
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက် 
(အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိင်ုေသာကုမ္ပဏီ) 

(၁၁) ကကိမေ် မာက်အထူဵအစည်ဵအေဝဵနှငဴ် (၃၁) ကကိမ်ေ မာက်နှစ်ပတ်လည် 

အေထွေေထွေအစည်ဵအေဝဵသို့ တင်သွေင်ဵသညဴ် 

ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့၏ အစီရင်ခဳစာ 

 

၂၀၂၂ ခုနှစ၊် ဒဇီင်ဘာလ (၁၈) ရက် (တနင်ဂဂေနွေေနင့်) 

The Bank We Trust 

 



 

-၁- 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်        

           (၁၁ )ကကိမ်ေ မာက ် အထူဵအစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ  

(၃၁)ကကိမ်ေ မာက်နစှပ်တ်လည်  အေထွေေထွေအစည်ဵေဝဵသ့ုိ တင် ပသညဴ်   

ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့အစီရင်ခဳစာ 

 
ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်စတင်ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသညဴ် ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ(၆)ရက်ေန့မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ 

ေောက်တိုဘာလေထိ ဘဏ်ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသညဴ်သက်တမ်ဵမှာ နှစ်(၃၀)တိတိ ပပညဴ်ခဲဴပပီပဖစ်ပါသည်။ ဤဒါရိုက်တာေဖွဲ့ 

ေစီရင်ခဳစာကို ေစုရှယ်ယာရှင်မျာဵကဖတ်ရှု၍ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ ေေပခေေန ောဵသာချက်၊ ောဵနည်ဵချက်မျာဵကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ 

ဆန်ဵစစ်ေဝဖန် ေကကဳဿာဏ်မျာဵ ေပဵနိုင်ရန်နှငဴ် ေတည်ပပုေပဵရန်တင်ပြြ ါ သည ်။    

   
၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ)ဘဏ်လုပင်န်ဵအေ ခအေန 

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆)လမှာ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ (၁)ရက်ေန့မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လ 

(၃၁)ရက်ေန့ထိ(၆လ)ပဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(တစ်နှစ်)နှင်ဴ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် (၆လ) လုပ်ငန်ဵ 

ေေပခေေနမျာဵ နှိုင်ဵယှဉ်ချက်ကို ဇယာဵ(၁)တွင် ေကျဉ်ဵချုပ်၍ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။   

 

                                                                     ဇယာဵ - ၁ - 

                                     ဘဏ်လုပင်န်ဵအေ ခအေနမျာဵ နှိုင်ဵယှဉ်ချက် 

 

 အေကကာင်ဵအရာ        ၂၀၂၀-၂၀၂၁(တစ်နှစ်)      ၂၀၂၁-၂၀၂၂(၆လ)      

                  (၃၀-၉-၂၀၂၁)          (၃၁-၃-၂၀၂၂) 

၁။ ဘဏ်ေပ်ေငွ (ကျပ်သန်ဵ)                        ၁၅၂,၄၇၉.၆၈                           ၁၄၆,၄၈၆.၅၃                                                                                          

၂။ ေချဵေငွနှင်ဴစာရင်ဵပိုထုတ်ေငွမျာဵ (ကျပ်သန်ဵ)                        ၁၁၆,၇၃၃.၀၇                           ၁၀၆,၉၈၀.၆၈   

၃။ ေခွန်မနှုတ်မီေပမတ် (ကျပ်သန်ဵ)                             ၅,၈၁၁.၇၄                           ၂,၈၁၃.၆၃ 

၄။ ဝင်ေငွခွန် (ကျပ်သန်ဵ)                                ၆၃၄.၃၂                                    ၇၃၅.၂၃                  

၅။ မခွဲေဝရေသဵသညဴ် 

 ေပမတ်လက်ကျန် (ကျပ်သန်ဵ)                             ၅,၂၅၈.၁၃                            ၆,၈၁၈.၃၀            

 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ) အရှုဳဵအ မတအ်ေ ခအေန 

(၁-၁၀-၂၀၂၁ ေန့မှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ေန့ထိ) 

 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(တစ်နှစ်)တွင် ရေငွစုစုေပါင်ဵမှာ ကျပ်၁၈,၂၃၀.၃၅သန်ဵရိှပပီဵ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

(၆လ)တွင် ကျပ် ၉,၁၀၃.၅၈သန်ဵ ရိှပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(တစ်နှစ်)တွင် ေသဳုဵစရိတ်  စုစုေပါင်ဵမှာ 

ကျပ်၁၂,၄၁၈.၆၁ သန်ဵရိှပပီဵ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ)တွင် ကျပ် ၆,၂၈၉.၉၄သန်ဵ ရိှပါသည်။  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

(တစ်နှစ်)တွင် ေခွန်မနှုတ်မီ ေပမတ်မှာ    ကျပ်    ၅,၈၁၁.၇၄သန်ဵ  ရရိှပပီဵ၊   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ) တွင် 

ေခွန်မနှုတ်မီေပမတ်မှာ  ကျပ်   ၂,၈၁၃.၆၃ သန်ဵ ရရိှခဲဴပါသည်။   

 ေရှုဳဵ/ေပမတ်နှိုင်ဵယှဉ်ချက်ကို ဇယာဵ(၂)တွင်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 



-၂- 

ဇယာဵ-၂- 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှင်ဴ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အရှုဳဵ-အ မတန်ှိုင်ဵယှဉ်ချက် 

(ကျပ်သန်ဵ) 
 

အေကကာင်ဵအရာ                                    ၂၀၂၀-၂၀၂၁(တစ်နှစ)်                       ၂၀၂၁-၂၀၂၂(၆လ)  

ရေငွ 

 ေတိုဵရေငွ                       ၁၃,၇၉၃.၅၁                                        ၈,၅၅၇.၇၉ 

 ေပခာဵရေငွ                           ၄,၄၃၆.၈၄                                            ၅၄၅.၇၉ 

 ရေငွစုစုေပါင်ဵ                                            ၁၈,၂၃၀.၃၅                                      ၉,၁၀၃.၅၈ 

 

ေသုဳဵစရိတ် 

 ေတိုဵစရိတ်                                                ၇,၅၀၁.၅၂                                      ၃,၁၉၆.၈၉ 

 လုပ်ငန်ဵကုန်ကျစရိတ်                                  ၄,၉၁၇.၀၉                                      ၃,၀၉၃.၀၅ 

 ေသုဳဵစရိတ်စုစုေပါင်ဵ                                  ၁၂,၄၁၈.၆၁                                      ၆,၂၈၉.၉၄                                   

ေခွန်မနှုတ်မီေပမတ်                                                 ၅,၈၁၁.၇၄                                     ၂,၈၁၃.၆၃ 

 

                           ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၆လ) အ မတမ်ျာဵကုိ ခွေဲေဝလျာထာဵ ခင်ဵ 
 
 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၆လ) (၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တွင်  ရရှိခဲဴသည်ဴ ေခွန်မနှုတ်မီေပမတ်မျာဵကို    

ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟုိဘဏ်၏  သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴေညီ    ေောက်ပါေတိုင်ဵ      ခွဲေဝလျာထာဵ ခဲဴပါသည်။ 

 

၁။ ေခွန်မေဆာင်မီေပမတ်                           ကျပ် ၂၈၁၃.၆၃သန်ဵ 

 ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒေရ -ပပနေ်ပါင်ဵရမည်ဴေတုိဵစရိတ်မျာဵ(Unrealisied Cost) 

       (က) ဗဟိုဘဏ်၏ ရည်ညွှန်ဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵ  ကျဆင်ဵမှုေ ကာင်ဴ  

   ပဖစေ်ပါ်ေသာ (FX Revaluation Loss)                                                   ကျပ်        ၆.၆၁သန်ဵ                                                                                                                                                 

 ေချဵေငွဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေပခေတွက်လျာထာဵေငွမျာဵ 

 (ခ) ေချဵေငွဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေပခေတွက် သီဵသန့်လျာထာဵေငွ(Specific Provision)          ကျပ်    ၃၂၁.၀၁ သန်ဵ 

 (ဂ) ေချဵေငွဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေပခေတွက် ေေထွေထွလျာထာဵေငွ(General Provision2%) ကျပ်   ၅၃၄.၉၀ သန်ဵ 

                                                                                                                                       ကျပ် ၈၆၂.၅၂သန်ဵ  

                 

      ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒေရေပဵေဆာင်ရမညဴ်ဝင်ေငွစုစုေပါင်ဵ                                                      ကျပ် ၃,၆၇၆.၁၅ သန်ဵ 

၂။  ေပဵေဆာင်ရသညဴ် ဝင်ေငွခွန်(20%Provision for Taxation) 

            (ကျပ်သန်ဵ ၃,၆၇၆.၁၅ x ၂၀%)                                                                                            ကျပ်   ၇၃၅.၂၃ သန်ဵ                                                                                    

၃။  ေေထွေထွသီဵသန့်ရန်ပုဳေငွ (25%Statutory Reserve)                                                     

      (ကျပ်သန်ဵ ၂၈၁၃.၆၃-၇၃၅.၂၃=၂၀၇၈.၄၀*၂၅%)                                                                   ကျပ်    ၅၁၉.၆၀သန်ဵ 

၄။  မခွဲေဝရေသဵသညဴ်ေပမတ်လက်ကျန်(Retained Profit)                                                    

      (ကျပ်သန်ဵ ၂၀၇၈.၄၀-၅၁၉.၆၀)                                                                            ကျပ်  ၁, ၅၅၈. ၈၀သန်ဵ  

 

 



-၃- 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် အစုရှယ်ယာမျာဵ 

        ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်စတင်ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသညဴ် ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် ခွင်ဴပပုမတည်ေငွရင်ဵ (Authorized Capital) 

ကျပ်သန်ဵ၁,၀၀၀ သတ်မှတ်ခဲဴပပီဵ ေစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင်မူလေရာင်ဵေဈဵ ကျပ်၁၀,၀၀၀ ပဖငဴ်  ေရာင်ဵချခဲဴ ပါသည်။ 

ဘဏ်ေပမတ်ေငွမျာဵ နှစ်စဉ်တိုဵတက်ရရိှခဲဴ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ နှစ်စဉ်ေပမတ်ေဝစုမျာဵ ခွဲေဝေပဵနိုင်ခဲဴ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေစု ရှယယ်ာ 

ေဈဵနှုန်ဵမျာဵကိုေပမတ်တင်၍ေရာင်ဵချခဲဴပါသည်။ ေစုရှယ်ယာမျာဵကို ေပမတ်တင်ေရာင်ဵချ ရသညဴ်ေငွမျာဵ ကို ပရီမီယဳ 

စာရင်ဵ(Premium A/C)တွင် ထညဴ်သွင်ဵထာဵရာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်တွင် ကျပ်၁၁,၈၄၅.၈၈သန်ဵ ရိှပါသည်။                   

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်ရိှ ဘဏ်၏ ထညဴ်ဝင်ပပီဵမတည်ေငွရင်ဵ(Paid  up Capital) မှာ ကျပ်၂၄,၇၂၀.၅၃သန်ဵ 

ပဖစ်ပါသည်။ 

  ပပငပ်စာရင်ဵစစ်ေစီရင်ခဳစာေရေစုတစ်စုတန်ဖိုဵ(Book Value per Share)မှာ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာေရဵ နှစ်ကုန်   

 (၃၀-၉-၂၀၂၁)ေန့တွင် ကျပ်၂၆,၇၈၄ ရိှပပီဵ   (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်   (၃၁-၃-၂၀၂၂)   ေန့တွင်   ကျပ်၂၇,၉၇၁ 

ရိှသပဖငဴ် ကျပ်၁,၁၈၇ တိုဵပမင်ဴခဲဴပါသည်။ေစုတစ်စုတန်ဖိုဵကိုတွက်ချက်ရာတွင် ဘဏ်လက်ဝယ်ရိှ ေငွသာဵကိုသာ ေေပခခဳ 

တွက်ချက်ထာဵပါသည်။   

အစုရှင်မျာဵ၏ ရပိင်ုခွေင်ဴမျာဵ 
                 ေစုရှင်မျာဵ၏ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵမှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)ေန့ တွင် ကျပ်၆၆,၂၁၁.၀၁သန်ဵ ရိှပပီဵ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တွင်ကျပ်၆၉,၁၄၆.၆၉သန်ဵရိှ၍ကျပ်၂,၉၃၅.၆၈သန်ဵတိုဵခဲဴပါသည်။  

ေစုရှင်မျာဵ၏ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵကိုဇယာဵ(  ၃  )တွင် နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ - ၃- 

အစုရှင်မျာဵ၏ရပုိင်ခွေငဴ်မျာဵ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

၁။ ထညဴ်ဝင်ပပီဵမတည်ေငွရင်ဵ ၂၄,၇၂၀.၅၃ ၂၄,၇၂၀.၅၃ 

၂။ ရှယ်ယာပရီမီယဳ ၁၁,၈၄၅.၈၈ ၁၁,၈၄၅.၈၈                                                                                           

၃။ ေေထွေထွသီဵသန့်ရန်ပုဳေငွ                                      ၁၇,၁၃၇.၀၀                                     ၁၇,၆၅၆.၆၀ 

၄။ ေ ကဵဆုဳဵရန်ပုဳေငွ                                                         ၃,၆၅၉.၈၀                                          ၄,၅၁၅.၇၂ 

၅။ ေေရဵေပါ်သီဵသန့်ရန်ပုဳေငွ ၁၀၃.၁၆  ၁၀၃.၁၆     

၆။ ေပခာဵရန်ပုဳေငွမျာဵ ၈.၁၂ ၈.၁၂ 

၇။ မခွဲေဝရေသဵသညဴ်ေပမတ်လက်ကျန်                              ၅,၂၅၈.၁၃                                       ၆,၈၁၈.၃၀ 

၈။   နိုင်ငဳပခာဵေငွတန်ဖိုဵပပန်လည်သင်ဴပခင်ဵ                              ၃,၄၇၈.၃၈                                        ၃,၄၇၈.၃၈ 

 ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်မှုမှလျာထာဵေငွ 

      အစုရှင်မျာဵ၏ရပိုင်ခွေငဴ်စုစုေပါင်ဵ                                  ၆၆,၂၁၁.၀၁                                         ၆၉,၁၄၆.၆၉ 

 အစုတစ်စုတန်ဖိုဵ(Book value per share)ကျပ်                 ၂၆,၇၈၄                                              ၂၇,၉၇၁ 

အစုရှယ်ယာပိင်ုဆိုင်ထာဵမှုအေ ခအေန                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

             ဘဏ်မှထုတ်ေဝေရာင်ဵချထာဵသညဴ် ေစုရှယ်ယာေေရေတွက်မှာ၂,၄၇၂,၀၅၃စု ေငွပမာဏကျပ်၂၄,၇၂၀.၅၃သန်ဵ  

 ပဖစ်ပပီဵ(၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့တငွ် ေစုရှယ်ယာရှင်ဦဵေရမှာ (၈,၂၂၆ )ဦဵ ရိှပါသည်။  Special Account တွင် ေစုရှင်ဦဵေရမှာ 

(၆,၂၈၇)ဦဵ (၇၆.၄၃%) ေစုရှယ်ယာ ေေရေတွက်(၁,၃၄၃,၂၂၂ )စ ု (၅၄.၃၄%)နှင်ဴ ရန်ကုန်စေတာဴ ေိပ်ချနိ်ဵတွင်  

ေေရာင်ဵေဝယ်ပပုလုပ်ရန်   Securities Accountဖွင်ဴလှစ်ထာဵသညဴ်  ေစုရှင်ဦဵေရမှာ(၁,၉၃၉)ဦဵ  (၂၃.၅၇%) ေစုရှယ်ယာ 

ေေရေတွက် (၁,၁၂၈,၈၃၁)စ ု (၄၅.၆၆%)ပဖစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်စေတာဴေိပ်ချနိ်ဵ(YSX)မှေပဵပို ရရိှေသာ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ရိှ 

ေစုရှင်မျာဵ၏ ရှယယ်ာပိုင်ဆိုင်မှု ေချ ို ဵ ေစာဵကို ေောက်ပါဇယာဵ(၄)တွင် ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 



-၄- 

ဇယာဵ -၄-  

(၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ရိှ အစုရှင်မျာဵ၏ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု 

 ရှယ်ယာအုပစ်ု Special A/C Securities A/C Total A/C  
၁။  ၁-၁၀ ၃,၅၄၈ ၆၄၇ ၄,၁၉၅  

၂။  ၁၁-၅၀ ၁,၆၁၆ ၅၄၁ ၂,၁၅၇  

၃။  ၅၀-၁၀၀ ၃၃၆ ၁၉၁ ၅၂၇  

၄။  ၁၀၁-၅၀၀ ၄၇၈ ၃၂၄ ၈၀၂  

၅။  ၅၀၁-၁၀၀၀ ၁၀၅ ၇၇ ၁၈၂  

၆။  ၁၀၀၁-၃၀၀၀ ၁၂၇ ၉၆ ၂၂၃  

၇။  ၃၀၀၁-၁၀၀၀၀ ၅၇ ၃၄ ၉၁  

၈။ ၁၀၀၀၁-၃၀၀၀၀ ၁၆ ၂၃ ၃၉  

၉။ ၃၀၀၀၁ နှင်ဴေထက် ၄ ၆ ၁၀  

 စုစုေပါင်ဵ         ၆,၂၈၇( ၇၆.၄၃%) ၁,၉၃၉( ၂၃.၅၇ %)        ၈,၂၂၆(၁၀၀%)  

အစုရှယ်ယာအမျာဵဆုဳဵပိုင်ဆိုင်ထာဵသူ(၂၀)ဦဵစာရင်ဵ 
  (၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ရိှ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ေစုရှယ်ယာ ေမျာဵဆုဳဵပိုင်ဆိုင်ထာဵသူ(၂၀)ဦဵ၏ ေမည်စာရင်ဵကုိ 

ေောက်ပါဇယာဵ(၅)တွင် ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ ေစုရှယ်ယာေမျာဵဆုဳဵ ပိုင်ဆိုင်ထာဵသူ(၂၀)ဦဵ၏ေစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ  

(၈၈၉,၄၉၉)စ ုပဖစ်ပပီဵ စုစုေပါင်ဵ ေရာင်ဵချထာဵသညဴ် စုစုေပါင်ဵ ေစုရှယ်ယာ၏(၃၅.၉၈ %)ပဖစ်ပါသည်။ 

                                                             ဇယာဵ -၅-  

(၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ရိှ အစုရှယ်ယာအမျာဵဆုဳဵပိုင်ဆိုင်သူ(၂၀)ဦဵ 

 အမည် အစုရှယ်ယာအေရအတွေက် ရာခိင်ုနှုန်ဵ 

၁။ ဦဵေောင်မိုဵေကျာ် ၁၅၇,၃၂၅ ၆.၃၆% 

၂။ ေဒါ်မာမာထွန်ဵ ၈၉,၆၁၅ ၃.၆၃% 

၃။ ေဒါ်ေရွှေစင် ၈၄,၉၀၄ ၃.၄၃%                                                                     

၄။ ဦဵေမာင်ေမာင်သိန်ဵ                                                                ၆၄,၆၇၁                                  ၂.၆၂%                                                                 

၅။      ဿီဵေနလင်ဵဦဵ ၆၃,၁၆၀ ၂.၅၅% 

၆။ ဦဵထွန်ဵဝင်ဵနိုင် ၄၆,၁၂၆ ၁.၈၇% 

၇။ ေဒါက်တာေောင်မင်ဵ ၄၁,၀၀၉ ၁.၆၆% 

၈။ ဦဵလီဂျဂီျွန်ဵ ၃၉,၇၈၈ ၁.၆၁% 

၉။ ဦဵခင်ေမာင်ေဖ                                                                         ၃၀,၀၀၀  ၁.၂၁% 

၁၀။ ဦဵေောင်ေကျာ်ေဇာ ၂၉,၉၆၇ ၁.၂၁% 

၁၁။ ဦဵစိုင်ဵေမာင်ပမင်ဴ ၂၉,၅၄၈ ၁.၂၀% 

၁၂။ ဦဵေောင်လွင်                                                                         ၂၉,၄၉၂                                ၁.၁၉% 

၁၃။    ဦဵေုိက်တီ                                                                             ၂၇,၉၄၀                                ၁.၁၃% 

၁၄။ ဦဵေောင်                                                                               ၂၆,၈၂၀                         ၁.၀၈% 

၁၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ေေဵ                                                               ၂၄,၉၁၆                                ၁.၀၁% 

၁၆။ ေဒါ်စန်ဵစန်ဵခိုင်                                                                       ၂၄,၂၂၇                                 ၀.၉၈% 

၁၇။ ဦဵေကာင်ဵ                                                                             ၂၃,၀၈၄                                 ၀.၉၄% 

၁၈။ ဦဵစန်ဵဦဵ                                                                              ၁၉,၄၆၇                                 ၀.၇၉% 

၁၉။ ေဒါ်ကျင်ရီ                                                                              ၉,၄၀၄                                 ၀.၇၈% 

၂၀။   ဦဵေောင်ဝင်ဵ                                                                         ၁၈,၀၃၆                                ၀.၇၃% 

 စုစုေပါင်ဵ                                                                         ၈၈၉,၄၉၉                              ၃၅.၉၈% 



-၅- 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ဘဏ္ဍာေရဵအချ ို ဵမျာဵ 
  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)နှင်ဴ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့ရိှ ဘဏ္ဍာေရဵ 

ေချ ို ဵ မျာဵ နှိုင်ဵယှဉ်ချက်ကို    ဇယာဵ( ၆ )တွင် ေဖါ်ပပထာဵပါသည်။   

ဇယာဵ - ၆- 

ဘဏ္ဍာေရဵအချ ို ဵမျာဵနှိုင်ဵယှဉ်ချက် 

                                                       ၂၀၂၀-၂၀၂၁(၃၀-၉-၂၀၂၁)      ၂၀၂၁-၂၀၂၂(၃၁-၃-၂၀၂၂)                                                                                             

၁။ ေငွေ ကဵလွယက်ူမှုေချ ို ဵ                                                        ၅၆.၀၆%                                   ၆၁.၃၈% 

၂။ မတည်ေငွရင်ဵလုဳေလာက်မှုေချ ို ဵ(Tier-1)                                 ၃၉.၄၃%                                   ၄၃.၁၅% 

၃။ မတည်ေငွရင်ဵလုဳေလာက်မှုေချ ို ဵ(Tier-1+2)                              ၄၃.၁၅%                                  ၄၆.၉၇% 

၄။ ေငွေရဵေ ကဵေရဵခိုင်မာမှုေချ ို ဵ                                                 ၁.၄၁ : ၁                                    ၁.၃၈ : ၁ 

၅။ ေစုရှင်မျာဵထညဴ်ဝင်ေငွေပါ်ပပန်ရချက်   

 ေခွန်မနှုတ်မီ                                                                       ၂၃.၅၁%                                     ၈.၁၄% 

 ေခွန်နှုတ်ပပီဵ                                                                       ၂၀.၉၄%                                      ၆.၀၁% 

၆။ ေစုရှင်မျာဵ၏ခဳစာဵခွငဴ်ေချ ို ဵ                                                   ၂.၆၈ : ၁                                    ၂.၈၀ : ၁ 

၇။ စုစုေပါင်ဵရပိုင်ခွင်ဴေပါ် ေပမတ်ပပန်ရနှုန်ဵ                                        ၁.၀၃%                  ၀.၉၃% 

၈။ ေဈဵနှုန်ဵနှငဴ်ဝင်ေငွေချ ို ဵ(PE) ratio                                           ၁၀.၅၁%                                  ၁၁.၀၀% 

၉။ ေစုတစ်စုေပါ်ပပန်ရချက်(EPS)(ကျပ်)        ၂,၀၉၄.၃၈                                  ၁,၆၈၁.၅၂ 

၁၀။ ေစုတစ်စုတန်ဖိုဵ(ကျပ်)(Book Value)*                              ၂၆,၇၈၃                                    ၂၇,၉၇၁ 

*ဘဏ်လက်ဝယ်ရိှ ေငွသာဵကိုသာေေပခခဳတွက်ချက်ထာဵပါသည်။ 

    ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်ရိှမခွေဲေဝရေသဵသညဴ် အ မတလ်ကက်ျန်    

              ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ)ကုန်ဆုဳဵသညဴ် (၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တွင် မခွဲေဝရေသဵသညဴ် ေပမတ် လက်ကျန်   

(Retained Earning ) မှာ ကျပ်၆,၈၁၈.၃၀သန်ဵရိှပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လ(၇)ရက် ေန့စွဲပဖင်ဴ  

ညွှန် ကာဵချက်ေမှတ်  (၅/၂၀၁၇)  တွင် ေပမတ်ေဝစုခွဲေဝပခင်ဵေတွက်      ရလမ်ဵမရိှေသာ နှင်ဴ ရရန်မေသချာေသာ ေချဵေငွ  

(Non Performing loans) နှင်ဴစုစုေပါင်ဵေချဵေငွ (Total loan) ေချ ို ဵသည်(၅%)ေောက် ရိှရမည်ပဖစ်ပပီဵ ေချဵေငွ ေ ကဵကျန်ေချ ို ဵ 

(NPL Ratio) (၅%)ထက် ေကျာ်လွန်ပါက ေပမတ်ေဝစုခွဲေဝပခင်ဵမပပုရန် ညွှန် ကာဵထာဵပါသည်။၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

(၆လ)ကုန်ဆုဳဵသညဴ်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တွင် ေချဵေငွေ ကဵကျန်ေချ ို ဵ(NPL Ratio)မှာ(၂၁.၉၂%)ရိှသပဖင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်                    

ဗဟုိဘဏ်၏ ညွှန် ကာဵချက်ကို တိကျစွာလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရသညဴ်ေတွက် ေပမတ်ေဝစုခွဲေပဵနိုင်ပခင်ဵမရိှခဲဴပါ။ 

    ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အပ်ေငွေမျာဵအေ ခအေန 

   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)ေန့တွင် စုစုေပါင်ဵေပ်ေငွ ပမာဏမှာ ၁၅၂,၄၇၉.၆၈သန်ဵ ပဖစ်ပပီဵ            

၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တွင် ကျပ်၁၄၆,၄၈၆.၅၃သန်ဵ ရိှ၍  ကျပ် ( ၃.၉၃ %)ေလျာဴနည်ဵခဲဴပါသည်။   

ဘဏ်ေပ်ေငွမျာဵေေပခေေနကို စာရင်ဵေမျ ို ဵေစာဵေလိုက် ဇယာဵ (၇) တွင် ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ( ၇) 

စာရင်ဵအမျ ို ဵအစာဵလိုက်ဘဏ်အပ်ေငွေမျာဵ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

စဉ ်  အေကကာင်ဵအရာ                                    ၂၀၂၀-၂၀၂၁                    ၂၀၂၁-၂၀၂၂               ရာခုိင်နှုန်ဵ 

၁။ စာရင်ဵရှင်ေပ်ေငွ                                                 ၂၁,၁၁၉.၃၆                           ၂၂,၀၆၈.၀၆  ၄.၄၉ 

၂။ ေငွစုဘဏ်ေပ်ေငွ                                          ၁၀၄,၀၀၃.၇၈                       ၉၆,၄၅၁.၅၂                   -၇.၂၆                                                       

၃။ စာရင်ဵေသေပ်ေငွ                                               ၂၄,၇၄၇.၀၁                          ၂၂,၀၈၁.၄၅                    -၁၀.၇၇ 

၄။ ေခါ်ယူေပ်နှဳေငွ                                                     ၂,၅၂၆.၄၀                          ၅,၈၀၈.၈၈                      ၁၂၉.၉၂ 

၅။ Mobile Money                                                          ၈၃.၁၃                                ၇၆.၆၂                        -၇.၈၃  

စုစုေပါင်ဵ                                                                ၁၅၂,၄၇၉.၆၈                      ၁၄၆,၄၈၆.၅၃                        -၃.၉၃ 



-၆- 

                                     ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေချဵေငွေလုပ်ငန်ဵအေ ခအေန 
 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)ေန့တွင် ေချဵေငွနှင်ဴစာရင်ဵပိုထုတ်ေချဵေငွစုစုေပါင်ဵမှာ ကျပ် ၁၁၆,၇၃၃.၀၇ 

သန်ဵ   ရိှပပီဵ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တင်ွ ကျပ် ၁၀၆,၉၈၀.၆၈သန်ဵ ရိှ၍  (၈.၃၅%)    ေလျာဴနည်ဵ 

ပါသည်။    ေချဵေငွထုတ်ေချဵထာဵသညဴ် ောမခဳေမျ ို ဵေစာဵေလိုက်၊ ေချဵေငွပမာဏနှင်ဴ လူဦဵေရကို  ဇယာဵ(     ၈   ) 

တွင်ေဖာ်ပပပါသည်။ 

             ဇယာဵ -   ၈   - 

                                               အာမခဳအမျ ို ဵအစာဵအလိုက်ထုတ်ေချဵေငွေမျာဵ 

                                                  ၂၀၂၀-၂၀၂၁(၃၀-၉-၂၀၂၁)                  ၂၀၂၀-၂၀၂၁(၃၁-၃-၂၀၂၂) 

 အာမခဳအမျ ို ဵအစာဵ  ဦဵေရ ကျပ(်သန်ဵ)     ဦဵေရ ကျပ(်သန်ဵ) 

၁။ ေပမနှငဴ်ေေဆာက်ေဦဵ                              ၁၀၀၂             ၁၀၇,၈၅၈.၄၉                    ၈၆၀                ၉၉,၆၇၃.၁၂      

၂။ စာရင်ဵေသေပ်ေငွ                                         ၁                         ၅.၀၀                         ၁                         ၅.၀၀ 

၃။   Project (Cash flow)ေပါ်ေချဵေငွ                     ၆                      ၄၆၄.၀၀                        ၅                     ၃၉၁.၅၀ 

၄။ SME ေချဵေငွ                                               ၅၆                  ၈,၂၆၈.၀၄                      ၅၄                  ၆,၇၇၈.၈၇ 

၆။ ဝန်ထမ်ဵေချဵေငွ                                         ၃၄၈                     ၁၃၇.၅၄                     ၃၆၃                    ၁၃၂.၁၉ 

     စုစုေပါင်ဵ                                                  ၁၄၁၃             ၁၁၆,၇၃၃.၀၇                    ၁၂၈၃          ၁၀၆,၉၈၀.၆၈ 

            ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်နင်ဴှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွက် စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍေလုိကေ်ချဵေငွမျာဵကုိ 

ဇယာဵ(၉)တွင် နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

    ဇယာဵ -     ၉    - 

စီဵပွောဵေရဵကဏ္ဍအလိုက် ထုတ်ေချဵေငွေမျာဵ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

                                        ၂၀၂၀-၂၀၂၁နှစ(်၃၀-၉-၂၀၂၁)              ၂၀၂၁-၂၀၂၂နှစ(်၃၁-၃-၂၀၂၂) 

၁။  စိုက်ပျ ို ဵေရဵ/ေမွဵပမူေရဵ                                 ၁,၀၉၇.၀၀                                              ၁၀၆၁.၀၁ 

၂။ ေဆာက်လုပ်ေရဵ                                           ၆,၀၅၂.၇၀                                             ၂,၅၄၀.၀၀  

၃။ ကုန်ထုတမ်ှု                                                ၁၇,၄၃၇.၄၆                                          ၁၅,၆၈၇.၃၇                   

၄။ ဝန်ေဆာင်မှု                                                 ၁၇,၅၆၄.၉၄                                           ၁၆,၇၄၂.၄၅  

၅။ ကုန်သွယမ်ှု                                                ၅၇,၁၅၇.၆၀                                          ၅၅,၃၉၈.၈၉ 

၆။   သယ်ယူပို ေဆာင်ေရဵ                                     ၉,၀၁၇.၇၉                                            ၈,၆၃၉.၈၉    

၇။ SME ေချဵေငွ                                                 ၈,၂၆၈.၀၄                                           ၆,၇၇၈.၈၈  

၇။ ဝန်ထမ်ဵေချဵေငွ                                                ၁၃၇.၅၄                                              ၁၃၂.၁၉  

 စုစုေပါင်ဵ                                          ၁၁၆,၇၃၃.၀၇                                ၁၀၆,၉၈၀.၆၈ 

ဘဏ်နှင်ဴဆက်နွေယ်သူမျာဵေချဵေငွေ 
  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တင်ွ ဘဏ်နှင်ဴဆက်နွယသ်ူ(Related person)မျာဵကိုထုတ်ေချဵထာဵ 

သညဴ် ေချဵေငွမှာ လူဦဵေရ (၆)ဦဵ ရိှပပီဵ ေချဵေငွပမာဏမှာ ကျပ်၂,၈၀၅ သန်ဵ ရိှပါသည်။  စုစုေပါင်ဵေချဵေငွပမာဏ၏       (၂.၆၂ %) 

ပဖစ်ပါသည်။ 

ေချဵေငွေေ ကဵကျန်မျာဵနှင်ဴ ေ ကဵဆုဳဵရဳပုဳေငွေလျာထာဵ ခင်ဵ  

 ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ညွှန် ကာဵချက်ေရ  နှစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵေချဵေငွပမာဏ၏(၂%)ကို ေချဵေငွေ ကဵဆုဳဵ  ရဳပုဳေငွ 

ေပဖစ် (၃၀-၉-၂၀၂၁)ေန့ေထိ ကျပ်၂၈၂၁.၅၆ သန်ဵ လျာထာဵခဲဴပါသည်။ လက်ရိှပဖစ်ေပါ်ေနေသာ နိုင်ငဳေရဵ၊စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ 

ေေပခေေနေရ ေချဵေငွေ ကဵကျန်မျာဵမှာ ပိုမိုတိုဵပမငဴ်လာေနပပီဵ ေချ ို ့ေချဵေငွမျာဵမှာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေပခ ေလွန်ပမင်ဴမာဵသညဴ် ေေပခ 

ေေနတွင် ရိှေနသညဴ်ေတွက် ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏  ေမိန့်ေ ကာ်ပငာစာေမှတ်(၁၇/၂၀၁၇)ေရ လက်ရိှလျာထာဵေသာ 

(၂%) ေ ကဵဆုဳဵရဳပုဳေငွလျာထာဵပခင်ဵေပပင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှစပပီဵ ေနာက်ထပ်(၃)နှစ်ေတွင်ဵ(၂%)စ ီထပ်မဳတိုဵ ပမင်ဴပပီဵ 



-၇-  

 စုစုေပါင်ဵ(၄%)ထိ လျာထာဵရန် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှ ဆုဳဵပဖတ်ခဲဴသပဖင်ဴ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂) ေန့ေထိ    

ကျပ် ၁၁၁၈.၅၇သန်ဵ ထပ်မဳလျာထာဵခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵေပပင် ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏  ေထက်ပါ ေမိန့် ေ ကာ်ပငာစာေရ 

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေပခေလွန်ပမငဴ်မာဵသညဴ် ေဒသမျာဵရိှ ေငွေချဵသူ ( ၁၃ )ဦဵ၏ ေချဵေငွေတွက် ( ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်           

( ၃၁-၃-၂၀၂၂ )ေန့ေထိ ကျပ် ၅၇၅.၅၉သန်ဵ ကို သီဵသန့်လျာထာဵပပီဵ စရိတ်ေပဖစ် ကျခဳခဲဴပါသည်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵ နှစ် 

ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂) ေန့ရှိ ေ ကဵဆုဳဵရဳပုဳေငွ လျာထာဵေငွ စုစုေပါင်ဵမှာ ကျပ်၄၅၁၅.၇၂သန်ဵ ရိှပါသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့တင်ွေရင်ဵေတိုဵေပဵဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သညဴ်ေချဵေငွ/စာရင်ဵပိုထုတ် 

ေချဵေငွ Non Performing Loans (NPL)မျာဵကိုေောက်ပါဇယာဵ(၁၀)တွင်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ(၁၀) 

ေချဵေငွေေ ကဵကျန်စာရင်ဵ(NPL) 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့ 

 

လူဦဵေရ ေ ကဵကျန်အမျ ို ဵအစာဵ ေချဵေငွေပမာဏ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 
ေဆာင်ရွက်ထာဵမှုအေ ခအေန 

၆၆ဦဵ    ေ ကဵဆုဳဵ ၂၁၃၀၃.၄၇ ၁၉.၉၁ % 
(၂၄)  မှာတရာဵရုဳဵတွင်တရာဵစွဲဆိုထာဵ 

ပါသည်။ 

၂၁ဦဵ Doubtful ၂,၁၄၈.၄၉   ၂.၀၁ % 
ေငွေချဵသူမျာဵနှငဴ်ေချဵေငွပပန်လည် 

ေပဵဆပ်ရန်ညှိနှိုင်ဵလျှက်ရိှပါသည်။ 

စုစုေပါင်ဵ 

၈၇ဦဵ 

 
၂၃,၄၅၁.၉၆ ၂၁.၉၂% 

 

                                                                         

နိုင်ငဳ ခာဵဘဏ်လုပင်န်ဵ(Foreign Banking) 
 

  ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ၈/၂၀၁၁(၂၄-၁၀-၂၀၁၁)ေန့စွဲပဖင်ဴ နိုင်ငဳပခာဵေငွမျာဵဝယ်ယူ၊ ေရာင်ဵချ၊ လဲလှယ်ေပဵ 

ခွင်ဴလိုင်စင်(Money Changer Licence)ကို ရရိှခဲဴပပီဵ နိုင်ငဳပခာဵေငွ လဲလှယ်ေရာင်ဵချေရဵေကာင်တာ မျာဵကို ရန်ကုန် ရုဳဵချုပ်နှင်ဴ 

ဘဏ်ခွဲ( ၂၂ )ခုတွင် ဖွင်ဴလှစ် ခဲဴပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ  နိုင်ငဳပခာဵေငွမျာဵ ေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵသညဴ် လိုင်စင်  

(Authorized Dealer Licence)ကို ခွင်ဴပပုချက်ရရိှပပီဵ  ရန်ကုန်ရုဳဵချုပ်တွင်   (၂-၁၀-၂၀၁၂)ေန့မှစ၍ နုိင်ငဳပခာဵဘဏ်လုပ်ငန်ဵ  ကုိ 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵလျှက်ရိှပါသည်။ 

  ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်နှင်ဴ ေေမရိကန်နိုင်ငဳေေပခစိုက် Western Union Money Transfer Service တို ချတိ်ဆက်၍ 

ပပည်ပနိုင်ငဳမျာဵမှပမန်မာနိုင်ငဳသုိ  တိုက်ရိုက် ေငွလွှဲလုပ်ငန်ဵ(Inbound Service)ကို ေဆာင်ရွက် ေပဵလျှက် ရိှပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ပမန်မာနိုင်ငဳမှ ပပည်ပသို နိုင်ငဳပခာဵ ေငွလွှဲလပု်ငန်ဵ(Outbound Service) ကို ထပ်မဳခွင်ဴပပုခဲဴသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန် (၃၁-၃-၂၀၂၂)ေန့(၆လ)တွင် နုိင်ငဳပခာဵ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵမှရရိှသညဴ် ဝင်ေငွမျာဵမှာ Western Union 

နိုင်ငဳပခာဵေငွလွှဲလုပ်ငန်ဵ မကှျပ်၁.၁၆သန်ဵ နှင်ဴ နိုင်ငဳပခာဵေငွလဲလှယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မှ ကျပ်၃၆၀.၄၈သန်ဵ၊ နုိင်ငဳပခာဵဘဏ် 

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမှ ကျပ်၂၄.၆၈သန်ဵ ပဖငဴ်စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွကျပ်၃၈၆.၃၂သန်ဵ ရရိှပါသည်။ 

 



-၈- 

MyKyatမိဘုိုင်ဵဘဏ်ေငွေလွှဲလုပ်ငန်ဵအေ ခအေန 

  ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ  မိုဘိုင်ဵဘဏ်လုပ်ငန်ဵ(Mobile Banking)ကို ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရိှခဲဴပါသပဖင်ဴ ပထမပုဂ္ဂလိက 

ဘဏ်နှင်ဴ နည်ဵပညာကုမ္ပဏီFrontier Technology Partners Company Ltd., တို ပူဵေပါင်ဵပပီဵ မိုဘိုင်ဵဘဏ် ေငွလွှဲ လုပ်ငန်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို  “Myky at ”    ေမည်ပဖငဴ် (၇-၅-၂၀၁၅)ေန့မှစတင်ဝန်ေဆာင်မှုေပဵခဲဴပါသည်။ သုိ ေသာ်၂၀၂၁ခုနှစ်ဧပပီလမှစပပီဵ  

ဘဏ်နှင်ဴ  ေကျ ို ဵတူ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှေသာ နည်ဵပညာ ကုမ္ပဏီFrontier Technology Partners Company Ltd., မှာ 

နည်ဵပညာေဆင်ဴပမှင်ဴ(Upgrade)ရန်  ေခက်ေခဲနှင်ဴ ေဈဵကွက်ေပပိုင်ေဆိုင်မျာဵေ ကာင်ဴ ထိုက်သင်ဴသညဴ်ေောင်ပမင်မှု မရရှိ                  

သပဖင်ဴ (၂၆-၂-၂၀၂၂)   တွင် ပပုလုပ်သညဴ် ဒါရိုက်တာ ေဖွဲ့ (၂/၂၀၂၂)ကကိမ်ေပမာက်ေစည်ဵေေဝဵဆုဳဵပဖတ်ချက်ပဖငဴ်လုပ်ငန်ဵ 

ရပ်ဆုိင်ဵရန် သေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆို ခဲဴ ကပါသည်။ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှလည်ဵ “Myky at” မိုဘိုင်ဵဘဏ် ေငွလွှဲလုပ်ငန်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုကို ရပ်ဆိုင်ဵရန်ခွင်ဴပပုခဲဴပါသည်။ 

 
   Core Banking ေဆာင်ရွက်ေနမှုအေ ခအေနတင် ပ ခင်ဵ 

        ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှဘဏ်လုပ်ငန်ဵစနစ်ောဵေခတ်မှီနည်ဵပညာ ICBS (Integrated Core Banking System)သုိ  

ေပပာင်ဵလနဲိုင်ရန် ေစဉ်တစိုက်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှရာ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့၏ (၁၀ /၂၀၂၁)ကကိမ်ေပမာက် ေစည်ဵေေဝဵမှ 

Myanmar  Information Technology (MIT)Company ၏ ICBS Core Banking စနစ်ကိုေသဳုဵပပုရန် ဆုဳဵပဖတ်ခဲဴ ကပါသည်။  

  Myanmar Information Technology (MIT) Company ၏ ICBS Core Banking စနစ်ကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်ေတွက်  သေဘာတူစာချုပ်ကို ( ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ )ေန့တင်ွ လက်မှတ်ေရဵထိုဵချုပ်ဆိုခဲဴပါသည်။ Project kickoff ကို  

(၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ေန့တွင်စတင်ခဲဴပပီဵ  Requirement Gathering  (PWT & Migration) ကို(၆-၁၂-၂၀၂၁)ေန့တွင်လုပ်ေဆာင်ခဲဴပါ 

သည်။ ICBS Core Banking ေသဳုဵပပုပုဳသင်တန်ဵ Training to Trainer ကုိ(၁၈-၄-၂၀၂၂)ေန့တွင်ပပုလုပ်ခဲဴပပီဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵောဵ 

လုဳဵောဵ ICBS Core Banking စနစ်သစ်ကျွမ်ဵကျင်စွာေသဳုဵပပုနိုင်ရန်ေတွက်(၁၇-၁၀-၂၀၂၂)ေန့ေထိ ဝန်ထမ်ဵစုစုေပါင်ဵ (၈၀)ဦဵ 

ကိုသင်တန်ဵေပဵခဲဴပါသည်။ Phase-1 ေေနပဖငဴ်ရုဳဵချုပ်နှငဴ်ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ(၅)ဘဏ်ပဖစ်ေသာ ဘုရင်ဴေနာင်၊ သိမ်ကကီဵေဈဵ၊ လသာ၊ 

ေလုဳ ဘဏ်ခွဲတို ောဵ (၂၅-၁၀-၂၀၂၂) ေန့တွင် ေောင်ပမင်စွာ Go Live ေဆာင်ရွက်ခဲဴပပီဵပဖစ်ပါသည်။                                                                                                               

            ဆက်လက်ပပီဵ   ေနပပည်ေတာ်၊  မန္တေလဵ(၂)  ၊ မဳုရွာ(၃) ၊ ပပည်၊  ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵ၊  ပခုက္ကူ၊ မေကွဵ၊  မန္တေလဵ(၂၂)၊ 

မုဳရွာ(၂၅)၊ မင်ဵ လှစသညဴ် ဘဏ်ခွဲ(၁၀)ဘဏ်ကို (၂၀၂၃)ခုနှစ် နှစ်စပိုင်ဵတွင် ေောင်ပမငစ်ွာ oG eviLသွာဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်  

ေနပါသည်။ဘဏခ်ွဲမျာဵ(၃၆)ဘဏစ်လုဳဵကို ၂၀၂၃ခုနှစ်တွင်စနစ်သစ် ICBS (Integrated Core Banking System)သုိ ေပပာင်ဵလဲ 

နိုင်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှပါသည်။ 

 
ရန်ကုန်စေတာဴအိပခ်ျနိ်ဵ(YSX)တွေင် အေရာင်ဵအဝယ် ပုလုပ်သညဴ်အေ ခအေန 

  ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ (၂၉-၁၁-၂၀၁၅)ေန့တွင်ကျင်ဵပသညဴ် (၂၄)ကကိမ်ေပမာက်နှစ်ပတ်လည် ေေထွေထွ 

ေစည်ဵေေဝဵမှ ေစုရှင်မျာဵ၏သေဘာတူေတည်ပပုချက်ပဖငဴ် ရန်ကုန်စေတာဴေိပ်ချနိ်ဵ(YSX)တွင် စာရင်ဵဝငက်ုမ္ပဏီ ေပဖစ်                    

(၂၀-၁-၂၀၁၇) ေန့မှစပပီဵ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် ေစုရှယ်ယာမျာဵကိုစေတာဴေဈဵကွက်တွင် ေေရာင်ဵေဝယ် ပပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ 

ရန်ကုန်စေတာဴေဈဵကွက်(YSX)တွင်  ေန့စဉ်ေရာင်ဵလိုောဵ၊ ဝယ်လိုောဵေပါ် မူတည်၍ ေစုရှယ်ယာ ေဈဵနှုန်ဵမျာဵမှာ ေပပာင်ဵလဲေန 

ပါသည်။  (၂၀-၁၀-၂၀၂၂)ေန့တွင်  ရန်ကုန်စေတာဴေိပ်ချနိ်ဵ(YSX)ရိှ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ေစု ရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်၂၁,၀၀၀ 

ပဖငဴ ် ေေရာင်ဵေဝယ်ပဖစ်ခဲဴပါသည်။ ရန်ကုန်စေတာဴေိပ်ချနိ်ဵတွင်  ဘဏ်ေစုရှယ်ယာမျာဵ စတင်ေေရာင်ဵေဝယ်ပပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ 

(၂၀-၁-၂၀၁၇)  ေန့မှ(၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ေထိ ေေရာင်ဵေဝယ်ပဖစ်သညဴ်ပမာဏ(Trade Volume)မှာ ေစုရှယ်ယာ(   ၆၁၃,၈၇၁ ) 

စ ု ရိှပပီဵ ေငွပမာဏ ကျပ်   ၁၂,၇၃၃.၅၃သန်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ 
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ဘဏ်ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ (Board of Director) 

 
  ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်ေန့တွင်ကျင်ဵပပပုလုပ်သညဴ် (၃၀) ကကိမ်ေပမာက်နှစ်ပတ်လည် ေေထွေထွ 

ေစည်ဵေေဝဵတွင်ေလှညဴ်ကျနှုတ်ထွက်သညဴ်ဒါရိုက်တာ(၃)ဦဵနှင်ဴ ကွယ်လွန်သွာဵသညဴ် ဥက္ကဌေဒါက်တာစိန်ေမာင်၊ ဦဵထွန်ဵဆိုင် 

(၂)ေနရာေပါေဝင်လစ်လပ်သွာဵသညဴ် ဒါရိုက်တာ(၅)ဦဵေနရာတွင် ေသစ်ပပန်လည်ေေရွဵခဳရသညဴ် ဒါရိုက်တာ(၅)ဦဵမှာ 

(၁)ေဒါ်လှလှရီ (၂)ဦဵသိန်ဵပမင်ဴ (၃)ေဒါက်တာတင်ဝင်ဵ  (၄)ဦဵသိန်ဵလင်ွ   (၅)ဦဵလဆန် တို ပဖစ် ကပါသည်။ 

  (၁၅-၁-၂၀၂၂) ေန့ တွင် ကျင်ဵပပပုလုပ်သညဴ် ၁/၂၀၂၂ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ေထူဵေစည်ဵေေဝဵမှ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ကို 

(၁)ေဒါက်တာတင်ဝင်ဵ (၂)ေဒါ်လှလှဝင်ဵ (၃)ဦဵပမင်ဴလွင် (၄)ဦဵမျ ို ဵထွန်ဵ (၅)ေဒါက်တာတင် ကည် (၆) ေဒါ်လှလှရီ                               

(၇)  ဦဵသိန်ဵပမငဴ် (၈)  ဦဵထင်ေောင်ေကျာ်ဦဵ (၉)ဦဵလဆန်   (၁၀) ဦဵသိန်ဵလွင် (၁၁) ဦဵကပ်ခင်ဵေပါင် (သီဵပခာဵ လွတ်လပ်သညဴ် 

ဒါရိုက်တာ) (၁၂)ေဒါ်ရီရီလွင်(သီဵပခာဵလွတ်လပ်သညဴ်ဒါရိုက်တာ) (၁၃)ဦဵပမငဴ်ေဇာ်(ေမှုေဆာင်ေရာရိှချုပ်) တို ပဖငဴ် 

ပပန်လည်ဖွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။  

           ပမန်မာနိုင်ငဳေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵဥပေဒေရ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ(၉/၂၀၁၉) ညွှန် ကာဵချက်ေရ 

သီဵပခာဵလွတ်လပ်ေသာ ဒါရိုက်တာမျာဵေပဖစ် (၁)ဦဵကပ်ခင်ဵေပါင် (၂)ေဒါ်ရီရီလွင်တို (၂)ဦဵကိုခန့်ထာဵခဲဴပါသည်။ 

ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ ဥက္ကဌ 

  (၁၅-၁-၂၀၂၂) ေန့ တွင် ကျင်ဵပပပုလုပ်သညဴ် ၁/၂၀၂၁ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ေထူဵ ေစည်ဵေေဝဵမှ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်၏ 

သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵေပိုဒ် (၈၂)နှင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ(၉/၂၀၁၉) ညွှန် ကာဵချက်ေရ  ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင်မျာဵ ၏ 

မဲေမျာဵစုပဖငဴ် ဥက္ကဌတစ်ဦဵကို ဒါရိုက်တာမျာဵက ေရွဵချယ် ခန့်ထာဵရမည်ပဖစ်၍ လျှ ို ့ဝှက်ဆန္ဒ မဲစနစ်ပဖငဴ် ဥက္ကဌ ေပဖစ် 

ေဒါက်တာတင်ဝင်ဵောဵ ေရွဵချယ်ခန့်ထာဵ ခဲဴ ကပါသည်။  

အမှုေဆာင်ဒါရိုက်တာ 

  (၁၅-၁-၂၀၂၂)ေန့တွင် ကျင်ဵပပပုလုပ်သညဴ် ၁/၂၀၂၂ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေထူဵေစည်ဵေေဝဵမှ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်၏ 

သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵေပိုဒ်(၉၇)ေရ ေမှုေဆာင်ဒါရိုက်တာေပဖစ် ဒါရိုက်တာမျာဵကေရွဵချယ်ခန့်ထာဵရန်ေတွက် လျှ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲပဖင်ဴ 

ေမှုေဆာင်ဒါရိုက်တာေပဖစ် ေဒါ်လှလှဝင်ဵောဵ ေရွဵချယ်ခန့်ထာဵခဲဴ ကပါသည်။ 

ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့  အတွေင်ဵေရဵမှူဵနှင်ဴတွေဲဘက်အတွေင်ဵေရဵမှူဵ 

     (၁၅-၁-၂၀၂၂)ေန့တွင် ကျင်ဵပပပုလုပ်သညဴ် ၁/၂၀၂၂ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ေထူဵေစည်ဵေဵေဝဵမှ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ေပဖစ် ေဒါ်လှလှဝင်ဵ နှင်ဴ တွဲဘက်ေတွင်ဵေရဵမှူဵေပဖစ် ဦဵမျ ို ဵမင်ဵချ ို (လုပ်ငန်ဵပိုင်ဆိုင်ရာေရာရိှချုပ်) တို ောဵ  တာဝန်ေပဵေပ်ခဴဲ 

 ကပါသည်။        

ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ ဝင်မျာဵ၏အစုရှယ်ယာပိင်ုဆိုင်မှု 

         (၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ရိှဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝငမ်ျာဵ၏တစ်ဿီဵချင်ဵေစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင်ဴ စုစုေပါင်ဵေစုရှယ်ယာ ေေရေတွက် 

မှာ(၇၄၂၉၆)စုပဖစ်ပပီဵ စုစုေပါင်ဵေရာင်ဵချထာဵသညဴ် ေစုရှယ်ယာ၏(၃.၀၁%)ပဖစ်ပါသည်။ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ရိှ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင် 

မျာဵ၏ ေစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ေောက်ပါဇယာဵ(၁၁)တွင် ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ အစည်ဵ အေဝဵမျာဵကျင်ဵပ ခင်ဵ             

 ပမန်မာနိုင်ငဳေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵဥပေဒေရ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ (၉/၂၀၁၉) ညွှန် ကာဵချက် 

နှင်ဴေညီ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစည်ဵေေဝဵကို ၂၀၂၂ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ မ ှ ၂၀၂၂ခုနှစ် ေောက်တိုဘာလ လကုန်ထိ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ 

ေထူဵေစည်ဵေေဝဵ (၃)ကကိမ်၊ ပုဳမှန်လပတ်ေစည်ဵေေဝဵ(၁၀)ကကိမ် လလယ် ေစည်ဵေေဝဵ( ၃ )ကကိမ် စုစုေပါင်ဵ(၁၆) 

ကကိမ်ကျင်ဵပခဲဴပါသည်။ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ေစည်ဵေေဝဵသုိ  ဒါရိုက်တာ တစ်ဦဵချင်ဵ တက်ေရာက်ခဲဴသညဴ် ေကကိမ်ေေရေတွက်ကို 

ေောက်ပါဇယာဵ(၁၁)တွင်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 



-၁၀- 

  ဇယာဵ-၁၁- 

 (၃၀-၉-၂၀၂၂)ေန့ရိှဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ ဝင်မျာဵ၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်ဵ 

 အမည်    ရှယ်ယာအေရအတွေက်        အစည်ဵအေဝဵတက်ေရာက်သညဴ်အကကိမ် 

၁။ ေဒါက်တာတင်ဝင်ဵ ၅၄၆၁ (၁၆) ကကိမ် 

၂။ ဦဵပမင်ဴလွင် ၁၂,၅၀၆ (၁၆) ကကိမ် 

၃။ ေဒါ်လှလှဝင်ဵ ၇,၂၆၀ (၁၆) ကကိမ် 

၄။ ဦဵမျ ို ဵထွန်ဵ ၁၃,၉၂၀ (၁၆) ကကိမ် 

၅။ ေဒါက်တာတင် ကည် ၁၀၀ (၁၃) ကကိမ် 

၆။ ေဒါ်လှလှရီ ၅၃၈၉ (၁၆) ကကိမ် 

၇။ ဦဵထင်ေောင်ေကျာ်ဦဵ ၅၅၀၀ (၁၅) ကကိမ် 

၈။ ဦဵသိန်ဵပမငဴ် ၇၅၂ (၁၅) ကကိမ် 

၉။ ဦဵသိန်ဵလွင်                                                                  ၁၀၀                                (၁၅) ကကိမ် 

၁၀။ ဦဵလဆန်                                                                   ၅၀၀၀                                (၁၃) ကကိမ် 

၁၁။ ဦဵကပ်ခင်ဵေပါင် (Independent Director) ၁၅၁ (၁၅) ကကိမ် 

၁၂။ ေဒါ်ရီရီလွင်(Independent Director)                            ၁၆၅၇၄                                (၁၆) ကကိမ်      

၁၃။ ဦဵပမင်ဴေဇာ်(CEO)                                                         ၁၅၈၃                                (၁၆) ကကိမ် 

  စုစုေပါင်ဵ                                                    ၇၄,၂၉၆(၃.၀၁%)     

   ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ အကကဳေပဵေကာ်မတီ(Board of Director Advisory Committee) 

    ဒါရိုက်တာေဖွဲ့သည်(၁၅-၁-၂၀၂၂)ေန့တွင်ပပုလုပ်သညဴ်၁/၂၀၂၂ကကိမ်ေပမာက်ေထူဵေစည်ဵေဝဵမှဒါရိုက်တာေဖွဲ့ကို 

လိုေပ် သညဴ် ေကကဳဿာဏ်မျာဵေပဵနိုင်ရန်ေတွက် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေကကဳေပဵေကာ်မတီ(Board of Director Advisory 

Committee) ေပဖစ်  (၁)ဦဵေနလင်ဵဦဵ   (၂)ေဒါက်တာသာထွန်ဵဦဵ (၃)ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ေေဵ(ဥပေဒေကျ ို ဵေဆာင်)တို ပဖငဴ် 

ဖွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ 

       ေကာ်မတမီျာဵဖွေဲ့စည်ဵထာဵရှ ိခင်ဵ          

   ပမန်မာနိုင်ငဳေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖွဲ့ေစည်ဵဥပေဒနှင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵေရ  

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့သည်(၁၅-၁-၂၀၂၂)ေန့တွင်ပပုလုပ်သညဴ် ၁/၂၀၂၂ကကိမ်ေပမာက် ေထူဵေစည်ဵေဝဵဆုဳဵပဖတ်ချက်ပဖင်ဴ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ 

ဝင်မျာဵနှင်ဴ ေကကီဵတန်ဵစီမဳခန့်ခွဲသူ ေရာထမ်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ ေောက်ပါေကာ်မတီမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵေဝဝကို 

ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲလျှက် ရိှပါသည်။        

(၁)ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ ေချဵေငွေေကာ်မတီ (Credit Committee) 
       ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင်မျာဵောဵလုဳဵ ပါဝင်ေသာ ေချဵေငွေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်ဵပါသည်။ ေချဵေငွေကာ်မတီ၏ စည်ဵမျဉ်ဵ 

သတ်မှတ်ချက်ေရ ေချဵေငွေကာ်မတီေစည်ဵေဝဵကို ေနည်ဵဆုဳဵ ဒါရိုက်တာ(၅)ဦဵ  တက်ေရာက်ရမည်ပဖစ်ပပီဵ ေချဵေငွပမာဏ 

ကျပ် သိန်ဵ(၅၀)ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေနီဵဆုဳဵ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစည်ဵေေဝဵသို  တင်ပပေတည်ပပုချက် ရယူပါသည်။ 

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ေချဵေငွေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵကို   (၂၃)ကကိမ် ကျင်ဵပခဲဴပါသည်။ 

(၂) ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေ ခစီမဳခန့်ခွေဲမှုေကာ်မတီ (Risk Management Committee) 
 (၁) ေဒါက်တာတင်ဝင်ဵ(ဥက္ကဌ) 

 (၂) ေဒါ်လှလှဝင်ဵ(ေမှုေဆာင်ဒါရိုက်တာ) 

 (၃) ဦဵပမင်ဴလွင် (ဒါရိုက်တာ) 

 (၄) ဦဵသိန်ဵလွင် (ဒါရိုက်တာ) 

      (၅) ဦဵပမင်ဴေဇာ်(ေမှုေဆာင်ေရာရှိချုပ်)တို ပဖငဴ်ဖွဲ့စည်ဵထာဵပပီဵ ေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵကို လိုေပ်သလို ေခါ်ယူကျင်ဵပလျှက် 

ရိှပါသည်။ 

 



-၁၁- 

(၃) ရပိင်ုခွေင်ဴနှင်ဴေပဵရန်တာဝန်မျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ (Asset and Liability Committee) 
 (၁) ေဒါက်တာတင်ဝင်ဵ(ဥက္ကဌ) 

 (၂) ေဒါ်လှလှဝင်ဵ(ေမှုေဆာင်ဒါရိုက်တာ) 

 (၃) ဦဵပမင်ဴလွင် (ဒါရိုက်တာ) 

 (၄) ဦဵသိန်ဵလွင် (ဒါရိုက်တာ) 

      (၅) ဦဵပမင်ဴေဇာ်(ေမှုေဆာင်ေရာရှိချုပ်)  

ေကာ်မတီ၏ေဓိကတာဝန်မျာဵမှာ ေငွပဖစ်လွယ်မှုေချ ို ဵ၊ ရရန်ပိုင်ခွင်ဴနှင်ဴ ေပဵရန်တာဝန်ေချ ို ဵမျာဵကိုက်ညီရန် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ 

လမ်ဵညွှန်ချက်နှင်ဴေညီ ေဆာင်ရွက်ရန်ပဖစ်ပါသည်။ 

(၄) ဝန်ထမ်ဵစုေဆာင်ဵ ခင်ဵနှင်ဴလုပခ်လစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ (Nomination&Remuneration Committee) 
 (၁) ဦဵပမငဴ်လွင် (ဒါရိုက်တာ)( ဥက္ကဌ) 

 (၂) ေဒါ်လှလှရီ(ဒါရိုက်တာ) 

 (၃) ဦဵမျ ို ဵထွန်ဵ (ဒါရိုက်တာ) 

      (၅) ေဒါက်တာတင် ကည်(ဒါရိုက်တာ) တို ပဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵ ပါသည်။  

(၅) နည်ဵပညာဆိုင်ရာဦဵေဆာင်မှုေကာ်မတီ (IT Steering Committee) 

 (၁) ေဒါက်တာတင်ဝင်ဵ(ဥက္ကဌ) 

 (၂)  ဦဵသိန်ဵလွင် (ဒါရိုက်တာ) 

 (၃) ဦဵသိန်ဵပမင်ဴ (ဒါရိုက်တာ) 

 (၄) ဦီဵထင်ေောင်ေကျာ်ဦဵ((ဒါရိုက်တာ) 

      (၅) ဦဵလဆန် (ဒါရိုက်တာ)  

 IT Steering Committeeသ ည ် ြ  ြ        ်  Core Banking System    င်  ည ်   ်     င ် Digital 

Transformation  တ  ်      ြ်     င ်      ြ်   င်   ်  ြတ်  ်   ည ်      (၃ ၉)     ်  င် ြ    င်    ်   ြါ သည ်။ 

(၆) စာရင်ဵစစ်ေကာ်မတီ (Audit Committee) 

 (၁) ေဒါ်ရီရီလွင် (သီဵပခာဵလွတ်လပ်သညဴ်ဒါရိုက်တာ) 

 (၂) ေဒါ်လှပမင်ဴ 

 (၃) ေဒါ်ခင်ေဌဵယူ 

      (၅) ေဒါ်ခင်သီတာ တို ပဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵ ပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငဳေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵဥပေဒေရ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ေန့တွင်ကျင်ဵပသညဴ် (၃၀)ကကိမ်ေပမာက်နှစ်ပတ် 

လည်ေေထွေထွေစည်ဵေေဝဵမှ စာရင်ဵစစ်ေကာ်မတီကို (၁)ေဒါ်လှပမင်ဴ (၂)ေဒါ်ခင်ေဌဵယူ (၃)ေဒါ်ခင်သီတာတို ပဖငဴ် ေရွဵချယ် 

ဖွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။စာရင်ဵစစ်ေကာ်မတီသည်(၃)လလျှင်တစ်ကကိမ် ေစည်ဵေေဝဵပပုလုပ်ပပီဵ စာရင်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵ၍ ဒါရိုက်တာ 

ေဖွဲ့သုိ   ေစီရင်ခဳစာတင်ပပပါသည်။                  

(၇)ဥပေဒနှငဴ်နည်ဵ ဥပေဒလိုက်နာမှုဆိုင်ရာေကာ်မတီ(Compliance Committee)                     

                ပမန်မာနိုင်ငဳေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵဥပေဒေရ ဥပေဒနှင်ဴနည်ဵဥပေဒ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာေကာ်မတီကို 

ေမှုေဆာင်ေရာရိှချုပ်၊ ဘဏ္ဍာေရဵေရာရိှချုပ် ၊ ေချဵေငွေရာရိှချုပ်၊ ေငွေရဵေ ကဵေရဵေရာရိှချုပ်၊ လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေရာရိှချုပ်  

နှင်ဴ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခဳ မန်ေနဂျာမျာဵပဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵ ထာဵပါသည်။ 

(၈) ေဆာက်လုပ်ေရဵနှင်ဴအကကီဵစာဵ ပင်ဆငေ်ရဵေကာ်မတီ( Construction &Renovation Committee) 

         ဘဏ်ပိုင်ေေဆာက်ေဦမျာဵေဆာက်လုပ်ပခင်ဵနှင်ဴေကကီဵစာဵပပငဆ်င်ေဆာက်လုပ်ရန်ေတွက် ဒါရိုက်တာမျာဵပါဝင်ေသာ 

Construction & Renovation Committee ောဵ (၁)ဦဵမျ ို ဵထွန်ဵ( ဥက္ကဌ) (၂)ေဒါက်တာတင် ကည် (၃)ဦဵလဆန် (၄)ဦဵသိန်ဵပမငဴ် 

(၅)ဦဵထင်ေောင်ေကျာ်ဦဵ တို ပဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵ ထာဵပါသည်။ 



-၁၂-                                                                       

ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ ၏ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ  

 ဒါရိုက်တာေဖွဲ့၏ (၁၅-၃-၂၀၂၂)ေန့တွင်ကျင်ဵပသညဴ် ေထူဵေစည်ဵေေဝဵ၂/၂၀၂၂ ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ချမှတ် ေေကာင် 

ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရဵေစည်ဵေေဝဵမှ ေောက်ပါ Vision/Mission မျာဵကိုေရဵဆွဲခဲဴ ကပါသည်။ 

                         Vision/Mission မျာဵေရဵဆွေဲ ခင်ဵနှင်ဴေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵချမှတ် ခင်ဵ 

Our Vision(ကျွန်ုပ်တို့၏ေမျှော်မနှ်ဵချက်)                                                                           

“To be one of the leading Banks in Myanmar building strong C us tome rs ’ Trus t and good Corporate 

Governance ”             

“ဘဏ်နှင်ဴဆက်သွယ်သဳုဵစွဲသူမျာဵ၏ ယု ဳကည်မှုခိုင်မာလာေစရန် နှင်ဴ ဘဏ်နှငဴ်သက်ဆုိင်သူမျာဵ၏ ေကျ ို ဵစီဵပွာဵ ေတွက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေကာ်ပိုရိတ်စီမဳေုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို တည်ေဆာက်ပခင်ဵပဖင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳရိှ  ထိပ်တန်ဵဘဏတ်စ်ခုပဖစ်ရန်”     

Our Mission (ကျွန်ုပ်တို့၏ရညမ်ှန်ဵ ချက်)  

“ To k ee p strong relati onship with our customers providing quality customer services and innovative 

products”                                                                                                                                                                                                                             

“သဳုဵစွဲသူCustomer မျာဵေတွက်ေကာင်ဵမွန်ေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ဆန်ဵသစ်ေသာဘဏ်၏ product  မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ 

ပဖငဴ်ကျွန်ုပ်တို ၏Customer မျာဵနှင်ဴခိုင်မာေသာဆက်ဆဳေရဵကို တည်ေဆာက်ရန်”        

“Fi rs t Pri vate  Bank  to be Trusted and Reliable Bank in Myanmar focusing on Financial Security and 

benefits of stakeholders by providing highest level of banking expe rtise  and di gi tal te chnology” 

“ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်သည် ပမငဴ်မာဵေသာဘဏ်လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်ဵပညာမျာဵပဖငဴ်ဘဏ်နှင်ဴ သက်ဆိုင်သူမျာဵ၏ 

ေငွေ ကဵလုဳခခုဳမှုနှင်ဴ ေကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵကို ောရုဳစိုက်ကာ ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵပဖင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳတွင် ယု ဳကည်စိတ်ချရေသာဘဏ် 

တစ်ခု ပဖစ်လာေစရန်” 

ဘဏ်အမှတ်တဆဳိပ်(Logo)ေ ပာင်ဵလဲ ခင်ဵနှင်ဴLogo၏အဓိပ္ပါယ်ဖွေင်ဴဆိုချက် 

လက်ရိှဘဏ်၏Logo ပဖစ်သညဴ် ေလာကနတ်ပုဳောဵ စက်ဝိုင်ဵနှစ်ထပ်ပဖင်ဴဝိုင်ဵထာဵပပီဵ ဘဏ်ေမည် ေရဵထာဵေသာ ေမှတ် 

တဳဆိပ်(Logo)ကို မှတ်ပုဳတင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေလာကနတ်မှာေမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်သညဴ်ေတွက် မူပိုင် မှတ်ပုဳတင်၍ မရရိှ ေသာ 

ေ ကာင်ဴ ဘဏ်ေမှတ်တဳဆပိ်(Logo)ကို ေပပာင်ဵလဲရန် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှဆုဳဵပဖတ်ခဲဴပါသည်။ဘဏ်Logo ေသစ်မှာ ကတိဂဳ (Triangle) 

ပုဳစဳသည် ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ တိုဵတက်ေောင်ပမင်ေသာေနာဂတ်သစ်ဆီသုိ ဦဵတည် ေပပာင်ဵလဲေရွ့လျာဵမည် ဟူသညဴ် ေဓိပ္ပါယ် 

ကိုေဖာ်ေဆာင်ပါသည်။ မျဉ်ဵပပိုင်(၆)ေ ကာင်ဵ သည်Stakeholderမျာဵ ပဖစ်သညဴ်-(၁)ဘဏ်နှင်ဴဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵ 

(Customers)   (၂)ဘဏ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ(Employees)(၃)ရင်ဵနှီဵပမှပ်နှဳသူ ရှယ်ယာ ရှင်မျာဵ (Investors) (၄) ဘဏ်ကို ေေထာက် 

ေပဳဴ ေပဵသူမျာဵ (Suppliers)(၅)လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵ (Communities) (၆)နိုင်ငဳေတာ်ေစိုဵရ (Government) 

စသညဴ်(6)Stakeholder  မျာဵကို ကိုယ်စာဵပပုပါသည်။      

 ေေရာင်မျာဵ၏ေဓိပ္ပါယ်မှာေပပာေရာင်(Royal Blue)သည် ယု ဳကည်စိတ်ချရပခင်ဵ (Trust)၊ ဂုဏ်သိက္ခာ(Dignity) 

မှန်ကန်ေပဖာငဴ်မတ်ပခင်ဵ(Integrity)ပဖစ်ပပီဵ ေစိမ်ဵေရာင်(Green)မှာ သဘာဝတရာဵကို ကိုယ်စာဵပပုပပီဵတုိဵတက်ကကီဵထွာဵမှု 

(Growth) ေသစ်ပပုပပင်တည်ေဆာက်ပခင်ဵ(Renovate)နှင်ဴတည်ပငိမ်မှု(Stability) ေဓိပ္ပါယ်ကို ေဖာ် ကူဵပါသည်။ ေနီေရာင် 

(Red)သည် စွမ်ဵောဵ (Energy)ကို ကိုယ်စာဵပပုပပီဵ လှုဳ့ေဆာ်မှု (Motivation)နှင်ဴတက် ကောဵ ေကာင်ဵေသာလှုပ်ရှာဵမှု (Action) 

နှင်ဴ ေဝါေရာင်(Yellow)မှာ ေမျှာ်လင်ဴချက်(Hope) ေပျာ်ရွှေင်တက် ကပခင်ဵ (Happiness) တီထွင်ဖန်တီဵနိုင်စွမ်ဵ (Creativity)  

ေသိပညာ (Knowledge)ေဓိပ္ပါယ်တုိ ကိုေဖာ် ကူဵပါသည်။ 



-၁၃- 

ဘဏ်၏(၅)နှစ်အတွေက်ရညမ်ှန်ဵ ချက်မျာဵ(Five Years Strategic Plan) 

               ဘဏ်၏(၅)နှစ်စီမဳကိန်ဵ(High Level Financial Data)ကို ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှလာမညဴ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုနှစ်မှ                       

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုနှစ်ထိ) (၅)နှစ်ေတွက် ရည်မှန်ဵချက်ေပဖစ် သတ်မှတ်ထာဵပပီဵ ထိ(ု၅)နှစ်ေတွင်ဵတင်ွ ဘဏ်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေောင် 

    ်ြါ  တ  င်         ်     တ်ထာဵပါသည်။ 

  (၁) (၂၀၂၆-၂၀၂၇)ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် Paid up Capital ကို ေနည်ဵဆုဳဵ (52)Billionထိ တိုဵပမှင်ဴရန် 

 (၂) Total Assetsောဵ (၂၀၂၆-၂၀၂၇) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် (650)Billionထိ တိုဵတက်ရန်  

 (၃) ဘဏ်ခွဲေသစ်မျာဵကို (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာေရဵ နှစ်တွင် (၄)ဘဏ်၊ (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် 

(၁၀)ဘဏ်၊ (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် (၁၀)ဘဏ်၊ (၂၀၂၅-၂၀၂၆)ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် တွင်(၁၀)ဘဏ်  ပဖငဴ ် 

(၅)နှစ်ေတွင်ဵ ေနည်ဵဆုဳဵ ဘဏ်ခွဲ(၈၀)ေထိတိုဵချဲ့ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ရန်ရည်မှန်ဵပပီဵ ေဆာင်ရွက် ကရန် ဆုဳဵပဖတ် က 

ပါသည်။ 

   စီမဳကိန်ဵ(၅)နှစ်တာကာလေတွင်ဵ ဘဏ်ကို ပိုမိုကကီဵထွာဵ(Growth) ပဖစ်ရန် မတည်ေငွရင်ဵ(Paid up Capital) 

ကိုလည်ဵ တိုဵပမှင်ဴရန်လိုေပ်သပဖင်ဴ ေစုရှယ်ယာမျာဵပိုမိုတိုဵလာရန်ေတွက် (၁)Share Split လုပ်ရန် (၂) Share Bonus ေပဵရန်နှင်ဴ 

(၃) ေေပခေေနမျာဵေပဵပါက ရှယ်ယာေသစ်( New Share) မျာဵထပ်မဳထုတ်ရန်လည်ဵ ဆုဳဵပဖတ်ထာဵပါသည်။ 

   ဘဏ်ခွဲေသစ်မျာဵဖွင်ဴလှစ်ေရဵေကာ်မတီောဵ ဒါရိုက်တာမျာဵောဵလုဳဵပဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵပပီဵ(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ေတွင်ဵ ရန်ကုန်တ င်ဘဏ်ခွဲေသစ်(၃)ဘဏန်ှငဴ် မန္တေလဵပမို့တွင် ဘဏ်ခွဲ ေသစ်(၁)  ်ကို စက်မှုဇဳုတွင်ဖွင်ဴလှစ်ရန်။  

New Products နှင်ဴ Digital Transformation ကို Retail Customer မျာဵေတွက် Myanmar Net နှင်ဴေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

Mobile Wallets နှင်ဴCorporate Customers မျာဵေတွက် i- Banking ,Mobile Banking Prepaid Card/Debit Card, 

Merchant Acquiring (MMQR)မျာဵကို Core Banking ပပီဵစီဵပါက ဆက်လက်ေေကာင်ေထည် ေဖါ်ေဆာင်ရွက်ရန်  

ဆုဳဵပဖတ်ခဲဴ ကပါသည်။  

ရှယ်ယာမျာဵကုိခွေဲ ခမ်ဵစိတ် ဖာ (Share Split) ပုလုပ်ရန်ဆုဳဵ ဖတ် ခင်ဵ 

         ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်၏သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵေပိုဒ်(၅)ပါ “မတည်ေငွမျာဵကို ယခုလက်ရိှ  ေစုရှယ်ယာမျာဵထက် တန်ဖိုဵ 

ကကီဵေသာ  သုိ မဟုတ် တန်ဖိုဵငယ်ေသာ ေစုရှယ်ယာမျာဵသုိ   ခွဲပခမ်ဵစိတ်ပဖာ နိုင်သည် ”နှင်ဴ ေညီဒါရိုက်တာေဖွဲ့၏ (၁၅-၆-၂၀၂၂)  

ေန့တွင်ကျင်ဵပသညဴ်ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစည်ဵေေဝဵ“အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှေင်(ကနဉီဵတန်ဖိုဵ / မူလတန်ဖိုဵကျပ်၁၀,၀၀၀တန်)အစု  

ရှယ်ယာတစ်စုကို ကနဉီဵတန်ဖိုဵ/မူလတန်ဖိုဵ ကျပ်၁၀၀၀/  ဖငဴ် အစုရှယ်ယာ ဆယ်စု အ ဖစ် ခွေဲ ခမ်ဵစိတ် ဖာ ခင်ဵ (Share Split)  

လုပ်ရန်”ဆုဳဵပဖတ်ခဲဴပပီဵ  မန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟုိဘဏ်သို့ တင် ပခွေင်ဴ ပုချက်ေတာင်ဵထာဵပါသည်။ ခွင်ဴပပုချက်ရရိှပါက                                  

(၁၈-၁၂-၂၀၂၂)ေန့တွင် ကျင်ဵပပပုလုပ်မညဴ်(၁၁)ကကိမ်ေပမာက် ေထူဵေစည်ဵေေဝဵနှင်ဴ(၃၁)ကကိမ်ေပမာက် နှစ်ပတ်လည် 

ေေထွေထွေစည်ဵေေဝဵတွင်တင်ပပ ေတည်ပပုချက် ရယူမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

ရှယ်ယာဆုေကကဵ(Share Bonus)ေပဵရန်ဆုဳဵ ဖတ် ခင်ဵ 

  ဒါရိုက်တာေဖွဲ့၏(၁၅-၆-၂၀၂၂)ေန့တွင် ကျင်ဵပသညဴ် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစည်ဵေေဝဵမှ  အစုရှယ်ယာမျာဵကို  Share  

Split    ပုလုပ်ပပီဵပါက အစုရှင်မျာဵကို    အ မတ်ေဝစု ခွေဲေဝ မေပဵနိုင်သည်မှာ  (၂၀၁၉-၂၀၂၀)နှငဴ် ( ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်   

( ၂ )နှစ်ရှပိပီ  ဖစ်၍ အစုရှင်မျာဵကို  ရှယ်ယာဆုေကကဵ (Share Bonus)ေပဵရန်  ဆုဳဵ ဖတ်ခဲဴပါသည်။ 

(၁၈-၁၂-၂၀၂၂) ေန့တင်ွ ကျင်ဵပပပုလုပ်မညဴ်(၁၁)ကကိမ်ေပမာက် ေထူဵေစည်ဵေေဝဵနှင်ဴ(၃၁) ကကိမ်ေပမာက်နှစ်ပတ်လည်ေေထွေထွ  

ေစည်ဵေေဝဵတွင် တင်ပပေတည်ပပုချက် ရယူပပီဵပါက ေစုရှယ်ယာရှင်မျာဵကို ရှယ်ယာဆုေ ကဵ  (Share Bonus)ခွဲေဝေပဵမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ 

 



-၁၄- 

ဒါရိုက်တာတစ်ဦဵပိငု်ဆိုင်ရမည်ဴအစုရှယ်ယာအေရအတွေက်ေ ပာင်ဵလဲသတ်မတှ် ခင်ဵ 

 
            ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့၏   (၃၀-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပ သညဴ်(၇/၂၀၂၂)ကကိမ်ေပမာက် ေစည်ဵ  

ေေဝဵက ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်တွင်သင်ဵဖွေဲ့စည်ဵမျဉ်ဵအပိုဒ်(၉၁)အရ  “ဒါရိုက်တာ အေရွဵခဳလိုသူ အစုရှင် တစ်ဦဵ သည်  

ဘဏ်အစုရှယ်ယာ ကျပ်ေငွေ ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်ေငွေဆယ်သိန်ဵ)နှင်ဴညီမျှေေသာအစုရှယ်ယာမျာဵကို အပမဲတန်ဵ ဝယ်ယူ ကိုင်ေဆာင်  

ထာဵသူ  ဖစ်ရမည်”   (အစာဵ)  “ဒါရိုက်တာတစ်ဦဵသည် ဘဏ်အစုရှယ်ယာ ကနဦဵ သတ်မှတ် တန်ဘိုဵ  (သ့ုိ) အမည်ခဳ တန်ဘိုဵ 

  Par Value (or)  Nominal Value  ကျပ် ၅၀၀,၀၀,၀၀၀/  (ကျပ်သနိ်ဵငါဵရာ) နှင်ဴညီမျှေေသာ  အစု ရှယ်ယာ  အေရအတွေက်ကို  

ပိုင်ဆိုင်ရမည်” ဟု ဆုဳဵပဖတ်ခဲဴပပီဵ(၁၈-၁၂-၂၀၂၂)ေန့တွင်ကျင်ဵပပပုလုပ်မညဴ်(၁၁)ကကိမ်ေပမာက် ေထူဵေစည်ဵေဝဵ နှင်ဴ (၃၁) ကကိမ်  

ေပမာက် နှစ်ပတ်လည်ေေထွ ေစည်ဵေေဝဵတွင်တင်ပပေတည်ပပုချက် ရယူမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

                      ဘဏ်၏ဖွေဲ့စည်ဵပုဳအေ ခခဳစည်ဵမျဉ်ဵ(Constitution)ေရဵဆွေဲမှုအေ ခအေန   

 ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပပပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ (၁၀)ကကိမ်ေပမာက် ေထူဵေစည်ဵေေဝဵမှ ပမန်မာနိုင်ငဳ 

ကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒေရ ဘဏ်၏သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵကို လိုေပ်သလို ပပင်ဆင်ပဖညဴ်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ဵပဳု 

ေေပခခဳစည်ဵမျဉ်ဵေရဵဆွဲရန်ေတွက် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ောဵ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ ေပ်နှင်ဵခဲဴသညဴ်ေတွက် ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေပခခဳစည်ဵမျဉ်ဵ 

(Constitution)ေရဵဆွဲရန်ေတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ်မတ်လ(၉)ရက်ေန့က ဦဵေမာင်ေမာင်ေောင်နှင်ဴေဖွဲ့ောဵ လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳ သေဘာတူ 

စာချုပ်ချုပ်ဆိုေပ်နှခဳဲဴပါသည်။ 

              ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေပခခဳစည်ဵမျဉ်ဵေရဵဆွဲရာတွင် သက်ဆိုင်သညဴ်ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ် 

ကိုက်ညီေစရန်နှငဴ် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ကို ေကကဳဿာဏ်မျာဵေပဵနိုင်ရန်ေတွက် ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေပခခဳစည်ဵမျဉ်ဵေရဵဆွဲရာတွင် ေေတွ့ေကကုဳ 

မျာဵစွာရှိေသာ ဦဵေဌဵချွန်(SECMေကာ်မရှင်ေဖွဲ့ဝင်(ပငိမ်ဵ))နှင်ဴေဒါ်တင်ေမဦဵ(SECMေကာ်မရှင်ေဖွဲ့ဝင်(ပငိမ်ဵ)တို ကို ေကကဳေပဵ 

(Advisor)မျာဵေပဖစ် ခန့်ထာဵေဆာင်ရွက်လျှက် ရိှပါသည်။    

   ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေပခခဳစည်ဵမျဉ်ဵ(မူ ကမ်ဵ)ကို ေရဵဆွဲပပီဵပါက ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ  တင်ပပခွင်ဴပပုချက် 

ရယူရ မည်ပဖစ်ပပီဵ ခွင်ဴပပုချက်ရရိှပပီဵပါက ေစုရှင်မျာဵကို တင်ပပေတည်ပပုချက်ရယူရမည်ပဖစ်ပါသည်။   

ဒါရိုက်တာမျာဵကိုချ ီဵ  မှင်ဴသညဴ်ဆုေကကဵ လစာနှင်ဴခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵ 

  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵ နှစ်(၆လ)ေတွက် ဥက္ကဌ ၊ေမှုေဆာင်ဒါရိုက်တာနှင်ဴ ဒါရိုက်တာမျာဵကို ချ ီဵ ပမှင်ဴသညဴ် 

လစာနှင်ဴခဳစာဵခွင်ဴစရိတ် စုစုေပါင်ဵမှာ ကျပ် ၆၅.၇၁သန်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာမျာဵကိုချ ီဵ ပမင်ဴသညဴ် ဆုေ ကဵေငွမှာ ကျပ်သနိ်ဵ၁၀၀ 

ပဖစ်ပါသည်။ 

        ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွင်ဵ ကွယလ်ွန်သွာဵေသာဒါရိုက်တာကကီဵမျာဵပဖစ်ေသာ ဘဏ်ဥက္ကဌကကီဵ ေဒါက်တာစိန်ေမာင် 

ကို ကျပ်သနိ်ဵ(၃၀၀)နှင်ဴဦဵထွန်ဵဆိုင်(မေကွဵ)ကို ကျပ်သနိ်ဵ(၅၀)ဂုဏ်ပပုချ ီဵ ပမှင်ဴခဲဴပါသည်။                                                                              

ဘဏ်ခွေဲကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတမီျာဵဖွေဲ့ စည်ဵထာဵရှိ ခင်ဵ 

  နယ်ဘဏ်ခွဲမျာဵတွင် ဒါရိုက်တာမျာဵ၊ ေကကဳေပဵမျာဵနှင်ဴ ပမို့ေပါ်မှ ဂုဏ်သေရရိှလူကကီဵမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မျာဵ၊ေစုရှင်မျာဵပါဝင်ေသာဘဏ်ခွဲကကီဵ ကပ်ေရဵေကာ်မတီမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵထာဵရိှပါသည်။ ဘဏ်ခွဲကကီဵ ကပ်ေရဵေကာ်မတီမျာဵသည် 

သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ခွဲမှဘဏ်ေဖာက်သည်မျာဵကို စည်ဵရုဳဵ ေပဵပါသည်။                                                                     

           ဘဏ်ခွဲရိှေချဵေငွေလျှာက်ထာဵသူမျာဵ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေေပခေေနနှင်ဴ ောမခဳေေဆာက်ေဦဵ ေေပခေေနမျာဵကို 

ေနီဵကပ်စစ်ေဆဵ ေပဵပပီဵ ထုတ်ေချဵေပဵနိုင်မညဴ်ေချဵေငွပမာဏကို ေထာက်ခဳေပဵ ကပါသည်။  

          ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ)ေတွက်ဘဏ်ခွဲကကီဵ ကပ်ေရဵေကာ်မတီမျာဵ၏ ေစည်ဵေေဝဵထိုင်စရိတ် စုစုေပါင်ဵမှာ 

ကျပ်၇.၆၀သန်ဵ ပဖစ်ပါသည်။၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွက် ဘဏ်ခွဲကကီဵ ကပ်ေရဵ ေကာ်မတီဝင် (၁၂၂)ဦဵောဵ ချ ီဵ ပမင်ဴသညဴ် 

ဆုေ ကဵေငွမှာ ကျပ်သိန်ဵ(၁၂၂)တို ပဖစ်ပါသည်။ 

 



-၁၅- 

 

စီမခဳန့်ခွေဲေရဵအဖွေဲ့  (Management Team) ဖွေဲ့ စည်ဵထာဵ ခင်ဵ                                                                                           
        ဘဏ်တွင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု ပိုမိုထိေရာက်ေစရန် နှင်ဴ ေန့စဉ်ဘဏ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆင်ေပပေချာေမွ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဦဵပမင်ဴေဇာ် 

(ေမှုေဆာင်ေရာရိှချုပ်)၊ ဦဵေောင်မျ ို ဵထွဋ်(ေငွေရဵေ ကဵေရဵဆိုင်ရာေရာရိှချုပ်)၊ ေဒါ်စိုဵစိုဵဝင်ဵ(ေချဵေငွေရာရိှချုပ်) ၊ ေဒါ်မိမိနိုင် 

(ဘဏ္ဍာေရဵေရာရိှချုပ်)၊ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ ချ ို ( လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာေရာရိှချုပ် ) တို မှ ေန့စဉ် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ကကီဵ ကပ်လျှက် ရိှပပီဵ  

၎င်ဵတုိ  ခွဲေဝတာဝန်ယထူာဵသညဴ် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲမျာဵကို ေနီဵကပ် ကကီဵ ကပ်လျှက်ေန့စဉ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေကာင်ဵမွန်စွာ 

လည်ပတ်လျှက်ရိှပါသည်။ 

     ရုဳဵချုပ်နှင်ဴဘဏ်ခွဲမျာဵတွင် ေပတ်စဉ်ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခဳမျာဵ၊ ဌာနတာဝန်ခဳမျာဵ၊ ေရာထမ်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်ဵ 

ညှိနှိုင်ဵေစည်ဵေဝဵမျာဵကိုပပုလုပ်ပပီဵ လပု်ငန်ဵပိုင်ဵေခက်ေခဲမျာဵကို ညှိနှိုင်ဵေပဖရှင်ဵပခင်ဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုပိုမို ေကာင်ဵမွန်ေစရန် 

ဘဏ်ေဖာက်သည်မျာဵ၏ ေကကဳပပုတင်ပပချက်မျာဵကိုေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည်။            

 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏လစာနှင်ဴခဳစာဵခွေင်ဴစရိတမ်ျာဵ 
  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်တွင် ရုဳဵချုပ်ေပါေဝင် ဘဏ်ခွဲ(၃၆)ဘဏ်ရိှပပီဵ ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ( ၅၈၅ )ဦဵ ရိှပါသည်။ 

ဒုတိယမန်ေနဂျာနှင်ဴေထက်ေရာထမ်ဵဝန်ထမ်ဵ(၁၅၂)ဦဵ၊ ရိုဵရိုဵဝန်ထမ်ဵ(၂၆၂)ဦဵနှင်ဴေပခာဵေဆင်ဴဝန်ထမ်ဵ(၁၇၁)ဦဵ ပဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ)ေတွက်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ လစာနှင်ဴခဳစာဵခွငဴ်မျာဵစုစုေပါင်ဵမှာ ကျပ်၁၄၈၃.၆၉သန်ဵပဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵောဵလုဳဵ၏ လစာနှင်ဴခဳစာဵခွငဴ်မျာဵေတွက်ေသဳုဵစရိတ်မှာ စုစုေပါင်ဵ ေသဳုဵစရိတ်၏    (  ၆၆.၅၂%)   ပဖစ်ပါသည်။ 

 

အကကီဵတန်ဵစီမခဳန့်ခွေဲသူအရာထမ်ဵမျာဵ၏လစာနှင်ဴစရိတ်မျာဵ 
  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ေမှုေဆာင်ေရာရိှချုပ်နှငဴ် ေကကီဵတန်ဵစီမဳခန့်ခွဲသူေရာရိှချုပ် (၅)  ဦဵ၏ လစာနှင်ဴခဳစာဵ 

ခွင်ဴမျာဵ စုစုေပါင်ဵ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကျပ်၈၃.၈၀သန်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ 

 

နိင်ုငဳေတာ်သို့ဝင်ေငွေခွေန်မျာဵေပဵေဆာင် ခင်ဵ 

 
 ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်သည် နှစ်စဉ်နိုင်ငဳေတာ်သုိ ဝင်ေငွခွန်မျာဵကို တိတကိျကျမှန်မှန်ကန်ကန် ေပဵေဆာင် ခဲဴပါသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆)လတွင် ေခွန်မနှုတ်မီေသာဵတင်ေပမတ်မှာ ကျပ်၂,၈၁၃.၆၃သန်ဵ ရရိှခဲဴပပီဵ ဝင်ေငွခွန် 

ကျပ်၇၃၅.၂၃သန်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴပါသည်။ ၁၉၉၂.၁၉၉၃ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေထိ နိုင်ငဳေတာ်သုိ  

ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသညဴ်ဝင်ေငွခွန်စုစုေပါင်ဵမှာ ကျပ် ၂၃,၇၅၅.၅၅သန်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ 

 

အစိုဵရေငွေတိုက်စာချုပ်မျာဵဝယ်ယူရင်ဵနှီဵ မှုပန်ှဳ ခင်ဵ 

  ဘဏ်ေပ်ေငွေတိုဵစရိတ်မျာဵ ေထိုက်ေေလျာက် ကာမိေစရန်နှင်ဴ ေတိုဵဝင်ေငွမျာဵရရိှေစရန်ေတွက် ဘဏ်မှေစိုဵရ 

ေငွတိုက်စာချုပ်မျာဵကိုဝယ်ယူရင်ဵနှီဵထာဵပါသည်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ)ေတွက် ဘဏ်မှ ဝယ်ယူထာဵသညဴ်     

ေစိုဵရေငွတိကု်စာချုပ်စုစုေပါင်ဵေငွပမဏမှာ ကျပ်၃၆,၀၀၀သန်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၆လ)အတွေက် 

ေစိုဵရေငွတိကု်စာချုပ်မှရရိှေသာေတိုဵဝင်ေငွမှာ ကျပ်၁,၄၅၆.၂၁သန်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ 

 မန်မာေပဵမန့်ယူနီယဳ(MPU)ရှယ်ယာဝယ်ယူ ခင်ဵ 

  ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့၆/၂၀၁၅ေစည်ဵေေဝဵမှ ဘဏ်ေငွေပဵေချမှုစနစ်ကို ေဆင်ဴပမှင်ဴတင်နိုင်ရန်နှင်ဴ 

ဘဏ်ေဖာက်သည်မျာဵကို Card Business ပဖငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ရန်ေတွက် (၂၃-၉-၂၀၁၅)ေန့က ပမန်မာေပဵမန့်ယူနီယဳ 

(Myanmar   Payment Union (MPU) တွင် ေစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်၁၀,၀၀၀ပဖင်ဴ ေစုရှယ်ယာ  (၂၀,၀၀၀)စ ု တန်ဖိုဵေငွ 

ကျပ် ၂၀၀သန်ဵ ဖိုဵဝယ်ယူခဲဴပါသည်။  



-၁၆- 

ဘဏ်ပိင်ုေ မနှငဴ်အေဆာက်အဦမျာဵဝယ်ယူ/ေရာင်ဵချ ခင်ဵ 

  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)ေန့တွင်ဘဏ်မှ ဝယ်ယူထာဵသညဴ်ဘဏ်ပိုင်ေပမနှင်ဴေေဆာက်  

ေဦဵမှာ( ၄၈  )ခုရိှပါသည်။ ဘဏ်ပိုင်ေပမနှင်ဴေေဆာက်ေဦမျာဵဝယ်ယူထာဵသညဴ် မူလတန်ဖိုဵနှင်ဴ ေေဆာက်ေဦမျာဵ ပပုပပင် 

ေဆာက်လုပ် မွမ်ဵမဳစရိတ်ေပါေဝင် စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵမှာ ကျပ်၁၀,၇၁၅.၄၆သန်ဵရိှပါသည်။  

ေ မကွေက်အသစ်ဝယ်ယူ ခင်ဵ          

 ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊စမ်ဵေချာင်ဵပမို့နယ်၊ ဦဵဝိစာရလမ်ဵ၊ ေပမတိုင်ဵရပ်ကွက်ေမှတ်(၂၉-စ/ီ၂၊ ေပမကွက်ေမှတ်(၂၀-၂၁) 

ေပမဧရိယာ(၀.၂၃၅)ဧက(ေပ၁၀၀*၉၀)ရိှ နှစ်(၆၀)ဂရန်ေပမကို တန်ဖိုဵေငွ ကျပ်၅,၃၇၁သန်ဵပဖငဴ် (၄-၁၀-၂၀၂၁)ေန့က ဝယ်ယူခဲဴပပီဵ 

(၄-၇-၂၀၂၂)ေန့က မှတ်ပုဳတင်ေေရာင်ဵေဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲဴပါသည်။   ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှ ဦဵဝိစာရလမ်ဵေပမေနရာတွင် ရုဳဵချုပ် 

(Head Office) ေေဆာက်ေဦကို ၂၀၂၄ခုနှစ်တွင်  ေဆာက်လုပ် ကရန် ဆုဳဵပဖတ်ထာဵပါသည်။ 

ဘဏ်ပိင်ုေ မနှငဴ်အေဆာက်ဦမျာဵေရာင်ဵချ ခင်ဵ      

 ဘဏ်ပိုင်ေပမနှင်ဴေေဆာက်ေဦမျာဵေနက် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵေတွက်ေသဳုဵမပပုသညဴ် ေပမနှင်ဴေေဆာက်ေဦမျာဵ ပပန်လည် 

ေရာင်ဵချေရဵ ေကာ်မတီကို ဥက္ကဌေပဖစ် ဦဵပမငဴ်လွင်(ဒါရိုက်တာ)နှင်ဴ ဒါရိုက်တာမျာဵောဵလုဳဵ ပဖငဴ်ဖွဲ့စည်ဵခဲဴပပီဵ ဘဏ်ေတွက် ေသဳုဵ 

မလိုသညဴ ် ေပပင်ဝယ်ယူထာဵသညဴ်ေဈဵထက်မျာဵစွာ ပိုမိုရရိှသညဴ်ေတွက် ေောက်ပါဘဏ်ပိုင်ေပမနင်ဴှ ေေဆာက်ေဦတို ကို 

ေရာင်ဵချရန်ဆုဳဵပဖတ်  ကပါသည်။        

(၁)ရှမ်ဵပပည်နယ်ေပမာက်ပိုင်ဵ၊လာဵရှိုဵပမို့၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ စွန်ဵလနွ်ဵလမ်ဵ၊ ေမှတ်(၈) ဧရိယာ(၀.၁၅၂)ဧကရိှ နှစ်(၃၀) ဂရန်ေပမ 

နှင်ဴယင်ဵေပမေပါ်ရိှ တစ်ထပ်တိုက်ေေဆာက်ေဦတို ကို ေရာင်ဵေဈဵ ကျပ်သနိ်ဵ၂၀၀၀ ပဖငဴ်(၁၀-၈-၂၀၂၂)ေန့ ကေရာင်ဵချခဲဴပါသည်။ 

ယင်ဵေပမနှင်ဴေေဆာက်ေဦကို (၁၄-၃-၂၀၀၀)ေန့က ဘဏ်ေချဵေငွေ ကဵကျန် ကျပ်၃၀သိန်ဵပဖင်ဴ ခုနှိမ်ဝယ်ယူပ င် ပ  ်ပါသည်။ 

(၂)မန္တေလဵတိုင်ဵ၊ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵပမို့နယ် ၊ သာယာေေဵရပ်ကွက်၊  စဳပယ်ပင်လမ်ဵ၊ ဧရိယာ(၀.၂၄၈)ဧကရိှ ေပမနှင်ဴတစ်ထပ် 

ေေဆာက်ေဦကို ေရာင်ဵေဈဵ ကျပ်သနိ်ဵ ၂၅၀ ပဖငဴ် (၂၄-၃-၂၀၂၂)ေန့ကေရာင်ဵချခဲဴပါသည်။ ယင်ဵေပမနှင်ဴေေဆာက်ေဦကိုလည်ဵ               

( ၂၂-၈-၂၀၀၆ )ေန့က   ်      င         ် ကျပ်၂၅ သိန်ဵပဖင်ဴ ခုနှိမ်ဝယ်ယူပ င် ပ  ်ပါသည်။    

(၃)ေနပပည်ေတာ်၊ ဥတ္တရသီရိပမို့နယ်၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ေပမကွက်ေမှတ်(ဥ-၅၄၈၃(စ)ီ နှင်ဴ(ဥ-၅၄၈၅(စ)ီ) ဧရိယာ(၀.၄၅၉)ဧက 

ရိှ နှစ်(၃၀)ဂရန်ေပမကွက်နှစ်ကွက်ကို ေရာင်ဵေဈဵ ကျပ်သနိ်ဵ ၄၂၀၀ ပဖငဴ်(၁၆-၉-၂၀၂၂)ေန့က ေရာင်ဵချခဲဴပါသည်။ ယင်ဵေပမကွက် 

မျာဵကို(  ၁၇-၂-၂၀၁၁ )ေန့က ဝန်ထမ်ဵေိမ်ယာေဆာက်လုပ်ရန် ကျပ်  ၈၀၀ သိန်ဵပဖင်ဴ ဝယ်ယူပ င်  ပ  ်ပါသည်။ 

ဘဏ်ခွေဲအသစ်မျာဵဖွေငဴ်လှစ်ရန်စီစဉ် ခင်ဵ 

  ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရုဳဵချုပ်စတင်ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသညဴ်(၆-၁၀-၁၉၉၂)ေန့မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန် (၃၀-၉-၂၀၂၁) 

ေန့ေထိ ရန်ကုန်ရုဳဵချုပ်နှင်ဴေနပပည်ေတာ်ရုဳဵချုပ်ေပါေဝင် ဘဏ်ခွဲ(၃၆)ဘဏ်ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴပပီဵ ပဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်ခွဲမျာဵမှာ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵတွင် (၆)ခု၊ မန္တေလဵတိုင်ဵတွင်(၃)ခု၊ မေကွဵတုိင်ဵတင်ွ(၇)ခု၊ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵတွင်(၅)ခု၊ တနသောရီတိုင်ဵတွင်(၃)ခု၊ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵတွင်(၂)ခု၊ ပဲခူဵတုိင်ဵတွင်(၁)ခု၊ ရှမ်ဵပပည်နယ်တွင်(၂)ခု၊ ကယာဵပပည်နယ်တွင်(၁)ခု၊ ကရင်ပပည်နယ်တွင်(၂)ခု၊ 

မွန်ပပည်နယ်တွင်(၁)ခု၊ကချင်ပပည်နယ်တွင်(၁)ခ၊ုချင်ဵပပည်နယ်တွင်(၁)ခု၊ေနပပည်ေတာ်တွင်(၁)ခုစုစုေပါင်ဵဘဏ်ခွဲ(၃၆)ခ ု ဖွင်ဴလှစ် 

ခဲဴပပီဵ ပဖစ်ပါသည်။                                      

(၁)ချင်ဵ ပည်နယ်၊ မင်ဵတပ်ပမို့ 
  ချင်ဵပပည်နယ်တွင် ဒုတိယဘဏ်ခွဲကို မင်ဵ တပ်ပမို့၊ေေနာက်ရပ်ကွက်၊မင်ဵ တပ်-မတူပီလမ်ဵမကကီဵ ေကွက် ေမှတ်(၁) 

ဦဵပိုင်ေမှတ်(၁၈၉)ဂရန်ေပမေပါ်တွင် မင်ဵ တပ်ဘဏ်ခွဲဖွင်ဴလှစ်ရန် ေေဆာက်ေဦေဆာက်လုပ် ပပီဵစီဵပပီပဖစ်၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ရန် ရည်ရွယ်ထာဵေသာ်လည်ဵ လက်ရိှေေပခေေနေရ ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ပခင်ဵ မရိှေသဵပါ။ 



-၁၇- 

(၂)သိမ်ကကီဵေဈဵဘဏ်ခွေဲ၊ ရန်ကုန်ပမို့ 
     သိမ်ကကီဵေဈဵဘဏခ်ွဲကိုေပပာင်ဵေရွ့ဖွငဴ်လှစ်ရန်ေတွက်(C) စီရုဳေပမညီထပ်ေမှတ် A6-A7နှင်ဴေငွတိုက်ခန်ဵေပါေဝင် 

ဆိုင်ခန်ဵ (၃)ခန်ဵကို (၁-၉-၂၀၂၂)မ(ှ၃၁-၈-၂၀၂၅)ထ ိ (၃)နှစ်ေထိ ငှာဵရမ်ဵခတစ်လလျှင်ကျပ်(၁၀)သိန်ဵပဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊                  

(၁-၉-၂၀၂၅) မ(ှ၃၁-၈-၂၀၂၇)ထ ိ(၂)နှစ်ထိကို ငှာဵရမ်ဵခ တစ်လလျှင် ကျပ်(၁၂)သိန်ဵပဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ (၅)နှစ်တိတိငှာဵရမ်ဵခဲဴပပီဵ 

ဘဏ်ခွဲောဵ (၂၁-၁၁-၂၀၂၂)ေန့က ေပပာင်ဵေရွှေ့ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴပါသည်။  

(၃)လသာဘဏ်ခွေဲ၊ ရန်ကုန်ပမို့  

  ယခင်လသာဘဏ်ခွဲကို  သ         ်     တ်(၁ ၁၉/၁ ၂၁)  ြ်   ်(၄)တ င်  ပ ည   ြ်    ၂        ်   

င     ်   င ်   ်    ြ        ါ  သ   ်         င်   ် င     ်  တ ်   င်   ြ်(၅)သ  ် ြ     သ ်သ  သ  

   တ်(၁၃ ၂/၁၃ ၄)  သ   ်   (၆) ြ်   ် တ င် (၁၄-၁ ၁-၂၀၂၂)   မစှ၍ ေပပာင်ဵေရွှေ့ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴပါသည်။     

(၄)စမ်ဵေချာင်ဵပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့                                                                                                                                                               

       ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊စမ်ဵေချာင်ဵပမို့နယ်၊ဗာဵကရာလမ်ဵ၊စမ်ဵေချာင်ဵေပမာက်ရပ်ကွက် ေမှတ်(၁၂၂)၊ ေခန်ဵ ေမှတ်(B-1)  

ေပမညီထပ်ကိုတစ်လလျှင်ငှာဵရမ်ဵခကျပ်(၂၅)သိန်ဵပဖငဴ်(၁-၁၀-၂၀၂၂)ေန့မှ(၃၀-၉-၂၀၂၇)ေန့ထိ(၅)နှစ် တိတိ ငှာဵရမ်ဵခဲဴပပီဵ ဘဏ်ခဲွ 

ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ရန် ပပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ 

(၅)ဗဟန်ဵပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့ 

 ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဗဟန်ဵပမို့နယ်၊ ေရွှေဂဳုတိုင်လမ်ဵ၊ ေေနာက်ေရွှေဂုဳတိုင်ရပ် ေမှတ်(၁၂၅/စ)ီ၊ ေခန်ဵေမှတ်(၂) 

ေပမညီထပ်ကို တစ်လလျှင်ငှာဵရမ်ဵခ ကျပ်(၁၄)သိန်ဵပဖင်ဴ(၁-၁၀-၂၀၂၂)မ(ှ၃၀-၉-၂၀၂၇)ေန့ထိ (၅)နှစ် တိတိငှာဵရမ်ဵခဲဴပပီဵ ဘဏ်ခဲွ 

ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ရန်ပပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ 

(၆)တာေမွေပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့ 
 ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊တာေမွပမို့နယ်၊ကျ ို က္ကဆဳလမ်ဵ၊တာေမွကကီဵ(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေမှတ်(၃၂၇/၃၂၉)၊ ေခန်ဵေမှတ်(B) 

ေပမညီထပ်ကို တစ်လလျှင်ငှာဵရမ်ဵခ ကျပ်(၁၇)သိန်ဵပဖငဴ်(၁-၁၁-၂၀၂၂)မ(ှ၃၁-၁၀-၂၀၂၇)ေန့ထိ (၅)နှစ် တိတငိှာဵရမ်ဵခဲဴပပီဵ ဘဏ်ခွဲ 

ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ရန်ပပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ 

(၇)လှိုင်ပမို့နယ်၊ရန်ကုန်ပမို့ 
 ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ လှိုင်ပမို့နယ်၊ ေင်ဵစိန်လမ်ဵမကကီဵ၊ ေမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ေမှတ်(၁၉)၊ ေပမညီထပ်နှင်ဴပထမထပ် တို ကို 

တစ်လလျှင် ငှာဵရမ်ဵခကျပ်(၂၂)သိန်ဵပဖင်ဴ(၁-၁၁-၂၀၂၂)မ(ှ၃၁-၁၀-၂၀၂၇)ေန့ထိ (၅)နှစ်တိတိငှာဵရမ်ဵခဲဴပပီဵ ဘဏ်ခွဲ ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ရန် 

ပပငဆ်င်ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။         

ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်နှင်ဴရညမ်ှန်ဵ ချက်မျာဵ 
  ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှချမှတ်ထာဵသညဴ် ေရှ့လပု်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေေကာင်ေတည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဓိက 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငဳေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်ဵမှ ေေထာက် ေကူပပုရင်ဵ ေစုရှင်မျာဵ၊ 

ဘဏ်ေဖာက်သည်မျာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ေကျ ို ဵကို ပိုမိုေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှင်ဴ ဘဏ်ကိုယခုထက်ပိုမိုကျစ်လစ်ခိုင်မာ လာေစရန် 

ဆက်လက် ကကိုဵပမ်ဵသွာဵမည်ပဖစ်ပါသည်။          

          ဘဏ်ဒါရိုက်တာေဖွဲ့သည ် နှစ်စဉ်ေစုရှင်မျာဵကိုေပမတ်ေဝစုခွဲေဝေပဵနိုင်ရန် ေတွက် ပမန်မာနိုင်ငဳ ေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီေစရန် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ပဖစ်ပါသည်။ ေထူဵသပဖငဴ် ေချဵေငွေ ကဵကျန်မျာဵ 

ေလျှာဴချနိုင်ပပီဵ ေပမတ်ေဝစုမျာဵ ခွဲေဝေပဵနိုင်ရန်ေတွက် ေစွမ်ဵကုန် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက် လျှက်ရိှပါသည်။ 

              ရန်ကုန်စေတာဴေိပ်ချနိ်ဵတွင် ဘဏ်ေစုရှယ်ယာေဈဵနှုန်ဵမျာဵမကျသွာဵေစရန် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ယခုထက်ပိုမို 

ေောင်ပမင်ေစရန် ဆက်လက်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

            ဝန်ထမ်ဵမျာဵလုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုေရည်ေေသွဵပမှင်ဴတင်ေရဵမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေောင်ပမင်ေရဵ 

ေတွက်ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ရာတွင် ေဓိကကျသညဴ်ေတွက် ဘဏ်နှင်ဴဆက်သွယ်သူမျာဵကို ေေကာင်ဵဆုဳဵ ဝန်ေဆာင်မှု 

ေပဵနိုင်ရန်နှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏  လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုနှင်ဴ  ဝန်ေဆာင်မှု ေရည်ေေသွဵပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေောင်  ေလဴကျင်ဴ 

သင် ကာဵေပဵပခင်ဵကို ေစဉ်တစိုက်ကကိုဵပမ်ဵသွာဵမည်ပဖစ်ပါသည်။  
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