသခ်ာေသာ ေခ်းေငြ (Doubtful Loans) - အတိုး/အရင္း ၉၁-ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အၾကား
ပ်က္ကြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ။



ရလမ္း မရွိေသာ ေခ်းေငြ (Bad Loans) - အတိုး/အရင္း ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ထက္ ေက်ာ္၍ ပ်က္ကြက္ေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ။

NPL မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတို႔ထံ
ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ကာ ေသေသခ်ာခ်ာ စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္၊ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ
စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိရာ၊

ဘဏ္ခြဲ ရွိရာ ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ အာမခံ ေကာင္းမြန္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမွ သြားေရာက္
ေလ့လာ

စိစစ္ၿပီး

လုပ္ငန္း

ေကာင္းမြန္

တိုးတက္ေနသူမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္၍

ထုတ္ေခ်းရန္

အစီအစဥ္မ်ား

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္ အေနျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ မ်ားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တို႔ ေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းျခင္ကို ဦးစား မေပးပါ။ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ျမင့္မားပါက၊ ေအာက္ပါ အတိုင္း စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ါသည္ 

အတိုး/အရင္း ေပးဆပ္မႈ မမွန္သည့္ ၿမီစားတို႔အား ေခ်းေငြ သက္တမ္းေစ့ခ်ိန္တြင္ သက္တမ္း ေနာက္ထပ္
တိုးမေပးေတာ့ဘဲ ေခ်းေငြ အတိုး အရင္း အားလုံး ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေပးဆပ္ေစျခင္း၊



၃-လပတ္

အတိုး

ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္

ေပးေခ်မႈ

မွန္ကန္ၿပီး

လုပ္ငန္းရွင္တို႔အား

သက္တမ္း

ေခ်းေငြ

ေစ့ခ်ိန္တြင္

သက္တမ္း

ေခ်းေငြ

အရင္းကို

တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္

ေနာက္ထပ္

ထုတ္ေပးျခင္း။

၃၁ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၆ ရက္ေန ့အထိ NPL ခြတ
ဲ မ္း ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္
၃၁ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၆ ရက္ေန ့အထိ NPL ခြဲတမ္း
NPL မ်ားကိုေအာက္ႏွစ္မ်ားအလိုက္ခြဲျခားထားပါသည္ (Categorized under NPLs since)
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာႏွစ္

ဘဏ္စာရင္း

ေငြပမာဏ

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁

၅.၀၉

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁

၈.၉၃

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၃

၁၂၉.၆၉

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁

၂၁.၅၆

Page 55 of 169

အလြယ္တကူ
ေခ်းေငြ

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄

၂၂၃.၉၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၉

၈၉၉.၃၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၇

၁၀၅၃.၁၆

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၃

၇၅၆.၆၆

စုစုေပါင္း

၄၉

၃,၀၉၈.၃၃

အာမခံပစၥည္း (Security)
၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔႔၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္တြင္ ရွိေနေသာ အာမခံပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း
ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္၌ MCB ရွိ အာမခံပစၥည္း အမ်ဳိးအစားမ်ား
စဥ္

လက္ခံသည့္ အာမခံပစၥည္း အမ်ဳိးအစား

ေခ်းေငြ

ေခ်းေငြ ပမာဏ

%

အေရအတြက္

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၈၈၉

၉၃,၄၅၅.၆၁

၈၁.၀၇%

၁

ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦး

၂

ေရႊႏွင့္ ေရႊထည္ လက္ဝတ္လက္စား

-

-

--

၃

အပ္ႏွံေငြ (ေငြစုဘဏ္စာရင္း၊ ေငြစုလက္မွတ္)

-

-

-

၄

သီးႏွံထြက္ကုန္

၁

၃၀၀.၀၀

၀.၂၆%

၅

အဖြ႔အ
ဲ စည္းေပး အာမခံ (အငွားဝယ္)

၇,၇၀၆

၂၁,၅၂၀. ၂၄

၁၈.၆၇%

၆

အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္

-

-

-

၈,၅၉၆

၁၁၅,၂၇၅.၈၅

၁၀၀.၀၀

စုစုေပါင္း

%

သက္တမ္းေစ့ေရာက္မႈ
အပ္ႏွံေငြမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းစလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္

ေပးရန္တာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ

ဘ႑ာေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၏

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္းျဖစ္သည္။
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သက္တမ္းေစ့ေရာက္မႈမွာ

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ေခ်းေငြႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားမ်ား
စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

(အငွား၀ယ္

၁ႏွစ္ေအာက္

၁ႏွစ္မွ ၃ႏွစ္အထိ

၃ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္

၉၃,၇၅၆

-

-

၁၅,၈၅၆

၅,၆၆၃

-

၁,၈၀၀

၂၄,၅၀၀

-

-

-

-

၁၁၁,၄၁၂

၃၀,၁၆၃

-

မွအပ)
အငွား၀ယ္
အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ
အစိုးရေငြတိုက္ လတ္မွတ္ (Treasury
Bills)
စုစုေပါင္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
အပ္ႏွ ံေငြ အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္

၁ႏွစ္ေအာက္

၁ႏွစ္မွ ၃ႏွစ္အထိ

၃ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္

၁၄၄,၃၇၀

-

-

ေငြလႊဲအမိန္ ့

၂၉၈

-

-

ဘဏ္အာမခံ

၇,၅၈၄

-

-

၁၅၂,၂၅၁

-

-

အျခားဘဏ္လုပ္ငန္း

ဆိုင္ရာ

ထုတ္ ကုန္ မ်ား
အပ္ႏွံေငြ

စုစုေပါင္း

ျပည္တြင္း ေငြလႊဲပို႔ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားရာ မည္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္သို႔ မဆို ျပည္တြင္း ေငြလပ
ႊဲ ို႔ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဘဏ္ခြဲ ဆိုရာ၌ MCB လက္ေအာက္ခံ ဘဏ္ခက
ြဲ ိုသာ ဆိုလိုျခင္း

မဟုတ္ဘဲ သမဝါယမဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာ့အေရွ႕တိုင္းဘဏ္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈ
ဖြ႔ၿံ ဖဳိးေရးဘဏ္၊ ေဆာင္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးေရး ဘဏ္၊ ျမဝတီဘဏ္၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ႏွင့္ AsiaYangon Bank တို႔ အပါအဝင္ MCB ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မည္သည့္ ဘဏ္/ဘဏ္ခက
ြဲ ို ျဖစ္ေစ
အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈ

အမ်ဳိးမ်ဳိးကို

ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္
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ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

MCB

သည္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး ရရွိထားျခင္းက MCB ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္း ပိုမို တိုးတက္
ေစခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈတို႔တြင္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (LC/TT)
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB အေနျဖင့္ ေငြလစ
ႊဲ ာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း အျပင္ ၎တို႔ လိုအပ္သည့္ ေငြလပ
ႊဲ ို႔ျခင္း ဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားအား အကူအညီေပးေနပါသည္။
ပို႔ကုန္ရေငြမ်ား၊

ကုန္ဖိုး

ေပးေခ်ျခင္းမ်ား၊

လုပ္ခလစာမ်ား၊

အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာ ေငြလပ
ႊဲ ို႔ျခင္းတို႔တြင္

အေထြေထြ

အသုံးစရိတ္မ်ား၊

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား

လႊဲပို႔ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာေငြလပ
ႊဲ ို႔ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MCB အေနျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Money Gram International Limited-MGIL ၊ နယူေယာက္ၿမဳိ႕မွ
Trans

Fast

World

Wide

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

Money

လက္တြဲ

Transfer
ပူးေပါင္းလ်က္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ျမန္မာ

အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္

(T.F)

အစိုးရ

စသည့္

ႏိုင္ငံတကာ

ႏိုင္ငံတကာ

ေငြေၾကး

ေငြလႊဲ

ဝန္ေဆာင္မႈ

လႊဲေျပာင္း

ေပးပို႔ေရး

ကနဦး၌ အဆိုပါ လုပ္ငန္းတို႔ကို ျပည္ပတြင္ အလုပ္
ဝန္ထမ္းတို႔က

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔

ေငြျပန္ပို႔ရာတြင္

ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရၿပီး၊ ယခုအခါ မိမိတို႔ MCB မွ လုပ္ကိုင္ေပးသျဖင့္၊ လုံၿခဳံမႈ ရွိၿပီး

နည္းလမ္းတက် ျဖစ္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေငြလႊဲႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ
၁၉၉၈-ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ အမိန္႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္သည့္ လုပ္ငန္းကို မတားျမစ္မီ ကၽြႏု္ပ္တို႔
MCB သည္ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္ကတည္းက ယင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဘဏ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ခုႏွစ္တြင္ Money Changer မ်ားကို တဖန္ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ၊

၂၀၁၁-

MCB ၏ လိုင္စင္ကို ၂၀၁၁-ခုႏွစ္

ေအာက္တုိဘာလ ၂၄-ရက္ေန႔တြင္ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ယင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ USD ၊ EURO ႏွင့္ SGD ေငြေၾကးအမ်ဳိးအစားတို႔ လဲလွယ္
ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါ ဌာနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္ ေနရာ
ေက်ာက္တံတားဘဏ္ (ရန္ကုန္)

ဖြင့္လွစ္သည့္ ရက္စြဲ
၂၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁

မူဆယ္ဘဏ္ခြဲ

၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁

မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ

၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂

ေဒါပုံ ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

၇ ေမ ၂၀၁၄

ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ရရွိသူ (Authorised Dealer)
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB သို႔ Authorized Dealer License ကို ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၇-ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ၊
ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားေငြ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ျခင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္
ရခဲ့ပါသည္။ MCB အေနျဖင့္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅-ရက္ေန႔တြင္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာ
ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရး အတြက္ ကမ႓ာလုံး ဆိုင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း (Society for Worldwide Inter-bank
Financial Telecommunication - SWIFT) ၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ United Oversea Bank
(UOB) ၊ Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) ၊ United Bank of India ၊ Krung Thai Bank ၊
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Malayan Banking Berhad (May Bank) ၊ DBS Bank ၊ Commerz Bank ၊ ICBC ၊ Maruhan ၊ Kasikorn ၊
Industrial Bank of Korea စသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔ျဖင့္ အဆက္အသြယ္ဘဏ္ (Correspondent Bank)
ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။
MCB

အေနျဖင့္

မိမိတို႔ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔အား

ေအာက္ပါ

ႏိုင္ငံျခားေငြ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးႏိုင္ပါသည္ 

ႏိုင္ငံျခားေငြ စာရင္းရွင္ ဘဏ္စာရင္း



ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ဆိုင္ရာ ေငြလပ
ႊဲ ို႔ျခင္း



ေငြသား ထုတ္ေပးျခင္း



ဘဏ္အာမခံ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း



ဘဏ္စာရင္း လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း



ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ ေဈးကြက္ ဆိုင္ရာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမ်ား

663 မိုဘိုင္း ေငြေၾကး (663 Mobile Money)
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) ကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ မိုဘိုင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဦးစြာ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ဘဏ္တို႔
အနက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္သည္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လက မိုဘိုင္း
ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္းကို ပုံစံ မေရြး
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ အလားအလာ ေကာင္းသည့္ တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ MCB အတြက္
အေရးပါသည့္ ေဈးကြက္ အသစ္မ်ား လက္လွမ္းမီ ရရွိလာလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
လြန္ခဲ့သည့္

၂-ႏွစ္

အခ်ိန္၌

ထို

မိုဘိုင္းေငြေၾကး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔

စတင္

ေဖာ္ခဲ့ကတည္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB သည္ ေရွ႕ေဆာင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။

အေကာင္အထည္
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ျဒပ္ရွိ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အစား ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (agnecy
banking) သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ခြဲ မထားဘဲ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (branchless banking) ပုံစံတို႔သို႔
ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္သြားေရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုံစံတို႔မွာ စရိတ္ ပိုမို သက္သာသည့္ အျပင္၊ ျဒပ္ရွိ ဘဏ္ခြတ
ဲ ို႔ထက္
ပိုမို

လ်င္ျမန္စြာ

တိုးခ်ဲ႕

တည္ေထာင္သြားႏိုင္သည့္

အတြက္

ဘဏ္

မရွိေသာ၊

ေက်းလက္ေဒသတြင္

ေနထိုင္ၾကေသာ လူထု လူတန္းစား အမ်ားစုႀကီးသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းမွ

တစ္ဆင့္

-

လုံၿခဳံ

ထိေရာက္သည့္

ေပးေခ်မႈ

နည္းလမ္း

ရရွိလာၿပီး၊

ပထဝီ

အေနအထား

အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ျခင္း အေပၚ အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈ မရွိေတာ့သည့္ အတြက္
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အသုိက္အဝန္းတို႔၏ လူမႈဘဝ အဆင့္အတန္းကိုလည္း အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေပသည္။
၎တို႔အေနျဖင့္

“ဟြန္ဒီ”

စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ

တရားမဝင္

သို႔မဟုတ္

မတတ္သာသည့္အဆံုး က်င့္သံုးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
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“Shadow

ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားကို

စီမံကိန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ား ေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Myanmar Citizens Payment
Services- MCPS) ဟု ေခၚတြင္သည့္ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုကို
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးက႑ အသီးသီးမွ ကုမၸဏီမ်ားက consortium

တစ္ရပ္ အျဖစ္

လက္တြဲ ပူးေပါင္းကာ ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္

လုံးဝ

မရွိေသးေသာ

ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔

ဘဏ္လုပ္ငန္း

ဝန္ေဆာင္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရး အဆင္ေျပ

ေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ မိုဘိုင္းေပးေခ်မႈ စနစ္ တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂-ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ MCPS ကို ၂၀၁၅ ဇူလိုင္လတြင္ အႀကဳိ အေနျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
(“663” Mobile Money)

၆၆၃ မိုဘိုင္း ေငြေၾကး

အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စမ္းသပ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ မိုဘိုင္း (Mobile) ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (Information
and Communication Technology-ICT) တို႔ကို အသုံးခ်လ်က္၊ “၆၆၃” မိုဘိုင္းပိုက္ဆံ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ
ဝန္ေဆာင္မႈကို ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါသည္ a)

မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး အသုံးျပဳခ ႀကဳိတင္ေပးေငြကို ျဖည့္တင္းျခင္း၊

b)

အခြန္အခ၊ ဘီလ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးေဆာင္ျခင္း၊

c)

မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္ ေငြလပ
ႊဲ ို႔ျခင္း၊

d)

ေရာင္းသူ/ကုန္သည္သို႔ ေပးေခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

e)

အငွားဝယ္စနစ္ ဆိုင္ရာ ေပးေခ်မႈတို႔ကဲ့သ႔ို လစဥ္ ပုံမွန္ ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

မိုဘိုင္းေပးေခ်မႈ

လုပ္ငန္းရပ္

တစ္ႀကိမ္လွ်င္

အမ်ားဆုံး

တန္ဖိုးကို

က်ပ္

၁၀-သိန္းဟု

ကန္႔သတ္ထားၿပီး၊

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
MCB မိုဘိုင္းေငြေၾကး လုပ္ငန္း၏ အားသာခ်က္မွာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ လက္တြဲဘက္မ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား ကြန္ရက္ဖြဲ႔ ရရွိထားသည့္ “၆၆၃”
အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ကာ

မိုဘိုင္း

ေငြေရးေၾကးေရး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဌာနမ်ားအား စီစဥ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းတို႔တြင္ အေထာက္အကူ ေပးၾကပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာ

နယ္ပယ္

အသီးသီးတို႔တြင္

ၿမဳိ႕ျပေရာ၊

ေက်းလက္ပါ

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးသို႔

ရယူႏိုင္ရာ
၎တို႔သည္

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးေနၾကေသာ ထိပ္တန္း အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အပိုင္း အတြက္ Myanmar Payment and Solution Services (MPSS) ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ အပိုင္း အတြက္ Capital Diamond Star Group (CDSG) ၊ Good Brothers Co., Ltd ၊ New
Golden Gate (1991) Co., Ltd ႏွင့္ Shwe Me Co.,Ltd တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။
MCPS စနစ္တြင္ “e-wallet” ဝန္ေဆာင္မႈ ပါရွိသည္။

ထို e-wallet ကို မည္သည့္ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္

မဆို ေလွ်ာက္လႊာတင္ ရယူႏိုင္ၿပီး၊ ေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းရပ္ အမ်ဳိးအစား အားလုံး အတြက္ ခ်က္ခ်င္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ

ကိုယ္စားလွယ္ထံ

တင္သြင္းထားသည့္

ေလွ်ာက္လႊာကို

ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူအား သိရွိျခင္း (Know Your Customer-KYC) ႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ဆိုင္ရာ
ဗဟုိဘဏ္၏

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

ျဖစ္ေပမည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ

ရယူသူ

(subscriber)၊ ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ကိုယ္စားလွယ္ (agent) ႏွင့္ ေပးေခ်မႈ ရရွိမည့္ ကုန္သည္ (merchant)
တို႔ အားလုံးသည္ MCPS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို (USSD)၊ Keypad ဖုန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ Java ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ စမတ္ဖုန္းတို႔မွ
Andriod App မ်ားတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရွိ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖင့္
လည္းေကာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္ၾကမည္

ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔
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အေနျဖင့္

ဤစနစ္ကို

ပိုမို

ႀကီးမားေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၏ အေရာင္းစက္ (POS) တို႔ျဖင့္ အသုံးျပဳ၍ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ MCB ဘဏ္မွ MCPS ထုတ္ကုန္၏ အသုံးဝင္

လြယ္ကူမႈကို လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မႈကို

လည္းေကာင္း ပိုမုိ ျမင့္မား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေမလ စာရင္းမ်ား အရ “၆၆၃” မိုဘိုင္း ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ကြန္ရက္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း
၇၀၀ ေက်ာ္၊ ကုန္သည္ေပါင္း ၈၀၀ ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူေပါင္း ၆,၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။

၆၆၃-စနစ္မွ ဝင္ေငြ ရလမ္း အျပင္၊ MCB အေနျဖင့္ “၆၆၃”-စနစ္ မတိုင္မီက ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ

မရႏိုင္ သို႔မဟုတ္ မလုံမေလာက္သာ ရႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ “၆၆၃”-စနစ္ ေဖာက္သည္တို႔အား မိမိ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းသို႔
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူ အသစ္မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဆင့္

တိုးတက္ အသုံးျပဳရန္ cross selling

ျပဳလုပ္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကဲ့သ႔ို ေဈးကြက္သစ္ တစ္ရပ္တြင္ မိုဘိုင္းေငြေၾကး စနစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာ
တည္ေဆာက္ရန္မွာ မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္သူ အတြက္ မဆို အလြန္ပင္ ခက္ခဲႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
MCPS အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုံေလာက္စြာ
မရရွိေသးေသာ၊ မၾကာေသးမီကမွ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ေက်းလက္ေဒသတု႔ိရွိ
ျပည္သူတို႔ထံ

ေငြေရးေၾကးေရး

ပါဝင္ၾကပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ယူေဆာင္လာေပးရန္

အခိုင္အမာ

သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသူမ်ား

မိမိတို႔ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း သိသာခ်င္မွ သိသာမည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ mobile ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာျဖင့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူ အသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္ ေပးသည့္
mobile money စနစ္သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္
ထိထိေရာက္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ေရး၌ MCB အား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ (Information Technology)
အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ လိုင္စင္ေၾကး ေပးေဆာင္ျခင္း (E-Payment)
သြင္းကုန္

လိုင္စင္ေၾကးမ်ား

ေပးသြင္းရန္

အေျမာက္အျမား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

သို႔

အႏၲရာယ္ကို ပေပ်ာက္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း စနစ္ တစ္ရပ္ကို

၂၀၀၇-ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ေငြသား

အလို႔ငွာ

သယ္ေဆာင္ေနရသည့္

ယင္းစနစ္ အရ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္တြင္ စာရင္းရွင္ ဘဏ္စာရင္း တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ကာ၊ သက္ဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

e-payment စနစ္မွ တစ္ဆင့္ ေပးသြင္းရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။

အင္တာနက္ တြင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး ဝန္္ေဆာင္မႈ (E-Commerce Service)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ MCB MPU ကတ္ကို အသုံးျပဳသူ အေနျဖင့္ ၎၏ မိုဘိုင္းဖုန္း လက္က်န္ေငြ ျဖည့္တင္းျခင္း၊
ေလယာဥ္ လက္မွတ္၊ အေဝးေျပး ကားလက္မွတ္တို႔ ဝယ္ယူျခင္း၊ အြန္လိုင္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ေဈးဝယ္ျခင္း
စသည္တုိ႔ကို အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ေပးေခ်မႈကတ္ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ႏိုင္ငံတကာသုံးကတ္
ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွ

လာေရာက္သူတို႔က ၎တို႔ ကိုင္ေဆာင္လာေသာ Visa ႏွင့္ MasterCard ကတ္တို႔ျဖင့္

ေပးေခ်ျခင္းတို႔ကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွာ၊ MCB အေနျဖင့္ Visa ႏွင့္ MasterCard ကတ္လုပ္ငန္း
အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔မွ လိုင္စင္

ရယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္တို႔တြင္ ယင္း

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔၏ Point of Sales(POS) devices ေပါင္း ၆၄-စုံကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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ယင္းသို႔

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွ MCB အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခ ဝင္ေငြမ်ား ရရွိသည့္ အျပင္၊ ျပည္ပ၌ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏
ေငြေၾကးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရသည့္ မိမိဘဏ္၏ ႏိုင္ငံျခားစာရင္းမ်ား (Nostro Accounts) အတြက္ လိုအပ္ေသာ
ေငြမ်ားကိုလည္း ျဖည့္တင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ အဆိုပါ Visa ႏွင့္ MasterCard ကတ္တို႔ျဖင့္ ေပးေခ်မႈကို
လက္ခံႏိုင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း စသည့္ acquiring ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB
ဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သားတို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားတြင္ Master Card ကိုင္ေဆာင္ကာ

ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

အလို႔ငွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ နည္းပညာ ပံ့ပိုးသူ 2C2P ႏွင့္ လက္တပ
ြဲ ူးေပါင္းလ်က္ MCB ၏ ကိုယ္ပိုင္ Master Card ကို
“Citizen Card” အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေဝထားပါသည္။

ျပည္တြင္းသုံးကတ္
ယခုအခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္၏ ATM ကတ္ကို အသုံးျပဳလ်က္ MCB ၏ ATM စက္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ MPU စနစ္
အဖြ႔ဝ
ဲ င္ အျခားဘဏ္တို႔၏ ATM စက္တြင္ ျဖစ္ေစ ေငြသား ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ MCB က အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဘဏ္
တစ္ခု အျဖစ္ ပါဝင္သည့္ MPU ကြန္ရက္သည္ China Union Pay (CUP) ႏွင့္ Japan Credit Bureau (JCB) တို႔မွ
ထုတ္ေဝထားေသာ ကတ္မ်ားကိုလည္း လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

MCB ဘဏ္တြင္ ATM ကတ္

ကိုင္ေဆာင္သူ ဘဏ္စာရင္းေပါင္း ၁,၉၉၄-ခု၊ POS စက္ေပါင္း ၇-ခုနွင့္ ATM စက္ေပါင္း ၄-ခု ရွိေနၿပီး၊ ေနာက္ထပ္
ATM စက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္သြားရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

MPU ကတ္၊ CUP ကတ္ႏွင့္ JCB

ကတ္တို႔ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ကုန္တိုက္ႀကီးတို႔၌ MCB က ျဖစ္ေစ၊ အျခား MPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဘဏ္ တစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ
တပ္ဆင္ေပးထားသည့္ POS စက္ မွန္သမွ်တြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္သုံးစြခ
ဲ စသည့္တို႔ ေပးေဆာင္ျခင္း (Utilities Payments)
မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္လည္း

MCB

အေနျဖင့္

Easy

Pay

Co.,

Ltd

(Y-Pay)

ႏွင့္

လက္တပ
ြဲ ူးေပါင္းလ်က္

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားကို အင္တာနက္ အြန္လိုင္း စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ
အလုံ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွင့္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တို႔၌ လွ်ပ္စစ္ သုံးစြခ
ဲ မီတာဘီလ္မ်ားကို

အြန္လိုင္းမွ

ေပးေဆာင္ႏိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား MCB ႐ုံးခ်ဳပ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းစနစ္ (Delivery Channels)

ဘဏ္ခြမ
ဲ ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္း ျဖန္႔ၾကက္ထားသည့္ MCB ၏
ဘဏ္ခြတ
ဲ ို႔မွ တစ္ဆင့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္

ဘဏ္ခြဲ

အမ်ဳိးအစား

၃-ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီ

ထားရွိၿပီး၊

၎တို႔ကို

ခြင့္ျပဳထားသည့္

လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ၾကပါသည္ ဘဏ္ခြႀဲ ကီး (Full Branch)
ဘဏ္ခြႀဲ ကီး တစ္ခု အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရပ္ အားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဘဏ္ခႀြဲ ကီးကို MCB

ဘဏ္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမတြင္သာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရွိၿပီး၊ ေငြတိုက္ (vault) တစ္ခု ပါရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ဘဏ္ခြႀဲ ကီး၏

အလုပ္ခ်ိန္တို႔မွာ

ဗဟိုဘဏ္က

သတ္မွတ္သည့္

ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားကိုလည္း ထားရွိႏိုင္ပါသည္။
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အတိုင္း

ျဖစ္ၿပီး၊

ဘဏ္ခႀြဲ ကီးတြင္

၎၏

ဘဏ္ခြဲ (Branch)
သာမန္ ဘဏ္ခြဲ တစ္ရပ္ကို MCB သို႔ အနည္းဆုံး ၁၀-ႏွစ္ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမ/အေဆာက္အဦးတြင္
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း အားလုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဘဏ္ခြဲ တည္ရွိရာ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦးကို
ပိုင္ဆိုင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

ဘဏ္ခြဲ အလုပ္ခ်ိန္တို႔မွာ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဘဏ္ခ၏
ြဲ

ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားကို ဘဏ္ခႀြဲ ကီးသို႔ ေန႔စဥ္ ေပးပို႔ သိမ္းဆည္းရွိရပါမည္။
ဘဏ္ခြင
ဲ ယ္ (Mini Branch)
ဘဏ္ခြင
ဲ ယ္ တစ္ရပ္ကို MCB သို႔ အနည္းဆုံး ၁၀-ႏွစ္ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမ/အေဆာက္အဦးတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး၊
ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔ အနက္ အပ္ေငြ

လက္ခံျခင္း၊

ေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္

ေငြလျႊဲ ခင္းတို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္

ရွိပါသည္။ ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္၏ အလုပ္ခ်ိန္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ေဈးကြက္၏ သီးျခား လိုအပ္ခ်က္ အလုိက္ ဗဟိုဘဏ္၏
အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားကို ဘဏ္ခႀြဲ ကီးသို႔ ေန႔စဥ္
ေပးပို႔ သိမ္းဆည္းရွိရပါမည္။
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ယေန႔ အထိ MCB အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္း၌ ေအာက္ပါ ဘဏ္ခြဲ ၂၁-ခုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ စဥ္

ဘဏ္/ဘဏ္ခြဲ

တိုင္း/ ျပည္နယ္

လိပ္စာ ႏွင့္ တည္ေနရာ

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ေက်ာက္တံတား

ရန္ကုန္

အမွတ္ ၃၈၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

MCB ပိုင္

ဘဏ္ (ရံုးခ်ဳပ္)

တိုင္းေဒသႀကီး

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊

မႏၲေလး

မႏၲေလး

၂၇-လမ္း ႏွင့္ ၈၁-လမ္းေထာင့္၊

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕။

ဘုရင့္ေနာင္

ရန္ကုန္

အမွတ္ ည-၅၂/ဘီ၊ ယုဇနလမ္း၊

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

ဘုရင့္ေနာင္ ပြ႐
ဲ ံုတန္း၊

အမည္
၁.
၂.
၃.

MCB ပိုင္
MCB ပိုင္

မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
၄.

ေနျပည္ေတာ္

မႏၲေလး

အမွတ္ ၅၊ အဆင့္ျမင့္

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

သီရိရတနာေစ်းဝင္း၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊

MCB ပိုင္

ေနျပည္ေတာ္။
၅.
၆.
၇.
၈.
၉.

ျမင္းၿခံ

မႏၲေလး

အမွတ္ ၂၄၊ ၁၂-လမ္း၊ ၈-ရပ္ကြက္၊

MCB ပိုင္

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

ျမင္းၿခံၿမဳိ႕။

မံုရြာ

စစ္ကိုင္း

အမွတ္ ၂၆၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊

အငွား (ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ + ၁၀

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ မံုရြာၿမဳိ႕။

+ ၁၀)

မူဆယ္

ရွမ္း

အမွတ္ AA-၁၂/က၊ မူဆယ္ ၁၀၅-မိုင္

MCB ပိုင္

ဘဏ္ခြဲ

ျပည္နယ္

ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ မိုင္းယုရြာ၊ မူဆယ္။

ေရစႀကိဳ

မေကြး

အမွတ္ ၁၃၊ ၂-ရပ္ကြက္၊

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရစႀကိဳ။

တန႔္ဆည္

စစ္ကိုင္း

အမွတ္ ၁၁၁၂/က၊ ဝကၤပါ(တ)

ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

ေပၚဦးရပ္ကြက္၊ တန႔္ဆည္ၿမဳိ႕။

အငွား (ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ + ၁၀

MCB ပိုင္

+ ၁၀)
၁၀.

မႏၲေလး

မႏၲေလး

အမွတ္ ၂၅၊ ျပည္ႀကီးမဂၤလာ ကားဝင္း၊

MCB ပိုင္ (ဘဏ္ခြဲ

ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

တိုင္းေဒသႀကီး

စြယ္ေတာ္ဘုရား (အေရွ႕ေျမာက္)၊

ၾကီးေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေန)

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕။
၁၁.
၁၂.
၁၃.

မံုရြာ

စစ္ကိုင္း

ပထမထပ္၊ ခ်င္းတြင္းရတနာေစ်း၊

ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

တိုင္းေဒသႀကီး

ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ မံုရြာၿမဳိ႕။

ေဒါပံု

ရန္ကုန္

အမွတ္ ၁၄/E ၊မင္းနႏၵာလမ္း၊

Capital Hypermart

ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

တိုင္းေဒသႀကီး

ဗမာေအးရပ္ကြက္၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊

(ကာလတို ငွား)

လားရိႈး

ရွမ္း ျပည္နယ္

တိုက္ ၃၊ အခန္း (၁/၂)၊ သိႏၷီလမ္း၊ ၈-

MCB ပိုင္

ဘဏ္ခြဲ

ရပ္ကြက္၊ လားရိႈးၿမဳိ႕။

Page 64 of 169

MCB ပိုင္

၁၄.

၁၅.

ေအာင္လံ

မေကြး

အမွတ္ ၁၈၆/၈၇၈၊ ျပည္လမ္း၊

MCB ပိုင္

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

စမ္းေခ်ာင္း ရပ္ကြက္၊ ေအာင္လံၿမဳိ႕။

ဘုရင့္ေနာင္

ရန္ကုန္

အမွတ္ ဘီ/၈၁-၈၂၊ ကၽြန္းေရႊဝါလမ္း၊

ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္

ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

တိုင္းေဒသႀကီး

ခေရလမ္းၾကား၊ ကန္႔ေကာ္လမ္းမႀကီး၊

(ကာလတို အငွား)

မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
၁၆.

ပန္းဘဲတန္း

ရန္ကုန္

အမွတ္ ၂၂၈/၂၄၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း

ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

တိုင္းေဒသႀကီး

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀

၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

န္ၾကီးဌာန ၊ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္၊

(ကာလတို အငွား)

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
၁၇.

ပုဇြန္ေတာင္

ရန္ကုန္

အမွတ္ ၃၁၊ ပ-ထပ္၊ ဒု-ထပ္၊ အမွတ္

MCB ပိုင္ (ေျမကို က်ပ္

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

၃၃-ေအ၊ ေျမညီထပ္၊ ပ-ထပ္၊ ဒု-ထပ္၊

၂,၀၁၁,၈၂၃,၂၈၈

တတိယထပ္၊

ျဖင့္ ဝယ္ထား)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ၂-ရပ္ကြက္၊
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
၁၈.

၁၉.

ေျမာက္ဥကၠလာပ

ရန္ကုန္

အမွတ္ ၅၃၅/က၊ ေျမညီထပ္၊

MCB ပိုင္ (ေျမကို က်ပ္

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး

ေခမာသီလမ္း၊

၂၁၂,၅၄၂,၅၈၆

ျပည္ ဘဏ္ခြဲ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဃ-ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

ျဖင့္ ဝယ္ထား)

အမွတ္ ၁၀၅၊ လမ္းမေတာ္လမ္း

MCB ပိုင္

နဲ ့ထီးစု လမ္း ေထာင့္၊
ေက်ာင္းၾကီးအိုးတန္း ရပ္ကြက္၊
ျပည္ျမိဳ ့။
၂၀.

လသာ ဘဏ္ခြဲ

ရန္ကုန္

အမွတ္ ၄၄၄၊ , ၁၇လမ္း ႏွင့္

အငွား

တိုင္းေဒသႀကီး

ကမ္းနားလမ္းေထာင့္၊ ေျမညီထပ္၊

(၁၀ ႏွစ္ အငွား)

လသာျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။
၂၁.

စစ္ေတြ ဘဏ္ခြဲ

ရခိုင္ျပည္နယ္

အမွတ္ ၄၄၊ ကုန္သည္လမ္း၊

အငွား

ေမာ္လိတ္ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြျမိဳ ့နယ္၊

(၁၀ ႏွစ္ အငွား)

ရခိုင္ျပည္နယ္။
ျပည္ ဘဏ္ခ၊ဲြ လသာဘဏ္ခြဲ ႏွင့္ စစ္ေတြ ဘဏ္ခြဲ မ်ားကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ ့ပါသည္။
အထက္တြင္ ငွားယူထားေၾကာင္း ၫႊန္ျပထားသည့္ ဘဏ္ခြဲ ၅-ခုတို႔အတြက္မွ လြ၍
ဲ အျခားဘဏ္ခတ
ြဲ ို႔ တည္ရွိရာ
ေျမ/အေဆာက္အဦးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္က အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
MCB တြင္ ဘဏ္ခြဲ စုစုေပါင္း ၂၁-ခု ရွိၿပီး၊ ယင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦး ၁၄-ခု၊
ကာလရွည္ ငွားယူထားေသာ အေဆာက္အဦး ၄-ခုႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္စီ သက္တမ္းတုိးခြင့္ျဖင့္ ငွားယူထားသည့္
အေဆာက္အဦး ၃-ခု ပါရွိပါသည္။
Page 65 of 169

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား၏ ရင္းႏွီးေငြ အေပၚ ျပန္ရႏႈန္းကုိ ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(*)

အမွတ္အသားက သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္ခ၏
ြဲ
အ႐ႈံးအျမတ္ စာရင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရွိ ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္ကိုပါ
ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း ၫႊန္ျပပါသည္။

ရင္းႏွီးေငြ အေပၚ ျပန္ရႏႈန္း (Return of Investment-ROI)
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ဘဏ္/ဘဏ္ခြဲ
စဥ္

အမည္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္
အခြန္မႏုတ္မီ
အရႈံး/အျမတ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

ရင္းႏီွးေငြ

ROI

အခြန္မႏုတ္မီ
အရႈံး/အျမတ္

ရင္းႏီွးေငြ

ROI

၁

ေက်ာက္တံတား (*)

၃,၃၉၈.၇

၁,၅၆၃.၉

၂၁၇.၃%

၂,၂၀၀.၂

၁,၁၆၄.၁

၁၈၉.၀%

၂

မႏၲေလး (*)

၁,၉၀၀.၉

၄၀၀.၀

၄၇၅.၂%

၁,၆၄၁.၄

၃၉၆.၄

၄၁၄.၁%

၃

ဘုရင့္ေနာင္ (*)

၇၇၂.၆

၅၂၇.၈

၁၄၆.၄%

၅၆၀.၂

၄၅၈.၆

၁၂၂.၂%

၄

ေနျပည္ေတာ္

၆၃.၃

၈၅၄.၀

၇.၄%

၁၃၀.၂

၈၅၁.၉

၁၅.၃%

၅

ျမင္းၿခံ

၁၈၉.၉

၆၉၅.၈

၂၇.၃%

၁၇၈.၇

၇၀၄.၆

၂၅.၄%

၆

မံုရြာ (*)

၆၁၀.၁

၂၁၁.၈

၂၈၈.၀%

၄၉၁.၀

၂၁၉.၁

၂၂၄.၁%

၇

မူဆယ္

(၉၇.၀)

၃၅၂.၃

(၂၇.၅%)

(၈၉.၅)

၃၅၉.၈

(၂၄.၉%)

၈

ေရစၾကိဳ

၁၃.၄

၂၃၇.၂

၅.၆%

(၇၀.၁)

၂၄၁.၅

(၂၉.၀%)

၉

တန႔္ဆည္

၅၈.၆

၂၇၀.၆

၂၁.၇%

၄၄.၈

၂၇၂.၆

၁၆.၄%

၁၀

လားရိႈး

(၄၄.၀)

၂၄၁.၃

(၁၈.၃%)

(၅၇.၆)

၂၄၇.၈

(၂၃.၂%)

၁၁

ေအာင္လံ

၂၉၄.၁

၃၉၀.၇

၇၅.၃%

၇၇.၆

၃၉၅.၀

၁၉.၇%

၁၂

ပုဇြန္ေတာင္

(၄၄.၆)

၂,၀၅၆.၇

(၂.၂%)

၁၃

ေျမာက္ဥကၠလာပ

(၂၀.၄)

၂၅၄.၂

(၈.၀%)

၇,၀၉၅.၆

၈,၀၅၆.၄

၈၈.၁%

၅,၁၀၇.၁

၅,၃၁၁.၃

၉၆.၂%

စုစုေပါင္း
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္တို႔ အျပင္ ေအာက္ပါ ဘဏ္ခြဲ ၅-ခုကိုလည္း ၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြက္ တည္ေထာင္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

အမည္

တိုင္း/ျပည္နယ္

လိပ္စာႏွင့္ တည္ေနရာ

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဖြင့္လွစ္မည့္ ေန႔
(ခန္႔မွန္း)

၁.

ျပည္

ပဲခူး

အမွတ္ ၁၀၅၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊

MCB ပိုင္

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး။

ေက်ာက္ႀကီးဦးတန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

(ေျမကို က်ပ္

၁ ေမ ၂၀၁၆

၂၃၅,၈၆၁,၇၆၀
ျဖင့္ ဝယ္ထား)
၂.

၃.

စစ္ေတြ

ရခိုင္

အမွတ္ ၄၄၊ ကုန္သည္လမ္း၊

Good Brothers Co.

ဘဏ္ခြဲ

ျပည္နယ္။

ေမာလိတ္ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕။

Ltd (၁၀-ႏွစ္ အငွား)

ပုသိမ္

ဧရာဝတီ

အမွတ္ ၃၂၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ရကအ (၄)

MCB ပိုင္

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး။

ဇုန္၊ ပုသိမ္ၿမဳိ႕။

(ေျမကို က်ပ္

၇ ဇြန္ ၂၀၁၆

ႏွစ္မကုန္မီ

၈၈၇,၇၂၉,၄၅၂
ျဖင့္ ဝယ္ထား)
၄.

၅.

လသာ

ရန္ကုန္

အမွတ္ ၄၄၄၊ ကမ္းနားလမ္း၊

၁၀-ႏွစ္ အငွား

၄ ဇြန္ ၂၀၁၆

ဘဏ္ခြဲ

တိုင္းေဒသႀကီး။

လသာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ၿမိတ္ ဘဏ္ခြဲ

တနသၤာရီ

အမွတ္ ၂၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊

MCB ပိုင္

ႏွစ္မကုန္မီ

တိုင္းေဒသႀကီး။

ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမဳိ႕။

(ေျမကို က်ပ္
၇၈၃,၈၅၀,၇၀၀
ျဖင့္ ဝယ္ထား)

၆.

သီလဝါ

ရန္ကုန္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊

MCB ပိုင္

၂၀၁၇-ခုႏွစ္

ဘဏ္ခြဲႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီး။

သံလ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

(ေျမကို က်ပ္

မတိုင္မီ

၇၃၈,၇၂၀,၀၀၀
ျဖင့္ ဝယ္ထား)

ၿမိတ္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ ဘဏ္ခတ
ြဲ ို႔အား စတင္ ေဆာက္လုပ္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ေနၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ အျခား ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ရန္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ေနာင္ ၅-ႏွစ္ အတြင္း ေနာက္ထပ္ ဘဏ္ခြဲ
၅၀-ခု ေအာက္ပါအတိုင္း တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ႏွစ္

MCB ပိုင္

ငွား

စုစုေပါင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၄

၂

၆

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄

၃

၇

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၅

၅

၁၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၆

၆

၁၂

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၇

၈

၁၅

Page 67 of 169

စုစုေပါင္း

၂၆

၂၄

၅၀

MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ ဘဏ္ခြဲ အသစ္မ်ား တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ရာ၌ ႏိုင္ငံ၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေရး - အထူးသျဖင့္၊
စီးပြားေရးစနစ္ အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခိုင္မာ အားေကာင္းေစေရး ဆိုင္ရာ - မူဝါဒ ေပၚလစီႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ေက်းလက္ေဒသတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေဒသ

တစ္ခုတြင္ ဘဏ္ခြဲ အသစ္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ (၎ေဒသတြင္ ဘဏ္ခြဲ ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ)
အျခားဘဏ္တို႔အား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ MCB က ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေပးေနရျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး၊ မိမိတို႔ဘဏ္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔ျဖင့္

ပိုမို

နီးစပ္ေသာ

ေဖာက္သည္

ဆက္ဆံေရးမ်ား

တည္ေဆာက္ႏိုင္ခြင့္

ရရွိေစပါသည္။
MCB ၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ MCB ၏ ပစၥဳပၸ န္ႏွင့္ အနာဂတ္ ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
ရွိေစရန္ လည္းေကာင္း၊

ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ အတြက္ MCB ၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္

အျမတ္ရႏိုင္စြမ္း ဆန္းစစ္ခ်က္တို႔မွ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပထားသည့္ ဝယ္လိုအား ရွိေနေစရန္ကို
လည္းေကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ဂ႐ုစုိက္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဏ္ခြဲ အတြက္ ေနရာသစ္တိုင္း MCB ၏

႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိေစေရး၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
သတ္မွတ္ခ်က္ အားလုံးႏွင့္ ကိုက္ညီေရး ေသခ်ာေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါသည္။
ဘဏ္ခြသ
ဲ စ္ တစ္ခု တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ - ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအဖြဲ႔က မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အဆိုျပဳ
ေနရာေဒသတို႔ အတြက္ ဦးစြာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္
ယင္း ေနရာေဒသ/အေဆာက္အဦး တစ္ခုစီကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က အကဲျဖတ္ သုံးသပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအဖြဲ႔က ေနရာ တစ္ခုကို အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ဘဏ္ခသ
ြဲ စ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား
အေသးစိတ္ ေရးဆြၿဲ ပီးေသာအခါ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုေလွ်ာက္လႊာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆန္းစစ္ခ်က္ အျပင္၊ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘဏ္ခြဲ
အသစ္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာေဒသ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈတြင္
မည္သို႔ အက်ဳိးရွိႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ပူးတြဲ တင္ျပ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္ခြဲ

တည္ေထာင္

ဖြင့္လွစ္ျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္

လိုအပ္သည့္

မတည္ေငြရင္း

အသုံးစရိတ္ကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဘဏ္ခတ
ဲြ စ္ခ်ိဳ႕ကုိ အပုိင္၀ယ္ယူၿပီး အခ်ိဳ႕ကုိ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းသံုးစြဲ
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
MCB ၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိအစားတို႔ အျပင္ MCB အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ ျမန္မာကုမၸဏီ အသီးသီးတြင္
အနည္းစု (minority) ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရယူထားပါသည္ ကုမၸဏီ အမည္

အဓိက
လုပ္ငန္း

Myanmar Payment Union

ဘ႑ာေရး

Public Co., Ltd

ဝန္ေဆာင္မႈ

Credit Bureau

ဘ႑ာေရး

ပင္မ
လုပ္ငန္း

ကုမၸဏီတြင္
MCB ၏

MCB ၏
ထည့္ဝင္ေငြ

တည္ေနရာ

ပိုင္ဆိုင္မႈ %

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

၄.၃၅ %

က်ပ္ သန္း ၂၀၀

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

၃.၃၄ %

USD 100,000
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ဝန္ေဆာင္မႈ
အထက္ ေဖာ္ျပပါ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ႏွစ္ခု အနက္ မည္သည့္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈကမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MCB ကုမၸဏီ၏
ၿပီးခဲ့သည့္

ကပ္လ်က္

ဘ႑ာႏွစ္

၂-ႏွစ္

အတြင္း

ရွိခဲ့သည့္

အသားတင္

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊

အသားတင္

ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊ အခြန္မေပးေဆာင္မီ အျမတ္ု႔၏ ၁၀% အထိ မရွိပါ။

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ (RISK MANAGEMENT)
ကၽြႏု္ပ္တို႔

MCB

ဘဏ္

အေနျဖင့္

MCB

၏

ေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊

MCB

လည္ပတ္

လုပ္ကိုင္ေနရေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ႏွင့္ သီးျခား သက္ဆိုင္သည့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ
စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္မ်ားအား မည္သို႔ မည္ပုံ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု
ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို တိတိက်က် တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေရး ေသခ်ာေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္မႈ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း (Operational Risk Management)
လုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္မႈ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ၊ တံဆိပ္ - ထိုးၿမဲလက္မွတ္ စာရြက္စာတမ္း စသည္တို႔အား လိမ္လည္ အတုျပဳမႈ၊ နည္းလမ္းမက်စြာ ျပဳမူမႈ၊ အမွားျပဳလုပ္မႈ၊ လစ္ဟင္းမႈ၊
စနစ္ပ်က္ျပားမႈႏွင့္ အျခား ျပင္ပ အႏၲရာယ္ အေၾကာင္းရင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔

အေနျဖင့္ ထို ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား စာျဖင့္ ေရးသား ခ်မွတ္ထားၿပီး၊ မိမိတို႔
အလုပ္သမားမ်ား အတြင္း အသိပညာ ဗဟုသုတ ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း (Exchange Risk Management)
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ဆိုင္ရာ

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမွာ

ေဈးကြက္

အတြင္း

ေပါက္ေဈးမ်ား

အတက္အက်မွ တစ္ဆင့္ မိမိတို႔ ရေငြ တန္ဖိုး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခအား စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သုေတသနႏွင့္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ဌာန၏ တာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပုံမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးပါသည္။

ထိုဌာနက ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ ေဈးႏႈန္း အတက္အက်မ်ားကို

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္မႈ မွန္သမွ်ကို ဗဟုိဘဏ္က

သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔႔စဥ္ ရည္ၫႊန္းႏႈန္း (daily reference rate) အရ တန္ဖိုး ျပန္လည္ သတ္မွတ္ သို႔မဟုတ္
ၫႇိႏႈိင္းပါသည္။ Nostro account အားလုံးကို လစဥ္ စာရင္းရွင္း ကိုက္ၫႇိၿပီး၊ ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္၍
က်န္ရွိေနသည့္ စာရင္းသြင္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိခဲ့လွ်င္ ရွင္းလင္းေပးရန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က အကဲျဖတ္
သုံးသပ္ပါသည္။
ေငြျဖစ္လြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း (Liquidity Risk Management)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေငြေၾကး ေတာင္းခံလာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ
လုံေလာက္စြာ ရွိေရး ေသခ်ာေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

ေငြျဖစ္လြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ

စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္း အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္၏ ေငြစာရင္းဌာနတြင္ အဓိက တာဝန္ ရွိပါသည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း (IT Risk Management)
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ IT Risk Management အဖြ႔က
ဲ
စီမံခန္႔ခြပ
ဲ ါသည္။

ယင္းတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္းတို႔ကို CCTV ျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အပါအဝင္ စနစ္ အသုံးျပဳခြင့္ ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား (access control systems) လည္း
ပါဝင္ပါသည္။ IT ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ပုံမွန္ သင္တန္းမ်ားလည္း ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ ေသခ်ာေစေရးႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး (COMPLIANCE AND ANTI MONEY
LAUNDERING)
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃-ရက္ ေန႔စပ
ြဲ ါ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ ၄/၂၀၀၉ ႏွင့္ အညီ၊
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္တြင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ ေသခ်ာေစေရး အဖြ႔ဲ (compliance unit) တစ္ရပ္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္း
တည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ဘဏ္ အရာရွိ အားလုံး ပါဝင္ၿပီး၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈတို႔ကို သတင္းပုိ႔ျခင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္သူအား သိရွိေရး (Know-Your-Client) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္အား
ဝီရိယျပဳ ရယူျခင္း (Customer Due Diligence) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း က်င့္သုံးျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

ဤအေရးကိစၥတို႔ႏွင္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားတို႔၏ အသိပညာ ဗဟုသုတ ျမႇင့္တင္ေရး

အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
သံသယျဖစ္ဖြယ္

လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈ

တစ္စုံတစ္ရာ

ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္

သို႔မဟုတ္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ၿပီး၊ ယင္းေနာက္ ဘဏ္၏ အႀကီးတန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာထံ
အစီရင္ခံ တင္ျပရန္ အလုပ္သမားမ်ားကို တိုက္တြန္းထားပါသည္။
ေငြေခ်းမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
ေခ်းေငြမ်ား
ေခ်းေငြ ရရွိလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဗဟုိဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

အထူးအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔

ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈ ပ်က္ကြက္ျခင္း အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစေရး အတြက္
ေအာက္ပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္ 

ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊



ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊



အဆိုျပဳေသာ အာမခံပစၥည္း အေျခအေန အေပၚ ထိုက္သင့္ေသာ ဝီရိယ စိုက္ထုတ္ ေလ့လာမႈ ျပဳျခင္း၊



အဆိုျပဳေသာ အာမခံပစၥည္း အေပၚ ဘဏ္ရာျဖတ္က တန္ဖိုး သတ္မွတ္ေပးျခင္း



အာမခံပစၥည္း၏ ပိုင္ေရးဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအၾကံေပး

၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

MCB

ဘဏ္

အေနျဖင့္

ေခ်းေငြ၏

စည္းကမ္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ေဆြးေႏြး ၫႇိႏႈိင္းကာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
အတြက္

အေသးအဖြမ
ဲ ွ်သာ

ျဖစ္ေသာ

ေခ်းေငြ

ပမာဏတို႔

ခ်မွတ္ေပးပါသည္။
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အတြက္သာ

ယင္းကဲ့သို႔

ေခ်းေငြ
MCB

အတည္ျပဳခ်က္

အငွားဝယ္ စနစ္ (Hire Purchase)
အငွားဝယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ရပ္ ရရွိေသာ အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ
ေလွ်ာက္ထားသူ၏

ေႂကြးၿမီ

အေျခအေနႏွင့္

ျပန္လည္

ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္းကို

အတည္ျပဳရပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မွသာ အငွားဝယ္ခြင့္ျပဳပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥ အတြက္သာ ယင္းကဲ့သုိ႔ အငွားဝယ္မႈ
အစီအစဥ္ကို

ခြင့္ျပဳေသာအားျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခကို

ေနာက္ထပ္

စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ါသည္။

ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ အငွားဝယ္စနစ္ ဆိုင္ရာ တင္းၾကပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာအားျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ
အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္

အေနျဖင့္

အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားရန္

မိမိတို႔၏

သတင္းအခ်က္အလက္

နည္းပညာ

စနစ္မ်ားကို

မၾကာမီတြင္

IT အေျခခံ အေဆာက္အအုံ မ်ားပိုမို ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြ

သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္တြင္း စာရင္းစစ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္တြင္း စာရင္းစစ္ဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ 

ဘဏ္၏ ဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ဘဏ္၏ ဌာနတြင္း ေပၚလစီမူဝါဒႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား
လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ

ထုတ္ျပန္ထားေသာ

အမိန္႔ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား

လည္းေကာင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေရး ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္၊


အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သို႔မဟုတ္
မဆင္မျခင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္၊



စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အတည္ျပဳခြင့္ရွိ ေခ်းေငြ
ပမာဏတို႔ ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ႏႈန္းထားမ်ား အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္၊



MCB ျပင္ပမွ စာရင္းစစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံရန္၊



ဘဏ္ခတ
ြဲ ို႔ အေပၚ ပုံမွန္ႏွင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊



ဘဏ္၏ အသုံးစရိတ္မ်ား အေပၚ စာရင္း စစ္ေဆးရန္။

အာမခံထားရွိျခင္း (INSURANCE)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ ၍က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ မွစ ၍ က်ပ္ ၁သန္းၾကား အပ္ႏွံထားသည့္ မိမိ၏ ေဖာက္သည္တို႔၏
အပ္ႏွံေငြအသီးသီးကို အာမခံ ခ်က္ထားေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔ရွိ ဝန္ထမ္းတို႔ အတြက္

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ အတိုင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အာမခံ ေပၚလစီမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေငြေၾကးဌာန အတြက္ သမာဓိအာမခံ (fidelity insurane) ေပၚလစီ

ထားရွိေပးပါသည္။

ထားရွိပါသည္။

အေဆာက္အဦးတို႔ အတြက္ ေငြတိုက္အာမခံႏွင့္ မီး အာမခံေပၚလစီတို႔ကိုလည္း ထားရွိပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား
လြန္ခဲ့သည့္ ၂၃-ႏွစ္ အတြင္း MCB အေနျဖင့္ အေတြ႔အႀကဳံ ျပည့္စုံၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ မိမိ၏
လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

သေဘာထားမွာ

အလုပ္သမားမ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဘဏ္မ်ား အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းမ်ားသို႔ ျပည္တြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပတြင္ ျဖစ္ေစ
တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္း ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို စနစ္တက် ရွာေဖြ စုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္
ခန္႔ထားပါသည္။

အသစ္ခန္႔ထားျခင္း ခံရသူတိုင္းအား လုပ္ငန္းခြင္၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳမီ စနစ္တက်

ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။
၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္၏ ခန္ ့အပ္ခဲ ့ ျပီး ဝန္ထမ္းအင္အား မွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ အရာရွိဦးေရ

ဝန္ထမ္းဦးေရ

စုစုေပါင္း

၁.

ရံုးခ်ဳပ္ / ေက်ာက္တံတား ဘဏ္ခြဲ

၅၄

၂၁၃

၂၆၇

၂.

မႏၲေလး ဘဏ္ခြဲ

၁၆

၂၆

၄၂

၃.

ဘုရင့္ေနာင္ ဘဏ္ခြဲ

၄

၂၂

၂၆

၄.

ေနျပည္ေတာ္ ဘဏ္ခြဲ

၃

၂၄

၂၇

၅.

ျမင္းၿခံ ဘဏ္ခြဲ

၃

၁၉

၂၂

၆.

မံုရြာ ဘဏ္ခြဲ

၄

၂၄

၂၈

၇.

မူဆယ္ ဘဏ္ခြဲ

၃

၁၂

၁၅

၈.

ေရစႀကိဳဘဏ္ခြဲ

၄

၁၉

၂၃

၉.

တန႔္ဆည္ဘဏ္ခြဲ

၂

၁၉

၂၁

၁၀.

မႏၲေလး ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

၂

၄

၆

၁၁.

မံုရြာ ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

-

၅

၅

၁၂.

ေဒါပံု ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

၂

၇

၉

၁၃.

လားရိႈး ဘဏ္ခြဲ

၂

၁၅

၁၇

၁၄.

ေအာင္လံ ဘဏ္ခြဲ

၃

၁၆

၁၉

၁၅.

ဘုရင့္ေနာင္ ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

၂

၄

၆

၁၆.

ပန္းဘဲတန္း ဘဏ္ခင
ြဲ ယ္

၁

၆

၇

၁၇.

ပုဇြန္ေတာင္ ဘဏ္ခြဲ

၁

၉

၁၀

၁၈.

ေျမာက္ဥကၠလာပ ဘဏ္ခြဲ

၂

၈

၁၀

၁၀၈

၄၅၂

၅၆၀

စုစုေပါင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္း ေပါင္း ၅၆၀ အနက္၊ ၄၂၁-ဦးမွာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၃၂-ဦးမွာ အထက္တန္း
ေအာင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၊ ၁၀၇-ဦးမွာ အလယ္တန္း ေအာင္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔၏
ပညာအရည္အခ်င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -
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က

စီးပြားေရး/ဝါဏိဇၨဘြဲ႔

၃၄

ဦး

.
ခ.

M.Com, B.Com, B.Econ (Eco), B.A Eco,
B.P.A, M.Econ (Stat), B.Econ (Stat)

အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔

၁၅

ဦး

M.E (Elect:), B.E Mech, B.E (IT),
B. Tech (EP), A.G.T.I (Civil), A.G.T.I (CNC)

ဂ.

အိုင္တီ/ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႔

၁၁

ဦး

M.C. Tech (Hons:), B.C.Sc

ဃ

ဥပေဒဘြဲ႔

၁၈

ဦး

LL. M, LL. B

၃၄၃

ဦး

M. Sc, B. Sc, M.A, B.A

၃၂

ဦး

၁၀၇

ဦး

၅၆၀

ဦး

.
င.

ဝိဇၨာ/သိပၸံဘြ႔ဲ

စ.

အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ရ

ဆ

အလယ္တန္း-အထက္တန္း

.
စုစုေပါင္း

ေအာက္ပါ စာရင္းတြင္ အေရးပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္
ဌာနတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားစာရင္း

စဥ္
၁.

အမည္

ပညာ အရည္အခ်င္း

ေမြးသကၠရာဇ္

စတင္ခန္႔ထားသည့္ ရက္စြဲ

ဌာန

ဦးျမင့္ဝင္း

AGTI (M.T)

၁ ၾသဂုတ္ ၁၉၅၁

၁ ဧျပီ ၂၀၁၂ (၄-ႏွစ္)

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ

B.E (Mech:)
၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၅၃

၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃

ႏိုင္ငံတကာဘ

(၂-ႏွစ္ ၇-လ)

ဏ္လုပ္ငန္းဌာန

၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၅ (၂၁-

SME ဌာန

(႐ံုးခ်ဳပ္)
၂.

ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္

B.E (Mech:)

အႀကီးတန္း
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၃.

၄.

ေဒၚမီမီေက်ာ္

B.Sc (Hons:)

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

M.Sc (Botany)

(႐ံုးခ်ဳပ္)

Diploma in Banking

ဦးလွဝင္း

B.Sc (Physis) (Q)

၂၁ ၾသဂုတ္ ၁၉၆၈

ႏွစ္ ၃-လ)
၂၅ ေမ ၁၉၆၆

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၅
(၂၀-ႏွစ္ ၅-လ)

(႐ံုးခ်ဳပ္)
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IT ဌာန

၅.

ေဒၚေဆြေဆြျမင့္

B.Sc (Maths:) (Q)II

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

Diploma in Banking

၅ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၆၇

၂၃ ဧျပီ ၁၉၉၆ (၁၉-ႏွစ္

ေငြစာရင္း ဌာန

၁၁-လ)

(႐ံုးခ်ဳပ္)
၆.

ဦးဘသန္း

B.Sc (Physics)

၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၅၃

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၁၄ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၃ (၂-

ေခ်းေငြဌာန

ႏွစ္ ၄-လ)

(႐ံုးခ်ဳပ္)
၇.

ဦးေအာင္ေက်ာ္လႈိင္

B.Sc (Physics)

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

DSA

၂၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၅၃

၂ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄ (၂-ႏွစ္

စီမံေရးရာဌာန

၃-လ)

(႐ံုးခ်ဳပ္)
၈.

ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေအး

B.Sc (Maths:)

၂၈ ေမ ၁၉၆၇

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၁၅ ေမ ၁၉၉၆ (၁၉-ႏွစ္

မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ

၁၀-လ)

တာဝန္ခံ

၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၁ (၂၄-

ေငြေၾကးဌာန

(မႏၲေလး ဘဏ္ခြ)ဲ
၉.

ဦးေနလ

B.Sc (Maths:)

၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၆၁

ဒုတိယ

ႏွစ္ ၃-လ)

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၁၀.

ေဒၚညဳိညဳိႀကဳိင္

B.A (History) (Q)

၂၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၆၆

ဒုတိယ

၁ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၂

ေခ်းေငြဌာန

(၂၃-ႏွစ္ ၇-လ)

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၁၁.

ဦးေဇာ္ဝင္း

B.Sc (Maths:)

၁၀ ေမ ၁၉၆၆

ဒုတိယ

၃ ၾသဂုတ္ ၁၉၉၃ (၂၄-ႏွစ္

မူဆယ္ဘဏ္ခြဲ

၇-လ)

တာဝန္ခံ

၁၅ ေမ ၁၉၉၆ (၁၉-ႏွစ္

ေရစႀကိဳဘဏ္ခြဲ

၁၀-လ)

တာဝန္ခံ

၂ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၆

IT ဌာန

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(မူဆယ္ ဘဏ္ခြဲ)၏
၁၂.

ေဒၚအမာခ်ဳိ

B.Sc (Botany) (Q)

၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၇၁

ဒုတိယ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(ေရစႀကိဳ ဘဏ္ခြ)ဲ
၁၃.

ဦးေဇာ္မ်ိဳးဦး

B.Sc (Zoology)

၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၇၂

ဒုတိယ

(၁၉-ႏွစ္ ၅-လ)

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(ရံုးခ်ဳပ္)
၁၄.

ေဒၚေဆြေဆြလႈိင္

B.A (Psychology)

၅ ဇြန္ ၁၉၅၆

ဒုတိယ

၁ မတ္ ၁၉၉၆ (၂၀-ႏွစ္ ၁-

မံုရြာဘဏ္ခြဲ

လ)

တာဝန္ခံ

၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၆ (၁၉-

IB ဌာန

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(မံုရြာ ဘဏ္ခြ)ဲ
၁၅.

ေဒၚဆုဝင္းျမတ္

B.Sc (Hons:) Botany

ဒုတိယ

Diploma in Banking

၂၆ ၾသဂုတ္ ၁၉၇၂

ႏွစ္ ၄-လ)
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အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၁၆.

ေဒၚအိသင္ဇာေက်ာ္

B.Econ (Economics)

ဒုတိယ

Dip in Accounting LCCI,

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

Dip in Banking

၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၉၇၈

၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၀ (၁၅-ႏွစ္

IB ဌာန

၈-လ)

(႐ံုးခ်ဳပ္)
၁၇.

ဦးညြန္႔ေအာင္

AGTI (MP)

ဒုတိယ

B.Sc (Physics) (Q)

၁၃ ဧျပီ ၁၉၆၅

၄ ေမ ၂၀၁၅ (၁၀-လ)

စီမံေရးရာဌာန

၂၃ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၆၄

၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၅ (၂၁-

စီမံေရးရာဌာန

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၁၈.

ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း

B.Sc (Botany)

လက္ေထာက္အေထြေ

Diploma in Banking

ႏွစ္ ၃-လ)

ထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၁၉.

ေဒၚမို႔မို႔ဦး

B.Sc (Botany)

လက္ေထာက္အေထြေ

Diploma in Accounting

၂၇ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၅၈

၂ ေမ ၁၉၉၅ (၂၀-ႏွစ္

စာရင္းစစ္ဌာန

၁၁-လ)

ထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၂၀.

ေဒၚေအးေအးျမင့္

B.Sc (Zoology) (Q)

၂၆ ဧျပီ ၁၉၆၄

လက္ေထာက္အေထြေ

၁ ဇြန္ ၁၉၉၅ (၂၀-ႏွစ္ ၉-

ေငြစာရင္းဌာန

လ)

ထြမန္ေနဂ်ာ
(႐ံုးခ်ဳပ္)
၂၁.

ဦးရဲျမင့္

B.Sc (Maths)

၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၅၇

လက္ေထာက္အေထြေ

၁၅ ေမ ၁၉၉၆ (၁၉-ႏွစ္

ေခ်းေငြဌာန၊

၁၀-လ)

မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ

၁၅ ေမ ၁၉၉၆ (၁၉-ႏွစ္

တန႔္ဆည္ဘဏ္

၁၀-လ)

ခြဲ တာဝန္ခံ

၂၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၇ (၁၉-

ဘုရင့္ေနာင္ဘ

ႏွစ္ ၂-လ)

ဏ္ခြဲ တာဝန္ခံ

၁၂ ေမ ၁၉၉၇ (၁၈-ႏွစ္

SME ဌာန

ထြမန္ေနဂ်ာ
(မႏၲေလး ဘဏ္ခြ)ဲ
၂၂.

ေဒၚသီတာ

B.A (Myanmar)

၅ ဧျပီ ၁၉၆၉

လက္ေထာက္အေထြေ
ထြမန္ေနဂ်ာ
(တန႔္ဆည္ဘဏ္ခြ)ဲ
၂၃.

ေဒၚသီတာစိုး

B.A (Myanmar)

၃ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၇၅

လက္ေထာက္အေထြေ
ထြမန္ေနဂ်ာ
(ဘုရင့္ေနာင္ ဘဏ္ခြ)ဲ
၂၄.

ေဒၚမိုးသိဂႌထြန္း

B.Sc (Maths)

၇ ဇူလိုင္ ၁၉၇၄

လက္ေထာက္အေထြေ

၁၀-လ)

ထြမန္ေနဂ်ာ
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(႐ံုးခ်ဳပ္)
၂၅.

ေဒၚခင္သန္းရီ

B.A (Psychology)

၁၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၆၂

လက္ေထာက္အေထြေ

၁၇ ဧျပီ ၂၀၀၀ (၁၅-ႏွစ္

ေနျပည္ေတာ္ဘ

၉-လ)

ဏ္ခြဲ တာဝန္ခံ

၄ ေမ ၂၀၀၉ (၆-ႏွစ္ ၁၀-

I.C ဌာန

ထြမန္ေနဂ်ာ
(ေနျပည္ေတာ္ ဘဏ္ခြ)ဲ
၂၆.

ဦးသီဟေဇာ္

B.A (English)

လက္ေထာက္အေထြေ

IADCS (NCC)

ထြမန္ေနဂ်ာ

Dip in NE

၁၃ ဧျပီ ၁၉၈၄

လ)

(႐ံုးခ်ဳပ္)
လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ား ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္တြင္
ေအာက္ပါတို႔ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးႏွင့္ HR ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားပါသည္ 

ဘဏ္လုပ္ငန္း အေျခခံမ်ား သင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္း၊



ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဘဏ္မ်ား

အသင္းက

ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေသာ

သင္တန္းမ်ားသို႔

သင္တန္းသားမ်ား

ေစလႊတ္ျခင္း၊


ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေသာ ႏို္င္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေဟာေျပာပြႏ
ဲ ွင့္
အလုပ္႐ုံသင္တန္းတို႔သို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း



စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန က ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားသို႔
ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊



ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ

ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း

တိုက္ဖ်က္ေရး

ဆိုင္ရာ

သင္တန္းမ်ားသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း။
ထုိ႔အျပင္၊ ဘဏ္၏ ေဖာက္သည္တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရး
အတြက္ The Sun Institute မွ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ Prodigna Training for
Success လုပ္ငန္းမွ ဌာနတြင္း လာေရာက္ ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း သင္တန္းသားမ်ား ေစလႊတ္
တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။
ေဈးကြက္တင္ျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း (SALES AND MARKETING)
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ထုတ္ကုန္/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အဓိက အေရာင္းဌာနတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းရွိ
မိမိတို႔၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ အားလုံး အတြက္ လိုင္စင္ေၾကး ေပးေခ်ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးရသူ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီ အားလုံးႏွင့္
ထိေတြ႔ ဆက္ဆံရပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ထိုသို႔ေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀,၇၀၀ ေက်ာ္အား ဝန္ေဆာင္မႈ

ေပးေနသည္ႏွင့္ အညီ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ဘဏ္၏ ထုတ္ကုန္/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၎ကုမၸဏီတို႔အား
အသိေပး တင္ျပကာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ခြင့္ ရရွိပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိုဘိုင္း ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ အငွားဝယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိတို႔ဘဏ္၏
ေဖာက္သည္မ်ား ရွိရာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေၾကာ္ျငာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏

လက္ရွိ

ဘဏ္လုပ္ငန္း

က႑တြင္

ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၊

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္

အစိုးရ

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ ဘဏ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား
ပါဝင္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁-ရက္ အခ်က္အလက္မ်ား အရ၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ ၄-ခု၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၄ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ၂၄-ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၀-ခုတို႔၏ ဘဏ္ခြဲ ၁၀-ခု ရွိေနပါသည္ (ဇစ္ျမစ္၊
http://www.cbm.gov.mm/ ၊၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁-ရက္ အခ်က္အလက္မ်ား အရ)
၂၀၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား အရ ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္တို႔၏ ေဈးကြက္ေဝစုမွာ ၆၄.၃% ရွိခဲ့ၿပီး၊
ပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ ဘဏ္တို႔က က်န္ ၃၅.၇% ေဈးကြက္ေဝစု ရရွိထားခဲ့ၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ ဘဏ္တို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔ ကမ္းလွမ္းႏိုင္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားတို႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ အလြန္ နည္းက်ဥ္းေသာ ဘဏ္ထုတ္ကုန္
အမ်ဳိးအစားတို႔ကိုသာ
ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က
၅.၀%ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္

ရွိပါသည္။

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္

အနိမ့္ဆုံးႏွင့္

အျမင့္ဆုံး

လက္ရွိ

ေငြစုဘဏ္ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္း

ေခ်းေငြ

အကန္႔အသတ္မ်ားကို

ဆိုင္ရာ

ဘဏ္လုပ္ငန္း

ဥပေဒ

က်င့္သုံးမႈတြင္

အတိုးႏႈန္း
နယ္ပယ္

ကြာဟခ်က္
တစ္ခုလုံးက

လိုက္နာရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္တို႔ အေနျဖင့္ ဂုဏ္သတင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေဈးကြက္တြင္
႐ုပ္ဝတၱဳ

အားျဖင့္

ေရာက္ရွိ

ရပ္တည္ရွိမႈ

အေနအထားတို႔တြင္သာ

ကိုယ္ပိုင္

အရည္အေသြးျပ

ၿပဳိင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၉-ခုတို႔အား ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ

၁၀-ရက္ေန႔

အခ်က္အလက္မ်ား

အရ

အဆိုပါ

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

လုပ္ငန္းမ်ား စတည္ လည္ပတ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (ဇစ္ျမစ္ - http://www.cbm.gov.mm/
ေအာက္တိုဘာလ
တစ္ေနရာ၌သာ

၁၀-ရက္ေန႔ အခ်က္အလက္မ်ား အရ)။
ဖြင့္လွစ္ခြင့္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္လည္း

ေပးထားၿပီး၊

မရွိပါ။

လက္လီ

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔

၉-ခုလုံး

၊၂၀၁၅-ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ တစ္ခုလွ်င္ ဘဏ္ခြဲ တစ္ခုသာ၊

ဘဏ္လုပ္ငန္း

အေနျဖင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လက္ကားဘဏ္လုပ္ငန္း

ကမ္းလွမ္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔အား ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးႏွင့္ က်ပ္ အပ္ႏွံေငြမ်ား လက္ခံျခင္း၊ ေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းျခင္းတို႔သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတို႔သို႔ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းလိုပါက

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏႈိင္းလ်က္ စုေပါင္းေခ်းေငြ အစီအစဥ္ (syndicated loan extension) ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ (ဇစ္ျမစ္၊ GIZ အစီရင္ခံစာ)။
ေနာက္ထပ္

အခ်က္အလက္မ်ား

အတြက္

“လုပ္ငန္းနယ္ပယ္

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။
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ဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား”

အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္မ်ား (MATERIAL CONTRACTS)
MCB က အျခားသူတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တို႔ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္
စာရင္း ျပဳစု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အျခားဘက္စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

ရက္စြဲ

2C2P (Myanmar) Co., Ltd.

ေပးေခ်မႈ ကိုင္တယ
ြ ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၂၀၁၄-ခုႏွစ္
တပ္ဆင္ရန္ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္

စက္တင္ဘာလ ၁၈-ရက္

MasterCard International

MasterCard acquiring ႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅-ရက္

Incorporated

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

Visa Worldwide Pte. Limited

Visa Card acquiring ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ

ေဆာင္ရြက္ရန္

၂၅-ရက္

မိုဘိုင္း ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

Consortium (Myanmar Payment

Solution Services, Capital Diamond Myanmar Citizens Payment Services (MCPS)
Star Group Ltd., Good Brother

၃-ရက္

ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္

Co.Ltd., New Golden Gate Co,Ltd.,
Shwe Me' Co,Ltd.,)
Trans-Fast Remittance, LLC

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အတြက္ ကမၻာအႏွ႔ံ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ
ေငြလႊဲပို႔မႈ လုံၿခဳံစိတ္ခ် ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၁၈-ရက္

MoneyGram Payment Systems, Inc ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အတြက္ ကမၻာအႏွ႔ံ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ေမလ
ေငြလႊဲပို႔မႈ လုံၿခဳံစိတ္ခ် ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၁၇-ရက္
Blitz IT Consultants Pte Ltd

Blitz IT Consultants Pte Ltd ၏ SWIFT

၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

Messaging System မွ SWIFT Care

၁-ရက္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္
INTL Global Currencies Ltd

ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား အတြက္ ေငြလႊဲပို႔ေရး

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္

၁၁-ရက္

Industrial & Commercial Bank of

ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဖာက္သည္ လိုအပ္ခ်က္

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ

China Limited, Yangon Branch

အတိုင္း ကမၻာတစ္ဝန္းလုံး၌ ကုန္သယ
ြ ္ေရး

၅-ရက္

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
Commerz bank

ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဖာက္သည္ လိုအပ္ခ်က္

၂၀၁၃-ခုႏွစ္

အတိုင္း ဥေရာပ၌ ကုန္သယ
ြ ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၂၃-ရက္

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ / လက္ေရာက္
အေပါင္သေဘာတူညီခ်က္
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၈။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ လုပ္ငန္း အေျခအေန သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

ေအာက္ပါ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (၁) ႏွင့္ ဇယား (၂) တုိ႔ပါ သက္ဆိုင္ရာ မတ္လ
၃၁-ရက္ေန႔တို႔တြင္ ကုန္ဆုံးေသာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏
စာရင္းစစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း အသီးသီးတို႔ႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြ၍
ဲ ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္ အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အေထြေထြ အခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အေထြေထြ စီးပြားေရး အေျခအေန
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အေထြေထြ စီးပြားေရး အေျခအေန အေပၚ
မူတည္ပါသည္။
အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား၏ လႊမ္းမိုး ၾကပ္မတ္မႈေအာက္ က်ေရာက္ၿပီး၊
လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိိုင္စင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ပါမစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

ရလဒ္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္မ်ား အတြက္

“ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္” တြင္ ၾကည့္ပါရန္။
MCB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္ အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အျခား အခ်က္မ်ား
အပ္ေငြမ်ား တိုးတက္မႈ
MCB ၏ ေငြေၾကးမ်ား၏ အဓိက အရင္းအျမစ္မွာ ကာလတို အပ္ေငြမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ရွိ အခ်က္အလက္မ်ား အရ MCB ၏ အပ္ေငြမ်ားသည္ ယင္း၏ စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား၏ ၈၅.၇%
ရွိပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူတို႔၏ အပ္ေငြမ်ား အနက္ သိသာထင္ရွားသည့္ အစိတ္အပိုင္းသည္
သက္တမ္းေစ့ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ အပ္ႏွံထားရွိသျဖင့္၊ အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာ အထိ ရန္ပုံေငြမ်ား အတြက္
တည္ၿငိမ္ေသာ အရင္းအျမစ္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၌ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ား

အနက္ သိသာထင္ရွားသည့္ အပိုင္းက အပ္ေငြမ်ားကို သက္တမ္းေစ့ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ အပ္ႏွံျခင္း မျပဳပါက
သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ သက္တမ္းေစ့မည့္ အခ်ိန္ထက္ ပိုမို တုိေတာင္းေသာ သက္တမ္း
အတြက္သာ အပ္ႏွံခဲ့ပါက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အပ္ေငြမ်ား ရရွိရန္ အလို႔ငွာ အတိုးႏႈန္းမ်ား
တိုးျမႇင့္ေပးရၿပီး၊

ယင္းေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

ရလဒ္မ်ားကို

အေရးပါေသာ

အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။
ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ေငြစုစာရင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြတို႔ အတြက္ ေပးရမည့္
အနိမ့္ဆုံး အတိုးနႈန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၀% အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္၊ အပ္ေငြမ်ား ရရွိရန္

ၿပဳိင္ဆိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆုံး အတိုးနႈန္းထက္ ပိုမို
ျမင့္မားသည့္ အတိုးႏႈန္း ေပးပါမည္ဟု ကမ္းလွမ္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေစႏိုင္ပါသည္။
အျမတ္မ်ား က်ဆင္းႏိုင္ပါသည္။
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ယင္းေၾကာင့္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရး ကာလ ႏွစ္ခု အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ ၏ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

၁.

ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ေငြရင္း

၂.

အျမတ္ေဝစု လ်ာထားခ်က္ (က်ပ္)

၃.

အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း (က်ပ္)

၄.

ဘဏ္ခြဲမ်ား

၅.

အပ္ေငြမ်ား (က်ပ္)

၆.

အသားတင္အျမတ္ (အခြန္ႏုတ္ၿပီး)

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ရွိ MCB ၏

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၄၉.၈၇ ဘီလီယံ

၃၇.၁၁ ဘီလီယံ

၃.၄၀ ဘီလီယံ

၂.၂၇ ဘီလီယံ

၁.၇၉ဘီလီယံ

ံ၁.၂၈ ဘီလီယံ

၁၈

၁၆

၁၄၄.၃၇ ဘီလီယံ

၁၀၃.၁ ဘီလီယံ

၅.၃၀ ဘီလီယံ

၃.၇၇ ဘီလီယံ

လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္

ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ရပါသည္ (က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၅-

ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၄-

အတိုး/

၂၀၁၆

၂၀၁၅

အေလ်ာ့

%

က.

အပ္ေငြ

၁၄၄,၃၇၀.၂၆

၁၀၃,၁၇၈.၉၃

၄၁,၉၁၁.၃၃

၄၀

ခ.

ေခ်းေငြ

၁၁၅,၂၇၅.၈၅

၈၇,၁၁၆.၇၈

၂၈,၁၅၉.၀၇

၃၂

ဂ.

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

၅၀,၈၅၁.၇၉

၃၁,၆၂၀.၅၂

၁၉,၂၃၁.၂၇

၆၁

ဃ.

ေငြလႊဲ

၂၁၉,၂၃၀.၇၁

၁၇၀,၂၆၆.၇၅

၄၈,၉၆၃.၉၆

၂၉

င.

ေငြေပးအမိန္႔

၆၉,၀၁၆.၅၅

၅၉,၃၄၄.၀၀

၉,၆၇၂.၅၅

၁၆

ရပိုင္ခြင့္မ်ား
MCB ၏ စုစုေပါင္း ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၁၆၄.၂၀ သန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၂၂၉.၈၁ သန္းသို႔ တိုးတက္လာၿပီး၊ ယင္းတိုးတက္မႈမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေခ်းေငြႏွင့္
စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြတို႔သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၈၇.၁၂ သန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္
က်ပ္ ၁၁၅.၂၈ သန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၁.၆၂ သန္းမွ
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅၀.၈၅ သန္းသို႔ လည္းေကာင္း တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
MCB က ပိုင္ဆိုင္ေသာ စုစုေပါင္း ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း)
ရပိုင္ခြင့္မ်ား

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

လက္ငင္းရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ဘဏ္ရွိေငြ

၈,၉၈၉,၂၇၈

၅,၄၉၆,၂၃၃

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ရွိေငြ

၉,၇၀၈,၉၂၂

၇,၅၆၀,၄၈၉

၂၁,၇၁၈,၃၉၉

၁၂,၅၄၀,၇၉၉

၁၁၅,၂၇၅,၈၄၉

၈၇,၁၁၆,၇၈၀

၇,၅၆၉,၆၁၈

၆,၈၀၁,၇၃၈

၅၀,၈၅၁,၇၉၃

၃၁,၆၂၀,၅၁၉

၈,၀၅၆,၄၀၇

၅,၃၁၁,၃၄၄

၅၈,၈၃၆

၁၃၆,၀၉၁

၇,၅၈၃,၇၁၆

၇,၆၁၉,၉၈၅

၂၂၉,၈၁၂,၈၁၈

၁၆၄,၂၀၃,၉၇၈

အျခားဘဏ္မ်ားရွိေငြ
ေခ်းေငြႏွင့္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ
ႀကဳိတင္ေပးေခ်းေငြႏွင့္ ရရန္ရွိေငြမ်ား
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
ပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား
စရိတ-္ ေရႊ႕ဆိုင္း
အာမခံျခင္း/လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ား
စုစုေပါင္း ရပိုင္ခြင့္မ်ား

ေပးရန္တာဝန္မ်ား
MCB ၏ စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ားသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၁၉.၃၀ သန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၆၈.၃၄ သန္းသို႔ တိုးတက္လာၿပီး၊ ယင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ စုစုေပါင္း အပ္ေငြသည္ ၂၀၁၄၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၃.၁၈ သန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄.၃၇ သန္းသို႔
တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း)
ေပးရန္တာဝန္မ်ား

၂၀၁၅-၂၀၁၆

စုစုေပါင္းအပ္ေငြမ်ား

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၄၄,၃၇၀,၂၆၄

၁၀၃,၁၇၈,၉၃၆

၁၀,၇၅၅,၇၆၅

၄,၀၃၂,၁၅၄

ေငြေပးအမိန္႔လႊာမ်ား

၂၉၇,၅၀၆

၈၂၂,၉၇၂

အျမတ္ေဝစုလ်ာထား

၁,၇၈၈,၃၆၁

၂,၂၆၉,၉၃၂

ဝင္ေငြခြန္လ်ာထားေငြ

၃,၃၉၇,၃၇၇

၁,၂၈၁,၄၀၀

၁၅၃,၀၃၈

၉၉,၃၀၈

၇,၅၈၃,၇၁၆

၇,၆၁၉,၉၈၅

၁၆၈,၃၄၆,၀၂၇

၁၁၉,၃၀၄,၆၈၇

အျခား ေပးရန္တာဝန္မ်ား

မေတာင္းခံေသးေသာ အျမတ္ေဝစု
အာမခံျခင္း/လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ား
စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား

Page 81 of 169

အစုရွယ္ယာမ်ား
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ရပိုင္ခြင့္ (Shareholder’s equity) မွာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔တြင္ ၄၄.၉၀
ဘီလီယံမွ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔တြင္ ၆၁.၄၇ ဘီလီယံသို႔ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လ်က္
ရွိပါသည္။

MCB အေနျဖင့္ ၎၏ လက္ရွိ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ အစုရွယ္ယာ အသစ္မ်ား ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ MCB

၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ဝယ္လိုအား ရွိေနခဲ့ပါသည္။
ရင္းႏွီးေငြ ထည့္ဝင္မႈ (Capital Contribution)
၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္မွ

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာႏွစ္ထိ

MCB

၏

အစုရွယ္ယာ

မတည္ေငြရင္းသည္

က်ပ္ ၃၇,၁၁၂.၈၃ သန္းမွ က်ပ္ ၄၉,၈၆၉.၇၇ သန္း သို႔ က်ပ္ ၁၂,၇၅၆.၉၃ သန္း (၃၄.၃၇%) တိုးျမင့္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရလာေသာ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္
ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ေရး အတြက္ မတည္ေငြရင္းကို က်ပ္ ၅၀-ဘီလီယံ အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ MCB ၏
မတည္ေငြရင္း တိုးျမႇင့္ေရး အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
စဥ္

၁.

ဘ႑ာႏွစ္

၁၉၉၁-၁၉၉၂ မွ

ထည့္ဝင္ၿပီး

စုစုေပါင္း အစုရွယ္ယာ

တိုးတက္မႈ

အစုရွယ္ယာတန္ဖိုး

တန္ဖိုး

ရာခိုင္နႈန္း

-

၁၁၀.၀၀

-

၅၀.၀၀

၁၆၀.၀၀

၄၅.၄၅%
၃၇.၅၀%

၁၉၉၆-၁၉၉၇ အထိ
၂.

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၃.

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၆၀.၀၀

၂၂၀.၀၀

၄.

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၅၄.၂၅

၃၇၄.၂၅

၇၀.၁၁%

၅.

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၄၈၇.၀၅

၈၆၁.၃၀

၁၃၀.၁၄%

၆.

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၃၈.၇၁

၉၀၀.၀၀

၄.၄၉%

၇.

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂,၃၂၃.၈၁

၃,၂၂၃.၈၁

၂၅၈.၂၀%

၈.

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၅၈.၀၂

၃,၂၈၁.၈၃

၁.၈၁%

၉.

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁,၅၀၀.၆၇

၄,၇၈၂.၅၀

၄၅.၇၃%

၁၀.

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၃,၀၇၈.၀၉

၁၇,၈၆၀.၅၉

၂၇၃.၄၆%

၁၁.

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၁၀.၂၉

၁၈,၂၇၀.၈၈

၂.၃၀%

၁၂.

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၈,၈၄၁.၉၅

၃၇,၁၁၂.၈၃

၁၀၃.၁၃%

၁၃.

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၂,၇၅၆.၉၄

၄၉,၈၆၉.၇၇

၃၄.၃၇

အျမတ္အေျခအေန
မတည္ေငြရင္း တိုးျမႇင့္မႈ၏ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ MCB ၏ အျမတ္ေငြသည္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္

က်ပ္ ၃,၇၇၀.၂၁ သန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅,၃၀၇.၂၉ သန္းထိ က်ပ္ ၁,၅၃၇.၀၈

သန္း

တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
ပုံမွန္ ေဆာင္ရြက္ေနသာ ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ MCB က လက္ေရာက္ အေပါင္စနစ္ (pledge) ေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ လယ္ယာသုံးပစၥည္းမ်ား၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အငွားဝယ္စနစ္ (hire
purchase) ေခ်းေငြကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြလဝ
ႊဲ င္ေငြမ်ား
တိုးတက္လာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အျမတ္ေငြ ပိုလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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အျမတ္ေငြႏွင့္ အျမတ္ေဝစုလ်ာထားျခင္း
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း MCB ၏ အျမတ္ေငြမ်ားမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃,၇၇၀.၂၁
သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅,၃၀၇.၂၉ သန္း ရွိလာသည္ အထိ က်ပ္ ၁,၅၃၇.၀၈ သန္း
တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

အျမတ္ေငြ

ေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

တိုးတက္လာသည္ႏွင့္

အညီ

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔

ဝင္ေငြခြန္လည္း

ပိုမို

၂၀၁၄-၂၀၁၅ စည္းၾကပ္ႏွစ္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္မွာ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံး

ေပးေဆာင္သူ စာရင္းတြင္ အဆင့္ ၃၈ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္သည့္ ဘဏ္မ်ား
စာရင္းတြင္ အဆင့္ ၁၂ ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္၏ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ေၾကာင့္ က႑ေပါင္းစုံရွိ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လူပုဂၢဳိလ္

တစ္ဦးခ်င္းတို႔ထံမွ

အပ္ေငြမ်ား

တိုးတက္ရရွိခဲ့ရာ၊

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၃ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄ ဘီလီယံ ရွိလာသည္ အထိ
စုစုေပါင္း အပ္ေငြမ်ား ၄၀% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ MCB ဘဏ္၏ အဓိက ဝင္ေငြ ရလမ္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြ
လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၇ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
က်ပ္ ၁၁၅ ဘီလီယံ အထိ ၃၂% တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

ကာလတိုႏွင့္ ကာလရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိ႔မွာ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၂ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅၁ ဘီလီယံ အထိ ၆၁% ့
ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေငြလလ
ႊဲ ုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၇၀ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၁၉ ဘီလီယံ အထိ ၂၉% ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီး တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း အားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ MCB အေနျဖင့္ က႑ အားလုံးတြင္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ
အနည္းဆုံးျဖင့္ ဝင္ေငြ ပိုမို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
အပ္ႏွံေငြမ်ား
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ အတြက္ အပ္ေငြ ပမာဏမ်ားကို ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အပ္ေငြ အမ်ိဳးအစား အားလုံးတြင္ ဦးေရႏွင့္ ပမာဏ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ဘ႑ာႏွစ္ အလိုက္

တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စာရင္းရွင္ (က်ပ္) အပ္ေငြ လူဦးေရ တိုးေသာ္လည္း ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ
ယင္းဘ႑ာႏွစ္တြင္ Called Deposit (ေန႔စဥ္ အတိုး တြက္ခ်က္ေပးေသာ ေခၚယူ အပ္ေငြစာရင္း) ကို စတင္
ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာ၊ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေငြမ်ားကို စာရင္းရွင္အပ္ေငြ
စာရင္းမွ ေခၚယူအပ္ေငြ စာရင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းရွင္ (ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ) အပ္ေငြ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းမွာ Capital Diamond star ၊ Parami Energy Services
co.၊ Mawlamyine Cement Co. ၊ Royal Lake Hotel ၊

Yangon Bus public Co.

စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ

အပ္ႏွံေငြမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာအားျဖင့္) ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ တိုးတက္ႏႈန္း
ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမွာ ATM ကတ္ ဆိုင္ရာ အပ္ေငြ အတြက္ ေငြစုဘဏ္ႏွင့္ တူညီေသာ အတုိးႏႈန္း ရႏိုင္လာျခင္း၊
အခ်ိန္ပိုင္း (ပုံေသ တစ္လ) အပ္ေငြ အမ်ဳိးအစား အတြက္ MCB က ၉% အတိုးႏႈန္း ေပးျခင္းႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြ
အေပၚတြင္လည္း အတိုးမ်ား ပိုေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

MCB

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ၊

ဘဏ္မွ

ထုတ္ေဝေသာ

၂၀၁၄-၂၀၁၅

Citizen

ဘ႑ာႏွစ္

ကတ္ကို
အတြင္း
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၂၀၁၅-ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္

(ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္

မတ္လ)

စတင္

ႏွစ္လသာ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာႏွစ္တြင္

အေရာင္းႏွင့္

ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးမ်ားလည္း

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ Citizen ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ အေရအတြက္ႏွင့္ ကတ္ ဆိုင္ရာ အပ္ေငြ ပမာဏလည္း
တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ခလစာမ်ားကို ATM စာရင္းမ်ားသို႔ ထည့္သြင္းလာၾကသျဖင့္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ (ATM) မ်ား
တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

MCB အေနျဖင့္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ATM အပ္ေငြမ်ားကို ေငြစုဘဏ္

အပ္ေငြမ်ား အတိုင္း အတိုးႏႈန္း ၈.၂၅% စတင္ ေပးခဲ့သျဖင့္ ATM ဘက္တြင္ အပ္ေငြ ပိုမို မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာအားျဖင့္) အခ်ိန္ပိုင္း/ပုံေသ အပ္ေငြ
တိုးတက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမွာ အသစ္ တည္ေထာင္ခါစ အျခား ဘဏ္တို႔ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္
လည္ပတ္

လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီ

ျဖစ္၍

အခ်ိန္ပိုင္း/ပုံေသအပ္ေငြ

စာရင္းမ်ားမွ

ေငြမ်ား

ျပန္လည္

ထုတ္ယူ

အသုံးခ်လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ (ဘဏ္အသစ္တို႔ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ႏိုင္ေသးမီ ပိုလွ်ံေနသည့္
ေငြမ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္း/ပုံေသအပ္ေငြ စာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္ထားေလ့ရွိပါသည္)။
ေခၚယူအပ္ေငြ တိုးလာရျခင္းမွာ အတိုးကို ေန႔စဥ္ လက္က်န္ေငြ အေပၚ တြက္ခ်က္ေပး၍

မိမိေငြမ်ားကို

မၾကာခဏ အသြင္း အထုတ္ လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ အတြက္ ေငြစုဘဏ္ထက္ ပိုမို
အက်ဳိးရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
၂၀၁၆

၂၀၁၅

ယခင္ႏွစ္ အေပၚ တိုးတက္မႈ
ပမာဏ

%

စာရင္းရွင္အပ္ေငြ (က်ပ္)

၁၈,၃၆၅

၁၄,၅၀၅

၃,၈၆၀

၂၆.၆၁

စာရင္းရွင္အပ္ေငြ (ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ)

၁၅,၁၃၈

၆,၁၂၈

၉, ၀၁၀

၁၄၇.၀၃

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၅၄,၆၅၇

၅၁,၁၉၆

၃,၄၆၁

၆.၇၆

အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြ

၄၆,၇၇၄

၃၀,၂၉၇

၁၆,၄၇၇

၅၄.၃၈

၉,၄၃၇

၁,၀၅၃

၈,၃၈၃

၇၉၆.၂၀

စုစုေပါင္း အပ္ေငြ

၁၄၄,၃၇၀

၁၀၃,၁၇၉

၄၁,၁၉၁

၃၉.၉၂

ေခ်းေငြ

၁၁၅,၂၇၆

၈၇,၁၁၆

၂၈,၁၆၀

၃၂.၃၂

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

၅၀,၈၅၂

၃၁,၆၂၁

၁၉,၂၃၁

၆၀.၈၂

ေငြေပးအမိန္႔လက္မွတ္

၆၉,၀၁၇

၅၉,၃၄၄

၉,၆၇၃

၁၆.၃

ျပည္တြင္းေငြလႊဲ (မိမိဘဏ္အခ်င္းခ်င္း)

၇၄,၃၆၀

၅၄,၁၆၇

၂၀,၁၉၃

၃၇.၂၈

၁၄၄,၇၈၀

၁၁၆,၀၉၉

၂၈,၆၈၁

၂၄.၇၀

ေခၚယူအပ္ေငြ

ျပည္တြင္းေငြလႊဲ (မိတ္ဖက္ဘဏ္)
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ဘဏ္အာမခံမ်ား (Bank Guarantees)
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ performance guarantee ႏွင့္ bid bond guarantee တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိရာ၊

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ထိုသို႔ေသာ အာမခံတို႔၏ ပမာဏမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ (က်ပ္ေပါင္း)
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္
အေရအတြက္
သြင္းကုန္ေခ်းေငြစာရင္း (USD)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္
ပမာဏ

၂

အေရအတြက္

၂,၄၀၁,၄၀၀,၀၄၄

၁

-

၅

သြင္းကုန္ေခ်းေငြစာရင္း (Euro)

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

ဘဏ္အာမခံ (USD)

၂၄

၇၆၈,၄၂၃,၁၂၈

၃၁

စုစုေပါင္း

၂၆

၃,၁၆၉,၈၂၃,၁၇၂

၃၇

ပမာဏ

အေရအတြက္

ပမာဏ

၁

၂,၃၀၁,၉၈၆,၄၄၄

(၅)

(၂,၂၀၇,၃၇၄,၈၉၈)

(၇)

(၃၆၉,၅၈၇,၂၁၆)

(၁၁)

(၂၇၄,၉၇၅,၆၇၀)

၉၉,၄၁၃,၆၀၀
၂,၂၀၇,၃၇၄,၈၉၈
၁,၁၃၈,၀၁၀,၃၄၄
၃,၄၄၄,၇၉၈,၈၄၂

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
၃၁.၃.၂၀၁၆
အေရ အ
တြက္
Performance guarantee,
Bid bond guarantee

၁၃

ပမာဏ
၄,၃၂၁.၇၅

၃၁.၃.၂၀၁၅
ေကာ္မရွင္

အေရ အ

ေၾကး

တြက္

၃၂၇.၆၈

၁၀
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ပမာဏ
၄,၁၇၅.၁၈

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
ေကာ္မရွင္

အေရ

ေၾကး

အတြက္

၁၈၂.၈၃

+၃

ပမာဏ
+ ၁၄၆.၅၇

ေကာ္မရွင္
ေၾကး
+ ၁၄၄.၈၅

ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္း (International Banking)
MCB အေနျဖင့္ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈-ခုႏွစ္ထိ ကာလ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒ အရ ၁၉၉၈-ခုႏွစ္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္

ေရာင္းဝယ္ခြင့္ လိုင္စင္ (Money Changer License) ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ဘဏ္မ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္၍ ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္းေပးေခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (Authorized Dealer License) ကိုလည္းေကာင္း MCB ရရွိခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္တာမ်ားမွ အျမတ္ ရရွိမႈမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္
၁၃.၈၃ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆.၃၂ သန္း အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။
AD လိုင္စင္ရ ဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေလလံစနစ္ (auction) ျဖင့္ ႏုိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းဝယ္ရာ၌
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၁.၇၉ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၁၀.၃၆ သန္း ရွိခဲ့ရာ၊
လက္ငင္း ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၂၀၈.၅၇ သန္း ပိုလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္၏ ဝင္ေငြမွာ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၅၆.၇ သန္း တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္

ဆိုင္ရာ

ေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈ၊

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္

ဆိုင္ရာ

ေခ်းေငြ

အေထာက္အပံ့

ယင္းမွာ

ေဆာင္ရြက္ရမႈ၊

ဘဏ္အာမခံျဖင့္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ေပးရမႈတို႔ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တ႔ို အၾကား ႏိုင္ငံျခားေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
အေၾကာင္းအရာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅

တိုးတက္မႈ

ဘ႑ာႏွစ္
ပို႔ကုန/္ သြင္းကုန္ ဆိုင္ရာ ေငြလႊဲပို႔မႈ
ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေရး

၃၂၆.၃၀

၁၆၅.၁၅

(+)

၁၆၁.၁၅

၅.၀၉

၄.၈၉

(+)

၀.၂၀

၇.၀၇

၁၄.၁၇

(-)

(၇.၁၀)

၂,၅၇၄.၇၈

၅၄၈.၈၇

(+)

၂,၀၂၅.၉၁

၂,၉၁၃.၂၄

၇၃၃.၀၈

(+)

၂,၁၈၀.၁၆

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဘဏ္အာမခံ
စာရင္းလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ေငြႏွင့္ အျခား
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ

Myanmar Payment Union (MPU)
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဗဟုိဘဏ္၏

လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာ အသင္းတြင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ အျဖစ္
ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္ -



ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တခုလုံး ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဌာန (National Payment Switch-NPS)
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊



ျပည္တြင္း ေငြသား ကိုင္ေဆာင္ ေပးေခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊



လက္ရွိ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊



အဖြ႔ဝ
ဲ င္ အခ်င္းခ်င္း ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ရန္၊
Page 86 of 169



ႏိုင္ငံတကာ ကတ္မ်ား ျပည္တြင္းတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္၊



ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေဝသည့္ MPU အမွတ္တံဆိပ္ ပူးတြပ
ဲ ါ (MPU Co., Brand) ကတ္မ်ားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္။

MCB သည္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅-ရက္ေန႔၌ MPU ကို တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက မူလအဖြဲ႔ဝင္ဘဏ္္
၁၆-ဘဏ္ အနက္ တစ္ဘဏ္ အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္

MPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ေပါင္း ၂၃-ဘဏ္ အထိ

ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔ ATM ကတ္စနစ္ မ်ားကို MPU စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရာ၊ MPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဘဏ္မ်ား၏ ATM စက္မ်ားတြင္
ေငြထုတ္ရန္ အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
e-commerce

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ယခုအခါ MPU အေနျဖင့္ အင္တာနက္သုံး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

စတင္

ေဆာင္ရြက္ေပးေနရာ

မိမိတို႔၏

ATM

ကတ္တို႔ကို

ATM

စက္တို႔တြင္သာမက ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားရွိ ေငြေခ်ေကာင္တာ POS စက္ မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စ၍ MCB (ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္) ရွိ ေငြေပးေခ်ကတ္ ဆိုင္ရာ ဌာနစိတ္ အေနျဖင့္ ATM
ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ ဘဏ္စာရင္းေပါင္း ၃,၈၆၁-ခု ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ATM စက္ ၄-ခုႏွင့္ POS စက္ ၇ခုတို႔ကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။

MPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ဘဏ္မ်ား၏ MPU ကတ္မ်ား အျပင္ China Union Pay

(CUP) ကတ္မ်ား၊ Japan Credit Payment (JCP) ကတ္မ်ားျဖင့္ ေငြထုတ္ျခင္း၊ e-commerce ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း လစာေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္၊ Capital

Hypermart တြင္ ေနာက္ထပ္ POS စက္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္႐ုံး၊ Premier (လႈိုင္သာယာ)
စက္႐ုံ၊ Premier (သာေကတ) စက္႐ုံ၊ Capital Insurance ႏွင့္ Diamond Star ႐ုံးတို႔တြင္ ေနာက္ထပ္ ATM
စက္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေပးေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊
စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ အလုံၿမဳိ႕နယ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္း
ၿမဳိ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၉-ၿမဳိ႕နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဏ္ အေနျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Money Gram International Limited (MGIL)၊
နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ အေျခစိုက္ Trans Fast World Wide Money Transfer (T.F) စသည္တို႔ အပါအဝင္
ႏိုင္ငံတကာ ေငြလလ
ႊဲ ုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ျပည္ပရွိ အလုပ္သမားတို႔ထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းသို႔
ေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၊ ယင္းမွ ဝင္ေငြမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။
International Money Express ႏွင့္ MoneyGram International Limited တို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္
ႏိုင္ငံတကာ ေငြလမ
ႊဲ ႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ (USD)
ေငြလႊဲ
ဝန္္ေဆာင္
မႈမ်ား
Money Gram

၂၀၁၅-၂၀၁၆
အႀကိမ္

ေငြပမာဏ

ေပါင္း
၄၄၈

၃၉၀,၆၉၀.၉၁

၂၀၁၄-၂၀၁၅
ေကာ္မရွင္

အႀကိမ္

ေၾကး

ေပါင္း

၃,၂၇၉.၅၁

၄၄၀

ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ေငြပမာဏ

ေကာ္မရွင္

အႀကိမ္

ေၾကး

ေပါင္း

၄၀၆,၆၇၀.၂၈

၃,၅၅၂.၅၅
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ေငြပမာဏ

ေကာ္မရွင္

(၁၅,၉၇၉.၃၇)

(၂၇၃.၀၄)

ေၾကး
၈

MCB အေနျဖင့္ တြင္ UOB (Singapore) တြင္ USD ၊ EURO ႏွင့္ SGD ေငြေၾကး အမ်ဳိးအစား ဘဏ္စာရင္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ တို႔တြင္လည္း United Bank of India
Singapore

၊

၊ OCBC (Singapore) ၊

Development Bank of

Krung Thai Bank (Public) ႏွင့္ May Bank (Malaysia) တို႔တြင္လည္း USD ေငြေၾကး

အမ်ဳိးအစား ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ Commerz Bank တြင္ EURO ေငြေၾကး အမ်ဳိးအစား
ဘဏ္စာရင္းကို လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အပါအဝင္ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊

အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမ႓ာဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ ႏိ္ုင္ငံေပါင္း ၁၃ႏိုင္ငံရွိ United Overseas Bank ၊ OCBC Bank ၊ May Bank ၊ DBS Bank ၊ United Bank of India ၊ Krung
thai Bank ၊ Shinhan Bank ၊ Commerz Bank ၊ Busan Bank ၊ Korea Exchange Bank ၊ Cathay United
Bank ႏွင့္ Export Import Bank (Thailand) အပါအဝင္ ဘဏ္ေပါင္း ၂၈-ဘဏ္ျဖင့္ RMA Relationship
ထူေထာင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
MCB သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ အစိုး ရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား သို ့ ေငြလႊဲ
ေပးပို ့ျခင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို
ႏွင့္

MCB

တြင္ရိွေသာ

International

FC

International FC Stone ႏွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္

Stone

၏က်ပ္ေငြ

စာရင္းမွတဆင့္

ျမန္မာနိုင္ငံရိွ

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား သို ့ ေငြလႊဲ ေပးပို ့ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွျပီးျဖစ္ပါသည္။
Visa Card ၊ MasterCard Acquiring ႏွင့္ Issuing
ႏိုင္ငံတကာမွ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ Visa သို႔မဟုတ္ MasterCard ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္
ယင္းကတ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဟုိတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ စသည္တုိ႔တြင္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေစေရး အတြက္ ္ POSစက္
မ်ားကို စုစုေပါင္း ၆၄ ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ေပးၿပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းမွ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ရရွိလ်က္ ရွိရာ၊ ျပည္ပမွ
ဘဏ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ MCB က ထားရွိရသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ စာရင္းမ်ား (Nostro Account) တြင္ လိုအပ္ေနသည့္
ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ပေရာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား

အေနျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားရွိ

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊

ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊

ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္လည္း အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ ဟုိတယ္ခန္း
မွာျခင္း၊ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ ဝယ္ျခင္း၊ အြန္လိုင္း ေဈးဝယ္ျခင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ MCB
အေနျဖင့္ နည္းပညာပိုင္း ဝန္ေဆာင္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ

2C2P

ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ MasterCard အမ်ိုးအစား

“Citizen Card” ့္ ကို ထုတ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
Visa ႏွင့္ MasterCard တို႔ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈-ရက္ေန႔မွ စ၍ MCB က
မိမိ၏

ႏိုင္ငံတကာ

ဘဏ္လုပ္ငန္း

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အနက္

တစ္ခု

အျဖစ္

စတင္

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ၊

မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾကေသာ ကတ္ အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြတန္ဖိုးတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ (USD)
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ခုေရ

တန္ဖိုး

ခုေရ

တန္ဖိုး

ခုေရ

တန္ဖိုး

Visa Acquiring

၂၀,၈၀၃

၅,၆၈၇,၈၂၆,.၃၆

၁၉,၉၆၅

၆,၈၉၄,၉၇၁.၈၀

(+)၈၃၈

(-)၁,၂၀၇,၁၄၅.၄၄

Master Card Acquiring

၁၁,၁၉၄

၃,၁၇၈,၅၇၇.၆၂

၁၀,၁၄၈

၃,၅၅၂,၉၉၁.၀၉

(+)၁၀၄၆

(-)၃၇၄,၄၁၃.၄၇

Page 88 of 169

ထို႔ျပင္၊ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃-ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္က ကိုယ္ပိုင္ Citizen Card မ်ားကို စတင္
ထုတ္ေဝခဲ့ရာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အထိ ထုတ္ေဝၿပီးေသာ ကတ္ေပါင္းမွာ ၄၃၁-ခု ျဖစ္ၿပီး၊ သုံးစြၿဲ ပီးေသာ

ေငြမွာ

USD ၆၇၅,၉၅၆ ျဖစ္ပါသည္။

မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်စနစ္ (Mobile Payment)
ဘဏ္ခြဲ မရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား အေရာက္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေငြေပးပို႔ႏိုင္သည့္ မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်စနစ္ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂-ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔တြင္ စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္း Mobile Payment စနစ္ သုံးကာ ဘဏ္ခြဲ မရွိေသာ ေဒသမ်ား အထိ

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စနစ္ျဖင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ေငြမ်ား အလြယ္တကူ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းမွ MCB အတြက္
ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေနာက္ထပ္ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

အီလက္ထရြန္နစ္ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

သို႔

သြင္းကုန္

လိုင္စင္ေၾကးမ်ား

ေပးသြင္းရာတြင္

ေနျပည္ေတာ္သို႔ ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ရန္ မလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္

e-payment

စနစ္

တစ္ရပ္ကို

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

စတင္
၌

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္

ယင္းစနစ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

MCB

အရ
ဘဏ္၏

ပန္းဘဲတန္းဘဏ္ခတ
ြဲ ြင္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို စာရင္း ဖြင့္လွစ္ ေပးသြင္းၿပီး၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ဤစနစ္ကို

ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂,၉၅၂ ခုက သြင္းကုန္လိုင္စင္ေပါင္း ၁၈၂,၈၃၂ ၊ လိုင္စင္ေၾကးေပါင္း က်ပ္ ၄,၁၇၀.၀၄ သန္း
အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကရာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္

၉၁.၄၂ သန္း

ရရွိခဲ့ပါသည္။
ေဖာ္ျပပါ စနစ္၏ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာႏွစ္

ဖြင့္လွစ္သည့္ ဘဏ္စာရင္း

သြင္းကုန္ လိုင္စင္

ဝန္ႀကီးဌာနသိ႔ု

ဘဏ္လုပ္ငန္း

အေရအတြက္

အေရအတြက္

လႊဲေျပာင္းေပးပိ႔ေ
ု ငြ

ဝန္ေဆာင္ခ

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၂,၂၄၉

၁၆,၈၁၀

၁၉၉.၅၉

၀.၅၄

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၇၉၈

၃၇,၀၂၂

၄၂၂.၄၁

၃.၆၅

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၇၃၁

၄၅,၀၇၉

၅၂၀.၉၀

၄.၅၁

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၇၁၁

၅၈,၃၉၁

၆၄၇.၈၀

၂၁.၈၆

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၅,၅၉၀

၆၆,၆၄၀

၈၁၂.၈၈

၃၃.၃၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၇,၂၀၄

၇၇,၄၇၉

၃,၂၇၇.၉၄

၃၈.၇၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၉,၀၂၆

၂၅၅,၆၃၁

၃,၃၄၇.၉၇

၇၄.၀၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၀,၇၃၂

၁၇၀,၉၆၀

၃,၈၀၉.၄၅

၈၅.၄၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၂,၉၅၂

၁၈၂,၈၃၂

၄,၁၇၀.၀၄

၉၁.၄၂
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ဘဏ္၏ ၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
[ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MB ဘဏ္အား ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စည္းမ်ဥ္း ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးျခင္းကို အခ်ိန္အခါ
သင့္ေတာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို U Hla Tun & Associates
Limited က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ]
ထုိ႔ျပင္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီကို

ဘဏ္ႏွင့္

ေငြေရးေၾကးေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

ဥပေဒ

ပုဒ္မ-၄၉

ႏွင့္

အညီ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားသည့္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ သုံးဦးျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားပါသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ဘဏ္၏ အပ္ေငြလုပ္ငန္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊
စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ၁၂-ႀကိမ္
က်င္းပခဲ့သည့္ အျပင္၊ ဝင္ေငြ-အသုံးစရိတ္၊ ၃-လပတ္ စာရင္း စိစစ္ခ်က္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ စာရင္း စိစစ္ခ်က္တို႔
အတြက္ အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း လစဥ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ဘ႑ာတိုက္ရွိ

ေငြသား လက္က်န္ႏွင့္ ေခ်းေငြ ဆိုင္ရာ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးပါသည္။

ထို႔ျပင္၊ အပ္ေငြ၊

ေခ်းေငြႏွင့္ အျခား ဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ထံ အႀကံဉာဏ္မ်ားလည္း
ေပးပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ

အတြင္းစာရင္းစစ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို

ေကာ္မတီ၏ တိုက္႐ိုက္ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိပါသည္။

စာရင္းစစ္

အတြင္းစာရင္းစစ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္စာရင္းမ်ား၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္
စစ္ေဆးျခင္း၊

လစဥ္ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္ ေငြသားလက္က်န္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ စာရင္းစစ္ျခင္း၊

ေန႔စဥ္ ေငြသားလက္က်န္ႏွင့္ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေရး
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ား အသင္းမွ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စာေတြ႔
လက္ေတြ႔ သင္တန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
ဘဏ္လုပ္ငန္း

ဆိုင္ရာ

သင္တန္းမ်ားႏွင့္

တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

ေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ားကိုလည္းေကာင္း

မိမိတို႔

အလုပ္သမားမ်ား

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ အလုပ္သမားမ်ားကုို Visa ႏွင့္ MasterCard ကဲ့သ႔ို

ႏိုင္ငံတကာကတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္း
ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

MCB ဘဏ္ အေနျဖင့္ ပိုမို ထိေရာက္မႈ ရွိေစေရး အတြက္ မိမိ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို

ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း ျမႇင့္တင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ဘ႑ာေရး ခိုင္မာမႈ အေျခအေန
ဘ႑ာေရး ခိုင္မာမႈကို တိုင္းတာရာတြင္ မတည္ေငြရင္း လုံေလာက္မႈ အခ်ဳိး (Capital Adequacy Measurement)
မွာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ အေျခအေန အရ ၇၀.၂၄%၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ အေျခအေန
အရ မွာ ၇၃.၅၁% ျဖစ္ပါသည္။ ေငြသား အခ်ဳိး (Cash Ratio) မွာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ အေျခအေန
အရ ၃၂.၇၁%၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ အေျခအေန အရ မွာ ၄၃.၂၉% ျဖစ္ပါသည္။

တိုး/ရင္း

ပ်က္ကြက္ ေခ်းေငြ အခ်ဳိး (NPL ratio) မွာ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ အေျခအေန အရ ၂.၂၁%၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ အေျခအေန အရ မွာ ၂.၀၆% ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္၏ ဘ႑ာေရး ခိုင္မာမႈကို ထင္ရွားျပေနပါသည္။
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ယင္း ကိန္းဂဏန္းတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB

MCB ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္ ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္

၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ရွိ
အေျခအေန

က.

ေငြျဖစ္လြယ္မႈ အခ်ဳိး

၂၀.၀၀%

၄၉.၆၇%

က်ပ္ ၆, ၀၀၇ သန္း၊

က်ပ္ ၇, ၉၄၉ သန္း ရွိ၍

(ဝါ) အပ္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၅%

လုံေလာက္သည္

၁၀.၀၀%

၇၃.၅၁%

-

၂.၆၉%

(Liquidity Ratio)
ခ.

သီးသန္႔ေငြ လိုအပ္ခ်က္
(Reserve Requirement)

ဂ.

မတည္ေငြရင္း လုံေလာက္မႈ အခ်ဳိး
(Capital Adequacy Measurement)

ဃ.

တိုး/ရင္း ပ်က္ကြက္ ေခ်းေငြ အခ်ဳိး
(NPL ratio)

*

အထက္ပါ

NPL

အခ်ိဳးသည္

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

ဗဟိုဘဏ္က

ျပင္ဆင္ထားေသာ

NPL

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။



Watch Loans

: ၃၁-၆၀ ရက္ကာလအတြက္ အတိုး/အရင္း ေပးေခ်မႈပ်က္ကြက္ျခင္း။



Sub-standard Loans

: ၆၁-၉၀ ရက္ကာလအတြက္ အတိုး/အရင္း ေပးေခ်မႈပ်က္ကြက္ျခင္း။



Doubtful Loans

: ၉၁-၁၈၀ ရက္ကာလအတြက္ အတိုး/အရင္း ေပးေခ်မႈပ်က္ကြက္ျခင္း။



Bad Loans

: ၁၈၀ ရက္ထက္ပိုေသာ ကာလအတြက္ အတိုး/အရင္း ေပးေခ်မႈပ်က္ကြက္ျခင္း။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ ဆိုင္ရာ ေငြသား စီးဆင္းမႈ ရွင္းတမ္းမွာ
ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း)
၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

(၁) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အရ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား
အတိုးရေငြႏွင့္ ေကာ္မရွင္ရေငြ

၂၁,၉၂၅,၃၈၁

အတိုးစရိတ္ေပးေငြ

(၈,၉၉၄,၇၆၀)

(၆,၀၇၉,၉၁၃)

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ ေပးေငြမ်ား

(၅,၄၆၃,၄၃၉)

(၂,၈၃၃,၁၁၉)

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
မပါဝင္ေသးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အျမတ္

၁၄,၃၂၁,၉၈၈

၇,၄၆၇,၁၈၂

၅,၄၀၈,၉၅၆

(၂၈,၁၅၉,၀၆၉)

(၂၆,၂၆၈,၃၄၆)

(၂၆၀,၉၁၉)

(၃,၃၁၄,၇၃၁)

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ
ေခ်းေငြႏွင့္ စာရင္းပိုထုတ္ေငြ
ရရန္ရွိေငြမ်ားႏွင့္ ႀကဳိတင္ေပးေငြမ်ား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေပးရန္တာဝန္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ အပ္ေငြမ်ား
အျခား ေပးရန္တာဝန္မ်ား
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၄၁,၁၉၁,၃၂၈

၂၆,၂၃၀,၅၁၄

၆,၁၉၈,၁၄၅

၁,၈၃၄,၃၃၈

ဝင္ေငြခြန္ မႏုတ္မွီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အရ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ
ဝင္ေငြခြန္ ေပးေခ်ေငြ

၂၆,၄၃၆,၆၆၇

၃,၈၉၀,၇၃၁

(၁,၇၇၀,၀၀၀)

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

(၁,၂၈၁,၄၀၀)

၂၄,၆၆၆,၆၆၇

၂,၆၀၉,၃၃၁

(၁၉,၂၃၁,၂၇၅)

(၁၂,၈၃၂,၇၇၅)

(၃,၀၇၀,၈၁၁)

(၁,၇၈၈,၈၆၈)

(၂) ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အရ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား
အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ပုံေသပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈ
ပုံေသပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရေငြ

၃

-

အျမတ္ေဝစု ရရွိျခင္း

၃၅,၃၀၀

၂၁၈

အျခား ရပိုင္ခြင့္မ်ား (ေရႊ႕ဆိုင္း အသုံးစရိတ္)
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အသားတင္ ေငြသား စီးဆင္းမႈ

၁၇၀
-

(၄၀,၈၀၁)

(၂၂,၃၀၁,၈၆၈)

(၁၄,၆၂၆,၉၇၄)

(၃) ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အရ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား
အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်ျခင္း

၁၄,၆၇၀,၄၈၀

အျမတ္ေဝစု ထုတ္ေပးျခင္း

(၂,၂၁၆,၂၀၁)

၂၁,၆၁၄,၅၃၇
(၁,၅၁၅,၇၅၄)

ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား

၁၂,၄၅၄,၂၇၉

၂၀,၀၉၈,၇၈၃

ေငြႏွင့္ ေငြသားညီမွ်ေသာ ကိရိယာမ်ား အသားတင္ တိုး/(ေလ်ာ့)မႈ = (၁+၂+၃)

၁၄,၈၁၉,၀၇၈

၈,၀၈၁,၁၄၀

ႏွစ္စရွိ ေငြႏွင့္ ေငြသားညီမွ်ေသာ ကိရိယာမ်ား လက္က်န္ (ဧၿပီလ ၁-ရက္)

၂၅,၅၉၇,၅၂၁

၁၇,၅၁၆,၃၈၁

ႏွစ္ဆုံးရွိ ေငြႏွင့္ ေငြသားညီမွ်ေသာ ကိရိယာမ်ား လက္က်န္ (မတ္လ ၃၁-ရက္)

၄၀,၄၁၆,၅၉၉

၂၅,၅၉၇,၅၂၁

ေငြျဖစ္လြယ္မႈႏွင့္ မတည္ေငြ အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား (Liquidity and Capital Resources )
MCB ၏ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ လက္ငင္း ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္ပါသည္ 

MCB ရွိေငြ



ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ရွိေငြ



အျခားဘဏ္မ်ားရွိ ေငြ



ကာလတို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား (အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ အျခားဘဏ္မ်ားရွိ အခ်ိန္ပိုင္း/ပုံေသ အပ္ႏွံေငြ)



ေခ်းေငြႏွင့္ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ



ႀကဳိတင္ေပးေငြႏွင့္ ရရန္ရွိေငြမ်ား

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေခ်းေငြမ်ား (Interbank Borrowings)
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေခ်းေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ဝယ္ယူထားေသာ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို
လက္ေရာက္ အေပါင္ေပးလ်က္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ က်ြန္ုပ္တို့အေနျဖင့္ လက္ငင္းတြင္ ေခ်းေငြရယူထားျခင္းမရွိပါ။
၁၉၉၀-ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဥပေဒအား အေထာက္အထားျပဳလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MCB ဘဏ္၏
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတို႔သည္
ဤဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတို႔တြင္

မိမိတို႔၏

ဘ႑ာေရး

၂၀၁၆-ခုႏွစ္

မတ္လ

အေျခအေနကို
၃၁-ရက္ေန႔တြင္
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လုံေလာက္စြာ
ကုန္ဆုံးေသာ

ထင္ဟပ္ျပသပါသည္။
ဘ႑ာႏွစ္

အတြက္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ရပိုင္ခြင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွင္းတမ္း (statement of changes in equity) ၊ ဝင္ေငြ ရွင္းတမ္းႏွင့္
ေငြသားစီးဆင္းမႈ ရွင္းတမ္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာဘ႑ာေရး
အစီရင္ခံျခင္းစံမ်ားႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ရာ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ ကုန္ဆုံးေသာ ႏွစ္ အသီးသီး အတြက္
ဘဏ္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ ထုိေန႔ ကုန္ဆုံးေသာႏွစ္ အတြက္ ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားကို မွန္ကန္
လုံေလာက္စြာ ေဖာ္ျပပါသည္။
သုံးသပ္ခ်က္
ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း

ႏွစ္မ်ဳိးလုံးတြင္

တုိးတက္မႈ

ရွိ၍

အျမတ္ေငြတင
ြ ္လည္း

လိုက္ေလ်ာညီေထြ တိုးတက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာေရးကာလ၌
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ Shareholders’ equity မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း တိုးတက္လာပါသည္ -

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၄၉,၈၆၉.၇၇

၃၇,၁၁၂.၈၃

က.

ထည့္ဝင္ [ေပးသြင္း] ၿပီး မတည္ေငြရင္း

ခ.

ဥပေဒ အရ ထားရွိရေသာ သီးသန္႔ ရန္ပုံေငြ

၄,၃၂၂.၈၅

၂,၉၉၁.၂၃

ဂ.

အျခား သီးသန္႔ ရန္ပုံေငြ

၂,၃၁၅.၅၂

၁,၇၄၇.၃၃

ဃ.

ရွယ္ယာ ပရီမီယံ

၄,၇၉၉.၄၆

၂,၈၈၅.၉၂

င.

မခြေ
ဲ ဝေသးေသာ အျမတ္

၈၄.၀၂

၈၆.၈၀

စ.

|ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈဆိုင္ရာ ထိန္းညိွျခင္း ရန္ပံုေငြ

၇၅.၁၈

၇၅.၁၈

၆၁,၄၆၆.၇၉

၄၄,၈၉၉.၂၉

(Exchange Equalization Fund)
ေပါင္း
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၉။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သူ၏ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊

အမည္

(က်ား/မ)၊

လိပ္စာ

ႏိုင္ငံသား
ဦးတိုးေအာင္ျမင့္

- ၂၃ ၾသဂုတ္
၁၉၅၈
- (က်ား)

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီး
ဌာန ၊
ေနျပည္ေတာ္

ဒါ႐ိုက္တာ

(၂၀၁၆-ခုႏွစ္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ရက္

စျဖစ္သည့္

အရ)

ေန႔

အစုရွယ္ယာေပါင္း

၂၄

ဇြန္

မတ္လ ၃၁-

အခ်က္အလက္မ်ား
ပိုင္ဆိုင္သည့္

မရွိပါ

၂၀၁၁

- ျမန္မာ
ဦးေမာင္ေမာင္တင္

- ၂၉
ေအာက္တိုဘာ

၂,၀၀၀ ၊

အမွတ္ ၁၈၇၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊

၂၇ ဇူလိုင္ ္

ဗိုလ္တေထာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

၂၀၁၃

တိုက႐
္ ိုက ္ပိုင္ဆိုင္သည္။

အမွတ္ ၁၂၊ စက္ဆန္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္

၂၄ ေမ

၂,၇၀၀ ၊

၁၉၆၆
- (က်ား)
- ျမန္မာ
ဦးျမင့္ဝင္း

- ၁ ၾသဂုတ္

၂၀၁၁

တိုက႐
္ ိုက ္ပိုင္ဆိုင္သည္။

အမွတ္ ၁၂၆/A၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊

၁၁ ဇူလိုင္

Capital Diamond

ဗဟန္းၿမဳိ႔႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

၂၀၁၅

၁၉၅၁
- (က်ား)
- ျမန္မာ
ဦးစိုးနိုင္ @ ဦးကိုကိုႀကီး

- ၁၆ ဒီဇင္ဘာ
၁၉၆၃
- (က်ား)

Star Group
၏တိုက္႐ိုက ္ပိုင္ဆိုင္မႈ

- ျမန္မာ

မွ တစ္ဆင့္
၁,၁၃၇, ၀၀၀
ပိုင္ဆိုင္သည္။
Diamond Star
Group (DSG) ၏
တိုက္႐ိုက ္ပိုင္ဆိုင္မႈမွ
တစ္ဆင့္
၉၂၅,၁၆၀
ပိုင္ဆိုင္သည္။
Capital Financial
Holding Co Ltd ၏
တိုက္ရိုက္ပုိင္ဆိုင္သည္
၂၀၀,၀၀၀
ပိုင္ဆိုင္သည္။
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ဦးလွဦး

- ၁၂ ဇြန္ ၁၉၆၈

အမွတ္ ၂၂၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊၊

၂၇ ဇူလိုင္

VSK International Ltd.

- (က်ား)

သီရိမြန္အိမ္ရာ၊ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

၂၀၁၃

မွ တစ္ဆင့္

- ျမန္မာ

၂၀၀,၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္သည္။
Good Brother’s Co., Ltd.
မွ တစ္ဆင့္
၄၅၀,၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္သည္။
Good Brothers’
Machinery Co., Ltd. မွ
တစ္ဆင့္ ၄၀၀, ၀၀၀
ပိုင္ဆိုင္သည္။

ဦးထြန္းလြင္

- ၁၈ ၾသဂုတ္
၁၉၆၈
- (က်ား)

အမွတ္ ၇၈၅/၇၈၇၊ ၁၁-လႊာ(ယာ)၊ ၁၃-

၁၃ ဇူလိုင္

Shwe Me’ Co., Ltd. မွ

လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊

၂၀၁၄

တစ္ဆင့္

လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

၆၀၀,၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္သည္။

- ျမန္မာ
ဦးအုန္းဆိုင္

- ၂၂ ဒီဇင္ဘာ
၁၉၅၇

အမွတ္ ၇၇၁၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

၁၁ ဇူလိုင္

Star Union Investment

လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

၂၀၁၅

Ltd. မွ တစ္ဆင့္

- (က်ား)

၂၀၅,၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္သည္။

- ျမန္မာ
ဦးေဇယ်ာသူရမြန္

- ၂၅
ေအာက္တိုဘာ

အမွတ္ ၉/ ၁၀ (ခ)၊ Palm Court Villa ၊
မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္

၁၉၆၆

၂၇ ဇူလိုင္
၂၀၁၃

Ltd. မွ တစ္ဆင့္
၁၁,၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္သည္။

1.1

- (က်ား)

Zeya & Associates Co.,

- ျမန္မာ

၁၀,၀၀၀
တိုက္ရိုက္ပုိင္ဆိုင္သည္။

ဦးေအာင္ေအာင္

- ၂၄ ဇြန္ -၁၉၇၁

အမွတ္ ၁၆၊ ၂-လမ္း၊ လႈိင္ရတနာမြန္

၂၇ ဇူလိုင္

၁၀,၀၀၀ ၊

- (က်ား)

အိမ္ရာ၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ၁၂-ရပ္ကြက္၊

၂၀၁၃

တိုက႐
္ ိုက ္ပိုင္ဆိုင္သည္။

- ျမန္မာ

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

Ahtar Oo Co., Ltd. မွ

1.2

တစ္ဆင့္
ယာယီ ၆၀, ၀၀၀
ပိုင္ဆိုင္သည္။

ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း

- ၃၀ ဒီဇင္1.3
ဘာ
၁၉၆၃

အမွတ္ ၅၁၁ (ဘီ) ၊ ေဇယ်သိဒိၶရပ္က1.4
ြက္၊

၃၀ ဇူလိုင္

စံပယ္အိမ္ရာ၊ ေနျပည္ေတာ္။

၂၀၁၆

-

- (က်ား)
- ျမန္မာ
ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္
(သီးျခားလြတ္လပ္ေသ
ာ ဒါရိုက္တာ)

- ၈ ေဖေဖာ္
၀ါရီ
1.5

အမွတ္ ၂၆၊ အဂၤပူလမ္း၊

1.6

၃၀ ဇူလိုင္

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။

၂၀၁၆

- ၃၀ ဇြန္ 1.7
၁၉၅၂

အခန္း (၆၀၄)၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ1.8
္ယာ၊

၃၀ ဇူလိုင္

- (က်ား)

ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။

၂၀၁၆

၁၉၇၂

-

- (က်ား)
- ျမန္မာ

ေဒါက္တာ
ဦးေမာင္ေအာင္

- ျမန္မာ
(သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ
ဒါရိုက္တာ)
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-

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးတိုးေအာင္ျမင့္၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၂၃ ၾသဂုတ္ ၁၉၅၈ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္မွာ ဦးရဲျမင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏
ပညာအရည္အခ်င္းမွာ Bachelor of Science (Geology) ျဖစ္ပါသည္။
ျဖစ္ၿပီး

MCB

၏

ဥကၠ႒

ရာထူးတြင္

တာဝန္

၎သည္ MCB ၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး
ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

၎သည္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဦးျမင့္ဝင္း (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးျမင့္ဝင္း၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၁-၈-၁၉၅၁ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးေက်ာ္ညိမ္း ျဖစ္ပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းမွာ A.G.T.I (M.T) ႏွင့္ B.E (Mech) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၎၏

၎သည္ MCB ၏ ဒါ႐ိုက္တာ

တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ တြင္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂-ရက္ေန႔ကတည္းက MCB တြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၎အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္္ႀကီးဌာန၌္လည္း ၁၉၇၆-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅-ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ထိ ကာလ အတြင္း ဒုတိယ စက္႐ုံမႉးႏွင့္ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ စသည့္ ရာထူးေနရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ဦးေမာင္ေမာင္တင္ (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္တင္သည္ သမိုင္း၊ ဥပေဒ၊ ဝါဏိဇၨေဗဒႏွင့္ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္တို႔တြင္ ဒီပလိုမာ
လက္မွတ္မ်ား၊ ဘြ႔ဒ
ဲ ီဂရီမ်ားျဖင့္ အလြန္ ထူးခၽြန္ေသာ ပညာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရရွိထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္
Gems 2006 Pte Ltd ၏ CEO ျဖစ္ၿပီး၊ Farmer Phoeyazar Group of Companies ၏ CEO ႏွင့္ Managing
Director လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဦးစိုးနိုင္ @ ဦးကိုကိုႀကီး (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Diamond Star Co., Ltd. တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္
လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္၊ ယခု အခါ Capital Diamond StarGroup Managing Director ႏွင့္ Capital Diamond Star
Foundation ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။
ဦးလွဦး (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးလွဦးသည္ Good Brother’s Co., Ltd ႏွင့္ Good Brother’s Machinery Co., Ltd တို႔၏ Executive Director
ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (SME) ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေရး ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားစြာ ရွိသူျဖစ္ပါသည္၊ SME ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဉာဏ္မ်ား
ေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေရး အတြက္ မည္သို႔ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပျခင္းတို႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB ဘဏ္ သို႔ အက်ဳိးျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဦးေဇယ်သူရမြန္ (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးေဇယ်သူရမြန္သည္ B.A in History
Zeya & Associate Co., Ltd.

ႏွင့္ A.G.T.I (Mechanical Power) ပညာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရရွိထားၿပီး၊

၏ ဥကၠ႒ / CEO ျဖစ္ပါသည္၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း သုံးစြဲသူမ်ား

အတြက္ လိုအပ္ေသာ နာမည္ႀကီး လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္း ေရာင္းခ်ရာတြင္ အဓိက ကၽြမ္းက်င္သူ
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ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ေလစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဦးေအာင္ေအာင္ (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးေအာင္ေအာင္သည္ Computer Science ႏွင့္ MBA ဘြ႔မ
ဲ ်ာ ရရွိထားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ကြန္ပ်ဴတာ
အသင္းခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ကာ၊ ICT ပညာေရးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းတို႔တြင္
တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ IT ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ

Ahtaroo Co., Ltd ကို တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး၊ MCB ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိပါသည္။

၎အေနျဖင့္

MCB

၏ Mobile

money

လုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို

၂၀၁၃-

ခုႏွစ္ကတည္းက ႀကီးၾကပ္ေပးေနသူ ျဖစ္ပါသည္။
ဦးထြန္းလြင္ (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးထြန္းလြင္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ Bachelor of Science ဘြ႕ဲ ရရွိထားၿပီး၊ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္ ကတည္းက Shwe
Me` Industrial Co., Ltd ၏ MD အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ Shwe Me` Logistics Services Co.,
Ltd ၏ MD အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

၎သည္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ စ၍ Myanmar Agricultural & General

Development Public ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ပါသည္။

ဦးအုန္းဆိုင္ (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးအုန္းဆိုင္သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္ကတည္းက တြင္ New Golden Gate (1991) Co., Ltd. ၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ Shwe Taw Win International Trading Co., Ltd ၏ MD လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္
၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း
ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ Myanmar Onion, Garlic and Culinary Production and Exporting
Association ၏ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။
ဦးရန္နိုင္ထြန္း (ဒါ႐ိုက္တာ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦး ရန္နိုင္ထြန္း၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၃၀ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၆၃ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္မွာ ဗိုလ္ၾကီး ျမင့္ခိုင္
(ျငိမ္း)ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ Bachelor of (B.A) in Histroy ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ MCB

၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၏
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္ (သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါရိုက္တာ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္ ၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၇၂ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္မွာ ဦးတင္ထြဋ္ ျဖစ္ပါသည္။
၎၏ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ Master of Banking and Finance, Master of Business Law, Master of
Business

Administration

and

Bachelor

of

Science

in

Geology

ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္

နိုင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာကုမၸဏီ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္ ဦးေဆာင္ဘဏ္ တို ့တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ ့ ဖူးပါသည္။
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ေဒါက္တာဦးေမာင္ေအာင္ (သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါရိုက္တာ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္)
ေဒါက္တာဦးေမာင္ေအာင္ ၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၃၀ ဇြန္

၁၉၅၂ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္မွာ ဦးပိုက္ေထြး

ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ Ph.D in Economics ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား

ဘဏ္လီမိတက္ တြင္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔၏
ဲ အခန္းက႑
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ပါရွိသည္တို႔ အျပင္၊ ကၽြႏု္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔သ
ဲ ည္

ကုမၸဏီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း

ကိစၥမ်ား

အတြက္

တာဝန္ရွိၿပီး၊

၎၏

သီးျခား

တာဝန္

ဝတၱရားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ 

ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊



ကုမၸဏီက

ရယူရန္

အခြင့္အာဏာရွိေသာ

မည္သည့္

ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္း၊

ရပိုင္ခြင့္

သို႔မဟုတ္

အထူးအခြင့္အေရးကို မဆို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က သင့္သည္ ထင္ေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ကုမၸဏီ အတြက္ ဝယ္ယူ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ရယူျခင္း၊


မန္ေနဂ်ာ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ စာရင္းကိုင္၊ ေငြကိုင္၊ အရာရွိ၊ စာေရး၊ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔ကို
အၿမဲတမ္း သို႔မဟုတ္ ယာယီ သို႔မဟုတ္ အထူး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ အလို႔ငွာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က
သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိုင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ခန္႔ထားျခင္း၊
ရာထူးမွ ဖယ္ရွား သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊

၎တို႔၏

လစာ

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၏ သေဘာ အတိုင္း

ထိုသို႔ ခန္႔ထားျခင္းခံရသူတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို
သို႔မဟုတ္

အခေၾကးေငြမ်ားကို

သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိုင္း အာမခံ တင္သြင္းေစျခင္း၊


ကုမၸဏီက

ျပဳလုပ္

ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈကို

ကုမၸဏီပိုင္

ပဋိညာဥ္
ပစၥည္း

သို႔မဟုတ္
အားလုံး

အာမခံပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အေပါင္ပစၥည္း အျဖစ္ ထား၍

သေဘာတူညီခ်က္
သို႔မဟုတ္

တစ္စုံတစ္ရာ၏

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား

သို႔မဟုတ္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က သင့္သည္

ထင္ေသာ အျခားနည္းျဖင့္ အာမခံျခင္း၊


ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ အရာရွိ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း၊ တရားစီရင္မႈတြင္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း၊ ေၾကေအးျခင္း၊ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊
ထို႔ျပင္၊ ကုမၸဏီက သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ အေပၚ ေတာင္းဆိုမႈ၊ ေႂကြးၿမီ ေပးရန္ အခ်ိန္ေစ့ေရာက္မႈ
တစ္စုံတစ္ရာကို ေပးေခ်ျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ ၫႇိႏႈိင္းျခင္း၊ အေပးအယူလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရမည့္
အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊



ကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေငြမ်ား

အနက္

ကုမၸဏီ၏

ကိစၥမ်ား

အလို႔ငွာ

ေငြေၾကး

အျဖစ္

ခ်က္ခ်င္း

အသုံးမလိုေသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က သင့္သည္ ထင္သည့္ လုံၿခဳံေရးအာမခံ
သို႔မဟုတ္ အျခား ကိစၥတို႔တြင္ ၎တို႔ သင့္သည္ ထင္သည့္

နည္းလမ္းျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲ သို႔မဟုတ္ ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္း၊


ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ယင္း၏ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွင္မ်ား အားလုံး
သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ကို ၾကပ္မတ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပည့္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္
အျခား

ကိစၥတို႔

အတြက္

စည္းကမ္းမ်ားကို

လည္းေကာင္း

ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊
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အခါအားေလ်ာ္စြာ

ခ်မွတ္ျခင္း၊



ေရွ႕တြင္ ဆုိခဲ့သည့္ ကိစၥ တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သို႔မဟုတ္ ယင္းကိစၥ အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ
အက်ဳိး အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ၫႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပဋိညာဥ္ မွန္သမွ်ကို လည္းေကာင္း အျခား မည္သည့္
အရာ လုပ္ရပ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို မဆို လည္းေကာင္း ကုမၸဏီ၏ အမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စား ျပဳလုပ္
ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္ သင့္ေတာ္

သို႔မဟတ္ လိုအပ္ေသာ အရာႏွင့္ လုပ္ရပ္ မွန္သမွ် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အဓိက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား
အမည္

ရာထူး

ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ ၊

လိပ္စာ

က်ား/မ ၊

MCB တြင္ အလုပ္

(၃၁-၃-၂၀၁၆

စဝင္သည့္ ရက္

အခ်က္အလက္မ်ား အရ)
ပိုင္ဆိုင္သည့္

ႏိုင္ငံသား
ဦးျမင့္ဝင္း

ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္

ေဒၚမီမီေက်ာ္

ဦးလွဝင္း

ေဒၚေဆြေဆြျမင့္

ဦးဘသန္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

-

၁- ၈-၁၉၅၁

၁၂၊ စက္စန္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔

ဒါ႐ိုက္တာ

-

(က်ား)

ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

-

ျမန္မာ

အႀကီးတန္း

-

၁၆-၁၀-၁၉၅၃

၁၂/ သီရီဂုဏ္ အိမ္ရာ၊ သဃၤန္းကၽြန္း

အေထြေထြမန္ေန

-

(က်ား)

ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

ဂ်ာ

-

ျမန္မာ

အေထြေထြမန္ေန

-

၂၁- ၈-၁၉၆၈

၂၀/၈ ေဗာဇၩဥ္လမ္း၊ သုဝဏၰ ၿမဳိ႕နယ္၊

ဂ်ာ

-

(မ)

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

-

ျမန္မာ

အေထြေထြမန္ေန

-

၂၅-၅-၁၉၆၆

၃၅၆ ရတနာလမ္း၊ ၁၃-ရပ္ကြက္၊

ဂ်ာ

-

(က်ား)

ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

-

ျမန္မာ

အေထြေထြမန္ေန

-

၅-၁၂-၁၉၆၇

အခန္း-၆၊ တုိက္-၁၃၂၊ ရန္ကင္း ၿမဳိ႕နယ္၊

ဂ်ာ

-

(မ)

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

-

ျမန္မာ

အေထြေထြမန္ေန

-

၁၀-၁၁-၁၉၅၃

E/IJ/၀၀၂၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ၁၀ လိပ္

ဂ်ာ

-

(က်ား)

ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳိ႕နယ္၊

-

ျမန္မာ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕

-

၂၃-၁၂-၁၉၅၃

အခန္း-၂၀၁၊ ၃-လႊာ၊ ဦးထြနးျမတ္လမ္း၊

-

(က်ား)

နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္း ၿမဳိ႕နယ္၊

-

ျမန္မာ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

-

၂၈-၅.-၁၉၆၇

႐ုံးႀကီးစာတိုက္၊ လမ္း-၇၀ႏွင့္၃၀ ၾကား၊

-

(မ)

ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမဳိ႕နယ္၊ မႏၲေလး။

-

ျမန္မာ

ဦးေအာင္ေက်ာ္လႈိ

အေထြေထြမန္ေန

င္

ဂ်ာ

ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေအး

အစုရွယ္ယာေပါင္း

အေထြေထြမန္ေန
ဂ်ာ

၁-၄-၂၀၁၂

၂၉-၉-၂၀၁၃

၂-၁-၁၉၉၅

၂,၇၀၀

-

၂၀ ႏွင့္
၄,၀၀၀ ( ယာယီ
အတည္ျပဳ)

၁၆-၁၀-၁၉၉၅

၂၂ ႏွင့္
၄,၀၀၀ ( ယာယီ
အတည္ျပဳ)
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၂-၃-၁၉၉၆

၁၄-၁၁-၂၀၁၃

၄၀

၃၁ ႏွင့္
၄,၀၀၀ ( ယာယီ
အတည္ျပဳ)

၂-၁-၂၀၁၄

၁၅-၅-၁၉၉၆

-

၁၄၀

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ဦးျမင့္ဝင္း (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ၊ MCB)
ဦးျမင့္ဝင္း၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၁-၈-၁၉၅၁ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးေက်ာ္ညိမ္း ျဖစ္ပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းမွာ A.G.T.I (M.T) ႏွင့္ B.E (Mech) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၎၏

၎သည္ MCB ၏ ဒါ႐ိုက္တာ

တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ တြင္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂-ရက္ေန႔ကတည္းက MCB တြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၎အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္္ႀကီးဌာန၌လည္း ၁၉၇၆-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅-ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ထိ ကာလ အတြင္း ဒုတိယ စက္႐ုံမႉးႏွင့္ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ စသည့္ ရာထူးေနရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္ (အႀကီးတန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းဌာန၊ MCB)
ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၁၆-၁၀-၁၉၅၃ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးေအာင္ခင္ ျဖစ္ပါသည္။

၎၏

ပညာအရည္အခ်င္းမွာ B.E (Mech) ျဖစ္ပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ ယခင္က Myanmar Investment and
Commercial Bank

တြင္ GM ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂-ရက္ေန႔မွ ယေန႔ထိ MCB ၏

International Banking Department တြင္ အႀကီးတန္း GM အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။
ေဒၚေဆြေဆြျမင့္ (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေငြစာရင္းဌာန၊ MCB)
ေဒၚေဆြေဆြျမင့္၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၅-၁၂-၁၉၆၇ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္မွာ ဦးလွျမင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၎၏

ပညာအရည္အခ်င္းမွာ B.Sc (Maths) Q II ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ MCB (Head Office) ၏ Account
Department ၌ GM ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။
ဦးလွဝင္း (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ အိုင္တီဌာန၊ MCB)
ဦးလွဝင္း၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၂၅-၅-၁၉၆၆ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးေက်ာ္သိန္း ျဖစ္ပါသည္။

၎၏

ပညာအရည္အခ်င္းမွာ B.Sc (Phys) Q ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ MCB (Head Office) ၏ IT Department ၌ GM
ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။
ေဒၚမီမီေက်ာ္ (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ SME ႏွင့္ HP ဌာန၊ MCB)
ေဒၚမီမီေက်ာ္၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၂၁-၈-၁၉၆၈ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးေက်ာ္ေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းမွာ

၎၏

Diploma in Banking (DB-III) ၊ B.Sc (Hons) ႏွင့္ M.Sc (Botany) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၎သည္ MCB (Head Office) ၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား၊ အငွားဝယ္လုပ္ငန္းမ်ား ဌာန၌ GM
ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။
ဦးဘသန္း (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေခ်းေငြဌာန၊ MCB)
ဦးဘသန္း၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၁၀-၁၁-၁၉၅၃ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးလွျဖဴသန္း ျဖစ္ပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းမွာ

Bachelor

of

Science

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊

(Physics)

ကုန္သြယ္မႈ
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ျဖစ္ပါသည္။

ျမႇင့္တင္ေရး

၎သည္

ၫႊန္ၾကားမႈ

၎၏
ယခင္က

ဦးစီးဌာနတြင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ MCB (Head Office) ၏ Loan Department ၌ GM ရာထူးျဖင့္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။
ဦးေအာင္ေက်ာ္လႈိင္ (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ စီမံေရးရာဌာန၊ MCB)
ဦးေအာင္ေက်ာ္လႈိင္၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၂၃-၁၂-၁၉၅၃ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးဘိုးတင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းမွာ

ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊

B.Sc

(Physics)

၎သည္

၎၏
ယခင္က

စားသုံးသူေရးရာ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ MCB (Head Office) ၏ Administration Department ၌ GM ရာထူးျဖင့္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။
ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေအး (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေငြစာရင္းဌာန၊ MCB)
ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေအး ၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၂၈-၅-၁၉၆၇ ျဖစ္ၿပီး၊ အဘအမည္ ဦးစံၫြန္႔ ျဖစ္ပါသည္။

၎၏

ပညာအရည္အခ်င္းမွာ B.Sc (Maths) ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ MCB (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) ၏ Account Department
၌ GM ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။
အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အဓိက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် 

လြန္ခဲ့သည့္

၃-ႏွစ္

အတြင္း

မည္သည့္

အခ်ိန္ကမွ်

၎

အေပၚ

သို႔မဟုတ္

၎က

ဒါ႐ိုက္တာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ
အေပၚ

ေဒဝါလီခံျခင္း

ဆိုင္ရာ

ဥပေဒ

တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္

အသနားခံစာ

သို႔မဟုတ္

ေတာင္းဆိုလႊာ

ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းမႈ မခံခဲ့ရပါ၊


ေထာင္ဒဏ္ က်သင့္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ထင္ရွားစီရင္ျခင္း မခံရဖူးပါ၊

ယင္းကိစၥ အတြက္

မၿပီးမျပတ္ေသးေသာ ျပစ္မႈ ၾကားနာ စီရင္ေနျခင္းေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနျခင္း မရွိပါ၊


ဒါ႐ိုက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး
အတြက္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း မရွိဖူးပါ၊



အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း တစ္စုံတစ္ရာ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း
စုံစမ္းစစ္ေဆးခံရသည့္

ကုမၸဏီ

တစ္ရပ္ရပ္၏

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

သို႔မဟုတ္

ကိစၥမ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္

ပတ္သက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိပါ။
အခေၾကးေငြႏွင့္ ပစၥည္းျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အဓိက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးကိုယ္စားလွယ္တို႔အား
(က) ၿပီးခဲ့သည့္ ကပ္လ်က္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂-ႏွစ္တြင္ ႏွစ္အလိုက္ ေပးခဲ့ေသာ အခေၾကးေငြႏွင့္ ေငြမဟုတ္သည့္
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား စုစုေပါင္း၊ (ခ) လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ေပးခဲ့ေသာ၊ ေပးမည့္ အခေၾကးေငြႏွင့္
ေငြမဟုတ္သည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခတို႔ကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာႏွစ္

ဘ႑ာႏွစ္

ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္
ခန္႔မွန္းေျခ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊
အဓိက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုယ္စားလွယ္ တိ႔အ
ု ား ေပးေသာ

၈၅,၁၅၀,၀၀၀

၁၁၃,၂၅၇,၅၀၀

၂၁၀,၀၀၀,၀၀၀

အခေၾကးေငြႏွင့္ ေငြမဟုတ္သည့္
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား စုစုေပါင္း၊

စီမံခန္ ့ခြေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ အစီအရင္ခံမႈ ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ပံု (MANAGEMENT REPORTING STRUCTURE)
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ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စနစ္ မူေဘာင္မ်ား (CORPORATE GOVERNANCE)
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ဲ ေကာ္မတီမ်ား
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇-ရက္ေန႔တြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ ေခ်းေငြေကာ္မတီ၊
အခေၾကးေငြ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး ေကာ္မတီတို႔ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ

ေကာ္မတီ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က ခ်မွတ္ေပးေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းလိုက္သည္။

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အဓိက

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ က.

ဘဏ္တြင္း စာရင္းစစ္တို႔၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးပုံနည္းစနစ္မ်ား (ဥပမာ
ဝန္ထမ္းတို႔၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာမန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေငြစာရင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
စစ္ေဆးျခင္း) ကို လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ယင္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္ 

ထုတ္ျပန္ထားေသာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရွိမရွိ၊


ဌာနအလိုက္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

မမွားယြင္းေစရန္

ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျပည့္စုံျခင္း ရွိမရွိ၊


ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လာေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္
တေျပးညီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္မႈ ရွိမရွိ၊



ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ

ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း

တိုက္ဖ်က္ေရး

(Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism)၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာ
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အထူးတပ္ဖြဲ႔ (Financial Action Task Force) ၊ Patriot Act တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထူး
ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္လာေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားမႈ ရွိမရွိ၊


ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္း
မကၽြမ္းက်င္၍ ျဖစ္ေစ အမွားမ်ား၊ မသမာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိမရွိ၊



ယခင္ ႏွစ္အလိုက္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျခင္း ရွိမရွိ၊



ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အေပၚ ဌာနတြင္းမွ ထပ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ထားေပးျခင္းမ်ား ရွိမရွိ၊



ဌာနကို

ေရြးခ်ယ္၍

အေထာက္အထား

စစ္ေဆးျခင္း၊

လွ်ပ္တျပက္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

စစ္ေဆးျခင္း၊

မွီတည္၍

(physical

စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္
audit)

စစ္ေဆးျခင္း၊

ကြန္ပ်ဴတာတြင္းရွိ အခ်က္အလက္တို႔ ေပၚ မွီတည္၍ (online audit) စစ္ေဆးျခင္း။
ခ.

ငွားရမ္းျခင္း အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
တရားဝင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ ျပင္ပ စာရင္းစစ္ အဖြ႔ဲမ်ား အနက္ ေအာက္ပါ စိစစ္ခ်က္တို႔ အေပၚ
မူတည္ကာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ 

ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ အေတြ႔အႀကဳံ ရွိျခင္း၊



နာမည္ေကာင္း ရွိျခင္း၊



ငွားရမ္းစရိတ္ သင့္တင့္မွ်တျခင္း၊



ဘဏ္ အတြက္ ေရရွည္ အသုံးဝင္မည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား (sustainable findings) ရႏိုင္ျခင္း၊



ကာလစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ျပင္ပ စာရင္းစစ္ အဖြ႔ဲ ေျပာင္းလဲ ငွားရမ္းရာတြင္ ယခင္
ငွားရမ္းခဲ့ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ကင္းျခင္း၊



အားနည္းခ်က္မ်ားကို

ရွာေတြ႔ႏိုင္ျခင္းသာမကဘဲ

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

အႀကံျပဳႏိုင္ျခင္း။
ဂ.

စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ရမည္။


ဘဏ္တြင္း စာရင္းစစ္ႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား တိက်မႈ ရွိမရွိ၊

ဘဏ္၏

လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ သုံးသပ္ရမည္။


ဘဏ္တြင္း

စာရင္းစစ္၊

ျပင္ပစာရင္းစစ္ႏွင့္

ဗဟုိဘဏ္

စာရင္းစစ္

အဖြ႔တ
ဲ ို႔၏

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ မွီတည္ၿပီး၊ ကုစားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။


ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ၿပီးေျမာက္မႈ

အစီရင္ခံစာမ်ား

အေပၚ

ထပ္မံ

စိစစ္ၿပီး

လုိအပ္ေသာ

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။
ဃ.

သမ႐ုိးက်စာရင္းစစ္ျခင္း အျပင္ အြန္လိုင္း စာရင္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။


သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ သမ႐ိုးက် (manual)
ဘဏ္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္

စာရင္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း

အညီ

ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။
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အစား

online

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာတြင္း

ပိုမို

(online)

ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကို Core Banking ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါ



ဘဏ္တြင္းစာရင္းစစ္မ်ား

online

စာရင္းစစ္တတ္ရန္

IT

သင္တန္းမ်ား၊

တက္ေရာက္ေစျခင္းတို႔ကို စီမံထားရမည္။
ေကာ္မတီဝင္မ်ား
အမည္

တာဝန္

ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္

ဥကၠ႒

ဦးတင့္လြင္

ေကာ္မတီဝင္

ဦးသန္း၀င္းေရႊ

ေကာ္မတီဝင္

ေခ်းေငြေကာ္မတီ
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီတြင္

ေခ်းေငြေကာ္မတီ

တစ္ရပ္ကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းလိုက္သည္။

ေခ်းေငြေကာ္မတီ၏

အဓိက

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္ က.

ေခ်းေငြမူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း


ႏွစ္တို၊ ႏွစ္လတ္၊ ႏွစ္ရွည္၊ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြႏွင့္ လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြ ေခ်းေငြ စသည့္ ေခ်းေငြ
အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ကာလမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊



ေခ်းေငြ ရယူရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊



ေခ်းေငြ ဦးစားေပး ထုတ္ေခ်းမည့္ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ေဒသ သတ္မွတ္ျခင္း၊



လူတစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြအမႈတြဲ
(portfolio) တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ အျမင့္ဆုံး ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္ ပမာဏ သတ္မွတ္ျခင္း၊



ရယူမည့္ အာမခံ အမ်ဳိးအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အာမခံ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ အျမင့္ဆုံး
ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း၊



ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ အတိုးႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း၊



ခြင့္ျပဳေခ်းေငြမွ မသုံးခဲ့သည့္ အပိုင္း အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခ (Commitment Fee)
သတ္မွတ္ျခင္း၊



တရား႐ုံးေဈးႏွင့္ အျခား စရိတ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

တို႔ ပါဝင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။
ခ.

ေခ်းေငြ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း
ေအာက္ပါတို႔ အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားရမည္ 

ပဏမ လူေတြ႔ ေမးျမန္း အကဲျဖတ္ျခင္း၊



ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း၊
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အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊



ေခ်းေငြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (loan administration) ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း
ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း၊ အတိုး ေကာက္ခံျခင္း၊ အရင္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈ
ေကာက္ခံျခင္း၊ ေခ်းေငြ ေျပေၾက၍ အာမခံ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္း၊
အတိုး/အရင္း ေပးသြင္းရန္ အတြက္ ႏႈိးေဆာ္စာ ႏို႔တစ္စာမ်ား အေၾကာင္းၾကားျခင္း။

ဂ.

တိုး/ရင္း ပ်က္ကြက္ ေခ်းေငြ (Non-Performing Loans) တို႔ အတြက္ တရားစြဆ
ဲ ိုေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္း


တရားစြဆ
ဲ ိုရန္ အမႈဖြင့္လွစ္ျခင္း ၊



ဥပေဒ အႀကံေပး ငွားရမ္းျခင္း၊



ဥပေဒအႀကံေပးစရိတ္ႏွင့္ တရား႐ုံးစရိတ္မ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ျခင္း၊



ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊



တရားမမႈ အျပင္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ အေရးယူျခင္း

စသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရပါမည္။
ဃ.

ေႂကြးဆုံး ျပန္လည္ ရရွိရန္ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း အစား အျခား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။
ရရန္ မေသခ်ာေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားႏွင့္ ေႂကြးဆုံးမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္လာရန္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစေသာ


ေႂကြးၿမီ ပမာဏ ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊



အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊



ေလ်ာ့ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (factoring)



ဘဏ္မွ ဝယ္ယူျခင္း

စသည္တို႔ အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားရမည္။
င.

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရန္၊ တရားစြဆ
ဲ ိုရန္ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း။

စ.

ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ သတ္မွတ္ျခင္းး
ေကာ္မတီဝင္မ်ား
အမည္

တာဝန္

ဦးအုန္းဆိုင္

ဥကၠ႒

ဦးလွဦး

ေကာ္မတီဝင္

ဦးေအာင္ေအာင္

ေကာ္မတီဝင္

ဦးေမာင္ေမာင္တင္

ေကာ္မတီဝင္
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လစာခ်ီးျမွင့္ေရး ေကာ္မတီ
က.

ဝန္ထမ္း ေရးရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း


အေျခခံ ဝန္ထမ္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအား သတ္မွတ္ေပးရမည္။



ဌာနမ်ား၊ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြ႔ဲစည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ အရ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံပါ ဝန္ထမ္း
အင္အားကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခါ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ခ.



ရာထူး အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား သတ္မွတ္ေပးရမည္။



အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းေၾကာင္း စနစ္ (chains of command) သတ္မွတ္ေပးရမည္။

လုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ျခင္း။


ေန႔တြက္လုပ္ခ၊ အေျခခံလစာ? အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ၊ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး (allowance) ႏွင့္ အျခား
ေထာက္ပံ့စရိတ္မ်ား (benefits) တို႔ ဆိုင္ရာ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။



အထူး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးရန္ ကိစၥရပ္မ်ား (ေဝးလံေဒသ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အျခား
အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လ်က္ ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ) ရွိပါက ျဖစ္စဥ္
တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ဂ.

လစာေပးစနစ္ သတ္မွတ္ျခင္း
လစာ သတ္မွတ္ ေပးေခ်ျခင္း ဆိုင္ရာ စနစ္ အတြက္ 

မူလ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံ လစာႏႈန္းထား အတိုင္း ပုံေသ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊



လုပ္သက္ အေပၚ မူတည္ၿပီး ႏွစ္တိုး သတ္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊



လစာကို လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး မေပါက္ၾကားေစေရး တာဝန္ျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊



အျခား လစာေပး စနစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

တို႔ အနက္ တစ္ခုခုအား သတ္မွတ္ေပးရမည္။
အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး လစာေပးစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါကလည္း စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
ဃ.

အေျခခံလစာ ႏႈန္းထား ျပင္ဆင္ျခင္း
ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး၊ အေျခခံ လူေနမႈ စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လစာႏႈန္း
ျဖစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေသာ လုပ္ခလစာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေရးတို႔ အတြက္
အေျခခံ လစာႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခါ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။

င.

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ အႀကံေပးမ်ား အတြက္ လစာခ်ီးျမႇင့္ျခင္း
လုပ္ငန္းအေနအထား အလိုက္ လုပ္ငန္း တစ္ခု / စီမံကိန္း တစ္ခု အတြက္ ပုတ္ျပတ္ သတ္မွတ္
ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လစဥ္ ပုံေသ လစာ ခ်ီးျမင့္ျခင္းမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
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ေကာ္မတီဝင္မ်ား
အမည္

တာဝန္

၁

ဦးစိုးနိုင္@ဦးကိုကိုႀကီး

ဥကၠ႒

၂

ဦးျမင့္ဝင္း

ေကာ္မတီဝင္

၃

ဦးတိုးေအာင္ျမင့္

ေကာ္မတီဝင္

၄

ဦးေဇယ်သူရမြန္

ေကာ္မတီဝင္

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး ေကာ္မတီ
က.

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ ေကာ္မတီ အရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆုံး႐ႈံူးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ားကို စိစစ္
အကဲျဖတ္ျခင္း။
ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ အရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေန၊



ေခ်းေငြ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊



ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈ အေျခအေန၊



ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္မႈ၊



သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျပစ္မ်ား၊



ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေန၊



သက္ဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

မူဝါဒ၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊

စည္းကမ္း

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက ဘဏ္လုပ္ငန္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အေျခအေန၊


ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္

လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ

အေျခအေနမ်ား

အေပၚ

မူတည္ၿပီး

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိမရွိ
တို႔ကို တစ္ႏွစ္ခ်င္း အလိုက္ စိစစ္ အကဲျဖတ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။
ခ.

ယခင္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ ရွိေသာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ား
သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိ စိစစ္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အနာဂတ္ကာလ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ရွိနိင္မည့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ား ႀကဳိတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။


IT နည္းပညာ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့မႈမ်ား (ဥပမာ
Millennium Bug)၊



ေငြေၾကး

လြယ္ကူမႈ

ဆိုင္ရာ

အက်ပ္အတည္းမ်ား

(liquidity

crises)

သက္ေရာက္မႈမ်ား (domino effects)၊


သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊
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၏

ကူးစက္



ဘဏ္အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမႈ၊



ဘဏ္မ်ားေပါင္းစည္းမႈ (mergers)၊



ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေနမ်ား၊



ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔ အေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ World Bank ၊ IMF စသည္တို႔၏
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အရ

ေျပာင္းလဲ

ေဆာင္ရြက္လာရမည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

အခက္အခဲမ်ား
ကို မူတည္ၿပီး လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဂ.

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း အရ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခကို စိစစ္ျခင္း
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး

အရန္ေငြ လုံေလာက္မႈ အေျခအေန အရ

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာ ရွိႏိုင္သျဖင့္ ေအာက္ပါ အစီအမံမ်ားကို ႀကဳိတင္
စီစဥ္ထားရမည္ 

ဘဏ္၏ ပင္မ ထားရွိရမည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ျခင္း၊



ေငြလႏ
ဲ ႈန္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမွ ကာကြယ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အစီအမံ
(hedging) မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

ဃ.

အတိုးႏႈန္းမ်ား အရ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း။


မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အတိုးႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈ (unexpected interest rate changes) မ်ားက
ဘဏ္၏ ဝင္ေငြ ရရွိမႈ အေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အနည္းဆုံး
ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အပ္ေငြ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အပ္ေငြ အတြက္ လက္ခံႏိုင္သည့္
ပမာဏမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။



အပ္ေငြ အေပၚ ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြ အေပၚ ရရွိသည့္ အတိုးႏႈန္းတို႔ အၾကား
ကြာျခားခ်က္ (spread) ကို ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္မႈ အေနအထားအား မထိခိုက္ေစဘဲ
အျမင့္ဆုံး ရရွိရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။

င.

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း


လုပ္ငန္းဌာန

အမ်ဳိးအစား

အလိုက္

ဝင္ေငြႏွင့္

အသုံးစရိတ္

အရ

အ႐ႈံးေပၚမႈအား

အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ၊


ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိပါ ေဆာလ်င္စြာ သိရွိေစရန္၊



လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

စည္းကမ္းႏွင့္

မကိုက္ညီဘဲ

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

အရ

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ

ျဖစ္ေပၚလာမႈ မရွိေစရန္။


စာရင္း စစ္ေဆးျခင္း ဆုိင္ရာ အသုံးစရိတ္၊ ဥေပေဒ ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္၊ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း
ဆိုင္ရာ စရိတ္စကမ်ား၊ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္မႈ ငွားရမ္းျခင္း (outsourcing) ဆိုင္ရာ စရိတ္မ်ားကို
ရရွိလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ၿပီး စရိတ္ အသက္သာဆုံး ျဖစ္ေစရန္

စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ေကာ္မတီဝင္မ်ား
အမည္

တာဝန္

၁

ဦးစိုးနိုင္@ဦးကိုကိုႀကီး

ဥကၠ႒

၂

ဦးထြန္းလြင္

ေကာ္မတီဝင္

၃

ဦးေဇယ်သူရမြန္

ေကာ္မတီဝင္

၄

ဦးတိုးေအာင္ျမင့္

ေကာ္မတီဝင္

၅

ဦးျမင့္ဝင္း

ေကာ္မတီဝင္

ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီ (Assets and Liability Management Committee)
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ


လက္က်န္စာရင္းရွင္းတမ္းဆိုင္ရာ

မူဝါဒမ်ားကို

ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္း ေသခ်ာေစရန္။


ျဖစ္ႏုိင္ေသာ

အႏၲရာယ္အဆင့္ကို

ကန္႔သတ္၍

ဘဏ္၏လက္က်န္စာရင္းရွင္းတမ္းကို

အမ်ားဆံုးအျမတ္အစြန္း

အသင့္ေတာ္ဆံုး

ရရွိေစရန္အလုိ႔ငွာ

ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ပံုတစ္ရပ္အျဖစ္

ပံုစံေဖာ္ေဆာင္ရန္။


မတည္ရင္းႏွီးေငြလံုေလာက္မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲ ပားေနမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။



ဘဏ္၏ ေငြေပၚလြယ္မႈ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမူဝါဒကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္။



ဘဏ္၏ လက္ရွိ ေငြေပၚလြယ္မႈအခ်ိဳးႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အေျခအေနတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။



ဘဏ္၏ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္မူဝါဒကို ပံုစံေဖာ္ေဆာင္ရန္။



ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္

ပမာဏတို႔၏

အင္အားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။


ၫႊန္းကိန္းမ်ား (ROE၊ ROA စသည္ျဖင့္) ကို အေျခခံေဆာင္ရြက္မႈ၏ အင္အားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား
စဥ္

အမည္

ရာထူးတာဝန္

၁။

ဦးထြန္းလြင္

ဥကၠ႒

၂။

ဦးျမင့္ဝင္း

အဖြ႕ဲ ဝင္

၃။

ဦးလွဦး

အဖြ႕ဲ ဝင္
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စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈ ေကာ္မတီ (Compliance and Disclosure Committee)
လုိက္နာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား


ေကာ္မတီသည္ ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အပါအဝင္

စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈမရွိသည့္

သို႔မဟုတ္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

ကိစၥရပ္မ်ား၊

အေရးပါအရာေရာက္ေသာ

လိုက္နာမႈဆိုင္ရာ

ထုတ္ေဖာ္ခ်က္၊

ဥပေဒေရးရာ

အစုိးရ

သို႔မဟုတ္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အေရးႀကီး အစီရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းခ်က္မ်ား
အစရွိသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရမည္။


ေကာ္မတီသည္

သက္ဆိုင္ေသာ

ဥပေဒေရးရာႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ေသခ်ာေစရန္အတြက

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိသည့္

ျပန္လည္ကုစားျခင္းဆုိင္ရာ

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။


ေကာ္မတီသည္

သက္ဆိုင္ေသာ

ဥပေဒေရးရာႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

ေသခ်ာေစရန္အတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ဘဏ္က

ေဆာင္ရြက္သည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၊ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား၊ ေနာင္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္
စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈဆိုင္ရာ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏

ပံုစံ၊

အေၾကာင္းအရာႏွင့္

နည္းလမ္းတို႔ကို

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပဳစု၍ ဘုတ္အဖြ႕ဲ ထံသို႔ တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္
အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။


ေကာ္မတီသည္

အဆိုပါ

ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကို

တင္ျပျခင္း

မျပဳမီတြင္

ဘဏ္က

အဆိုျပဳသည့္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ားထံသို႔ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္၍ အတည္ျပဳရမည္။


ေကာ္မတီသည္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ားက

သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းခံမႈမ်ား

အားလံုးႏွင့္

ေတာင္းဆိုလာသည့္

တစ္ရပ္ရပ္ကို

အခ်ိန္မီ

တိတိက်က်

ေျဖရွင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


ေကာ္မတီသည္

သက္ဆိုင္ေသာ

ဥပေဒေရးရာႏွင့္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈအပါအဝင္ ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈအစီအစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္။
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
က။

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား၊
ဘဏ္၏

အေျပာင္းအလဲမ်ား

အေရးကိစၥမ်ားတြင္

အေရးႀကီးေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား

သို႔မဟုတ္

အျခားအခ်က္မ်ားျဖင့္

အေရးႀကီးေသာ
ျဖစ္ေပၚသည္ဆိုျခင္းကို
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မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

သတင္းအခ်က္အလက္
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္။

သို႔မဟုတ္
ထိုသို႔

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္

ေကာ္မတီသည္

အဆိုပါ

ျဖစ္ရပ္၊

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

သို႔မဟုတ္

အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ရမည္။

ခ။



ဘဏ္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ား၊



ဘဏ္၏ ဂုဏ္သတင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အလံုးစံု၊



ဘဏ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္၊



ဘဏ္၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေဈးကြက္တန္ဖိုး၊

ေအာက္ပါတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း

ေသခ်ာေစရန္အလုိ႔ငွာ

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကူညီရမည္။


ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသို႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမည့္ အျခားစာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
မွန္မွန္ကန္ကန္တိတိက်က်

သို႔မဟုတ္

အခ်ိန္မီ

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း၊


အဆိုပါ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍

အခ်ိန္မီ

စုစည္း၍

လိုအပ္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္

သင့္ေလ်ာ္သည့္အတုိင္း အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားအပါအဝင္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕ထံ အစီရင္ခံျခင္း။
ဂ။

ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈဆိုင္ရာ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ခိုင္မာမႈကို

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို
အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ကူညီရမည္။
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား
စဥ္

အမည္

ရာထူးတာဝန္

၁။

ဦးစိုးႏိုင္ @ ဦးကိုကိုႀကီး

ဥကၠ႒

၂။

ဦးျမင့္ဝင္း

အဖြ႕ဲ ဝင္

၃။

ဦးသန္းဝင္းေရႊ

အဖြ႕ဲ ဝင္

၄။

ေဒါက္တာဦးေမာင္ေအာင္ အဖြ႕ဲ ဝင္

၅။

ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္

အဖြ႕ဲ ဝင္
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ဘဏ္တြင္း စာရင္းစစ္ (Internal Audit)
ဘဏ္တြင္း စာရင္းစစ္ စနစ္ကို စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ၂-ႏွစ္ အတြက္ ျပင္ပ စာရင္းစစ္မ်ား
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပ စာရင္းစစ္မွာ အမွတ္ ၆၄ဘီ၊ ေရႊဂုဏ္ပလာဇာ၊
ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ U Hla Tun & Associates Ltd
U Hla Tun & Associates Ltd
ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

မွ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္

ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္သည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ B.Com, C.P.A

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ Certified Public Accountant တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဘြ႔မ
ဲ ်ား ရရွိထားၿပီး၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားအား စာရင္း စစ္ေဆးေပးမႈ အတြက္ စုစုေပါင္း ၃,၁၅၀,၀၀၀
ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပ စာရင္းစစ္မွာ အမွတ္ ၆၄ဘီ၊ ေရႊဂုဏ္ပလာဇာ၊
ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ U Hla Tun & Associates Ltd. ျဖစ္ပါသည္။
U Hla Tun & Associates Ltd
ျဖစ္ပါသည္။

မွ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္

ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္သည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ B.Com, C.P.A

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ Certified Public Accountant တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဘြ႔မ
ဲ ်ား ရရွိထားၿပီး၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားအား စာရင္း စစ္ေဆးေပးမႈ အတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္
ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။
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၇,၃၅၀,၀၀၀

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား
၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁-ရက္ စာရင္းမ်ား အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ အစုရွယ္ယာ အမ်ားဆုံး ပိုင္ဆိုင္သူ
အစုရွယ္ယာရွင္ ၁၀-ဦးကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စဥ္

အမည္
၁
၂

အစုရွယ္ယာမ်ား

လိပ္စာ

အေရအတြက္

ရာခိုင္ႏႈန္း

၁၁,၃၇,၀၀၀

၁၆.၇၀

၁၀၂,၃၄၁၀

၁၅.၀၃

၉၂၅,၁၆၀

၁၃.၅၉

၅၉၈,၀၀၀

၈.၇၈

၄၅၀,၀၀၀

၆.၆၁

၂၂ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ သီရိမြန္အိမ္ရာ၊ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ။ ။

၄၀၀,၀၀၀

၅.၈၈

တိုက္ C-2 ၊ အမွတ္ (၉)၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္,

၄၀၀,၀၀၀

၅.၈၈

၄၀၀,၀၀၀

၅.၈၈

၁၈၇ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

၂၄၀,၀၀၀

၃.၅၃

၇၇၁ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

၂၀၅,၀၀၀

၃.၀၁

၅,၇၇၈,၅၇၀

၈၄.၈၇

Capital Diamond Star

တိုက္ C-2 ၊ အမွတ္ (၉)၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္,

Group Ltd

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

Ministry Of Commerce

႐ုံးအမွတ္ (၃)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊
ေနျပည္ေတာ္။

၃

Diamond Star Co.,Ltd

တိုက္ C-2 ၊ အမွတ္ (၉)၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္,
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

၄

Shwe Me Co.,Ltd

၇၉/၈၁ ပထမထပ္၊ အခန္း ၁၀၂၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ၃၉-လမ္းႏွင့္

၅

Good Brothers Co.,Ltd.

၆

Good Brothers Machinery

လမ္း-၄၀ၾကား၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ။
၂၂ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ သီရိမြန္အိမ္ရာ၊ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ။
Co.,Ltd.
၇

JDS CO.,LTD.

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
၈

PAC LINK Trading Co.,Ltd

၉

FARMER PHOYAZAR

တိုက္ C-2 ၊ အမွတ္ (၉)၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္,
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

Co.,Ltd
၁၀

Star Union Investment Ltd
စုစုေပါင္း ထည္၀
့ င္ၿပီး
မတည္္ေငြရင္း

* အစုရွယ္ယာမ်ား အေရအတြက္တြင္ လာမည့္ စာပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ၃၀-၆-၂၀၁၆ အထိ ထုတ္ေဝထားသည့္
အစုရွယ္ယာမ်ား မပါဝင္ပါ။

အစုရွယ္ယာရွင္တိုင္းတြင္ တူညီေသာ မဲေပးခြင့္ ရွိပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ

(ဘဏ္)

အေနျဖင့္

၂၀၁၆-ခုႏွစ္

ဇြန္လ

၃၀-ရက္ေန႔

အထိ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ေနာက္ထပ္ အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီ၏

လက္ရွိ

ထို အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား

အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိေရး အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ပါက ေတြ႔ရမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
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VSK International
Co.,Ltd
Good Brother's
Machinery Co.,Ltd
Good Brother's Co.,Ltd
Star Union Investment
Co.,Ltd
Farmer

၂၀၀,၀၀၀

၆,၅၄၆

၂၀၆,၅၄၆

ဦးလွဦး

၄၀၀,၀၀၀

၂၂,၂၀၀

၄၂၂,၂၀၀

ဦးလွဦး

၄၅၀,၀၀၀

၂၃,၁၄၇

၄၇၃,၁၄၇

ဦးလွဦး

၂၀၅,၀၀၀

၁၆၄,၅၈၃

၃၆၉,၅၈၃

၂၄၂,၀၀၀

PhoeyazarCo.,Ltd

၂၄၂,၀၀၀

၂၆,၇၆၇

၁,၁၀၁,၈၉၃

၁၀.၅၉%

ဦးအုန္းဆိုင္

၃၆၉,၅၈၃

၃.၅၅%

ဦးေမာင္ေမာင္တင္

၂၆၈,၇၆၇

၂.၅၈%

ShweMe'Co.,Ltd

၅၉၈,၀၀၀

၂၄၀,၄၈၂

၈၃၈,၄၈၂

ဦးထြန္းလြင္

၈၃၈,၄၈၂

၈.၀၆%

JDS Co.,Ltd

၄၀၀,၀၀၀

၂၂,၂၀၀

၄၂၂,၂၀၀

ေဒၚမိုးမိုး

၄၂၂,၂၀၀

၄.၀၆%

၄၀၀,၀၀၀

၂၂,၂၀၀

၄၂၂,၂၀၀

ေဒၚေအးစႏၵာလြင္

၄၂၂,၂၀၀

၄.၀၆%

၉၂၅,၁၆၀

၂၂,၂၀၀

၉၄၇,၃၆၀

ဦးစိုးနိုင(္ ခ)ဦးကိုကိုၾကီး

၁,၁၃၇,၀၀၀

၄၃၀,၄၆၉

၁,၅၆၇,၄၆၉

ဦးစိုးနိုင(္ ခ)ဦးကိုကိုၾကီး

၄,၂၁၇,၄၃၂

၄၀.၅၅%

၁,၇၀၂,၆၀၃

၁,၇၀၂,၆၀၃

ဦးစိုးနိုင(္ ခ)ဦးကိုကိုၾကီး

၁၀,၀၀၀

၁၂၁,၄၆၀

၁၃၁,၄၆၀

ဦးေအာင္ေအာင္

၁၃၁,၄၆၀

၁.၂၆%

၂၁,၀၀၀

-

၂၁,၀၀၀

ဦးေဇယ် သူရမြန္

၂၁,၀၀၀

၀.၂၀%

၆,၀၀၀

-

၆,၀၀၀

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

၆,၀၀၀

၀.၀၆%

၄၀၁,၀၀၀

၃.၈၆%

PAC Link Trading
Limited
Diamond Star Co.,Ltd
Capital Diamond Star
Group
Capital Financial
Holding Ltd

-

Athar Oo Co.,Ltd
Zeya & Associate
Co.,Ltd
Steel King Co.,Ltd
Pyay Chan Thar Co.,

၁,၀၀၀

Ltd.

၄၀၀,၀၀၀

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္း (၁၀) အရ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝ
ရရွိခဲ့ေသာ

အထက္

ေဖာ္ျပပါ

စာရင္းတင္သြင္းသည့္

ေန႔ရက္မွ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္
သုံးလ

ပိတ္ထားျခင္း

၎တို႔၏

ခံရသည့္

အစုရွယ္ယာမ်ား

ကာလ

(lock-up

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

period)

ေအာက္

က်ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။
အျမတ္ေဝစုႏွင့္ အျမတ္ေဝစု ဆိုင္ရာ မူဝါဒ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) အေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ အတြက္
အစုရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ အျမတ္ေဝစု က်ပ္ ၆၅၀ အသီးသီး ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ေရွ႕ႏွစ္က ေၾကညာခဲ့ေသာ

အျမတ္ေဝစုတုိ႔ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) အေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ဘ႑ာႏွစ္တို႔တြင္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂,၂၆၉,၉၃၁,၄၄၀ ႏွင့္ ၃,၃၉၇,၃၇၇,၃၀၂ အသီးသီး ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
အျမတ္ေဝစု ေပးမေပးကို

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔က

အနာဂတ္ကာလ၌

အျမတ္ေဝစု ေပးျခင္း မေပးျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝင္ေငြမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေန၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈႏွင့္
ရင္းႏွီးေငြ လိုအပ္ခ်က္တို႔ အေပၚ မူတည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ြန္ုပ္တို့အေနျဖင့္ ယခင္က အျမတ္ေငြမ်ားကို

အျမတ္ေ၀စုအျဖစ္ ခြေ
ဲ ၀ေပးခဲ ့ ပါသည္။ ေနာင္တြင္ အျမတ္ေ၀စုမ်ားေပးနိုင္ရန္အာမခံနိုင္ျခင္းမရိွပါ။ အစုရွယ္ယာ
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တန္ဖိုး ျမွင့္တင္နိုင္ေရးေရွးရႈလ်က္ အျမတ္ေငြမ်ားကို လုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံနိုင္ရန္ MCB

က

ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရိွပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္
အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ
၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လ ၃၁-ရက္ အေျခအေန အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းမွာ
ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

အစုရွယ္ယာ မူရင္းတန္ဖိုးျဖင့္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး
(က်ပ္ သန္း ေပါင္း)
က

ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း
အစုရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၅,၀၀၀ ရွိ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္

၇၅,၀၀၀.၀၀

၁၅,၀၀၀,၀၀၀ အျဖစ္ ခြဲျခမ္းထားေသာ က်ပ္ ၇၅,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ခ

ထုတ္ေဝ ေလွ်ာက္ထား ေပးသြင္းၿ႔ပီး အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း
အစုရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၅,၀၀၀ ရွိ အစုရွယ္ယာေပါင္း

၅၂,၀၀၄.၉၃

၁၀၄၀၀၉၈၆ ခု
ဂ

အစုရွယ္ယာ ပရီမီယံ စာရင္း

၅,၁၁၉.၇၃

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား သီးသန္႔ ခ်န္ထားခြင့္ (option) မေပးပါ။
ထုတ္ေဝၿပီးေသာ အစုရွယ္ယာ အားလုံး အတြက္ မူရင္းတန္ဖိုး အျပည့္အဝ ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အျပည့္အဝ
ေပးသြင္းၿပီးေသာ အစုရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ မဲခြဆ
ဲ ုံးျဖတ္ရာတြင္ မဲတစ္မဲ ေပးခြင့္ရွိၿပီး၊ ကုမၸဏီက ေၾကညာပါက
ေၾကညာသည့္ အျမတ္ေဝစုကို ရပိုင္ခြင့္ ပါရွိပါသည္။
အေၾကာင္း

အေသးစိတ္

အတြက္

ေအာက္တြင္

အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ စြက
ဲ ပ္ေသာ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္ထူးတို႔
ဆက္လက္

ေဖာ္ျပထားသည့္

“ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား”တြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။
အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း သမိုင္းေၾကာင္း
၂၀၀၂-ခုႏွစ္မွ စတင္၍ MCB အေနျဖင့္ မိမိ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းကို ႏွစ္စဥ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔
ႏွစ္စဥ္ တိုးခ်ဲ႕ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ MCB ၏ အပ္ေငြမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း၏ ၂၄-ဆ
ရွိေနသည့္ အတြက္ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းကို တိုးျမႇင့္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၏ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လ

၁၄-ရက္

ေန႔စပ
ြဲ ါ

ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေနာက္

MCB

အေနျဖင့္

မိမိႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အပ္ေငြမ်ား တိုးတက္ ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္၊ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မိမိ၏
ဘဏ္ခြမ
ဲ ်ား

တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္

အစီအစဥ္

ခ်မွတ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္၊

ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (Authorised Dealer Licence) အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ

MCB က အနိမ့္ဆုံး ရွိရမည့္မတည္ေငြရင္းမွာ USD 4 million ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

Page 118 of 169

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အၾကား ကာလ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏
အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း သမိုင္းေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာႏွစ္

ထည့္ဝင္ၿပီး အစုရွယ္ယာ

စုစုေပါင္း အစုရွယ္ယာ တန္ဖိုး

တန္ဖိုး

အစုရွယ္ယာ တစ္ခု၏

အေျပာင္းအလဲ

ထုတ္ေဝခ်ိန္ ေဈးႏႈန္း

ရာခိုင္ႏႈန္း

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၈,၈၄၁.၉၅

၃၇,၁၁၂.၈၃

၅,၇၅၀

၁၀၃.၁၃%

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၂,၇၅၆.၉၄

၄၉,၈၆၉.၇၇

၅,၇၅၀

၃၄.၃၇%

ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဏ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းကို ေအာက္ပါ အခ်ိန္ဇယား
အတိုင္း တိုးျမႇင့္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ႏွစ္

ထည္၀
့ င္ၿပီးမတည္ေငြရင္း ((cumulative)

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၀ ဘီလီယက
ံ ်ပ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၆၅ ဘီလီယက
ံ ်ပ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၇၀ ဘီလီယက
ံ ်ပ္

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၇၂ ဘီလီယက
ံ ်ပ္

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၇၅ ဘီလီယက
ံ ်ပ္

ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား
ကုမၸဏီ၏

သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္

သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

အခ်ဳိ႕ကို

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား အျပည့္အစုံကို ကုမၸဏီ၏ ႐ုံးခန္းတြင္

ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

(အဂၤလိပ္စာ ဘာသာျပန္၌) ေအာက္ပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တို႔ အတြင္း အဂၤလိပ္ အကၡရာ

အႀကီးျဖင့္ စတင္ေသာ စာလုံးမ်ား (capitalized terms) ၏ အဓိပၸာယ္သည္ အဆိုပါ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္
သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား (ဆီေလ်ာ္ရာ) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဓိပၸာယ္ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္း
အစုရွင္မ်ား၏ တာ၀န္( Liability of the Shareholders)
အစုရွင္မ်ား၏ ေၾကြးျမီတာ၀န္ကို ကန္ ့သတ္ထားပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြ
ကုမၸဏီ၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြသည္ က်ပ္ ၇၅,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- (က်ပ္သန္းေပါင္းခုနစ္ေသာင္းငါးေထာင္) ျဖစ္ၿပီး
၎ကို

အစုရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္

၅,၀၀၀/-

(က်ပ္ငါးေထာင္)
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ႏႈန္းျဖင့္

အစုရွယ္ယာ

၁၅,၀၀၀,၀၀၀/-

(တစ္ဆယ့္ငါးသန္း)
သင့္ေတာ္သည္ဟု

ခုအျဖစ္

ခြေ
ဲ ဝပိုင္းျခားေပးမည္

ထင္ျမင္သည့္

အခ်ိန္ႏွင့္

ျဖစ္သည္။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

ကုမၸဏီ၏

၎တို႔အေနျဖင့္
အစုရွယ္ယာကို

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသို႔ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ခြေ
ဲ ဝေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ရွင္းထုတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္ ဦးစားေပး၊ ေရႊ႕ဆိုင္း သို႔မဟုတ္
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္အတူ

ပူးတြပ
ဲ ါရွိသည့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္
ဦးစားေပး၊ ေရႊ႕ဆိုင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ထုတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီတည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၁ )

ရန္ကုန္ျမိဳ

့တြင္

လုပ္ငန္းတည္ရာ႒ာန၏

ကမာၻေပၚရွိမည္သည့္ေဒသတြင္မဆိုလည္ေကာင္း၊
ကုိယ္စားလွယ္႒ာနမ်ားရွိမည့္

ရံုးခ်ဳပ္ရွိ၍

ျပည္ေထာင္စု

အခါအားေလွ်ာ္စြာ

ဘဏ္၏လုပ္ငန္းကို

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း၊

သတ္မွတ္သည့္ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား၊
တည္ေထာင္၍

သို႔မဟုတ္

ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂) အဓိိကလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ စာရင္းရွင္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းေသာ္ လည္းေကာင္း အတိုး
ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အတိုးမပါပဲ ျဖစ္ေစ အပ္ေငြမ်ားလက္ခံျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယင္းအပ္ေငြမ်ားကို ခ်က္လက္
မွတ္၊ေငြလလ
ႊဲ က္မွတ္သို႔မဟုတ္အမိန္႔လက္မွတ္ျဖင့္ထုတ္ယူနိုင္ရမည္။

၃)

ယင္း၏

ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားႏွင့္

အာမခံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

႒ာနအားလံုးတြင္

အာမခံမပါဘဲျဖစ္ေစ

လႊဲေျပာင္းႏုိင္ခြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊
ကူပြန္အတိုးလက္မွတ္မ်ား၊

ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊

မရွိသည္ျဖစ္ေစ
ေငြလလ
ႊဲ က္မွတ္မ်ား၊

ကုန္တင္တန္ဆာလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ား၊
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊

ေငြေခ်းယူျခင္း၊

သို႕မဟုတ္

ေငြေၾကးရွာေဖြစုစည္းျခင္း၊

သို႕မဟုတ္

ၾကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးျခင္း၊

ေငြေပးအမိန္႕လက္မွတ္မ်ား၊

ေငြေပးကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊

ကုန္ပစၥည္းသေဘာၤတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊

၀ရမ္းလက္မွတ္မ်ား၊

ယာယီလက္မွတ္မ်ားႏွင့္

ဒီဘင္ခ်ားမ်ား၊

ဒီဘင္ခ်ာ

အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္း

မီးရထား

အစုစေတာ့(ခ္)မ်ား၊

မ်ားႏွင့္

ေငြေခ်းသက္

ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ထုတ္ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ေလ်ွာ့ႏႈန္းျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္း၊ ၀ယ္ျခင္း၊
ေရာင္းျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ေငြလစ
ႊဲ ာတမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ အျခားအလားတူ
ခ်က္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္
ေငြတုံးႏွင့္

ႏုိင္ငံျခားသြားခရီးသည္ေဆာင္ယူသည့္

ေရႊဒဂၤါး၊

ေငြဒဂၤါးမ်ားကို

ႏိုင္ငံျခားေငြစကၠဴအပါအ၀င္
အစုရွယ္ယာမ်ား၊

၀ယ္ျခင္း၊

ေရာင္းျခင္းႏွင့္

ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြ၀ယ္ျခင္းႏွင့္

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊

ေငြလလ
ႊဲ က္မွတ္မ်ား

ထုတ္ေပးျခင္း၊

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္

ေရာင္းျခင္းအစုစေတာ့(ခ္)မ်ား၊

ဒီဘင္ခ်ာအစုစေတာ့(ခ္)၊

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊

ေရႊတုံး၊
ကားျခင္း၊

ရန္ပုံေငြမ်ား၊
တာ၀န္မ်ား၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရယူျခင္း၊ လက္ရွိထား၊ ေကာမရွင္ျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္း၊
အာမခံျခင္းႏွင့္

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊

ကုမၸဏီ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား
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သို႔မဟုတ္

အျခားသူမ်ားကိုယ္စား

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊

ယာယီလက္မွတ္မ်ား

သို႔မဟုတ္အျခား

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ိဳးကို

၀ယ္ျခင္း၊

ေရာင္းျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြမ်ားအတြက္ စကားကမ္းလွမ္း ေစ့စပ္ျခင္း၊ အပ္ႏွံလာသည့္
သို႔မဟုတ္ လုံျခံဳမႈအတြက္ သိမ္းဆည္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ယာယီ လက္မွတ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ ေငြႏွင့္ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္
လႊဲပို႔ျခင္းျဖစ္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
၄)

လက္၀တ္လက္စားမ်ား၊

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္

အျခားအဖိုး

တန္အရာ၀တၲဳမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္အတြက္လက္ခံရန္။

၅)

အမ်ားျပည္သူေခ်းေငြသို႔မဟုတ္

ပုဂၢလိက

ေခ်းေငြမ်ားအတြက္

ပဋိညာဥ္ျပဳလုပ္ရန္၊

ယင္းေခ်းေငြမ်ားအတြက္ စကားကမ္းလွမ္းေစ့စပ္ရန္ႏွင့္ ထုတ္ေပးရန္၊
၆)

အမ်ားျပည္သူသို႔ျဖစ္ေစ၊

သို႔မဟုတ္အျခားေခ်းေငြမ်ား
အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခု၏
ဒီဘင္ခ်ာအစုစေတာ့(ခ္)မ်ား

ပုဂၢလိကသို႔ျဖစ္ေစ

ႏုိင္ငံေတာ္ေခ်းေငြမ်ား၊

ထုတ္ေပးျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
အစုရွယ္ယာမ်ား၊

ကုမၸဏီ၊

အစုစေတာ့(ခ္)မ်ား၊

ထုတ္ေပးျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း

စိတ္ခ်မႈရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊

အာမခံရန္၊

ယင္းသို႔

ျမဴနီစီပါယ္ေခ်းေငြမ်ား
ေကာ္ပိုေရးရွင္းသို႔မဟုတ္

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား

သို႔မဟုတ္

အားေပးခ်ီးျမွင့္ရန္၊

ျပဳလုပ္ရန္၊

ထုတ္ေပးျခင္းကို

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊

ျပဳလုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အဆိုပါ ထုတ္ေပးျခင္းကိစၥအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းရန္။
၇)

အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္

စိုက္ေလ်ာ္အာမခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ထို႔ျပင္

အဆိုပါ

လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္တာ၀န္မ်ိဳးကို မဆိုခံယူရန္။
၈)

တည္ဆဲစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခု

သို႔မဟုတ္

စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုခု

သို႔မဟုတ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

သစ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုခုကို အားေပးခ်ီးျမွင့္ရန္၊ ေငြေခ်းျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ေပးရန္
သို႔မဟုတ္

ယင္းသို႔အားေပးခ်ီးျမွင့္ရာ၌ျဖစ္ေစ

အဖြ႔အ
ဲ စည္း)မ်ားမွ

တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊

ကူညီရန္၊

ထို႔ျပင္

အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ဆင္းဒီကိတ္

အဖြဲ႔(

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေငြေရးေၾကးေရး

တိုးတတ္ဖြ႕ံျဖိဳးေအာင္

ျပဳလုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ဖဲ႕ြ စည္းရန္၊ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား
သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာအစုစေတာ့(ခ္)မ်ားကို မူလလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တင္ဒါေခၚ ျခင္း၊
၀ယ္ယူျခင္း၊

လဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ရယူရန္၊

ထို႔အျပင္

ထိုအစုရွယ္ယာစသည္တို႔ကို စည္းကမ္းခ်က္ထား၍ျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္မပါဘဲျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရး ထိုး၍
ယူျခင္းကို

အာမခံရန္ႏွင့္

ထိုအစုရွယ္ယာစသည္တို႔ကို

ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းရရွိသည္

သို႔မဟုတ္

ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားကို သုံးစြ၍
ဲ အတည္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
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ပိုင္

၉)

အစိုးရမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊

အတြက္ျဖစ္ေစ

ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

အျခားသူ

သို႔မဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္

သူမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

တာ၀န္ကင္းလြတ္ေစေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ားေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ သည့္
ကုမၸဏီ၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ကို္ယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမွတစ္ပါး

ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၀)

ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈမ်ားကို တာ၀န္ခံယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၁)

အေမြပစၥည္းမ်ားကို

စီမံခန္႔ခရ
ြဲ ာတြင္လည္းေကာင္း၊

အေမြစားအေမြခံတို႔အား

ခြေ
ဲ ၀ခ်ထားေပးရာ

တြင္လည္းေကာင္း၊ ေသတမ္းစာအတည္ျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံခံရသူ သို႔မဟုတ္ အျခားသူအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၁၂)

ရယူရန္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ကုမၸဏီက ထင္ျမင္ယူဆေသာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏

ထင္ျမင္ခ်က္အရ၊ ရယူျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီလက္ရွိထားသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေငြေၾကးျဖစ္ေအာင္
ထုခြျဲ ခင္းကို လြယ္ကူေစဘြယ္ရာ အေၾကာင္းရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္းမကင္းျဖစ္ရသည့္ ဆုံးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္
တာ၀န္တစ္ခုခုကို တားျမစ္ဘြယ္ရာ အေၾကာင္းရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစဘြယ္ရာ အေၾကာင္းရွိသည့္
မေရြ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို

ပစၥည္း

သို႔မဟုတ္

ေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊

၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

အငွားခ်ထားျခင္းျဖင့္ေစ၊

သို႔မဟုတ္

လဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ရယူရန္၊
၁၃)

ကုမၸဏီ၏ ကိစၥအတြက္ လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ မည္သည့္အေဆာက္အအုံမ်ား၊

သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကိုမဆို ေဆာက္လုပ္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲရန္၊
၁၄)

ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၾကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြအတြက္ျဖစ္ေစ အာမခံ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ ေသာ၊

သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အာမခံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရြ ႕ေျပာင္းႏုိင္ သည့္ပစၥည္း၊
သို႔မဟုတ္

မေရြ႕မေျပာင္းႏုိင္သည့္

ပစၥည္းတြင္

အခြင့္အေရး၊

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊

သို႔မဟုတ္

အက်ိဳး

သက္ဆိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကိုလည္းေကာင္းရယူရန္၊ လက္ရွိထားရန္ႏွင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စီမံခန္ ႔ခရ
ြဲ န္၊

၁၅)

ယင္း၏ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္

ကုမၸဏီ၏လက္သို႔

တစ္ခုခုအတြက္

ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေသာ

ရရွိေစရန္၊

သို ႔မဟုတ္

ေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္း၊

သို႔မဟုတ္

ပစၥည္းအားလုံးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးျဖစ္ေအာင္ထုခရ
ြဲ န္၊
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အခ်ိဳ႕အ၀က္

ရရွိေစရန္အတြက္

မေရြ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ

၁၆)

ဤကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တူညီေသာရည္ရြယ္မ်ားရွိသည့္ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္၊

ထို႔ျပင္ႏုိင္ငံအတြင္း

မည္သည့္အရပ္ေဒသ၌မဆိုရွိသည့္

မ်ားႏွင့္ေၾကြးျမီတာ၀န္မ်ားကိုလည္း

ကုမၸဏီအတြက္

တည္ဆဲဘဏ္တစ္ခုခု၏

အက်ိဳးရွိ၍

သင့္ေလ်ာ္မည့္

ရရန္ပိုင္ခြင့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္

တာ၀န္ခံယူရန္၊ ပူးေပါင္းရန္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းယူရန္။
၁၇)

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိစၥအလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအရပ္ေဒသ တြင္ျဖစ္ေစ၊

ေငြေခ်းယူရန္ႏွင့္ ထို႔သို႔ ေခ်းယူေသာ ေငြမ်ားအတြက္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပါင္ႏွံျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
အာမခံေပးရန္၊

၁၈)

ကုမၸဏီ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

တူညီေသာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္

အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခုတြင္

အစုရွယ္ယာမ်ားယူရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းရယူ၍ လက္ရွိထားရန္၊
၁၉)

ကုမၸဏီ၏

အမႈထမ္းမ်ား၊

သူမ်ားအဆက္အႏြယ္မ်ားအား

သို႔မဟုတ္

အမႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္

ရည္ရြယ္သည့္

သို႔မဟုတ္

ထိုသူမ်ား၏

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊

မီွခိုေနထိုင္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊

ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ယုံၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသည့္ အဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ေသာ လြယ္ကူမႈမ်ား တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္
ေထာက္ပံရန္၊ သိုမဟုတ္ ဆိုခဲ့သည့္ အသင္းအဖြဲ႕စသည္မ်ား တည္ေထာင္ေထာက္ပံရာတြင္ အကူအညီ ေပးရန္၊
ပင္စင္လစာႏွင့္ စရိတ္ေၾကးေငြထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ အာမခံအတြက္ ေငြးေပးသြင္းရန္၊ ကုသိုလ္ေရး သို႔မ ဟုတ္
ေကာင္းမႈျပဳေရးကိစၥမ်ား

အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျပပြမ
ဲ ်ား၊

သို႔မဟုတ္

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

ဆိုင္

ေသာ

ေယဘုယ်ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံး၀င္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြထည့္၀င္ ရန္၊ သို႔မဟုတ္
ေငြထုတ္ေပးရန္၊

၂၀)

ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းႏွင့္

အခြင့္အေရးအားလုံးကိုျဖစ္ေစ၊

အခ်ိဳ႕အ၀က္ကိုျဖစ္ေစ

ေရာင္းခ်ရန္၊

တိုးတတ္

ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ တိုးတတ္ဖြ႔ံျဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ လဲလွယ္ရန္၊ အငွားခ်ထား ရန္၊
ေပါင္ႏွံရန္၊ ထုခရ
ြဲ န္၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း စီမံခန္႕ခြရ
ဲ န္၊

၂၁)
၂၇၇-စ

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ
တြင္

ေရတြက္ျပထားသည့္

သို႔မဟုတ္

အေၾကာင္းအရာဖာ္ျပထားသည့္

လုပ္ငန္မ်ိိဳးျဖစ္လွ်င္

ယင္းလုပ္ငန္တစ္ခုလုံးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ ရယူရန္ႏွင့္တာ၀န္ခံယူရန္၊
၂၂)

ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးငွာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းေလ့လာသင္ယူရန္အတြက္

ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္သို႔

သြားေရာက္

ရန္အလို႔ငွာ နည္းလမ္းတက် ေရြးခ်ယ္ထားသူ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားအား လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား
အျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေခ်းေငြးမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ စရိတ္ေၾကးေငြထုတ္ေပးရန္၊
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၂၃)

ကုမၸဏီကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊

သည့္ဖြ႕ဲစည္းသည္

တည္ေထာင္သည္

ယင္းကုမၸဏီက

သို႔မဟုတ္

ယင္းကုမၸဏီကိုယ္စား

အားေပးခ်ီးျမွင့္

မွတ္ပုံတင္သည္

အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း

အား

ေပးခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလုံး သို႔မဟုတ္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို

ေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္

ယင္းကိစၥမ်ား၏

ကနဦး(ပဏာမ)ျဖစ္၍

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္

ဆက္

စပ္ေနေသာ ကုန္က်စရိတ္အားလုံး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေပးေဆာင္ရန္ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီ၏ သို႔မဟုတ္
ထိုသို႔ အားေပးခ်ီးျမွင့္သည့္ ဖြ႕ဲ စည္းသည္ တည္ေထာင္သည္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္သည္ အျခား ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏
အစုရွယ္ယာ သို႔မဟုတ္ ဒီ္ဘင္ခ်ာ သို႔မဟုတ္ အျခားတာ၀န္အားလုံးကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုခု ကိုျဖစ္ေစ ယူျခင္း၊ စီမံျခင္း
သို႔မဟုတ္ အာမခံျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ တရား၀င္ေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေကာ္မရွင္၊
ပြခ
ဲ ၊ ေလ်ွာ့ႏႈန္း၊ အာမခံေၾကးႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ အားလုံးကိုေပး ေဆာင္ရန္၊
၂၄)

ဘဏ္၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးခ်ီးျမွင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုးတတ္ေစျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္

အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အျခားကိစၥအားလုံးျပဳလုပ္ရန္၊
၂၅)

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၇-စ ပါ အပိုဒ္မ်ား ၁ မွ ၁၇ အထိတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ယင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၇-ဆပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက အစိုးရျပန္တမ္း၌
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သီးျခားေဖာ္ျပမည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ကုမၸဏီက တရား၀င္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ
အျခားလုပ္ငန္းမ်ိဳးအားလုံးကို ျပဳလုပ္ရန္၊

(၂၆) ဘဏ္၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ အညီ စနစ္တက် ေရာင္း၀ယ္နိုင္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား
အေပၚ လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ေစရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေပးရန္။

သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား
ဒါရိုက္တာမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၇၄။ ဒါရိုက္တာတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။ ပုဂၢလိကျဖစ္လွ်င္ က်ပ္၅,၀၀၀,၀၀၀
(က်ပ္ငါးသန္း)ထက္ မနည္း၊ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ (က်ပ္တစ္ဆယ္သန္း) ေအာက္မနည္း
အစုရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ျပီးျဖစ္ရမည္။ အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီးမွ အျခားနည္းသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္
ဒါရိုက္တာဦးေရမွာ ငါးဦးေအာက္မနည္း (သို ့မဟုတ္) တစ္ဆယ့္ငါးဦးထက္ မပိုရ။

၈၃။ ဒါရိုက္တာ၏ရာထူးသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္စဲရမည္။
(က)
ထို

အက္ဥပေဒပုဒ္မ

၈၅

ပုဒ္မခြဲ

(၁)တြင္

သီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ

့ေနာက္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုေသာ္လည္းေကာင္း
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အခ်ိန္အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

မိမိအား

ဒါရိုက္တာရာထူးအတြက္

အရည္အခ်င္းျပည့္စံုေစရန္

လိုအပ္ေသာအစုရွယ္ယာမ်ားကို

ရယူရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္

သို

့မဟုတ္

ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွရပ္စဲလွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
(ခ) လူမြအ
ဲ ျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေၾကညာျခင္းခံရလွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
(ဂ) စိတ္ေပ့ါသြပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ တရားရံုးကဆံုးျဖတ္ျခင္းခံရလွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
(ဃ)ဒါရိုက္တာအဖြဲ

့၏

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ

ဒါရို္က္တာအစည္းအေ၀းသံုးခုသို

့တက္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

သို

တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ
့မဟုတ္

တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ

သံုးလအတြင္းက်င္းပသည့္ ဒါရို္က္တာအစည္းအေ၀းအားလံုးသို ့တက္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ထိုနွစ္ရပ္အနက္
ပိုမိုရွည္လ်ားေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအတြက္ ပ်က္ကြက္ျခင္းရွိခဲ့ေသာ္၊ သို ့မဟုတ္
(င) ကုမၸဏီ ႏို ့တစ္စာ ေရးသားေပးပို ့၍ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္လွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
(စ) ကုမၸဏီ၏ အထူးအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုတ္ပယ္ခံရလွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
(ဆ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရရွိဘဲ ထိုသူ သို ့မဟုတ္ ထိုသူကအစုရွင္အျဖစ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုစပ္လုပ္ငန္း သို ့မဟုတ္
ထိုသူဒါရိုက္တာအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ

ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီသည္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမွတစ္ပါး၊

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ

ကုမၸဏီတြင္အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည့္

ကုမၸဏီ၏အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီး၏

အခြင့္အမိန္

့မရရွိဘဲ

သို

့မဟုတ္

မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို
ဆက္ခံျခင္း

သို

့မဟုတ္

ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျပဳလွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
(ဇ) အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၈၆ (စ) အရ ဆန္ ့က်င္က်ဴးလြန္လွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
(စ်) စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီး႒ာနမွ ယင္း၏ခန္ ့ထားျခင္းကို ရုတ္သိမ္းလွ်င္
၈၆။ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ခါ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္ ဒါရိုက္တာမ်ားမွာ မိမိတို ့အား ေရြးေကာက္လိုက္သည့္အခ်ိန္မွ
စ၍

ရာထူးတြင္

အခ်ိန္ကာလအၾကာဆံုး

ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအနက္

ယင္းတို

ထမ္းရြက္သူမ်ားျဖစ္ရမည္။

့အခ်င္းခ်င္း

အျခားနည္း

သို

့ရာတြင္

သေဘာတူမႈမရွိလွ်င္

တစ္ေန

့တည္း

မည္သည့္ဒါရိုက္တာ

ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္ကို မဲခ်၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
၈၇။ ႏႈတ္ထြက္ေပးရေသာ ဒါရိုက္တာတစ္ဦး၌ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခြင့္ရွိေစရမည္။
၈၈။ ကုမၸဏီသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းအတိုင္း ဒါရိုက္တာတစ္ဦးက အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီး
တြင္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရသျဖင့္ လစ္လပ္ေသာေနရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း
ျဖင့္ ျဖည့္သြင္းႏုိင္သည္။
၈၉။

ဒါရိူက္တာမ်ား

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည့္

မည္သည့္အစည္းအေ၀း၌မဆို

ႏုတ္ထြက္သြားေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ေနရာမ်ားတြင္ လူစားမျဖည့္ရေသးလွ်င္ ထိုအစည္းအေ၀းကို ေနာက္ရက္သတၱပတ္အတြင္း
ထိုေန ့၊ ထိုအခ်ိန္ႏွင့္ ထိုေနရာ၌ပင္ ေရႊ ့ဆိုင္းက်င္းပရမည္။ ထိုသို ့ေရႊ ့ဆိုင္းက်င္းပသည့္အစည္း အေ၀း၌
ႏုတ္ထြက္ေပးေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ား၏

ေနရာမ်ားကိုျဖည့္ႏိုင္လွ်င္

ႏုတ္ထြက္ေပးထားေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ား၏

ေနရာမ်ား သို ့မဟုတ္ လူသစ္မျဖည့္ရေသးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဒါရိုက္တာေဟာင္းမ်ားကို ေရႊ ့ဆိုင္း
ထားေသာ အစည္းအေ၀း၌ ့ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
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၉၀။ ဤစည္းမ်ဥ္းပါ ျပငွာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္ ့က်င္ေစဘဲ ကုမၼဏီသည္ ဒါရို္က္တာမ်ားဦးေရကို တိုးျမွင့္ျခင္း သို
မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျပဳနိုင္သည့္အျပင္ ယင္းတို ့၏အရည္အခ်င္းကိုလည္း ျပင္ဆင္နုိင္သည္။
၉၁။

အက္ဥပေဒပုဒ္မ

၈၆(ဆ)ပါ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္မဆို
သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

မဆန့္က်င္ေစဘဲ

မဆန့္က်င္ေစဘဲ

ကုမၸဏီသည္၊

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

့ထို႔အျပင္တည္ဆဲရွိသည့္မည့္သည့္

မည္သည့္ဒါရို္က္တာကိုမဆို၊

ထုတ္ပယ္ႏုိင္ျပီး၊

ထုိရာထူးအတြက္

ထိုသူ၏ရာထူး

အျခားအရည္အခ်င္းရွိ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ကိုသာမန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္အစားခန့္ထားနိုင္သည္။ ထိုသို ့ခန္ ့ထားျခင္းခံရသူသည္၊ မိမိအစား
၀င္ေရာက္ရာ

ေနရာမွ

ဒါရိုက္တာအားႏႈတ္ပယ္ျခင္းမျပဳခဲလ
့ ွ်င္

ယင္းလက္ရွိ

ထားမည္ျဖစ္သည့္

အခ်ိန္ကာလအတြက္သာလွ်င္ ရာထူးသက္တမ္းရွိရမည္။

၉၂။

ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္မည့္ဒါရိုက္တာတစ္ဦးမဟုတ္ ၍

ဒါရိုက္တာမ်ားကေရြးေကာက္ရန္အတြက္

ေထာက္ခံမထားလွ်င္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ ဒါရိုက္တာ
ရာထူးအတြက္ ေရြးေကာက္ခံခြင့္မရွိေစရ။ အက္ဥပေဒအရ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ေန့ရက္မတိုင္မီ
အနည္းဆံုး ရက္(၂၀) ျပည့္ႏွင့္ (၂၈)ရက္ ထက္မပိုဘဲၾကိဳတင္၍ ထိုသူ သို့မဟုတ္ ယင္းအားတင္ေျမွာက္ရန္
ရည္ရြယ္ေသာအျခားအစုရွင္က အဆိုပါသူအား ဒါရိုက္တာေလာင္းအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္သည့္ သို ့မဟုတ္ အဆိုပါ
သူအား

တင္ေျမွာက္ရန္

ရည္ရြယ္သည့္

နို့တစ္စာကို

ေရးသား၍

နည္းလမ္းတစ္က်လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး

ရံုးတြင္ပို့ထားမွသာလွ်င္၊ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ေရြးေကာက္ ခံခြင့္ရွိသည္။

၉၃။ ကုမၸဏီသည္ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ထားရွိရမည္။ ထ႔ိုအျပင္
အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၈၇ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ နည္းလမ္းတစ္က် လို္က္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၁၁၂။ ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဒါရိုက္တာကို ဒါရိုက္တာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါရိုက္တာသည္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ ့၏ ေယ်ဘူယ်ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကိုခံယူလွ်က္ ကုမၸဏီ၏အလုပ္ကိစၥအရပ္ရပ္ကို
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္။

၁၁၃။ ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဒါရိုက္တာသည္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ ့က မိမိအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
လိုက္နာရမည္။

ဒါရိုက္တာမ်ားက

မိမိၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္

ရွိေသာ

သို

လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း
့မဟုတ္

ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာက

ယင္းကအေရးယူထားေသာ

ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

လုပ္ငန္းကိစၥအရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒါရို္က္တာမ်ားထံစာရင္းရွင္းတမ္းတင္ျပရမည္။

၁၁၄။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဒါရိုက္တာမ်ားသံုးစြႏ
ဲ ိုင္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါရိုက္တာမ်ားအား

ယင္းတို့သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း
Page 126 of 169

အခါအားေလ်ာ္စြာအပ္ႏွင္းနိုင္သည္။

အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
မိမိတို

မိမိတို့

သင့္ေလ်ာ္သည့္ထင္ျမင္သည့္

့သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုထင္ျမင္သည့္

ကိစၥရပ္ႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္သည္ထင္ျမင္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ထိုကိစၥအတြက္

တစ္ခုခုႏွင့္ျပိဳင္တူသံုးစြရ
ဲ န္လည္းေကာင္း
အပ္ႏွင္းနုိင္သည္။

အဆိုပါ

အခ်ိန္ကာလအတြက္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအလို

ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္အပ္ႏွင္းနုိင္သည္။
ဒါရို္က္တာမ်ား၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊

ယင္းတို့ကအဆုိပါ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုး

ခ်န္လွပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

့ငွာ
သို့မဟုတ္

အစားထိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း

တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ

အခါအားေလ်ာ္စြာပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

ရုတ္သိမ္းျခင္း သို္ ့မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းျပဳနုိင္သည္။

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာဒါရိုက္တာမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၈၅။ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၈၆(စ) တြင္ အျခားနည္းျပ႒ာန္းထားသည္မွတစ္ပါး ဤကုမၸဏီမွ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးသည္
ဤကုမၸဏီကတည္ေထာင္သည့္ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္အျဖစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို့မဟုတ္ ေရာင္းသူအျဖစ္ျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးသက္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခုတြင္ ဒါရိုက္တာထမ္းရြက္ျခင္းျပဳနိုင္သည္။
အဆိုပါဒါရို္က္တာသည္

အဆိုပါအျခားကုမၸဏီတြင္

ဒါရိုက္တာအျဖစ္

သို့မဟုတ္

အစုရွင္အျဖစ္ထမ္းရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီသို ့စာရင္းျပရန္ တာ၀န္မရွိေစရ။

ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ေခ်းယူႏုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၄၁။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ယင္းတို့၏သေဘာအတိုင္း ေငြေၾကးရွာေဖြစုစည္းျခင္း၊ သို့မဟုတ္
ေငြေခ်းယူျခင္း၊

သို့မဟုတ္

ေငြရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္န္ိုင္သည္။

အထူးအားျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိရမည္။
(က)

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊

ဒီဘင္ခ်ာအစုစေတာ့(ခ္)၊

အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
အဆိုပါဒီဘင္ခ်ာစသည္မ်ားကို
အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

အာမခံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

အစဥ္အျမဲေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခားနည္းေသာ္လည္းေကာင္း
ယင္းဒီဘင္ခ်ာစသည္မ်ားကို

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊
အာမခံမပါပဲျဖစ္ေစ

လႊဲေျပာင္းမႈ

ထုတ္ေပးရန္၊

စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ကာလအပိုင္းအျခားသတ္မွတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လႊဲေျပာင္းနိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုထင္ျမင္သည့္အတိုင္း

ထို့ျပင္ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းရပ္အေပၚတြင္

တာ၀န္မ်ားႏွင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္
ေရးဆြရ
ဲ န္

ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္

အျပည့္အ၀ျဖင့္

ႏွင့္ခိုင္လံုေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊

ခ်ဳပ္ဆို၍ေသာ္

လည္းေကာင္း၊

အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အဆိုပါဒီဘင္ခ်ာ စသည္မ်ားအတြက္ေၾကြးျမီဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံရန္၊ သို့မဟုတ္
အာမခံရန္၊
(ခ)

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊

အစုစေတာ့(ခ္)မ်ားႏွင့္

ဒီဘင္ခ်ာအစုစေတာ့(ခ္)၊
အျခား

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

တာ၀န္မ်ား၊

ဖန္တီးျခင္း၊

အစုရွယ္ယာမ်ား၊

ထုတ္ေပးျခင္း၊

သို့မဟုတ္

ေျပာင္းလႊဲျခင္းကို လြယ္ကူေစရန္ ႏွင့္ အားေပးရန္၊ ထို့ျပင္အဆိုပါ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
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ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူ

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ထို့ျပင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို

ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဂ) ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာအစုစေတာ့(ခ္)၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ား၊ သို ့မဟုတ္ ေငြေခ်း သက္ေသခ ံ
လက္မွတ္မ်ား

ေငြထုတ္ေပးရာ၌အာမခံေပးရန္၊

အတိုးေငြေပးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊

ထို

့ျပင္ထိုေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ကုမၸဏီ၏အစုစေတာ့(ခ္)

မ်ားေပၚတြင္

သို့မဟုတ္

အစုရွယ္ယာေပၚတြင္

မိမိတို့သင့္သည္ဟုထင္ျမင္သည့္

နည္းလမ္းအတိုင္း၊

အျမတ္ေ၀စုေပးျခင္းကိုျဖစ္ေစ အာမခံေပးရန္၊
၄၂။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္စည္းကမ္းခ်က္
ေငြေၾကးစုစည္းႏိုင္သည္။
ျပန္ေရြးနုိင္ခြင့္ရွိေသာ
သို

အဆုိပါေငြမ်ား

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အတြက္

သို့မဟုတ္ေငြရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္အျမဲတမ္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊
ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊

့မဟုတ္ေပါင္ႏွံျခင္း၊

ကုမၸဏီ၏

မ်ားျဖင့္

ျပန္ေရြးနိူင္ခြင့္ရွိေသာ

ေၾကြးျမီဆိုင္ရာ

တာ၀န္တင္ရွိျခင္း၊

(လက္ရွိႏွင့္ေနာင္ရမည့္)

ပစၥည္းအားလံုး

ဒီဘင္ခ်ာအစုစေတာ့(ခ္)မ်ားထုတ္ျခင္း၊

သို့မဟုတ္

အျခားအာမခံခ်က္မ်ားျဖင့္ေငြေခ်းရန္

ကိုျဖစ္ေစ၊

တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ

၀န္ခံခ်က္အျဖစ္ေပးနိုင္သည္။

အစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ား၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၆၂။

အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီး၌

ေရးသြင္းထားေသာ

အစုရွင္တုိင္းသည္

သာမန္အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္အျဖစ္
မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိရမည္၊

သို့မဟုတ္

အစုရွင္မ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ သာမန္အစုရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္ မဲတစ္မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

၆၃။ လက္ျပစနစ္ျဖင့္ မဲခြရ
ဲ ာတြင္ ကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္ေသာ အစုရွင္တိုင္းသည္ မဲတစ္မဲသာေပးနိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
မဲျပားစနစ္ျဖင့္

မဲခြရ
ဲ ာတြင္

အစုရွင္အသီးသီးမွာ

မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္

မဲတစ္မဲစီ

ေပးနိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

၆၄။ အစုရွင္သည္ ကိုယ္စားမဲ ေပးသူခန္ ့၍ေစလႊတ္ေသာ ေကာ္ပိုေ ရးရွင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက္ဥပေဒပုဒ္မ
၈၀

အရ၊

နည္းလမ္းတစ္က်အာဏာ

အပ္ႏွင္းထားေသာ

ကုိယ္စားလွယ္ခန့္၍

ေစလႊတ္ေသာ

ကုမၸဏီေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္လွ်င္ ကိုယ္တိုင္မတက္ေရာက္ေသာ မည္သည့္အစုရွင္မွ် လက္ျပစနစ္ျဖင့္
မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိေစရ။

ထိုကိစၥတြင္အဆိုပါကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူ

သို့မဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္သည္

ကုမၸဏီ၏အစုရွင္ျဖစ္ဘိသကဲ့သို့ လက္ျပစနစ္ျဖင့္မဲေပးနုိင္သည္။

၆၅။

ဆက္ခံျခင္းအပိုဒ္အရ

မွတ္ပံု၀င္ပိုင္ရွင္က

အစုရွယ္ယာမ်ားကိုလႊဲေျပာင္းခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦးသည္

မဲေပးသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း

အေထြေထြအစည္းေ၀းၾကီးတြင္

အဆိုပါအစုရွယ္ယာမ်ား၏
ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မဲေပးနိုင္သည္။ သို့ရာတြင္ ဒါရိုက္တာမ်ားက အဆုိပါ အစည္းအေ၀း၌ ထိုကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ယင္း၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို
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ယခင္ (အလ်င္)က လက္ခံျပီးမဟုတ္လွ်င္ မိမိမဲေပးလိုရာအစည္းအေ၀း၊ သို့မဟုတ္ ေရႊ ့ဆိုင္းအစည္းအေ၀း
ဆိုင္သင့္ရာရာ

မျပဳလုပ္မီ

အနည္းဆံုး

ခုနစ္ဆယ့္ႏွစ္နာရီ

ၾကိဳတင္၍

မိမိအစုရွယ္ယာမ်ားကိုလႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဒါရိုက္တာမ်ားယံုၾကည္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။

၆၆။ အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ တြဖ
ဲ က္မွတ္ပံု၀င္ ပိုင္ရွင္မ်ားရွိသည့္အခါ ထုိသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးဦးသည္မည္သည့္
အစည္းအေ၀းတြင္မဆို
သကဲ့သို

ထိုအစုရွယ္ယာနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

့ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊

ထိုသူတစ္ဦးတည္းကသာ

ကိုယ္စားမဲေပးသူခန့္၍ျဖစ္ေစ

မဲေပးနုိင္သည္။

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိဘိ
ထို့ျပင္

မည္သည့္

အစည္းအေ၀းတြင္မဆို အဆိုပါတြဖ
ဲ က္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးထက္ပို၍ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားမဲေပးသူခန့္၍ျဖစ္ေစ
တက္ေရာက္လွ်င္၊ ထိုတက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ အဆိုပါအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ပံုစာရင္းတြင္ အမည္
ေရွးဦးစြာ (ပထမ) ေရးသြင္းထားသူ တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

၆၇။ အထက္တြင္ပါရွိသည့္ ဆက္ခံျခင္းအပိုဒ္မ်ားအရ လႊဲေျပာင္းထားသည့္အစုရွယ္ယာမ်ားကို ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္
အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးဦး သို့မဟုတ္ အျခားသူသည္ အဆုိပါအစုရွယ္ယာမ်ား၏မွတ္ပံု ၀င္ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ဘိသကဲ့သို ့
အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဲေပးနုိင္သည္။ သို့ရာတြင္ ဒါရိုက္တာမ်ားက အဆိုပါ
အစည္းအေ၀း သို့မဟုတ္ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ထိုကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ယင္း၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ယခင္ (အလ်င္)က
လက္ခံျပီးမဟုတ္လွ်င္ ထိုသူအေနျဖင့္မိမိေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္းကို အစည္းအေ၀းမက်င္းပမီ ၇၂ နာရီၾကိဳတင္၍
ဒါရို္က္တာလူၾကီးမ်ား ယံုၾကည္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။

၆၈။ မဲမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားမဲေပးသူခန့္၍ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီျဖစ္လွ်င္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၈၀ တြင္ေဖာ္ျပ
ထားသည့္အတိုင္း နည္းလမ္းတစ္က်အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ကျဖစ္ေစ မဲေပးႏိုင္သည္။

၆၉။ ကိုယ္စားမဲေပးသူခန္ ့စာကို ေရးသား၍ ခန္ ့ထားသူကျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏စာျဖင့္ေရးသားထား၍ နည္းလမ္းတက်
အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို ့မဟုတ္ အဆိုပါ ခန္ ့ထားသူက
ေကာ္ပိုေရးရွင္းျဖစ္လွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ရမည္။ သို့မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္က
လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
ကိုယ္စားမဲေပးသူ

မဲေပးပိုင္ခြင့္အရည္အခ်င္းရွိသည့္ကုမၸဏီ၏

အျဖစ္မခန့္ရ။

ကုမၸဏီ၏အစုရွင္ျဖစ္သည္

သို့ရာတြင္

ျဖစ္ေစ၊

အစုရွင္မဟုတ္သူမည္သူကိုမွ်

ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္

ကုမၸဏီ၏

မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ

အစုရွင္ျဖစ္လွ်င္

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏အရာရွိတစ္ဦးကို

မိမိ၏ကိုယ္စားမဲေပးသူအျဖစ္ ခန္ ့နိုင္သည္။
၇၀။

ကိုယ္စားမဲေပးသူခန့္စာႏွင့္

လက္မွတ္ေရးထိုး

လွ်င္

ႏိုၾတီပဗၺလစ္ျဖင့္

မွန္ကန္ေၾကာင္း

အမည္ေဖာ္ျပထားသူက

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ၊

ယင္းအခြင့္အာဏာ

သို့မဟုတ္

သို့မဟုတ္
ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္

ယင္းစာကို
သို့မဟုတ္

သက္ေသခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

မဲေပးရန္ၾကံရြယ္ေသာ

မိတၱဴ

အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္
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အျခားအခြင့္အာဏာရ
အခြင့္အာဏာအတြက္
ကို

အဆိုပါစာတြင္
အခ်ိန္မတိုင္မီ၊

ခုနစ္ဆယ့္ႏွစ္နာရီေအာက္

မနည္းေစဘဲ

ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံု၀င္ရံုးတြင္

ေပးအပ္

ရမည္၊

ထိုသို ့ေပးအပ္ရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကုိယ္စားမဲေပးသူခန့္လႊာမွာ ခိုင္လံုသည္ဟုမမွတ္ယူရ။
၇၁။

ကိုယ္စားမဲေပးသူခန့္စာပါ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ေပးသည့္မဲသည္၊

ကုိယ္စားမဲေပးသူကိုခန့္သည့္

အစုရွင္ ေသဆံုးျခင္း သို့မဟုတ္ ကုိယ္စားမဲေပးသူခန့္စာကို ရုပ္သိမ္းျခင္း သို့မဟုတ္ ထိုခန့္စာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
အစုရွယ္ယာကို လႊဲေျပာင္းျခင္းရွိျပီးေစကာမူ ခိုင္လံုေစရမည္။ သို့ရာတြင္ ထုိကဲ့သို ့ေသဆံုးျခင္း၊ ရုပ္သိမ္းျခင္း
သို့မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာျဖင့္ေရးသားေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို မဲမေပးမီၾကိဳတင္၍ ရံုးတြင္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစည္းအေ၀းသဘာပတိထံ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိျပီးမျဖစ္ေစရ။

၇၂။

ကိုယ္စားမဲေပးသူခန့္စာတိုင္းသည္

သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ

အစည္းအေ၀းအတြက္ျဖစ္ေစ၊

အျခားကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္း၊ သို့မဟုတ္ အေျခအေနအရပံုစံ၏ သေဘာႏွင့္ နီးစပ္နိုင္သမွ်
နီးစပ္သည့္ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။
အစုရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကြ်ႏု္ပ္က ---------------------------ျမိဳ့ေန --------------------------------------------အား
(ထိုသူမတက္ေရာက္လွ်င္) ------------------------------- ျမိဳ ့ေန ------------------------------------------အား ---------------------------------------ေန့တြင္
အထူးအေထြေထြအစည္း

က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ

အေ၀းၾကီး၌လည္းေကာင္း၊

ေနာက္အစည္းအေ၀း၌လည္းေကာင္း၊

ကုမၸဏီ၏

ထိုအစည္းအေ၀းကို

ကြ်နု္ပ္အတြက္မဲေပးရန္

သာမန္၊
ေရႊ

သို့မဟုတ္

့ဆိုင္းက်င္းပသည့္

ကြ်နု္ပ္၏ကိုယ္စားမဲေပးသူအျဖစ္

ဤစာျဖင့္ခန့္လုိက္သည္။
----------------------------------ခုႏွစ္

----------------------လ

-----------------------ရက္ေန့တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုး ပါသည္။

၇၃။ စိတ္ေပါ့သြပ္သူ အစုရွင္တစ္ဦးသည္ သို့မဟုတ္ ရူးသြပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိေသာ
တရားရံုးက
မဲျပားစနစ္ျဖင့္

အမိန့္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ

အစုရွင္တစ္ဦးသည္

မဲေပးရသည့္အခါ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လက္ျပေပးရသည့္အခါ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မိမိ၏ေကာ္မတီမွ

တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊

အျခားတရား၀င္

အုပ္ထိမ္းသူမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ မဲေပးႏိုင္သည္။ ထို့အျပင္ အဆိုပါေကာ္မတီ သို့မဟုတ္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူသည္
မဲျပားစနစ္ျဖင့္ မဲေပးရာတြင္ ကိုယ္စားမဲေပးသူခန့္၍ မဲေပးနိုင္သည္။
အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြစ
ဲ ားျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၆။ ကုမၸဏီ၏ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းသည္ က်ပ္ ၇၅,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/- (က်ပ္သန္းခုနစ္ေသာင္းငါးေထာင္) ျဖစ္ျပီး၊
ထိုေငြရင္းကိုတစ္စုလွ်င္
(တစ္ဆယ္ငါးသန္း)အျဖစ္

က်ပ္

၅,၀၀၀ိ/-

(က်ပ္ငါးေထာင္)တန္

ခြေ
ဲ ၀ပိုင္းျခားထားသည္။

အစုရွယ္ယာေပါင္း

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ

ကန့္သတ္ခ်က္မရွိခဲ့လွ်င္

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို့မဟုတ္) အဖြ့အ
ဲ စည္းတစ္ခုသည္ အကန့္အသတ္မရွိ ၀ယ္ယူနိုင္သည္။
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၁၅,၀၀၀,၀၀၀

၉။

အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည္မ်ားႏွင့္

ကုမၸဏီ၏အစု

မဆန့္က်င္ေစဘဲ

ရွယ္ယာကို

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

ဒါရို္က္တာမ်ားသင့္သည္

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား

ထင္ျမင္သည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္

သတ္မွတ္ရင္းတန္ဖိုးထက္ ျမွင့္၍ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ရင္းတန္ဖိုးႏင့္ အညီျဖစ္ေစ (အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅-ကပါ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန့္က်င္ေစဘဲ) သတ္မွတ္ရင္းတန္ဖိုးေအာက္ ေလ်ာ့၍ျဖစ္ေစ ဒါရိုက္တာမ်ားသင့္သည္
ထင္ျမင္သည့္အခ်ိန္၌

ထုတ္ေပး၍ခြေ
ဲ ၀နုိင္သည္။

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား

သို့မဟုတ္

အျခားနည္းထုခန
ြဲ ိုင္သည္။

ဒါရိုက္တာမ်ား

သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အဖိုးအစားအနားျဖင့္

ထို့အျပင္

သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အခ်ိန္အတြင္း

အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ရင္းတန္ဖိုးႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊

သတ္မွတ္တန္ဖိုးထက္ျမွင့္၍ျဖစ္ေစ ေငြေတာင္းဆိုခြင့္ျပဳရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ အ၀ရွိသည္။

၁၀။ ကုမၸဏီသည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊ သို့မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာအစု
စေတာ့(ခ္)ကို

(အၾကြင္းမဲ့)

သေဘာတူညီသည့္
ဒီဘင္ခ်ာအစု

ခြ်င္းခ်က္မရွိ

သို့မဟုတ္

အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

စေတာ့(ခ္)အတြက္

(အၾကြင္းမဲ့)

ထည့္၀င္ေငြမ်ားရယူသည့္အတြက္

စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္

လက္မွတ္ေရးထိုး၍ယူရန္

ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ား၊
ျခြင္းခ်က္မရွိေသာ၊

သို့မဟုတ္

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား

သို့မဟုတ္

သို့မဟုတ္

စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေသာ

ရယူရန္သေဘာတူညီသည့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း

မည္သည့္အခ်ိန္အခါ၌မဆို ေကာ္မရွင္ေပးနိုင္သည္။ သုိ့ရာတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေကာ္မရွင္ကို
မတည္ေငြရင္းထဲမွေပးလွ်င္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သို့မဟုတ္

ေပးရန္ျဖစ္လွ်င္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ျပင္

လက္မွတ္ေရးထိုး၍ယူရမည္ျဖစ္သည့္

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ

လက္မွတ္ေရးထိုး၍

အစုရွယ္ယာမ်ား၊

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား

စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္

ယူသည့္
သို့မဟုတ္

သို့မဟုတ္
ဒီဘင္ခ်ာအစု

စေတာ့(ခ္)ေပၚတြင္ ေကာ္မရွင္ေငြေပါင္း သို့မဟုတ္ ႏႈန္းထားသည္ ၂% (ႏွစ္)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုေစရ။
ေကာ္မရွင္ကို

ေငြလက္ငင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ား၊

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား

သို့မဟုတ္

ဒီဘင္ခ်ာအစု

စေတာ့(ခ္) ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္နုိင္သည္ သို့မဟုတ္ အေျပေပးနိုင္သည္။
အစုရွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၁၃။ အထက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒပါ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန့္က်င္ေစဘဲ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ျခင္းျပဳ
မည္ျဖစ္ျပီး၊

ယင္းသို့ထုတ္ေ၀ေသာ

အီလက္ထေရာနစ္

နည္းစနစ္အရ

သက္ေသခံလက္မွတ္သည္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ ့အစည္းအ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ျပီး၊ ကုမၸဏီ (ဘဏ္)အတြက္
ခိုင္မာျပည့္စံုေသာ အေထာက္အထား အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။
၁၄။

အစုရွင္အသီးသီးသည္

သက္ေသခံလက္မွတ္

မိမိ၏အမည္ျဖင့္

တစ္ေစာင္ကိုျဖစ္ေစ၊

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္

ဒါရိုက္တာမ်ားက

အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

သေဘာတူလွ်င္

(ဒါရိုက္တာမ်ားက

အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္အခေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္သည့္အခါ) အဆိုပါ အစုရွယ္ယာတစ္ခု သို့မဟုတ္
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တစ္ခုထက္ပိုေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကိုျဖစ္ေစ

ရထိုက္ခြင့္ရွိေစရမည္။

အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေပးျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ အျခားနည္းျပ႒ာန္းမထားလွ်င္ ကုမၸဏီက အဆိုပါ
သက္ေသခံလက္မွတ္ကို အစုရွယ္ယာမ်ား ခြေ
ဲ ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေန့ရက္ေနာက္၊ သို့မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ား
လႊဲေျပာင္းမႈကို

မွတ္ပံုတင္သည့္ေန့ရက္ေနာက္သံုးလအတြင္း

အရလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအေနျဖင့္

ျပီးစီးျပည့္စံုေအာင္

အက္ဥပေဒပုဒ္မ

ျပဳလုပ္ရမည္။

၁၀၈

အစုရွယ္ယာမ်ားဆိုင္ရာ

သက္ေသခံလက္မွတ္အသီးသီးတြင္ ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အမွတ္စဥ္ႏွင့္ အေရအတြက္ကို
လည္းေကာင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ေပးျပီးသည့္ ေငြေပါင္းကိုလည္းေကာင္း သီးျခားေဖာ္ျပရမည္။

၁၅။ အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခု ပံုသ႑ာန္ပ်က္လွ်င္၊ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ သို့မဟုတ္ ပ်က္စီးလွ်င္၊
သက္ေသခံလက္မွတ္အသစ္ သို့မဟုတ္ သက္ေသခံလက္မွတ္အသစ္မ်ားကို သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုလွ်င္
ဒါရို္က္တာအဖြ့က
ဲ
သတ္မွတ္သည့္ေငြ ေပးေဆာင္သည့္အခါလည္းေကာင္း၊ သက္ေသခံ အေထာက္အထားႏွင့္
ေလ်ာ္ေၾကးခံ၀န္ခ်ဳပ္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ဒါရိုက္တာမ်ားသင့္သည္

ထင္ျမင္သည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွိလွ်င္

ယင္းစည္္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္ေပးနိုင္သည္။

၁၆။ ႏွစ္ဦး သို့မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ သူမ်ား၏အမည္မ်ားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားဆုိင္ရာ
သက္ေသခံလက္မွတ္ကို မွတ္ပံုစာရင္းတြင္ ပထမ(ေရွးဦးစြာ) စာရင္းသြင္းထားသူအား ေပးအပ္ရမည္။

တရားဝင္လက္မွတ္ရရွိထားျခင္းမဟုတ္ေသာ အစုရွယ္ယာဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

တရားဝင္လက္မွတ္ရရွိထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ တဆင့္ေပးပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၂၄။ အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို နည္းလမ္းတက်

တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ လႊဲေျပာင္းသူႏွင့္

လႊဲေျပာင္ျခင္းခံရသူ ႏွစ္ဦးလံုးက လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ အစုရွယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ၏
အမည္ကို

မွတ္ပံုစာရင္းတြင္

ေရးသြင္းျခင္းမျပဳရေသးမမွ်

ကာလပတ္လံုး၊

ထိုအစုရွယ္ယာကို

လႊဲေျပာင္းသူ

ပိုင္ဆိုင္လွ်က္ပင္ ရွိေသးသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

၂၅။

အစုရွယ္ယာတစ္ခုခုကို

ေျပာင္းလဲေပးေနက်

လႊဲေျပာင္းသည့္စာရြက္စာတမ္းသည္

ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ရမည္။

သို့မဟုတ္

ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္း

သာမန္အားျဖင့္အစုရွယ္ယာ
ျဖစ္ရမည္။

သို့မဟုတ္

အေျခအေနအရ ေအာက္ပါပံုစံႏွင့္ နီးစပ္နိုင္သမွ် နီးစပ္သည့္ ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ရမည္။
(ေနာက္တြင္လႊဲေျပာင္းသူ

ဟုေခၚတြင္မည့္)

ကြ်နု္ပ္

---------------------------------သည္၊

(ေနာက္တြင္

လႊဲေျပာင္းျခင္း ခံရသူ ဟုေခၚတြင္မည့္) -----------------------------------က အဖိုးအစားအနားအျဖစ္ က်ပ္ ---------------------------ေပးေသာေၾကာင့္၊

ဤလႊဲေျပာင္းမႈစာျဖင့္
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အဆိုပါလႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ၊

ယင္း၏ေသတမ္းစာအတည္ျပဳသူ၊
တည္ရွိေသာ

အေမြပစၥည္းထိန္းႏွင့္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ

နံပါတ္

ျဖင့္

လႊဲအပ္ခံရသူမ်ား၏လက္သို့

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္တြင္

----------------------------ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ

ကိုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါသည္။

လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီက

လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ

ကြ်ႏ္ုပ္ကလည္း၊

အစုရွယ္ယာ

လႊဲေျပာင္းေပးသူ
(အစုရွယ္ယာမ်ား)

လႊဲေျပာင္းေပးေသာအစုရွယ္ယာ

(အစုရွယ္ယာမ်ား) ကို အဆိုပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္ခံရန္သေဘာတူပါေၾကာင္း။
၁၉-------------------------ခုႏွစ္၊

---------------------------လ

------------------------

ရက္ေန

့တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။
အသိသက္ေသ။

၂၆။

အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း

လႊဲေျပာင္းမႈစာခ်ဳပ္စာတမ္းအသီးသီးကို၊
သက္ေသခံလက္မွတ္၊
မွတ္ပံုတင္ရံုး

သို့မဟုတ္

(အလုပ္တိုက္)

ကုမၸဏီကယူထားနုိင္သည္။

နည္းလမ္းတစ္က်

တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍

စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ယာယီလက္မွတ္ႏွင့္အတူ

၌ေပးဆပ္ရမည္။

ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားဆိုင္ရာ

မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္

ကုမၸဏီသို့ယင္း၏

မွတ္ပံုတင္ရမည့္လႊဲေျပာင္းမႈစာခ်ဳပ္စာတမ္း

သို့ရာတြင္

ဒါရိုက္တာမ်ားက

အားလံုးကို

မွတ္ပံုတင္ရန္ျငင္းပယ္သည့္

လႊဲေျပာင္းမႈစာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုခုကို၊ ယင္းစာခ်ဳပ္စာတမ္း ေပးအပ္ေသာသူထံ ျပန္လည္ေပးရမည္။

၂၉။ အရြယ္မေရာက္ေသးသူအားျဖစ္ေစ၊ စိတ္ေပါ့သြပ္သူအားျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္လႊဲေျပာင္းေပးမႈမွ် မျပဳလုပ္ရ။

၃၀။ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို့မဟုတ္ ဆက္ခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေျပာင္းသည့္ သို့မဟုတ္ ဆက္ခံသည့္အစုရွယ္ယာ
၁၀၀အုပ္စု

သို့မဟုတ္

အစုရွယ္ယာ

ဒါရိုက္တာအဖြ့က
ဲ သတ္မွတ္သည့္

၁၀၀၏

အခေငြကို

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

ကုမၸဏီသို

အုပ္စုတစ္စုလွ်င္

့ေပးေဆာင္ရမည္။

ယင္းအခေငြကို

ဒါရိုက္တာမ်ားကလိုအပ္လွ်င္ အစုရွယ္ယာမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳမီ ေပးေဆာင္ရမည္။
၃၁။

လႊဲေျပာင္းမႈစာအုပ္မ်ားႏွင့္

မွတ္ပံုစာရင္းကို

ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံု၀င္ရံုး

(အလုပ္တိုက္) တည္ရွိရာ နယ္ေျမတြင္ ျဖန့္ခ်ိသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ

ေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ

အစုရွင္မ်ားႏွင့္

ဒီဘင္ခ်ာပိုင္ရွင္မ်ား

ေန့စဥ္သတင္းစာတြင္

တစ္ၾကိမ္၊

ခုနစ္ရက္ၾကိဳတင္

နို့တစ္စာေပး၍

ပိတ္ထားနိုင္သည္။ ထိုသို့ပိတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ဒါရိုက္တာမ်ားသင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ အခ်ိန္ကာလ
အတြင္းျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္စုစုေပါင္း (၄၅)ရက္ထက္မပိုေစရ။
၃၂။ ေသဆံုးေသာအစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္၏ ေသတမ္းစာ အတည္ျပဳသူ သို့မဟုတ္ အေမြပစၥည္းထိန္းသာလွ်င္ အဆိုပါ
အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ ကုမၸဏီက
အသိအမွတ္ျပဳသူျဖစ္ရမည္။ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏တြဖ
ဲ က္ ပိုင္ရွင္မ်ားအနက္ တစ္ဦး သို့မဟုတ္
တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ား

ေသဆံုးသည့္

ကိစၥတြင္

က်န္ရစ္သူမ်ားသာလွ်င္
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အဆိုပါအစုရွယ္ယာမ်ားတြင္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သို့မဟုတ္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ကုမၸဏီကအသိအမွတ္ျပဳသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ သို့ရာတြင္
ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားပါ

မည္သည့္အခ်က္ကမွ်

ေသဆံုးသူက

အျခားသူတစ္ဦးဦးႏွင့္

တြဖ
ဲ က္ပိုင္ဆိုင္သည့္

အစုုရွယ္ယာမ်ားေပၚတြင္ တင္ရွိေသာေၾကြးျမီတာ၀န္မွ ယင္း၏အေမြပစၥည္းကို ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳရ။ ကုမၸဏီသည္
အဆိုပါေသတမ္းစာ အတည္ျပဳသူ၊ သို့မဟုတ္၊ အေမြထိန္းပစၥည္းက ေသတမ္းစာ အတည္ျပဳလႊာသို့မဟုတ္
အေမြထိန္းစာ သို့မဟုတ္ အျခားတရား၀င္ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ခြင့္ လက္မွတ္ဆိုင္သည့္ရာရာကို ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
နည္းလမ္းတက်

ဖြ့စ
ဲ ည္းထားသည့္

ယင္းတို့အား

အသိအမွတ္ျပဳရန္

မည္သည့္ကိစၥ

တြင္မဆို

အျခားတရား၀င္ကိုယ္စား

တရားရံုး

သို့မဟုတ္

တာ၀န္မရွိေစရ၊

အာဏာပိုင္ထံမွ

သို့ရာတြင္

ေသတမ္းစာအတည္ျပဳလႊာ

ေဆာင္ရြက္ခြင့္

လက္မွတ္

ေရွးဦးစြာရယူထားျပီးမဟုတ္လွ်င္

ဒါရိုက္တာမ်ားကသင့္သည္ထင္ျမင္ေသာ

သို့မဟုတ္

တင္ျပရမည့္

အေမြထိန္းစာ

သို႔မဟုတ္

တာ၀န္မွကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ျပင္

ေနာက္အပိုဒ္အရ ေသဆံုးသည့္အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္၏ အမည္ျဖင့္ တည္ရွိေနေသာအစုရွယ္ယာမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့
(လံုး၀) ရပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္သည္ဟု ေတာင္းဆိုသူ၏အမည္ကို အစုရွယ္ယာပို္င္ရွင္အျဖစ္ ဒါရိုက္တာမ်ားသင့္သည္
ထင္ျမင္သည့္

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္

ျဖစ္ေစ၊

အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

မဆန့္က်င္ေစဘဲ၊

မွတ္ပံုတင္ေပးနုိင္သည္။

၃၃။

အထက္တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ

အပိုဒ္ပါ

အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္တစ္ဦးဦး ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လူမအ
ြဲ ျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေၾကညာျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ

လႊဲေျပာင္းျခင္းမွတစ္ပါး

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိလာသူသည္

ဤအပိုဒ္အရ

အျခားတရား၀င္နည္းလမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
ရထိုက္ခြင့္ရွိသူအေနျဖင့္

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရန္ၾကံရြယ္သူျဖစ္ေၾကာင္း

ဒါရိုက္တာမ်ားကလံုေလာက္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား သို့မဟုတ္ ယင္း၏ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
သက္ေသခံအေထာက္အထားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

အဆိုပါ

အထက္တြင္ပါရွိေသာ

တင္ျပသည့္အခါ

အစုရွယ္ယာမ်ား

ႏွင့္

ဒါရိုက္တာမ်ား၏

စပ္လ်ဥ္း၍

(ယင္းတို့က

အစုရွင္အျဖစ္

လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ေပးရန္တာ၀န္မရွိေသာ)

မွတ္ပံုတင္နိုင္သည္။

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

သို့မဟုတ္

မဆန့္က်င္ေစဘဲ

အဆိုပါအစုရွယ္ယာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းနိုင္သည္။ ဤစာပိုဒ္ကို “ဆက္ခံျခင္းအပိုဒ္” ဟူ၍ ရည္ညႊန္းထားသည္။

၃၄။ အစုရွယ္ယာမ်ား ဆက္ခံျခင္းအသီးသီးကို၊ ဒါရိုက္တာမ်ားလိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးရမည္။
ထိုသို့မွန္မမွန္

စစ္ေဆးျခင္း

မျပဳရေသးလွ်င္

ကုမၸဏီသည္

ဆက္ခံျခင္းတစ္ခုခုကို

မွတ္ပံုတင္ေပးရန္

ျငင္းဆိုနိုင္သည္။

မတည္ရင္းႏွီးေငြေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၃၇။

ကုမၸဏီသည္အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

မွတ္ယူသည့္ေငြေပါင္းႏွင့္

အမ်ိဳးအစားရွိ

အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ားကို

ယင္း၏မတည္ေငြရင္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တိုးျမွင့္နုိင္သည္။
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ယင္းတို့သည္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု
ဖန္တီးျခင္းျဖင့္လည္းေကာာင္း၊

၃၈။

အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ားသည္၊

လက္ရွိပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊

လႊဲေျပာင္းျခင္း၊

ဆက္ခံျခင္း၊

သိမ္းယူျခင္း

စသည္တို့ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူလအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားနည္းတူ၊ တူညီေသာျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေစရမည္။

၃၉။

ကုမၸဏီသည္

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ဥပေဒအရအခိုက္အတန့္အားျဖင့္

ခြင့္ျပဳသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏မတည္ေငြရင္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလွ်ာ့နိုင္သည္။ ထို့ျပင္
မတည္ေငြရင္းကို၊

ျပန္လည္ေတာင္းဆိုနိုင္သည္ဟူေသာ

အခ်က္ေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခားနည္းျပဳလုပ္နိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျချပဳ၍ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။

အျမတ္ေဝစုမ်ားႏွင့္ အရန္ထားရွိမႈဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၁၁၈။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

အျမတ္ေငြစုမ်ားထုတ္ေပးရန္

ကုမၸဏီ၏ႏွစ္စဥ္အသားတင္အျမတ္ေငြထမ
ဲ ွ
မနည္းသည့္ေငြႏွင့္ညီမွ်ေသာ

မေထာက္ခံမီ၊

ယင္းအျမတ္ေငြ၏ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္

ေငြကိုထည့္၀င္ျပီးျဖစ္သည့္

မတည္ေငြ၏

ပမာဏႏွင့္

ညီမွ်သည့္တိုင္

သီးသန့္ရန္ပံုေငြတင
ြ ္ လႊဲေျပာင္းထားရွိရမည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၈(ဋ) ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ
သီးသန့္ရန္ပံုေငြဖြင့္လွစ္ျပီး

ယင္းရန္ပံုေငြတင
ြ ္ရွိသည့္

ေငြပမာဏကို

အက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၂၂၇-ဋ

(၃)တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရမည္။

၁၁၉။ ကုမၸဏီ၏အျမတ္ေငြမ်ားကို၊

ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ဖန္တီးထားသည့္

သို့မဟုတ္ ဖန္တီးရန္ခြင့္ျပဳသည့္၊

ထိုအျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရိွလွ်င္၊ ယင္းအထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မဆန့္က်င္ေစ
ဘဲလည္းေကာင္း၊

ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

မဆန့္က်င္ေစဘဲလည္းေကာင္း၊

အစုရွင္မ်ားအား

အျမတ္ေ၀စုေၾကညာသည့္ ေန့ရက္တြင္ ယင္းတို့အသီးသီးပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားေပၚတြင္ ေပးျပီးျဖစ္သည့္
မတည္ေငြရင္း၏ အခ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြေ
ဲ ၀ေပးရမည္။
၁၂၀။

သို့ရာတြင္မေတာင္းဆိုမီ

အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ

ၾကိဳတင္ေပးထားသည့္

မတည္ေငြအေပၚတြင္

အတိုးေပးေနရလွ်င္ ယင္းမတည္ေငြေပၚတြင္ အျမတ္ေ၀စု ရရွိပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
၁၂၁။

ကုမၸဏီသည္

အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီးတြင္

အျမတ္ေ၀စုမ်ားကိုေၾကညာနုိင္သည္။

သို့ရာတြင္

မည္သည့္အျမတ္ေ၀စုမွ် ဒါရိုက္တာမ်ားက ေထာက္ခံသည့္ေငြထက္ မပိုေစရ။ ထို့အျပင္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏
မွတ္ပံု၀င္ပိုင္ရွင္မွတစ္ပါး မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ် ထုတ္မေပးရ။
၁၂၂။

မည္သည့္သက္ဆုိင္ရာႏွစ္၏

အျမတ္ေငြထမ
ဲ ွ

မဟုတ္လွ်င္

အျမတ္ေ၀စုကိုမွ်

ထုတ္ေပးျခင္းမျပဳရ။

အျမတ္ေငြထမ
ဲ ွ
အဆိုပါ

အတုိးမ်ားမေပးေစရ။
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သို့မဟုတ္

မခြေ
ဲ ၀ရေသးသည့္

အျမတ္ေ၀စုမ်ားအတြက္

ကုမၸဏီက

၁၂၃။ ကုမၸဏီ၏အသားတင္အျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ေၾကညာခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္
ျဖစ္ေစရမည္။
၁၂၄။

ၾကားျဖတ္အျမတ္ေ၀စုထုတ္ေပးျခင္းသည္

ကုမၸဏီ၏

အေျခအေနအရ

တရားမွ်တသည္ဟု

ဒါရုိက္တာမ်ားက ယူဆလွ်င္ အစုရွင္မ်ားအား ၾကားျဖတ္အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေပးနိုင္သည္။
၁၂၅။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

ထုတ္မေပးပဲထားရွိနုိင္

ကုမၸဏီက

သည့္ျပင္

လက္ရွိထားသည့္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာ

ပုိင္ဆိုင္ခြင့္လက္ရွိထားရွိျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္

အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို

ေၾကြးျမီမ်ား၊

သို့မဟုတ္

တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေျပေပးဆပ္ရန္အတြက္ ထုိေငြမ်ားကို အသံုးျပဳနိုင္သည္။
၁၂၆။

အစုရွယ္ယာမ်ားလႊေ
ဲ ျပာင္းျပီးေနာက္

ေၾကညာသည့္

အျမတ္ေ၀စုကို

အစုရွယ္ယာမ်ားလႊေ
ဲ ျပာင္းမႈကို

မွတ္ပံုမတင္မီ အျမတ္ေ၀စု ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
၁၂၇။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

အစုရွင္ျဖစ္နိုင္ျခင္း၊

အစုရွယ္ယာဆက္ခံျခင္းအပိုဒ္အရ၊

သို့မဟုတ္

သက္ဆုိင္သည့္အစုရွယ္ယာမ်ား

ထိုအပိုဒ္အရ၊
အတြက္

ထိုသူအစုရွင္ျဖစ္လာသည့္တိုင္ေအာင္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူသည္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက

ေပးရမည့္အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို

သို့မဟုတ္

လႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္

ထိုအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္

ယင္းအစုရွယ္မ်ားကို

ထိုသူက

စပ္လ်ဥ္း၍

နည္းလမ္းတက်

လႊဲေျပာင္းျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မေပးဘဲထားနုိင္သည္။
၁၂၈။

အစုရွယ္ယာမ်ားကိုတြဲဖက္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္

တစ္ဦးဦးက

ယင္းအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လူအမ်ားကိုမွတ္ပံုတင္ထားလွ်င္

ေပးရမည့္အျမတ္ေ၀စုအားလံုးႏွင့္

ထိုသူမ်ားအနက္

အျမတ္ေ၀စုႏွင့္သက္ဆိုင္

သည့္ေငြမ်ားအတြက္ ရရွိေၾကာင္းခိုင္လံုသည့္ ေျပစာလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးနုိင္သည္။
၁၂၉။

အျခားနည္းညႊန္ၾကားထားျခင္း

အစုရွင္ထံသို့ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မရွိလွ်င္၊

အျမတ္ေ၀စုကို

အျခားသူထံသို့ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
တြဖ
ဲ က္အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားကိစၥ၌

၀ါရမ္းလက္မွတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
မွတ္ပံုတင္စာအုပ္တြင္

ရထိုက္ခြင့္ရွိသည့္

ယင္း၏မွတ္ပံု၀င္လိပ္စာ

တပ္၍

စာပို့တိုက္မွေပးပို့နုိင္သည္။
တြဖ
ဲ က္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ဦးစြာနာမည္ေပါက္သူ၏ မွတ္ပံု၀င္လိပ္စာသို ့ထုတ္ေပးနိုင္သည္။ ထိုသို့ေပးပို့သည့္ ခ်က္လက္မွတ္ကို သို့မဟုတ္
၀ါရမ္းလက္မွတ္ကို ေပးပို့ခံရသူ၏အမိန့္အတိုင္း ေငြေပးရမည္။
၁၃၀။

အျမတ္ေ၀စုထုတ္ေပးေၾကာင္း

ေၾကညာသည့္ႏို့တစ္စာကို၊

ၾကားျဖတ္အျမတ္ေ၀စုအတြက္ျဖစ္ေစ၊

အျခားအျမတ္ေ၀စုအတြက္ျဖစ္ေစ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားထံ ေနာက္တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္
နည္းလမ္းအတိုင္း ေပးပို့ရမည္။
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၁၃၁။ ေၾကညာသည့္ေန့မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳသည့္ အျမတ္ေ၀စုအားလံုးကို ေတာင္းဆုိျခင္း
မျပဳေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ဒါရိုက္တာမ်ားက ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအလို့ငွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံႏိုင္သည္။
သို ့မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္း အသံုးျပဳနိုင္သည္။
ကုမၸဏီ၏ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၁၃၂။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္၊ ေအာက္ပါမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ထားရွိေစရမည္(က) ကုမၸဏီ၏ရေငြႏွင့္ သံုးေငြ၊ ထိုရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ား၊
(ခ) ကုမၸဏီက ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူျခင္း၊
(ဂ) ကုမၸဏီ၏ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီတာ၀န္မ်ား။
၁၃၃။ ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒါရိုက္တာမ်ားက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္
အျခားေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ထားရွိရမည့္ျပင္ ဒါရိုက္တာမ်ားက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

၁၃၄။ ဒါရို္က္တာမ်ားသည္ ဒါရိုက္တာမဟုတ္သည့္ အစုရွင္မ်ားအား ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ေငြစာရင္း
စာအုပ္တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဆးခြင့္ ေပးသင့္မေပးသင့္ႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္ သို့မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ ေပးရမည္ကို
အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ရမည္။ (ဒါရိုက္တာမဟုတ္သည့္) မည္သည့္အစုရွင္မ်ားမွ် ဥပေဒက အပ္ႏွင္းသည့္
အတိုင္းမွတစ္ပါး သို့မဟုတ္ ဒါရိုက္တာမ်ားက ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီက အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ျဖစ္ေစ
ခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္းမွတစ္ပါး ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္စာရင္းစာအုပ္ သို့မဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိုမွ် စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္
မရွိေစရ။
၁၃၅။ အရံႈးျမတ္စာရင္းတြင္ အက္ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၃၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၃) တြင္ရည္ညႊန္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အျပင္ သင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြကို ရရွိရာ ၀င္ေငြလမ္းမ်ားအလိုက္ ခြျဲ ပျပီး၊ စုစုေပါင္း
သံုးေငြကို ရံုးစရိတ္၊ လစာမ်ားႏွင့္ အျခားစရိတ္မ်ားခြျဲ ခား၍ျပရမည္။ အစည္းအေ၀းသို့အရႈံးႏွင့္ အျမတ္ေငြမ်ားကို
တရားမွ်တမွန္ကန္စြာ တင္ျပနိုင္ရန္၊ စာရင္းရွင္းေသာႏွစ္တြင္ ရရွိေသာ၀င္ေငြထမ
ဲ ွ အသံုးေငြအျဖစ္ ျပသင့္ေသာ
အသံုးစရိတ္တိုင္းကို
တစ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္

စာရင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပရမည္။

အသံုးျပဳေသာ္၊

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖန့္ျပီးကုန္က်ရမည့္

ထိုအသံုးစရိတ္မ်ား၏

စုစုေပါင္းေငြကိုေဖာ္ျပျပီး၊

အသံုးစရိတ္မ်ိဳးကို

ယင္းအသံုးစရိတ္မ်ားထဲမွ

အစိတ္အပိုင္းကိုသာ ထိုႏွစ္တြင္ရရွိေသာ ၀င္ေငြထမ
ဲ ွ ကုန္က်ေသာအသံုးစရိတ္အျဖစ္ျပရေသာ အေၾကာင္းကို
ေဖာ္ျပရမည္။

၁၃၆။

ကုမၸဏီ၏

ဒါရိုက္တာမ်ားက

မေက်ာ္လြန္သည့္ေန့ရက္တစ္ရက္ႏွင့္

ထို့ေနာက္

ကုမၸဏီစတည္ေထာင္ျပီး
ျပကၡဒိန္ႏွစ္တိုင္း
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တစ္ႏွစ္လွ်င္

တစ္ဆယ့္ရွစ္လ
အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္

ကနဦးကိစၥတြင္

ကုမၸဏီစတည္ေထာင္သည့္ေန့မွ

အစည္းအေ၀းက်င္းပသည့္ေန့မတုိင္မီ

စ၍၊

ယခင္ေနာက္ဆံုးစာရင္း

ထိုေနာက္လစဥ္စာရင္းကို

ျပဳစုသည့္ေန့မွ

ကိုးလမေက်ာ္လြန္ေစဘဲ

လက္က်န္ေငြစာရင္းႏွင့္ အရံႈးျမတ္စာရင္းကို ကုမၸဏီ၏အေထြေထြ အစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ တင္ျပရမည္။

၁၃၇။

အဆိုပါလက္က်န္ေငြစာရင္းႏွင့္

အရႈံးအျမတ္ေငြစာရင္းတိုင္းကို

ေနာက္တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း

ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္မ်ားက စစ္ေဆးျပီး ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာႏွင့္ အနည္းဆံုး ဒါရိုက္တာႏွစ္ဦး သို့မဟုတ္
ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာအားလံုးက လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၂ႏွင့္ ၁၃၃တို့ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
နည္းလမ္းတစ္က်

လိုက္နာရမည့္အျပင္

စာရင္းစစ္၏

အစီရင္ခံစာႏွင့္

ဒါရိုက္တာမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားပါ

ပူးတြပ
ဲ ါရွိရမည္။
၁၃၈။ ဒါရို္က္တာမ်ားသည္ လက္က်န္ေငြစာရင္းတိုင္းႏွင့္အတူ ကုမၸဏီ၏အလုပ္မ်ား၏ အေျခအေန၊ အျမတ္ေ၀စု
အျဖစ္ယင္းတို့က

အျမတ္ေငြထမ
ဲ ွ

ထုတ္ေပးရန္

ေထာက္ခံသည့္

ေငြပမာဏ(ရွိလွ်င္)

ယင္းေငြပမာဏ၊

သီးသန့္ရန္ပံုေငြ ထဲသထ
ို့ ည့္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ပမာဏ (ရွိလွ်င္) ယင္းေငြပမာဏတို့ကို ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အထက္တြင္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အစီရင္ခံစာျပဳလုပ္၍ ပူးတြတ
ဲ င္သြင္းရမည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာကို
ဤကိစၥအလို့ငွာ

ဒါရိုက္တာအဖြ့က
ဲ

ခြင့္ျပဳပါက၊

ကုမၸဏီ၏

ဒါရိုက္တာမ်ားကိုယ္စား

ဥကၠဌက

လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္သည္။ သို့မဟုတ္ ဒါရိုက္တာအားလံုးက လက္မွတ္ေရးထိုးနုိ္င္သည္။

၁၃၉။ ကုမၸဏီသည္ပံုႏွိပ္ရိုက္ထားသည့္ စစ္ေဆးျပီးျဖစ္ေသာ ယင္းလက္က်န္ေငြစာရင္းႏွင့္ အရံႈးအျမတ္ေငြစာရင္း
တစ္ေစာင္စီႏွင့္

ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္

စာရင္းစစ္မ်ား၏

အစီရင္ခံစာမ်ားကို

တင္ျပမည့္အစည္းအေ၀း

မက်င္းပမီအနည္းဆံုး တစ္ဆယ့္ေလးရက္ ၾကိဳတင္ျပီး ကုမၸဏီ၏ အစုရွင္မ်ား၏ မွတ္ပံု၀င္လိပ္စာသို ့ေနာက္တြင္
နုိ့တစ္စာမ်ားေပးပို့ရန္

ညႊန္ၾကားထားသည့္

အရံႈးအျမတ္စာရင္းႏွင့္

အစီအရင္ခံစာမ်ားကို

နည္းလမ္းအတိုင္းေပးပို့ရမည္။
အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ

တစ္ဆယ့္ေလးရက္

ကုမၸဏီ၏ အစုရွင္မ်ား စစ္ေဆးရန္ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံု၀င္ရံုးတြင္ အပ္ႏွံထားရမည္။
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ယင္းလက္က်န္ေငြစာရင္း၊
အေတာအတြင္း

၁၀။ ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား (RELATED PARTY TRANSACTIONS)

ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ား
ေအာက္ပါတို႔မွာ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား (transactions) ျဖစ္ၾကၿပီး၊
ဇယားတြင္ ဆက္ႏြယ္ေနသူ (related party) အားလုံးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အငွားဝယ္ျခင္း (Hire Purchase)
MCB ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ Good Brothers Co. Ltd., ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ကာ အငွားဝယ္ အေျခခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ား ရွိပါသည္။

ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ားမွ

ဝင္ေငြ မ်ားစြာ ရရွိၿပီး၊ Good Brothers Co. Ltd., သို႔ က်သင့္ေသာ ေကာ္မရွင္ေၾကး၊ ဝန္ေဆာင္ခံႏွင့္
ငွားရမ္းခတို႔မွာ တူညီေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတြင္း အျခား ဘဏ္မ်ားက သတ္မွတ္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အတိုင္း
အလားတူ ျဖစ္ပါသည္။

MCB ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖင့္ Good

Brothers Co. Ltd., အား အထူး အခြင့္အေရး တစ္စုံတစ္ရာ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

၃၁ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၆ အထိ အငွား၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား
စဥ္.
၁
၂
၃

အမည္
ဦးလွဦး
ဦးစိုးႏိုင္ @ ဦးကိုကိုၾကီး
ဦးေမာင္ေမာင္တင္

ကုမၸဏီအမည္
Good Brothers Co. Ltd
Capital Automative co. ltd
Farmer PhoeYarzar co. ltd

Total

ခြင့္ျပဳေခ်းေငြ

အာမခံေငြပမာဏ

(က်ပ္သန္းေပါင္း )

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၁၆,၃၁၆.၆၃

၂,၆၁၆.၅၁

၂,၄၂၉.၀၀

၃၂၅.၇၅

၅၃၉.၉၃

၃၅၀.၄၀

၁၉,၂၈၅.၅၆

၃,၂၉၂.၆၆

ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦး
စစ္ေတြဘဏ္ခြဲ အေဆာက္အဦးကို MCB ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ Good Brother Co. Ltd., က
ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အဦး အတြက္ ငွားရမ္းခမွာ ေဈးကြက္ အတြင္း ေပါက္ေဈးႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး၊
Good Brother Co. Ltd., အား အထူး အခြင့္အေရး တစ္စုံတစ္ရာ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။
အေထြေထြ
MCB ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အထူး အခြင့္အေရး ေပးျခင္း မရွိပါ။ ၎တို႔အား
အျခား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံသည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ား အတိုင္း အလားတူ ေကာက္ခံပါသည္။

Page 139 of 169

စဥ္

ခြင့္ျပဳေခ်းေငြ

အမည္
၁.

(က်ပ္)

ဦးစိုးႏိုင္ @
ဦးကိုကိုၾကီး

ေခ်းေငြ
အမ်ဳိးအစား

၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂.

ဦးလွဦး

၁၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၃.

ဦးျပည့္၀ထြန္း

-

၄.

ဦးေဇယ်သူရမြန္

-

ဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္
(က်ပ္)

ေခ်းေငြ

၂၁,၉၃၆,၀၀၀.၀၀

ကုန္သြယ္ေရး

၇,၁၀၂,၀၀၀.၀၀

အာမခံ
ဘဏ္

၂၇,၃၀၉,၃၆၁.၆၀

အာမခံ
ဘဏ္

၁၀၈,၉၆၂,၃၇၁.၆၀

အာမခံ

စုစုေပါင္း

မွတ္ခ်က္၊

၁၆၅,၃၀၉,၇၃၃.၂၀

ဦးျပည့္ဝထြန္းသည္

ယခင္က

ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာ

တစ္ဦး

အျဖစ္

တာဝန္

၁-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ စ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး

မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ဦးကိုကိုႀကီးက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာ

တစ္ဦး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္မလာမီကတည္းက

သက္ဆိုင္ရာ

၎အေနျဖင့္ ၁-၈-၂၀၁၅

မွ စ၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္လံုး ကို ၁၄-၈-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢဳိလ္တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ စာရင္းရွင္ လက္က်န္ေငြ၊ ေငြစုဘဏ္ အပ္ေငြ၊
အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြ ပမာဏ အသီးသီးကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ အခ်က္အလက္မ်ား အရ MCB က ၎တို႔ အသီးသီးအား ေပးသည့္ အတိုးေငြ ပမာဏတို႔ကို
လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
က်ပ္သန္းေပါင္း
စဥ္
၁

အမည္
ဦးစိုးနိုင္ @ ဦးကိုကိုၾကီး

စာရင္းရွင္

ေငြစုဘဏ္္

အခ်ိန္ပိုင္း

ေခၚယူ

စုစုေပါင္း

၆၃၀.၈၉

၃,၅၈၅.၀၉

၇,၁၉၈.၅၄

၅၅၉.၆၅

၁၁၉၇၄.၁၇

၂၅.၉၁

၂၀.၉၆

-

၁၂၈.၅၂

၁၇၅.၃၉

၂

ဦးလွဦး

၃

ဦးအုန္းဆိုင္

-

၂၉.၃၉

-

၀.၃၈

၂၉.၇၇

၄

ဦးေအာင္ေအာင္

-

၀.၀၆

-

-

၀.၀၆

၅

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

၃၃၁.၂၃

၁၄၃.၃၃

-

-

၄၇၄.၅၆

၆

ဦးေဇယ်သူရမြန္

၁.၀၄

၃၈.၀၉

-

-

၃၉.၁၃

၇

ဦးထြန္းလြင္

၁၁.၅၉

၀.၀၁

-

၃၁၁.၅၄

၃၂၃.၁၄
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ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔အား ေပးသည့္ အတိုးႏႈန္း
သန္းေပါင္း
စဥ္

အမည္

၁

ဦးစိုးနိုင္ @ ဦးကိုကိုၾကီး

၂

ဦးလွဦး

၃

ဦးအုန္းဆိုင္

၄

စုေငြ အေပၚ

အတိုး

အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြ

ေခၚယူအပ္ေငြ

အေပၚ အတိုး

အေပၚ အတိုး

၄၂၄.၂၆

၄၉၅.၉၄

၀.၄၁

-

စုစုေပါင္း

၉၇.၈၉

၁,၀၁၈.၀၉

၂၅.၆၀

၂၆.၀၁

၂၉.၃၉

-

၀.၂၆

၂၉.၆၅

ဦးေအာင္ေအာင္

၂.၃၀

-

-

၂.၃၀

၅

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

၀.၃၈

-

-

၀.၃၈

၆

ဦးေဇယ်သူရမြန္

၁၀.၁၂

-

-

၁၀.၁၂

၇

ဦးထြန္းလြင္

-

-

၁၀၇.၈၈

၁၀၇.၈၈

၃၁-၃- ၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံျခားေငြ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ
No.

အမည္

ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား
USD

၁.

ဦးစိုးနိုင္ @ ဦးကိုကိုၾကီး

၂.

ဦးေဇယ်သူရမြန္

၃.

ဦးထြန္းလြင္

၄.

ဦးလွဦး

၅.

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

EUR

SGD

၃၆၂.၃၇

၁၀၀.၀၀

၃,၁၄၂,၆၂၀.၀၉
၉၈,၀၀၈.၈၀
၈,၃၉၅.၀၉
၈၁,၄၅၈.၃၉
၁,၂၀၂.၆၀

အထက္ပါ လူပုဂၢဳိလ္ (individual) တစ္ဦးဦး/အဖြ႔အ
ဲ စည္း (entity) တစ္ခုခု ပိုင္ဆုိင္သည့္ စာရင္းရွင္၊ ေငြစုဘဏ္
အပ္ေငြ၊ အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြတို႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔အား ေပးေသာ အတိုးေငြတင
ြ ္
လည္းေကာင္း MCB က အထူး အခြင့္အေရး တစ္စုံတစ္ရာ မေပးပါ။
ဆက္ႏြယ္ေနသူ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ဆဲကိစၥႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥတို႔ အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္
ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MCB အေနျဖင့္ MAS 24 (ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းကိုင္စံ ၂၄) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူ ဆိုင္ရာ
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေရး စံႏႈန္းစံထား သတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ခံပါသည္။
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အဆိုပါ စံႏႈန္းစံထားကို ေအာက္ပါတို႔တြင္



ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပုံ၊ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း၊



အဖြ႔အ
ဲ စည္း

တစ္ခုႏွင့္

ယင္း၏

ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔

အၾကား

အျပန္အလွန္

ရွိေနၾကေသာ

စာရင္းလက္က်န္မ်ား၊


အပုိဒ္ခြဲ (က) ႏွင့္ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အရာတို႔အား ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည့္
အေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း၊



အဆိုပါ အရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ျခင္း။

ေအာက္ပါ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပုဂၢဳိလ္ (party) တစ္ဦးသည္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း (entity) တစ္ရပ္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသူ ျဖစ္သည္ (က)

ယင္းပုဂၢဳိလ္က တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ ၾကားခံ တစ္စုံတစ္ရာ မွတဆင့္ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ (၁)

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းအား

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊

ထိုအဖြဲ႔အစည္း၏

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို

ခံရျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ အတူ ဘုံ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိျခင္း (ယင္းတြင္ မိခင္အဖြဲ႔အစည္း၊
လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္

လက္ေအာက္ခံျဖစ္ဖက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(fellow

subsidiaries) ပါဝင္သည္)၊

(ခ)

(၂)

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္း အေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ ဩဇာလႊမ္းမိုးခြင့္ ရေစသည့္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရွိျခင္း၊

(၃)

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္း အေပၚ ပူးတြဲ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိျခင္း၊

ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ တြဖ
ဲ က္ (associate) တစ္ရပ္ ျဖစ္ျခင္း (MAS- 28 “တြဖ
ဲ က္တို႔တြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း” ပါ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း)၊

(ဂ)

ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ ဖက္စပ္ (joint venture) တစ္ခု ျဖစ္လ်က္၊ ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္ ဖက္စပ္ဝင္ တစ္ရပ္
ျဖစ္ျခင္း (MAS 31 “ဖက္စပ္တို႔တြင္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္ျခင္း” ပါ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း)၊

(ဃ)

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိခင္အဖြဲ႔အစည္း၏ အေရးပါေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုအေဝး (key
management personnel) တြင္ ယင္းပုဂၢဳိလ္ အပါအဝင္ ျဖစ္ျခင္း၊

(င)

ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ အပိုဒ္ခြဲ (က) သို႔မဟုတ္ (ဃ) တြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦး၏
နီးစပ္ေသာ မိသားစုဝင္ ျဖစ္ျခင္း၊

(စ)

ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ) သို႔မဟုတ္ (င) တြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးက သီးျခား
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပူးတြဲလ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
ခံရေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ) သို႔မဟုတ္ (င)
တြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးက တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ သိသာထင္ရွားစြာ
ဩဇာလႊမ္းမိုးျခင္း ခံရေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ျခင္း၊

သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ အဖြ႔အ
ဲ စည္း

အတြင္း မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ရာ၌ သိသာထင္ရွားေသာ မဲ အေရအတြက္ ေပးပိုင္ခြင့္ကို အခြင့္အာဏာကို
အပိုဒ္ခြဲ(ဃ) သို႔မဟုတ္ (င) တြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးက ရရွိထားျခင္း၊
(ဆ)

ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

အျခားအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု၏

သို႔တည္းမဟုတ္

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္

အလုပ္သမားမ်ား အက်ဳိးငွာ ျပဳလုပ္ထားသည့္

ဆက္ႏြယ္ေနသူ
အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

အဆုံးသတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ခံစားခြင့္ အစီအစဥ္ (post-employment benefit plan) တစ္ရပ္ ျဖစ္ျခင္း။
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“ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥ” (related party transaction) ဆိုသည္မွာ တန္ဖိုး
က်သင့္လ်က္ ျဖစ္ေစ၊ မက်သင့္ဘဲ ျဖစ္ေစ ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔ အၾကား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦး၏ နီးစပ္ေသာ မိသားစုဝင္ ဆိုရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အဆိုပါ
လူပုဂိၢဳလ္ အေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ လူပုဂိၢဳလ္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခံရႏိုင္ေသာ
မိသားစုဝင္ကို ဆိုလိုသည္။ ယင္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္ (a)

အဆိုပါ လူပုဂၢဳိလ္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ သားသမီးမ်ား၊

(b)

အဆိုပါ လူပုဂၢဳိလ္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္

(c)

အဆိုပါ လူပုဂၢဳိလ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေပၚ မွီခိုေနသူမ်ား။

“ထိန္းခ်ဳပ္မႈ” (Control) ဆိုသည္မွာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ ကိုယ္က်ဳိး ရရွိေအာင္ ယင္း
အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏
ဆိုလိုသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ျခင္းကို
“ပူးတြထ
ဲ ိန္းခ်ဳပ္မႈ” (joint control) ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ခု အေပၚ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို သေဘာတူညီခ်က္ ပဋိညာဥ္ တစ္ခု အရ မွ်ေဝ က်င့္သုံးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ဩဇာလႊမ္းမိုးျခင္း”

(Significant

influence)

ဆိုသည္မွာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

“သိသာထင္ရွားစြာ

တစ္ခုက

ဘ႑ာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး မူဝါဒ ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ မူဝါဒတို႔ အေပၚ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မေျမာက္ပါ။

အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ အရ

သိသာထင္ရွားစြာ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရႏိုင္သည္။
“အေရးပါေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုအေဝး” (Key management personnel) ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးဦး အပါအဝင္ ၎အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အတြက္ တိုက္႐ိုက္
သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ စီမံကိန္း ေရးဆြျဲ ခင္း၊ ၫႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အာဏာႏွင့္
တာဝန္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ ဆက္ႏြယ္ေနသူ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုခ်င္းကို သုံးသပ္ရာတြင္ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရး၏ ဥပေဒ
အရ ပုံစံထက္ အႏွစ္သာရကို အာ႐ုံစိုက္ သုံးသပ္သည္။
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Disclosure)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ ၁။

မိခင္အဖြဲ႔အစည္း

(parent)

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား

ႏွင့္

လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္း

(transactions)

ရွိသည္

(relationships) ကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည္။
အမည္ကို ဖြင့္ဟ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။
(ultimate

controlling

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည္။
အမ်ားျပည္သူသို႔

ျဖစ္ေစ

(subsidiary)

မရွိသည္

ျဖစ္ေစ

တို႔

အၾကား

ဆက္ဆံေရးမ်ား

အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ရပ္သည္ ၎၏ မိခင္အဖြဲ႔အစည္း

၎၏ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းသည္ ၎အား ေနာက္ဆုံး ထိန္းခ်ဳပ္သူ

party)

မဟုတ္လွ်င္

ထိုေနာက္ဆုံးထိန္းခ်ဳပ္သူ၏

အမည္ကို

၎အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးထိန္းခ်ဳပ္သူတို႔ ႏွစ္ဦးလုံးက

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား

မထုတ္ျပန္လွ်င္

ယင္းတို႔ေအာက္

ဝါအရင့္ဆုံး

အထက္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္ကိုလည္း ဖြင့္ဟ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။
၂။

ဆက္ႏြယ္ေနသူ ဆက္ဆံေရးမ်ား၏ အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ရပ္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဘ႑ာေရး
ရွင္းတမ္းမ်ားကို

ဖတ္႐ႈသူတို႔

သိျမင္ႏိုင္ရန္
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အလို႔ငွာ၊

ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔

အၾကား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား

ရွိသည္

ျဖစ္ေစ၊

မရွိသည္

ျဖစ္ေစ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ရွိပါက

သက္ဆိုင္ရာ

ဆက္ႏြယ္ေနသူ ဆက္ဆံေရးကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။
၃။

မိခင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္

လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းတို႔

အၾကား

ရွိေနသာ

ဆက္ႏြယ္ေနသူ

ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ရွာေဖြ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ MAS 27 ၊ MAS 28 ႏွင့္ MAS 31 တို႔ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အျပင္ ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္း၊
သိသာထင္ရွားသည့္

MAS 27 ၊ MAS 28 ႏွင့္ MAS 31 တို႔က

တြဖ
ဲ က္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္

အတိုင္းအတာျဖင့္

ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ျပဳလုပ္ထားေသာ

ခံရေသာ

အဖြ႔ဲအစည္းတို႔၌

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔

စာရင္းႏွင့္

အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ဆီေလ်ာ္စြာ ေဖာ္ျပရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
၄။

မိခင္အဖြဲ႔အစည္းက

လည္းေကာင္း၊

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား

ေနာက္ဆုံးထိန္းခ်ဳပ္သူက

မထုတ္ျပန္သည့္

အဖြဲ႔အစည္း

လည္းေကာင္း

တစ္ခု

အမ်ားျပည္သူသို႔

အေနျဖင့္

အမ်ားျပည္သူသို႔

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ ယင္းတို႔ေအာက္ ဝါအရင့္ဆုံး အထက္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္ကို
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည္။

ဝါအရင့္ဆုံး

အထက္အဖြဲ႔အစည္း

ဆိုသည္မွာ

စုေပါင္းထားသည့္

(consolidated) အေျခခံျဖင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္သည့္၊ ကုမၸဏီအုပ္စု
အတြင္း

အနီးဆုံး

အထက္အဖြဲ႔အစည္း၏

အထက္တြင္

ရွိသည္၊

ပထမဆုံး

မိခင္အဖြဲ႔အစည္းကို

ဆိုလိုသည္။
၅။

အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ခုသည္ အေရးပါသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ ေအာက္ပါ အခေၾကးေငြ အမ်ဳိးအစားတို႔ကို
တစ္မ်ဳိးစီ သီးျခား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည္ (က)

အလုပ္သမား ဆိုင္ရာ ကာလတို အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊

(ခ)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

အဆုံးသတ္ၿပီး

ေနာက္ပိုင္း

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊

(post-employment

benefits) ၊

၆။

(ဂ)

အျခား ကာလရွည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊

(ဃ)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အဆုံးသတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊

(င)

ရွယ္ယာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ား။

ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔

အၾကား

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား

အေပၚ ၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား၏

လိုအပ္ေသာ

၎တို႔၏

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ား

သေဘာသဘာဝ၊

ရွိခဲ့လွ်င္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

နားလည္ရန္

လက္က်န္တို႔ကို

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အပိုဒ္ ၁၆ အရ အေရးပါသည့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အား ေပးေသာ

အခေၾကးေငြမ်ားအား ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ အျပင္

ေနာက္ထပ္ သတ္မွတ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္တို႔တြင္ အနည္းဆုံး

ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ရမည္ (က)

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥ၏ တန္ဖိုး (the amount of the transactions)၊

(ခ)

လက္က်န္ေငြ ပမာဏမ်ား (the amount of outstanding balances) ႏွင့္
(၁)

၎တို႔ ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အာမခံ ရွိမရွိႏွင့္ ေပးေခ်ရာတြင္
အသုံးျပဳမည့္ အဖိုးစားနား၏ သေဘာသဘာဝ၊
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(၂)

အာမခံခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ေပးအပ္ သို႔မဟုတ္ ရရွိလွ်င္ ယင္း၏ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား၊

(ဂ)

လက္က်န္ေငြ ပမာဏတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္ရရန္ မေသခ်ာေသာ (doubtful) ေႂကြးၿမီ ဆိုင္ရာ
လ်ာထားခ်က္မ်ား၊

(d)

ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔ထံမွ ျပန္ရရန္ မေသခ်ာေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ေသာ (bad)
ေႂကြးၿမီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ကာလ အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္ စရိတ္။

၇။

အပိုဒ္ (၆) အရ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခ်င္း အတြက္
သီးျခားစီ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ (က)

မိခင္အဖြဲ႔အစည္း၊

(ခ)

မိမိ

အေပၚ

ပူးတြဲ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

သို႔မဟုတ္

သိသာထင္ရွားစြာ

ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ

ရွိေသာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

၈။

(ဂ)

လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

(ဃ)

တြဖ
ဲ က္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

(င)

မိမိက ဖက္စပ္ဝင္ တစ္ဦး အျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ဖက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

(စ)

မိမိ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းရွိ အေရးပါသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား

(ဆ)

အျခား ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား။

ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔

အၾကား

ေပးရန္

သို႔မဟုတ္

ရရန္

အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္ ခြျဲ ခား၍ ျပရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္၊

ရွိေသာ

တန္ဖိုးတို႔ကို

အပိုဒ္

(၁၈)

ပါ

MAS 1 “ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား တင္ျပျခင္း”

အရ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရး အေျခအေန ေဖာ္ျပခ်က္ အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မွတ္ခ်က္မ်ား အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပရန္ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။
၉။

ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္

ျပဳလုပ္ထားလွ်င္

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥ

ဥပမာမ်ားကို

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ (က)

(ၿပီးျပတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ေစ) ကုန္စည္မ်ား ဝယ္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မႈ၊

(ခ)

ေျမ/အေဆာက္အဦးႏွင့္ အျခား ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မႈ၊

(ဂ)

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊

(ဃ)

ငွားရမ္းမႈမ်ား၊

(င)

သုေတသနႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္ေစမႈ ကိစၥမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊

(စ)

လိုင္စင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အရ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊

(ဆ)

ေငြေရးေၾကးေရး အစီအစဥ္မ်ား အရ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (ေငြျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ
ေခ်းေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြတို႔ အပါအဝင္)၊

(ဇ)

အာမခံ သို႔မဟုတ္ အေပါင္ပစၥည္း တင္သြင္းျခင္း၊
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(ဈ)

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

ေပးရန္တာဝန္မ်ားကို

ကိုယ္စား

ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊

သို႔တည္းမဟုတ္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းက အျခားပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦး အတြက္ ေပးရန္တာဝန္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊
ကုမၸဏီအုပ္စုဝင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား အၾကား ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဝမွ်ခံယူသည့္ ႀကဳိတင္သတ္မွတ္ခ်က္ပါ
အက်ဳိးခံစားခြင့္

အစီအစဥ္

(defined

benefit

plan)

တြင္

မိခင္အဖြဲ႔အစည္း

သို႔မဟုတ္

လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းက ပါဝင္ျခင္းသည္ ဆက္ႏြယ္ေနသူတို႔ အၾကား ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥ တစ္ခု
ျဖစ္သည္ (MAS 19 ၏ အပိုဒ္ 34B) ။
၁၀။

ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥမ်ားကို

လက္တကမ္းမူ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ က်င့္သုံးေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားတူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အရ
ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္သည္ အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားျပႏိုင္မွသာ
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ ၿပီးေျမာက္သည္။
၁၁။

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို နားလည္ႏိုင္ေရး အတြက္ သီးျခားစီ
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္လွ်င္မွ အပ၊ သေဘာသဘာဝခ်င္း ဆင္တူေသာ အခ်က္မ်ားကို စုစုေပါင္း
အေနျဖင့္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္းမွ လြ၍
ဲ - ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္း အတြင္း အမည္ ေဖာ္ျပျခင္း
ခံရသည့္ မည္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔က contingent basis ျဖင့္ ခန္႔ထားခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ၊

ထို႔ျပင္၊ ထိုသူ တို႔သည္ အေရးပါေသာ

အတိုင္းအတာျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ မထားပါ၊

ထို႔ျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္

တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ မရွိပါ၊ ထို႔ျပင္၊
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ ဤစာရင္းတင္သြင္းျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ မူတည္သည့္ အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္
စီးပြားေရး အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ မရွိပါ။ ထို႔ျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ အျခား အေရးပါေသာ ဆက္ဆံေရး မရွိပါ။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ ဤစာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔
ကမ္းလွမ္းျခင္းတို႔ကို

၂၀၁၇-ခုႏွစ္

မတ္လ

၃၁-ရက္ေန႔

အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္အား ေအာင္ျမင္မႈ ဆုေၾကး ေပးပါမည္ဟု

အမီ

ေအာင္ျမင္စြာ

ၿပီးေျမာက္လွ်င္၊

ဘ႑ာေရး

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ

အၾကား သေဘာတူညီခ်က္တြင္ စည္းကမ္းခ်က္ ျပ႒ာန္း ပါရွိပါသည္။
ေဈးႏႈန္း အေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ မထုတ္ျပန္ရေသးေသာ သတင္းအခ်က္လက္ (Unpublished Price
Sensitive Information-UPSI ) အား ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ မူဝါဒ
စကားဦး
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေရး တာဝန္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ေဈးကြက္ အတုအေယာင္ မဟုတ္ဘဲ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံ
ရရွိႏိုင္ၿပီး စည္းကမ္းတက် ရွိေသာ ေဈးကြက္ အမွန္ အတြင္း ေရာင္းဝယ္ၾကမႈ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
လည္းေကာင္း

သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားပါသည္။

လည္းေကာင္း၊

အမ်ားျပည္သူတို႔ထံ

ထို႔ေၾကာင့္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေရး တာဝန္မ်ားအား
သတင္းအခ်က္လက္မ်ား

ထုတ္ေပးရာတြင္

လိုက္နာရမည့္

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ေစေရး အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ မူဝါဒ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။
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ေဈးႏႈန္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေစသည့္
အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း သိရွိလာရသူ မည့္သည့္ အလုပ္သမား မဆို စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈႏွင့္
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈ ေကာ္မတီ မွခန္ ့အပ္ထားေသာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈဆိုင္ရာ အရာရိွ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ
တို ့ကို အသိေပးရမည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ကို
လုိအပ္သည့္

ကိစၥ

ထိုအခါ၊ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈ ေကာ္မတီ က သက္ဆိုင္ရာ
စိစစ္

သုံးသပ္ၿပီး၊

ဟုတ္မဟုတ္

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္

စဥ္းစား

ဆုံးျဖတ္ရန္

တာဝန္

ျဖည့္ဆည္း

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔သို႔

ေဆာင္ရြက္ရန္

တင္ျပမည္

ျဖစ္သည္။

ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈဆိုင္ရာ အရာရိွ သည္ ထုိသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ တာဝန္ရွိသူ
ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု မွတ္ယူပါက၊

ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈဆိုင္ရာ

အရာရိွ

သည္

ထို

သတင္းအခ်က္အလက္ကို

YSX

သို႔

ခ်က္ခ်င္း

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေစရမည့္ အျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ Website တြင္လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မူဝါဒ
၁။

UPSI ကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ YSX ၏ စည္းကမ္းမ်ား အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီက
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေပးရန္

လိုအပ္သည့္

အျခား

သတင္းအခ်က္အလက္

တစ္စုံတစ္ရာကို

ဖြင့္ဟ

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း YSX ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈ ရွိေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီက
ေသခ်ာေစရမည္။
၂။

UPSI

တစ္စုံတစ္ရာကို

သိရွိလာေသာ

မည္သည့္

အလုပ္သမား

မဆို

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ (MD) ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (GM) တို႔အား ထို UPSI အေၾကာင္း
အသိေပးရမည္။ ယင္း UPSI

ကို လက္လွမ္းမီ သိရွိႏိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီမွ အျခား အလုပ္သမားမ်ား မလိုအပ္လွ်င္ မသိရွိေစေရး စီမံျခင္း အပါအဝင္ အဆိုပါ UPSI ကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပသုိ႔ တမင္ သို႔မဟုတ္ မရည္ရြယ္ဘဲ မေပါက္ၾကားေစေရး အတြက္ ဂ႐ုစိုက္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္

တစ္စုံတစ္ရာကို

YSX

သို႔

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေသာ အခါ ေအာက္ပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို MD ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန GM တို႔က စိစစ္ရမည္။
ယင္းသုိ႔ စိစစ္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေရး တာဝန္တို႔ အရ သက္ဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္ကို

YSX

သို႔

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္

ေငြစာရင္းဌာန GM တို႔က ဆုံးျဖတ္ရမည္။

လိုအပ္ျခင္း

ရွိမရွိ

MD

ႏွင့္

ဆီေလ်ာ္ပါက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူေရးအဖြဲ႔ အေနျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္သည္။
(ခ)

ဘ႑ာေရး

ရလဒ္မ်ား၊

ေဈးကြက္ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လမ္းၫႊန္ခ်က္၊

အဓိကက်သည့္

ဝယ္ယူမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး
ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးပါသည့္ ဆုံး႐ႈံးႏႈိင္ေျခ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္

သို႔မဟုတ္
အျခား

ကုမၸဏီေရးရာမ်ားကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ား အတြက္ ေၾကညာခ်က္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပကာ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသင့္သည္ (သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ကုမၸဏီ၏ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေရး တာဝန္မ်ား အရ အဆင္ေျပမွသာ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္)။
(ဂ)

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေရး

တာဝန္မ်ား

အရ

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ

ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္သည္ဟု

ဆုံးျဖတ္ပါက၊ ေငြစာရင္းဌာန GM သည္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို YSX သို႔
ခ်က္ခ်င္း ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည္။
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၄။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း/ေရြးခ်ယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္း ျဖစ္ေစ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မိသည့္
UPSI ကို YSX သို႔ မဆိုင္းမတြ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက ေသခ်ာေစရမည္။

၅။

YSX သို႔ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ Website တြင္
လႊင့္တင္ျခင္း၊ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အစုအေဝး စနစ္မ်ား (database lists) သို႔
အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာျဖင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔အား တတ္္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၆။

စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ YSX မွ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္း၊
ေဈးကြက္ အတြင္း ေကာလဟလမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳ စုံစမ္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လာပါက
သင့္ေတာ္ မွ်တသည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ ေပးေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီက ေသခ်ာေစရမည္။

၇။

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ ေလ့လာသူမ်ား (analysts)၊
အသုံးျပဳရန္

ေဝမွ်ေသာ

ေသခ်ာေစရမည္။

သုေတသန ဝန္ထမ္းမ်ား (research personnel)

သတင္းအခ်က္အလက္သည္

UPSI

မျဖစ္ေရး

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီက

အတိုခ်ဳံး ရွင္းျပျခင္း (briefing) ႏွင့္ အက်ယ္ တင္ျပျခင္း (presentation) တို႔တြင္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ (က)

အတိုခ်ဳံးရွင္းျပခ်က္/အက်ယ္တင္ျပခ်က္တြင္

ပါဝင္မည့္

အေၾကာင္းအရာတို႔ကို

YSX

သို႔

တစ္စုံတစ္ရာ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုမလို စိစစ္ရန္ ေငြစာရင္းဌာန GM ထံသို႔ ႀကဳိတင္
တင္ျပရမည္။
(ခ)

ျဖစ္ႏိုင္ပါက အတိုခ်ဳံးရွင္းျပခ်က္/အက်ယ္တင္ျပခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ကုိယ္စားလွယ္
အနည္းဆုံး ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္သင့္သည္။

(ဂ)

ထိုသို႔

မတက္ေရာက္ႏိုင္လွ်င္၊

အခမ္းအနား

အတိုခ်ဳံးရွင္းျပခ်က္/အက်ယ္တင္ျပခ်က္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ဆီေလ်ာ္သည့္

ေဆာင္ရြက္သူက

အတိုင္း

မွတ္ခ်က္ဖိုင္

သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း မွတ္တမ္း ျပဳလုပ္ ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။
(ဃ)

UPSI ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ မရွိေစေရး ေသခ်ာေစရမည္။ YSX သို႔ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ထားၿပီ
မဟုတ္သည့္ ေဈးႏႈန္း ထိရွလြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား ဖြင့္ဟ ေဖာ္ထုတ္ရာ
ေရာက္မည္ ဆိုပါက အခမ္းအနားတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ ေမးျမန္းမႈကို မေျဖၾကားသင့္ပါ။

၈။

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈတို႔ႏွင္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိေရး
ေသခ်ာေစရန္

အလို႔ငွာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္

-

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ

ဆက္ဆံေရး

ဆိုင္ရာ

ေလ့လာသူမ်ား
အျခား

ပါဝင္သည့္

အစည္းအေဝးမ်ား၊

ေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ားတို႔တြင္

အခမ္းအနား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္း ေရးသားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္/သံ ဖမ္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ကာ မိမိတို႔
ကုမၸဏီ Website ၌ ရရွိႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံး အေလ့အထမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
ကုမၸဏီက တီထြင္ ခ်မွတ္ရမည္။
၉။

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ UPSI ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ဤမူဝါဒႏွင့္ အညီ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္

ကုမၸဏီ၏

စပ္လ်ဥ္း၍

ေငြစာရင္းဌာန

ကၽြႏု္ပ္တို႔

GM

ကုမၸဏီႏွင့္

တြင္
YSX

အဓိက
တို႔

အၾကား

တာဝန္ရွိသည္။
ျပဳလုပ္ေသာ

ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈ အားလုံးကို လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီက YSX သို႔ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား
လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း ေငြစာရင္းဌာန GM ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ အခြင့္အာဏာရ
ကိုယ္စားလွယ္က ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရမည္။

အျခား မည္သည့္ အလုပ္သမားကိုမွ် ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ YSX ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္မျပဳပါ။
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ UPSI ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္
ေနာက္ထပ္ အလုပ္သမား တစ္ဦးကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
၁၀။

ဤမူဝါဒအား ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မႈကို အလြန္ ႀကီးေလးေသာ ေဖာက္ဖ်က္မႈ အျဖစ္ မွတ္ယူမည္
ျဖစ္ၿပီး၊ ေဖာက္ဖ်က္သူကို အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ႏိုင္သည္ အထိ ဆီေလ်ာ္သလို အေရးယူ အျပစ္ေပးမည္
ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ဦးစြာ ရႏိုင္သူက တရားမဝင္ အက်ဳးိအျမတ္ ရွာျခင္း (Insider Trading) ဆိုင္ရာ မူဝါဒ
MCB

အေနျဖင့္

သတင္းအခ်က္အလက္

ဦးစြာ

ရႏိုင္သူက

တရားမဝင္

အက်ဳးိအျမတ္

ရွာျခင္းကို

တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ဘဏ္တြင္း မူဝါဒ ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိဘဏ္ အတြင္း မေပါက္ၾကားေစဘဲ ထိန္းသိမ္းရမည့္
သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားအား

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

လည္းေကာင္း ျပဳစု ေရးသားထားပါသည္။

သတင္းပုိ႔ျခင္း

ဆိုင္ရာ

မူဝါဒ

တစ္ရပ္ကို

UPSI ရရွိထားေသာ MCB အလုပ္သမားမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္

ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ အခ်ိန္ပိုင္း (trading window) တစ္ရပ္ အတြင္းမွ အပ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏
အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည့္ အျပင္၊ ထို UPSI ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ ျပင္ပမွ
သူတပါးသို႔ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ MCB ၏ အလုပ္သမားမ်ားကို ဤမူဝါဒ အေၾကာင္း
ရွင္းျပထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၁၁။

ဘ႑ာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္၏ အစီရင္ခံစာ
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါရန္။
ဥပေဒေရးရာ အမႈ ကိစၥေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အေနအထား သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ရရွိႏိုင္စြမ္း အေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈ
ရွိေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္း စာတမ္းပါ ရက္စြဲ မတိုင္မီ ကပ္လ်က္ ၁၂-လ အတြင္း ယင္းသို႔
ရွိခဲ့ႏိုင္ေသာ လူမြစ
ဲ ာရင္း (ေဒဝါလီ)ခံျခင္း၊ ပစၥည္းထိန္းခန္႔ထားရျခင္း သို႔ မဟုတ္ အျခား အလားတူ စီရင္မႈတို႔
အပါအဝင္ တရား စီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး အမႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ဆဲ ရွိမေနပါ။

ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား (Subsequent Events)
“အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ပါ အပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြး တင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ရွိ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔ ေနာက္ထပ္ ရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
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၁၂။

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အစုရွယ္ယာေဈးကြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒ/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒ (“SE Law”) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လ

၃၁

ရက္ေန႔တြင္

စတင္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး

ခ်က္ခ်င္းအာဏာသက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

SE

Law

အရ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား (“SE Rules”) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဇူလိုင္လ

၂၇

ရက္ေန႔တြင္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး

SE

Law

ႏွင့္

SE

Rules

တို႔ကို

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒျပဌာန္းမႈတြင္
အဆင့္နိမ့္ပံုစံတစ္မ်ိဳး) ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ဆက္လက္၍လည္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစည္းေႏွာင္မႈရွိေစျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ (“SECM”) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊

ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။ SECM သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ား (Capital Markets) ၏
အဓိကစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႕ဲ အစည္း
စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား႐ိွၿပီး
လိုင္စင္ထုတ္ေပးနိုင္ျခင္း၊

ျဖစ္ပါသည္။

တြင္

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကို

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊

SECM

သို႔မဟုတ္

ေကာင္တာေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ခြင့္
ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ရပ္ကို

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္

အမ်ားျပည္သူသို႔

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းတစ္ရပ္ကို

အတည္ျပဳေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ SE Law ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္
စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန) (“MOF”) သည္ SECM ႏွင့္ပူးတြ၍
ဲ
နည္းဥပေဒျပဌာန္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏

MOF

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

သည္

SE

SECM

ႏွင့္

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

အျခားေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ MOF ႏွင့္ SECM တို႔သည္
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ႐ိွၾကပါသည္။
ထို႔အတူ

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ

တည္ေထာင္ၿပီးစီး၍

MOF

တြင္

အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည္ျဖစ္ၿပီး

စနစ္တက်

MOF

ေငြဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳမီ

အျခားေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို

႐ိွပါသည္။

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကို

ထင္႐ွားေပၚလြင္စြာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႏွင့္

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအရ

အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။
ဆက္စပ္သက္ဆိုင္ေသာ

သည္

၎ထံတြင္

လိုင္စင္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းစသည့္

ေစ်းကြက္ကို

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္

သီးသန္႔အာဏာတစ္ရပ္လည္း

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ

တို႔ကို

ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္
ရိွေစသည့္က႑တြင္

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္

ျပဌာန္းျခင္းတို႔ကို

SECM

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ျပဳလုပ္ရန္

အား

ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းတရား႐ိွလွ်င္

သက္ေသခံအေထာက္အထား
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SECM

ရယူခြင့္၊

စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္

ဆင့္ေခၚခြင့္တို႔

SECM

ျပည္္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏

တြင္႐ိွပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငား

ထိုသုိ႔စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

(BSI)

သို႔မဟုတ္

ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ

လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုမူ
ေပးမထားပါ။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ား
SE

Law

ျဖင့္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေသာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
သို႔မဟုတ္

ကိုယ္ပိုင္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္

အပ္ႏွံမႈလက္ခံျခင္းႏွင့္

SE

Law

ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္

စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း

တြင္

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ရပ္[ထုတ္ျပန္ျခင္း]ျဖင့္

ပါဝင္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထို႔အျပင္

တြင္

သီးျခားလိုင္စင္တစ္ခုစီ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

သို႔မဟုတ္

ခ်ိဳးေဖာက္ပါက

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ

အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္

လိုင္စင္မရရွိထားဘဲ
တားျမစ္ထားပါသည္။

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

မည္သူမဆို

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္

ကိုယ္ပိုင္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္

လိုအပ္ပါသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား[သစ္]တစ္ရပ္

SECM

ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ

တာဝန္ခံ၍

စသည္တို႔

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ခ်င္းစီကို
ေယဘုယ်အားျဖင့္

အက်ိဳးေဆာင္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
ယင္းစကားရပ္မ်ားကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အက်ိဳးေဆာင္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

တာဝန္ခံ၍

လိုင္စင္ရေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီကသာလွ်င္

ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသည္

ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတစ္ရပ္သည္

SE

ကုမၸဏီတစ္ရပ္

Rules

ပါ

ျဖစ္ရပါမည္။

ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္

အနည္း

ဆံုးထည့္ဝင္ၿပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားရွိျခင္း စသည္တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတိုင္းအတာသည္ SE
Rules

တြင္

ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း

လိုင္စင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ပါး

ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသည္

အျခားသူတစ္ဦးဦးကို

၎၏

၎၏အမည္ျဖင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ခြင့္ မျပဳႏုိင္ေပ။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္
မိမိတို႔ကုမၸဏီအတြက္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၎၏ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္

လိုင္စင္ရယူထားေၾကာင္း

ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။
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သီးျခားအေနျဖင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ SECM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ
အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ

အျခားကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ

အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို

တားျမစ္ထားပါသည္။

လုိင္စင္ရေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသည္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္

အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို သီးျခားလိုင္စင္မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လိုသူ အျခားသူတစ္ဦးဦးသည္ လုိင္စင္ရယူရန္
လိုအပ္ပါသည္။
လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူတစ္ဦးသည္
ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ျဖစ္ေစ

ဥပမာအားျဖင့္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္

လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

၎၏

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္

တာဝန္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ SE Law ႏွင့္ SE Rules တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို
ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ျဖစ္ေစ

ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္

လုိင္စင္႐ုပ္သိမ္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

လိုင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔

ျပဳလုပ္ခြင့္ SECM ထံတြင္ ရွိသည္။
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခ်က္ (Disclosure)
SE

Law

အရ

အမ်ားျပည္သူတို႔

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီတစ္ရပ္သည္
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမီတြင္

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ

အလားအလာၫႊန္းတမ္းအပါအဝင္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို

ထိုသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္

SECM

၎၏ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

SECM

ထံမွ

သို႔

အမ်ားျပည္သူသို႔
တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္း

ေတာင္းခံရမည္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီတစ္ရပ္သည္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၊ SE Law ႏွင့္ SE Rules၊ ၎တို႔အရ
ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းသည့္

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္

ျပဌာန္းထားသည့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

လုိက္နာရမည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ SECM သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္ ေန႔စျြဲ ဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၅/၂၀၁၆ ကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ

ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းတစ္ရပ္ရပ္
သိလ်က္ႏွင့္

တာဝန္ရွိသူသည္

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေငြဒဏ္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

မလုိက္နာျခင္း

သို႔မဟုတ္

သက္ဆိုင္ရာအလားအလာၫႊန္းတမ္းထုတ္ျပန္မႈတြင္

ေပးေဆာင္ရမည္။

SE

Rules

ပါ

တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

ခ်ိဳးေဖာက္သူတစ္ဦးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး SE Rules
ပါ အလားအလာၫႊန္းတမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္
အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ ထို႔ျပင္ အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ မွားယြင္းေသာ
ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ရွိပါက
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ
ထုိသို႔မွားယြင္းေသာ

သတ္မွတ္သည့္

သီးျခားအေၾကာင္းအရာ

ေရးသားတင္ျပခ်က္ကို

တမင္ျပဳလုပ္သူသည္

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရမည့္အျပင္
ထိုသို႔မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းသည္ SE Law အခန္း (၉) အရ တားျမစ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး
ယင္းကိစၥအတြက္

တာဝန္ရွိသူသည္

ေထာင္ဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း
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ေငြဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း

ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။

တရားမေၾကာင္းအရ

ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

မမွန္ကန္ေသာေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ရွိလွ်င္
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္

တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ဆံု႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား

ယံုၾကည္၍

သို႔မဟုတ္

တာဝန္ရွိေစရမည္။

ထုတ္ျပန္ခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္

အစုရွယ္ယာမ်ား

စာရင္းတင္သြင္းရန္အတြက္

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္မႈမရွိပါ။

SE

တြင္
သို႔မဟုတ္

[တာဝန္ယူထားသည့္]

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ

ဝယ္ယူထားသူမ်ားတြင္

ထိခိုက္နစ္နာမ်ားအားလံုးအတြက္

အလားအလာၫႊန္းကိန္းမဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

Law

အဓိပၸါယ္လြဲမွားေစႏုိင္ေသာ

အလားအလာၫႊန္းတမ္းထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္

ယင္းအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို

ယင္းအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို

SE

ျဖစ္ေပၚသည့္

အတန္အသင့္ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားျဖင့္
ဤထုတ္ေဖာ္တင္ျပခ်က္စာတမ္းသည္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
Rules

အရ

ဥပေဒမ်ား၊

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီသည္

ဆင့္ပြားေဈးကြက္တြင္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္းျပဳေနၾကေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏
အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အထူးအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာတို႔ကို
SECM

ထံ

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

မိတၱဴျပဳလုပ္၍

ကုမၸဏီ၏တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ႐ံုးတြင္ျဖစ္ေစ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖစ္ေစ ထားရွိေစရမည္။

တားျမစ္ထားသည့္ မမွန္မကန္လိမ္လည္ျပဳလုပ္မႈ
တားျမစ္ထားသည့္ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို SE Law ၏ အခန္း ၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား

အကာအကြယ္ေပးမႈကို

ထိခိုက္ေစေသာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသာမက

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီတစ္ရပ္တို႔အပါအဝင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ

တားျမစ္ထားၿပီး

ျပဳလုပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ခ်ိဳးေဖာက္ပါက

မည္သူမဆို
၁၀

သို႔မဟုတ္

တားျမစ္ထားသည့္ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို

ႏွစ္ထက္မပိုေသာ

ေထာင္ဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရမည္။ တားျမစ္ထားသည့္ျပဳလုပ္မႈမ်ားမွာ –


ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္တို႔ေပၚတြင္

ႀကီးေလးေသာ

သက္ေရာက္မႈ

လွည့္ဖ်ားမႈ၊

ရွိေစသည့္

လိမ္လည္မႈ၊

အေရးႀကီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထမ္ခ်န္

လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ
မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပမႈ

သို႔မဟုတ္
သို႔မဟုတ္

မႈစသည္တုိ႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္တြင္

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ျခင္း။


ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

ေရာင္းရန္

လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္းျပဳရန္အလုိ႔ငွာ

သို႔မဟုတ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

သို႔မဟုတ္

ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း

ဝယ္ရန္အတြက္

သို႔မဟုတ္

အျခားသူမ်ားကို
မမွန္ကန္ေသာ
ေဈးကြက္အတြင္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းကို ႀကီးေလးစြာသက္ေရာက္ေစသည့္ မျပည့္စံုေသာ သို႔မဟုတ္
အခ်ိန္အခါမသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း။
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မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ
သို႔မဟုတ္

အျခားသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ

ဝယ္ရန္အလုိ႔ငွာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အသံုးျပဳျခင္း၊

ေရာင္းရန္
သို႔မဟုတ္

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ထုတ္ေဖာ္အသိေပးထားျခင္းမရွိေသာ
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေရာင္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

ဝယ္ျခင္းဆုိင္ရာ

အေျခခံ၍
အၾကံဉာဏ္မ်ားကို

အျခားသူမ်ားထံ ေပးျခင္း။


မမွန္ကန္ေသာ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားကို ဖန္တီး၍ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏
ေဈးႏႈန္းကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္အလုိ႔ငွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္၍ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားကို
ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း၍ျဖစ္ေစ

စဥ္ဆက္မျပတ္ဝယ္ယူျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

အေရာင္းအဝယ္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္ကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
YSX
ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Daiwa Institute of Research
ႏွင့္ Japan Exchange Group တုိ႔က ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ Yangon Stock Exchange Joint-Venture
Company Limited က YSX ကို ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ YSX တြင္ အစုရွယ္ယာ မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ လက္တေလာတြင္ YSX တြင္ First Myanmar Investment Co. Ltd. ႏွင့္
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd. ဟူ၍ စာရင္းတင္သြင္း ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။

MSEC
MSEC ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြံျဖိဳးေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန (စီမံကိန္းနွင့္
ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန) ၏ လမ္းညြွန္ခ်က္နွင့္အညီ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္နွင့္ ဂ်ပန္ ေငြေခ်းူသက္ေသခံလက္မွတ္
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ

Daiwa

Securities

Group

Inc

တို့အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ

၁၉၉၆

ခုနွစ္တြင္

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ MSEC သည္ YSX မတည္ေထာင္နိုင္မွီ အမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (၂)ခု၏
အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလကတည္းက စတင္၍ ေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေကာင္တာေဈးကြက္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းအျပင္ SE Law တြင္ ေကာင္တာ (“OTC”) ေဈးကြက္ သို႔မဟုတ္
စာရင္းမဝင္ေသာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္

ဖြ႕ဲ စည္းထားသည့္ေဈးကြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသည္။ SECM ၏
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ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ

ဖြ႕ဲ စည္းႏုိင္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္

ဖြ႕ဲ စည္းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
ျပဌာန္းထားပါသည္။

၎၏

သံုးခုထက္မနည္းေစရဘဲ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္

သို႔ေသာ္လည္း

ယင္းေဈးကြက္ကို

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို

အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း

SE

Law

အရ

SE

Rules

MSEC

တြင္

ကသာလွ်င္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ ေကာင္တာေဈးကြက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစနစ္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္၏ မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို
ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ ေပးရန္ရွိတာဝန္ကန္႔သတ္ထားေသာကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္
ဖြ႕ဲ စည္းႏုိင္ပါသည္။ SE Law ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ YSX ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ျပဌာန္းထားသည္မွာ

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းေဈးကြက္တြင္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး
မလိုအပ္ပါဟူ၍

ျဖစ္ပါသည္။

ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ေသာ
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းအတြက္

SECM

ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္
အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္
ထံမွ

ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး

၎၏ပဋိညာဥ္စာတမ္းကိုျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္အတြက္
ခြင့္ျပဳခ်က္အပါအဝင္

၎၏

ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္တုိ႔ကို

SE

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္

Rules

တြင္

ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျပဌာန္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

စာရင္းတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ

အာဏာကို
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသည္

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ားကို

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္အပါအဝင္ ၎ကိုယ္၎ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းခြင့္ ရွိပါသည္။
စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးရွင္းလင္းျခင္း
YSX ကဲ့သ႔ေ
ို သာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတစ္ခုသည္ SECM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
အပ္ႏွံမႈ

လက္ခံျခင္းႏွင့္

အေၾကာင္းၾကားစာ

စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို
ေပးပို႔ရမည္။

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း

စာရင္းဝင္ေသာ

SECM

ထံသို႔

အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းေရးသြင္း လႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္ (Book-Entry Transfer System)
ကုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အပ္ႏွံမႈလက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ

စတင္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး
ဗဟိုဌာန

ျဖစ္လာမည္။

YSX

သည္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒတြင္

အေကာင္အထည္ရွိေသာ

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္ဟု ျပဌာန္းထားၿပီး၊ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မွတ္တမ္းတင္

စာရင္းေရးသြင္း

လႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္တို႔တြင္

ကြာဟခ်က္

က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ကို SECM
က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္စျြဲ ဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၈၆/ ၂၀၁၆ ကို
MOF က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ YSX တြင္ စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အီလက္ထေရာက္နစ္
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ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္

ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ကုမၸဏီၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာက ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

၁၃။ သက္ဆိုင္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကို ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ (ဇူလုိင္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ဆင့္ပြားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

သည္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ႏုိင္ငံပိုင္ႏွင့္

လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ

ပုဂၢလိကပိုင္

ဘဏ္မ်ားအားလံုးကို

အာဏာပိုင္တစ္ရပ္အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

အရင္းအႏွီးေဈးကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ျပဌာန္းဥပေဒအရ တာဝန္ဝတၱရားရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

သည္

အတိုးႏႈန္းမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာ

ခ်ိန္ညႇိျခင္း၊

ေငြေၾကးႏွင့္

ေငြေၾကးဖလွယ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။

ေငြျဖစ္လြယ္မႈအခ်ိဳး

–

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

၎တို႔၏

ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္

လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား၏ အခ်ိဳးသည္ ၂၀% ေအာက္ မေလ်ာ့နည္းေစဘဲ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည

အနည္းဆံုးသီးသန့္ေငြလိုအပ္ခ်က္

–

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

စုစုေပါင္းအပ္ေငြ၏

၅%

နွင့္ညီမွ်ေသာ

ေငြကို

အနည္းဆံုးသီးသန့္ေငြလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါေငြကို စာရင္းရွင္အပ္ေငြအျဖစ္
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၌အပ္ႏွံထားရွိရမည္။.
အတိုးႏႈန္းထားမ်ား

–

စာရင္းေသအပ္ေငြ၊

ေငြစုလက္မွတ္ႏွင့္

အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြမ်ားအတြက္

အနည္းဆံုးအတိုးႏႈန္းထားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းထား၏ ၂% ေအာက္ မေလ်ာ့နည္းေစရပါ။
ေခ်းေငြႏွင့္

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္

အျမင့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းထားသည္

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

အတိုးႏႈန္းထား၏ ၃% ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရပါ။
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ

၏ ညြွန္ၾကားခ်က္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔) အရ “တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ

ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး
လက္ခံျခင္းမျပဳမီတြင္

ကင္းရွင္းေသာ”

ဤၫႊန္ၾကားခ်က္အရ

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

၏

ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို

ဘဏ္မ်ားသည္

ျပည္ပေခ်းေငြေပးေခ်မႈကို

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို

ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ထံ မတင္သြင္းမီ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ
“စနစ္တက်နည္းလမ္း” ျဖင့္ လႊဲပို႔လိုက္သည့္ “ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား လံုျခံဳခုိင္မာေစရန္” လည္း
ဘဏ္မ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္
ေခ်းေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

ထံမွ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို

ရယူရန္

ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။
ဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ထံသို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
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၁။

ေန့စဥ္
(က)

၂။

၃။

လက္ငင္းရရန္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ေပးရန္တာ၀န္အေျခအေနမ်ား

အပတ္စဥ္
(က)

အပတ္စဥ္ဘ႑ာေရးအေျခအေန

(ခ)

ေငြျဖစ္လြယ္မွုအခ်ိဳး

(ဂ)

လက္ဝယ္ရွိေငြသား

လစဥ္
(က)

လစဥ္လက္က်န္စာရင္းရွင္းတမ္း

(ခ)

ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္ရွင္းတမ္း

(ဂ)

မတည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈအခ်ိဳး

၄။

သံုးလပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ - အရင္း၊အတိုး ေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြရွင္းတမ္း

၅။

ႏွစ္စဥ္ (က)

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

(ခ)

အရွံုးအျမတ္စာရင္း

(ဂ)

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

မွထုတ္ျပန္ေသာ

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဆင့္ပြားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ကနဦးလႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

၏

ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေသာ

စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း ေငြလေ
ႊဲ ပးပို႔မႈမ်ားဆိုင္ရာ သာဓကမ်ားကို အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေငြလံုးေငြရင္း စာရင္းပိုင္းဆုိင္ရာ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
အစဥ္သျဖင့္

လိုအပ္ပါသည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္

၁၃/၂၀၁၂

ႏွင့္

၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို

၁၅/၂၀၁၂

တို႔တြင္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ လက္ခံ၊ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး
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အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၀,၀၀၀

ထုတ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း

သို႔မဟုတ္

ကန္႔သတ္

၎ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏကို

ျပဌာန္းထားၿပီး

တစ္ပတ္လွ်င္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

ႏွစ္ႀကိမ္သာ

ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိေသာ

ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း [ထိုဥပေဒမ်ားတြင္] ျပဌာန္းထားပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစည္းမ်ဥ္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၇/၂၀၁၄ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္)
ျပည္တြင္း၊

ျပည္ပ

ႏုိင္ငံျခားေငြလလ
ဲ ွယ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔အပါအဝင္

လက္ခံျခင္း၊

ႏုိင္ငံျခားေငြလလ
ဲ ွယ္မႈဆိုင္ရာ

လဲလွယ္ျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ဝယ္ယူျခင္း၊

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္

ႏိုင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ခြင့္လုိင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အဆိုပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္
ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး လႊဲပို႔မႈမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမွ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး လက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြလေ
ႊဲ ပးပို႔မႈတို႔အတြက္ ခိုင္လံုေသာ
အေထာက္အထား

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ
(Liquidity

အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၀,၀၀၀

Cap)

သို႔မဟုတ္
အျဖစ္

၎ႏွင့္ညီမွ်ေသာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ
အေျခအေနအမ်ားစုအတြက္

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးကို

သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ထို႔ျပင္

ေငြျဖစ္လြယ္မႈအမ်ားဆံုး
ႏုိင္ငံျခားေငြလလ
ဲ ွယ္မႈ

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္
အတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ အဓိကတာဝန္ဝတၱရားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ)
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အလံုအေလာက္ေပးႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ
ခိုင္မာေသာစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အစီရင္ခံ

ခ်မွတ္ရန္

သတင္းအခ်က္အလက္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
၊

ခိုင္မာေသာ

ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္္မွ၊ု
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

အစီရင္ခံတင္ျပမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္တို႔ကို ဤဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသည္။
ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ)
ဤေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ဥပေဒ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၅ ရက္ေန ့ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၆
တြင္ျပဌာန္းခဲ ့ ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခင္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကိုအစားထိုး
ျပဌာန္းလိုက္ေသာ

ဥပေဒျဖစ္သည္။

စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤဥပေဒသည္ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္

ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

၏

ဤဥပေဒသည္

ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆက္ႏႊယ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားထံ ေငြေခ်းငွားေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားတြင္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

ေငြျဖစ္လြယ္မွု

ႏွင့္

ေႂကြးဆပ္ႏုိင္မႈတို႔ရွိျခင္း

အစီအမံမ်ားကို အားျဖည့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ေသခ်ာေစရန္အတြက္

အရ လက္ရွိဘဏ္မ်ားအားလံုးကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းရန္ ဤဥပေဒ တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ
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သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

သင္းဖြဲ႕ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ား၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္မည့္

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဤ့ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ဥပေဒ
တြင္

ျပဌာန္းေဖာ္ျပ

ထားပါသည္။

မတည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈ၊

ပမာဏႀကီးမားေသာဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခအကန္႔အသတ္မ်ား
က်င့္သံုးေနေသာ

(Large

Exposure

ေငြေပၚလြယ္မႈ၊

Limits)

အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုက္ညီေသာ

ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာတြင္

အျခားစီမံခ်က္မ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သီးျခားအေျခအေနမ်ား အခက္အခဲမ်ားအလိုက္
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္လည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူအေပၚ အေလးထားစိစစ္ျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး

(“AML”)

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လက္ရွိအာဏာတည္လ်က္ရွိသည့္

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို အစားထိုးသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ

(“AMLL”)

ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းဥပေဒသည္
ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီအထိ

၂၀၀၃

ခုႏွစ္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးနည္းဥပေဒကို

အာဏာတည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

သည္

AML

သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အေျခခံ၍ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ပံုမွန္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍
စစ္ေဆးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၄

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလမွစတင္၍

ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအတြက္

အထူးစာရင္းစစ္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း AML စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ AMLL
သည္ တရားမဝင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိလာသည္ဟု သိရွိထားေသာ ေငြ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း၊
လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အျပင္ ယင္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ကို ဖံုးကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ
အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္ခ်န္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း၊
အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း

သို႔မဟုတ္

ဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္

ထိန္ခ်န္ျခင္းတို႔တြင္

ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ႏုိင္ငံတကာတြင္က်င့္သံုးေနေသာ

အစရွိသည္တို႔ကို

ျပစ္မႈအျဖစ္

အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ က်င့္သံုးလာရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္အလို႔ငွာ AMLL တြင္
အလႊာႏွစ္လႊာပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ကို ထုတ္ေဖာ္ထားၿပီး ၎၏အထက္တြင္ အဆင့္ျမင့္မူဝါဒ၊
အမ်ိဳးသားအဆင့္

အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔အတြက္
(“ဗဟိုအဖြဲ႕”)

ရွိပါသည္။

တာဝန္ရွိေသာ

ဗဟိုအဖြဲ႕၏ေအာက္တြင္

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲ (“ FATF”) က ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕သည္
(“သတင္းပို႔အဖြ႕ဲ အစည္း” ဟု ေခၚေသာ) အက်ံဳးဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိုက္နာမႈရွိေစျခင္း၊ အေျခအေနအလိုက္
အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္

အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

တိုက္႐ိုက္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္

တာဝန္ရွိပါသည္။

သတင္းပို႔အဖြ႕ဲ အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။
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AMLL

လိုအပ္သလို
အရ

MCB

ကို

ဗဟိုအဖြဲ႕၏

ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈအေပၚ

အေလးထားစိစစ္ျခင္းမ်ား

(“CDD

မ်ား”)

တြင္

အေျခခံေသာ

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူအေပၚ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

သတင္းပို႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို AMLL တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ထားမႈႏွင့္ညီမွ်ေသာ သို႔မဟုတ္
ပိုမိုေသာ ပမာဏကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူအသစ္တစ္ဦးအတြက္ စာရင္းတစ္ရပ္
ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ ေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အစရွိသည္တို႔ကို

မေဆာင္ရြက္မီတြင္ျဖစ္ေစ၊

ရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

သံသယရွိျခင္း၊

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ႏွင့္

ယခင္ရယူထားေသာ
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ

ဆက္ႏႊယ္ေသာ

အခ်က္အလက္

သို႔မဟုတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

မွန္ကန္ျခင္း

အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္

သံသယရွိျခင္းတို႔

ေပၚေပါက္ပါက

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုျဖစ္ေစ CDD မ်ားကို သတင္းပို႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ CDD
မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို
ေဖာ္ထုတ္

စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း၊

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈျပဳေသာ

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ရွိေသာပိုင္ရွင္ကို

ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း

ကိုယ္စားလွယ္

ခြင့္ျပဳခ်က္အေထာက္အထားကို

အဖြ႕ဲ အစည္း

သို႔မဟုတ္

တတိယအဖြဲ႕ကိုယ္စား

စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း၊

ပုဂၢိဳလ္၏

ေဆာင္ရြက္သည့္

အေထာက္အထားအစစ္ႏွင့္အတူ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္

၎၏

ျပည္တြင္းရွိ

အမ်ားျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရာထူးရာခံတစ္ရပ္ရပ္ကို လက္ခံရရွိထားသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏

ဒါ႐ိုက္တာ၊

လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ

သို႔မဟုတ္

ဘုတ္အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုပါက “တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ CDD မ်ား” ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရွိသည္တို႔
ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းပို႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ CDD မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတဆင့္ ရရွိထားသည့္
စာရြက္စာတမ္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အပါအဝင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္
သို႔မဟုတ္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရန္ျပဳမည့္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊
ေပးပို႔ထားေသာ

ေန႔ရက္မွစတင္၍

တင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္မွစ၍

ငါးႏွစ္တာကာလအတြက္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈဆိုင္ရာ

ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ေန႔မွစ၍

ငါးႏွစ္တာကာလအတြက္
FATF

သို႔

အစီရင္ခံစာမိတၱဴမ်ားႏွင့္

ငါးႏွစ္တာကာလအထိ

ေဆာင္ရြက္ထားသည့္

ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခအကဲျဖတ္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊
ေငြေၾကးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္ခ်န္မႈ
သို႔မဟုတ္

သံသယျဖစ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို

ဖမ္းဆီးရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို

AMLL

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္
အရ

ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနထံ

စြပ္စခ
ြဲ ံရသူမ်ားကို

အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈထင္ရွားျခင္းအတြက္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ကို သံုးႏွစ္၊ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏွစ္အထိႏွင့္
ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀ သန္း တို႔ကို က်ခံေစရန္ AMLL တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ (ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္မ်ား
ခ်မွတ္မႈအပါအဝင္) အျခားေသာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို AMLL တြင္
ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း

ယင္းစနစ္မ်ား

အတိအက်

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။
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အခ်က္မ်ားကို

အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (“ATL”) တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို
တိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ

ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကို

ျပဌာန္းထားပါသည္။

ATL

တြင္

ျပစ္မႈအျဖစ္

ျပဌာန္းထားသည္မ်ားမွာ
၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔က က်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း
(က)

အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား) အသံုးျပဳမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားေသာ၊ အသံုးျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔
အသံုးျပဳမည္ဟု သိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(ခ)

အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား) အသံုးျပဳမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားေသာ၊ အသံုးျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔
အသံုးျပဳမည္ဟု သိထားေသာ ေငြမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တရားမဝင္
လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း။

(ဂ)

အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား) အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိန္ခ်န္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
လႊဲေျပာင္းျခင္း။

(ဃ)
၂။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အားေပးကူညီျခင္း။

[ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔ကို] သိလ်က္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈထိုက္သည္ကို သိႏုိင္ေျခရွိလ်က္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း
(က)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။

(ခ)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ

ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆုိင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္း။
(ဂ)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို အသံုးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစမည့္
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားေပးကူညီျခင္း။

(ဃ)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း။

(င)

သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို

ေရာင္းဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
သတင္းေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။
(စ)

အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား)ႏွင့္

၎တို႔၏

ပိုင္ဆုိင္မႈတို႔အၾကား

သတင္းေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။
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ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈကို

၃။

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္

ႀကိဳးပမ္းျခင္းကို

သတင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
ATL

ျပစ္မႈမ်ားတြင္

ျပစ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္

ထင္ရွားစြဆ
ဲ ိုႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ

အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား

(ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း စသည္ျဖင့္) မလိုအပ္ပါ။
အနည္းဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း
သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း

အစိုးရႏွင့္

၁၉၁၄

ခုႏွစ္

ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပါ
ကုမၸဏီမ်ားသည္

၁၉၅၀

ျပည့္ႏွစ္

အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာရသည္။
၎တို႔ကို DICA က စီမံၫႊန္ၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို DICA တြင္ မွတ္ပံုတင္ရၿပီး DICA
က ထုတ္ျပန္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရသည္။
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၁၄။ အခြန္အခမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေကာ္ပိုရိတ္၀င္ေငြခြန္ အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဝင္ေငြခြန္၊
အေျခပစၥည္းမွ

ျမတ္စြန္းေငြ

အစုရွယ္ယာမ်ားအား

အေပၚ

ဝယ္ယူရန္

အခြန္ႏွင့္

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔ေၾကာင့္
ယင္းတို႔အား

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္

ကုမၸဏီ၏

ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွ

ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား အေၾကာင္းတို႔ကို ေအာက္တြင္ ရွင္းလင္း
တင္ျပထားပါသည္။

ထုိ တင္ျပခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္ အားလုံးကို အႂကြင္းမဲ့ ျပည့္စုံစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အျဖစ္
ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မဟုတ္သလို၊ ဥပေဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ
အႀကံျပဳခ်က္လည္း မဟုတ္ပါ။

ဤေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္သည္ Latest Practicable Date ရွိ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား

အေပၚ မွန္ကန္စြာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုေၾကာင္း မွတ္ယူေသာ္လည္း၊

ထို ဥပေဒမ်ားအား က်င့္သုံးရန္ တာဝန္

ရွိေသာ တရား႐ုံး သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး အာဏာပိုင္တို႔ အေနျဖင့္ ယခု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အတိုင္း သေဘာ
တူညီၾကလိမ့္မည္ဟု

လည္းေကာင္း၊

လည္းေကာင္း အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ထုိ

ဥပေဒမ်ားတြင္

အေျပာင္းအလဲ

တစ္စုံတစ္ရာ

မျဖစ္ေပၚဟု

ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ မထားေသာ

သို႔တည္းမဟုတ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက မရရွိႏိုင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ အျခား နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္
႐ုံးတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းတို႔က ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏

အစုရွယ္ယာမ်ားအား

ပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္

အခြန္အခတို႔ႏွင့္

သို႔မဟုတ္

ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွ

အျခား

ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္

အခြန္အခတို႔ေၾကာင့္
အခြန္အခ

ဆိုင္ရာ

အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံလိုသူတို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
အခြန္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ဝယ္ယူျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းမွ ေပၚေပါက္ေသာ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္
သို႔မဟုတ္ ေပးရန္တာဝန္ တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၊ ၎၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ယခု
စာရင္းတင္သြင္းျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အျခား မည္သူကမွ် တာဝန္ မယူပါ။
ပုဂၢဳိလ္စု/ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဆိုင္ရာ ၀င္ေငြခြန္
ကုမၸဏီမ်ား

အက္ဥပေဒ

အရ

ျဖစ္ေစ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏

တည္ဆဲ

ဥပေဒ

တစ္ရပ္ရပ္

အရ

ျဖစ္ေစ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ
မတည္ေငြရင္း အားလုံးကို

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ကသာ ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြခြန္ ဆိုင္ရာ

ကိစၥမ်ား အလို႔ငွာ ယင္းကုမၸဏီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦး အေနျဖင့္ မွတ္ယူသည္။

MCB အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္

ထိုသို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားဟု သေဘာထားလ်က္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အေပၚ အေျခခံလ်က္
အခြန္ စည္းၾကပ္ပါသည္။

ထို အခြန္ စည္းၾကပ္ထိုက္ေသာ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြတင
ြ ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ၊

အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ အျခား ရလမ္းမ်ားမွ ရေသာ ဝင္ေငြတို႔ အားလုံး ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌
မွတ္ပုံတင္၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီကို ၎၏ အခြန္ စည္းၾကပ္ထုိက္သည့္ အသားတင္ ဝင္ေငြ အေပၚ
အခြန္ ႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၅%) စည္းၾကပ္သည္။
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အျမတ္ေဝစု ခြေ
ဲ ဝျခင္း
MCB ကဲ့သ႔ုိ ျပည္တြင္း အေျခစိုက္ ျမန္မာကုမၸဏီထံမွ ခြေ
ဲ ဝေပးေသာ အျမတ္ေဝစု ရရွိသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္သည္
ထိုအျမတ္ေဝစု အေပၚ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ပါသည္။
အစုရွယ္ယာမ်ား ထုခြဲ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ
ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ားက အစုရွယ္ယာမ်ား ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ အေပၚ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ အျဖစ္
အခြန္ တစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၀%) စည္းၾကပ္သည္။

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေရာင္းရဝင္ေငြမွ အစုရွယ္ယာမ်ား

အတြက္ ကုန္က်ခဲ့သည့္ စရိတ္ကို ႏုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ စည္းၾကပ္ထိုက္ေသာ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြကို
တြက္ခ်က္သည္။
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူသူ အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုး အေပၚ ၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း (၀.၃%)
ျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။
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၁၅။ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
YSX

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္
ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္

ဗဟိုဘဏ္တုိ႔၏

ဆက္စပ္လ်က္

အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကိို

အတည္ျပဳခ်က္တို႔မွ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီ

လြ၍
ဲ

လိုအပ္သမွ်ေသာ

(ဘဏ္)

က

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသို႔
သေဘာတူညီခ်က္၊

ရယူထားၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

“ဘ႑ာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ MCB
အေနျဖင့္

၂၀၁၆-ခုႏွစ္

မတ္လတြင္

အစုရွယ္ယာ

အသစ္မ်ား

ထုတ္ေဝေရးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
“စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္” တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္မွ လြ၍
ဲ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း၌ မိမိတို႔ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ အလားအလာတို႔တြင္ အေရးပါသည့္
အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆိုးရြားသည့္ အေျပာင္းအလဲ တစ္စုံတစ္ရာမွ် မရွိခဲ့ပါ။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းအား အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔
ထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔ရက္မွ ၁၂-လတာ ကာလ အတြင္း ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းတို႔၏ မိတၱဴမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
ကုမၸဏီ ႐ုံခန္း၌ ပုံမွန္ အလုပ္ခ်ိန္ အတြင္း ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္၊



ဘ႑ာႏွစ္ ၂-ႏွစ္ အတြက္ စာရင္းစစ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ ကုန္ဆုံးေသာ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ စာရင္းစစ္ စစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား
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ORGANIZATION:

MYANMAR CITTZENS BANK LIMITED
FINANCIAL STATEMENTS:

. BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015.
- STATEMENT OF THE DIRECTORS
- REPORT

OF THE INDEPENDENT AUDITOR

- STATEMENT OF INCOME

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015.

- STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
- STATEMENT OF CASH FLOWS
- NOTES TO THE FINANCIAL

STATEMENTS

PERIOD:
YEAR ENDED MARCH 31, 2015.

U HLA TUN & ASSOCIATES LIMITED
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
& FINANCIAL CONSULTANTS

DNC:\COVMMUTTH

o,

(Kyat) (In Thousands)
ASSET$

20r!

NoIe

4pt4

CURRENT ASSETS
Cash at Bank

)^

5,496,233

5,914,013

4

7560,489

3"277,679.

Cash with OtherBanks

5

12,540,799

9,424,699

Loans & Overdrafts

6

87,116,790

60,949,434

7

6,801.739

3,043,253

lnvestments

8

31.620,519

'18,797,745

Property, Plant & Equipment

9

5,311,344

Deferred Expenditure

l0

3,832,394
I 7g,l g6

Cash with CentralBank

Advances

of Myanmar

& Reeeivable

Acceptance, ErdorsEment

l36,09l

'l,619,9g5

& Guarantee

Total Assets

l,0g0.gg0

164,203J78

105,2y1e73

103,179,936

76,949,422

4,432,154

2,753,551

8W,972

267,237

2,269,932

l,536,553

1,291,400
gg,30g

937,645

IABILIIIES
TotalDeposits
Other Liabilities

ll
,:

Payment Orders

Provision for Dividend

Provision for Income Tax

r3

Dividend Payable (unclaimed)
Acceptancg Endorsement & Guarantee

,

Total Liabilities

79,509

7,619,995,

I1090,88,,9..

_

t!91304,6:97

83,512,797

EQUITY
Issued

& Paid'Up Capial

14

Share Premium
Reserves

& Retained Eauings

18,270"981

2,gg5,gl7

I13,325

2,991,23;a

2,041A80

1,742,336

l216,,969

15

General Reservo (Statutory)
Genera[ Prov

37,112,926

is isn (Loarrs)

Reserve for contingencies

5,000

2,000

Exchango Equalization Fund

7.5,182

75,192

Retained:Earnings

86.?98

Total Equity
Total Equlty & Liabilities
$ee accompanying notes to ihe.Financial Statements.

Auth,enticated by Directors;

44.899291
r64203.978

,

#

62;f3.9,

21.784.476

w
(UOITSN

Datedl June (16),2015.

MYAI$MAR CTTIZEI{S BAIIN LIMITED

STATEMEIIT OF TIIE DIRECTORS
We, U Myint Win, U Tun Lwin and U Ohn Saing, being three Directors of the ,,MyAI\MAR

CITIZENS BANK LIMITED!!, do hereby state that, in the opinion of the Directors, the
accomparlyihg Financial Statoments made up

to Mareh 31, 2015 and Notes to the Finanoiai

Statements are drawn up so as to give a true and fair view of the state of af,fairs of the Bank, arrd

of the results of the Bank for the yem ended on the date of this statement.

We beliwe that the Bank,will be able tCIpay its debts as and when they

fall due and all accounts

receivable are good and recovErable.

Wo thersfure in authentication in aecsrdance with Section

Ac!

I33{lXi) of the Myanmar Compades

set our signatures below.

On:behalf of th.e Bo.ard,

raaaatlraaar.tttr.f

t.a.ar.

(U Tun Lwin)

(U Ohtr

(Director)
Ynngon,
Dated i,,Jurc,(16), 1015.

DMNIE'4IIII'TH

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

TO THE MEMBERS OF MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
have audited the accompanying Financial Statements of the I'MYANMAR CITIZENS BANK
LIMITED", which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015 and the Statement of
Income, Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flow for the yem ended March

I

31,2015.
These Financial Statements are the responsibility of the Bank's management.
is to express an opinion on these Financial Statements based on my audit.

My responsibility

I conducted my audit in accordance with the Myanmar Standards on Auditing. These Standards
require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. My
audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the
financial statements. My audit also includes assessing the accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by the management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements. I believe that the audit evidence I have obtained
is suff,rcient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

In accordance with Section 145 and Section 145(,4') of the Myanmar Companies Act,I report that
I have obtained all the information and explanations I have required.
Subject to the Letter to the Management, in my opinion, the Bank's Financial Statements are
properly drawn up in accordance with the provisions of the Myanmar Companies Act and
Myanmar Financial Reporting Standards, so as to exhibit adequately a true and correct view of
the state of affairs of the Bank as at March 31, 2015, and of the results of the Bank forthe year
ended on that date according to the best of my information and explanations given to me and as
shown by the books of the Bank.

The books and records required by the Act to be kept by the Bank, have been maintained in
accordance with Section 130 of the Myanmar Companies Act.
In accordance with Section 45 of the Financial Institutions of Myanmar Law (1990),I also report
that in my opinion the Financial Statements of the Bank adequately reflect the financial position.

U Maung Maung Aung
Certified Public Accountant
U Hla Tun & Associates Limited
Shwegon Plaza,64(B), (1't Floor)
Komin Kochin Road, Bahan Township,
Yangon.
Yangon.
Dated : June (17) ,2015.

DMDIR Is\TTH

I

STATEM4NT oF ${CqnIE FoR THE YEAIB EI.{,DED MARCH st.20lE
Kyat (In Thousands)

201s

I

Total Interest income

aau

14,072227

Total Interest Expenses

(6,A79,91

Net Interest lneome
I

Other Operating Income

Total Operating

Income

7,170,902

(*J?6iqg?)

3,992,314

3r044,000

52:,759

2,773,04q

g.245.0?3

5,8171046

(1,543,449)

(1,184,098)

Operating Expenses
Staff Expenses

19

Other Operating Exp.enses

20

Total Operating
Net Profit Before

Expenses

Tax

Oain on Disposal of Proporty, Plant & Equipment

Dividend Ineome

Q,,466,642)

5,106,g97

3;,350,4M

(55,457)
180

(l.281.400)

Net Profit After Ta:<

3r719,210

$;37rdiq)
2,512,939

& Frovisions

General Reserve (Statutory)

(94:7,75;27

(6,18235)

General Provision (Loans)

(525.rt6:7\

{332,794)

Reserve for Contingenoies

.

Retained Earning for the year
See

(3,13g,176)

170

Provision for Income-tax

Reserves

(1,?92,544)

(3,000)

2p94,09t

1,,551J09

accompanying notes to the Financial Statements.

Authenticated by Directors;

(U Ohn

Dated: June (16),2015.
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MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OT5
Kvat On Thousand)

201s

2014

(1) Cash flows from operatins activities
Interests and commission receipts

14,321,988

9,943,668

Interest payments

(6,079,913)

(4,126,622)

Cash payments to employees and suppliers

(2,833,119)

(2,209,969)

5,408,956

3,607,079

Operating Profit before working capital changes
Changes in Operating Assets

& Overdrafts
Receivable & Advances
Loans

(26,269,346\

(16,639,695)

(3,314,731)

(1,465,880)

26,230,514

21,237,544

Other Payable

1,934,33 g

168,t42

Net cash from operating activities before income tax

3,890,731

6,907,189

Chanees in Operatins Liabilities
Deposits from customers

Income taxes paid

(

Net cash from operating activities

1,281,400)

(838,314)

2,609,331

6,068,875

(12,832,775\

(5,077,745)

(1,788,868)

(1,301,921)

(2) Cash flows from Investing Activities
Treasury Bonds, Investments
Purchase

of Property, Plant & Equipment

Proceed of Property, Plant and Equipment

35,300

Dividends Received

170

Other Assets (Defened Expenditure)

Net cash from investing activities

180

(40,801)

(43,339)

(14,626,974)

(6,422,825)

(3) Cash flows from Financing Activities
Issue of share

21,614,537

Dividends paid

(1,515,754)

(888,318)

Net cash from financing activities

20,098,783

(443,754)

8,08i,140

(797,704)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (1+2+3)
Cash and cash equivalents at beginning of period (1

April)

Cash and cash equivalents at end of period (31 March)
See accompanying notes to the

Financial Statements.

17,516,381
25,597

,521

444,564

18,314,085
I 7,5 16,3 8

I

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
ANCIAL STATEME
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31. 2015

1.0

Corporate Information
The Myanmar Citizens Bank Limited was incorporated as a public company limited by
Shares, as per Notifications No.21l91 of thei Ministry of Commerce (Ministry of Trade)
dated 30 September, 1991 and the Certificate of Incorporation No.274l9l-92 dated 30
October, 1991.

The Central Bank of Myanmar granted the Banking Licence on May 25, 1992 and banking
business was commenced on June 2,1992.
2.0

Summary of Significant Accounting Policies

2.1

Basic of Preparation

The financial statements of the Bank have been prepared under the historical cost
convention and in accordance with the Myanmar Financial Reporting Standards.
The financial statements are presented in Myanmar Kyats.

2.2

Foreign Currency Transactions
The financial statements are presented in "Kyats", which is the bank's functional and
presentation curency. Foreign curency transactions are translated into Kyats using
the prevailing exchange rates at the dates of the transactions.

Foreign exchange gains or losses resulting from such transactions are recognized in
the Statement of Income.
2.3

Revenue Recoqnition
Interest income is recognized using the effective interest method.
Fee and commission income is recognized when services are rendered.

Foreign excha4ge Profit is gain on sales and purchases offoreign currencies.
2.4

Corporate Income tax

All tax expenses

are current taxes and recognized in the Statement of Income.
Current tax is the amount, expected to be paid on the taxable income for the year.
The tax rate and tax laws applied are those that are enacted or substantively enacted
by the Balance Sheet date.
2.5

Property. Plant & Equipments
Property, Plant & Equipments are stated at cost less accumulated depreciation.

€,

Depreciation is computed under the straight-line method over the estimated useful
life of these assets other than land which is not depreciated. Rates of depreciation are
as follows:,

Building
Motor transport
Fumiture & Fixture
Office Equipment
2.6

l.sYo,2.sYo

t2.5%
5%
6.25Yo,15o

Investments
Represents government treasury bonds, fixed deposits, investment
Credit Bureau and are stated at Cost.

2.7

in MpU

and

Deferred Expenditure
lnclude mainly Branch opening expenses, renovation expenses for branches, banking
software expenses, etc. Amortisation of Kyats (83) million was made during the year
2014-2015.
These accounts should be reviewed and classified as capital assets
expenditure and be made necessary adjustments.

2.8

or

revenue

Financial Assets and Financial Liabilities

(i)

Classification
Financial assets and financial liabilities are classified as follows

*
*

x

:

Loans & Receivables
Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that
are not quoted in an active market are classified as loans and receivables.

Held-to-maturity
Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and
fixed maturity a1q classified as held to-maturity when the bank has the
intention and ability to hold the assets till maturity.
Available for sale
Non-derivative financial assets that are not classified in any of the other
categories.

(ii)

Measurement
Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value
plus transaction costs, directly attributable to their acquisition or issue.

(iii)

RecognitionandDe-recosnition
The Bank recognises all financial assets and financial liabilities, including all
regular way purchases and sales of financial assets on the date of
transactions. Financial instruments are de-recognised when the contractual
right to cash flows and risks and rewards associated with the instruments are
substantially transferred, cancelled or expired.

3.0

CASH AT BANK
Details are as follows :-

Yangon (Head Office)
(' " (Head Office)
Branches

- Foreign Currency
- Kyat

Kvat

2015

2014

328,545,171.09
3,969,776,271.74

453,315,444.96
1,599,519,948.39
3,761,177,484.15

5,496,232,798.91

5,814,012,877 .50

1,197,9ll,356.08

Total
4.0

Kvat

CASH WITH CENTRAL BANK OF MYANMAR
Details are as follows :-

Yangon (Head Office) - Foreign Currency
" " (Head Office) - Kyat
Mandalay (Branch) - Kyat
Nay Pyi Taw (Branch) - Kyat

Total
5.0

Kvat

Kyat

201s

2014

1,035,073,993.72
4,547,485,376.63
919,725,505.60
1,058,204,536.88

622,284,393.72
1,916,606,747.38
434,848,816.60
303,938,723.63

7,560,489,412.83

3,277 ,678,681.33

CASH WITH OTHER BANKS

Kvat

Kvat

2015

2014

CURRBNT DEPOSITS
Deposits with Myanmar Economic Bank
Deposits with Private Bank (Kyat)
Deposits with Private Bank (F.C)
Deposits with Myanmar Investment &
Commercial Bank
Deposits with Foreign Correspondent Bank
Deposits with Myanmar Foreign Trade Bank (F.C)

Total
6.0

1,299,31 1,438.54

1,237,491,561.77
54,411,,993.75
6,293,647,498.85

860,437,990.20
229,640,044.09
8,059,130.86
4,032,45t,472.75

3,433,510,459.32
222,425,917.95

3,246,865,418.54
47,235,016.72

12,54A,798,870.18 8,424,689,073.16

LOANS AND OVERDRAFTS
As per report to CBM, Loans & Overdraft were classified as follows

:

2014

2015

Security Received
Land & Building
Machinery
Stock
Saving Passport

Total

Cases

Kyat

I

70,226,868,078
16,099,911,778
390,000,000
400,000,000

8582

87,116,779,856

824
7756
1

Cases

930
7624
2

Kvat

6

50,136,790,248
9,960,462,642
480,000,000
271,181,373

8562

60,848,434,263

6.1

Non-Performins Loans
As per report to Central Bank of Myanmar non performing loans on (40) cases of
K 1921.57 (million) as at 31 March 2015, are as follows :Non-Performing

Loans

Nos.

Kyat (million)

Substandard

l8

Doubtful
Bad Debt

t4

970.82
409.38
541.37

40

t92t.57

8

Total

The ratio of Non-performing Loans to Total Loans portfolio is2.2Yo.
6.2

Ratios Analysis

(a)
(b)
(c)
(d)
6.3

2015
: 84%
Total loans to Total Deposits Ratio
: 194%
Total loans to Shareholder's Equity Ratio
Total loans to Total Assets Ratio
= 53%
Total loans to Deposits plus Shareholder's Equity Ratio :
59%

2014
79%
279%
58%
62%

Loan Portfolio Management

(a)

Statutory Limitation
As per Section 32 of the Financial Institutions of Myanmar Law (amended),
the Bank should not lend more than 20Yo of its capital and reserves to single
individual, an enterprise, or an economic group.

(b) As per instruction No.112008 of Bank Supervision Committee dated 30
December 2008, loans should not be made,

(1) to the Directors of the Bank and their spouse
(2) to the Companies and Enterprises which include Directors of the
Bank and their spouse as Directors, Officers, Partners and Managing
Agent.
6.4

The following points relating to the Loan & Overdrafts need to be reviewed.

-

The amounts of the loans granted vs. the assessed values of the securities
provided.

-

The adequacy or otherwise of the value of the security offered especially in
view of the current conditions needs to be reviewed.

-

To recall unsecured loans.

-

To take necessary action for no payment of interests and no repayment
principal.
To adequately provide for possible loss on bad and doubtful debts.

of

Extensions of loans and overdraft should be made very carefully.

Whether the loans are effectively utilized for proposed business operations
and whether thdy could be successful enough to repay the loan, together with
the interest due thereon

Qr

7.0

ADVANCES & RE,CEIVABLf,
Details are as follows:

-

2014

4,854,561,807

Advance Income-tax (Assessment Year 2014-2015)
Advance Income-tax (Assessment Year 2015-2016)
Prepaid Insurance
Others

1,281,400,000
5,870,423
659,905,833

4,948,324
192,099,229

6,801,738,063

3,043,253,445

2,008,559,951
837,645,941

INVESTMENTS

Fixed Deposit
Saving Deposit
Supper Call Deposit
Term Deposit
Myanmar Payment Union
Credit Bureau
Govemment Treasury Bonds

Total

9.0

Kvat

2015
Suspenses

Total
8.0

Kyat

2015

2014

Kvat

Kyat

13,395,536,450.13
856,904,262.69
17,178,784.92
1,350,000,000.00
200,000,000.00
1,000,000.00
15,800,000,000.00

200,000,000.00
1,000,000.00
10,300,000,000.00

31,620,519,497,63

18,787,744,867.32

7,1 50,01 0,000.00
1,136,734_,867 .32

PROPERTY. PLANT & EOUIPMENT
Detailed are shown in Annexure

(l).

IO.O DEFERREDEXPENDITURE
Kvat
2015

2014

Opening balance (1 April)
Additions during the year
Written-off during the year

178,185,750.92
40,801,411.16
(82,896,466.97)

209,582,825.56
43,339,110.00
(74,736,184.64)

Balance at March 3l

136,090,695.21

178,185,750.92

1I.O TOTAL DEPOSITS
Kvat
2015
Deposits - Current
Deposits - Foreign Currency
Deposits - Saving
Deposits - Time
ATM Current Deposit
Call Deposit

Total

I2.O

2014
14,320,704,274.62
5,748,750,697 .72
41,970,396,266.43
14,821,551,000.00
87,020-,072.00

14,287,813,297 .12

6,127,483,664.46
51,196,197,440.84
30,297,035,486.00
217,145,155.09
1,053,260,905.73
103,178,935,949.24

76,948,422310,77

OTHER LIABILITIES
Details are as follows :

Kvat
2014

2015
Other Liabilities
Accrued Expenses

Total

13.0

2,956,975,040.58
1,075,179,800.44

2,200,035,776.57
553,514,754.30

4,032,154,841,02

2,753,550,530.87

PROVISION FOR INCOME TAX

201s
Provision for tax (2013-2014Income Year)
Provision for tax (2014-2015Income Year)

Total

Kvat

-

2014
837,645,940.66

1,281,400,000

1,281,400,000 837,645,940.66

14.0 ISSUE & PAID UP CAPITAL
Kyat

'A'Shares
'B'Shares

Total

15.0

2015

2014

5,117,051,000
31,995,775,000

3,211,601,000
15,059,280,000

37,112,826,000

18,270,881,000

RE,SERVES AND RETAINED EARNINGS
Changes during the year are shown in the Statement of Changes in Equity.

16.0 TOTAL INTEREST INCOME
Details are as follows:

Kvat
20r4

2015
Interest on Loans & Overdraft
Interest on Treasury Bond
Interest on Deposits (Other Bank)

Total

I7.O

7,109,303,293.94 5,7gg,g0g,gg5.g7
r,361,759,904.12 1,069,252,054.90
1,601,165,27

5.14

302,641,296.96

10,072,227,463.10 7,170,902,337.53

TOTAL INTEREST EXPENSES

,ensesis60ohontotalinterestincome,ascomparedwith
previous year (2013-2014) of 57%.

,\,,

18.0

OTHER OPERATING INCOME
Details are as follows :-

2015

Kvat
2,Jr4

t1zlfi,sl7 .75 asl,lgfi.n

commission on Payment orders & Remittances
Service Income
803,710,961.42 610,425,959.79
Share Form Sale & Others
r,569,006,209.92 966,097,529.92
Foreign Exchange Transaction
752,100,511.99 539,733,129.64

Total

19.0

4,252,7 59,1 60.97 2,7 7 3,045,635.39

STAFF EXPENSES
Detailed are shown in Annexure (2).

2O.O OTHER OPERATION EXPENSES
It is observed that Other Operating Expenses is lgYo on total operating Income,
with previous year (2013-2014) of 22%.

as compared

Details are shown in Annexure (2).

2I.O

FINANCIAL INSTITUTIONS OF MYANMAR LAW

(A)
(B)
"
22.0

(C)

Re: Section (a6) - Complied instructions for preparation of reports, in accordance
with the accounting standards for financial institutions prescribed by the Central
Bank.
Re: Section (49) the Audit Committee consisting of 3 members was formed by the
shareholders Annual General Meeting.
Re: Section (31) monthly report on risk-weighted assets is submitted.

REPORTING TO THE CENTRAL BANK OF MYANMAR

It is observed that the Bank submitted

reports and statements to the Central Bank in

accordance with the instructions and notification of the Central Bank of Myanmar.

23.0

ANALYSIS AND RATIOS STATEMENTS
The following statements are also attached with the accounts

f

a.
b.
c.

Balance Sheet Ratios - for Liquidity purposes
Income Statemeht Ratios
Statement ef Cash Reserve Position and Ratios (at
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Annexure (2)

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
ANNEXURE TO THE STATEMENT OF INCOME
FOR TIIE YEAR ENDED 31 MARCH 2015
Staff Expenses
Salaries & Allowances

2015

20'14

Kvat

Kvat

1,425,445,064.03

1,071,320,413.64

Uniform Expenses

22,547,000.00

26,094,350.00

Provident Fund Contribution

37,594,000.00

31,629,600.00

Training Fees

10,550,150.00

9,848,272.00

Gratuity

10,000,000.00

27,980,000.00

Social Securi$ Contribution

13,596,950.00

1,862,325.00

Staffs welfare contribution

10,000,000.00

6,000,000.00

lnterest on staff welfare fund

13,725,178.5',1

9,363,243.55

1,543,449,342.54

1,184,098,204.19

18,997,917.00
'10,800,000.00

20,710,000.00

Audit Fees

3,000,000.00

2,175,000.00

Consultant fees

1,534,600.00

Other Operatinq Expenses
Honorarium Fee
B.O.D Meeting Expenses

10,695,000.00

Printing & Stationary

42,651,017.00

47,297.079.00

Rental

49,187,910.00

33,690,851.00

lnsurances

15,247,667.48

11,263,507.70

Electricity

47,579,458.00

39,743,294.00

Repairs & Maintenance

40,877,841.36

4.5,342,964.36

Transportation Expenses

1s,534,056.00

8,452,850.00

Postage & Telex Expenses

67,218,721.00

58,210,393.00

3,433,719.00

1,652,908.00

40,560,447.00

29,762,819.00

1,458,950.00

1,040,300.00

License Fees

92,831,231.00

32,340,139.00

A.G.M Expenses

17,049,000.00

11,859,300.00

108,657,258.00

86,377,479.00

39,216,962.00

35,714,570.00

325,375,880.00

258,419,100.00

Donations

31,462,990.00

21,758,023.00

General Expenses

69,764,697.64

81,976,542.36

4,082,000.00

9,740,509.16

30,513,542.33

10,955,356.00

208,363,214.50

166,287,922.28

Refund itental Fees HP

25,000.00

348,836.58

Settlement fees for MICB

60,000.00

55,000.00

1.00

34.00

Taxes
Travelling Expenses
News, Magazine & Books

.

Oil & Lubricants
Entertainment

MealAllowances

Advertisement
Commission & Services Exp:
Expenditure lB

Write off
Loss on Exchange Translation

5,186,224.04

Depreciation

222,161,740.14

181,938,364.80

Amortization

82,896,466.87

74,736,184.64

Myd/Mya citizen state/cp4

W

1,282,544,316.99

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
Analysis and Ratios Statement
Balance Sheet Ratios - (For Liquidity and Solvency Position)

;

As at March 31,2015

PERCENTAGE (%)
ASSETS
Cash

& Cash Equivalent

41,399

26.44

26.69

Loans & Overdrafts

87,117

55.64

s8.39

Advances and Other Receivable

22,621

14.45

1t.07

1

3.39

3.68

136

0.08

0.17

37,113

23.70

17.53

7,786

4.97

3.37

1,292

0.82

0.81

103,179

65.90

73.84

4.61

4.45

Property, Plant & Equipment
Intangible

5,31

Total Assets

EOUITY & LIABILITIES
Capital - Paid up

& Retained Earning
Provision for Income Tax
Reserves

Total Deposits
Other Liabilities, etc.

Total Equity & Liabilities

myd:\ivlya+itizen state.XLS\CpS

-

Annexure (4)

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITEI)
INCOME STATEMENT.RATIOS
YEAR ENDED 31 MARCH 2015
KYAT

KYAT

20r5 (Million)

2014 (Million)

Total Operating Income

Interest lncome

Percentage (7o)
2015

2014

r00.00

100.00

10,072.23

7,170.80

(6.079.91)

(4.126.80)

3,992.32

3,044.00

48.42

52.33

4,252.76

2,773.05

51

.58

47.67

8,245.08

5,817.05

100.00

100.00

Less:
Interest Expenses

Net Interest Income

Add:
Other Operating Income
Total Operating Income

myd:Wya-citizen

state.

XLS\Cp5

r
1

Annexure (5)

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITEI)
lr

STATEMENT OF CASH RESERVE POSITION & RATIOS

i.{

'l

l

"i

AS AT 31 MARCH 2015

E-

2015

{%)

1.0
2.0

Total Cash Balances to
Total Deposits

to

Cash & Cash equivalent
Total Deposits
(Cash Equivalent
including securities investment)

2014

{%)

25o/o

23o/o

40o/o

36%

84%

79%

lg4%

279%,

59yo

62%

l:

\

3.0

Total Loans to Total

4.0

Total Loans to
Equity

5.0

Total Loans to Deposit
Shareholders' Equity

6.0

Total Deposits to
Issued & Paid up

Deposits

I

.\1

Shareholders'
plus ,

Capital

2.78

times 4.21 times

-

DTW;WCBENG.IS\TTH

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)
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STATEMENT OF MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY
FOR MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED

It is the responsibility ofthe management to prepare the financial statements for each financial year which give
a true and fair view of the financial position ofMyanmar Citizens Bank Limited (the Bank) as of March

31,2016 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended. In preparing these
financial statements, the management is required to

-

select suitable accounting policies and then apply them consistently; and
make judgments and estimates that are reasonable and prudent.

The management is responsible for keeping proper accounting records which disclose with reasonable
accuracy at any time the financial position ofthe Bank. They have general responsibility for taking such steps
as are reasonably open to them to safeguard the assets of the Bank and to prevent and detect fraud and other
irre8ularities,

Webelievethatthe Bankwill be ableto payits debts
good and recoverable.

On behalf of Management

July t2,2016.

covER DPRCL

20 I 5- r 6/1

60608

as

andwhentheyfall due and all accountsreceivable are

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Members of
Myanmar Citizens Bank Limited
we have audited the accompanying financial statements of Myanmar citizens Bank Limited (the
Bank),
which comprise the Statements ofFinancial Position as at March 3 l,20l6and Statement
oflncome, Stat;ment of Changes In Equity and Statement of Cash Flows for the year then ended and
a summary of significant
accounting policies and other explanatory notes.

Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation

and ir presentation ofthe financial statements in accordance
with Myanmar Financial Reporting Standards ("MFRSs") and the provision ofthe
Myanmar Companies
Act. This responsibility includes; designing, implementing and maintaing intemal contol
relevant to the pr"puration and fairpresentation offinancial statements that are free from material misstatement,
whetherdue to
fraud orerror; selectingand applying appropriate accountingpolicies; andmaking
accountingestimates that
are reasonable in the circumstances.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on
our audit. We
conducted our audit in accordance with Myanmar Standards onAuditing. Those standards
requirethat
we comply with ethical requirements, plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance whether
the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or
error. In making those risk assessment, the auditor considers intemal control relevant
to the entity's
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design
audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
|pinion on the effectiveness of the entity's intemal control. An audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as
well as
evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our

auditopinion.

Opinion
In our opinion,
(i

)'

the Bank's financial statements are properly drawn up in conformity with the provisions
of the
Myanmar CompaniesAct and the Myanmar Financial Reporting Standards so asto give atrue and

fair view ofthe financial position of the Bank as of March 3 1
,2016 and, ofits Ananciat performance
and its cash flows for the year then ended, according to the best of our information and ixplanations
given to us and as shown by the books ofthe
i

Bank.

coI/ER DPRCL

20

I

5-1 6/ t60608

(

ii

)

(iii)

we have obtained all the informationand explanations we have required and

the books and records have been maintained by the Bank
MyanmarCompaniesAct.

as required by Section 130 of the

In accordancewith Section 89(a) ofthe Financial Institutions Law, we also reportthatin ouropinion
the Financial Statements of the Bank adequately reflect the financial position ofthe Bank and its
solvency.

(MAUNG MAUNG AUNG)
Certlfied Public Accountant
U Hla Tun & Associates Limited
Shwegon Plaza,64(B), lst f,'loor,
Komin Kochin Road, Bahan Township,
Yangon Region.

Dated : July y2,2016.

covER DPRCL

20t s-t 6/t 60608
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STATTMET{T 9F FTNANCTAL POSTTTON A$ AT MARCH 31. ?016
Kyat (In Thousand)
ASSETS

Note

2016

2015

CURRENT ASSETS
a

Cash in hand and at Banks

J

40,476,599

25,597,521

Loans & Overdrafts

4

115,275,849

87, I 1 6,780

5

7,569,618

6,801,738

6

50,851,793

31,620,519

7

8,056,409

5,311,344

8

58,836

136,091

7,583,716

7,619,985

Advances

& Receivable

Investments
Property, Plant

& Equipment

Defemed Expenditure
Acceptance, Endorsement

&

Guarantee

Total Assets

229,812W

L64?W,n8

144,370,264

103,178,936

10,755,765

4,032,154

LIABII,ITIES
Total Deposits

9

Other Liabilities

l0

Payment Orders

297,506

822,972

Provision for Dividend

3,397,377

2,269,932

Provision for Income Tax
Dividend Payable (unclaimed)

1,789,361

1,291,400

153,038

99,308

Acceptance, Endorsement & Guarantee

7,583,716

7,679,985

169,346,027

119,304,697

49,869,765

37,112,826

4,799,458

2,885,917

General Reserve (Statutory)

4,322,852

2,991,232

General Provision (Loans)

2,305,5 l g

1,742,336

Reserve for contingencies

10,000

5,000

Exchange Equalization Fund

75,182

75,182

Retained Earnings

84,017

86,798

61,466,792

44,899,291

229,812,8L9

164W,978

Total Liabilities

EQUITY
Issued & Paid Up Capital

l1

Share Premium
Reserves

& Retained Earnings

t2

Total Equity
Total Equity & Liabilities
See accompanying notes to the

Authenticated by Directors;

(U Tun Lwin)

Director
Dated: July
,2016.

Financial Statements.

MYANMAR CIII?ENS BANK LIMITPD
STATEMEIyT QF TNCOME FOR THE YEAR ENpEp MARCH 31. 2016
Kyat (In Thousand)
Note

2016

2015

Total Interest income

13

16,122,657

10,072,227

Total Interest Expenses

t4

(8,994,760)

(6,079,913)

7,127,997

3,992,314

5,902,724

4,252,759

12,930,621

9,245,073

Net Interest Income
Other Operating Income

l5

TotalOperating Income

Operating Expenses
Staff Expenses

16

(2,363,622)

(1,543,449)

Other Operating Expenses

t7

(3,471,569)

(1,594,729)

(5,835,191)

(3,138,176)

7,095,430

5,106,897

Total Operating Expenses
Net Profit Before Tax
Gain on Disposal of Property, Plant & Equipment

Dividend Income
Provision for Income-tax
Net Profit After Tax

Reserves

General Provision (Loans)

170

(1,799,361)

(1,281,400)

51307,297

3,770,210

Retained Earning for the year
See accompanying notes to the

Authenticated by Directors;

(U Tun Lwin)

Director

July

DW:WCBENGI6\fiS

,2016.

(1,331,620)

(947,752)

(563,1 82)

(525,367)

(51000) (3,000)
3,407,495 2,294,091

Reserve for Contingencies

Dated:

218

& Provisions

General Reserve (Statutory)

.

(55,457)

Financial Statements.
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STATEMENT OF CASH rLOWS

Kyat (In Thousand)

2016

(l)
lnterests and commission receipts
Interest payments
Cash payments to employees and suppliers

Operating Profit before working capital changes
Changes in Oneratiug Assets
Loans & Overdrafts
Receivable & Advances

2015

21,925,391 l4,32l,ggg
(9,994,760) (6,079,913)
(5,463,439) (2.833.1 19)

7,467,192

5,40g,956

(28,159,069)

(26,269,346)

(260,919)

(3,314,731)

Changes in Oneratine Liabilities
Deposits from customers
Other Payable

4l,lgl,32g

26,230,514

6:199,145

1,934,339

Net cash from operating activities before income tax
Income taxes paid

26,436,667

3,990,731

Net cash from operating activities

24,666,667

2,609,331

(19,231,275)

(t2,932,775)

(3,070,911)

(1,799,968)

Treasury Bonds, Investments
Purchase of Property, plant

& Equipment

(1,770,000)

Proceed on Sales of property, plant and Equipment

Dividends Received

35,300

2t8

Other Assets
Net cash from investing activities

(1,291,400)

170
(40,801)

(22,301,969)

(14,626,974\

(:)
Issue

of share

14,670,490

21,614,537

Dividend paid

(2,216,201)

(1,515,754\

Net cash from financing activities

12,414,279

20,099,793

14,919,079

9,091,140

25,597,521

I 7,5 16,3 g I

_40At6,599

_25,59?,521

Net increase in cash and cash equivalents (l+2+3)
cash and cash equivalents at beginning of period (r April)
Cash and cash equivalents at end of period (31 March)
See accompanying notes to the X'inancial Statements.
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MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
NOTES TO THE F{NANCIAL STATEM4NTS
FOR THE YEAR EI{pEp MARCI3l. 2016

..

1.0

Corporate Information
The Myanmar Citizens Bank Limited was incorporated as a public company limited by
Shares, as per Notifications No.21l91 of the Ministry of Commerce (Ministry of Trade)
dated 30 September, l99l and the Certificate of lncorporation No.274l9l-92 dated 30
October, 1991.

The Central Bank of Myanmar granted the Banking Licence on May 25, 1992 and banking
business was coflrmenced on June 2,1992.

2.0

Summarv of Sisnifipant Accountins Policies

2.1

Basic of Preparation
The financial statements of the Bank have been prepared under the historical
basis and in accordance with the Myanmar Financial Reporting Standards.

cost

l

The financial statements are presented in Myanmar Kyats.

2.2

Foreign Currencv Transactions
The financial statements are presented in "Kyats", which is the bank's functional and
presentation currency. Foreign cumency transactions are translated into Kyats using
the prevailing exchange rates at the dates of the transactions.

Foreign exchange gains or losses resulting from such transactions are recognized in
the Statement of Income.

The balance of exchange equalization fund of Kyat 75.18 million, since previous
year, should be transferred to the Retained Earning Account.

2.3

Revenue Recosni{ion
Interest income is recognized using the effective interest method.
Fee and commission income is recognized when services are rendered.

Foreign exchange Profit is gain on sales and purchases offoreign cturencies.

2.4

Corporate Income tax

All tax expenses

are current taxes and recognized in the Statement of Income.
Current tax is the amount, expected to be paid on the taxable income for the year.
The tax rate and tax laws applied are those that are enacted or substantively enacted

by the Balance Sheet date.

2.5

Cash in hand and at Banks
Cash in hand and at banks comprises of cash in hand, cash with Central Bank
Myanmar, State owned banks and other banks.

of

8/1
(-/T

2.6

Propertv. Plant & Equipments
Property, Plant & Equipments are stated at cost less accumulated depreciation.

Depreciation is computed under the straight-line method over the estimated useful
life of these assets other than land which is not depreciated. Rates of depreciation are
as follows:,

Building
Motor transport
Furniture & Fixture
Office Equipment
2.7

1.250h,2.5yo
12.5%

5%
6.25Yo, |0Yo, 12.50, 20Yo

Investments
Represent government treasury bonds, fixed deposits, investment in MPU and Credit
Bureau and are stated at Cost.

2.8

Deferred Expenditure

Include mainly balance

of Branch opening

expenses, renovation expenses for

branches, banking software expenses, etc. Amortisation of Kyats (77.25) million was
made during the year 2015-2016.

These accounts should be reviewed and classified as capital assets
expenditure and be made necessary adjustments.
2.9

or

revenue

Financial Assets and Financial Liabilities

(i)

Classification
Financial assets and financial liabilities are classified as follows

*

*

*

:

Loans & Receivables
Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that
are not quoted in an active market are classified as loans and receivables.

Held-to-maturity
Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and
fixed maturity are classified as held to-maturity when the bank has the
intention and ability to hold the assets till maturity.
Available for sale
Non-derivative financial assets that are not classified in any of the other
categories.

(iD

Measurement
Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value
plus transaction costs, directly attributable to their acquisition or issue.

(iiD

RecognitionandDe-recognition
The Bank recognises all financial assets and financial liabilities, including all
regular way purchases and sales of financial assets on the date of
transactions. Financial instruments are de-recognised when the contractual
right to cash flows and risks and rewards associated with the instruments are
substantially transferred, cancelled or expired.

,n
_{1r

3.0

CASH IN HAND AND AT BANKS
Details are as follows :-

Cash in hand
Cash with Central Bankof Myanmar
Cash with Other Banks

Total
4.0

Kvat

Kvat

2016

2015

8,989,277,875.18
9,708,922,149.68
21,718,399,395.02

5,496,232,798.91
7,560,489,412.83
12,540,798,870.18

40,416,599,419.88

25,597 ,521,08 I .92

LOANS AND OVERDRAF'TS
As per report to CBM, Loans & Overdraft were classifred as follows :2016

Security Received
Land & Building
Machinery
Stock
Saving Passport

2015

Cases

Cases

Kvat

886
7709

92,790,612,446
22,195,236,166
300,000,000

I

Total

1L5,275,848,612

Kvat

824
7756
I
1

70,226,868,078
16,099,911,778
390,000,000
400,000,000

8582

87,116,779,856

=:::
4.r

Non-Performinq Loans
As per report to Central Bank of Myanmar, non performing loans on (44) cases of
K2374 (million) as at 31 March 2016, are as follows :Non-Performing Loans

Nos.

Kvat (million)

Substandard

t7

Doubtful
Bad Debt

l0

1,194.46
429.63

t7

749.9r

44

2,374.00

Total

The ratio of Non-performing Loans to Total Loans portfolio is2.06Yo.

Lesal Actions
The Bank has taken legal action on (33) cases amounting to K. 1,741.63 million as at
3l March 2016.
4.2

Ratios Analvsis

2016 2015
(a) Total loans to Total Deposits Ratio
= 80% 84%
:
(b) Total loans to Shareholder's Equity Ratio
187% 194%
: 50% 53%
(c) Total loans to Total Assets Ratio
(d) Total loans to Deposits plus Shareholde/s Equity Ratio : 56% 59o/o
l0 /1

Y)

s.0

ApVANCES & RECETVABLE
Details are as follows:

-

Kvat

Kvat

2016

201s

Suspenses

4,160,831,642

Advance Income-tax (Assessment Year 2015-2}rc)
Advance Income-tax (Assessment Yearr 2076-2017)
Prepaid Insurance
Others

1,788,361,079
13,937,032
1,606,497,952

5,870,423
659,905,933

7,569,617,704

6,801,739,063

Total

4,854,561,807
1,281,400,000

INYESTMENTS

Kyat

Kyat

2016

2015

21,627,909,547 .45

13,395,536,450.13
856,804,262.69
17,179,794.92
1,350,000,000.00

Fixed Deposits
Saving Deposits
Super Call Deposits
Term Deposits
Special Deposits
Myanmar Payment Union
Credit Bureau
Govemment Treasury Bonds

1,354,070.40
200,000,000.00
130,000,000.00
26,300,000,000.00

200,000,000.00
1,000,000.00
15,800,000,000.00

Total

50,851,793,491.93

31,620,519,497.63

2,592,530_,974.09

7.0

PBOPERTY. PLANT & EOUIPMENT
Detailed are shown in Annexure (l).

8.0

DEFERRED EXPENDITURE

Kvat
2016
Opening balance (l April)
Additions during the year
Wriuen-off during the year
Balance at March 31

9.0

2015

136,090,695.21

178,185,750.92

(77,254,956.97)

40,801,411.16
(82,896,466.97)

58,835,838.34

136,090,695.21

TqTAL pEPOSTTS
Kvat

,

Deposits - Current
Deposits - Foreign Currency
Deposits - Saving
Deposits - Time
ATM Deposits
Call Deposits
Citizens Cards

Total

2016
17,624,390,371.33
14,910,293,770.97
54,657,029,577.09
46,773,969,750.00
740,116,359.93
9,436,519,364.22
228,056,405.84

2015
14,287,913,297 .12
6,127,493,664.46
51,196,197,440.94
30,297,035,496.00
217,145,155.09
1,053,260,905.73

144,370,263,599.29

103,178,935,949.24

,r&

10.0

OIHE,R LIABILITIES
Details are as follows :

Kvat
2016
Other Liabilities
Accrued Expenses

Total

201s

9,534,076,809.27
1,221,689,299.61

2,956,975,040.58
1,075,179,800.44

10,755,765,099.99

4,032,154,841.02

11.0 ISSUE & PAID UP CAPITAL
Kvat
'A'Shares
'B'Shares

Total

I2.O

2016

20ts

5,117,055,000
44,752,710,000

5,117,051,000
31,995,775,000

49,869,765,000

37,112,826,000

RESERVES AND RETAINED EARNINGS
Changes during the year are shown in the Statement of Changes in Equity.

13.0 TOTAL INTEREST INCOME
Details are as follows:

Kvat
2016
lnterest on Loans & Overdraft
Interest on Treasury Bond
Interest on Deposits (Other Bank)

Total

2015

11,924,296,024.66
1,985,578,612.70
2,212,782,529.09

7,109,303,293.94
1,361,758,904.12
1,601,165,275.14

16,122,657,166.45

10,0721227,463.10

14.0 TOTAL TNTEREqT EXPENSES
It is observed that total.interest expenses is
previous year (2014-2015) of 60%.

1s.0

56% on total interest income, as compared with

oTHER OPERATTNG rr{COME
Details are as follows :-

Kvat
2016
Commission on Payment Orders & Remittances 1,473,934,441.17
Service
1 ,381,440,383.34
17,822,436.22
Foreign Exchange
2,929,526,604.50

lncome
Others
Transaction
Total

201s
1,127,941,577.75

803,710,861.42
1,569,006,209.82
752,100,511.88

5,802,723,865.23 4,252 r7 59 1160.87

12 /\
"!1

>

16.0 STAFF EXPENSES
Detailed are shown in Annexure (2).

I7.O

OTHER OPERATING EXPENSES
It is observed that Other Operating Expenses is27% on total operating Income,
with previous year (2014-2015) of l9o/o.

as compared

Details are shown in Annexure (2).

18.0

REPORTING TO THE CENTRAL BANK OF MYANMAR
reports and statements to the Central Bank in
accordance with the instructions and notification of the Central Bank of Myanmar.

It is observed that the Bank submitted
19.0 ANALYSIS

AND RATIOS STATEMENTS

The following statements are also attached with the accounts

a.
b.
c.

Purposes

Balence Sheet Ratios - for Liquidity
Income Statement
Statement of Cash Reserve Position and Ratios

Ratios

:

(at31.3.2016)

Annexure 3
Annexure
Annexure 5

4

'|

2O.O RELATED PARTIES
In the normal course of its banking business, the Bank has carried out transactions with
related parties on terms agreed between the parties. The related party transactions are
conducted on arm's leng1h basis and on normal commercial terms, which are not favorable
than those generally available to the public.

The balance of bank guarantee to Zeya
Kyat 2,868 million.

21.0

&

Associate Co., Ltd. as at March 31,2016 is

APPROVAL OF FINANCTAL STATEMENTS
The financial statement have been authorized for issue in accordance with the resolution
the Board of Directors on May 5,2016.
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An[exure (?)

- MYANMAR

CITIZENS BANK LIMITED
ANNEXURE, TO TIIE STATEMENT OT INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH2OI6
Staff Expenses
Salaries & Allowances

2016

291s

Kvat

Kvit

2,099,100,569.76

1,425,445,064.03

Uniform Expenses

24,649,400.00

22,547,000.00

Provident Fund Contribution

66,734,490.00

37,584,000.00

9,965,1 19.00

10,550,'t50.00

Gratuity

30,000,000.00

10,000,000.00

Social Security Contribution

22,062,999,00

13,596,950.00

Staffs welfare contribution

89,200,000.00

10,000,000.00

Interest on staff welfare fund

21,910,314.77

13,725,178.51

2,363,621,990.53

1,543,449,342.54

Honorarium Fee

27,034,583.00

18,997,917.00

B.O.D Meeting Expenses

19,725,000.00

10,900,000.00

Audit Fees

13,725,000.00

3,000,000.00

6,563,050.00

1,534,600.00

Printing & Stationary

53,651,548.00

42,651,017.00

Rental

58,686,400.00

49,187,810.00

lnsurances

15,694,496.31

15,247,667.49

Electricity

50,974,628.00

47,579,458.00

Repairs & Maintenance

98,319,579.96

40,877,841.36

Transportation Expenses

22,908,593.00

15,534,056.00

Postage & Telex Expenses

86,303,474.00

67,218,721.00

5,206,770.00

3,433,719.00

39,587,606.00

40,560,447.00

Training Fees

Other,9peretinq Expenses

Consultant fees

Taxes
Travelling Expenses
News, Magazine & Books

1,580,146.00

1,458,950.00

License Fees

5't,457,895.00

92,831,23't.00

A.G.M Expenses

21,468,950.00

17,049,000.00

Oil& Lubricants

99,009,791.00

108,657,259.00

Entertainment

53,377,582.00

39,216,962.00

355,977,700.00

325,375,880.00

MealAllowances
Donations
General Expenses
Advertisement
Commission & Services Exp:
Expenditure lB
Settlement fees for MICB
CBM Net MCH Fees

20,907,309.00

31,462,990.00

100,217,766.65

73,975,922.68

4,831,300.00

4,082,000.00

27,887,492.56

30,513,542.33

1,828,979,426.11

208,363,214.50

60,000.00

60,000.00

4,432,600.00

Depreciation

325,746,803.34

222,161,740.14

Amortization

77,254,956.97

82,996,466.97

3,471,569,334.70

1,594,729,411.36

Myd/Mya citizen state/cp4

t5
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MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
Analysis and Ratios Statement
Balance Sheet Ratios .,(For Liquidity and Solvency position)
As at March 31,2016

KY4r

PERCENTAGE (%)

(Million)

2016

2015

ASSpTS
Cash

& Cash Equivalent

66,717

30.02

26.44

115,276

51.87

55.64

32,121

14.45

14.45

8,056

3.6:3

3.39

59

0.03

0.08

222,229

100.00

100.00

Capital - Paid up

49,970

22.44

23.70

& Retained Earning
Provision for Income Tax

ll,5g7

5.22

4.97

1,789

0.81

0.82

144,370

64.96

65.90

14,604

6.57

4.6t

222,229

100.00

r00.00

Loans

& Overdrafts

Advances and Other Receivable
Property, Plant

& Equipment

Intangible

Total Assets

EOUITY & LIABILITIES

Reserves

Total Deposits
Other Liabilities, etc.

Total Equity & Liabilities

myd:\lr,lya-citizen state. XLS\Cp5

l6

{,

Annexure (4)

MYAIIMAR CITIZENS BANK LIMITED
INCOME STATEMENT.RATIOS
YEAR ENDED 31 MARCIJ2OI6
KYAT

KYAT

2016 (Million)

2015 (Million)

Total Operating Income

Percentage (7o)

2016

100.00

20r5

100.00
*

Interest Income

16,122.66

t0,072.23

Interest Expenses

(8.994.76)

(6.079.91')

Net Interest Income

7,127.90

3,992.32

55.12

48.42

Other Operating Income

5,802.72

4,252.76

44.88

51.s8

t2,930.62

8,245.08

100.00

100.00

Total Operating Income

myd:\Mya-citizcn state.XlS\Cp5

t7

n
l

Aqnexurp (5)

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED
STATEMENT OF CASH RESERYE POSITION & RATIOS
AS AT 3T MARCH 2016

20!6

{%)

1.0
2.0

Total Cash Balances to
Total Deposits

Cash & Cash equivalent to
Total Deposits

201s

t%)

28%

25o/o

63%

55%

g0%

g4yo

!'

3.0

Total Loans to Total

':
h
I
I

4.0

Total Loans to Shareholders'
D^..:&,
Equity

187%

194%

5.0

Total Loans to Deposits plus
Shareholders' Equity

56%

s9%

6.0

Total Deposits to
Issued & Paid up Capital

l-

Deposits

2.89

times 2.78 times

!

.
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