နှှစ််ပတ််လည်် အစီီရင််ခံံစာာ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀

အစီရင်ခံစာ
ဤအစီရင်ခံစာသည် မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်မှ
ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာဖြစ်ပြီး အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံဖြိုးတိးု တက်ရေးတွင်
အဓိကပါဝင်သမျ
ူ ားဖြစ်သည့် စီမက
ံ န
ိ း် ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မဝ
ှု န်ကြီးဌာန၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ
ှ ်
ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ား၊ အများနှငသ
့် က်ဆင
ုိ သေ
်
ာကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားနှင့် မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ
စီးပွားရေး အလားအလာအပေါ်
ယုံကြည်မှုရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ဤကော်မရှင်၏ တာဝန်ခံမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်မှုများကို
ထုတ်ဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ကော်မရှင်၏ ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးချိန်မှစ၍ ကော်မရှင်မှ
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွ က်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချက်များ အကျူံးဝင်ပါသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အရေအတွက်ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း
အချက်အလက်များပါဝင်ပြီး၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို
ကော်မရှင်မှ ပံ့ပိုးကူညီပြီး သီးခြားအဖွဲ့ ဖြင့် ပြန်လည် သုံးသပ်ထားပါသည်။
ဤဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပြုစုခဲ့ပါသည်။
•	ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်
	ဆောင်ရာတွင် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု
စီမံကိန်း” ကို မှီငြမ်းကိုးကားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြပါ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု
စီမံကိန်း၏ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် ၁.၄၊ ၁.၅၊ ၂.၅၊ ၃.၃၊ ၃.၄ နှင့် ၃.၅ တိုအ
့ တွက် ကော်မရှင်
၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချက်များအဖြစ် တွေ့ မြင်နိုင်ပါသည်။
• ဤအစီရင်ခံစာတွင် ငွေရေးကြေးရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအား နိုင်ငံတကာ
အစီရင်ခံစာ ရေးသားနည်းစံနှုန်းများ (GRI)၁ နှင့်အညီ ရေးသားတင်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ စီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Yever ကုမ္ပဏီက ဤ
အစီရင်ခံစာ ပြုစုရေးသားရာတွင် အခမဲ့ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်းအတွက်
Studio K-Zeal မှ အခမဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက
(၈-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအနေဖြင့် ကော်မရှင်သို ့အကြံပြု
လိုသည်များရှိပါက ကော်မရှင်၏ အီးမေးလ် ဖြစ်သည့် ho@secm.gov.mm သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့
နိုင်ပါသည်။

၁။ GRI Standards များအား ဖော်ပြပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။ https://www.globalreporting.
org/standards/
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ဥက္ကကဋ္ဌ၏ သဝဏ််လွှာာ�

အရင်းအနှီးဈေးကွက်များသည် နိုင်ငံတိုင်း၏ စီးပွားရေးခိုင်မာတောင့်တင်းရေးတွင် အရေးပါသည့်
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအနှီးမရှိပါက ယနေ့မျက်မှောက်ကမ္ဘာတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်
စီးပွားရေးကို ကောင်းမွန်စွာ မတည်ဆောက်နိုင်ပေ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် အရင်းအနှီးသည်
မရှမ
ိ ဖြစ် လိအ
ု ပ်သောအရာဖြစ်သည်။ မြန်မာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားသည် ယင်းတိ၏
့ု ရပိင်ခ
ု င့်
ွ များ တိးု တက်စေရန်၊
မဟာဗျူဟာကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ ထူထောင်ရန်နှင့် တာဝန်သိဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို
အကျ ိုးပြုရန်တိုအ
့ တွက် အရင်းအနှီး ရရှိရန် ယခင်ထက်ပို၍ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
အရင်းအနှီးဈေးကွက်များသည် နိုင်ငံတိုင်း၏ စီးပွားရေး
ခိင်
ု မာတောင့်တင်းရေးအတွက် အရေးပါသည့် အစိတ်အပိင်
ု း
တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအနှးီ မရှပ
ိ ါက ယနေ့မျက်မှောက်
ကမ္ဘာတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေးကို ကောင်းမွန်စာွ
မတည်ဆောက်နိုင်ပေ။ နိုင်ငံ့အနာဂတ်အတွက် အရင်းအနှီး
သည် မရှမ
ိ ဖြစ် လိအ
ု ပ်သောအရာဖြစ်သည်။ မြန်မာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား
သည် ယင်းတိ၏
့ု ရပိင်ခ
ု င့်
ွ များ တိးု တက်စေရန်၊ မဟာဗျူဟာ
ကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ ထူထောင်ရန်နှင့်
တာဝန်သိ	ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အကျ ိုးပြုရန် တိုအ
့ တွက်
အရင်းအနှီးရရှိရန် ယခင်ထက်ပို၍ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
အရင်းအနှးီ လွယက
် ချေ
ူ ာမွေ့စွာ ရရှန
ိ င်
ုိ ရန်မှာ အရင်းအနှးီ
ပံ့ပိုးသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ကော်မရှင်၏
ရေရှည်တန်ဖိုး ဖန်တီးနိုင်စွမ်း အပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားမှု
ရှခြင်
ိ းနှင့် ကောမ
် ရှင်မှ ခိင်
ု မာ၍ မျှတသော ဈေးကွကဝ
် န်းကျင်
ကောင်း ဖန်တီ း ပေးနိ ု င်ခြင် းအပေါ် မူ တည်ပေ သည်။
ကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ခိုင်မာ၍
စနစ်ကျသော အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်
ရာတွင် အဓိကကျလျက်ရှိသည်။ ကော်မရှင်၏ အဓိက
တာဝန်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းကျောင်းသူ အနေဖြင့်
ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သအ
ူ ားလုးံ ၏ ရရန်ပိင်ခ
ု င့်
ွ များ

၄

ကို ဖန်တီးပေးခြင်း၊ တိးု ပွားစေခြင်းနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်
ပေးခြင်းတိ့ု ဖြင့် အများပြည်သူ၏ ယုကံ ြည်မှု တည်ဆောက်ရန်
ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ စတင် အကျ ိုး
သက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ကော်မရှင်သည် မြန်မာ့အရင်းအနှးီ
ဈေးကွက်ဖွင့်ခြင်း၊ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းတိ့ု
အတွက် အခရာကျသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။
ဤနှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကာလအတွင်း ကော်မရှင်၏
အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မမ
ှု ျားကို ထုတ်နှုတ်တင်ပြရလျှင်
ပထမအချကမ
် ာှ ကောမ
် ရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်
သူများအားလုးံ နှင့် အစုရယ
ှ ယ
် ာစျေးကွက်တွင် နိင်င
ု ခြ
ံ ားသားများ
ပါဝင်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခွင့်ပြုနိ ု င် ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်
တွေ့ဆုဆွေ
ံ
းနွေးခဲ့ပြီး မြန်မာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားတွင် ရင်းနှးီ မြှုပ်နှရ
ံ န်
စိတ်ဝင်စားသော ရင်းနှးီ မြှုပ်နှသ
ံ အ
ူ ရေအတွက် တိးု ပွားလာစေ
ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတယ
ိ အချကမ
် ာှ ကျွန်ပ
ု ်တိ၏
့ု
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရရှိ
လာသော အသီးအပွင့်များအဖြစ် ကောပ
် ရ
ုိ တ်စ
ိ
မ
ီ အ
ံ ပ
ု ်ချုပ်ခြင်း၊
ဆက်နွယသ
် မ
ူ ျားနှင့် အရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းတိန
့ု င့်
ှ
သက်ဆိင်သေ
ု
ာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်နိင်ခဲ့
ု ပါသည်။
နောက်ဆုံးအချက်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းကျောင်းသူ

သက်ဆိင်
ု သူများအားလုးံ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊
အရာထမ်းနှင့်အမှုထမ်းများ အားလုးံ ကို ကျေးဇူးတင်
ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉
ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိ
သော်လည်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကုိ လိက
ု ်လျော
ညီထွေရှစေ
ိ ရန် စီမထ
ံ န်
ိ းကျောင်းနိင်ပြ
ု းီ လုပ်ငန်းများ
စဉ်ဆကမ
် ပြတ်လည်ပတ်နိင်စေ
ု
ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်
ဆောင်ရွ က်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ချိန်မှစ၍ ကောမ
် ရှင်
သည် အရေးပါသည့် သမိင်
ု းမှတ်တင်
ုိ များ စိက
ု ်ထူ
နိင်ခဲ့
ု ပါသည်။ ကောမ
် ရှင်သည် အရင်းအနှးီ စျေးကွက်
တိးု တကမ
် က
ှု ုိ ပံပ
့ းုိ နေသည့် လမး် ကြောင်းမှန်ပေါ်
လျှောကလ
် မ
ှ း် နေသည့် အားလျော်စွာ ယင်း၏
မျှော်မ ှန် းချက်အတိုင် း ဆောင်ကျဉ်းနိုင် မည်
ဖြစ်သည်။

အဖြစ် ကော်မရှင်သည် ရင်းနှးီ မြှုပ်နှသ
ံ မ
ူ ျား၏ အခွင့်အရေးများ
ကာကွယ ်ရန် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှ င့် အထူ း သဖြင့်
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု
တိုက်ဖျက်ခြင်းတိုက
့ ို တွန်းအားပေးဆောင်ရွ က်ခြင်းတို့ ဖြစ်
ပါသည်။

သည်။ ယခုနစ်
ှ အစီရင်ခံစာတွင် ကောမ
် ရှင်သည် ပထမအကြိမ်
အဖြစ် အရေးပါသည့် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများနှင့်
တက်ကြွစာွ တွေ့ဆုဆွေ
ံ
းနွေးခြင်းဖြင့် တု့ံ ပြန်မှုများကို ရယူ
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသိ့ု ဆောင်ရွကရ
် ာတွင် သတိပြု
မိသည့်အချက်မှာ ယင်းတို့ အနေဖြင့် ကော်မရှင်ကို ယုံကြည်
စိတ်ချရသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ်
အစီရင်ခံစာအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော တုနပ် ့ ြန်ချက်များ
ကို တွေ့ရှရ
ိ ပြီး ရှေ့ဆက်ရမည့် ခရီးအတွက် အားကောင်းသော
မောင်းနှင်အားဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ဤဒုတယ
ိ အကြိမအ
် စီရင်ခံစာ
ကို ပြည့်စုံသော အစီရင်ခံစာဖြစ်ရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်း
ထားပါသည်။ ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဖွင့်ဟ
ထုတ်ဖော်မှု အလေ့အထတို ့ကို လက်ခံကျင့်သုံးရန်နှင့်
ကော်မရှင်၏ တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတိ့ု ခိင်
ု မာလာစေရန်
ဆက်လက်ဆောင်ရွ က်ရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာကုမ္ပဏီများ
ပိုမို၍
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်
အားပေးသကဲ့သို့
ကော်မရှင်ကလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကြောင်း ယခု
ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်သည့်
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ဖော်ပြနေပါသည်။
အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့်
အကြံပြုချက်များကို ကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် ယင်းတို့ သည်
ကော်မရှင်၏ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်
ကူညီပံ့ပိုးပေးရာရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါခြေလှမ်းများမှာ ခိုင်မြဲစွာ လျှောက်လှမ်းနေသော
ခြေလှမး် များဖြစ်သော်လည်း
မြန်မာ့အရင်းအနှးီ ဈေးကွက်
သည် ထွန်းသစ်ဆဲ အခြေတည်စဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဆက်
လက်ဆောင်ရွ က်ရန် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။
သာဓကအားဖြင့် ငွေချေးစာချုပ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို
အားပေးရန် သိုမ
့ ဟုတ် ကုမ္ပဏီများ အရင်းအနှီး ရရှိနိုင်
မည့် သီးခြားနည်းလမ်းများ ပိုမိုဖော်ထုတ်ရန် ဆောင်ရွ က်
သင့်ပါသည်။
ကော်မရှင်သည်
အပြည်ပြည်ဆိင်
ု ရာ
ဘဏ္ဍာရေးကော်ပရေ
ုိ းရှင်း (IFC) ၏ နည်းပညာပံပ
့ းုိ မှုဖြင့်
ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်
ဈေးကွက်တည်ထောင်ရန်
ကြိုးပမ ်း ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပြီး
မကြာမီအချိန်အတွင်း
ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအတွက် ငွေချေးစာချုပ် ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း
ဖြင့် ငွေပင်ငွေရင်း ရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းသစ်များနှင့်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ယင်းတို၏
့
ရရန်ပိုင်ခွင့်များ
ကို ခွဲဖြန့်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိ
နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီများ အရင်းအနှီး
ရရှိနိုင်မည့် သီးခြားနည်းလမ်းဖော်ထုတ်သည့် အနေဖြင့်
ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း၏
လက်ရှိဈေ းကွ က် အပြင်
ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင်
စာရင်းမဝင်ရသေးသည့်
အများနှင့်သက်ဆိင်သေ
ု
ာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၏
အစုရယ
ှ ယ
် ာများကို
ရောင်းဝယ်နိ ု င် မည့်
အကြိ ုစ ာရင်းဝင်
စျေးကွ က ်
(Pre-Listing Board-PLB) တည်ထောင်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်
စက်တင်ဘာလတွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ပထမအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ကော်မရှင်သည်
အရေးပါသည့် သမိုင်းမှတ်တိုင်များ စိက
ု ်ထူနင်ခဲ့
ုိ ပါသည်။
ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှးီ ဈေးကွက် တိးု တက်မက
ှု ု ိ ပံပ
့ းု ိ နေ
သည့် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် လျှောက်လှမ်းနေသည့်
အားလျော်စွာ ယင်း၏ မျှော်မန်
ှ းချက်အတိင်
ု း ဆောင်ကျဉ်း
နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို ့ ဆောင်ရွ က်နိုင်ရန်အတွက်
အများပြည်သူ၏ ယုကံ ြည်မှုတည်ဆောက်ရန် လိအ
ု ပ်ပေ

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်းနှင့်
အမှုထမ်းများနှင့် ကူညပ
ီ ပ
့ံ းုိ သူများအားလုးံ ကို ကျေးဇူးတင်ရှိ
ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ
ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိသော်လည်း အခြေအနေ
အရပ်ရပ်ကို လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် စီမံထန်
ိ းကျောင်း
နိုင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်စေရန်
စီစဉ်ဆောင်ရွ က်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အားသွန်ခွန်စိုက်
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွ က်ချက်များနှင့် အာရုံစူးစိုက်စိတ်နှစ်မြှုပ်
ကာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း
နှင့် အခက်အခဲမှန်သမျှအတူတကွ တုံ့ ပြန်ရင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်
အော င်မြင် မှု ပ န်း တို င်လျှော က် လှ မ်း နို င် ပါ စေကြော င်း
ဆုတောင်းမေတ္တာပိုသ
့ အပ်ပါသည်။

ဦးမောင်မောင်ဝင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်
ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

၅

အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွ ယ််ချျက််
မြန်မာနိင်င
ု တ
ံ င်
ွ အရင်းအနှးီ ဈေးကွက် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါကလ
် ာစေရန် ငွေချေး
သက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေကို စီမံခန့်ခွဲကျင့်သုံး
လျက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၏ နှစ်စဉ်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချက်များကို အများပြည်သူသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရန်	

မှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ�း�
•	မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရင်းအနှီးဈေးကွက် ခေတ်နှင့်အညီ ရင်ဘောင်တန်းတည်ထောင်ခြင်းကို ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက
	စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် ခရီးရှည်တစ်ခု၏အကျ ိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
• ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းကာ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
•	စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီး
	ဈေးကွက် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို
	တာဝန်ခံဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွ က်နိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊
ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းတိက
့ု ုိ ကော်မရှင်၏ ဝက်ဘ်ဆိက
ု ်ဒ်
	တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
•	ကော်မရှင်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ အရင်းအနှီးဈေးကွက်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်း၍
	မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် မူဝါဒများနှင့် အသင့်လျော်ဆုံး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖြစ်ထွန်း
	ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
•	ဈေးကွက်တွင် အဓိက ပါဝင်သူများမှာ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း၊ ရန်ကုန်
	စတော့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ(၆)ခုနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားသူ (၉,၅၄၁)ဦး
	တို၏
့ ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ဆောင်ရွ က်နေသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ(၆)ခုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
အကြံပေး ကုမ္ပဏီ(၁)ခု တို့ ဖြစ်သည်။
• ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလအထိ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ(၆)ခု၏ ဈေးကွက်တွင်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ
မှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ်၆၄၅.၃၉၈ဘီလီယံဖြစ်ပြီး ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းအသစ် ဖွင့်လှစ်ထားသူ (၉,၅၄၁)ဦး
	တို့ ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ကျပ် (၁၆၀.၀၁၈) ဘီလီယံ ရှိပါသည်။
•	ဈေးကွက်ကို ကော်မရှင်မှ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး အရင်းအနှီးဈေးကွက်အပေါ် အများပြည်သူ ရင်းနှီး
	မြှုပ်နှံသူများ ယုံကြည်မှုရှိစေရေး အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် အရေးယူဆောင်ရွ က်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

အဓိိကကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ၆ ခုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

+

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း
စစ်ဆေးခြင်းကို ၁၃ ကြိမ်ဆောင်ရွ က်

အကြံပေးကုမ္ပဏီ ၁ ခုတို့ လုပ်ငန်းများ

ခဲ့ပါသည်။

ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ

၂ ခုကို ဒဏ်ကြေးချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
တိုင်ကြားစာ ၆ စောင်ကို

လက်ခံဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှီးဈေးကွက်
မြှင့်တင်ရန်နှင့် အများ ပြည်သူများ

အသိအမြင်မျှဝေရန် အတွက် ဆွေးနွေးပွဲ

၇၇ ကြိမ်ပါဝင် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
YSX တွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ

၆ ခုရှိပါသည်။

နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ၄ ခု လက်မှတ်
ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းငွေချေး
MMK

သက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း

၉,၅၄၁ ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
အစုရှယ်ယာရှင် ၁၀၀ နှင့် အထက်ရှိသည့်
အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ ၄၅
ခု ရှိပါသည်။

ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၇၂ ဉီးဖြင့် လုပ်ငန်း
တာဝန်များ ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့

အထိ YSX စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ စုစုပေါင်း
စျေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ် -

၆၄၈.၅၄၈ ဘီလီယံဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့
အထိ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များတွင်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ကျပ် ၁၆၀.၀၁၈
ဘီလီယံဖြစ်ပါသည်။

၇

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွ ယ််ချျက််

၁။ စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််မှှတ််စုုများ�း�
နိုု�င််ငံံခြား�း�သားး�ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း� ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််လာာခြ�င်းး�
မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်တွင် နိုင်ငံခြား တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ
ပါဝင်လာခြင်းသည် ဈေးကွက်ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် တုံ့ ပြန်နိုင်ခြင်းကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွ က်ရန် အဓိက ကျလာ
ပါသည်။ သို့ ဖြစ်ရာ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများမှ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများ
အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် အလေးထား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး ကော်မရှင်သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၁/၂၀၁၉) ကို
၁၂-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်၍ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများ နေ့စဉ်
အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွ က်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ
နိင်င
ု ခြ
ံ ားသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိင်
ု ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် ထပ်မ၍
ံ ညွှန်ကြားချက်ကုိ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လတွင်
အောက်ပါ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည် • ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံခြားသားများ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း
နှင့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွ က်ခြင်းတိုက
့ ို စီမံဆောင်ရွ က်ရန်၊
• ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းသည် နိုင်ငံခြားသားများ အစုရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် စာရင်းများ ကော်မရှင်
သို့ တင်ပြရန်၊
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ (၄၁) ဦးတိုမ
့ ှ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများတွင် ကျပ် (၂၆၁) သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါသည်။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ငွေ�ေချေး�း�စာာချုု�ပ််ဈေး�းကွွက်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�
ငွေချေးစာချုပ်ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်သော ငွေကြေးရရှိနိုင်ရန် ထုတ်ဝေရောင်းချ
သော စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များသည် အရင်းအနှီးဈေးကွက်များတွင် အရေးပါ
သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီများအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်နိုင်ပေသည်။
သို့ ဖြစ်ရာ ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီများမှ ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ် ထုတ်ဝေရောင်းချခွင့်ပြုရန်အတွက်
လမ်းပြမြေပုံ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။
ရေးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများမှာ • စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တိုအ
့ ကြား ငွေချေးစာချုပ်များ ထုတ်ဝေရန်
နှင့် စာရင်းရှင်းလင်းရန်အတွက် အရေးပါသည့် CBM-net အဆင့်မြှင့်တင်ရန်တိုအ
့ တွက် ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး၊
ယင်းသည် ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များ ရောင်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
• ကော်မရှင်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း (IFC) တိုအ
့ ကြား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကော်ပိုရိတ်ငွေချေး
စာချုပ်ဈေးကွက် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာအကူအညီရယူရန် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်
နားလည်မှု စာချွန်လွှာ။
ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွ က်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း
ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နီနီဆွေက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွ က်
ခဲ့ပါသည်။
အသေးစိတ်ကို စာမျက်နှာ (၂၄) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ စီမံဆောင်ရွ က်ခဲ့
ပါသည် -

• မြန်မာနိုင်ငံကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူဘောင်အဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများမှာ -

		

• ထိရောက်သော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွ က်ရန် လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည့်

		

ပံပ
့ းုိ မ၊ှု ရင်းနှးီ မြှုပ်နှမ
ံ ှုနှင့် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားညွှန်ကြားမဦ
ှု းစီးဌာန၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွကမ
် ှုတိ့ု ဖြင့် စတင် အကောင်အထည်

		

၈

အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၂/၂၀၂၀) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွ က်မှုနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးမှုအဖွဲ့ (OECD) ၏

		
		
		
		

ဖော်ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
• စာရင်းဝင်ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားနှင့် အစုရယ
ှ ယ
် ာရှင် (၁၀၀) ဦးနှင့် အထကရ
် သေ
ိှ
ာ အများနှင့်သက်ဆိင်သေ
ု
ာ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအတွက်

ဆက်နွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွ က်ရန် လိုအပ်

သော လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည့် ညွှန်ကြားချက် (၃/၂၀၂၀) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

• ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးစနစ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွ က်သည့် အနေဖြင့်
ကော်မရှင်သည် ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၉) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်း
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိုက
့ ို ကော်မရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ ပြင် ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံ

လက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး
ထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

အသေးစိတ်ကို စာမျက်နှာ (၁၄) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၂။ ကော်�်�မရှှင််၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််
မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််
"မြန်မာငွေချေးသက်သေခံလကမ
် တ်ဈေ
ှ
းကွက် ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်စေရေး အရှန်
ိ အဟုန်မြင့်
ှ ဆောင်ရွကရ
် န်"
ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ခေတ်သစ်စီးပွားရေး
တည်ထောင်ရာတွင် ခိုင်မာ၍ စနစ်ကျသည့် အရင်းအနှီးဈေးကွက်များသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်
ပါသည်။ နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို၏
့ အရင်းအနှီးဈေးကွက် ရှင်သန်ကြီးထွားစေရန်နှင့် ရင်းနှီးငွေများ ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိစေ
ရန် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည် • မိမတ
ိ ၏
့ုိ အရင်းအနှးီ ဈေးကွကအ
် ား ဒေသတွင်းနှင့် နိင်င
ု တ
ံ ကာစျေးကွကမ
် ျားနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်
• မျှတ၍လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသော ဈေးကွက်ဖြစ်စေရန် နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် အလေ့အကျင့်များအပေါ်
အခြေခံ၍ ရှင်းလင်းသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအရင်းအနှီးဈေးကွက်များ ဖိုရမ် (ACMF) တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတိုန
့ ိုင်ငံ၏
အရင်းအနှီးဈေးကွက်ရှင်သန်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွ က်ခြင်းဖြင့် ACMF လမ်းပြမြေပုံတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွ က်ရန်
ဖြစ်ပါသည်။

ရည််မှှန်းး�ချျက််
" ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်
လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် စျေးကွက်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းရန်"

အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယုံကြည်မှုသည် အဓိကအကျဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်မှု မရှိပါက
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို၏
့
ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များအား ခွဲဝေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုမည် မဟုတ်၍ စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများသည် ရင်းနှီးငွေရရှိမှု အခွင့်အလမ်းများ မရရှိခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မချဲ ထွ
့
ာင့်
့ င်နိုင်ခြင်းတိုကြေ
စီးပွားရေးတိးု တက်မက
ှု ုိ နှောင့်နှေးကြန့က် ြာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိင်င
ု တ
ံ င်
ွ စျေးကွကအ
် ပေါ် ယုကံ ြည်မှု
သည် အထူးသတိပြုရမည့်အချက် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ကော်မရှင်နှင့်ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းမှတာဝန်ရှိသူများအား
လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ် (၈-၁၀-၂၀၁၈)

၉

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွ ယ််ချျက််

၃။ မြ�န််မာ့့�အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််
ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးဈေးကွက်သည် ဖွံ့ ဖြိုးစဖြစ်သော်လည်း ခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းထားသည့် စျေးကွက်ဖြစ်ပါသည်။
ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများဖြစ်ကြသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ
ထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီတိုအ
့ ကြား အားပေး မြှင့်တင်ရန်နှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ဆောင်ရွ က်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်
သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွ က်မှုများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည် -
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A
အရင်းအနှီးဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ [1] ကို • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ တစ်ဆင့်ထုတ်ဝေရောင်းချသည့် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ နှင့်
• အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်ဝေရောင်းချသည့် အစုရှယ်ယာများကို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီများ [2] မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ [3]
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အမျ ိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းကျောင်းသူများသည်
ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွ က်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီများနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း [A] ကို • ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းကျောင်းသူ
အဖြစ်လည်းကောင်း ၊
• ကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်ဝေသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်း
ကျောင်းသူအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွ က်ရာတွင် 		
		

• ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ
လိုက်နာ ဆောင်ရွ က်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ [C] ကို လည်းကောင်း၊

		
		

• အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများမှ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှု အရည်အသွေး [B] ကိုလည်းကောင်း ကြီးကြပ်
စစ်ဆေးပါသည်။

၁၀

ကော်�်�မရှှင််၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််ချျက််များ�း�
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခိုင်မာသော အရင်းအနှီးဈေးကွက်တည်ဆောက်ရန် ကော်မရှင်သည် အောက်ပါအဓိကလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ကို
ဆောင်ရွ က်လျက်ရပ
ိ ှ ါသည် -

၁။ ဈေးကွက်ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးအတွက် မူဝါဒရေးရာ တိးု မြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
မူဝါဒရေးရာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနသည် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အပါအဝင် အရင်းအနှီးစျေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်ရှိချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ ရေးရာ
မူဘောင်ကို အားဖြည့်ဆောင်ရွ က်ရန်နှင့် ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ထိရောက်သည့် ဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေ
ရန်တိုအ
့ တွက် ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၃ ဦးဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းဌာန၏ လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွ က်ချက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ (၂၄) တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၂။ ငွေချေးသက်သေခံလကမ
် တ်
ှ လုပ်ငန်းနှင့် အများနှင့်သက်ဆိင်သေ
ု
ာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအား စောင့်ကြည့်
စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပက
် ပ
ွ က
် ဲခြင်း

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ဝန်ထမ်း ၂၆ ဦးဖြင့် ဆောင်ရွ က်
လျက်ရှိပါသည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရန်ကုန်စတော့ အိပ်ချိန်းအား
ခွင့် ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ အပါအဝင်စျေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအား ကြီးကြပ်
ကွပ်ကဲခြင်းတို့ ဆောင်ရွ က်ရန် ဝန်ထမ်း ၁၅ ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ စစ်ဆေးခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ စည်းကမ်း လိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် ဝန်ထမ်း ၁၁ ဦး
ဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးစျေးကွက်အား လုံခြုံစိတ်ချရသော ဈေးကွက်
တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အကျ ိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးရန်၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီများအား တည်ဆဲဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးမှုရှိစေရန် စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ (၂၆) တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချက်များနှင့် ဈေးကွက်တွင် အဓိကပါဝင်သူတိုအ
့ ကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အကျ ိုးရလဒ်
များကို အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

ပါါဝင််သူူများ�း�

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�

ဈေး�းကွွက််တွင််
ွ
တဆင့််�ခံံဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းသူူများ�း�

အစုုရှယ််ယာ
ှ
ာ
ထုုတ််ဝေ�ရော�ာင်းး�ချျသည့််�
ကုုမ္ပပဏီများ�း�
ီ

အကျိုးး���ရလဒ််များ�း�

ကော်�်�မရှှင််၏ ဆော�ာင််ရွွ က််ချျက််များ�း�

• ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ခြေ�ေများ�း�ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� သိိရှိိ�
နား�းလည််ခြ�င်းး�၊
• ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု မပြု�ုမီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ရန််အတွွက််
အရေး�းပါါသည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�
လွွယ််ကူူစွာာ� ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
• အစုုရှှယ််ယာာဝင််များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�၊

• ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််
ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊
• ဈေး�းကွွက််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန််
အတွွက်် မူူဝါါဒသစ််များ�း� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊

• တိိကျျ၍ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေရှိိ�သော�ာ ညွှှန််ကြား�း�
ချျက််များ�း�နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၊
• လုုပ််ငန်းး�နှှင့််�ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွ က််သူူကိုု�
အကြံ�ံပေး�းရန််အတွွက်် ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံ
လက််မှှတ််ထုုတ််ဝေ�သူူများ�း� ထံံမှှ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�
အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� သုံးး��သပ််
နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
• စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွ က််ခြ�င်းး�၊

• လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
များ�း�ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၊
• ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�နှှင့််�
ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�သို့့��
သွားး��ရော�ာက််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�
လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊

• အရင်းး�အနှီးး��နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မည့််�သူူများ�း� ရရှိိ�
နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
• ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််သူူတို့့��အကြား�း� မျှှတ၍
ညီီမျှှသော�ာ ဝန်းး�ကျျင်် ရရှိိ�ခြ�င်းး�၊
• စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� လိုု�က််နာာနိုု�င််ရန််
ရှှင်းး�လင်းး�မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊
• လုံံ�လော�ာက််၍ အချိိ�န််အခါါသင့််� သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း� ဖွွင့််�ဟ ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊

• စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�နှှင့််� အများ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််
သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီများ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််သို့့�� သွားး��ရော�ာက််
စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊
• မူူဝါါဒသစ််များ�း� ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၊
• ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�နှှင့််� တွဲဲ�ဖက််၍
ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််ငွေ�ေချေး�း�စာာချုု�ပ််ဈေး�းကွွက်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�
လာာစေ�ရေး�းဆော�ာင််ရွွ က််ခြ�င်းး�၊

၁၁

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွ ယ််ချျက််

ကော်မရှင်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွ က်ရာတွင် အောက်ပါဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်လျက်ရှိ
ပါသည် -

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ကော်မရှင်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်
လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များအတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိ
ပါသည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက်
အစိုးရအဖွဲ့အား အကြံပေးနိုင်ပါသည်။ အာဆီယံအရင်းအနှီးစျေးကွက်ဖိုရမ်၏ လမ်းပြမြေပုံ
နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း
များ အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိသောကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စျေးကွက်စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခိုင်မာတောင့်တင်းရေးအတွက်
အဓိကကျသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

အခြားသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်ခြင်း
• မြန်မာနိ ု င်င ံ တေ ာ ် ဗ ဟိ ု ဘဏ် သည်ဘဏ်နှ င့် ဘဏ်မဟု တ်သေ ာငွေရေးကြေးရေးအဖွ ဲ့
အစည်းများအား ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား
စာချုပ်များ ထုတ်ဝေရောင်းချသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရငွေတိုက်

• ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ကုမွဏီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်
ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းများကို ဆောင်ရွ က်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်
ကုမ္ပဏီရေးရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းကျောင်းသူအဖြစ် ဆောင်ရွ က်
ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ကော်မရှင်သည် မြန်မာ့
အရင်းအနှီး ဈေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် OECD၊ IFC နှင့် MIOD တိုန
့ ှင့် အတူ
နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်ခြင်း

ကော်မရှင်သည် နည်းပညာအကူအညီများနှင့် ဝန်ထမး် များ၏ စွမး် ဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန်နှင့်
အသိပညာများ တိုးပွားစေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်
လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဂျပန်
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု အေဂျင်စီ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ထိုင်း
နိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်
မှုနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့နှင့် ကိုရီးယားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်စတီကျုတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မဲခေါင်ဒေသခွဲ
အရင်းအနှီးဈေးကွက်များပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်ရေးအဖွဲ့(MCMC) ၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်
အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံစုံ ပါဝင်သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား လက်မှတ်ရေးထိုး
ခဲ့ပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတူအဖွဲ့အစည်းများ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံ+၃ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး
များ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်ဖြင့်
ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့သည့် အာရှငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်များဖော်ဆောင်ရေး (Asian Bond
Market Initiative-ABMI) အောက်တွင် အာဆီယံ+၃ ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ဖိုရမ်
(ASEAN+3 Bond market Forum-ABMF) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ABMF သည် နိင်င
ု ဖြတ်ကျေ
ံ
ာ်
အရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွ က်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တပြေးညီ
ဖြစ်စေရန်၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အာဆီယံ+၃ ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဆောင်ရွ က်နေသည့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတိုအ
့ ကြား ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများ မြှင့်တင်ရန်၊
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အစိုးရကဏ္ဍတိုအ
့ ကြား အသိအမြင်၊ ကျွမ်းကျင်
မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကော်မရှင်သည် ABMF နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လေ့လာသူအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပြီး
ကော်မရှင်ရုံး၏ အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ ပုံမှန်တက်
ရောက်လျက်ရှိပါသည်။

၁၂

ကော်မရှင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ
မှ စတင်၍ ဆင့်ပွားငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ABMI မှ နည်းပညာ
အကူအညီ အဆင့် (၅) ကို ရယူဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။

အာဆီယအ
ံ ရင်းအနှးီ ဈေးကွကမ
် ျားဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Working Committee
on Capital Markets Development – WC-CMD) တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
နှင့် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။

အာဆီယံအရင်းအနှီးစျေးကွက် ဖိုရမ်

ကော်မရှင်သည် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှ အရင်းအနှီးစျေးကွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းကျောင်း
သူများ ပါဝင်သည့် အာဆီယံအရင်းအနှီးစျေးကွက် ဖိုရမ် (ACMF) တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်
ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။၁ အာဆီယံအရင်းအနှီးစျေးကွက်ဖိုရမ် (ACMF) အနေဖြင့်
အာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အမြုံ (AEC) ၂၀၁၅ မူဘောင်အရ ဒေသဆိုင်ရာ အရင်းအနှီး
ဈေးကွက်များ ပိုမိုပေါင်းစည်းနိုင်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာများ မချမှတ်မီ စည်းမျဉ်းနှင့်
နည်းဥပဒေများအား ဟန်ချက်ညီညီ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အလေးပေး ဆောင်ရွ က်ခဲ့
ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ACMF လမ်းပြမြေပုံအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွ က်ရာတွင်
ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် အာဆီယံကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေး
စည်းမျဉ်းများကို အခြေခံ၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသည့် ကော်ပို
ရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား အကဲဖြတ်ရန် သုတေသနတစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၁၀) ကြိမ်မြောက်
မဲခေါင်ဒေသဆိ ု င် ရာ အရင်းအနှ ီ း ဈေးကွ က ် မ ျားပူ း ပေါင်းဆောင်ရွ က ် မ ှု အ ဖွ ဲ့ အစည်းအဝေးသိ ု ့ ကော် မ ရှ င် ဥက္က ဋ္ဌ
ဦးမောင်မောင်ဝင်းတက်ရောက်စဉ်

၁။ https://www.theacmf.org/members တွင် ကြည့်ပါ။

၁၃

ကော်�်�မရှှင််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပုံံ�
ကော်မရှင်တွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဆင့် နှစ်ဆင့်ရှိပါသည်။
၁။ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်
ဆောင်ရွ က်နေသည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချက်များနှင့်
ထိရောက်မှုရှိသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းကျောင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်
စေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့သည် ကော်မရှင်အဖွဲ့မှ အတည်ပြုထားသည့် လမ်းပြ
မြေပုံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွ က်ပါသည်။

မှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ�း�
•	ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေအရ
	ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းထားပြီး

စီမံကိန်း၊

•	ကော်မရှင်အစည်းအဝေးများအား ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ကြီးမှူး၍ အစည်းအဝေး (၁၁) ကြိမအ
် ထိ တွေ့ဆုပြ
ံ းီ မဟာဗျူဟာ
	ဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာများအား ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
•	ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေအရ ကော်မရှင်သည် သီးခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်
	ဖြစ်ရပါမည်။ သို ့သော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ
	တည်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
•	ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

အရေး�းပါါသည့််�အချျက််များ�း�
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ
မှ အစည်းအဝေး ၁၁ ခု ကျင်းပ ပြုလုပ်ပြီး

ဖြစ်ပါသည်။

!

ကော်မရှင်တွင် ကျားမ ၅၀ / ၅၀
ခု ကျင်းပ ပြုလုပ်ပြီး

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းအား ဖောက်ဖျက်မှုမရှိပါ။

၁၅

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - ကော်�်�မရှှင််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပုံံ�

၁။ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံ�စံံ

မြန်မာ့အရင်းအနှီးစျေးကွက်အား ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် ရည်ရွ ယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော
ကော်မရှင်၏ ပဓါနတာဝန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွ က်ရန်ဖြစ်
ပါသည်။ စျေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် အခိုင်အမာ
ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ထားပါသည်• တာဝန်ခံမှု - အရင်းအနှီးစျေးကွက် တိုးတက်မှုအခြေအနေများအား အများပြည်သူ သိရှိစေရန်အတွက် အစီရင်ခံစာ
အား နှစ်စဉ်ပုံမှန်ထုတ်ဝေရန် ရည်ရွ ယ်ထားပါသည်။
• ပွင့်လင်းမြင်သာမှု - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် ပိုမို
ကောင်းမွန်သော ကော်ပရ
ုိ တ်ဖ
ိ
င့်
ွ ဟထုတ်ဖောမ
် အ
ှု လေ့အထများအား ကျင့်သုးံ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေ
ခြင်း၏ ရည်ရွ ယ်ချက်ဖြစ်သော ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မျှတ၍ မတူကွဲပြား
သော အမြင်အား အသိပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကော်မရှင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပါသည်။
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�

ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမောင်မောင်ဝင်း

ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်း
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်(၅) ဦး
ဒေါ်ခင်လေးမြင့်
ဦးဌေးချွန်

ဦးသိန်းမြင့်

ဒေါ်တင်မေဦး

ဒေါ်တင်တင်အုန်း
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�

ဒေါ်တင်တင်အုန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါ်နီနီဆွေ

စီမံခန့်ခွဲမှု

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဦးဝင်းကြိုင်

စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ညွှန်မှူး

ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်ဆွေ

ဈေးကွက်ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်
စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းဌာန ညွှန်မှူး

ဒေါ်အိစိန်စိန်ကြွယ်

မူဝါဒရေးရာဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးဌာန ညွှန်မှူး

ဦးဆန်းဝင်း

ဈေးကွက် စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း
ဌာန ညွှန်မှူး

၁၆

ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ကော်မရှင်၏ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (၆) ဉီး
ကို စီမက
ံ န်
ိ း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မဝ
ှု န်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိင်
ု ရာ နယ်ပယ်အလိက
ု က
် ျွမး် ကျင်မှု
နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ အဆိုပြု ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်၏ အဓိက တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ • မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊
• ကော်မရှင်၏ အရင်းအမြစ်များ ခွဲဝေချထားမှုအား အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေရန်၊
• ကော်မရှင်၏ မဟာဗျူဟာ ရည်ရွ ယ်ချက်များ သတ်မှတ်ရန်၊
• စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ် သုံးသပ်ရန်၊
• ကော်မရှင်၏ ကော်ပိုရိတ်အလေ့အထများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊
• ဌာနတွင်း ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများအား အတည်ပြုပေးရန်၊
• ရာထူးဆက်ခံမည့် အစီအမံများ ရေးဆွဲရန်၊
• ပြင်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအား အတည်ပြုပေးရန်။

အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�

လုပ်ငန်းဆောင်တာများအားကော်မရှင်အဖွဲ့ရးံု ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး(၄)ဦးတိမ
ု့ ှသက်ဆိင်
ု ရာ
နယ်ပယ်အလိက
ု ် တာဝန်ယူဆောင်ရွကပ
် ါသည်။ ကော်မရှင်၏ အဓိက လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
(၄) ခုအား ဌာနလေးခုတမ
့ုိ ှ စီမဆေ
ံ
ာင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည် • စီမခန
ံ ်ခ
့ မ
ဲွ ဌ
ှု ာနသည် လူ့စမ
ွ း် အားအရင်းအမြစ်စီမခန
ံ ်ခ
့ ဲရေ
ွ းနှင့် အရအသုးံ စီမခန
ံ ်ခ
့ သ
ဲွ ည့်
ကိစမ
္စ ျားကို ဆောင်ရွကပ
် ါသည်။ ကောမ
် ရှင်ရုးံ ၏ အရင်းအမြစ်များ အကျုးရှ
ိ စ
ိ ာွ အသုးံ ချ
နိင်
ု ရန်အတွက် အခြားဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။
• ဈေးကွကက် ြီးကြပ်ကပ
ွ က
် ဲခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဌာနသည် ရန်ကုန်စတော့
အိပ်ချိန်း အပါအဝင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ လုပ်ငန်းတစ်ခုလးံု ၏ ဆောင်ရွက်
ချက်များအား စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲလျက်ရှိပြီး ယင်းတို၏
့
လုပ်ငန်း ဆောင်ရွ က်မှု
အရည်အသွေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွ က်ခြင်း ရှိ / မရှိ
သုးံ သပ်ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။
• မူဝါဒရေးရာဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးဌာနသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်များ ဖော်ထုတ်
ခြင်း၊ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းခြင်းတိ့ု ဆောင်ရွကလ
် ျက်
ရှပ
ိ ါသည်။
• ဈေးကွက်စုစ
ံ မ်းထောက်လမ
ှ း် ခြင်းဌာနသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား
၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွကမ
် အ
ှု ား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ နေ့စဉ်အစုရယ
ှ ယ
် ာ ရောင်းဝယ်
မှုကုိ စောင့်ကြည့်စိစစ် တင်ပြခြင်း၊ စုစ
ံ မ်းထောက်လမ
ှ း် ခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များကို လိက
ု ်နာမှုမရှပ
ိ ါက အရေးယူ ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။

၂။ ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�

ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ကော်မရှင်ကို ဦးဆောင်လမ်းညွှန်နိုင်ရန် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်း
ထားပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ကျား/မ အချ ိုး ညီမျှမှုရှိပြီး ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တန်ဖိုးနှင့် မူဝါဒရေးရာများ ဖော်ဆောင်
ရန် လိုအပ်သည့် ကျယ်ပြန့်သော အတွေ့အကြုံနှင့် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု ရှိသူများဖြစ်ပါသည်။

ဦးမောင်မောင်ဝင်း
ရာထူး - ဥက္ကဋ္ဌ

ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၇.၆.၂၀၁၆

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ

• ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်း၊
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

• ယခင်အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (MOPF)
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

• ယခင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

• ယခင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရသုံးမှန်းခြေ
ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
• ယခင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

• ယခင်အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန

ဒေါ်ခင်လေးမြင့်
ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်	
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၁၉.၈.၂၀၁၄

• ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)၊
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

• စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(စာရင်းအင်းပညာနှင့်
စီးပွားရေးစီမံကိန်းဒီပလိုမာ၊
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
• စာရင်းကိုင်ပညာဒီပလိုမာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ
စာရင်း ကောင်စီ (MAC)

ဦးဌေးချွန်
ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်	
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၁၉.၈.၂၀၁၄

ဦးသိန်းမြင့်
ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်	
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၆.၂.၂၀၁၇

• ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း)၊
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု
ဦးစီးဌာန၊

• ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း)၊

• အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ကော်မရှင်

• လက်မှတ်ရ ဥပဒေအကျ ိုးဆောင်၊
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

• စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(စာရင်းအင်းပညာ)နှင့်
စီးပွားရေးစီမံကိန်း ဒီပလိုမာ၊
ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်

ဒေါ်တင်မေဦး
ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်	
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၁၉.၈.၂၀၁၄

ဒေါ်တင်တင်အုန်း
ရာထူး - အတွင်းရေးမှူး
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၁၆.၉.၂၀၁၆

• ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း)၊
စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု
အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

• ယခင်စာရင်းစစ်၊ ပြည်ထောင်စု
စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

• အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ
ငွေချေးသက် သေခံလက်မှတ်လဲလှယ်
ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ

• စီးပွားရေးပညာဘွဲ့ (စိက
ု ပ
် ျုးရေး
ိ
ဘောဂဗေဒ)၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေး
တက္ကသိုလ်

• MDS မဟာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုဘွဲ့
(MDS)၊ Institute of Social Studies ၊
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ The Hague မြို့

• ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် (ငြိမ်း)၊
ရှမ်းပြည်နယ်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

• အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်
ကောင်စီ
• နာယက၊ မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရ
ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း
• လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင်

• စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(ဝါဏိဇ္ဇဗေဒ)
(စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေး)၊
ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

• ယခင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန၊
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

• စီးပွားရေးပညာဘွဲ့ (စာရင်း အင်းပညာ)၊
ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်
• စာရင်းကိုင်ပညာဒီပလိုမာဘွဲ့၊
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်ကောင်စီ

၁၇

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - ကော်�်�မရှှင််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပုံံ�

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၁၁) ကြိမ် ကျင်းပ
ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ တက်ရောက်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

အမည််

ရာာထူးး�

တက််ရော�ာက််မှုု

ဦးးမော�ာင််မော�ာင််ဝင်းး�

ဥက္ကကဋ္ဌ

၁၀၀%

အဖွဲ့့��ဝင််

၈၂%

ဒေါ်�်ခင််လေး�းမြ�င့််�

အဖွဲ့့��ဝင််

ဦးးသိိန်းး�မြ�င့််�

အဖွဲ့့��ဝင််

ဦးးဌေး�းချွွန််

ဒေါ်�်တင််မေ�ဦးး

၉၀%
၈၂%

အဖွဲ့့��ဝင််

ဒေါ်�်တင််တင််အုုန်းး�

၁၀၀%

အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��း

၁၀၀%

ကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို အဓိကအားဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည် • အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတို၏
့
ဈေးကွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှု ရှိ / မရှိ ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့၏ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်	
စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
• ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မူဝါဒ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အတည်
ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
• ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန် ပိုခ
့ ျမည့် သင်တန်းအစီအစဉ်များ အတည်
ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
• လုပ်ငန်းများ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွ က်နိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်ရုံးကို ကနဦးဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊ ဥပမာ- ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
ရေးဆွဲ အတည်ပြုခြင်း၊ ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ရုံးခန်းများ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊
• မိတ်ဖက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်ခြင်းနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ
လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
• ကော်မရှင်ရုးံ ၏ရငွေနှင့် အသုးံ စရိတ်များနှင့် ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချကမ
် ျားကို
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတိုမ
့ ှ ထုတ်ပြန်ထားသော
ဉပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွ က်ခြင်း ရှိ / မရှိ ကြီးကြပ်
စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။
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စီီမံံ၊ဘတ််ဂျျက််နှှင့််�
လူူစွွမ်းး�အားး�
အရင်းး�အမြ�စ််

မူူဝါါဒရေး�းရာာ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း

ရန််ကုုန််
စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံ
လက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�

စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�
နှှင့််�အများ�း�နှှင့််�သက််
ဆိုု�င််သော�ာကုုမ္ပပဏီီများ�း�

အစည်းး�အဝေး�း
တက််ရော�ာက််မှုု
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ရက််စွဲဲ�

အောက်ပါဇယားသည် ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချက်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် -

၃။ ကျျင့််�ဝတ််များ�း�
ကော်မရှင်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
တာဝန်ခံမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစွာ ကြိုးပမ်း အားထုတ်လျက်ရှိပါသည်။ ကော်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်
ထားသည့် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။
အစီရင်ခံစာ တင်ပြသည့် ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်း ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှု မရှကြေ
ိ
ာင်း
ဖောပ် ြအပပ
် ါသည်။
ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများမှ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွ က်ရာတွင် မျှတ၍
ကျင့်ဝတ်များနှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွ က်စေရန်အတွက် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွ က်လျက်
ရှိပါသည်။

ကော်မရှင်သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ် သိုမ
့ ဟုတ် ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
မရှိပေ။ ထို့ ပြင် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ၏ မလျော်ကန်သော ပြုမူဆောင်ရွ က်ချက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဖော်ထုတ်
နိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွ က်ထားပြီး တိုင်ကြားသူများ၏
သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း လျ ို့ဝှက်အဆင့်အတန်းအဖြစ် ထိန်းသိမ်း၍ တာဝန်ခံ ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်မှုများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားစာ (၄) စောင်နှင့် တရားမဝင်သော အရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွ က်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်ကြား
စာ (၂) စောင်ကို လက်ခံဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ ပြင်ကော်မရှင်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဈေးကွက်တွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ရန် တွန်းအားပေးဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်
သည် လိုက်နာဆောင်ရွ က်ရန် လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ အထူးသဖြင့်
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတို ့အနေဖြင့် လိုက်နာရန် လိုအပ်ချက်များ
အလွယ်တကူ သိရှိနားလည်နိုင်ရန် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
• ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၊ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းနှင့် ကောင်တာဈေးကွက်တို ့
အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိက
ု ်ဖျက်ရေး လုပ်ထုးံ လုပ်နည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၆)
ကိုလည်းကောင်း၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး
ထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွ က်သူများအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို
တိုးမြှင့်ဆောင်ရွ က်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၉) ကို လည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ
လိုက်နာဆောင်ရွ က်ရန် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆုံးရှုံး
နိုင်မှု အခြေခံသော စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းညွှန်ချက်ကိုလည်းကောင်း အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
• ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတို့မှ အများပြည်သူ
သို ့ ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း မပြုရသေးသည့် အတွင်းသတင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အရောင်းအဝယ်
ပြုလုပ်ခြင်းအား ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် ခိုင်မာသည့် မူဝါဒများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ထူထောင်ရန် ညွှန်ကြားချက်
အမှတ် (၄/၂၀၁၆) ကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ
နှင့် ယင်းတို ့၏ဝန်ထမ်းများမှ အတွင်း သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း
အား ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရာတွင်လွယ်ကူရှင်းလင်းစေရန် နောက်ထပ်လမ်းညွှန်ချက်ကို
လည်းကောင်း အသီးသီးထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သတင်းပေးတိင်
ု ကြားနိင်ကြေ
ု
ာင်း
ကောမ
် ရှင်၏ ဝက်ဘ်ဆိက
ု ်တွင်
လမး် ညွှန်ချက်

၁၉

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုု ရလဒ််များ�း�
မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်သည် တဖြည်းဖြည်း ပုံမှန်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လျက်
ရှိသည်ကို ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းသည် ယင်း၏ ဆဋ္ဌမမြောက်စာရင်းဝင်

ကုမ္ပဏီကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလတွင် လက်ခံခဲ့ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသားများ

အနေဖြင့် မြန်မာနိင်င
ု ၏
ံ စာရင်းဝင် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားတွင် အစုရယ
ှ ယ
် ာများ ဝယယ
် ူ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာနိုင်ခြင်း၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း
ယင်းတိုန
့ ှင့်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်သူများမှ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ

၇၆၂

ရာခိုင်နှုန်း အထိ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွ က်နိုင်ခဲ့ခြင်းစသည်တိုက
့ ို တွေ့မြင်
နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအချိန်အတောအတွင်း ဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
အလိုင
့ ှာ

ကော်မရှင်သည်

ဈေးကွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

မြှင့်တင်ရန်၊

အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အခွင့်အရေးများ အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ငွေကြေး
ခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရန်တိုအ
့ တွက်
အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့် ညွှန်ကြား ချက် (၁၃) ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်
သည် အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အများပြည်သူ

အသိအမြင် မြှင့်တင်ရန်တိအ
့ု တွက် ဆွေးနွေးပွမ
ဲ ျားနှင့် အလုပရ
် ဆွေ
ံု းနွေးပွမ
ဲ ျား
တွင်လည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်
ကောမ
် ရှင်သည် ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွ က်နိုင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတွင် တိုးချဲ ရင်းနှ
ီး
့

မြှုပ်နှခဲ့ပြ
ံ းီ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော လမ်းညွှန်ချက်
များကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

မှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ�း�
မြ�န််မာ့့�အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််ဆင့််�ကဲဲဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုု

• ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလတွင် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း၌ ကုမ္ပဏီတစ်ခုစာရင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း၊
• အစုရှယ်ယာရှင်(၁၀၀)နှင့် အထက်ရှိသည့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ (၆) ခုတိုမ
့ ှ သွက်လက်စွာ အရောင်းအဝယ်
ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိခြင်း၊
• မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများကို ယခုအခါ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ အရောင်း
အဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
• ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်
ဆောင်ရွ က်သူများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ ၇၆၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည့် ကျပ် (၁၆၀) ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိလာခြင်း၊

မူူဝါါဒရေး�းရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�

• အရင်းအနှီးဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအတွက် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှ င့်
အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များစသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလေးထားလိုက်နာရန်
အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (၁၅) ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း၊
• ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိင်င
ု တ
ံ င်
ွ ကော်ပရ
ုိ တ်ငွေချေ
ိ
းစာချုပ်များ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊ အရင်းအနှးီ ပံပ
့ းုိ ပေးသူများ
အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ငွေကြေးအရင်းအမြစ် အသစ်
အဆန်းများ ဖန်တီးနိုင်ရန်တိုအ
့ တွက် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်လျက်ရှိခြင်း၊

ဈေး�းကွွက််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�

• ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်စတော့အပ
ိ ်ချိန်း၏ လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို ပထမဆုးံ အကြိမ် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပြီး
စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကို ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်း၊
• ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
• ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုမရှိသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ
(၂) ခု ကို ဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်း၊
• စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီနှင့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စဉ်ဆက်မပြတ်
ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၁/၂၀၁၆) ကို လိုက်နာခဲ့ခြင်း၊

လူ့့�စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�

• ကော်မရှင်သည် ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ရုးံ ဝန်ထမး် များ ရောဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယရ
် န် ကျန်းမာရေးနှင့်
အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိင်
ု ရာ သတင်းအချကအ
် လကမ
် ျားနှင့် ညွှန်ကြားချကမ
် ျား
ကို စုစည်းခြင်း၊
• ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကွန်ပျူတာဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပြီး ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်
သတင်းအချကအ
် လကလ
် ခြု
ံု မ
ံ ရ
ှု စေ
ိှ ရန်နှင့် ယုကံ ြည်စိတ်ချစွာ အသုးံ ပြုရန်အတွက် ကောမ
် ရှင်ရုးံ အီးမေးလမ
် ျား အသုးံ ပြုခြင်း၊

အဓိိကကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ

၂ ခုကို ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပြီး တိုင်ကြားစာ
၆ စောင်လက်ခံဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

+

ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၇၂ ဦးဖြင့်

လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွ က်လျက်
ရှိပါသည်။

နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

အရင်းအနှီးဈေးကွက်မြှင့်တင်ရန်နှင့် အများ

ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်၍ အခမ်းအနား ၇၇ ခု ကျင်းပ
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ၄ ခု လက်မှတ်

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း
၉,၅၄၁ ခုကို စီမံခန့်ခွဲနေသည့် ငွေချေး
သက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏

လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေး
ခြင်းကို ၁၃ ကြိမ် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

ပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်မှ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့

အထိ YSX စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ စုစုပေါင်း
စျေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ် -

၆၄၈.၅၄၈ ဘီလီယံဖြစ်ပါသည်။

၂၁

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုရလဒ််များ�း�

၁။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုမူူဘော�ာင်် မြှ�ှင့့်�တင််
ဆော�ာင််ရွွ က််ခြ�င်းး�
“ကော်မရှင်အနေဖြင့် နိင်င
ု ဖ
ံ ့ံွ ဖြိုးတိးု တကမ
် က
ှု ုိ အထောကအ
် ပံ့ဖြစ်စေမည့် မြန်မာ့
အရင်းအနှီးဈေးကွက်ခိုင်မာ၍ အားမာန်အပြည့်ဖြင့် ထူထောင်ရန် မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းအများနှင့် နီးကပ်စွာ ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်
တွင် ကော်မရှင်၏ အထင်ရှားဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုမှာ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏
အစုရှယ်ယာများကို နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်
ပါသည်။ ယခုအခါ မူဝါဒရေးရာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ဌာနအနေဖြင့် အရင်းအနှီး
ဈေးကွက်မြင့်တင်မှုကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွ က်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ
တွင် ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက် ထူထောင်ရန် အားသွန်ခွန်စိုက်
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ ”

ဒေါ်တင်မေဦး

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စံံနှုုန်းး�များ�း� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�

ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ဝေရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ
များအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တောင့်တင်းခိုင်မာစေရန်အတွက် အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွ က်
ခဲ့ပါသည်။ အဓိက ဦးစားပေးဆောင်ရွ က်နေသည့် နယ်ပယ်နှစ်ခုမှာ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်
အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု

ကော်မရှင်သည် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုနှင့် ဖွံ့ ဖြိုး
တိုးတက်မှုအဖွဲ့(OECD)နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတိုန
့ ှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU)
ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့
ပါသည်။ အဆိုပါ စာချွန်လွှာအရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး
နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်
စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အစုရှယ်ယာရှင် (၁၀၀) နှင့်
အထက်ရသ
ိှ ည့် အများနှင့်သက်ဆိင်သေ
ု
ာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအတွက်
ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အလေ့အကျင့်
ကောင်းများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တိကျသော
လမ်းညွှန်ချက်များ ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကြံပေး
ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း
ကော်မတီတွင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုနှင့်ဖွံ့ ဖြိုး
တိုးတက်မှုအဖွဲ့၊
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း
ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၊ ရင်းနှးီ မြှုပ်နှမ
ံ ှုနှင့်ကုမဏ
္ပ ည
ီ န်
ွှ ကြားမှု
ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံဒါရိုက်တာများ
အင်စတီကျူ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်
စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၊ ရန်ကုန်စတော့

အိပ်ချိန်းနှင့် နိင်င
ု တ
ံ ကာမိတ်ဖကအ
် ဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွမး် ကျင်
ပညာရှင်များ ပါဝင်ပြီး ၄င်းတို၏
့
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အကြံပြုချက်များမှ အကျ ိုးရလဒ်များ
စွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။၁
အကြံပေးကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် ကော်မတီ
အဖွဲ့ဝင်များသည် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အများ
နှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတိုအ
့ ကြား
ကော်ပိုရိတ်စီမံ
အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အသိအမြင်ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို
အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်ခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေး
ပူးပေါင်းဆောင်ရွကမ
် ှုနှင့် ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တကမ
် အ
ှု ဖွဲ့သည် ကောမ
် ရှင်
၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် နည်းပညာပံ့ပိုး ကူညီခဲ့ပြီး
ကော်ပရ
ုိ တ်စ
ိ
မ
ီ အ
ံ ပ
ု ်ချုပ်မအ
ှု မိန်ကြေ
့
ာ်ငြာစာမူကြမ်း ပြုစုခြင်း၊
အကြံပေးကော်မတီဝင်များအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ
ဆောင်ရွ က်ရာတွင် စီမံပေးခြင်းတိုက
့ ိုလည်း ဆောင်ရွ က်
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် OECD ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများတွင် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု
ထိရောက်စွာ လက်ခံကျင့်သုံးမှုကို ပြုစုပျ ိုးထောင်ရန်
ရည်ရွ ယ်ချက်ဖြင့် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အများနှင့်
သက်ဆိ ု င်သေ ာကု မ ္ပ ဏ ီ မ ျား လိ ု က ်နာကျင့်သု ံ း နိ ု င်ရေ း

၁။ ကော်မတီတွင် အထူးသဖြင့် OECD, SECM, DICA, CBM, IFC, MICPA UMFCCI နှင့် YSX တိုမ
့ ှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။

၂၂

ကော်ပရ
ုိ တ်စ
ိ
မ
ီ အ
ံ ပ
ု ်ချုပ်မှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်
ရန် အနီးကပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။
ကော် မ တီ အ စည်း အ ဝေး ( ၃ ) ကြိ မ် ကျ င်း ပ ပြု လု ပ်ခဲ့ပြီး
နောက် အကြံပေးကော်မတီသည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်
မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအသစ်အတွက်
အခြေခံမမ
ူ ျားကို ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀) ကို
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အလားတူပင် ကောမ
် ရှင်သည် အပြည်ပြည်ဆိင်
ု ရာ ဘဏ္ဍာရေး
ကော်ပရေ
ုိ းရှင်းနှင့် နယ်ပယ် (၂) ခုတင်
ွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ခဲ့ရာ ပထမနယ်ပယ်မှာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီများ
ကျင့်သုံးနေသည့် အလေ့အထများကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့်
ဒေသတွင်း နိင်င
ု မ
ံ ျားတွင် ကျင့်သုးံ နေသည့် စံချိန်စည
ံ န်
ွှ းနှင့်
နှိုင်းယှဉ်သုးံ သပ်ရန်ဖြစ်ရာ အာဆီယကေ
ံ
ာ်ပရ
ုိ တ်စ
ိ
မ
ီ အ
ံ ပ
ု ်ချုပ်မှု
အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရ ှ ိ သေ ာ
မြန်မာနိုင်ငံကော်ပုရ
ိ ိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်
ကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေး
ကော်ပရေ
ုိ းရှင်းသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ လုပ်ငန်း
ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၊ ရင်းနှးီ မြှုပ်နှမ
ံ ှုနှင့် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားညွှန်ကြားမှု
ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်စတော့အပ
ိ ်ချိန်းတိန
ု့ င့်
ှ ပူးတွ၍
ဲ အကောင်
အထည်ဖော် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ အကျ ိုးရလဒ်အဖြစ်
မြန်မာနိင်င
ု ံ ကော်ပရ
ုိ တ်စ
ိ
မ
ီ အ
ံ ပ
ု ်ချုပ်မှု အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းကို

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်
မှုဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်
အစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်

၅.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့တင်
ွ ထုတ်ပြန်နိင်ခဲ့ပြ
ု
းီ ကု မ္ပ ဏီ များ တွ င်
ကောပ
် ရ
ု ိ တ်စ
ိ မ
ီ အ
ံ ပ
ု ်ချုပမ
် ှု အလေ့အထများ တိးု တက်ခဲ့ပါသည်။
ခဲ့ပါသည်။၁
ကော်မရှင်သည် အပြည်ပြည်ဆိင်
ု ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပရေ
ု ိ းရှင်း
နှင့် ဆက်နွယသ
် ည့် ပုဂုိ ္ဂ လ်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ရောင်းဝယ်
လွှဲပြောင်းခြင်း (Related Party Transaction-RPT) ဆိင်
ု ရာ
စည်းမျဉ်းကိလ
ု ည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းသည် ကော်မရှင်၏
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် နည်းပညာ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီး
ဆက်နွယသ
် ည့် ပုဂုိ္ဂ လ်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ရောင်းဝယ်
လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ မူကြမ်းပြုစုခြင်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်
သူများအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွ က်ရာတွင်
စီမပေ
ံ းခြင်းတိက
ု့ လ
ုိ ည်း ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ ကိဗ
ု စ်-၁၉
ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အသွားအလာကန့သ
် တ်ချက်များ
ကြောင့် ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများနှင့်
အွန်လိုင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ယင်းတို၏
့ တုံ့ ပြန်ချက်များ
ရယူခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုဆေ
့
ာင်ရွ က်ခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာ့
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကိက
ု ်ညီသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖြစ်ရေး
အတွက် သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
တွင် ဆက်နွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအကြား
ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်
(၃/၂၀၂၀) ကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မရှင်နှင့်အာရှဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ်တိုပ
့ ူးတွဲ၍ အာရှနိုင်ငံများ
တွင် အရည်အသွေး မြင့်မားသည့်ငွေချေးသက်သေခံ လကမ
် တ်
ှ
ဈေးကွက်များ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပြုလုပ်စဉ်

ငွေ�ေကြေး��းခဝါါချျမှုုနှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ငွေကြေးခဝါချမှု
တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃ ရက်
နေ့တွင် အမျ ိုးသားအဆင့်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်
မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များကို
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် အဆိုပါ မဟာဗျူဟာ
လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွ က်ရန်
အတွက် ညွှန်ကြားချက် (၂) ခုနင့်
ှ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းများ
ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းတို ့သည်
၂၀၁၆ ခုနစ်တ
ှ င်
ွ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်
အမှတ် (၃/၂၀၁၆) (စာမျက်နှာ ၂၃ တွင်ဖတ်ရရ
ှု န်) ကို ဖြည့်စွက်
သည့် ညွှန်ကြားချက်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။ ထိ့ု ပြင်
ကော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဆွေးနွေး
ညှန
ိ င်
ှို းတိင်
ု ပင်ခဲ့ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် အညီ ငွေချေး

သက်သေခံလက်မတ်
ှ များ လဲလယ
ှ ်ရောင်းဝယ်ရေးနည်းဥပဒေ
၇၃ ၊ အပိဒ်ခ
ု ဲွ (ခ) (ကက) ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး၊ နည်းဥပဒေ ၁၃၃၊
အပိုဒ်ခွဲ (ခ) တွင် အပိုဒ်ခွဲငယ် (၉) ကို ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသည်။
ငွေချေးသက်သေခံလကမ
် တ်
ှ လုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်
အကြမး် ဖကမ
် က
ှု ု ိ ငွေကြေးထောကပ
် မ
့ ံ ှုဆိင်
ု ရာ ဆုးံ ရးံ ှု နိင်ခြေ
ု
များ
ကို သိရန
ိှ ားလည်မရ
ှု စေ
ိှ ရန်နှင့် အရေးယူဆောင်ရွကမ
် ှု မြှင့်တင်
ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းနှင့်
ငွေချေးသက်သေခံလကမ
် တ်
ှ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအတွက် ရှင်းလင်း
ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်
လျက်ရသ
ိှ ည့် တွေ့ဆုဆွေ
ံ
းနွေးပွမ
ဲ ျားတွင် ဆွေးနွေးညှန
ိ င်
ှို းခြင်း
တို ့အပါအဝင် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

၁. https://secm.gov.mm/wp-content/uploads/2019/04/MCG-Scorecard-English-Layout-High-Res-9-April_FINAL.pdf တွင် ကြည့်ပါ။

၂၃

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုရလဒ််များ�း�

အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ရန််အတွွက်် အားး�ပေး�းဆော�ာင််ရွွ က််ခြ�င်းး�

“ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော
ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ဆောင်ရွ က်ခဲ့
ရပါသည်။ မတူကွဲပြားသော ခေါင်းစဉ်များ၏ ရှုပ်ထွေးနက်နဲမှု၊ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု
အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေမှုနှင့် ဌာနပေါင်းစုံ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတိုကြေ
့
ာင့်
စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ အခိင်
ု အမာ ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကျွမး် ကျင်ခြင်း
တို ့ မ ဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသည်ပင် ကော်မရှင်၏ ဖြစ်တည်မှုနှင့်
ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် “အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း
ဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီအံ့” ဟူသော မျှော်မှန်းချက်
အတိုင်း ဦးလည်မသုန် ဆောင်ရွ က်နိုင်မှုကို ပြသနေပါသည်။”

ဦးဌေးချွန်

ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�၏ အစုုရှှယ််ယာာများ�း�ကိုု� နိုု�င််ငံံခြား�း�သားး�
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း� ရော�ာင်းး�ဝယ််ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�

တက်ကြွပြောင်းလဲမရ
ှု သေ
ိှ
ာ အရင်းအနှးီ ဈေးကွကမ
် ျားသည်
ကျယ်ပြန့်သော အရင်းအနှီးပံ့ပိုးသူများပေါ်တွင် အခြေ
တည်လျက် ရှပ
ိ ါသည်။ သိ့ု ဖြစ်ရာ မြန်မာအ
့ ရင်းအနှးီ ဈေးကွက်
ဖွံ့ ဖြိုးမှုကို ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏
အစုရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်မည့် အလားအလာရှိသော
ရင်းနှးီ မြှုပ်နှသ
ံ ူ အရေအတွက် ချဲထွ
ု ခြ
ံ ားသား
့ င်ခြင်းနှင့် နိင်င
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတိုသ
့ ည် အရေးပါသည့်
လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေကို
ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးနောက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုမ္ပဏီများတွင် နိုင်ငံခြားသားများ ပိုင်ဆိုင်မှု
ကို ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ခွင့်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ခွင့်ပြုခဲ့
ခြင်းကြောင့် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများတွင် နိုင်ငံခြားသား
ပါဝင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊
ဩဂုတ်လမှ စတင်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ညွှ န် ကြားမ ှု ဦ းစီ း ဌာန၊ ပြည်တွ င် းအခွ န် များဦးစီ း ဌာန၊
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းနှင့်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတိုထ
့ ံမှ သဘောထားမှတ်ချက်
များ တောင်းခံခဲ့ပြီး အမိန့်ကြော်ငြာစာမူကြမ်း ပြုစုခဲ့
ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသား ပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်
ပြုနိင်
ု ရန် ဆောင်ရွကရ
် မည့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် (ဥပမာ ၊
အခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာကုမ္ပဏီများ
ဥပဒေအရ လိက
ု ်နာဆောင်ရွကရ
် မည့် ကိစရ
္စ ပ်များ - စသည်) မှာ
အကျုးဆက်
ိ
များစွာ ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် ကော်မရှင်သည်
ဂရုတစက
ု ိ ် သတိကြီးစွာဖြင့် ဆန်းစစ်သုးံ သပ်ခဲ့ပြီး သက်ဆိင်
ု ရာ
အာဏာပိင်
ု များ၏ သဘောတူညခ
ီ ျက် ရရှစေရေ
ိ
း လိအ
ု ပ်ချက်
များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦး ရေးဆွဲခဲ့သည့်
မူကြမ်းကို (၇) ကြိမ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခဲ့ပြီးနောက် ကော်မရှင်
သည် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ
၏ အစုရှယ်ယာများကို နိုင်ငံခြားသား ပါဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
ခွင့်ပြုရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၀) ကို
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််ငွေ�ေချေး�း�စာာချုု�ပ််ဈေး�းကွွက်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�
အလားအလာရှသေ
ိ
ာ ရင်းနှးီ မြှုပ်နှသ
ံ ူ အရေအတွက် တိးု ပွား
ရေးသည် အရေးပါသည့် ခြေလှမး် ဖြစ်ရာ ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မတ်
ှ များ ထုတ်ဝေရောင်းချသူများ ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်စေရန်
သည်လည်း မရှမ
ိ ဖြစ် လိအ
ု ပ်လာပါသည်။ ယနေ့အချိန်အခါ
တွင် စာရင်းဝင်ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားနှင့် အစုရယ
ှ ယ
် ာရှင် (၁၀၀) ဦးနှင့်
အထက်ရသေ
ိှ
ာ အများနှင့် သက်ဆိင်
ု သည့် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအနေ
ဖြင့် ယင်းတိ၏
့ု
အစုရယ
ှ ယ
် ာများကိသ
ု ာ ရောင်းဝယ်လျက်ရိှ
ပါသည်။ သိရ
့ု ာတွင် မြန်မာ့အရင်းအနှးီ ဈေးကွက်တွင် ငွေချေး
သက်သေခံလက်မတ်ထ
ှ
တ်ဝေရေ
ု
ာင်းချသူများနှင့် ရင်းနှးီ မြှုပ်နှံ

၂၄

သူများကို ဆွဲဆောင်မှု မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည်
မြန်မာ့အရင်းအနှးီ ဈေးကွက်တွင် ငွေချေး သက်သေခံလက်မတ်
ှ
အမျ ိုးအစားသစ်တစ်မျ ိုးဖြစ်သည့် သီးသန့်ကုမ္ပဏီများမှ
ထုတ်ဝေသည့် ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များ အရောင်း
အဝယ် ပြုလုပ်ခွင့်ပြုနိုင်မည့် ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်
ဈေးကွက် ထူထောင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွ က်
လျက် ရှိပါသည်။
အဆိပ
ု ါ ရည်မှန်းချက်ရရှစေ
ိ ရန်အတွက် စီမက
ံ န်
ိ း၊ ဘဏ္ဍာရေး
နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့

သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ဝေရန်နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေပေးချေမှုစနစ်တွင် ကျောရိးု သဖွယ်ဖြစ်
သော ဗဟိဘဏ်
ု
ကွန်ယက်စနစ် (CBM-net) အဆင့်မြှင့်
တင်ရန်တို ့အတွက် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ပြင်ဆင်ချက်
ကို လက်မတ်ရေ
ှ
းထိးု ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိပ
ု ါ ကွန်ယက်စနစ်သည်
ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ
အမျုးအစားသစ်တစ်မျ
ိ
ုးဖြစ်
ိ
သည့် ကော်ပရ
ုိ တ်ငွေချေ
ိ
းစာချုပ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက်
လိအ
ု ပ်သော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ
တွင်
ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ထူထောင်ရန်
အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာအကူအညီ ရယူနိုင်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးနှင့် အကြံပေး
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုး
ခဲ့ပါသည်။
ထို့ ပြင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား အားထုတ်ကြိုးပမ်း
ညှ ိ န ှို င် းဆောင်ရွ က်ရန်အတွက် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်

သတ်မှတ်ထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ
နှင့် ကိက
ု ်ညီမရ
ှု သေ
ိ ှ ာ စာရင်းဝင်ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား
နှင့် အများနှင့်သက်ဆိင်သေ
ု
ာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား
သည် ကော်ပရ
ု ိ တ်ငွေချေ
ိ
းစာချုပ်များ ထုတ်
ဝေခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။ အဆိပ
ု ါ အဆင့်
တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ရင်းနှးီ
မြှုပ်နှသ
ံ မ
ူ ျားသာ ယင်းကော်ပရ
ု ိ တ်ငွေချေ
ိ
း
စာချုပ်များ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

စတင််ဆော�ာင််ရွွ က််ခြ�င်းး�
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ကု မ္ပ ဏီ အ ချု့ကိ
ိ ု က န့် သ တ်ရွေးချယ်ပြီး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် အစုအဖွဲ့တစ်ခုကို
ကော်ပိုရိတ် ငွေချေးစာချုပ်ကမ်းလှမ်း
ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။ အဆိပ
ု ါ ပထမ
အဆင့်တွင် ကော်မရှင်သည် လုပ်ငန်းစဉ်
တစ်ခုလုံးကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့် တိုးမြှင့်
ဆောင်ရွကရ
် န် လိအ
ု ပ်သည့် နယ်ပယ်များ
ကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုုတိိယအဆင့််�
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ရှေ့�့�ပြေး��းအဆင့််�

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို ၂၀၁၉ ခုနစ်
ှ ၊ မတ်လတွင်
ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်
ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကော်မတီတွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး
နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိင်င
ု တေ
ံ
ာ်
ဗဟိဘဏ်
ု
၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တိုမ
့ ှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်
ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အာရှဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ်၊ အာရှငွေချေး
စာချုပ်ဈေးကွက်များ ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့၊ အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကို
ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် ပါဝင် ဆောင်ရွ က်စေခြင်းတို့ ဆောင်ရွ က်
ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်
စီမခ
ံ ျက်ကုိ အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည် -

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် ငွေချေး
သက်သေခံလက်မတ်
ှ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား မှတဆင့်
ကော်ပုရ
ိ ိတ်ငွေချေးစာချုပ်ထုတ်ဝေခွင့်ပြု
သည့် ကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်ဝေသော
ကောပ
် ရ
ု ိ တ်ငွေချေ
ိ
းစာချုပမ
် ျား ဝယယ
် ခ
ူ င့်
ွ
နှင့် ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

မြ�န််မာ့့�အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက်် တိုးး��တက််လာာခြ�င်းး�
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်
စေရန်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစုစုပေါင်း (၇၇) ကြိမ် ပါဝင်ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေး
နွေးပွဲ (၂၉) ကြိမ်နှင့် သင်တန်း (၁၈) ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းပြပွဲ (၂၀၂၀) တွင်
လည်း ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီး ယခုအကြိမ်ပြပွဲကို ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့မှု၏ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် အွန်
လိုင်းဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက်် တိုးး��တက််လာာစေ�ရန်် ကော်�်�မရှှင််မှှ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီခဲ့့�သည့််� အလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�၊
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�၊ သင််တန်းး�နှှင့််� အခြား�း�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုများ�း�
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“ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍမှဘဏ္ဍာရေးအခွင့်အလမ်းများ”
ဆွေးနွေးပွက
ဲ ျင်းပစဉ် (၁၈-၇-၂၀၁၉)

၂၅

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုရလဒ််များ�း�

၂။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဈေး�းကွွက််ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွ က််စေ�ခြ�င်းး�
“ကော်မရှင်သည် ရင်းနှးီ မြှုပ်နှသ
ံ မ
ူ ျား၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယရ
် န် အခိင်
ု အမာ
ဆောင်ရွကလ
် ျကရ
် ရ
ိှ ာ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမး် များ
လိက
ု ်နာဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကြီးကြပက
် ပ
ွ က
် ဲခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းတိ့ု
ဆောင်ရွကလ
် ျကရ
် ပ
ိှ ါသည်။ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားမှ လကရ
် ိှ လိက
ု ်နာဆောင်ရွကမ
် ှု အဆင့်
မှာ အားရကျေနပ်ဖွယ် မရှသေ
ိ
ာလ
် ည်း အများစုမာှ ယင်းတိ၏
့ု အပေါင်းလက္ခဏာ
ဆောင်သည့် အလေ့အကျင့်များ အဆင့်ဆင့် တိးု တကမ
် မ
ှု ျားရှသ
ိ ည်ကို သတိပြု
မိပါသည်။ ဈေးကွကက
် ုိ ထိန်းကျောင်းသူအနေဖြင့် ကောမ
် ရှင်သည် ယင်းတိ၏
့ု
စည်းမျဉ်းစည်းကမး် လိက
ု ်နာဆောင်ရွကမ
် ှု တိးု တကလ
် ာစေရန် စဉ်ဆကမ
် ပြတ်
အားထုတ်ကြိုးပမး် မက
ှု ုိ မျှောလ
် င့်လျကရ
် ပ
ိှ ါသည်။"

ဦးသိန်းမြင့်

ဈေး�းကွွက််တွွင််ပါါဝင််သူူများ�း� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�
ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�
ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားကို
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်နှင့် ထုတ်ပြန်
ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်း ရှိ/
မရှိ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှပ
ိ ါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊
စက်တင်ဘာလကုန်အထိ မြန်မာနိင်င
ု တ
ံ င်
ွ ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မတ်
ှ ကုမဏ
္ပ ီ (၆) ခုတသ
့ုိ ည် ငွေချေးသက်သေခံလကမ
် တ်
ှ
များ ရောင်းဝယ်လျက်ရှိပါသည်။
ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို
လိုက်နာမှုရှိစေရန်အတွက်
ကော်မရှင်သည်
ငွေချေး
သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏
လုပ်ငန်းခွင်များသို့
သွားရောက် စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။ ကော်မရှင်သည်
ယင်းတို၏
့
ဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ် အရည်အသွေး၊
လိုက်နာဆောင်ရွ က်မှု အခြေအနေ၊ အထူးသဖြင့် ငွေကြေး
ခဝါချမှုနှင့် အကြမး် ဖကမ
် က
ှု ငွေကြေးထောကပ
် မ
့ ံ ှု တိက
ု ်ဖျက်ရေး
ဆောင်ရွ က်ထားရှိမှု၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အွန်လိုင်းဖြင့်
ရောင်းဝယ်မှု အခြေအနေ၊ မျှတမှုမရှသ
ိ ည့် အရောင်းအဝယ်
ဆောင်ရွ က်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးမှု လုပ်ငန်းစဉ်တိုန
့ ှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အကဲဖြတ် စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကော်မရှင်သည်
လုပ်ငန်းခွင် စစ်ဆေးမ (၇) ကြိမ် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေး
တွေ့ရှိမှု ရလဒ်များကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မေလတွင်
ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀) ဖြင့် ကော်မရှင်ဝက်ဘ်ဆိက
ု ်
တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ခြုံငုံ ကြည့်မည် ဆိုပါက ငွေချေး
သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အောက်ပါတို့
ကို အားဖြည့်ဆောင်ရွ က်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည် • စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိက
ု ်နာဆောင်ရွကရ
် န်အတွက်
ဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်မက
ှု ုိ တိးု မြှင့်ဆောင်ရွကရ
် န် သာမက

၂၆

ယင်းတို့ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဌာနတွင်း မူဝါဒများကို
လည်း လိုက်နာဆောင်ရွ က်ရန်၊
• လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သယ
ွ ်ဆောင်ရွကသ
် အ
ူ ပေါ် အလေးထား
အလေးထား စိစစ်ခြင်း အထူးသဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှု
နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်
ရေးဆိင်
ု ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လိက
ု ်နာဆောင်ရွကရ
် န်၊
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကော်မရှင်
သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ (၆) ခု၏
လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ ပြင်
ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၏
လုပ်ငန်းဆောင်ရွ ကမ
် မ
ှု ျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍တိင်
ု ကြားမှု(၄)စောင်
လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စုစ
ံ မး် စစ်ဆေးမမ
ှု ျား ဆောင်ရွက်
ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ
(၂) ခုကို ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပါသည် • ငွေချေး သ က်သေခံ လ က် မှ တ် ကု မ္ပ ဏီ တစ်ခု သ ည်
ငွေချေးသက်သေခံလကမ
် တ်
ှ များ လလ
ဲ ယ
ှ ်ရောင်းဝယ်ရေး
ဥပဒေကို လိက
ု ်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှဘဲ
ိ ယင်း၏ မိခင်
ကုမဏ
္ပ သ
ီ ့ုိ ချေးငွေထုတ်ချေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည်
အဆိပ
ု ါ ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ ကုမဏ
္ပ သ
ီ ့ုိ ချေးငွေ
အား အလျင်အမြန်ပြန်လည်တောင်းခံရန် ညွှန်ကြားခဲ့
ပါသည်။ ယင်းအမှုကိစ္စကို ဆက်လက်ဆောင်ရွ က်
လျက်ရှိရာ ကော်မရှင်အနေဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စအား
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျက်ရှိခြင်း၊
•အခြားငွေချေးသက်သေခံ လ က် မှတ်ကု မ္ပ ဏီ တစ်ခု
သည် ကော်မရှင်ထံ တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို
အချိန်မီ တင်ပြမှုမရှခြင်
ိ း၊

ကော်မရှင်သည် ဂျပန်နိင်င
ု ၊ံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ
နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိင်
ု ရာ လမး် ညွှန်ချက်များ
ဖြစ်သည့် ကြော်ငြာခြင်း၊ အရောင်းအဝယ် မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တဆင့်ခံ၍ ဖြန့်ချိ
ရောင်းချခြင်း၊ အတွင်းသတင်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊
ဈေးကစားခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်စနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်
သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု
နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိက
ု ်ဖျက်ရေး
လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးခြင်းတိ့ု အပါအဝင် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း

နှင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း စွမ်းဆောင်
ရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
မှ စတင်ကာ ကော်မရှင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဘဏ္ဍာရေး
ဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီမှ ကျွမး် ကျင်ပညာရှင်များ ဖိတ်ခေါ်၍
လက်တွေ့သင်တန်းများ ပိခ
့ု ျ၍ လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်ရုးံ
တွင် အကြံပေးပုဂုိ္ဂ လ်ခန့အ
် ပ်၍ ကော်မရှင်၏ စွမး် ဆောင်ရည်
မြင့်မားတိးု တက်လာစေရန်အတွက် လည်းကောင်း စဉ်ဆက်
မပြတ် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�နှှင့််� အများ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာကုုမ္ပပဏီီများ�း�
အများပိင်
ု ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမက
ှု ုိ
အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် အစုရယ
ှ ယ
် ာရှင်
(၁၀၀) ဦးနှင့် အထက်ရှိသည့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော
ကုမ္ပဏီ (၄၅) ခု စာရင်းကို ကော်မရှင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီကြီး
များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်သည် အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်
(၂) ခုကို ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည် • ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်သည် ဖြစ်စေ၊
စာရင်းမဝင်သည်ဖြစ်စေ အများပြည်သူသ့ုိ အစုရယ
ှ ယ
် ာ
ကမ်းလှမး် ရောင်းချမည့် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအတွက် ကော်မရှင်
သည် ယင်းတို့ တင်ပြလာသည့် အလားအလာညွှန်း
တမ်းသည် ကော်မရှင်၏ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်
ကိုက်ညီခြင်း ရှိ၊ မရှိ သေချာမှု ရှိစေရန် အကဲဖြတ်
ဆန်းစစ်လျက်ရှိပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အလားအလာညွှန်းတမ်း
(၃) ခုနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်
အလားအလာ ညွှန်းတမ်း (၂) ခု တိုက
့ ို လက်ခံဆောင်
ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

• အစုရှယ်ယာရှင်(၁၀၀)ဦးနှင့် အထက် ရှိသည့် အများ
နှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက် ကော်မရှင်
သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာ ဆောင်ရွ က်

%

86

စေရန်အတွက် ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။ ကော်မရှင်
သည် ယင်းတို၏
့
ကော်ပိုရိတ်ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှုများ၊
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအလေ့အထများနှင့် အထူး
ဖြင့် အစု ရ ှ ယ ် ယ ာရှ င် များ၏ အခွ င့် အရေးများကိ ု
အလေးထား ဆောင်ရွ က ် လ ျက ် ရ ှ ိ ပ ါသည်။ ၂၀၁၈၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်
(၁၀၀) ဦးနှင့် အထက်ရသ
ိှ ည့် အများနှင့် သက်ဆိင်
ု
သောကုမ္ပဏီအရေအတွက် (၃၉) ခု ရှိရာမှ ၂၀၂၀
ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ဆုံးချိန်တွင် အဆိုပါ
ကုမ္ပဏီအရေအတွက် (၄၅) ခု အထိရှိလာပါသည်။

ကော် မ ရှ င် မှ ထု တ် ပြန်ခဲ့ သ ည့်စဉ်ဆ က် မ ပြတ်ဖွ င့် ဟ
ထုတ်ဖော်မှုအမိန့်ကြော်ငြာစာ (၁/၂၀၁၆) ကို လိုက်နာ
ဆောင်ရွ က်မှု အခြေအနေမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိပေ။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ
အားလုးံ သည် လုလေ
ံ
ာက်သော သတင်းအချက်အလက်များ
ကို သက်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့
သော်လည်း စာရင်းဝင်မဟုတ်သော အများပိင်
ု ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၏
၉ ရာခိုင်နှုန်းသာ ထိုသို့ ဆောင်ရွ က်နိုင်ခဲ့သည်။ စာရင်းဝင်
ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားနှင့် အများနှင့်သက်ဆိင်သေ
ု
ာ ကုမဏ
္ပ တ
ီ အ
့ုိ ကြား
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွ က်မှု အခြေအနေ
မှာ သိသာထင်ရှားစွာဖြင့်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်

9% 5

%

Public Companies

Good
Acceptable
Insufficient
100%

Listed Companies

၁။ https://secm.gov.mm/en/public-companies/. တွင် ကြည့်ပါ။

(၃)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်စတော့အပ
ိ ်ချိန်း၏ နှစ်ပတ်လည်
အခမ်းအနားတွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှThe Best Disclosure
Practice ဆု ရရှသ
ိ ည့် စာရင်းဝင်ကုမဏ
္ပ အ
ီ ား ဆုချီးမြှင့်စဉ်
(၂၅-၃-၂၀၁၉)

၂၇

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုရလဒ််များ�း�

ပုံကားချပ်အတိုင်း မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခု
ချင်းစီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ လိုက်နာဆောင်ရွ က်မှု
အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို နောက်ဆက်တွဲ (၁)
တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကော်မရှင်သည် အများနှင့်သက်ဆိင်သေ
ု
ာကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအား

စည်းမျဉ်းစည်းကမး် များကို ဆောလျင်စွာ လိက
ု ်နာဆောင်ရွက်
နိင်ရေ
ု
း တွန်းအားပေး တိက
ု ်တွန်း ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။
ယင်းအချက်သည် မြန်မာ့အရင်းအနှးီ ဈေးကွက် ဆက်လက်
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အချက်ပင်
ဖြစ်သည်။

ကော်�်�မရှှင််၏ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွ က််ခြ�င်းး�
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်စတောအ
့ ပ
ိ ်ချိန်းနှင့် ငွေချေး
သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းခွင်သို ့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာတွင်ထိ
ရောက်သည့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေး လမ်းညွှန်ပြုစုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစစ်ဆေး
ရေး လမ်းညွှန်တွင် ကော်မရှင်၏ ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများရှင်းလင်း
ဖော်ပြချက်နှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်
များ၊ လိုအပ်သော စာရွ က်စာတမ်းများနှင့် စစ်ဆေးမည့် အချိန်ကာလတိုက
့ ို အကျဉ်းချုပ်
ဖော်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးလမ်းညွှန်ကို လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှု အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်
နှင့် ကော်မရှင်၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု တိးု မြှင့်ဆောင်ရွ ကရ
် န် ပေါ်ပေါကလ
် ာပါက လိုအပ်
သလို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ဆောင်ရွ က်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်ငေးငကာ်မေှင်

လုပ်ငန်းစစ်ငဆးငေးလမ်းညွှန်
( Version 1.0 )

ငနော။

ေန်ကုန်

ေက်စွေဲ။

၂၁ - ၈-၂၀၂၀

မြ�န််မာ့့�အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက်် ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် ဦးးဆော�ာင််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့က စတုတ္တအကြိမ် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပစဉ်

မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းကျောင်းသူအဖြစ် ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ
ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်စတော့အပ
ိ ်ချိန်း၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မတ်
ှ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၊ စာရင်းဝင်ကုမဏ
္ပ တ
ီ အ
့ုိ ကြား ဆွေးနွေးညှန
ိ င်
ှို းမှု
များအတွက် ကူညပ
ီ ပ
့ံ းုိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပ
ု ါ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုနစ်
ှ ၊ မတ်လတွင် စားပွဝ
ဲ င်
ုိ း
ဆွေးနွေးပွဲများကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ချိန်အထိ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၅) ကြိမ် ကျင်းပ
ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဓိက တာဝန်ရှသ
ိ မ
ူ ျား တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ်
ှ ၊
စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် တတိယအကြိမ် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ၌ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ
များမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသည့် အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားသော လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို တက်ရောက်သူ
များက အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�

ကော်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ပထမ
အကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း လုပ်ငန်းခွင်သို ့
သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့်
တိုးမြှင့်ဆောင်ရွ က်ရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွ က်ရန် လိုအပ်
သည့် နယ်ပယ်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်စတော့
အိပ်ချိန်းအနေဖြင့် ဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်ကပ
ွ က
် မ
ဲ ှု တောင့်တင်း
ခိင်
ု မာစေရေး ဆောင်ရွကသ
် င့်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှု တိက
ု ်ဖျက်

၂၈

ရေး ညွှန်ကြားချက် (၃/၂၀၁၆) နှင့်အညီ လိုက်နာ
ဆောင်ရွကမ
် ှု တိးု တက်စေရန်အတွက် ပြည့်စုသေ
ံ
ာ မူဝါဒများ
ချမှတ်ရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို စီမံ
ခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် မြှင့်တင်သင့်ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု
ရလဒ်များအဖြစ် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် ဌာနတွင်း
စာရင်းစစ်အဖွဲ့ ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
ကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွ က််ခြ�င်းး�
“ဝန်ထမး် များ၏ ကျွမး် ကျင်မသ
ှု ည် ကောမ
် ရှင်၏ အဓိက အားထားရာဖြစ်ပြီး
အဆိပ
ု ါ အသီးအပွင့်များ ဖြစ်ထွန်းလာခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တ့ခ
ံ င်မြဲစ
ုိ
ာွ ဆောင်ရွက်
ခြင်းတိ့ု ဖြင့် ကောမ
် ရှင်၏ စွမး် ဆောင်ရည် ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တကလ
် ာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုနစ်တ
ှ
င်
ွ လုပ်ငန်းခွင်နင့်
ှ လိက
ု ်လျောညီထွေမှု ရှစေ
ိ ရန်လည်း ပြင်ဆင်ထားပြီး
လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆကမ
် ပြတ် လည်ပတ်နိင်စေ
ု
ရန် အလိင
့ု ာှ နည်းပညာကို ယုကံ ြည်
စွာ လက်ခံကျင့်သုးံ လျကရ
် ပ
ိှ ါသည်။ ကောမ
် ရှင်ရုးံ ဝန်ထမး် များသည် ကောမ
် ရှင်၏
ရည်မှန်းချကမ
် ျားကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရာတွင် တု့ံ ပြန်နိင်စ
ု မ
ွ း် ရှကြေ
ိ
ာင်း
အခိင်
ု အမာ သက်သေပြနိင်ခဲ့
ု ပါသည်။"

ဒေါ်ခင်လေးမြင့်
စီမက
ံ န်
ိ း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မဝ
ှု န်ကြီးဌာနအောက်တွင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အားလျော်
စွာ ကော်မရှင်သည် အောက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည် • ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊
• နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် (စာမျက်နှာ ၁၉ တွင် ကြည့်ပါ။)၊
• နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။
ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ကော်မရှင်သည် သက်ဆိင်
ု ရာ အာဏာပိင်
ု အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်သည့် ကျန်းမာရေး
လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။

လူ့့�စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ်် အခြေ�ေအနေ�
ကော်မရှင်ရုးံ ဝန်ထမ်းဦးရေ လျင်မြန်စွာ တိးု တက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနစ်
ှ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ်ချိန်တင်
ွ
ဝန်ထမ်းဦးရေ (၁၅) ယောက်ဖြင့် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုးံ တွင်၂၀၁၅ ခုနစ်
ှ က တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းဦးရေ
ထက် (၃) ဆ ရှိလာပြီဖြစ်ရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ဝန်ထမ်းဦးရေ (၇၂) ဦး အထိရှိလာပြီး
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ရှိသည့် ဝန်ထမ်းဦးရေ (၂၄) ဦးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့
ဝန်ထမ်းဦးရေ တိုးတက်လာမှုသည် စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါသည်။
ဝန်ထမ်းများအနက် • ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး၊
• ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက် (၃၆)နှစ်အောက် ငယ်ရွယ်သော ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါသည်။

ဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ� ဆင့််�ကဲဲတိုးး��တက််လာာခြ�င်းး�
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SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုရလဒ််များ�း�

ကော်မရှင်သည် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျွမ်းကျင်ရန် လိုအပ်သည့် စာရင်းအသေးစိတ် ပြုစုပေးပြီး စီမံကိန်း၊
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကော်မရှင်
သည် ဝန်ထမ်း (၁၃) ဦး လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဝန်ထမ်းများအားလုံး ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ ဖြစ်ရာ ကော်မရှင်သည် ယင်း၏ ဝန်ထမ်းများကို အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓါတ် အရင်းခံ၍ လုပ်ငန်းများ တက်တက်ကြွကြွ
ဆောင်ရွ က်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်း စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာလာစေရန် ပြုစုပျ ိုးထောင်လျက်ရှိပါသည်။
ဝန်ထမ်းအဝင်အထွက်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိရာမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊
ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တင်
ွ ၁ ရာခိင်နှုန်
ု
းသိ့ု ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ အလားတူ ခွင့်မပ
ဲ့ ျက်ကက
ွ မ
် ရ
ှု ာခိင်နှုန်
ု
းမှာ ၂၀၁၈ခုနစ်
ှ ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
တွင် တည်ငြိမ်မှု ရှိခဲ့သော်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားစဉ် ကာလအတွင်း ကူးစက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာမှုကြောင့်
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးလာခဲ့
ပါသည်။

ဝန််ထမ်းး�အဝင််အထွွက််နှှင့််� ခွွင့််�မဲ့့�ပျျက််ကွွက််မှုုရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဆင့််�ကဲဲဖြ�စ််စဉ််
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ကော ် မ ရှ င် အဖွ ဲ့ ဝင်များသည် ယင်းတိ ု ့မ ျှဝေလိ ု သ ည့် ကိ စ ္စ ရ ပ ် မ ျား ပေါ်ပေါက ် ပ ါက ကော ် မ ရှ င် ရု ံ း ဝန်ထမ ် း များကိ ု
လွ ယ ် က ူ စ ွ ာ တွေ့ ဆု ံ န ိ ု င် ပါသည်။

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

ကော်မရှင်တွင် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်၍ မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိပေ။ ကပ်ရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွ က်
ရာတွင် ကော်မရှင်သည် အလှည့်ကျ ရုံးတက်သော စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့်
လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွ က်နိုင်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများ ကျန်းမာရေးကို အကာအကွယ်ပေးရာတွင် ပဓာနကျသည့်
လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ပင််ကိုု�ယ််စွွမ်းး�ရည်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�
ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီစေရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှီးဈေးကွက်နှင့် ဆက်နွယ်၍ အကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိသော
ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် အများအားဖြင့် အားကိုးအားထား ပြုလျက်ရှိပါသည်။ တတ်သိကျွမ်းကျင်သူများကို မှန်ကန်စွာ
ရွေးချယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ ဖြစ်ရာ ကော်မရှင်သည် သက်တမ်း နုနယ်သော အဖွဲ့အစည်း
ဖြစ်သည့်အတွက် ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် မြင့်မားသူများကို မြန်ဆန်စွာ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းဖြင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ
လက်ခံရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း
ကော်မရှင်ဝန်ထမ်း (၁၄) ဦး တိုသ
့ ည် အဆိုပါ အခွင့်အလမ်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများဖြစ်ပြီး ယင်းတိုအ
့ နက် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် မဟာဘွဲ့ရ
ရှိသမ
ူ ျား ဖြစ်ပါသည်။ သိရ
့ု ာတွင် ကော်မရှင်ရုးံ ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆောင်ရွကရ
် ာ၌ ဗဟုသတ
ု အခြေခံနင့်
ှ ကျွမး် ကျင်မှု
လိုအပ်သည်ဖြစ်ရာ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ
သည် ကော်မရှင်၏ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာစေရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ပုံမှန်ဆွေးနွေးလျက်ရှိပါသည်။
သို့ ဖြစ်ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလကတည်းက ကော်မရှင်သည် ယင်းကိစ္စအပေါ် သိသာထင်ရှားစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့
ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ကောမ
် ရှင်ရုးံ ဝန်ထမး် များကို နာရီပေါင်း (၁၂,၉၀၀) ကျော် သင်တန်းပေးနိင်ခဲ့
ု ပါသည်။ ကိဗ
ု စ်-၁၉
ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှု ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားလာမှုကြောင့် သင်တန်းစီမံချက်များကို သိသာစွာ ထိခိုက်ခဲ့သော်လည်း ပကတိ

၃၀

အခြေအနေအရ ကော်မရှင်သည် ဝန်ထမ်းများကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တင်
ွ တက်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် သင်တန်း
ချိန်နှင့် တူညီစွာ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဦးစားပေး တက်ရောက်စေခဲ့သည့် သင်တန်းများမှာ အရင်းအနှီးဈေးကွက်နှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများဖြစ်ပြီး
၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တက်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် သင်တန်းချိန်၏ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယင်း ဘာသာရပ်နှင့်
သက်ဆိုင်သော သင်တန်းချိန်များဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ ဦးစားပေးသင်တန်းများမှာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သတင်းအချက်အလက်
နှင့် နည်းပညာ၊ ဘဏ္ဍာရေးစသည့် သင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တင်
ွ တက်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် သင်တန်းများမှာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံပ
့ းုိ ကူညမ
ီ ှုဖြင့်
တက်ရောက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်း (၇) ဦး ပြည်ပသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည်လည်း အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ကျွမ်းကျင်သူများပိုခ
့ ျသော သီးသန့်သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဘာာသာာရပ််အလိုု�က်် သင််တန်းး�
တက််ရော�ာက််မှုု အခြေ�ေအနေ�

တက််ရော�ာက််ခွွင့််�ပြု�ုခဲ့့�သည့််� သင််တန်းး�ချိိ�န််များ�း�
(ခွွင့််�ပြု�ုချိိ�န််နာာရီီ)
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Law

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကောမ
် ရှင်ရုးံ ဝန်ထမ်းများကို တစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှသင်တန်းချိန် (၅၁) နာရီစီ တက်ရောက်
ခွင့်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွ က်ရာတွင် နည်းပညာအသုံးပြုမှု ပိုမို လိုအပ်သည်ကို လက်ခံ
ယုံကြည်သည့်အတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ
စိစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပိုမိုတက်ရောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ အမှန်အားဖြင့် ကော်မရှင်ရုံး
အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာသုးံ လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိင်သေ
ု
ာ သင်တန်းများ တက်ရောကရ
် န် လိအ
ု ပ်ပြီး အလေးထား
ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၁၀၀ လျှင် ၈၆ ဦး ကွန်ပျူတာ
ရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၉၄ ဦး ရရှိခဲ့ပြီး ၄၄ ဦးအတွက် အီးမေးလ် ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်
ကော်မရှင်သည် အွန်လိုင်းဖြင့် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန် အစည်းအဝေးခန်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့်
စက်ကရိယာပစ္စည်းများအားလုံး တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် အဆိုပါ လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆက်လက်
ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် တရားဝင်ရုံးသုံး အီးမေးလ်များဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချ
စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပတွင် တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများနှင့်
ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ရုးံ တွင်းသင်တန်းဖွင့်ပွအ
ဲ ခမး် အနားတွင် ကောမ
် ရှင်ရုးံ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ် (၂-၅-၂၀၁၉)

၃၁

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုရလဒ််များ�း�

နစ််နာာကြေး��းနှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းများ�း�
ကော်မရှင်သည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ လစာသတ်မှတ်ချက်ပုံစံကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွ က်ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ဝန်ထမ်းများအတွက် ကြို/ပိုယ
့ ာဉ်
စီစဉ်ပေးခဲ့ရာ ဝန်ထမး် များအတွက် အဆင်ပြေရုမ
ံ ျှမက ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ရောဂါကူးစကမ
် ှုနှုန်း လျှော့ချနိင်
ု ရန်
အကာအကွယ် ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအ
့ ပြင် ဝန်ထမ်းများ သက်သာချောင်ချိရေး ထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေတစ်ခု
ထူထောင်ထားပြီး အဆိုပါ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် မီးဖွားခြင်း၊ သာရေးနာရေး၊ စိုးရိမ်ဖွယ် အပြင်းအထန်ဝေဒနာ
ခံစားရခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သော ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းတိုအ
့ တွက် ပံ့ပိုးကူညီပါသည်။ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေ
ချောမွေ့စေရေးအတွက် အကြီးတန်း အရာထမ်းများ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ်များ စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု အခြေ�ေအနေ�

ကော်မရှင်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျုးသက်ရောက်
ိ
မှု အနည်းငယ်သာရှသ
ိ ည်။ ၂၀၁၈ ခုနစ်
ှ ၊ အောက်တိဘ
ု ာလ
မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ ကော်မရှင်၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်လလျှင် ကီလိုဝပ် ၅,၇၇၇
အသုံးပြုပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများကို စွမ်းအင်ချွေတာသုံးရန် တိုက်တွန်းလျက်ရှိပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက စီမံကိန်း၊
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဝန်ကြီးဌာနမှ စွမ်းအင် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော စက်ကရိယာပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုလားလျက်
ရှိပါသည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်သည် လုပ်ငန်းသုံးစက္ကူ အသုံးပြုမှု တတ်နိုင်သမျှ လျော့သုံးရန် ရည်ရွ ယ်ထား
ပါသည်။ လိုအပ်ပါက စာမျက်နှာ နှစ်ဖက်စလုံး အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ အလားတူ ကော်မရှင်သည် ပုံနှိပ်မင်ဆေးများကို
ပြန်လည်ဖြည့်တင်း အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ရေသန့်စင်စက် တင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပလက်စတစ်ရေသန့်ဗူးများ ဝယ်ယူအသုံးပြု
ခြင်းကို ရှောင်ရှားခဲ့ပါသည်။

ရသုံးး��ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး�

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကော်မရှင်ရုံး၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းမှာ ကျပ် ၅၀၉.၆၅၈ သန်း ဖြစ်ပြီး
ယင်းသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ထက် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
• ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ခလစာအတွက် ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း၊
• ကော်မရှင်ရုံးအသုံးစရိတ်အတွက် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း၊
• ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အတွက် ၉ ရာခိုင်နှုန်း၊
• ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်အတွက် ၇ ရာခိုင်နှုန်း။
ကော်မရှင်ရုးံ ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂) နှစ်အတွက် ရသုးံ ခန့မ
် န်
ှ းခြေငွေစာရင်းကို အောက်ပါ ပုက
ံ ားချပ်ဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ကော်�်�မရှှင််ရုံးး�� ရသုံးး��ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး� ဆင့််�ကဲဲတိုးး��တက််လာာမှုု ဖော်�်�ပြ�သော�ာပုံံ�ကားး�ချျပ််
MMK 600.000
MMK 500.000
MMK 400.000
MMK 300.000
Capital expenditure

MMK 200.000

Office expenditure

MMK 100.000
MMK -

၃၂

Maintenance
Human Capital
FY 18/19

FY 19/20

အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
ဤအစီရင်ခံစာကို ကောမ
် ရှင်ဥက္ကဌ၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏

ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုတို့ ဖြင့် ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သတင်းနှင့် ကိန်းဂဏန်း အချက်
အလက်များ ကောက်ယစ
ူ ဆေ
ု
ာင်းခြင်းကို အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့

မှ ဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေရန်

အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြံပေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိသည့် Yever
ကုမ္ပဏီ၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
သတင်းနှင့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည် -

• ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ)

• ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ)

ဤအစီရင်ခံစာတွင် အမှတ် ၂၁-၂၅၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်
တည်ရှသေ
ိ
ာ ကောမ
် ရှင်ရုးံ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွကမ
် မ
ှု ျား အားလုးံ ကို အစီရင်ခံ
တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော အစီရင်ခံ တင်ပြချက်များအား နိုင်ငံတကာ
အစီရင်ခံစာ ရေးသားနည်း စံနှုန်းများနှင့်အညီ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကော်မရှင်သည် ယခုအစီရင်ခံစာ၌ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအားလုံးနှင့်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ယင်းတို့ ၏ တုံ့ ပြန်ချက်များ စုစည်းကာ တိုးတက်ရန်

လိုအပ်သော နယ်ပယ်များကို ဤဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာတွင် ထုတ်ဖော်
ရေးသားခဲ့ပါသည်။

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုု၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုု၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီအရေအတွက်

ခု

၆

၆

GRI ၁၀၂

စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအရေအတွက်

ခု

၆

၅

GRI ၁၀၂

အစုရှယ်ယာရှင် (၁၀၀) ဦးနှင့် အထက်
အများပိုင်ကုမ္ပဏီ

ခု

၄၂

၃၉

GRI ၁၀၂

ဒဏ်ကြေးချမှတ်ခြင်း ခံရသော ကုမ္ပဏီ

ခု

၂

-

GRI ၁၀၂

သတင်းပေးတိုင်ကြားမှု အရေအတွက်

ကြိမ်

၆

-

GRI ၁၀၂

လုပ်ငန်းခွင် စစ်ဆေးမှု အရေအတွက်
(ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ)

ကြိမ်

၆

၇

GRI ၁၀၂

ကျပ်သန်း

၀.၂

-

GRI ၁၀၂

ကော်မရှင်မှကြီးမှူး ကျင်းပ/ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့သည့်
ဆွေးနွေးပွဲ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းများ

ကြိမ်

၄၂

၃၅

GRI ၁၀၂

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့
သည့် အကြိမ်

ကြိမ်

၁

၂

GRI ၁၀၂

ရေတွက်ပုံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုု၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

ဝန်ထမ်းဦးရေ

ဦး

၇၂

၇၃

GRI ၁၀၂

အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်း

ဦး

၆၁

၅၈

GRI ၁၀၂

အမျ ိုးသားဝန်ထမ်း

ဦး

၁၁

၁၅

GRI ၁၀၂

ဦး

၄၃

၄၈

GRI ၁၀၂

လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်မှု အဓိက ညွှန်ကိန်းများ

ဒဏ်ကြေးရရှိငွေ

နိုု�င််ငံံတကာာ
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
စံံနှုုန်းး�အညွှှန်းး�*

ရေတွက်ပုံ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုု၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

၁။ ဈေး�းကွွက််ဆိုု�င််ရာာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အချျက််အလက််များ�း�

လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်မှု အဓိက ညွှန်ကိန်းများ

နိုု�င််ငံံတကာာ
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
စံံနှုုန်းး�အညွှှန်းး�*

၂။ လူ့့�စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ််

အသက်အရွ ယ်အပိုင်းအခြား
၂၀ နှစ် မှ ၃၅ နှစ် အထိ

* နိုင်ငံတကာအစီရင်ခံခြင်း စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် အညွှန်းနံပါတ် အသေးစိတ်ကို (https://www.globalreporting.org/standards/) တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၃၄

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုု၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုု၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

၃၆ နှစ် မှ ၄၀ နှစ် အထိ

ဦး

၁၃

၈

GRI ၁၀၂

၄၁ နှစ် မှ ၅၀ နှစ် အထိ

ဦး

၉

၁၀

GRI ၁၀၂

၅၁ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် အထိ

ဦး

၇

၇

GRI ၁၀၂

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦး

၄

၄

GRI ၁၀၂

အရာထမ်း

ဦး

၄၀

၄၁

GRI ၁၀၂

အမှုထမ်း

ဦး

၃၂

၃၂

GRI ၁၀၂

အသစ်ခန့်အပ်သည့်ဝန်ထမ်း

ဦး

၄

၉

GRI ၄၀၁

ရာခိုင်နှုန်း

၁၀၀

၁၀၀

GRI ၄၀၅

ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရသည့်ဝန်ထမ်း

ဦး

၁၃

၁

GRI ၄၀၄

အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းပါဝင်မှု

ဦး

၇၇

၀

GRI ၄၀၅

နုတ်ထွက်မှုနှင့်ပင်စင်ယူသည့်ဝန်ထမ်း

ဦး

၁

၃

GRI ၄၀၁

ဝန်ထမ်းအဝင်အထွက်နှုန်း

ရာခိုင်နှုန်း

၁

၄

GRI ၄၀၁

ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှုနှုန်း

ရာခိုင်နှုန်း

၉

၆

GRI ၄၀၃

သင်တန်းပေးချိန်စုစုပေါင်း

နာရီ

၃,၆၈၅

၉,၂၈၆

GRI ၄၀၄

ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ပျမ်းမျှသင်တန်းချိန်

နာရီ

၅၁

၁၂၇

GRI ၄၀၄

လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆဖြစ်မှုများ

ကြိမ်

-

-

GRI ၄၀၃

ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုများ

ကြိမ်

-

-

GRI ၂၀၅

နိုု�င််ငံံတကာာ
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
စံံနှုုန်းး�အညွှှန်းး�*

ရေတွက်ပုံ

လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်မှု အဓိက ညွှန်ကိန်းများ

ရာထူးအဆင့်

အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းပါဝင်မှု

၃၅

SECM ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှှင့့်� ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�

အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ

အမျ ိုးအစား

၁

First Myanmar Investment

စာရင်းဝင်

၂

Myanmar Thilawa SEZ Holding

စာရင်းဝင်

၃

Myanmar Citizen Bank

စာရင်းဝင်

၄

First Private Bank

စာရင်းဝင်

၅

TMH

စာရင်းဝင်

၆

Ever Flow River

စာရင်းဝင်

၇

Amata Holding Public Company

စာရင်းမဝင်

၈

Asia Green Development Bank Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၉

Citizen Business Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၁၀

Co-operative Bank Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၁၁

Dawei Development Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၁၂

Farmers Development Bank Public Co., Ltd.
The Republic of the Union of Myanmar Forest Products
Joint Venture Corporation

စာရင်းမဝင်

၁၃

Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၁၄

G.B.S Agricultural Services Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၁၅

Global Treasure Bank Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၁၆

Golden Land East Asia Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၁၇

Golden Myanmar Airlines Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၁၈

Grand Guardian Insurance Public Company

စာရင်းမဝင်

၁၉

Great Hor Kham Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၂၀

Hantharwady Development Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၂၁

Kayin State Development Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၂၂

Kaytumadi Development Public Companny Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၂၃

Mandalay Industrial Zone Development Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၂၄

Mandalay Myotha Industrial Development Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၂၅

Maubin Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၂၆

Maw Shan Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၆

လိုက်နာမှု

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�

အမျ ိုးအစား

၂၇

Myanmar Agricultural & General Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၂၈

Myanmar Economic Holdings Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၂၉

Myanmar Motion Picture Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၀

Myanmar Agribusiness Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၁

Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၂

Myanmar Automobile Development Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၃၃

Myanmar Edible Oil Industrial Public Co., Ltd.
Myanmar Information & Communication Technology Development

စာရင်းမဝင်

၃၄

Corporation Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၅

Myanmar Irrawaddy Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၆

Myanmar Licensed Contractors Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၇

Myanmar Sugar Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၈

Myanmar Telecommunication Network Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၃၉

Myeik Corporation Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၄၀

Myeik Future Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၄၁

National Development Company Group PCL

စာရင်းမဝင်

၄၂

New City Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၄၃

Oleander Construction Group Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၄၄

Rakhine Development Corporation Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၄၅

Rakhine Economic Initiative Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၄၆

Shanni Development Public Company Limited

စာရင်းမဝင်

၄၇

Small and Medium Enterprises Development Bank Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၄၈

Tanintharyi Division Development Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၄၉

Tavoy Trading Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၅၀

Yangon Bus Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

၅၁

Yangon Urban Public Transportation Public Co., Ltd.

စာရင်းမဝင်

Good

Acceptable

လိုက်နာမှု

အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ

Insufficient

၃၇

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ရုံးး��

ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြ�ည််တွွင်းး�သင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�နှှင့််�အခြား�း�သင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�
တွွင််ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း� သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််မှုုစာာရင်းး�(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)

စဉ်

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းကာလ

သင်တန်းသား
အရေအတွက်

၁ Wealth and Investment Management

(၇) လ

၂

၂ Business Law Course

(၅)လ

၂

၃ Corporate Finance

(၅)လ

၁

၄ Finance performance techniques

(၂)လ

၄

၅ Fundamental of Financial services (FFS)

(၂)လ

၃

၆

International Introduction to Securities Investment
Ofqual Level -3

(၃)လ

၅

၇

Securities Representative License Exam Preparation
Program

(၂)လ

၆

၈

The Art of Valuation an Introduction to Practical
Planning

(၆)ပတ်

၂

၉ International Financial Reporting Standards (IFRS)

(၆)ပတ်

၆

၁၀ Due Diligence Workshop

(၁) ရက်

၃

၁၁ Financial Modeling

(၂)လ

၁

၁၂ Parctical Use of IFRS in the Workplace

(၂)လ

၆

၁၃ Global Financial Compliance (Ofqual Level3; CISI UK)

(၆)လ

၁

၁၄ Excel for Professional

(၇)ပတ်

၁

၁၅ Financial Performance and Risk Management

(၆)ပတ်

၃

(၁)ရက်

၄

၁၇ Director Certification Program(DCP)

(၂)ရက်

၃

၁၈ “Board /Company Secretarial Program”

(၂)ရက်

၃

၁၆

Corporate Governance Action Planning (CGAP)
Workshop

စုစုပေါင်း

၅၆

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ရုံးး��

ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြ�ည််တွွင်းး�သင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�နှှင့််�အခြား�း�သင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�
တွွင််ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း� သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််မှုုစာာရင်းး�(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််)

စဉ်

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းကာလ

သင်တန်းသား
အရေအတွက်

၁

Corporate Finance Technical Foundations ( Ofqual
Level 3; CISI UK)

(၆)လ

၂

၂

CISI/ International Introduction to Securities &
Investment(IISI)

(၄)လနှင့်(၃)ပတ်

၃

(၁)လနှင့်(၂)ပတ်

၁

(၇)လ

၂

(၁)ရက်

၃

(၁)ပတ်

၁

၇ Certificate in Corporate Finance

(၁)လနှင့်(၁)ပတ်

၆

၈ CISI Derivatives Operations (Ofqual Level 3; CISI UK)

(၄)ရက်

၁၂

(၃)ရက်

၆

၁၀ Internal Audit Master Program (IAMP)

(၂)ရက်

၂

၁၁ Finance For Directors

(၂)ရက်

၄

၁၂ Board Secretary Program”

(၂)ရက်

၆

၃ The Art of Valuation
၄

CISI Global Financial Compliance (Ofqual Level 3;
CISI UK)

၅ Due Diligence
၆

၉

Foundation of Financial Risk

Director Certification Program(DCP)

၁၃

Private Equity and The Role of Non-executive Directors

(၁)ရက်

၁

၁၄

Regulatory Requirements for Corporate Disclosure
in Myanmar & Good Practice

(၁)ရက်

၂

စုစုပေါင်း

၅၁

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ရုံးး��

ဗဟိုု�ဝန််ထမ်းး�တက္ကကသိုု�လ််တွွင််ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််မှုုစာာရင်းး�
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)

စဉ်

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းကာလ

သင်တန်းသား
အရေအတွက်

၁ အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း

(၃)ပတ်

၂ စာရေးအဆင့်အခြေခံသင်တန်း

(၁)လ

၂

၃ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း

(၅)လ

၁

၄ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း

(၃)လ

၁

စုစုပေါင်း

၁၂

၁၆

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ရုံးး��

ဗဟိုု�ဝန််ထမ်းး�တက္ကကသိုု�လ််တွွင််ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််မှုုစာာရင်းး�
(၂၀၁၉-၂၀၂၀)

စဉ်

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းကာလ

သင်တန်းသား
အရေအတွက်

၁ အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း

(၃)ပတ်

၄

၂ စာရေးအဆင့်အခြေခံသင်တန်း

(၁)လ

၁

၃ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း

(၃)လ

၁

စုစုပေါင်း

၆

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ရုံးး��

ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�ဌာာနတွွင်းး�လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုသင််တန်းး�တက််ရော�ာက််မှုုစာာရင်းး�
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)

စဉ်

သင်တန်းအမည်

၁ အရင်းအနှီးဈေးကွက်အခြေခံသင်တန်း

သင်တန်းကာလ
(၁)လ

သင်တန်းသား
အရေအတွက်
၉

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ရုံးး��

ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�ပြ�ည််ပတွွင််သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််မှုုစာာရင်းး�
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)

စဉ်

သင်တန်းအမည်
(ITEC) / TCS Program for the year
2018-2019

အထောက်အပံ့ပေး
သည့်အဖွဲ့/နိုင်ငံ

ကာလ

သင်တန်းသား
အရေအတွက်

IEAC/အိန္ဒိယ

(၁)ပတ်

၁

Training on “Roles of Foreign
investors Participation in Capital
၂
Market Development (especially for
Stock Exchange)”

JICA/ဂျပန်

(၂)ပတ်

၂

၃

Stock Exchange Development in
Asian Countries (B)

JICA/ဂျပန်

(၂)ပတ်

၃

၄

3rd ASEAN+ Financial Regulators'
Executive Program

MAS/စင်္ကာပူ

(၁)ပတ်

၁

၅

Bond Market Development in
ASEAN Countries( II )

JICA/ဂျပန်

(၂)ပတ်

၁

၆

Business Training Program By Daiwa
Myanmar - Japan Foundation

DMJF/ဂျပန်

(၂)ပတ်

၂

၇

Special Guest Student Program by
Daiwa Myanmar-Japan Foundation

DMJF/ဂျပန်

(၇)လ

၁

၁

စုစုပေါင်း

၁၁

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ရုံးး��

ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�ပြ�ည််ပတွွင််သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််မှုုစာာရင်းး�
(၂၀၁၉-၂၀၂၀)

စဉ်

သင်တန်းအမည်

အထောက်အပံ့ပေး
သည့်အဖွဲ့/နိုင်ငံ

ကာလ

သင်တန်းသား
အရေအတွက်

၁

Special Guest Student Program by
Daiwa Myanmar-Japan Foundation

DMJF/ဂျပန်

(၇)လ

၁

၂

Stock Exchange Development in
Asian Countries (B)

JICA/ဂျပန်

(၂)ပတ်

၅

၃

GLOPAC Fellowship Program for
Securities Regulator

FSA/ဂျပန်

(၁)လ

၁

၄

Business Training Program By Daiwa
Myanmar - Japan Foundation

DMJF/ဂျပန်

(၃)ပတ်

၁

ထိုင်း

(၃)နှစ်

၁

၅ Ph.D in Public Policy(International)
စုစုပေါင်း

၉

အမှတ် (၂၁-၂၅)၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (တိင်
ု းဒေသကြီးရုးံ )၊ ဒုတယ
ိ နှင့် တတိယထပ၊်
ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ၊် ရန်ကုန်တင်
ုိ းဒေသကြီး။
၀၁ - ၃၇၃၉၅၉၊ ၀၁ - ၃၈၆၆၀၉၊ (ဖက်စ်) ၀၁ - ၃၇၀၁၀၀
secm.myanmar@gmail.com

