ရငွရခ ်းသကရသခံလကမှတလိုပငန်းကကီ်းကကပရ ်းရကောမ ှငရံို်း
Office of the Securities and Exchange Commission of Myanmar

အ င်းအနှ်းီ ရ ်းကွကသတင်းလော
၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ၊ ဇနနဝါ လ
ီ မှ ဇွနလ အထ

အရကကောင်းအ ော

အတွ ၁၊ အမှတ ၁၊ ဇူလိုင ၂၀၂၂

www.secm.gov.mm

စောမ ကနှော ရ ောင်းမလော်း…ဝယမလော်း… ှယယောနှငဘွန်းမ ော်း???

နိုငငံတကောဆကဆံရ ်း

၂

(၃၆)ကကြိမ်မ မြောက် အြောဆီယံအရင််းအနီ်းမ ်းကွက်ဖြိိုရမ်အကကီ်းအကဲမ ြော်း
အစည််းအမ ်းတက်မရြောက်

အမ ော်းနှငသကဆိုငသညကိုမပဏီမ ော်းက လိုပငန်းတို်းခ ျဲ့ န အ င်းအနှ်းီ မမြှငတင
လိုသညအခါ အမ ော်းမပညသူသိုို့ ထိုတရဝရ ောင်းခ သည ကိုမပဏီ၏ ပိုငဆိုငမှု
တစစတတစပိုင်းကို ှယယော(Share) ဟိုရခေါ်ပါသည။
ရ ောင်းခ သူက ဝယယူသူသိုို့ သတမှတကောလရစပါက ရငွမပနအမ်း န ကတမပြု

အြောဆီယံအရင််းအနီ်းမ ်းကွက်ဖွံွံ့ဖဖြိ ်းတြိို်းတက်မရ်းလိုပ်ငန််းမကြော်မတီ၏ ထိုတရဝရ ောင်းခ ရသော ရ ကွ်းမမီသကရသခံလကမှတကို ရငွရခ ်းစောခ ြုပ (Bond)
ပ်းတွဲ အလည်က သဘြောပတြိ အ ဖစ်မဆြောင်ရွက်

ဟို ရခေါ်ပါသည။

မပညတွင်းသတင်း

၂

ရကောမ ှငအစည်းအရဝ်းမ ော်း

ကိုမပဏီမ ော်းသည ဘွန်းမ ော်းကိုလည်း ထိုတရဝရ ောင်းခ နိုငသည။ ကိုမပဏီမ ော်းက
ထိုတရဝရ ောင်းခ ရသော ဘွန်းမ ော်းကို ရကောပို တရငွရခ ်းစောခ ြုပ (Corporate
Bond) ဟို ရခေါ်သည။

ို ငံအသီ်းသီ်း ှ အစ်းို မ ော်းက နင
ို ငံ၏အသံို်းစ တအတွက လိုအပရသော ရငွကို
(၈)ကကမရမမောက မပညတွင်းရငွရခ ်းစောခ ြုပရ ်းကွကြွံျဲ့မြြု်းတို်းတကရ ်း နင

လိုပငန်းရကောမတီ အစည်းအရဝ်းက င်းပ

မြညဆည်း န

မပညသူမ ော်းအတွက

လညပတမှုကို အရထောကအကူမပြု န

ရကောမ ှငရံို်းရဆွ်းရနွ်းပွမ ော်း

ရကောမ ှငရံို်း၏လိုပငန်းရဆောင ွကခ ကမ ော်း

၃

ယံိုကကညစတခ ရသော

ရငွရကက်း

ည ွယ၍ အမ ော်းမပညသူသိုို့ သတမှတ

အတို်းနှုန်း နှင ကောလအပိုင်းအမခော်းမြင ထိုတရဝေရ ောင်းခ ရသော ဘွန်းမ ော်းကို
အစ်းို ရငွတိုကစောခ ြုပမ ော်း နှင ရငွတိုကလကမှတမ ော်း (Government Treasury
Bonds & Treasury Bills)ဟို ရခေါ်ပါသည။

လိုပငန်းရဆောင ွကခ ကမ ော်း

၁၉၈၉ ခိုနစ
ှ တွင ရ ်းကွကစီ်းပွော်းရ ်းစနစကို စတငက ငသံို်းမပီ်းရနောက မမနမော

အမနို့ရကကောမငောစောထိုတမပနမခင်း
လူူ့စွမ်းအော်းအ င်းအမမစြွံျဲ့မြြု်းတို်းတကရ ်းအတွကရဆောင ွကခ ကမ ော်း

ရ ်းကွကဆိုင ောအခ ကအလကမ ော်း

နှင

၄-၆

နင
ို ငံရတောဗဟိုဘဏက အစ်းို ကိုယစော်း သံို်းနှစ နှင ငါ်းနှစသကတမ်း ှ အစ်းို
ရငွတိုကစောခ ြုပမ ော်းကို ၁၉၉၃ ခိုနစ
ှ တွင နင
ို ငံ၏ ဘဏ္ဍော နပံိုရငွကို မြညဆည်း
န ထိုတရဝရ ောင်းခ ခမခင်းမြင မမနမောနင
ို ငံ၏အ င်းအနှ်းီ ရ ်းကွကကို စတင
မတဆကခပါသည။

မငွမခ ်းသက်မသခံလက်မတ်စြောရင််းဖွင်လစ်မှု

ရငွရခ ်းသကရသခံလကမှတလိုပငန်းကကီ်းကကပရ ်းရကောမ ှင(Securities

နိုငငံမခော်းသော်းအစို ှယယောရ ောင်းဝယမှုမ ော်း

and

Exchange Commission -SEC) သည ရငွရခ ်းသကရသခံလကမှတမ ော်းလလှယ

စော င်းဝငကိုမပဏီမ ော်း၏အစို ှယယောရ ောင်းဝယမှုမ ော်း

ရ ောင်းဝယရ ်းဥပရေ(၂၀၁၃) ပိုေမ၈(က)အ

နကိုနစရတောအပခ န်း (Yangon

အစို်း ရငွရခ ်းသကရသခံလကမှတရ ောင်းဝယမှုမ ော်း

Stock Exchange-YSX)အော်း တညရထောငခွငမပြုမနို့ ထိုတရပ်းခမခင်းမြင မမနမော

ရစ ်းကွကတွငပါဝငသူမ ော်းနှငပူ်းရပါင်းမဆြောင်ရွက်မှု

နင
ို ငံ၏ ပထမဆံို်းရသော စရတောရ ်းကွက (Stock Market) ကို ၂၀၁၅ခိုနစ
ှ ၊

အမနီ်းခ င်းနိုငငံမ ော်း၏ အ င်းအနှီ်းရ ်းကွက
ဆိုင ော ြွျဲ့ံ မြြု်းတို်းတကမှုမ ော်း

၇

ထိုင်းနိုငငံစရတောအပခ န်းသည ADDX တွင ှယယောမ ော်း ထညဝင

ေီဇငဘောလ ၉ ကရနို့တွင စတငြွငလှစနိုငခပါသည။
ရငွပိုရငွလ ံ ှသူမ ော်းအရနမြင အောမခံခ က ှရသော အစ်းို ရငွတိုကစောခ ြုပမ ော်းနှင
YSX

၌

စော င်းဝငထော်းေရသော

အမ ော်းနှငသကဆိုငသညကိုမပဏီ

၇

ခို၏

ှယယောမ ော်းကို ရငွရခ ်းသကရသခံလကမှတကိုမပဏီ ၆ ခို မှတဆင ရ ောင်းဝယ

၂၀၂၂ ခိုနှစအတွင်း ကရမဘောေီ်းယော်းနိုငငံတွင Sovereign Bonds

မခင်းမြင ရငွမြစလွယမပီ်း လံိုခခံြုစတခ ရသော

ထိုတရဝမည

နင
ို ပါရကကောင်း သတင်းရကောင်းပါ်းအပပါသည။

င်းနှ်းီ မမြှြုပနှမ
ံ ှုမ ော်းကို ရဆောင ွက
။

နိုငငံတကောဆကဆံရ ်း
(၃၆)ကကမ်ဈဖမာက် အာဆီယံအရင််းအနီ်းဈ ်းကွက်

အာဆီယံ အရင််းအနီ်းဈ ်းကွက် ဖွွံ့ံ ဖဖ ်း တ်းု တက်ဈရ်း လုပ်ငန််း

ဖရ
ု မ် အကကီ်းအကွဲမျာ်းအစည််းအဈ ်းတက်ဈရာက်

ဈကာ်မတီ၏ ပ်းတွွဲ အလည်ကျ သဘာပတ အဖဖစ်ဈဆာင်ရွက်
အ ဆီယံအရင််းအန္ှီ်းတ ်းကက်

ံွံ့ဖ ိြု်း ို်း က်တရ်းလုပ်ငန််း တက ်မ ီ

၏ ပ်း ွဲအလှညော့်က သဘ ပ

ိအပ စ် အင်ဒိုနီ်းရှ ်းန္ိုင်ငံ ဘဏ္ဍ တရ်း

ဝန်ကကီ်းဌ နန္ှငော့်

ွဲ က်၍ ပမန်မ န္ိုင်ငံ စီမံကိန််းန္ှငော့်ဘဏ္ဍ တရ်းဝန်ကကီ်း

ဌ န၊ တငတခ ်းသက်တသခံလက်မှ ်လုပ်ငန််း ကကီ်းကကပ်တရ်းတက ်မရှင်ရံု်း
မှ ၂၀၂၀ ပပညော့်န္ှစ်၊ ဇလိုင်လ မှ ၂၀၂၂ ခုန္ှစ် ဇန်လ အထိ
၂၀၂၂ ခုန္စ
ှ ်၊ မ

်လ ၁၇ ရက်တန

င် က င််းပသညော့် (၃၆)

ကကိမ်တပမ က်အစည််းအတဝ်းသို တက ်မရှငအ
်
တငတခ ်းသက်တသခံ
တက ်မရှင်ရံု်း

လက်မှ

်လုပ်ငန််း

ညွှန်ကက ်းတရ်းမှ ်းခ ြုပ်

င််းတရ်းမှ ်း၊

ကကီ်းကကပ်တရ်း

ဦ်းကကည်ဇင်ထန််း

ဝန်ယ

တဆ င်ရွက်ခွဲော့ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန််းတက ်မ ီ အစည််းအတဝ်းကို
၂၀၂၂ ခုန္ှစ် ၊ တ တ ်ဝါရီလ င် ပမန်မ န္ိုင်ငံက ဦ်းတဆ င်က င််းပ ခွဲော့ပါ
သည်။

က်တရ က်ခော့ပ
ွဲ ါသည်။

မပညတွင်းသတင်း
ရကောမ င
ှ အစည်းအရဝ်းမ ော်း

၂၀၂၂ ခုန္ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဇန်လ အထိ တငတခ ်းသက်တသခံ
လက်မှ

်လုပ်ငန််းကကီ်းကကပ်တရ်းတက ်မရှင် အစည််းအတဝ်း (၅)

ကကိမ် က င််းပခွဲော့ပါသည်။

(၈)ကကမရမမောက မပညတွင်းရငွရခ ်းစောခ ြုပရ ်းကွက ြွံျဲ့မြြု်း

ရကောမ င
ှ ရံ်းို ရဆွ်းရနွ်းပွမ ော်း

တ်းို တကရ ်းလိုပငန်းရကောမတီ အစည်းအရဝ်း က င်းပ
စီမံကိန််းန္ှငော့်ဘဏ္ဍ တရ်းဝန်ကကီ်းဌ န၏ အမိန်တကက ်ပင စ အမှ
ပမန်မ န္ိုင်ငံတ

်ဗဟိုဘဏ်၊ စီမံကိန််းန္ှငော့်ဘဏ္ဍ တရ်းဝန်ကကီ်းရံု်း၊ တင ိုက်ဦ်းစီ်း

ဌ န၊ တငတရ်းတကက်းတရ်းကကီ်းကကပ်စစ်တဆ်းတရ်းဦ်းစီ်းဌ နန္ှငော့်
လက်မှ

်လုပ်ငန််းကကီ်းကကပ်တရ်းတက ်မရှင်ရံု်း

ွဲွံ့စည််းခွဲော့သညော့် ပပည်
တက ်မ

ီ၏

်(၃/၂၀၁၉) ပ ငော့်

ိုမှ

တငတခ ်းသက်တသခံ

ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်းပ ငော့်

င််းတငတခ ်းစ ခ ြုပ်တ ်းကက် ံွံ့ဖ ိြု်း

ို်း

က်တရ်း လုပ်ငန််း

(၈)ကကိမ်တပမ က် အစည််းအတဝ်းအ ်း (၁၆-၂-၂၀၂၂) ရက်တန

က င််းပပပြုလုပ်ခွဲော့ပါသည်။

င်

ရန်ကုန်စတ

ော့အိပ်ခ န
ိ ််း (YSX)

တက ်မရှင်ရံု်းစီမံခန်ခွဲတရ်းတက ်မ
တငတခ ်းသက်တသခံလက်မှ
အသိအမှ
ဌ န

်ပပြုလက်မှ

င််း ဆန္ဒထု

်တ

ီ

်လုပ်ငန််းကုမပဏီမ ်း

်ရသင်
ပ
် ွဲ

အပ

န််းတက င််းမ ်း

်စဉ်

လစဉ်
လစဉ်
လစဉ်
လစဉ်
၂

ရကောမ င
ှ ရံ်းို ၏ လိုပငန်းရဆောင ွကခ ကမ ော်း
လူူ့စွမ်းအော်းအ င်းအမမစြွံျဲ့မြြု်းတို်းတကရ ်း

လိုပငန်းရဆောင ွကခ ကမ ော်း
• တငတခ ်းသက်တသခံလက်မှ

လ
် ပ
ု ်ငန််းစစ်တဆ်းပခင််းအ ်း (၂)

ကကိမ် ပပြုလပ
ု ်ပခင််း၊
• သ

င််းပိုအ ွံ့ွဲ အစည််းမ ်းပ စ်သညော့် ရန်ကန
ု ်စတ

ော့အပ
ိ ်ခ ိန််း

န္ှငော့် SC(၂) ခု သို တငတကက်းခဝါခ မှု န္ှငော့် အကကမ််း က်မှုကို
တငတကက်းတထ က်ပံော့မှု

က
ို ် က်တရ်းဆိုင်ရ

အသိပည တပ်း

တဆ်းတန္်းပခင််း၊
• ရန်ကန
ု ်စတ

ော့အပ
ိ ်ခ ိန််းမှ

အကကမ််း က်မက
ှု ို
ဆိင
ု ်ရ

ငော့လ
် စ
ှ ်သညော့် တငတကက်းခဝါခ မှုန္ှငော့်

တငတကက်းတထ က်ပံော့မှု

အသိအပမင်

မျှတဝရန်

က
ို ် က်တရ်း

အန်လုင
ိ ််းသင်

န််း

နိုငငံဝနထမ်းတကကသိုလ (ရအောကမမနမောမပည )တွင ြွငလှစ
သည ရအောကပါသငတန်းမ ော်းသိုို့ ဝနထမ်း ( ၂၇ ) ဦ်း အော်း
တကရ ောကရစခပါသည• စ တရ်းဝန်ထမ််းအတပခခံသင်

န််း၊ အမှ

်စဉ်(၂၀၀)

• အရ ထမ််းငယ်အတပခခံသင်

န််း၊ အမှ

်စဉ် (၁၂၀)၊

• အရ ထမ််းအတပခခံသင်
• အလယ်အလ

င်

လက်မှ

်ရ သင်

န််း

အသိအမှ

်ပပြု

င် အန်လင
ို ််းပ ငော့် ပါဝင်တဆ်းတန္်း

ပိုခ ပခင််း၊
• အစု်းရ

ဈငွဈချ်းသက်ဈသခံလက်မတ်မျာ်းကု

ဆငပ
် ွာ်း

အမှ

်ဆငော့်အရ ထမ််းစီမခ
ံ နခ
် ွဲမသ
ှု င်

န််း၊
န််း၊

စ
် ဉ်(၆)၊

• အဆငော့်ပမငော့်အရ ထမ််းစီမံခန်ခွဲမှုသင်

န််း အမှ

်စဉ် (၁၈)။

ရအောက ရြော မပပါ မပည တွ င ်းမပည ပ အွန လ ို င ်း ရဆွ်းရနွ်းပွ ၊
သငတန်းမ ော်းသိုို့ ဝနထမ်းမ ော်းတကရ ောကရစခပါသည-

ဈ ်းကွက်၌ ဈရာင််း ယ်မှုအဈဖခအဈနအာ်း SECM Website

•

UK-ASEAN Sustainability Leadership in Infrastructure

တွင် လစဉ် ထုတ်လွှငလ
် ျှက်ရဖခင််း။

•

Funding Asia’s Transition to a Green Economy
Facilitating Sustainable transformation trough

အမနို့ရကကောမငောစောထိုတမပနမခင်း
နကိုနစရတောအပခ န်း၌ ေိုတယရ ်းကွက တညရထောငခွင
မပြုမခင်း အမနို့ရကကောမငောစော
စ ရင််းဝင်ကုမဏ
ပ မ
ီ ်း

ို်း

က်လ တစတရ်း

ပပြုရန်၊ စ ရင််းဝင်ဆင
ို ်ရ စံသ

်မှ

အတထ က်အက

်ခ က်မ ်း ပပညော့မ
် ီရန် လိအ
ု ပ်

တနတသ အမ ်းန္ှငော့်သက်ဆိုင်သညော့က
် ုမပဏီမ ်းအ
စ်ခု န်

ီ်းတပ်းရန်၊

တ ်းက က်မ ှ

တ

်ထု

ို်း

•

် ဖ ပီ ်း

•

က်တရ်းအ

အရင််းအန္ှီ်းမ ်း ရှ

်စ ်းစက်မှုလုပ်ငန််းမ ်း

က် စ ရင််းဝင်အကကိြုတ ်းကက်မှ

ဆငော့်

စုတဆ င််းန္ိုင်တစရန် ရည်ရွယ၍
် ရန်ကန
ု ်

စဈတာအပ်ချန််းတွင် စာရင််း င်အကက ဈ ်းကွက် အမည်ဖဖင်
ဒုတယဈ ်းကွက်

တည်ဈထာင်ခွင်ဖပ ဖခင််းဆင
ု ်ရာ

Global Meeting Webinar
•

•

•

်ပပန်တကကည ခွဲော့ပါသည်။

for

Sustainable

Finance

48th Asian Impact Webinar: Recent Technological
in

ASEAN+3

Financial

Market

Infrastructure
•

What is really means to be a Director

•

The

MIoD

Leadership

Series:

Organization

Leadership Culture
ကယ
ု ်စာ်းလယ်လပ
ု င
် န််း

လုင်စင်သက်တမ််းတု်းဖမြှင်ရန် ဈ ကညာချက်အမတ် (၁/၂၀၂၂)
အ ်း ထု

Taxonomy

Advances

ရကကညောခ က
ဈငွဈချ်းသက်ဈသခံလက်မတ်ကုမဏ
ပ ီ

ASEAN

Stakeholder Roundtables

ရက်စွွဲပါ အမန်ဈ ကာ်ဖငာစာအမတ် (၁/၂၀၂၂) အာ်း ဈကာ်မရင်မ

SC က ိုယ စော်းလှယ လိုပ ငန ်းလ ို င စင သက တမ ်းတ ို ်းမမြှင န

Promoting Local Currency Sustainable Finance in
ASEAN+3 Webinar

၁-၂-၂၀၂၂

်ပပန်တကကည ခွဲော့ပါသည်။

Sustainable Finance for Sustainable Project,
Sustainable Banking and Finance Network (SBFN)

က် တ ်းကက်

စ ရင် ်း ဝင် အ ကကိ ြု

Proposed date and time for the PIFS training
Program on fin-tech and Digital assets

ဆငော့် စ ရင် ်းဝင်ကုမ ပဏီမ ်း ပ စ်လ တစတရ်း

တဆ င်ရွက်ရန်၊ အတသ်းစ ်း၊ အလ
ံွံ့ဖ ိြု်း

targeted investment webinar

ရှယ်ယ တခေါ်ယတဆ င်ရွက်သငော့်သညော့်

န္ိ ု င် င ံ ပ ိ ု င် လ ု ပ ် ငန် ်း မ ်းကိ ု

ထု

စ
် ဉ် (၂၁၄)၊

ပပည်သူ့ဝန်ထမ််းစီမံခနခ
် ွဲမှုအဆငော့်ပမငော့်ဒီပလိမ
ု သင်

တဆ်းတန္်း ပိုခ ပခင််း၊
• MIoD ၏ (၆) ကကိမ်တပမ က် ဒါရိုက်

န််း၊ အမှ

•

6th Director Certification Program

•

Finance For Director

•

Board / Company secretary Program

•

Understanding AML/CFT in the Securities Market
၃

ရ ်းကွကဆင
ို ောအခ ကအလကမ ော်း

မငွမခ ်းသက်မသခံလက်မတ်စြောရင််းဖွငလ
် စ်မှုအမ ခအမန

ရယ်ယြော

နြိိုင်ငံ ခြော်းသြော်းအစိုရယ်ယြောမရြောင််း ယ်မှုမ ြော်း

(၂၀၂၂ ခိုနစ် ဇန်န ါရီလ မ ဇွန်လ အထြိ)

မစြောင်မရ

(၂၀၂၂ ခိုနစ်၊ ဇန်န ါရီလ မ ဇွန်လ ထြိ)

၃,၅၀၀

တန်ဖြိို်း(က ပ်)

၁၂,၀၀၀,၀၀၀

၃,၀၀၀
၂၈၃

၁၆၁၆

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၂,၅၀၀

၈,၀၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀

၆,၀၀၀,၀၀၀

၁,၅၀၀

တစ်ဦ်းချင််း

၄,၀၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀
တွွဲဖက်စာရင််း
၄၂၈၉၃

အဖွွဲွံ့အစည််းစာရင််း

၂,၀၀၀,၀၀၀

၅၀၀

၀

၀

ရယ်ယြောမစြောင်မရ

တန်ဖြိို်း

စော င်းဝငကိုမဏ
ပ မ
ီ ော်း၏အစို ယ
ှ ယောရ ောင်းဝယမှုမ ော်း

စြောရင််း င်ကိုမဏ
ပ ီ(၇)ခို၏ အမရြောင််းအ ယ် ဖစ်မ မြောက်မအ
ှု မ ခအမန
ရယ်ယြောမစြောင်မရ

(၂၀၂၂ ခိုနစ် ဇန်န ါရီလ မ ဇွန်လ အထြိ)

၁၀၀,၀၀၀

တန်ဖြိို်း(က ပ်)

၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၉၀,၀၀၀

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၈၀,၀၀၀
၇၀,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၆၀,၀၀၀
၅၀,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၄၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၃၀,၀၀၀
၂၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀,၀၀၀
၀

၀

ရယ်ယြောမစြောင်မရ

တန်ဖြိို်း

၄

အစို်း ရငွရခ ်းသကရသခံလကမှတရ ောင်းဝယမှုမ ော်း
ဆင်ပွြော်းမ ်းကွက်တင
ွ ်အစြိို်းရမငွတြိက
ို ်စြောခ ပ်မ ြော်းမရြောင််း ယ်မှုအမ ခအမန
(ေ၂၀၂၂ခိုနစ် ဇန်န ါရီလမ ဇွန်လ အထြိ)
(က ပ်သန််း)
၁၀၀၀၀၀
အဈရာင််း

၁၀၀၀၀

အ ယ်

၁၀၀၀
၁၀၀
၁၀
၁

ဆင်ပွြော်းမ ်းကွက်တင
ွ ်အစြိို်းရမငွတြိက
ို ်လက်မတ်မ ြော်းမရြောင််း ယ်မှုအမ ခအမန
(က ပ်သန််း)
၁၀၀၀၀

၁၀၀၀

(၂၀၂၂ခိုနစ် ဇန်န ါရီလ မ ဇွနလ
် အထြိ)
အဈရာင််း
အ ယ်

၁၀၀

၁၀

၁

၅

ရစ ်းကွကတွငပါဝငသူမ ော်းနှငပူ်းရပါင်းရဆောင ွကမှု
မငွမခ ်းသက်မသခံလက်မတ်ကိုမဏ
ပ ီမ ြော်းမ မငွမ က်းခ ါခ မှုနင် အ ကမ််းဖက်မက
ှု ြိို

မငွမ က်းမထြောက်ပံမှုတြိိုက်ဖ က်မရ်းအစီရင်ခံတင် ပမှု အမ ခအမန
(၂၀၂၂ ခိုနစ် ဇန်န ါရီလ မ ဇွန်လ အထြိ)
၁၆
၁၄
၁၂
၁၀
၈
၆
၄
၂
၀
မဖမဖြော် ါရီလ

ဇန်န ါရီလ

မတ်လ

ဧဖပီလ

ဇွန်လ

မမလ

သတ်မတ်ပမာဏဈကျာ်လွန်၍ အဈရာင််းအ ယ်ဖပ လုပ်မှုအစီရင်ခံစာတင်ဖပသည်အဈရအတွက်
သံသယဖဖစ်ဖွယ်အဈရာင််းအ ယ်ဖပ လုပ်မှုအစီရင်ခံစာတင်ဖပသည်အဈရအတွက်

❖

ASEAN+3 Asian Bond Market Initiatives ABMI
နည််းပည အကအညီအဆငော့(် ၅)အရ ဆငော့်ပ ်းတ ်းကက်
၌အစိ်းု ရတင

က
ို ်စ ခ ြုပမ
် ်း တရ င််းဝယ်ရ

သက်တသခံလက်မှ

်ကုမပဏမ
ီ ်းမှ လိုကန
် ာတဆ င်ရက
ွ ်

ရမညော့်လုပ်ငန််းစဉ်စံသ
အ

က်

င် တငတခ ်း

်မှ

ခ
် က်မ ်း ထု

ပ် ပန်န္ိုငတ
် ရ်း

သက်ဆင
ို ်ရ အ ွဲွံ့အစည််းမ ်းန္ှငော့်

အစည််း

❖ ဆငော့်ပ ်းတ ်းကက်၌ အစို်းရတင ိုက်စ ခ ြုပ်မ ်း တရ င််းဝယ်ရ
င် တငတခ ်းသက်တသခံလက်မှ
ပမြုပ်န္ှံသမ ်းသိုထု
န္ိုင်တရ်းအ

်ကုမပဏီ (SC) မ ်းမှ ရင််းန္ှီ်း

်တပ်းမညော့်အသိအမှ

်ပပြုလွှ ပံုစံ သ

်မှ

က် SECM န္ှငော့် SC မ ်းမှ ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်း

ပါဝင်သညော့် လုပ်ငန််းအ ွဲွံ့ ွဲွံ့စည််းခွဲော့ဖပီ်း အစည််းအတဝ်း (၂) ကကိမ်
က င််းပခွဲော့ပါသည်။

အတဝ်း (၃)ကကိမ် က င််းပခွဲပ
ော့ ါသည်။
❖

တငတခ ်းသက်တသခံ

လက်မှ

တက ်မရှင ်၊ ရန်က ုန ်စတ
သက်တသခံလက်မှ

်ကုမပဏီ

်လုပ်ငန််း

ကကီ်းကကပ်တရ်း

မ ်း ကိယ
ု ် င
ို တ
် ရ င််းဝယ်မက
ှု ို

ကရ
ို ….ရနောငရ ်း

မန်းမ ယ ဆံို်းရံှု်းနိုငရမခလည်း

စတရအ်း ရအောင

မ ှ၊ လံိုခခံြုစတခ ခိုငမောမှု ှတ

ော့အိ ပ် ခ န
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