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နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ
ဤအစီရင်ခံစာသည်

မမေ်မာနိုင်ငံနငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်းကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်မှ

ပထမဦးေုံးအကကိမ်

ထုတ်မပေ်နသာ အစီရင်ခံစာမဖစ်ဖပီး အရင်းအနှီးနေးကွက် ဖွံဖဖိုးတိုးတက်နရးတွင် အဓိကပါဝင်သူများမဖစ်သည့် စီမံကိေ်းနှင့်ေဏ္ဍာ
နရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၊ အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားနရး အလားအလာ
အနပါ် ယုကံ ကည်မှုရှိသည့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများအား ဤနကာ်မရှင်က တာဝေ်ယန
ူ ောင်ရွက်မှုများကို သိရှိနစရေ် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နကာ်မရှင် စတင်တည်နထာင်ချေ်ိ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ကုေ်အထိ နောင်ရွက်လျက်ရှိနသာ လုပ်ငေ်း
နောင်ရွက်ချက်များအား ကိေ်းဂဏေ်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များမဖင့် နဖာ်မပထားပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ကုေ်အထိပါဝင်ဖပီး ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်
ောလအထိ ပါဝင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းကိေ်းဂဏေ်း အချက်အလက်များအေက် ၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနရးနှစ် (ဧဖပီလမှ စက်တင်
ောလအထိ) ကိေ်းဂဏေ်းများသည် စာရင်းစစ်နေးမခင်း မမပုရနသးပါ။
ဤအစီရင်ခံစာကို ေက်နပါင်းစုံမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မပုစုခဲ့ပါသည်။


နကာ်မရှင်သည် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားနရးဖွံဖဖိုးတိုးတက်မှု ရည်မှေ်းချက်ကို အနကာင်အထည်နဖာ်နောင်ရာတွင် “မမေ်မာ
နိုင်ငံ၏ နရရှည်တည်တခ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး ဟေ်ချက်ညီနသာ ဖွံဖဖိုးတိုးတက်မှုစီမံကိေ်း” ကို မှီမငမ်းကိုးကားထားပါသည်။ ဤအစီ
ရင်ခံစာတွင် နဖာ်မပပါ ဖွံဖဖိုးတိုးတက်မှုစီမံကိေ်း၏ မဟာဗျူဟာ ၁.၄၊ ၁.၅၊ ၂.၅၊ ၃.၃၊ ၃.၄ နှင့် ၃.၅ တိအ
ု့ တွက် နကာ်မရှင်
၏ အနကာင်အထည်နဖာ်နောင်ရွက်ချက်များအမဖစ် နတွ့မမင်နိုင်ပါသည်။



ဤအစီရင်ခံစာတွင် ေဏ္ဍာနရးနှင့်မသက်ေိုင်နသာ အချက်အလက်များအား နိုင်ငံတကာအစီရင်ခံစာ နရးသားေည်း
1

စံနှုေ်းများ (GRI) နှင့်အညီ နရးသားတင်မပထားပါသည်။
မမေ်မာနိုင်ငံ၌ စီးပွားနရးအကကံနပးလုပ်ငေ်း နောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Yever ကုမ္ပဏီက ဤအစီရင်ခံစာ မပုစုနရးသားရာတွင် အခမဲ့
ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာအား နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက (၁၇-၅-၂၀၁၉ )ရက်နေ့တွင် အတည်မပုခဲ့ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကကံမပုချက်များရှိပါက နကာ်မရှင်အီးနမးလ် ho@secm.gov.mm သို့ ေက်သွယ်နပးပို့နိုင်ပါသည်။

1

GRI Standards များအား ဖော်ြ ပပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။ https://www.globalreporting.org/standards/
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ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဝဏ်လွှာ

အရင်းအနှီးနေးကွက်များသည် နိုင်ငံတိုင်း၏ စီးပွားနရးခိုင်မာနတာင့်တင်းနရးတွင် အနရးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။
နကာ်မရှင်၏ အခေ်းကဏ္ဍသည် မမေ်မာနိုင်ငံ၌ ခိုင်မာ၍စေစ်ကျနသာ အရင်းအနှီးနေးကွက် တည်နထာင်ရာတွင် အဓိကကဏ္ဍမှ
ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ နကာ်မရှင်၏ မူလတာဝေ်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိေ်းနကျာင်းသူအနေမဖင့် နေးကွက်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်
သူအားလုးံ ၏ ရရေ်ပိုင်ခွင့်များကို ဖေ်တီးနပးမခင်း၊ တိုးပွားနစမခင်းနှင့် ကာကွယန
် စာင့်နရှာက်နပးမခင်းတိမု့ ဖင့် အများမပည်သူ၏ ယုံ
ကကည်မှု တည်နောက်ရေ် မဖစ်ပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် သက်တမ်းနုေယ်နသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖစ်ဖပီး ရည်မှေ်းချက်ပေ်းတိုင်နရာက်ရှိနရးအတွက် ေက်လက်နောင်
ရွက်ရေ် များစွာရှိနေပါသည်။ မမေ်မာနိုင်ငံတွင် အရင်းအနှီးနေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ အနရးပါမှုနှင့် လိုအပ်မှုတို့အနပါ်တွင်လည်း
နကာင်း၊ အများနှင့်သက်ေိုင်နသာ ကုမ္ပဏီများအတွက် ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုးသစ်များမဖစ်နစသည့် ဖွင့်ဟထုတ်နဖာ်မှုအရည်အနသွး သတ်
မှတ်ချက်များအနပါ် မမေ်မာနိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများက အနလးမမူမခင်းသည်လည်းနကာင်း၊ အရင်းအနှီးနေးကွက်သည် မမေ်မာ
နိုင်ငံအတွက် အလွေ်ပင်နစာလွေ်းနေနသးသည်ဟု ထင်မမင်ယူေမခင်းသည်လည်းနကာင်း အမငင်းပွားဖွယ်ရာများ မဖစ်နေပါသည်။
အမခားတစ်ဖက်တွင်လည်း ယခုအချေ်ိ သည် အရင်းအနှီးနေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေ် နရှ့ေက်လက်နောင်ရွက်ရမည့် အချေ်ိ မဖစ်
နကကာင်း ယူေပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်သည် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ ကုမ္ပဏီနလာကအတွက် အခရာကျနသာ နှစ်တစ်နှစ်ဟု ေိုရနပမည်။
ဥပနေရှုနထာင့်မှကကည့်လျှေင် မမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီဥပနေသစ်ကို မပဌာေ်းမခင်းသည် နိုင်ငံ့စီးပွားနရးတွင် အနမပာင်းအလဲ တစ်ခုမဖစ်
လာနစဖပီး နိုင်ငံမခားသားရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများသည် မမေ်မာကုမ္ပဏီများတွင် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမမှုပ်နှံလာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းသစ်
များ ရရှလ
ိ ာမည်မဖစ်ပါသည်။
အေိုပါအခွင့်အလမ်းများသည် မမေ်မာကုမ္ပဏီများ၏ ဖွင့်ဟထုတ်နဖာ်မှုများနှင့် နကာ်ပိုရိတ်စီမံအပ
ု ်ချုပ်မှု အနလ့အကျင့်နကာင်း
များ အေင့်မမှင့်တင်ရာတွင် အနထာက်အကူမဖစ်နစပါသည်။ မမေ်မာနိုင်ငံ၏ နရရှည်တည်တခ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး ဟေ်ချက်ညီနသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုး
တက်မှုစီမံကိေ်း (MSDP) အရ နိုင်ငံနတာ်အစိုးရသည် ၎င်း၏လမ်းမပနမမပုံကို ၂၀၃၀ မပည့်နှစ်အထိ နရးေွဲထားဖပီး မဖစ်ပါသည်။
မမေ်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားနရးလုပ်ငေ်းများအနပါ်

နမဖနလျာ့နပးမခင်း၊ ပုဂလ
္ဂ ိကများသို့ လွှဲနမပာင်းနပးမခင်းနှင့် နခတ်နှင့်နလျာ်ညီ

နအာင်နောင်ရွက်မခင်းတို့သည် မပည်တွင်းမပည်ပမှ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများကို ေွဲနောင်နိုင်မှုနှင့် အရင်းအနှီးများ ထိနရာက်စွာ ခွဲနဝချ
ထားမှုအနပါ် တည်မှီနေပါသည်။
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နကာ်မရှင်သည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေမဖင့်

ပိုမိုထိနရာက်နသာ စွမ်းနောင်မှုရှိနစရေ်အတွက်

လက်ရှိနောင်ရွက်နေ

သည့် ေည်းလမ်းများကို လိုအပ်သလိုမပင်ေင်နမပာင်းလဲ နောင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ အရင်းအနှီးနေးကွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
ထိေ်းနကျာင်းသူအနေမဖင့် နကာ်မရှင်သည် နေးကွက်ကို ကကီးကကပ်မခင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ထိေ်းနကျာင်းမခင်း၊ တည်ေဲ
ဥပနေများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည်များကို အနရးယူမခင်းတို့နောင်ရွက်ရေ် လိုအပ်ပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများ၏ အကျုးစီ
ိ းပွားကို ကာကွယန
် စာင့်နရှာက်နိုင်ရေ်နှင့် လက်ရှိနေးကွက်အတွင်းရှိ လုပ်ငေ်း
နောင်ရွက်ချက်မှုများကို ပိုမိုေားလည်နစရေ် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးနပါင်းနောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ပူးနပါင်းနောင်ရွက်မခင်းမဖင့် မမေ်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည့် အနလ့အကျင့်နကာင်းများ နောင်ရွက်
နိုင်ရေ် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မည် မဖစ်ပါသည်။
အေိုပါအလားအလာနကာင်းများနကကာင့် နကာ်မရှင်၏ရည်မှေ်းချက်များ နအာင်မမင်စွာ အနကာင်အထည်နဖာ် နောင်ရွက်နိုင်
မည်ဟု ယုကံ ကည်ပါသည်။ နေးကွက်တွင် ပါဝင်သူအသီးသီး၏ ယုကံ ကည်မှု တည်နောက်နိုင်ရေ်အတွက် ပထမေုံးအကကိမ် နှစ်ပတ်
လည်အစီရင်ခံစာကို ထုတ်မပေ်ရေ် အချေ်ိ အခါမဖစ်သည်ဟု ယူေပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် လိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်နသာ်လည်း
နကာ်မရှင်၏ တာဝေ်ခံမှု၊ တာဝေ်ယမ
ူ ှုနှင့် အနကာင်အထည်နဖာ်နောင်ရွက်မှုများကို သိရှိနစရေ်ရည်ရွယ်၍ ထုတ်မပေ်မခင်းမဖစ်ပါ
သည်။ နကာ်မရှင်သည် မမေ်မာကုမ္ပဏီများ ပိုမိုပွင့်လင်းမမင်သာမှုရှိနစရေ် အားနပးနောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည့်
အားနလျာ်စွာ မိမိတ့၏
ို နောင်ရွက်ချက်များကို ထင်ဟပ်နပါ်လွင်နစရေ် ထုတမ် ပေ်မခင်းမဖစ်ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာကို ဖတ်ရှုမခင်းအားမဖင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်တည်နထာင်ခဲ့နသာ နကာ်မရှင်၏ လုပ်ငေ်းနောင်ရွက်ချက်များနှင့်
နအာင်မမင်မှုများအနပါ် ပိုမိုသနောနပါက် ေားလည်လာမည်ဟု ယုကံ ကည်ပါသည်။ ထင်မမင်ယူေချက်များနှင့် အကကံမပုချက်များ
ကိုလည်း ကကိုေိုပါနကကာင်းနှင့် ယင်းထင်မမင်ယူေချက်များနှင့် အကကံမပုချက်များနကကာင့် နရှ့လာမည့်အစီရင်ခံစာများတွင် ပိုမို
ပွင့်လင်းမမင်သာမှု ရှိနစမည်မဖစ်ပါသည်။ နကာ်မရှင်၏ရည်မှေ်းချက်များ နအာင်မမင်နစရေ် နောင်ရွက်နပးခဲ့ကကသည့် သက်ေိုင်သူ
များ အထူးသမဖင့် နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံးကို အထူးနကျးဇူးတင်ရှိပါနကကာင်းနှင့် ဤအစီရင်ခံစာ
မဖစ်နမမာက်နရးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီနပးခဲ့နသာ Yever ကုမ္ပဏီမှ တာဝေ်ရှိသူများအား နကျးဇူးတင်ရှိပါနကကာင်း နမပာကကားလိုပါ
သည်။
ဦးနမာင်နမာင်ဝင်း
ေုတိယဝေ်ကကီး၊ စီမံကိေ်းနှင့် ေဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ
ဥက္ကဋ္ဌ၊ နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်း ကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်

4

SECM - နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

အစီရင်ခံစာ၏ရည်ရွယ်ချက်
မမေ်မာနိုင်ငံ၏ နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်နေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နစရေ် နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်
နရာင်းဝယ်နရးဥပနေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် မပဌာေ်းခဲ့ဖပီး အေိုပါ ဥပနေအရ နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်းကကီး
ကကပ်နရးနကာ်မရှင်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအချေ်ိ မှစ၍ နကာ်မရှင်သည် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ အရင်း
အနှီးနေးကွက် ဖွဲ့စည်းတည်နထာင်နရး၊ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရးနှင့် အေင့်မမှင့်တင်နရးတို့အား အဓိကနေးကွက်တွင်ပါဝင်သူများနှင့်
ပူးနပါင်း၍ နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အရရးပါသည့် အချက်များ


နခတ်နှင့်အညီ မမေ်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးနေးကွက်တည်နထာင်နိုင်မခင်းသည် ၁၉၉၀ မပည့်လွေ်နှစ်များမှ

စတင်

အနမခတည်ခဲ့သည့် ခရီးရှည်တစ်ခု၏ ရလေ်မဖစ်ပါသည်။


၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်များလဲလှယ်နရာင်းဝယ်နရးဥပနေကို မပဌာေ်းနိုင်ခဲ့ဖပီး နငွနချးသက်နသ
ခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်းကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ မမေ်မာနိုင်ငံအရင်းအနှီးနေးကွက်ကို
ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲခဲ့ပါသည်။



ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်နထာင်ခဲ့ဖပီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ရှိနသာ
စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ၅ ခု၏ စုစုနပါင်းနေးကွက်တေ်ဖိုးမှာ မမေ်မာကျပ်- ၅၅၄.၆ ေီလီယံ ရှိပါသည်။

အဓိကကိန်းဂဏန်းများ

မမေ်မာနိုင်ငံတွင် နငွနချး သက်

YSX တွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ

အစုရှယ်ယာရှင် ၁၀၀နှင့် အထက်ရှိသည့်

နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ၆

၅ ခုရှိပါသည်။

အများနှင့် သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီ ၃၉ ခု

ခုနှင့်ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုအကကံနပး ကုမ္ပဏီ

ရှိပါသည်။

၁ ခုတ့ို လုပ်ငေ်းများ
နောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်

နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့

နကာ်မရှင်ရုံးဝေ်ထမ်း ၆၇ ဦး

ကုမ္ပဏီ ၂ ခုကို ေဏ်နကကး

အစည်းများနှင့် ေားလည်မှု

မဖင့် လုပ်ငေ်းတာဝေ်များ

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

စာချွေ်လွှာ ၄ ခု လက်မှတ်

နောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နရးထိးု ခဲ့ပါသည်။

တိုင်ကကားစာ ၆ နစာင်ကို

နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောလ ၃၁

လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငေ်းစစ်နေးမခင်းကို

ရက်နေ့တွင်ရှိနသာ YSX စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ၅

၁၂ ကကိမ်နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ခု၏ စုစုနပါင်းနစျးကွက်တေ်ဖိုး
မှာ မမေ်မာကျပ်- ၅၅၄.၆ ေီလီယံရှိပါသည်။

5

SECM - နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

၁။ ရနာက်ခံသမိုင်း
ရောင်ရွက်မှု

တိုးတက်လာမှုများ

အေင့်ေင့်
အေင့်(၁)
၁၉၉၀ မပည့လ
် ွေ်နှစ်များတွင်
စတင်နောင်ရွက်ချက်များ

၁၉၉၀ မပည့လ
် ွေ်နှစ်များတွင် နိုင်ငံနတာ်အစိုးရသည် နိုင်ငံနတာ်၏ နငွနရးနကကးနရး
နေးကွက် နခတ်မီဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်လာနစရေ် နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။


၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံနတာ်ပိုင်ေဏ်မဖစ်သည့် မမေ်မာ့စီးပွားနရးေဏ်နှင့်
ဂျပေ်နိုင်ငံ ေိုင်ဝါသုနတသေအဖွဲ့လီမိတက်တသ
ို့ ည် မမေ်မာနငွနချးသက်
နသခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်နရာင်းဝယ်နရးကုမ္ပဏီကို ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ
အမဖစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အာရှနိုင်ငံများ၌ မဖစ်နပါ်ခဲ့သည့် နငွနရး
နကကးနရး အကကပ်အတည်းများနကကာင့် မမေ်မာနိုင်ငံအရင်းအနှီး နေးကွက်
တည်နထာင်နရးကို အဟေ့်အတား မဖစ်ခဲ့ပါသည်။



၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ေဏ္ဍာနရးနှင့်အခွေ်ဝေ်ကကီးဌာေသည် အရင်းအနှီးနေး
ကွက် နလ့လာနရးနကာ်မတီကို အထူးနကာ်မတီအမဖစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အေင့်(၂)
အရင်းအနှီးနစျးကွက်
အတွက်အနရးပါသည့် နှစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်

၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် နိုင်ငံနတာ်အစိုးရ၏ ခွင့်မပုမိေ့မ် ဖင့် ေဏ္ဍာနရးနှင့်အခွေ်
ဝေ်ကကီးဌာေသည်

နိုင်ငံ့စီးပွားနရးကို

မပုမပင်နမပာင်းလဲ

တည်နောက်ရေ်အတွက်

အရင်းအနှီးနေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရးနကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ နကာ်မတီ
၏ အဓိကနအာင်မမင်မှုမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်များလဲ
လှယ်နရာင်းဝယ်နရးဥပနေကို

မပဌာေ်းနိုင်ခဲ့မခင်း

မဖစ်ပါသည်။

ယင်းဥပနေသည်

မမေ်မာနိုင်ငံ အရင်းအနှီးနေးကွက် တည်နထာင်နရးအတွက် အနရးပါသည့် ဥပနေ
တစ်ရပ်မဖစ်ဖပီး နအာက်ပါအချက်များ ပါဝင်ပါသည်

ခိုင်မာသည့် ေည်းဥပနေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်မပေ်မခင်းမဖင့်
ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်နပးရေ်၊



မမေ်မာနိုင်ငံအရင်းအနှီးနေးကွက်ကို ကကီးကကပ်ထိေ်းနကျာင်းရေ်၊

နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်များလဲလှယ်နရာင်းဝယ်နရး ဥပနေအရ နငွနချးသက်
နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်းကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်နှင့် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းတို့ကို ဖွဲ့
စည်းတည်နထာင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပနေတွင် နေးကွက်၌ ပါဝင်သူများ၏ မတူညီသည့်
အခေ်းကဏ္ဍနှင့် တာဝေ်ဝတ္တရားများကို ခွဲမခားနဖာ်မပထားပါသည်။
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အေင့် (၃)
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍
နောင်ရွက်ခဲ့မှုများ

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လမှစတင်၍ နကာ်မရှင်သည် စီမံကိေ်းနှင်ေ
့ ဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီး
ဌာေ၏ ဦးနောင်မှုမဖင့် လုပ်ငေ်းတာဝေ်များကို နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မပည်နထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့မှ ထုတ်မပေ်ခဲ့နသာ အမိေ့်နကကာ်မငာစာအမှတ် ၆၄ / ၂၀၁၄ အရ နကာ်မရှင်
ကို စီမံကိေ်းနှင်ေ
့ ဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ေုတိယဝေ်ကကီးက ဥက္ကဋ္ဌအမဖစ် ဦးနောင်၍
နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးမဖင့် ဖွဲ့စည်းနပးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်


ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းကို

စတင်တည်နထာင်ခဲ့ဖပီး

ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်

ချေ်ိ းတွင် စာရင်းဝင်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ယင်း၏လုပ်ငေ်းေိုင်ရာ စည်း
မျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထုတ်မပေ်ခဲ့ပါသည်၊


နကာ်မရှင်သည် အစုရှယ်ယာထုတ်နဝနသာ ကုမ္ပဏီများနှင့် နငွနချးသက်
နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် ယင်း၏ အမိေ့်နကကာ်မငာစာများ မဖစ်
သည့် -

(၁/၂၀၁၅) အီလက်ထနရာေစ်စေစ်မဖင့် မှတ်တမ်းတင်နောင်ရွက်မခင်း၊
(၂/၂၀၁၅) အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများကို အများမပည်
သူသို့ ကမ်းလှမ်းနရာင်းချမခင်း၊
(၃/၂၀၁၅) နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ အလုပ်ချေ်ိ နှင့် နငွနချးသက်
နသခံလက်မှတ် အကျုးနောင်
ိ
လုပ်ငေ်းအတွက် အကျုးနောင်
ိ
ခများ သတ်မှတ်မခင်း
စသည့် အမိေ့်နကကာ်မငာစာများကို ထုတ်မပေ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစတင်၍ နကာ်မရှင်နှင့် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းတို့သည်
လုပ်ငေ်းနှင့်သက်ေိုင်သည့် ညွှေ်ကကားချက်များ၊ အမိေ့်နကကာ်မငာစာများကို ေက်
2

လက်ထုတ်မပေ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိက
ု့ ို သက်ေိုင်ရာ ဝက်ေ်ေုိေ်များ တွင် ကကည့်ရှု
နိုင်ပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် အမခားနသာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးနပါင်း၍လည်း မမေ်မာနိုင်ငံ
အရင်းအနှီးနစျးကွက် ပိုမိုဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်လာနိုင်နစနရးနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ
ရရှိနစနရး လုပ်ငေ်းများကို နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

2

SECM: https://secm.gov.mm/en/lawsregulations/
YSX: https://ysx-mm.com/
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၂။ ရမျှော်မန
ှ ်းချက်၊ ရည်မှနး် ချက်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ
"ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရနသည့် ကမ္ဘာ့ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ရေးကွက်နှင့်အတူ စည်းကမ်းကျနရသာ
ရမျှော်မှန်းချက်

မမန်မာရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ရေးကွက် မဖစ်ထွန်းလာရရးအတွက် အရှိန်အဟုန်မမှင့် ရောင်
ရွက်ရန်"

ကုေ်သွယမ
် ှုနှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ဝင်နရာက်မခင်းမဖင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဖပီး နရရှည်တည်တံ့နသာ နခတ်သစ်စီးပွားနရး တည်နထာင်
ရာတွင် ခိုင်မာ၍စေစ်ကျသည့် အရင်းအနှီးနေးကွက်များသည် အနရးပါနသာအခေ်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ နိုင်ငံများသည် ၎င်း
တို့၏ အရင်းအနှီးနေးကွက် ရှင်သေ်ကကီးထွားနစရေ်နှင့် ရင်းနှီးနငွများပိုမိုလွယက
် ူစွာရရှိနစရေ် ေည်းလမ်းနှစ်သွယ်မဖင့် စဉ်ေက်
မမပတ် လုပ်နောင်လျက်ရှိပါသည် :
(၁)

မိမိတ၏
ို့
အရင်းအနှီးနေးကွက်အား နေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာနစျးကွက်များနှင့် ချတ်
ိ ေက်နောင်
ရွက်မခင်းနှင့်

(၂)

မျှေတ၍လုံခခုံစိတ်ချမှုရှိနသာ နေးကွက်မဖစ်နစရေ် နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် အနလ့အကျင့်
များအနပါ်အနမခခံ၍ ရှင်းလင်းနသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်မခင်း။

မမေ်မာနိုင်ငံသည် အာေီယံအရင်းအနှီးနေးကွက်ဖိုရမ် (ACMF) တွင် အဖွဲ့ဝင်မဖစ်နသာနကကာင့် မိမိတ့န
ို ိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးနေးကွက်
ရှင်သေ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နစရေ် နောင်ရွက်မခင်းမဖင့် ACMF လမ်းမပနမမပုံတွင် ပါဝင်နောင်ရွက်ရေ်မဖစ်ပါသည်။
"ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ရပးမခင်းနှင့် နိုင်ငံရတာ်၏စီးပွားရရးကို မမှင့်တင်ရပးမခင်းတို့မဖင့်
ရည်မှန်းချက်

မျှေတ၍ လုံခခုံစိတ်ချရဖပီး ရငွမဖစ်လွယ်ရသာ ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ရေးကွက်အမဖစ် ထိန်း
သိမ်းရန်"

အရင်းအနှီးနေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရးအတွက် ယုကံ ကည်မှုသည် အဓိကအကျေုံး မဖစ်ပါသည်။ ယုကံ ကည်မှုမရှိပါက ရင်းနှီးမမှုပ်နှံ
သူများသည် ၎င်းတို့၏ နငွနကကးအရင်းအမမစ်များအား ခွဲနဝရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုမပုမည်မဟုတ်၍ စီးပွားနရးလုပ်ငေ်းများသည် ရင်းနှီးနငွ
ရရှိမှု အခွင့်အလမ်းများ မရရှိမခင်းနှင့် စီးပွားနရးလုပ်ငေ်းများ မချဲ့ထွင်နိုင်မခင်းတို့နကကာင့် စီးပွားနရးတိုးတက်မှုကို နနှာင့်နနှးကကေ့်
ကကာနစမည် မဖစ်ပါသည်။ အထူးသမဖင့် မမေ်မာနိုင်ငံတွင် နစျးကွက်အနပါ်ယုကံ ကည်မှုသည် အထူးသတိမပုရမည့်အချက် မဖစ်ပါသည်။

ရကာ်မရှင်၏

ရည်မှန်းချက်မှာ

ရေးကွက်တွင်

ပါဝင်သူများမဖစ်ရသာ

ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများ၊

အစုရှယ်ယာ ထုတ်ရဝရရာင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတ့ိုအကကား
ယုကံ ကည်မှုရ ရှိရန် မဖစ်ပါသည်။
မမန်မာနိုင်ငံတွင် ခိုင်မာရသာ အရင်းအနှီးရေးကွက်တည်ရောက်ရန် ရကာ်မရှင်သည် အဓိကလုပ်
ငန်းစဉ်နှစ်ခုကို ရောင်ရွက်လျက်ရပ
ှိ ါသည်ရောင်ရွက်ချက် များ

၁။

ရေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရးအတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်မခင်း

မူဝါဒရရးရာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရးဌာနသည် မပည်တွင်းမပည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးရပါင်း၍ မပည်တွင်း
ရငွရချးစာချုပ်ရေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရးအပါအဝင် အရင်းအနှီးရစျးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရး၊
လက်ရခ
ှိ ျမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၏ အကျုးသက်
ိ
ရရာက်မှုကို ေန်းစစ်ရန်နှင့် အရင်းအနှီးရေးကွက်
မူရောင်များ ခိုင်မာမပည့်စုံရစရန် ရောင်ရွက်ရရးတို့အတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၅ ဦးမဖင့် အရကာင်
အထည်ရဖာ်ရောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ယင်းဌာန၏

လုပ်ငန်းရောင်ရွက်ချက်များကို

အစိမ်းနု

ရရာင်မဖင့် ရအာက်ပါအတိုင်း ရဖာ်မပထားဖပီး အရသးစိတ်အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ (၂၁) တွင်
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ရဖာ်မပထားပါသည်။
၂။

ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းနှင့် အများနှင့်သက်ေိုင်ရသာ ကုမ္ပဏီများအား ကကီးကကပ်

ကွပ်ကဲမခင်းနှင့် ရစာင့်ကကည့်မခင်း
ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းအား ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲရန်နှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးရန် ဝန်ထမ်း
၂၉ ဦးမဖင့် ရောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအား လိုင်စင်ထုတ်
ရပးမခင်း၊ ရန်ကုန်စရတာ့အိပ်ချန်ိ းအား ခွင့်မပုမိန့်ထုတ်ရပးမခင်းနှင့် အများနှင့်သက်ေိုင်ရသာ ကုမ္ပဏီ
များအပါအဝင် ရစျးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအား ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်းတို့ရောင်ရွက်ရန် ဝန်ထမ်း ၁၆
ဦး မဖင့်လည်းရကာင်း၊ ရစျးကွက်ရစာင့်ကကည့်မခင်းနှင့် ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ စစ်
ရေးမခင်း၊ တည်ေဲဥပရဒများနှင့်အညီ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ရေးရန် ဝန်ထမ်း ၁၃ ဦး မဖင့်
လည်းရကာင်း ရောင်ရွက်လျက်ရပ
ှိ ါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးရစျးကွက်အား လုံခခုံစိတ်ချရ
ရသာ ရေးကွက်တစ်ခု မဖစ်လာရစရန်နှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများ၏ အကျုးစီ
ိ းပွားကို အကာအကွယ်ရပး
ရန် ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအား တည်ေဲဥပရဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာ
ကျင့်သုံးမှုရှိရစရန် စစ်ရေးမှုများ လုပ်ရောင်ပါသည်။ ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အစိမ်းရင့်
ရရာင်မဖင့် ရအာက်ပါအတိုင်း ရဖာ်မပထားဖပီး ပိုမိုသိရှိလုိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စာမျက်
နှာ (၂၄) တွင် ရရှန
ိ ိုင်ပါသည်။
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နကာ်မရှင်နှင့် နေးကွက်တွင်ပါဝင်သူများ၏ နောင်ရွက်ချက်များ
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၃။ အရင်းအနှီးရေးကွက် ဖွ့ဲ စည်းပုံ
မမေ်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးနေးကွက်သည် ဖွံ့ဖဖိုးစမဖစ်နသာ်လည်း ခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းထားသည့် နစျးကွက်မဖစ်ပါသည်။ နေးကွက်
တွင်ပါဝင်သူများ၏ အခေ်းကဏ္ဍနှင့် ချတ်
ိ ေက်နောင်ရွက်မှုများကို နအာက်ပါအတိုင်းနဖာ်မပထားပါသည်အရင်းအနှီးနေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံလိုသူများသည် မမေ်မာ
နိုင်ငံနတာ်ဗဟိုေဏ်မှတစ်ေင့် ထုတ်နဝနရာင်းချသည့် အစိုးရ
နငွတိုက်စာချုပ်များနှင့်

အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများမှ

ထုတ်နဝနရာင်းချသည့် အစုရှယ်ယာများကို နငွနချးသက်နသခံ
လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ေင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ် အမျုးအစားနပါ်မူ
ိ
တည်၍ သက်
ေိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိေ်းနကျာင်းသူများသည် ချမှတ်
ထားသည့်

ဥပနေ၊

ေည်းဥပနေများနှင့်အညီ

လိုက်ောနောင်

ရွက်မခင်း ရှိ၊ မရှိကို နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်
အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများအား ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်း

နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်နရာင်းဝယ်
နရးဥပနေ၊ ေည်းဥပနေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များ လိုက်ောနောင်ရွက်မှုများ၊



အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများ၏

ဖွင့်ဟထုတ်

နဖာ်မှုေိုင်ရာ အရည်အနသွးများ၊
လက်ရှိတွင်

နကာ်ပိုရိတ်နငွနချးစာချုပ်များ

ထုတ်နဝနရာင်းချ

နိုင်မှုမရှိနသးပါ။ နကာ်မရှင်အနေမဖင့် နကာ်ပိုရိတ်နငွနချးစာချုပ်
များ ထုတ်နဝနရာင်းချလိုနသာ ကုမ္ပဏီများနှင့် ပိုင်ေိုင်မှုများ
အား

ေည်းလမ်းမျုးစု
ိ ံမဖင့်

ခွဲနဝရင်းနှီးမမှုပ်နှံလိုသူများအတွက်

နကာ်ပိုရိတ်နငွနချးစာချုပ်များ ထုတ်နဝနရာင်းချနိုင်ရေ် နောင်
ရွက်မည်မဖစ်ပါသည်။
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နကာ်မရှင်အနေမဖင့် လုပ်ငေ်းများနောင်ရွက်ရာတွင် ေက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးနပါင်းနောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ေဏ္ဍာရရးဝန်ကကီးဌာန
နကာ်မရှင်သည် ဝေ်ကကီးဌာေ၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မဖစ်သည့်အားနလျာ်စွာ ေဏ္ဍာနရးနှင့် လူ့စွမ်း
အားအရင်းအမမစ်များအတွက် ဝေ်ကကီးဌာေ၏ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမှုနအာက်တွင် ရှိပါသည်။ နငွနချး
သက်နသခံလက်မှတ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအားလုးံ အတွက် အစိုးရအဖွဲ့အား အကကံနပး
နိုင်ပါသည်။ အာေီယံအရင်းအနှီးနစျးကွက်ဖိုရမ်၏ လမ်းမပနမမပုံနှင့် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ နရရှည်တည်
တံ့ခိုင်ဖမဲဖပီး ဟေ်ချက်ညီနသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုစီမံကိေ်းများ အနကာင်အထည်နဖာ်သည့် ကိစ္စရပ်
များတွင် ပူးနပါင်းပါဝင်လျက်ရှိနသာနကကာင့် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ နစျးကွက်စီးပွားနရး ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရး
နှင့် ခိုင်မာနတာင့်တင်းနရးအတွက် အဓိကကျသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။
အမခားရသာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ရွက်မခင်း


မမေ်မာနိုင်ငံနတာ်ဗဟိုေဏ်သည်

ေဏ်နှင့်ေဏ်မဟုတ်နသာ

အဖွဲ့အစည်းများအားကကီးကကပ်မခင်းနှင့် နိုင်ငံနတာ်ကိုယ်စား

အမခားနငွနရးနကကးနရး
အစိုးရနငွတက
ို ်စာချုပ်များ

ထုတန
် ဝနရာင်းချသည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ပါသည်။


ရင်းနှီးမမုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေသည် ၂၀၁၈ခုနှစ် ကသဂုတ်လတွင် စတင်
အသက်ဝင်သည့် မမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပနေသစ်အရ ကုမွဏီများမှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်
ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်းများကို နောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း မဖစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ
နကာ်မရှင်သည် ေည်းပညာအကူအညီများနှင့် ဝေ်ထမ်းများ၏စွမ်းနောင်ရည်မမှင့်တင်ရေ်နှင့် အသိ
ပညာများတိုးပွားနစရေ်အတွက်

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ပူးနပါင်းနောင်ရွက်လျက်ရှိပါ

သည်။ လက်ရှိပူးနပါင်းနောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဂျပေ်ေဏ္ဍာနရးေိုင်ရာ ဝေ်
နောင်မှုနအဂျင်စီ၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာေဏ္ဍာနရးနကာ်ပိုနရးရှင်း၊ စီးပွားနရးပူးနပါင်း နောင်ရွက်
မှုနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုရီးယားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရးအင်စတီကျုတို့ မဖစ်ပါသည်။
ပူးရပါင်းရောင်ရွက်လျက်ရရ
ှိ သာနိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းတူအဖွဲ့အစည်းများ
နကာ်မရှင်သည် အာေီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှ အရင်းအနှီးနစျးကွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိေ်းနကျာင်းသူ
များ ပါဝင်သည့် အာေီယံအရင်းအနှီးနစျးကွက် ဖိုရမ် (ACMF) တွင် ပူးနပါင်းပါဝင် နောင်ရွက်
လျက်ရှိပါသည်။

အာေီယံအရင်းအနှီးနစျးကွက်ဖိုရမ်

(ACMF)

အနေမဖင့်

အာေီယစ
ံ ီးပွားနရး

အသိုက်အခမုံ (AEC) ၂၀၁၅ မူနောင်အရ နေသေိုင်ရာအရင်းအနှီးနေးကွက်များ ပိုမိုနပါင်းစည်းနိုင်
ရေ်အတွက် မဟာဗျူဟာများ မချမှတ်မီ စည်းမျဉ်းနှင့်ေည်းဥပနေများအား ဟေ်ချက်ညီညီ နဖာ်
နောင်နိုင်နရးအတွက် အနလးနပးနောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နကာ်မရှင်သည် ACMF လမ်းမပနမမပုံအား
အနကာင်အထည်နဖာ်နောင်ရွက်ရာတွင် ပူးနပါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ သာဓကအားမဖင့် အာေီယံနကာ်
ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အမှတ်နပးစည်းမျဉ်းများကိုအနမခခံ၍ မမေ်မာ့စီးပွားနရးေယ်ပယ်တွင် လက်ရှိ
ကျင့်သုံးနေသည့်

နကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား

အကဲမဖတ်ရေ်

သုနတသေတစ်ခု

မပုလုပ်မခင်း၊

အရင်းအနှီးနေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နစရေ်အတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဗဟုသုတများ မျှေနဝ
နိုင်ရေ်နှင့် ပူးနပါင်းနောင်ရွက်နိုင်နစရေ် ကနမ္ဘောေီးယား၊ လာအို၊ မမေ်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်ေမ်နိုင်ငံ
တို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် မဲနခါင်နေသ အရင်းအနှီးနေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပူးနပါင်းနောင်
ရွက်မှုအဖွဲ့ (Mekong Capital Markets Cooperation-MCMC) နှင့်လည်း ပူးနပါင်းနောင်ရွက်မခင်း
စသည်တ့မို ဖစ်ပါသည်။
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ရကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု
နကာ်မရှင်တွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအေင့် နှစ်ေင့်ရှိပါသည်။ စီမံကိေ်းနှင်ေ
့ ဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ေုတိယဝေ်ကကီးမှ ဥက္ကဋ္ဌအမဖစ်
နောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နကာ်မရှင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငေ်းနောင်ရွက်ချက်များနှင့် ထိနရာက်မှုရှိသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိေ်း
နကျာင်းသည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်နစရေ် ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။ နကာ်မရှင်ရုံးအဖွဲ့သည် နကာ်မရှင်အဖွဲ့မှ အတည်မပုထား
သည့် လမ်းမပနမမပုံနှင့် လုပ်ငေ်းစဉ်များအား အနကာင်အထည်နဖာ်နောင်ရွက်ပါသည်။
အဓိကအချက်များ


နကာ်မရှင်သည် နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်များလဲလှယ်နရာင်းဝယ်နရးဥပနေအရ ဖွဲ့စည်းထားဖပီး စီမံကိေ်းနှင့်ေဏ္ဍာ
နရးဝေ်ကကီးဌာေ၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။



နကာ်မရှင်အစည်းအနဝးများအား နကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ကကီးမှူး၍အစည်းအနဝး (၁၁) ကကိမ်အထိ နတွ့ေုဖံ ပီး မဟာဗျူ
ဟာေိုင်ရာနှင့် လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုေိုင်ရာများအား နေွးနနွးခဲ့သည်။



နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်များလဲလှယ်နရာင်းဝယ်နရးဥပနေအရ နကာ်မရှင်သည် သီးမခားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် မဖစ်ရပါ
မည်။ သို့နသာ် စီမံကိေ်းနှင်ေ
့ ဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ၏

အဖွဲ့အစည်းအမဖစ် အချေ်ိ ကာလတစ်ခုအထိ တည်ရှိမည် မဖစ်ပါ

သည်။


နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝေ်ထမ်းများသည် ဝေ်ထမ်းကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ တာဝေ်ထမ်းနောင်လျက်ရှိပါသည်။

အရရးပါသည့်အချက်များ

၂၀၁၄ခုနှစ်မှ စတင်၍ နကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်

နကာ်မရှင်တွင် ကျားမ (၅၀/၅၀)မဖင့်

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းအား

များ မှ အစည်းအနဝး (၁၁)ခု ကျင်းပ

အချုးညီ
ိ မျှေစွာ နောင်ရွက်နေပါသည်။

နဖာက်ဖျက်မှုမရှိပါ။

မပုလုပ်ဖပီး မဖစ်ပါသည်။
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၁။ အုပခ
် ျုပ်မှုပုံစံ
မမေ်မာနိုင်ငံအရင်းအနှီးနစျးကွက်အား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နစရေ်နှင့် ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲရေ် ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် ဖွဲ့စည်းထားနသာ
နကာ်မရှင်၏ အနရးကကီးတာဝေ်မှာ မမေ်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားနရးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရးအတွက် ပူးနပါင်းပါဝင်နောင်ရွက်ရေ်မဖစ်ပါသည်။
နစျးကွက်တွင်ပါဝင်သူများအကကား ယုကံ ကည်မှုတည်နောက်ရေ်နှင့် ခိုင်မာနစရေ် နအာက်ပါအချက်များအား နောင်ရွက်ရေ်ချမှတ်
ထားပါသည်

တာဝေ်ခမ
ံ ှု - အရင်းအနှီးနစျးကွက် တိုးတက်မှုအနမခအနေများအား သိရှိနစရေ်အတွက် အစီရင်ခံစာအား နှစ်စဉ်
ထုတ်နဝရေ် ရည်ရွယ်ပါသည်။



ပွင့်လင်းမမင်သာမှု- ရင်းနှီးမမှုပ်နှံရေ်အတွက် လုံခခုံစိတ်ချရသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအမဖစ် ယုကံ ကည်မှုရလ
ှိ ာနစရေ် ပိုမို
နကာင်းမွေ်နသာ နကာ်ပိုရိတ်ဖွင့်ဟထုတ်နဖာ်မှု အနလ့အထများအား ကျင့်သုံးမည်မဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာ၏ ရည်
ရွယခ
် ျက်မှာ နကာ်မရှင်၏ လုပ်နောင်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မျှေတနကာင်းမွေ်နသာအမမင်အား မျှေနဝနပးရေ်မဖစ်
ပါသည်။

နကာ်မရှင်သည် နအာက်နဖာ်မပပါအတိုင်း အုပ်ချုပ်မှု အေင့်နှစ်ေင့် ရှိပါသည်။

15

SECM - နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

၂။ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ
နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် နကာ်မရှင်ကို ဦးနောင်လမ်းညွှေ်နိုင်ရေ် ေယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများမဖင့် ဖွဲ့စည်း
ထားပါသည်။ နကာ်မရှင်သည် ကျား/မ အချုးိ ညီမျှေမရ
ှု ှိဖပီး နကာ်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မူဝါေများ နဖာ်နောင်ရေ် လိုအပ်သည့် ကျယ်
မပေ့်နသာ အနတွ့အကကုံနှင့် ကွေ်ယက်ေက်နွယမ
် ှုရှိသူများမဖစ်ပါသည်။

ဦးရမာင်ရမာင်ဝင်း

ရဒါ်ခင်ရလးမမင့်

ဦးရဌးချွန်

ရာထူး - ဥက္ကဋ္ဌ

ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်

ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်

ခန့်အပ်သည့်ရန့ - (၇.၆.၂၀၁၆)

ခန့်အပ်သည့်ရန့ - (၁၉.၈.၂၀၁၄)

ခန့်အပ်သည့်ရန့ - (၁၉.၈.၂၀၁၄)

လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ

လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ

လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ




ေုတိယဝေ်ကကီး၊ စီမံကေ
ိ ်းနှင့်
ညွှေ်ကကားနရးမှူးချုပ် ၊

စာရင်းဦးစီးဌာေ၊စီမံကေ
ိ ်းနှင့်

ရသုံးမှေ်းနမခနငွစာရင်းဦး

ေဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ


ညာ)နှင့်စီးပွားနရးစီမံကေ
ိ ်းေီပလိုမာ

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊

၊ ရေ်ကေ
ု ်စီးပွားနရးတက္ကသိုလ်

အနထွနထွမေ်နေဂျာ ၊
မမေ်မာ့စီးပွားနရးေဏ်





စာရင်းကိုင်ပညာေီပလိုမာ၊
မမေ်မာနိုင်ငံစာရင်း နကာင်စီ (MAC)

အဖွဲ့ဝင်၊ မမေ်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမမှုပ်နှံ
မှုနကာ်မရှင်



ေုတိယညွှေ်ကကားနရးမှူးချုပ်
(ဖငိမ်း)၊ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုနှင့်

စီးပွားနရးပညာေွဲ့(စာရင်းအင်းပ

ေဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ
မမေ်မာနိုင်ငံနတာ်ဗဟိုေဏ်


ေုတိယညွှေ်ကကားနရး
မှူးချုပ်(ဖငိမ်း)၊ရသုံးမှေ်းနမခနငွ

စီးဌာေ၊ စီမံကေ
ိ ်းနှင့်




ေဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ

ကုမ္ပဏီများညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေ၊


လက်မှတ်ရ ဥပနေအကျုးိ
နောင်၊ ပညာနရးဝေ်ကကီးဌာေ



စီးပွားနရးပညာေွဲ့(စာရင်းအင်း
ပညာ)နှင့်စီးပွားနရးစီမံကေ
ိ ်း
ေီပလိုမာ၊ရေ်ကေ
ု ်စီးပွားနရး
တက္ကသိုလ်
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ဦးသိန်းမမင့်

ရဒါ်တင်ရမဦး

ရဒါ်တင်တင်အုန်း

ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်

ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်

ရာထူး - အတွင်းနရးမှူး

ခန့်အပ်သည့်ရန့ - (၆.၂.၂၀၁၇)

ခန့်အပ်သည့်ရန့ - (၁၉.၈.၂၀၁၄)

ခန့်အပ်သည့်ရန့ - (၁၆.၉.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ

လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ

လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ






မပည်ေယ်စာရင်းစစ်ချုပ်(ဖငိမ်း)၊



အမှုနောင် ေါရိုက်တာ၊



ယခင် ေုတိယညွှေ်ကကားနရးမှူး

ရှမ်းမပည်ေယ်

မမေ်မာနိုင်ငံနငွနချးသက်

ချုပ်၊ ရသုံးမှေ်းနမခနငွစာရင်း

ေုတိယညွှေ်ကကားနရးမှူးချုပ်(ဖငိမ်း)၊

နသခံလက်မှတ်လဲလှယ်

ဦးစီးဌာေ၊ စီမံကေ
ိ ်းနှင့်ေဏ္ဍာ

မပည်နထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

နရာင်းဝယ်နရးကုမ္ပဏီ

နရးဝေ်ကကီးဌာေ

အတွင်းနရးမှူး၊



ေုတိယညွှေ်ကကားနရးမှူး(ဖငိမ်း)၊

မမေ်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်နကာင်စီ

စီမံကေ
ိ ်းစိစစ်နရးနှင့် တိုးတက်မှု

ောယက၊ မမေ်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရ

အစီရင်ခံနရးဦးစီးဌာေ၊စီမံကေ
ိ ်းနှင့်

မပည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း

ေဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ



လက်မှတ်ရမပည်သူ့ စာရင်းကိုင်



စီးပွားနရးပညာေွဲ့(ဝါဏိဇ္ဇနဗေ)



(စက်မှုနှင့်ကုေ်သွယ်နရး)၊ရေ်ကေ
ု ်



စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး




စီးပွားနရးပညာေွဲ့ (စာရင်း

စီးပွားနရးပညာေွဲ့(စိုက်ပျုးနရး
ိ

အင်းပညာ)၊ ရေ်ကေ
ု ်စီးပွားနရး

နောဂနဗေ)၊

တက္ကသိုလ်

ရေ်ကုေ်စီးပွားနရးတက္ကသိုလ်

စီးပွားနရးတက္ကသိုလ်

ယခင်စာရင်းစစ်၊ မပည်နထာင်စု



MDS မဟာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု

စာရင်းကိုင်ပညာေီပလိုမာေွဲ့၊
မမေ်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်နကာင်စီ

ေွဲ့(MDS)၊ Institute of Social
Studies ၊ ေယ်သာလေ်နိုင်ငံ၊ The
Hague ဖမို့

နကာ်မရှင်အစည်းအနဝး (၁၁) ကကိမ် ကျင်းပခဲ့ဖပီး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ တက်နရာက်မှုမှာ နအာက်ပါအတိုင်း မဖစ်သည် အမည်

ရာထူး

တက်ရရာက်မှု

ဦးရမာင်ရမာင်ဝင်း

ဥက္ကဋ္ဌ

၁၀၀%

ရဒါ်ခင်ရလးမမင့်

အဖွဲ့ဝင်

၉၁%

ဦးရဌးချွန်

အဖွဲ့ဝင်

၈၂%

ဦးသိန်းမမင့်

အဖွဲ့ဝင်

၁၀၀%

ရဒါ်တင်ရမဦး

အဖွဲ့ဝင်

၉၁%

ရဒါ်တင်တင်အုန်း

အတွင်းနရးမှူး

၉၁%
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နကာ်မရှင်သည် အဓိကအားမဖင့် နအာက်ပါအနကကာင်းအရာများကို နေွးနနွးညှိနှိုင်း နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်

လုပ်ငေ်းများ လျင်မမေ်စွာ နောင်ရွက်နိုင်ရေ်အတွက် နကာ်မရှင်ရုံးကို ကေဦးဖွဲ့စည်းခဲ့မခင်း၊ ဥပမာ- ဝေ်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနရး
ေွဲ အတည်မပုမခင်း၊ နကာ်မရှင်ရုံးဝေ်ထမ်းများ ခေ့်အပ်မခင်းနှင့် ရုံးခေ်းများမပုမပင်မွမ်းမံမခင်း၊



နကာ်မရှင်မှ ထုတ်မပေ်ခဲ့သည့် မူဝါေ၊ ေည်းဥပနေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သုံးသပ်အတည်မပုမခင်း၊



မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာလက်မှတ်နရးထိုးမခင်းနှင့် အတည်မပု
မခင်း၊



နေးကွက်စုံစမ်းနထာက်လှမ်းမခင်းလုပ်ငေ်းများအား ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိက
ု ်ောမှုမရှိသည်များ
ကို နဖာ်ထုတ်မခင်း၊



ဝေ်ထမ်းများ၏ လုပ်ငေ်းစွမ်းနောင်ရည်တိုးတက်လာနစရေ် သင်တေ်းများပို့ချမခင်း၊



မဟာဗျူဟာရည်မှေ်းချက်များ နဖာ်ထုတမ် ခင်း။

နကာ်မရှင်သည် ေုံးရှုံးနိုင်နမခစီမံခေ့်ခွဲမှုေည်းလမ်းများ နဖာ်ထုတ်မခင်း ၊ ရာထူးေက်ခံမည့်အစီအစဉ်များ နရးေွဲမခင်း၊ ခိုင်မာအား
နကာင်းသည့်အဖွဲ့အစည်းမဖစ်နစရေ်နှင့် လုပ်ငေ်းများစဉ်ေက်မမပတ်လုံခခုံနချာနမွ့စွာ နောင်ရွက်နိုင်ရေ် မူဝါေများချမှတ်မခင်းတို့
မဖင့် လုပ်ငေ်းများဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နစနရးကို ေက်လက်နောင်ရွက်မည်မဖစ်ပါသည်။

၃။ ကျင့်ဝတ်များ
နကာ်မရှင်သည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေမဖင့်လည်းနကာင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းချမှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အနေမဖင့်လည်းနကာင်း ယင်း၏လုပ်ငေ်းတာ
ဝေ်များကို

တာဝေ်ခံမှုနှင့်

ပွင့်လင်းမမင်သာမှုရှိစွာ

ကကိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါ

သည်။
နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံခေ့်ခွဲသူများနှင့် ဝေ်ထမ်းအားလုံးသည် နိုင်ငံနတာ်အစိုးရမှ
ထုတ်မပေ်ထားသည့် ဝေ်ထမ်းကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ လိုက်ောနောင်ရွက်လျက် ရှိပါ
သည်။ အစီရင်ခံစာတင်မပသည့် ကာလအထိ ဝေ်ထမ်းကျင့်ဝတ်နဖာက်ဖျက်မှု မရှိ
နကကာင်း နဖာ်မပအပ်ပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် အရင်းအနှီးနေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအားလုံးလိုက်ောရေ် လုပ်ငေ်းကျင့်ဝတ်နှင့် သက်ေိုင်နသာ ညွှေ်ကကားချက်
(၂) ခု ထုတ်မပေ်ခဲ့ပါသည်။


နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၊ ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းနှင့် နကာင်တာနေးကွက်တို့အတွက် နငွနကကးခဝါချမှု
တိုက်ဖျက်နရးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှေ်ကကားချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၆)



အများမပည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိနပးမခင်းမမပုရနသးသည့် အတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကို အနမခခံ၍ အနရာင်းအဝယ်
မပုလုပ်မခင်းအား ကာကွယ်တားေီးမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှေ်ကကားချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၆)

18

SECM - နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

လုပ်ငန်းရောင်ရွက်မှုများ
နကာ်မရှင်၏ လုပ်ငေ်းနောင်ရွက်မှုများသည် တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နကာ်မရှင်၏
ဝေ်ထမ်းအင်အားသည် ၄ ေ ပိုမိုများမပားလာဖပီး အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများနှင့် နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ
ကို တည်ေဲဥပနေများ၊ ေည်းဥပနေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်ောနောင်ရွက်မခင်း ရှ၊ိ မရှိ စုံစမ်းစစ်နေးမှုများ ပိုမို
နောင်ရွက်လာနိုင်ပါသည်။ နကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျုးစီ
ိ းပွားကာကွယ်ရေ် စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ လိုက်ောမှုမရှိသည့် ကိစ္စရပ်တိုင်းအား ဂရုမပုနောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မမေ်မာနိုင်ငံတွင် ခိုင်မာနသာ နကာ်ပိုရိတ်စီမံ
အုပ်ချုပ်မှု အနလ့အကျင့်နကာင်းများ တိုးတက်မဖစ်ထွေ်းလာနစရေ် နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးနပါင်းနောင်ရွက်
လျက်ရှိပါသည်။
အဓိကအချက်များ


အရင်းအနှီးနေးကွက် နချာနမွ့စွာလည်ပတ်နိုင်ရေ် နကာ်မရှင်သည် ေည်းဥပနေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်
မပေ်မခင်း၊



နေသတွင်း လုပ်ငေ်းတူအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် အနလ့အကျင့်နကာင်းများနှင့် လိုက်နလျာညီနထွမဖစ်
နစရေ် ခိုင်မာနသာမူဝါေများ နရးေွန
ဲ ဖာ်ထုတ်မခင်း၊



မမေ်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးနေးကွက်အနပါ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများ၏ယုံကကည်မှု ခိုင်မာနစရေ် နစျးကွက်အားကကီးကကပ်
ကွပ်ကဲမခင်းနှင့် အနရးယူနောင်ရွက်မခင်း၊



အောဂတ်တွင် ဝေ်ထမ်းများ လုပ်ငေ်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်နစရေ်နှင့် စွမ်းနောင်ရည်မမှင့်တင်နပးရေ် အစီအစဉ်များ ချ
မှတ်မခင်း၊
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အဓိကကိန်းဂဏန်းများ

မမေ်မာနိုင်ငံတွင် နငွနချးသက်နသ

YSX တွင် စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ ၅

အစုရှယ်ယာရှင် ၁၀၀

ခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ၆ ခုနှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှု

ခုရှိပါသည်။

နှင့်အထက်ရှိသည့် အများနှင့်

အကကံနပးကုမ္ပဏီ ၁ ခု တို့ လုပ်ငေ်းများ

သက်ေိုင်နသာ ကုမ္ပဏီ ၃၉ ခု ရှိပါ

နောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သည်။

နကာ်မရှင်ရုံးဝေ်ထမ်း ၆၇ ဦးမဖင့်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောလ ၃၁

ဝေ်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငေ်း

လုပ်ငေ်းတာဝေ်များ နောင်ရွက်လျက်

ရက်နေ့ရှိ YSX စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ၅

စတင်ချေ်ိ မှစ၍ ောရီနပါင်း ၁၆,၀၀၀

ရှိပါသည်။

ခု၏ စုစုနပါင်း နေးကွက်တေ်ဖိုးမှာ

နကျာ် သင်တေ်းနပးခဲ့ပါသည်။

မမေ်မာကျပ် - ၅၅၄.၆ ေီလီယံ
ရှိပါသည်။

နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်

ရည်မှေ်းချက် မပည့်မီနစရေ်အတွက်

နငွနချးသက်နသခံ

ေားလည်မှု စာချွေ်လွှာ ၄ ခု

နကာ်မရှင်မှဦးနောင်၍

လက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်

လက်မှတ်နရးထိုးခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအေား (၂၀) ခု

လုပ်ငေ်းလိုင်စင် (၇၇) ခု

ကျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထုတ်နပးခဲ့ပါသည်။

နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်

တိုင်ကကားစာ ၆ နစာင်ကို

နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ

လုပ်ငေ်းစစ်နေးမခင်းကို ၁၂ ကကိမ်

လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

၂ ခုကို ေဏ်နကကးချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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၁။ မမန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးရေးကွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းရကျာင်းမှုမူရောင် မမှင့်တင် ရောင်ရွက်မခင်း
နကာ်မ ရှ င် သ ည် နငွနချးသက်နသခံ လက်မ ှ တ် လဲလှယ်နရာင်းဝယ်နရး ေည်းဥပနေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် မပဌာေ်းခဲ့ဖပီး လိုအပ်
နသာ အမိေ့်နကကာ်မငာစာများ၊ ညွှေ်ကကားချက်များနှင့် နကကညာချက်များ စုစုနပါင်း (၂၀) ခုကို ေက်လက်ထုတ်မပေ်၍ အများမပည်
3

သူသိရှိနစရေ် နကာ်မရှင်ဝက်ေ်ေိုေ် တွင် နဖာ်မပထားပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်မပေ်ခဲ့မှုများအား နအာက်
ပါပုံကားချပ်မဖင့် နဖာ်မပအပ်ပါသည်-

Evolution of the notifications and instructions between 2015 and 2018
7

3

2

2015

1

2016

Notifications

1

2017

2018

Instructions

အရင်းအနှီးနေးကွက် ပွငလ
် င်းမမင်သာမှုရှိနစရေ်နှင့် အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများအနပါ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများ၏
ယုကံ ကည်မှု ပိုမိုခိုင်မာလာနစရေ်ရည်ရွယ်၍ နကာ်ပိုရိတ်ဖွင့်ဟထုတ်နဖာ်နကကညာချက်များအား စဉ်ေက်မမပတ်နဖာ်မပရေ် အမိေ့်
နကကာ်မငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၆) အား ထုတ်မပေ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ထုတ်မပေ်မခင်းမဖင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများက မှေ်ကေ်နသာ ေုံးမဖတ်
ချက်များ ပိုမိုချမှတ်လာနိုင်မည် မဖစ်ပါသည်။
သင့်ရလျာ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ရွက်မခင်း
နကာ်မရှင်အနေမဖင့် ပိုမိုနကာင်းမွေ်နသာ "စံ" သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေ်နှင့် လုပ်ငေ်းစွမ်းနောင်ရည် မမှင့်တင်ရေ်အတွက်
သင့်နလျာ်နသာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးနပါင်းနောင်ရွက်မခင်းသည် လုပ်ငေ်းနအာင်မမင်မှုရရှိရေ်အတွက် အဓိကအချက်မဖစ်ပါသည်။
နောင်ရွက်ေဲလုပ်ငေ်းများနှင့် ပူးနပါင်းနောင်ရွက်မှုအနမခအနေများကို နအာက်တွင်နဖာ်မပထားပါသည်။
နကာ်မရှင်အနေမဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ေီဇင်ောလ
အတွင်း ကနမ္ဘောေီးယား၊ ထိင
ု ်း၊လာအိုနှင့် ဗီယက်
ေမ်နိုင်ငံတို့မှ နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်လုပ်
ငေ်းကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်တို့နှင့် မဲနခါင်နေသ
တွင်း အရင်းအနှီးနစျးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရး
အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံစုံပါဝင်နသာ ေားလည်မှုစာ
ချွေ်လွှာကို လက်မှတ်နရးထိုးခဲ့ပါသည်။ မဲနခါင်
နေသတွင်းနေးကွက် အနလ့အထများ မမှင့်တင်
ရေ်ရည်ရွယ်၍ အရင်းအနှီးနေးကွက်ေိုင်ရာ ပူး
နပါင်းနောင်ရွက်နရး အစည်းအနဝးကို ကျင်းပ
မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

3

https://secm.gov.mm/en/lawsregulations/
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ပူးရပါင်းရောင်ရွက်မှုများ
နေးကွ က ် စ တင် သ ည့ ် အ ချ ိေ် မ ှ စ ၍ နကာ်မရှင်အား ဂျပန်ုနိုင်ငံေဏ္ဍာနရးဝေ် နောင် မ ှု န အ
ဂျင် စ ီ ၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက စွမ်းနောင်ရည်မမှင့်တင်ရေ်အတွက် အကူအညီနပးလျက်
ရှိပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် နကာ်ပိုရိတ်စီမံအပ
ု ်ချုပ်မှုေိုင်ရာ ေည်းပညာအနတွ့အကကုံများ ရရှိနစရေ်
အတွက် အမပည်မပည်ေိုင်ရာေဏ္ဍာနရးနကာ်ပိုနရးရှင်း (IFC) နှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုန ှစ ်
ေဏ္ဍာနရးနှ စ် တ ွ င် ေားလည် မှုစ ာချွေ ် လွှ ာ လက်မ ှ တ် နရးထိ ု းခဲ့ပ ါသည် ။ အေိ ု ပါ ေားလည်
မှုစ ာချွေ် လွှ ာ အရ နကာ် မ ရှ င ်သ ည် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေ၊ ရေ်
ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းနှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာေဏ္ဍာနရးနကာ်ပိုနရးရှင်းတိန
ု့ ှင့် ပူးနပါင်း၍ စီမံ
ချက်တစ်ရပ်ကို နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မမေ်မာကုမ္ပဏီများ၏ လက်ရှိနကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု
အနမခအနေအား နလ့လာအကဲမဖတ်ရေ် ASEAN Corporate Governance Scorecard အား
အနမခခံခဲ့ပါသည်။ စီမံချက်၏ ရလေ်မှာ

နစျးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ၏ နကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် သက်ေိုင်နသာ
အနလ့အထများ မမှင့်တင်ရေ်အတွက် အကူအညီနပးရေ်၊



နေသတွင်း လုပ်ငေ်းတူ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အနလ့အကျင့်များနှင့် လိုက်နလျာ
ညီနထွရှိနစနရး ပံ့ပိုးနပးရေ်၊



မမေ်မာနိုင်ငံအနေမဖင့် အာေီယံ အရင်းအနှီးနစျကွက်ဖိုရမ်၏ ကကိုးပမ်းမှုများ
တွင် ပူးနပါင်းပါဝင်လိုနကကာင်း မပသရေ်။

နကာ်မရှင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နေသတွင်း အရင်းအနှီးနေးကွက်ေိုင်ရာ အနတွ့အကကုံများနှင့်
ေည်းပညာဗဟုသုတများ ပိုမိုရရှိနစရေ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ေဏ္ဍာနရးနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံနငွ
နချးသက်နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်းကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်နှင့်

ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာ

လက်

မှတ်နရးထိုးခဲ့ပါသည်။

rd

3 Top Management Meeting organized by SECM and SECT (23/3/2019)
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ပူးရပါင်းရောင်ရွက်မှုများ
နကာ်မရှင်သည် အာရှဖွံ့ဖဖိုးနရးေဏ်၏ အနထာက်အပံ့မဖင့် အာေီယံ+ ၃ နငွနချးစာချုပ် နစျး
ကွက်နဖာ်နောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မမေ်မာနိုင်ငံနငွနချးစာချုပ်နစျးကွက် ပါ
ဝင်နသာ ပထမဦးေုးံ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်မပေ်ခဲ့ရာ အေိုပါအစီရင်ခံစာတွင် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ နငွ
4

နချးစာချုပ်နေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အနသးစိတ်နဖာ်မပထားဖပီး နကာ်မရှင်၏ ဝက်ေ်ေုိေ် တွင်
ဝင်နရာက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် ကိုရီးယားစီးပွားနရးနှင့်ေဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ကိုရီးယားဖွံ့ဖဖိုးမှုအင်စတီကျု
တိန
ု့ ှင့်ပူးနပါင်း၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် အသိပညာ မျှေနဝနပးမခင်းအစီအစဉ်အရ မမေ်မာနိုင်ငံ၏ အရင်း
အနှီးနေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရးအတွက် အရှိေ်အဟုေ်မမှင့်တင်နရး သုနတသေလုပ်ငေ်းများ နောင်
ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် မမေ်မာနိုင်ငံတွင် နကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကျင့်ဝတ်များ နဖာ်နောင်နိုင်ရေ် စီးပွားနရး
ပူးနပါင်းနောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့ (OECD) နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာ
ကို လက်မှတ်နရးထိုးခဲ့ပါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးရေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်လာရစရရးရောင်ရွက်မခင်း
နကာ်မရှင်စတင်တည်နထာင်ချေ်ိ မှစ၍ အရင်းအနှီးနေးကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ အများမပည်သူ ပိုမိုေားလည်နစရေ် နေွးနနွးပွဲအကကိမ်
(၂၀) ခေ့်ကို ကျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ နကာ်မရှင်အနေမဖင့် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများနှင့် ရှယယ
် ာရှင်များအား အရင်းအနှီး
နေးကွက်နှင့် အကျွမ်းတဝင်မဖစ်လာနစနရးအတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ၌ ကျင်းပမပုလုပ်ခဲ့သည့် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ း
၏ EXPO တွင် ပံ့ပိုးကူညီနပးခဲ့ပါသည်။ အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများ၏ စွမ်းနောင်ရည်များနှင့် နကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု
ေိုင်ရာ အနလ့အကျင့်နကာင်းများ မမင့်မားလာနစနရးအတွက်လည်း ပညာနပးအစီအစဉ်များစွာတွင် ပါဝင်နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နကာ်မရှင်သည် နေးကွက်တွင်ပါဝင်သူများ၏ မတူညီနသာ သနောထားနှင့်အမမင်များအား သိရှိနိုင်ရေ်အတွက် ကကိုးပမ်းလုပ်
နောင်လျက်ရှိရာ အရင်းအနှီးနေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နရးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားနသာ မမေ်မာ-ဂျပေ် ပူးတွဲနကာ်မတီ အစည်း
အနဝးများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အနတွ့အကကုံနှင့် ေည်းပညာေိုင်ရာ ဗဟုသုတများဖလှယ်နိုင်ရေ် ထိုင်းနိုင်ငံနငွနချးသက်နသခံလက်
မှတ်လုပ်ငေ်းကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်နှင့် အစည်းအနဝးများအား အခါအားနလျာ်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအမပင် နကာ်မရှင်သည်
နငွနချးစာချုပ်နေးကွက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နစရေ်အတွက်လည်း အာရှနငွနချးစာချုပ်နေးကွက်နဖာ်နောင်နရး အေင့်(၄) (ABMI
Phase 4) ကို အနကာင်အထည်နဖာ်နောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ပံ့ပိုးနပးခဲ့ပါသည်။

5

၂။ နည်းဥပရဒများ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလိုကန
် ာရစရန်ရောင်ရွက်မခင်း ရေးကွက်ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်းနှင့်
ရစာင့်ကကည့ရ
် လ့လာမခင်းဌာန
နကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ(၃၀)ရက်အထိ နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ (၆) ခုအား နငွနချးသက်နသခံ
လက်မှတ်လုပ်ငေ်းများ နောင်ရွက်ရေ် ခွင့်မပုခဲ့ပါသည်။ နကာ်မရှင်သည် နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်းများ နောင်ရွက်နိုင်
ရေ် ကုမ္ပဏီများအား လိုင်စင်ထုတ်နပးမခင်းနှင့် ထုတ်မပေ်ထားသည့် ေည်းဥပနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်ောနောင်ရွက်
နစရေ် နစာင့်ကကည့်စစ်နေးလျက် ရှိပါသည်။
အများနှင့်သက်ေိုင်နသာ ကုမ္ပဏီကကီးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နကာ်မရှင်သည် ေည်းလမ်းနှစ်သွယမ် ဖင့် နောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -

4

အစီရင်ခံစာအား နဖာ်မပပါ link တွင် ရရှိနိုင်သည် https://asianbondsonline.adb.org/abmg.php

5

https://aric.adb.org/initiative/asean3-asian-bond-markets-initiative
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အများမပည်သူသို့ အစုရှယ်ယာများ ကေဦးကမ်းလှမ်းနရာင်းချလိုသည့် ကုမ္ပဏီများ (ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းတွင် စာရင်းဝင်
သည်မဖစ်နစ၊ စာရင်းမဝင်သည်မဖစ်နစ) အား ယင်းတို့ တင်မပသည့် အလားအလာညွှေ ် း တမ်း ကို နကာ်မ ရှ င် မှ သတ်
မှ တ် ခ ျက်မ ျားနှ င ့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်နောင်ရွက် ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အလားအလာညွှေ်းတမ်း (၈) ခု
လက်ခံရရှိခဲ့ဖပီး ကုမ္ပဏီ (၄) ခုအား အများမပည်သူသို့ အစုရှယ်ယာများ ကေဦးကမ်းလှမ်းနရာင်းချရေ် ခွင့်မပုခဲ့ပါသည်။



အစုရှယ်ယာရှင် (၁၀၀) ဦးထက်ပိုနသာ အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီများအား ေည်းဥပနေများ၊ စည် းမျဉ် း စည်း
ကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိနစရေ် ကကီးကကပ်လျက်ရှိရာ ယင်းတို့၏ သတင် း အချက် အ လက် ထု တ ်နဖာ် နကကညာချက် များ၊
နကာ်ပ ို ရိ တ ်စီ မံ အုပ်ချုပ်မှု အနလ့အကျင့်များနှင့် အထူးသမဖင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အခွင့်အနရးများနှင့် ပတ်သက်၍
အနလးထားနောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အစုရှယ်ယာရှင် (၁၀၀) ဦး
ထက်ပိုနသာ အများနှင့်သက်ေိုင်နသာကုမ္ပဏီ ၃၉ ခု ရှိခဲ့ပါသည်။

ရေးကွက်စုံစမ်းရထာက်လှမ်းမခင်းဌာန
ရင် း နှ ီ းမမှ ု ပ်န ှ ံ သူ မ ျားမှ နငွနချးသက် နသခံ လ က် မှ တ ်က ုမ ္ပဏ ီ များအနပါ် သံ သ ယရှ ိ မခင် း (သိ ု ့ မဟု တ ် ) ယု ံ ကကည် မှု ပ ျက် မ ပားမခင် း
တိ ု ့ သည် နစျးကွက ် အ ား ထိ ခ ိ ုက် နစနို င ် နသာနကကာင့် နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများထံသို့ နှ စ်စဉ်သွားနရာက်စစ်
နေးမခင်းမဖင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများ၏ အခွင့်အနရးကို အကာအကွယ်နပးရေ်နှင့် လုံခခုံစိတ်ချမှုရှိနစရေ် နောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ များမှတင်မပသည့်

လက်ရှိ အသုံးမပုနေသည့်

ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်များအနပါ် သုံးသပ်စစ်နေးမခင်းနှင့်

စာရွက်စာတမ်းများ၊မူဝါေနရးရာများနှင့ ်

လုပ်ငေ်းခွင်အတွင်း လက်နတွ့နောင်ရွက်ချက်များအား အကဲ

မဖတ်မခင်းတို့ နောင်ရွက်ဖပီး အဖပီးသတ်စစ်နေးနတွ့ရှိချက်များကို အစီရင်ခံစာတွင် စုနပါင်းထည့်သွင်းလျက် နကာ်မရှင်၏ ညွှေ်ကကား
ချက်များနှင့်အညီ လိုက်ောနောင်ရွက်ရေ် အနကကာင်းကကားပါသည်။ ယခင်နှစ်စစ်နေးမှုတွင် လိုက်ောရေ် လိုအပ်လျက်ရှိသည့်
ကိစ္စရပ် (၁၆) ခုတို့အား နဖာ်ထုတ် နိုင်ခဲ့ဖပီး နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ (၂) ခု တို့အား ေဏ်နကကးနငွကျပ် (၅.၅) သေ်း နပး
နောင်နစခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ေဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီအချု့သည်
ိ
လုပ်ငေ်းလိုင်စင်မရှိေဲ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်နခါ်မခင်း၊ အပ်နငွများ လက်ခံ
မခင်းတို့ နောင်ရွက်ခဲ့သမဖင့် ရင်းနှီးမမုပ်နှံသူ နထာင်နပါင်းများစွာတိ၏
ု့ ရင်းနှီးနငွများေုးံ ရှုံးခဲ့ပါသည်။ နကာ်မရှင်သည် နေးကွက်
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စုံစမ်းနထာက်လှမ်းမခင်း လုပ်ငေ်း နောင်ရွက်ရာ၌ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်ောနောင်ရွက်မခင်းမရှိ သည့် ကိစ္စရပ်
(၅) ခုကို နဖာ်ထုတ်နမဖရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
သို့ပါ၍ ရင်းနှီးမမုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်နပးနိုင်ရေ်အတွက် နကာ်မရှင်သည် 

နေးကွက်အား ထိနရာက်စွာထိေ်းနကျာင်းနိုင်ရေ်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမမစ် နတာင့်တင်း ခိုင်
မာနစရေ် အားမဖည့်နောင်ရွက်မခင်း၊



အမခားနသာအစိုးရဌာေ အဖွဲ့အစည်းများမဖစ်သည့် မမေ်မာနိုင်ငံနတာ်ဗဟိုေဏ်၊ နငွနရးနကကးနရးစုံစမ်းနထာက်လှမ်းနရး
အဖွဲ့၊ မပည်ထဲနရးဝေ်ကကီးဌာေတို့နှင့် နပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနောင်ရွက်မခင်း၊



အလားအလာရှိနသာ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံ သူများနှင့် အများမပည်သူအကျုးငှ
ိ ာ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်းများနှင့်ေက်နွယ် နသာ
ေုံးရှုံးနိုင်မှုများနှင့်သက်ေိုင် သည့် အသိပညာနပးအခမ်းအေားများ၊ နေွးနနွးပွဲများ ကျင်းပမပုလုပ်မခင်း။

နေးကွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိေ်းနကျာင်းသူအနေမဖင့် နကာ်မရှင်သည် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ း လုပ်ငေ်းနောင်ရွက်မှုကို ကကီးကကပ်
ကွပ်ကဲမခင်း၊ အထူးသမဖင့် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအနရအတွက် တိုးပွားလာနစနရး လုပ်ငေ်းတိုးတက်မှု
အနမခအနေအား နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များထံ ပုံမှေ်အသိနပးနစမခင်းတိက
ု့ ို နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အစုရှယ်ယာနပါင်း ၇,၆၄၁,၄၇၁ အနရာင်းအဝယ်မဖစ်ခဲ့ဖပီး တေ်ဖိုးအား
6

မဖင့် ကျပ် (၁၀၅) ေီလီယံမဖင့် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိပ်ချေ်ိ း၏ နရာင်းဝယ်မှုများကို နအာက်ပါဇယားမဖင့် အကျဉ်းချုပ်နဖာ်မပအပ်ပါသည်။

စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအရရအတွက်
ရေးကွက်ရင်းနှီးရငွတန်ဖိုး(မမန်မာကျပ်ေီလီယံ)
အရရာင်းအဝယ်မဖစ်ရမမာက်သည့်တန်ဖိုး(မမန်မာကျပ်ေီလီယံ)

၂၀၁၈

၂၀၁၇

၂၀၁၆

၅

၄

၃

၅၅၅

၅၇၉

၅၈၄

၁၂

၂၂

၇၁

၃။ လူ့စွမး် အားအရင်းအမမစ်ဖွံ့ဖဖိုးတိးု တက်ရရး ရောင်ရွက်မှုများ
စီမံကိေ်းနှင်ေ
့ ဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေမဖင့် နကာ်မရှင်ရုံးမှဝေ်ထမ်းများအားလုံးသည် နအာက်ပါစည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများကို လိုက်ောကျင့်သုံးရပါသည်-

6



ဝေ်ထမ်းများခေ့်အပ်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပည်နထာင်စုရာထူးဝေ်အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်မပဌာေ်းချက်များ၊



ဝေ်ထမ်းကျင့်ဝတ် (အနသးစိတ် အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ (၁၈) တွင် နဖာ်မပထားပါသည်)။

ကိေ်းဂဏာေ်းများကို YSX website တွင်နဖာ်မပထားသည်။https://ysx-mm.com/mktdata/market-summary/
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လူ့စွမ်းအားအရင်းအမမစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု

Headcount's evolution

နကာ်မရှင်သည် အချေ်ိ တိုအတွင်း ဝေ်ထမ်းများ တိုးချဲ့ခေ့်ထားခဲ့ပါသည်။
နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်းကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင်ရုံး

ဖွဲ့စည်း

တည်နထာင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုေ်ပိုင်းတွင် ဝေ်ထမ်း ၁၅ ဦးမဖင့်
စတင်ခဲ့နသာ်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အထိ (၄) နှစ် အတွင်းတွင်
ဝေ်ထမ်းဦးနရ (၃) ေအထိ တိုးမမှင့်ခေ့်အပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊
ေဏ္ဍာနရးနှစ် ကုေ်ေုံးသည့် စက်တင်ောလတွင် ဝေ်ထမ်းဦးနရမှာ (၆၇)
ဦးထိ ရှိလာခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် သက်တမ်းနုေယ်နသးသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ဝေ်ထမ်း
အင်အား တိုးချဲ့ခေ့်အပ်မှုမှာ စိေ်နခါ်မှုတစ်ရပ် မဖစ်ပါသည်။ ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2018

FY17/18
Women

FY16/17

FY15/16

Men

စုစုနပါင်းဝေ်ထမ်းဦးနရ၏ (၇၆) ရာခိုင်နှုေ်းသည် အမျုးသမီ
ိ
း
ဝေ်ထမ်း၊



(၆၆) ရာခိုင်နှုေ်းသည် အသက် (၃၆) နှစ်နအာက် ဝေ်ထမ်းများ
မဖစ်ပါသည်။
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နကာ်မရှင်ရုံးတွင် တာဝေ်ထမ်းနောင်မည့် ဝေ်ထမ်းများသည် သတ်မှတ်

Evolution of the turnover and
absenteism rates

ထားနသာ အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် ောသာရပ်ေိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်
မှုများ လိုအပ်ပါ သည်။ နကာ်မရှင်ရုံး စတင်ဖွဲ့စည်းချေ်ိ တွင် စီမံကိေ်းနှင့်

10%

ေဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေသည် ဝေ်ကကီးဌာေလက်နအာက်ရှိ ဌာေများမှ သင့်
နလျာ်သည့် ဝေ်ထမ်းများအား

8%

တိုက်ရိုက်နရွးချယ်ခေ့်အပ်နပးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဝေ်ထမ်း (၂၆) ဦးအထိ မဖည့်တင်းခေ့်အပ်ခဲ့ပါသည်။

6%
3%

4%

နကာ်မရှင်သည် ဝေ်ထမ်းများအား စွမ်းနောင်ရည် မမင့်မားလာနစရေ်နှင့်
နကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု

7%

8%

3% 3%

2%
2%

ပိုမိုအားနကာင်းနစရေ် တွေ်းအားနပး နောင်

0% 0%
0%

ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Turnover rate
FY15/16

Absenteism rate

FY16/17

FY17/18

2018

Turnover rate သည် မမင့်တက်လျှေက်ရှိသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် (၂) နှစ် အတွင်း turnover rate မရှိခဲ့နသာ်လည်း
(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခုနှစ်တွင် (၂) ရာခိုင်နှုေ်းနှင့် (၂၀၁၈) ခုနှစ် စက်တင်ောလအထိတွင် (၃) ရာခိုင်နှုေ်းအထိ နရာက်ရှိခဲ့သည်။
နကာ်မရှင် စတင်တည်နထာင်ဖပီး (၂) နှစ်အတွင်း ဝေ်ထမ်းများ၏ ခွင့်ခံစားမှုနှုေ်းမှာ (၃) ရာခိုင်နှုေ်းသာရှိခဲ့ဖပီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်
တင်ောလကုေ်ေုံးချေ်ိ တွင် ခွင့်ခံစားမှုမှာ (၈) ရာခိုင်နှုေ်း မဖစ်လာပါသည်။
နကာ်မရှင်ရုံးဝေ်ထမ်းများအနေမဖင့် နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအား တင်မပလိုသည့်ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တင်မပနေွးနနွး
နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငေ်းခွင်အနမခအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယခင်နှစ်အတွင်း မနတာ်တေမဖစ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ပါ။
စွမ်းရောင်ရည် မမင့်မားရရး
မမေ်မာနိုင်ငံတွင် အရင်းအနှီးနစျးကွက်သည် လုပ်ငေ်းသစ်မဖစ်သည့်အတွက် နကာ်မရှင်၏ နမျှော်မှေ်းချက်များကို အနကာင်အထည်
နဖာ်ရာတွင် အနတွ့အကကုံရှိသူများ လိုအပ်နသာ်လည်း ရှာနဖွခေ့်ထားရေ်မှာ အခက်အခဲရှိပါသည်။ နကာ်မရှင်ရုံးသည် သက်တမ်း
နုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မဖစ်နသာနကကာင့် ဝေ်ထမ်းများ လုပ်ငေ်းတာဝေ်ကို ပိုမိုထိနရာက်စွာ နောင်ရွက်နိုင်ရေ်အတွက် လုပ်ရည်ကိုင်
ရည်ရှိသူတို့အား

ရာထူးများတိုးမမှင့်ခေ့်ထားမခင်းေည်းလမ်းမဖင့် နမဖရှင်းနောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ ၃၀

ရက်နေ့အထိ ကျွမ်းကျင်ဝေ်ထမ်း စုစုနပါင်း (၃၂) ဦးကို ရာထူးတိုးမမှင့်နပးခဲ့ပါသည်။
နကာ်မရှင်ရုံးတွင် တာဝေ်ထမ်းနောင်နေနသာ ဝေ်ထမ်း (၉၃) ရာခိုင်နှုေ်းသည် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ေွဲ့ရရှိဖပီးသူများမဖစ်ဖပီး (၃၀)
ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်မှာ မဟာေွဲ့ရရှိဖပီးသူများ မဖစ်ကကပါသည်။ ဝေ်ထမ်းများ၏ အသိပညာဗဟုသုတများနှင့် အရည်အနသွးများကို မမှင့်
တင်နပးရေ်မှာ အနရးကကီးေုံး လိုအပ်ချက်တစ်ခုမဖစ်ပါ၍ နကာ်မရှင်၏ ဦးစားနပးအစီအစဉ်တစ်ခုအမဖစ် နောင်ရွက်နပးလျက်ရှိပါ
သည်။
သို့မဖစ်ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဝေ်ထမ်းများ၏ စွမ်းနောင်ရည်မမှင့်တင်
နရး အစီအစဉ်များတွင် သင်တေ်းများ ပို့ချနပးမခင်းသည် ေည်းလမ်း
တစ်ခုအမဖစ် ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းနကကာင့် အရင်းအနှီးနစျးကွက်ေိုင်ရာ
အသိပညာနှင့် စွမ်းနောင်ရည်တိုးမမှင့်ရေ်အတွက် ောရီနပါင်း (၁၆,၀၀၀)
နကျာ် သင်တေ်းများ တက်နရာက်နစခဲ့ပါသည်။ သင်တေ်းများ၏ (၆၈)
ရာခိုင်နှုေ်းသည် နကာ်မရှင်၏

ရည်မှေ်းချက်ကို တိုက်ရိုက် အနကာင်

အထည်နဖာ်နပးနိုင်သည့် သင်တေ်းများ မဖစ်ပါသည်။

Number of people trained abroad
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နကာ်မရှင်နှင့် အတူပူးနပါင်းနောင်ရွက်လျက်ရှိနသာ မပည်တွင်းမပည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ဝေ်ထမ်းများ၏ စွမ်းနောင်ရည် တိုး
မမှင့်လာနိုင်နစနရး အစီအစဉ်များကို ကူညီနထာက်ပံ့ နောင်ရွက်နပးလျက်ရှိပါသည်။ ဝေ်ထမ်းများ တက်နရာက်လျက်ရှိနသာ သင်
တေ်းများ၏ (၉၈) ရာခိုင်နှုေ်းသည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးနပးမခင်းမဖစ်ပါသည်။ ဝေ်ထမ်း (၄၉) ဦးအား နိုင်ငံမခားသို့ နစလွှတ်
၍ သင်တေ်းများ တက်နရာက်နစခဲ့ပါသည်။ ယင်းအေက်မှ (၇၃) ရာခိုင်နှုေ်းကို အရင်းအနှီးနစျးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျွမ်းကျင်နစ
ရေ် ဂျပေ်နိုင်ငံတွင် သင်တေ်းတက်နရာက်နစခဲ့ပါ သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း ဝေ်ထမ်း (၁၃) ဦးအား အိန္ဒိယ၊ ဂျပေ်၊ စင်ကာပူနှင့် ထိုင်း
နိုင်ငံများသို့ သင်တေ်းနစလွှတ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ေဏ္ဍာနရးနှစ်အတွင်း နကာ်မရှင်ရုံး ဝေ်ထမ်းများအား

Training hours provided

တစ်ဦးလျှေင် ပျမ်းမျှေ (၅၇) ောရီ သင်တေ်း တက်နရာက်နစခဲ့ပါသည်။
နကာ်မရှင်၏ လုပ်ငေ်းနောင်တာများ စဉ်ေက်မမပတ် နောင်ရွက်နိုင်
ရေ် ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်များ ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာမခင်း၊ စာရင်းပညာ
ရပ်နှင့် ဥပနေနရးရာကဏ္ဍများကဲ့သို့နသာ ေယ်ပယ်သစ်များတွင် သင်
တေ်းများ တက်နရာက်နစရေ် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

10000

8880
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4000
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3675
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0
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အစီရင်ခံမခင်း
၁။ ရလ့လာမှုနယ်ပယ်နှင့် ရောင်ရွက်မန
ှု ည်းလမ်း
ဤအစီရင်ခံစာအား နကာ်မရှင်ဥက္ကဌ၏ လမ်းညွှေ်မှု၊ နကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမှုတမို့ ဖင့် မပုစုခဲ့မခင်းမဖစ်ဖပီး သတင်း
အချက်အလက်များ နကာက်ယူစုနောင်းရာတွင် အစီရင်ခံစာထုတ်မပေ်နရးလုပ်ငေ်းအဖွဲ့မှ နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နကာ်မရှင်၏
ပထမေုံး နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ထုတ်နဝရေ်အတွက် မမေ်မာနိုင်ငံတွင် အကကံနပးလုပ်ငေ်းနောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Yever ကုမ္ပဏီ
၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ကူညီပံ့ပိုးနပးခဲ့ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာသည် နအာက်နဖာ်မပပါ ေဏ္ဍာနရးနှစ်များ ပါဝင်ပါသည်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေဏ္ဍာနရးနှစ် (ဧဖပီ/၂၀၁၅ မှ မတ်/၂၀၁၆ ထိ)



၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေဏ္ဍာနရးနှစ် (ဧဖပီ/၂၀၁၆ မှ မတ်/၂၀၁၇ ထိ)



၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနရးနှစ် (ဧဖပီ/၂၀၁၇ မှ မတ်/၂၀၁၈ ထိ)



၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနရးနှစ် ( ဧဖပီ/၂၀၁၈ မှ စက်တင်ော/၂၀၁၈ ထိ)

နကာ်မရှင်ရုံးသည် လုပ်ငေ်းများအား အမှတ် ၂၁-၂၅၊ ေူးနလေုရားလမ်း၊ ရေ်ကုေ်ဖမို့ တွင် နောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ေဏ္ဍာနရးနှင့်မသက်ေိုင်နသာ အစီရင်ခံချက်များအား နိုင်ငံတကာအစီရင်ခံစာနရးသားေည်းစံနှုေ်းများနှင့်အညီ မပုစုထားပါသည်။

၂။ ရသုံးခန့်မန
ှ ်းရမခရငွစာရင်း
၂၀၁၈ခုနှစ် ဧဖပီလမှ စက်တင်ောလ အထိ နကာ်မရှင်ရုံး၏
အသုံးစရိတ်မှာ ကျပ် ၂၄၂. ၃၆၃ သေ်း
ရသုံးခေ့်မှေ်းနမခနငွစာရင်း

ခွဲနဝချထားမှုမှာ

မဖစ်ပါသည်။

SECM budget breakdown for 2018

နအာက်ပါ

11%

အတိုင်း မဖစ်ပါသည် 

လုပ်ခလစာ

၄၉ %



ရုံးအသုံးစရိတ်

၃၇ %



မပင်ေင်ထိေ်းသိမ်း
စရိတ်



နငွလုံးနငွရင်းအသုံး

49%

၃%
37%
၁၁%

စရိတ်
3%

Human capital

Maintenance

Office expenditure

Capital expenditure
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၃။ ရေးကွက်
လုပ်ငန်းရောင်ရွက်မှု

ရရတွက်ပုံ

ညွှန်ကိန်းများ

၂၀၁၈

၂၀၁၇-၁၈

၂၀၁၆-၁၇

၂၀၁၅-၁၆

နိုင်ငံတကာ

ဧဖပီ-

ေဏ္ဍာ

ေဏ္ဍာ

ေဏ္ဍာ

အစီရင်ခံစာ

စက်တင်ော

ရရးနှစ်

ရရးနှစ်

ရရးနှစ်

စံနှုန်း

ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ

ခု

၆

၆

၆

၅

၁၀၂

စာရင်းဝင်ကမ
ု ္ပဏီ

ခု

၅

၅

၄

၁

၁၀၂

အများနှင့်သက်ေိုင်ရသာ ကုမ္ပဏီ

ခု

၃၉

၃၂

၃၂

၃၂

၁၀၂

၁

(အစုရှယ်ယာရှင်ဦးရရ အနည်းေုံး
(၁၀၀) ဦး ရှိရမည်)
အရရးယူခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ
တိုင်ကကားချက်များ
စစ်ရေးမှုများ

ခု

၁

ကကိမ်

၆

၁၀၂

ခု

၆

၆

၁၀၂

မမေ်မာကျပ်

၀.၅

၅

၁၀၂

၁၀၂

(ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီများ)
ဒဏ်ရကကးများ

(သေ်း)
ရကာ်မရှင်မှ ကကီးမှူးကျင်းပခဲ့ သည့်

ကကိမ်

၉

၆

၂

၃

၁၀၂

ကကိမ်

၆

၄

၂

၁

၁၀၂

ရရတွက်ပုံ

၂၀၁၈

၂၀၁၇-၁၈

၂၀၁၆-၁၇

၂၀၁၅-၁၆

နိုင်ငံတကာ

ဧဖပီ-

ေဏ္ဍာ

ေဏ္ဍာ

ေဏ္ဍာ

အစီရင်ခံစာ

စက်တင်ော

ရရးနှစ်

ရရးနှစ်

ရရးနှစ်

စံနှုန်း

အခမ်းအနား
မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် လက်မှတ်
ရရးထိုးခဲ့သည့်အကကိမ်

၄။ လူ့စွမး် အားအရင်းအမမစ်

လုပ်ငန်ရောင်ရွက်မှု
ညွှန်ကိန်းများ

ဝန်ထမ်းဦးရရ

ဦး

၆၇

၆၅

၄၆

၂၄

၁၀၂

အမျုးသမီ
ိ
း

ဦး

၅၁

၅၀

၃၅

၁၉

၁၀၂

အမျုးသား
ိ

ဦး

၁၆

၁၅

၁၁

၅

၁၀၂

၂၀ - ၃၅

ဦး

၄၄

၄၅

၂၃

၈

၁၀၂

၃၆ - ၄၀

ဦး

၇

၅

၈

၅

၁၀၂

၄၁ - ၅၀

ဦး

၈

၈

၁၀

၈

၁၀၂

၅၁ - ၆၀

ဦး

၈

၇

၅

၃

၁၀၂

အသက်အရွယ်အပိုင်းအမခား
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လုပ်ငန်းရောင်ရွက်မှု

ရရတွက်ပုံ

ညွှန်ကိန်းများ

၂၀၁၈

၂၀၁၇-၁၈

၂၀၁၆-၁၇

၂၀၁၅-၁၆

နိုင်ငံတကာ

ဧဖပီ-

ေဏ္ဍာ

ေဏ္ဍာ

ေဏ္ဍာ

အစီရင်ခံစာ

စက်တင်ော

ရရးနှစ်

ရရးနှစ်

ရရးနှစ်

စံနှုန်း

ရာထူးအေင့်
ညွှန်ကကားရရးမှူး

ဦး

၃

၃

၂

၁

၁၀၂

အရာထမ်း

ဦး

၃၉

၃၉

၂၄

၁၆

၁၀၂

အမှုထမ်း

ဦး

၂၅

၂၃

၂၀

၇

၁၀၂

ဦး

၁

၂၂

၃

-

၄၀၁

ရာခိင
ု ်နှုေ်း

၁၀၀%

၇၇%

၆၇%

၀%

၄၀၅

ဦး

၈

၁၀

၈

၆

၄၀၄

ရာခိင
ု ်နှုေ်း

၇၅%

၈၀%

၆၃%

၁၀၀%

၄၀၅

ဦး

၁

၂

-

-

၄၀၁

ဝန်ထမ်း အဝင်/ အထွက် နှုန်း

ရာခိင
ု ်နှုေ်း

၂%

၄%

-

-

၄၀၁

ခွင်ခံစားမှုနှုန်း

ရာခိင
ု ်နှုေ်း

၇%

၇%

၃%

၃%

၄၀၃

သင်တန်းရပးခဲ့သည့်အချန်ိ

ောရီ

၂၂၂၇

၃၆၇၅

၈၈၀၀

၁၃၀၄

၄၀၄

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ပျမ်းမျှေ သင်တန်း

ောရီ

၃၃

၅၇

၈၃

၅၄

၄၀၄

လုပ်ငန်းခွင် မရတာ်တေမဖစ်မှုများ

ကကိမ်

-

-

-

-

၄၀၃

ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် ရဖာက်ဖျက်မှုများ

ကကိမ်

-

-

-

-

၂၀၅

အသစ်ခန့်အပ်သည့်ဝန်ထမ်း
အမျုးသမီ
ိ
းဝန်ထမ်းပါဝင်မှု
ရာထူးတိုးမမှင့်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်း
အမျုးသမီ
ိ
းဝန်ထမ်းပါဝင်မှု
နှုတ်ထွကမ
် ှုနှင့် ပင်စင်ယူသည့်
ဝန်ထမ်း

ရပးခဲ့သည့် အချန်ိ များ
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