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About this report
This report is the third report published by the Securities Exchange
Commission of Myanmar (SECM). It aims to demonstrate the SECM’s
accountability to its main stakeholders, which are keen to develop the
Myanmar capital market: the Ministry of Planning and Finance (MOPF),
securities companies, public companies, and investors.
This report covers all the activities undertaken by the SECM since the
publication of its second report. It includes different types of data –
quantitative and qualitative – and covers financial years FY20/21 and
FY21/22 (from October 2021 to March 2022). The non-financial data were
prepared by the SECM and reviewed by a third party.
To structure this third report, we made use of different frameworks.
• The Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP) was used to
identify how the SECM’s actions contribute to delivering Myanmar’s
national development vision. This annual report should be seen as the
SECM’s answer to the following strategies: 1.4; 1.5; 2.5; 3.3; 3.4 & 3.5.
• The Global Reporting Initiative (GRI)1 standards were used to structure
the SECM’s non-financial reporting.
The report was approved by the Commission’s members on 24 August
2022.
We encourage our stakeholders to share their feedback regarding this
report. They can contact us by email: ho@secm.gov.mm

1. The GRI Standards can be downloaded here: https://www.globalreporting.org/standards/
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အစီရင်ခံစာ
ဤအစီရင်ခံစာသည်
မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်မှ
တတိယအကြိမ် ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာဖြစ်ပြီး အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်
အဓိကပါဝင်သူများဖြစ်သည့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီများ၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ဤကော်မရှင်က
တာဝန်ခံယူ ဆောင်ရွက်မှုများကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ကော်မရှင်၏ ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးချိန်မှစ၍ ကော်မရှင်
မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အကျူံးဝင်ပါသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် အရည်အသွေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် အရေအတွက်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်း
အချက်အလက်များပါဝင်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ) တိုန
့ ှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ငွေရေးကြေးရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သော သတင်း အချက်အလက်များကို ကော်မရှင်မှ ပံ့ပိုးကူညီပြီး
သီးခြားအဖွဲ့ ဖြင့် ပြန်လည် သုံးသပ်ထားပါသည်။
ဤတတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပြုစုခဲ့ပါသည်။
• ကော်�်�မရှှင််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံံ�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု ရည််မှှန်းး�ချျက််ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
	ဆော�ာင််ရာာတွွင်် “မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ရေေရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲပြီး�း� ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံံ�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု
စီီ မံံ ကိိ န်းး� ”ကိုု� မှီီ�ငြ�မ်းး�ကိုးး��ကားး�ပါါသည်် ။ ဤအစီီ ရ င်် ခံံ စာ ာတွွ င် ် ဖော်�်�ပြ�ပါါ ဖွံံ�ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် မှုု
စီီမံံကိိန်းး�၏ မဟာာဗျူူ�ဟာာလုုပ််ငန်းး�စဥ်် ၁.၄၊ ၁.၅၊ ၂.၅၊ ၃.၃၊ ၃.၄ နှှင့််� ၃.၅ တို့့��အတွွက်် ကော်�်�မရှှင်် ၏
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�အဖြ�စ်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။
• ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ငွေေ�ရေး�းကြေး��းရေး�းနှှင့််�မသက််ဆိုု�င််သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�အားး� နိုု�င််ငံံတကာာ
အစီီရင််ခံံစာာ ရေး�းသားး�နည်းး� စံံနှုုန်းး�များ�း� (GRI) နှှင့််�အညီီ ရေး�းသားး�တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အစီရင်ခံစာကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက ( ၂၄ -၈-၂၀၂၂ )ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအနေဖြင့် အကြံပြုချက်များရှိပါက
ကော်မရှင်၏ အီးမေးလ် ho@secm.gov.mm သို့ ဆက်သွယ်ပေးပိုန
့ ိုင်ပါသည်။

၁။ GRI Standards များအား ဖော်ပြပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။ https://www.globalreporting.org/standards/
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Chairman’s statement

As a regulator, our primary responsibility is to build, promote and
safeguard an asset which is critical for all the stakeholders involved: trust.
It was true yesterday, and it is still true today, even if the context has
changed, and I am confident that it will be true tomorrow because trust is
the fuel for moving forward.
2021 was a challenging year for all organisations
in Myanmar, and our Securities Exchange
Commission of Myanmar (SECM) is no exception.
We too have had to deal with the consequences
of the COVID-19 pandemic and political changes.
As we rely on our people to deliver SECM’s
mission, we have always prioritised their health
and safety. It was essential to maintain and
build trust during these difficult and turbulent
times.
Despite all adversities, the Commission has
managed to continue its operations. The
commitment and courage of our team are
humbling: their dedication has been valuable
in consolidating and protecting everything
we have achieved together since the SECM’s
inception. It was not a given, but it was essential.
Why? Because to thrive again, Myanmar needs
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to revigorate its capital market.
In my previous statement, I wrote, “As a
regulator, our primary responsibility is to build,
promote and safeguard an asset which is critical
for all the stakeholders involved: trust.” It was
true yesterday, and it is still true today, even if
the context has changed, and I am confident
that it will be true tomorrow because trust is the
fuel for moving forward. That is why the SECM
must be driven by its mission. Our role is to
foster the development of a sound capital
market in Myanmar, and we believe that the
SECM is the right instrument to sustain our
country’s development responsibly.
To progress, we cannot work alone. We need
support to align our practices with international
standards. Myanmar could benefit from

This report is also a way for us to be held accountable and to demonstrate
that we are still focused on delivering our mission. This report demonstrates
our willingness to embrace good governance and disclosure practices and
cement the SECM's responsibility and accountability. As we encourage Myanmar
companies to be more transparent, we have decided to take our own advice and
disclose data that reflects our current work.

sustainable finance, a promising topic that is
receiving increasing attention in the ASEAN
region. Likewise, to implement the 40
recommendations from the FATF on antimoney laundering and counter-terrorism
financing, we need to receive technical expertise
and assistance. We are ready to resume our
collaboration with all relevant partners and
international organisations.
The SECM is focused on creating the best
conditions possible to protect investors and
offer companies secure access to the capital
market. I am pleased to see that the Yangon
Stock Exchange welcomed its seventh company
in June 2021, and delighted to note that we
are preparing all the necessary regulations for
developing a bond market and a Pre-Listing
Board. These steps are necessary. However, we
still have a lot of work to do.
In 2021, we welcomed two new Commission
members. I would also like to thank our previous
Director General, whose contribution in all the
process of Commission as a Secretary. We are
confident that the SECM will continue its work
under their leadership, and we believe that our
values and ethics are now strongly integrated
into our workplace.

To produce this third report, the SECM has
engaged with multiple stakeholders, including
securities companies and listed companies. I
believe that the quality of our discussion was
crucial in helping them navigate the complexity
of recent times. This report is also a way for us to
be held accountable and to demonstrate that we
are still focused on delivering our mission. We
know that this report is not perfect. However,
it demonstrates our willingness to embrace
good governance and disclosure practices
and cement the SECM’s responsibility and
accountability. As we encourage Myanmar
companies to be more transparent, we have
decided to take our own advice and disclose
data that reflects our current work. I would be
delighted to hear more from you, and I welcome
your feedback: it will help us to enhance our
disclosure.
To conclude, I would like to express my gratitude
to the SECM’s Commission members, officers
and staff, both those who are still with the
Commission and to those who have left. We
would not be where we are today without their
courage, commitment and dedication, and we
are indebted to them for their work.

U Maung Maung Win
Chairman of the SECM
Deputy Minister of Planning and Finance
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Purpose
Enacted in July 2013, the Securities Exchange Law
paved the way for the development of the Myanmar
capital market and it established the Securities
Exchange Commission of Myanmar (SECM). The
SECM began operating in August 2014. Since then,
the SECM has worked on structuring, developing
and promoting the Myanmar capital market,
together with its key stakeholders.
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Key takeaways
• The modernisation of the Myanmar capital market resulted from a long journey that began in
the 1990s.
• In 2013, the Securities Exchange Law was enacted, establishing the SECM, which started to
operate in 2014.
• Supervised by the Ministry of Planning and Finance (MOPF) and in accordance with Article 67
of the Securities Exchange Law, the SECM is responsible for structuring, regulating and
overseeing the Myanmar capital market. To do so, SECM regularly issues Notifications,
Instructions and Guidelines, all available on its website.
• The SECM partners with its regional peers to develop sound policies in Myanmar while ensuring
their conformity with best practices.
• The main players in the capital market are the Yangon Stock Exchange (YSX), established in
2015; the seven listed companies on the YSX; and the six securities companies and one
investment advisory company that act as intermediaries for the 44,670 account holders.
• As of 31 March 2022, seven companies are listed on the Yangon Stock Exchange, with a market
capitalisation of MMK 638,834 million; 44,670 accounts were opened by securities companies.
• The market is monitored closely by SECM’s experts: sanctions are enforced when needed to
safeguard investors’ trust in the Myanmar Capital Market.

Key figures
6 securities companies
and 1 investment advisory

2,040

million MMK were
invested in newly opened
securities accounts

company operate in
Myanmar

1 complaint was

addressed to SECM

7 companies are listed on

the Yangon Stock Exchange

49 public companies have

+

1 securities company
was inspected

more than 100 shareholders

59 people are working to
The listed companies had

fulfil the SECM’s mission

million MMK
in market capitalisation as of
31 March 2022

The SECM took part in

638,834

15 events to promote

capital markets and/or raise
awareness

944,579 shares were traded
in 2021 on YSX for a total value
of 4,809.4 million MMK

MMK

4 new policies were issued

MMK

The SECM’s operating
budget was 363.8
million MMK in FY21/22
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1. Highlights
Ensuring the continuity of our operations
The SECM managed to continue its operations despite the impacts of the COVID-19 pandemic
and the political changes. The Commission focused its efforts on safeguarding its staff’s health,
safety and security.
• Health – Almost all staff were infected during the third wave of COVID-19 between July and
September 2021. The SECM managed to provide them with an exceptional allowance. By the
end of March 2022, all employees were fully vaccinated.
• Safety and security – After the establishment of the State Administration Council (SAC) in
February 2021, protests were regularly held near SECM’s office as our office is located in
downtown Yangon. SECM arranged a transportation system, offered options for accommodation,
and changed working conditions to make them more flexible – staff are not expected to
wear their uniforms, for instance. However, some staff members decided to leave for
personal reasons, and the Commission had to reorganise its workforce to minimise the
impact on its operations.
More details are provided on page 31.

Supporting Myanmar’s capital market
The Commission focused on the following.
• In June 2021, Amata Holding Public Co., Ltd., became the seventh company to join the Yangon
Stock Exchange.
• A Pre-Listing Board is being developed to offer new options for small and medium-sized
companies looking to access the capital market in Myanmar. The SECM works closely with the
Ministry of Industry and the SME Development Agency to identify suitable companies.
• To foster the development of the bond market, the SECM is working to establish a secondary
market. Through the domestic bond market development committee, the Commission engages
with representatives from the MOPF, the Central Bank of Myanmar (CBM), the Financial
Regulatory Department (FRD), YSX, and securities companies.
• As a member of the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), the SECM participated in meetings
organised by the Working Group on Capital Market Development to discuss standards related
to guidelines and standards on sustainable finance.1
More details are available on page 25.

1. See: https://www.theacmf.org/initiatives/sustainable-finance
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Corporate Governance
The Commission took part in various projects to improve the following.
• Two new commission members were appointed: Daw Nwe Nwe Win and U Kyi Zin Tun, who
also serves as SECM’s Director General.
• Improvements were made to the Myanmar Corporate Governance Framework. In December
2020, the SECM issued two documents to provide companies with more guidance: Notification
2/2020 covers requirements for effective governance, and Instruction 3/2020 pertains to
material related-party transactions for listed companies and public companies with more than
100 shareholders.
• Progress was made on the implementation of the 40 recommendations issued by the Financial
Action Task Force (FATF) and regularly monitored by the Asia/Pacific Group on Money
Laundering (APG). Myanmar’s efforts are led currently by the Director General of the Financial
Regulatory Department, Ministry of Planning and Finance. However, the lack of access to technical
expertise and support from international organisations has made it more difficult for Myanmar
to progress.
More details are available on page 16.

2. Vision and mission
SECM's vision
Working towards a dynamic and regulated Myanmar securities market,
developing together with the world.
Sound and efficient capital markets are critical to developing and sustaining modern economies,
which rely on trade and investment flows. As capital is more fluid than ever, countries have to
consider how to grow their national capital market by working on two streams simultaneously:
• connecting their national capital market with regional and international markets, and
• setting clear rules and regulations based on international practices to ensure a safe and
level playing field.
As a member of the ASEAN Capital Markets Forum, Myanmar is committed to contributing to the
ACMF roadmap by structuring, developing and growing its national capital market.

SECM's mission
To maintain a fair, secure, liquid securities market, protect investors,
and develop the national economy.
Trust is probably the most critical asset for developing capital markets, yet it is a very fragile
and volatile asset, especially in a country like Myanmar. Without it, investors will not dare to
allocate their financial resources, and businesses will not be able to fuel their expansion to seize
opportunities: the consequence is a stagnant economy. Therefore, trust-building is fundamental,
and it is the SECM’s highest priority for establishing a sound and dynamic capital market in
Myanmar.
11
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3. The Myanmar Capital Market
Market players
The Myanmar capital market is well structured. To deliver its vision, the SECM must foster and
build trust between the different market players – investors, issuers, and intermediaries such as
securities companies. The diagram below summarises the roles of each market player and its main
relationships with the others.

B

1

C

Investors

2

Myanmar
Capital
Market

Issuers

3

Market
intermediaries

A
Investors who are considering investing in the Myanmar capital market can buy securities [1]
from:
• the government, which issues treasury bonds through the Central Bank of Myanmar;
• public companies, whose shares can be traded on the YSX if they are publicly listed. To
proceed, they will have to use the services of securities companies [2], which will buy and
manage them on the investors’ behalf [3].
Depending on the type of security, the relevant regulator will enforce the laws and regulations
[A].
• For treasury bonds, the CBM is the regulator.
• For corporate securities, the SECM is responsible for regulating the issuance and transaction of
corporate shares and bonds. It monitors:
• the compliance of securities companies with laws, rules, and regulations [C].
• the quality of the disclosure released by public companies [B].
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The SECM's activities
To build a sound capital market in Myanmar, the SECM is working on two main fronts.

Enhancing market development policies
The Development and Policy Department is the SECM’s team responsible for these matters. Its
10 members work closely with national and international organisations on market development,
including the bond market, to reinforce the Myanmar capital market’s current framework and
make it more transparent and effective. More details are provided on page 25.

Monitoring and supervising the securities industry and public companies
The SECM has a team of 25 people working exclusively on these issues: 13 on issuing licences
to securities companies, issuing a permit to the Yangon Stock Exchange, and supervising and
monitoring all market participants, including the Yangon Stock Exchange and public companies;
and 12 on conducting market surveillance, inspecting securities companies and enforcing rules and
regulations, with the ultimate goal of safeguarding investors’ interests and promoting Myanmar
as a safe and reliable marketplace. More information is available on page 27.
The synergies between the SECM’s activities and its main market participants are summarised in
the following table:

Stakeholders

Investors

Market
intermediaries

Issuers

Stakes
• Clear understanding of risks
• Ease of getting material
information to make decisions
before investing
• Protection of shareholders'
rights

SECM's activities
• Oversight and monitoring of
market participants
• Formulation of new policies to
foster better market practices

• Specific and relevant instructions • Issuance of guidelines and rules
and guidelines
• Inspection and monitoring of
• Ability to get and analyse data
intermediaries (securities
from issuers to advise their
companies and Yangon Stock
clients
Exchange)
• Compliance with the rules and
regulations
• Access to capital and investors
• Fair level playing field between
the different market players
• Clear rules that enable
compliance
• Timely disclosure and sufficient
information

• Inspection and monitoring of
listed and public companies
• Issuance of new policies
• Development of Corporate Bonds
market in partnership with
stakeholders
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To perform its duties, the SECM is also working closely with other key stakeholders:
The Ministry of Planning and Finance (MOPF): the SECM is not
yet an independent organisation but is supervised by the MOPF.
The SECM can advise the Myanmar Government on all matters
related to securities. The Commission also contributes to delivering
the MSDP’s action plans and the ACMF roadmap. As such, it is a
key body in developing and strengthening the Myanmar capital
market.
Other Myanmar Governmental Organisations: the SECM
collaborates efficiently with the following organisations.
• The Central Bank of Myanmar (CBM), regarding the bonds issued
by the Government and oversight of companies operating in the
financial sector (banks and non-bank financial institutions). The
CBM is also part of the Domestic Bond Market Development
Working Committee, chaired by the SECM.
• The Directorate of Investment and Company Administration
(DICA). DICA is the company registrar in Myanmar. It acts as
the Regulator of investment and companies’ affairs. DICA and
the SECM work closely with the OECD, IFC and MIOD to develop
the capital market in Myanmar.
ASEAN: the SECM is involved in the ABMF (ASEAN+3 Bond
Market Forum). The ABMF was established under the ASEAN+3
Bond Markets Initiative (ABMI) by the institutional framework
of the ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting (AFMM+3) in
September 2010 as a common platform. The ABMF is expected to:
(i) foster standardisation of market practices and harmonisation
of regulations relating to cross-border transactions; (ii) enhance
dialogue between the private sector and ASEAN+3 officials
on bond markets development to promote harmonisation,
standardisation, and integration; and (iii) provide opportunities
to exchange knowledge, expertise, and experience between the
private and public sectors in the region.
The SECM joined the ABMF as an observer in 2016, and one
senior official from the Office of the SECM regularly participates
in its meetings. In October 2020, the SECM received the fifth
phase of technical assistance from the ABMI through the ADB
Secretariat, with the support of the Government of Japan. The
SECM aims further to develop Myanmar’s bond market with this
project.
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ASEAN Capital Markets Forum: the SECM is a member of the
ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), which comprises capital
market regulators from 10 ASEAN jurisdictions1. The ACMF first
focused on harmonising rules and regulations before shifting
towards more strategic issues to achieve greater integration of the
region's capital markets. The SECM signed a revised Multilateral
Memorandum of Understanding at the 8th Mekong Capital
Markets Cooperation (MCMC) meeting in December 2018.
The SECM is also part of the Working Group on Capital Market
Development, which considers the initiatives and progress of
ASEAN members towards building the capacity and laying the
infrastructure for the development of ASEAN capital markets, with
a long-term goal of achieving cross-border collaboration among
the various capital markets in ASEAN. In 2021, the ACMF released
the ASEAN taxonomy for sustainable finance.

The SECM attends the ACMF Chairs’ Meetings held on 17 March 2022.

1. See: https://www.theacmf.org/members
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Governance
The SECM has a two-tier governance system:
chaired by the Deputy Minister of the Ministry of
Planning and Finance, the Commission oversees
its activities and leads its transformation into a
modern, independent and efficient regulating
body. A management team is committed to
implementing the roadmap and action plans
approved by the members.
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Key takeaways
• The SECM is a governmental institution created by the Securities Exchange Law and overseen
by the Ministry of Planning and Finance.
• According to the Law, the SECM is an independent organisation. However, for the time being,
it works within the Ministry of Planning and Finance.
• The Commission’s meetings are led by the chairman. Since October 2021, the Commission’s
members have met 8 times to discuss strategic and operational matters.
• Commission members and SECM staff must comply with the Myanmar Code of Conduct for
Civil Service Personnel. The SECM embraces a zero-tolerance approach to fraud and corruption.
• The Commission enforces the rules and requirements for combating money laundering and
terrorism financing, and fosters better practices to support the delivery of the Myanmar
National Strategy.

Key figures
8 meetings have been held
by the Commission
members (3 in FY20/21 and
5 in FY21/22)

!

Our Commission is almost
gender-balanced, with

3 women and 4 men

0 breaches of our Code of
Conduct were reported
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1. Governance structure
As a government body tasked with developing and monitoring the Myanmar capital market, the
SECM’s ultimate responsibility is to contribute to Myanmar’s economic development. To build and
safeguard trust between the different market players, we are committed to being:
• Accountable. We aim to publish our annual report regularly to share our progress with the
market.
• Transparent. We will embrace better corporate disclosure practices to demonstrate to capital
providers that Myanmar is a safe place to invest. Our reporting objective is to share a balanced
and nuanced view of our performance.
The SECM has a two-tier organisation, which is described below:

Oversee

COMMISSION MEMBERS

Report

1 Chairperson
U Maung Maung Win
Deputy Minister, MOPF

6 Members
Daw Khin Lay Myint
U Htay Chun
U Thein Myint
Daw Tin May Oo
Daw Nwe Nwe Win
U Kyi Zin Tun

The Commission is the governing body of the SECM. Its 7 members
are all nominated by the MOPF and selected for their skills and
experience. The Commission’s main responsibilities are:
•
•
•
•
•
•
•

Oversee

U Kyi Zin Tun

Director General

MANAGEMENT

Daw Ni Ni Swe

Deputy Director General

Daw Kyi Kyi Khin Swe

Our operations are handled on a daily basis by 4 directors. The 4 main
activities of the SECM are managed by 3 departments, managed by a
director:
•

The Administration department is responsible for HR and
budget management. They work with the other departments
to monitor the efficiency of the SECM’s resources.

•

The Market Oversight & Supervision department monitors
the different players in the securities industry, including YSX.
They review the quality of their process, to ensure that they
comply with the rules and regulations.

•

The Development & Policy department conducts all the
work to develop new rules and regulations, and engages
effectively with the relevant stakeholders.

•

The Market Surveillance department inspects the activities
of the securities companies, monitors and analyzes the daily
trading, surveils and enforces the market misconducts.

Supervision Department

Daw Ei Sein Sein Kywe
Development & Policy
Department

U Sun Win

Market Surveillance
Department
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Report

U Win Kyine

Administration Department

Developing the Myanmar capital market.
Optimizing the SECM's resource allocation.
Defining the SECM’s strategic objectives.
Reviewing the implementation of the action plans by the
Management team.
Promoting and developing the SECM corporate culture.
Approving the internal policies.
Preparing succession planning.

2. Commission members
Our Commission members have a mix of skills that allow them to steer the SECM with confidence.
Our Commission is gender-balanced, and all the members have extensive experience and
networks essential to developing the SECM’s corporate structure, values, and policies. The
Commission welcomed two new members in 2021: Daw Nwe Nwe Win and U Kyi Zin Tun.

U Maung Maung Win
Role: Chairperson
Appointed: 07/06/2016
Experience:
• Deputy Minister, MOPF
• Former DG of Treasury
Department

• Former Permanent Secretary of MOPF
• Former DG of Budget Department, MOPF
• Former Deputy Governor, Central Bank
• Former GM, Myanma Economic Bank

Daw Khin Lay Myint
Role: Member
Appointed: 19/08/2014

U Htay Chun
Role: Member
Appointed: 19/08/2014

Experience:

Experience:

• Former DDG, Budget Department of MOPF
• B.Econ. (Statistics) and Diploma in Economic Planning from YUE
• Diploma in Accountancy from MAC

• MIC member
• Former DDG, DICA
• Myanmar certified lawyer
• B.Econ. (Statistics) and Diploma in Economic
Planning from YUE

Daw Tin May Oo
Role: Member
Appointed: 19/08/2014

U Thein Myint
Role: Member
Appointed: 06/02/2017

Experience:
• Former State Auditor General, Shan State
• Former DDG, Office of the Auditor General
• Former Secretary, Myanmar Accountancy Council
• Patron of MICPA
• Certified Public Accountant
• B.Com. (Industry and Trade) from YUE

Experience:
• Former Executive Director, MSEC
• Former Deputy Director of Project Appraisal
and Progress Reporting Department, MOPF
• B.Econ. (Agriculture Economics) from the Institute
of Economics
• M.D.S, Institute of Social Studies, The Hague,
The Netherlands

Daw Nwe Nwe Win
Role: Member
Appointed: 01/04/2021

U Kyi Zin Tun
Role: Secretary
Appointed: 21/01/2021

Experience:

Experience:

• Former DG of Budget Department, MOPF
• B.Com, degree from the Institute of Economics,
Diploma in Accountancy from MAC
• Registered Lawyer from Ministry of Education
• Diploma of Computer Science from University of
Computer Studies, Yangon
• Diploma of Policy Science from Saitama University, Japan

• Former DDG of Pension Department, MOPF
• Former Deputy Head of Office, MOPF
• Assistant Secretary Head of Office, MOPF
• Diploma in Accountancy from MAC
• Master of Public Administration and Postgraduate
Diploma in Economics from Yangon
University of Economics
• B.Sc. (Physics) from Yangon University
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The Commission met 8 times from October 2020 to March 2022. The attendance of each member
is disclosed below:

Name

Role

Attendance

U Maung Maung Win

Chairperson

8/8

Daw Khin Lay Myint

Member

8/8

U Htay Chun

Member

8/8

U Thein Myint

Member

8/8

Daw Tin May Oo

Member

8/8

Daw Nwe Nwe Win*

Member

6/6

U Kyi Zin Tun*

Secretary

6/6

(*) Started to attend meetings from May 2021 onwards.
During its meetings, the Commission discussed and worked mostly on the following items.
• Oversight of the market surveillance conducted by the SECM’s teams of public companies,
securities companies and the YSX.
• Review and validation of policies, rules, and regulations issued by the SECM.
• Validation of the training program to develop the skills of the SECM’s staff.
• Review of the SECM’s approach to ensuring its staff’s health, safety and security after
February 2021.
• Oversight of the SECM’s compliance with the laws and regulations issued by the MOPF for
its budget and MOHS during the COVID-19 pandemic.
• Succession planning, as three Commission Members will have to retire in 2022.
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26/10/2020

100%

02/12/2020

100%

08/05/2021

100%

11/05/2021

100%

10/06/2021

100%

02/07/2021

100%

13/12/2021

100%

30/03/2022

100%

Admin,
finance & HR

Risk
Management

Development
and policy

Yangon Stock
Exchange

Securities
companies

Listed & public companies

Meeting
attendance

Date

The table below provides a summary of the Commission’s activities:

3. Ethics
As a regulator and government entity, the SECM strives to act responsibly and
transparently. The Commission has a dual responsibility.
• Direct, as it must act ethically, comply with laws
and regulations, and ensure that its activities
are properly carried on. The Commission’s
members and directors and all employees must
comply with the Code of Conduct issued by
the Myanmar government as public servants.
The SECM embraces a zero-tolerance approach
to fraud and corruption.
• Indirect, as the Commission should ensure that all market participants operate
fairly and ethically.

The events of February and March 2021 impacted our operations considerably. Protests were
organised near the SECM’s office, and some of our staff did not feel safe at work. Others
considered that they could not work for the SECM any more, as they were concerned for the safety
of their families in other parts of the country: they wanted to leave to stay with them. A total of
30 people left the Commission, mostly in February and March 2021. As the circumstances were
extraordinary, the Commission did everything it could to retain its staff and was as understanding
as was reasonably possible. However, when people’s choices were no longer aligned and
consistent with our Code of Conduct, the Commission had to investigate and act when necessary.
To help market players report potential misconduct, a form is available on the SECM’s website to
log their complaints. The SECM is responsible for managing the confidentiality of whistleblowers’
information. The Commission received one complaint and investigated a case in which one
company was raising funds without approval from the SECM and CBM. The Commission
encourages market players to use this communication channel to share their concerns here.

The SECM’s instructions for
reporting a complaint on its
website

21

Results
2021 was a challenging year for Myanmar Capital
Markets. Despite strong turbulence, the SECM
and other market players focused their efforts on
ensuring the continuity of their operations: the Yangon
Stock Exchange welcomed its seventh listed
company in June 2021; four new regulations
were issued, of which one aimed to establish a
Pre-Listing Board to provide small and mediumsized companies with new access to capital; and
the Commission, alongside other actors, is focused
on combating money laundering and terrorism
financing. The SECM actively supported listed, public
and securities companies to provide them with
clear guidance to help them navigate these
complicated times. Finally, the SECM has always
prioritised the health, safety and security of its staff,
as they are essential for delivering its mission.
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Key takeaways
Myanmar Capital Market
• One company joined the Yangon Stock Exchange in June 2021.
• Three public companies are now active and have more than 100 shareholders; five public
companies that used to be monitored by the Commission are now below the threshold.
• A Pre-Listing Board (PLB) is being developed to offer small and medium-sized companies new
funding opportunities. The SECM works closely with the Ministry of Industry and the SME
Development Agency to identify suitable companies.
• 944,579 shares were traded in 2021 on YSX for a total value of 4,809.4 million MMK.

Policy
• The SECM issued four regulations to further clarify the legal environment for capital market
participants with a focus on corporate governance, disclosure and the PBL.
• The Commission works actively with different stakeholders to develop corporate bonds in
Myanmar and offer new investment opportunities to capital providers and new funding sources
for companies.

Market oversight
• The SECM’s experts inspected one securities company.
• 14% of listed and public companies fully comply with Notification 1/2016 on continuous
disclosure.

Human resources
• The Commission complied with the rules issued by the Ministry of Health and Sports to safe
guard its people during the COVID-19 pandemic.
• The Commission focused its efforts on managing the consequences of the political change on
its workforce. Ensuring staff health and security was the SECM’s top priority.
• The SECM has hired and onboarded 20 new staff since October 2020.

Key figures
1 complaint was

addressed to SECM

1 securities company
was inspected

The SECM took part in

59 people are working to

capital markets and/or raise
awareness

638,834

15 events to promote

MMK

+

4 new policies were issued
securities account

fulfil the SECM’s mission

million MMK
in market capitalisation of
the listed companies, as of
31 March 2022
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1. Safeguarding the progress made

“Since its inception, the SECM has been driven by its mission
and has managed to work with several stakeholders and
partners. The Commission has benefited from their expertise
and support. As of today, the Commission must only count
on its own resources. We are committed to safeguarding the
progress we have made – it is essential for building a stronger
capital market, a sound and vibrant capital market in
Myanmar that will support the development of our country.”

Daw Tin May Oo

The Commission focused on three priorities: reinforcing corporate governance guidelines to
protect shareholders’ and investors’ rights, anti-money laundering operations, and combatting
terrorism financing.

Enhancing corporate governance practices
In December 2020, the SECM published
Notification 2/2020 on effective corporate
governance for listed companies and companies
with more than 100 shareholders. This concludes
two years of work with several stakeholders,
including the OECD, DICA, and others.1 Companies
must ensure that their shareholders receive
material information in a timely manner to
make informed decisions when they have to
vote and decide on any issue. The Notification
also provides guidance to ensure Boards’
effectiveness and the quality of the information
prepared and disclosed by companies. To
monitor the compliance of listed companies,
the YSX established a dedicated committee.

In 2019, the SECM also worked closely with the
IFC to develop a regulation on related-party
transactions. The IFC provided technical
support to the SECM to develop its capacities,
drafted the instruction, and managed stakeholder
engagement. Because of the restrictions
induced by the COVID-19 pandemic, the SECM
decided to connect with various market
participants online to get their feedback; this
proved valuable in ensuring that the regulation
was relevant for Myanmar organisations and fit
for purpose. Instruction 3/2020 was released in
December 2020.

Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
In February 2020, the Financial Action Task
Force (FATF), an intergovernmental Anti-Money
Laundering (AML) and Counter-Financing of
Terrorism (CFT) policy-making group, and
the Asia/Pacific Group on Money Laundering
(APG), decided to add Myanmar to their grey

list of countries to monitor. APG issued a
follow-up report for 2021, and the FATF issued
a public statement about Myanmar in March
and June 2022.
On 23 May 2019, the Government of Myanmar

1. An Advisory Committee was constituted in January 2019. It included representatives from the following
institutions: the OECD, the SECM, DICA, the CBM, the IFC, MICPA, the UMFCCI, the YSX, among others.
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published its national strategy on AML/CFT.
The Myanmar efforts to implement FATF's forty
recommendations are led by Daw Than Than Swe,
Deputy Governor of the Central Bank of
Myanmar. A number of public bodies are
involved in enhancing Myanmar’s actions: money
laundering-related crimes are prosecuted by the
deputy attorney general; the CBM monitors
enhanced customer due diligence; the
monitoring is managed by the Myanmar
Financial Intelligence Unit (MFIU); and
international relations are handled by the

Ministry of Home Affairs. To continue its
progress and reform, Myanmar needs support
and technical expertise from partners who have
been unwilling to assist since February 2021.
In order to enhance enforcement and improve
the understanding of ML/FT risks in the
securities sectors, the SECM conducted several
supervisory activities for YSX and SCs, including
a presentation by the SECM and monthly
dialogues with securities companies.

2. Developing the Myanmar capital market
"The Myanmar capital market is still fragile, and recent events
have tested its resilience. As the market regulator, the SECM is
committed to protecting investors’ rights and must therefore
engage frequently with many organisations: the Central Bank
of Myanmar, the Attorney General’s Office, DICA, etc. This has
been essential in developing the Pre-Listing Board, an instrument
that will enable small and medium-sized companies to access the
capital market in the future. Our ability to innovate and frame
solutions demonstrates the SECM’s legitimacy and ability to
deliver its mission – fostering the development of the Myanmar

U Htay Chun

capital market to support Myanmar’s development"

Developing a corporate bonds market in Myanmar
For the time being, listed and public companies
with more than 100 shareholders can only
trade their shares. However, to reinforce the
Myanmar capital market’s attraction for issuers
and investors, the Commission aims to
structure a corporate bond market that will
allow particular Myanmar companies to issue
corporate bonds – a new type of security for
the Myanmar Capital Market.
To coordinate the different stakeholders’ effort
the Domestic Bond Market Development
Working Committee was created in March 2019

and is chaired by the SECM. The Committee
includes the MOPF, the Treasury Department,
the Central Bank of Myanmar, the FRD, and
the Myanmar Economic Bank. The Committee
met three times between October 2020 and
March 2022. To develop the bond market, the
Committee follows the standard operating
procedures developed by the Asian Bond
Market Initiative (ABMI), especially to standardise
all the certificates and forms necessary to
perform all the operations.
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A new tool to access capital: the Pre-Listing Board
While dynamic capital markets rely on a large
base of capital providers, they also need to
provide investors with multiple investment
opportunities. Today, only large companies
may consider using the capital market to
access the funds they need to expand their
activities. However, the capital market can also

provide funding opportunities to small and
medium-sized enterprises. Therefore, the SECM
is working to establish a Pre-Listing Board
designed for these companies. The Commission
aims to complete all the necessary regulations
in FY22/23.

Awareness-raising and capacity-building
Because of the COVID-19 pandemic and the
political change, the SECM has not been able
to organise as many events as before. Over the
last two years, the SECM has taken part in 15
events, mostly to raise awareness and develop

different market players’ skills and capacities.
To develop the necessary skills, the SECM can
also rely on officially accredited schools, which
have manage to train 140+ people.

“As Myanmar is part of the ASEAN Capital Market Forum, the
SECM co-chaired the ASEAN Working Committee on Capital
Market Development. This is crucial for us as it provides us
with guidelines to align our policies with regional ones, build
the skills of our staff, and connect Myanmar with its peers. This
in turn helps us to identify what we should do to develop, for
instance, Sustainable Development Bonds, which will greatly
benefit Myanmar.”

Daw Nwe Nwe Win
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3. Ensuring compliance with Myanmar rules and
regulations
“Protecting the rights of investors is one of the SECM’s main
responsibilities as a market regulator. Therefore, our staff
ensure that all market players comply with all necessary rules
and regulations. The COVID-19 pandemic and the political
change have complicated the ability of companies to comply.
For instance, some companies lost prominent Board members,
and internet shutdowns made it difficult for companies to
update their disclosure in a timely manner. Our team engaged
with them closely, as we had to find pragmatic solutions. Today,
the overall level of compliance is not yet satisfactory; however,

U Thein Myint

we have noticed a slight improvement. The Commission expects
companies to comply with their obligations as soon as possible.”

Monitoring market participants
Securities companies
The SECM is responsible for issuing licences
to securities companies and monitoring their
compliance with current rules and regulations.
As of 31 March 2022, six securities companies
are authorised to trade securities in Myanmar.
As a consequence of the COVID-19 pandemic,
our experts had to adapt their working
procedures, as it was not possible to conduct
on-site inspections. Only one securities company
was visited by the SECM team; the others were
inspected remotely. The Commission assesses
the quality of internal controls and compliance,

especially in areas such as anti-money
laundering and countering terrorism financing,
risk management, online trading, and procedures
to prevent unfair trading. During the last
year, the SECM only identified minor noncompliance issues. Securities companies
submitted a total of 208 transactions which
were above the thresholds (196) or suspicious
(12) according to the AML/CFT regulations.
The Commission received one complaint and
had to manage one case of a company raising
funds without the necessary authorisations.

Listed and public companies
To foster transparency and public companies’
accountability, the SECM published a list of
companies with more than 100 shareholders on
its website.1 With the large public companies,
the SECM is working on two fronts.
• For companies considering an Initial Public
Offering (IPO), whether listed on the YSX
or not, the SECM reviews and makes sure
that their prospectus is aligned and
consistent with the SECM’s standards.

• For public companies with more than 100
shareholders, the SECM ensures that they
comply with the rules and regulations. The
SECM pays particular attention to the
requirements related to corporate disclosure,
corporate governance practices, and
especially shareholders’ rights. As of 31
March 2022, 49 public companies have more
than 100 shareholders: five companies are
no longer monitored by the SECM, while
three new companies are now monitored.2

1. See: https://secm.gov.mm/en/public-companies/
2. The companies that are no longer monitored by the Commission are: Grand Guardian Insurance Public
Co., Ltd; Hantharwady Development Public Co., Ltd; Kaytumadi Development Public Co., Ltd; Maw Shan
Development Public Co., Ltd; and New City Development Public Co., Ltd.
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The current level of compliance with
Notification 1/2016 on Continuous Disclosure
is not sufficient: in FY20/21, all the listed
companies managed to provide sufficient
information publicly and in a timely manner; no
public companies managed to do so, compared
to 5% in FY19/20. However, 7 public companies
managed to enhance their compliance,
while 3 had their overall level of compliance
downgraded in FY20/21 from FY19/20. The
details of each company’s compliance are
provided in Annex 1.
Only 16 companies informed the Commission
of the date of their Annual General Meetings
(all listed companies did), and 19 companies

shared their annual report with the Commission
(all listed companies sent their information). On
average, disclosing companies submitted their
report 63 days after the deadline; only four
managed to share their report on time.
The Commission understands that the
COVID-19 pandemic and the political change
have induced a lot of complexity for companies.
The Commission has managed to engage
with some companies; however, it urges all
public companies to reinforce their level of
compliance with the rules and regulations as
soon as possible. This is essential for the further
development of capital markets in Myanmar.

Evolution of the compliance of listed and public companies
60
51

50

49

40
30
20
10
0

FY 19/20

Good

FY 20/21

Acceptable

Insufficient

4. Protecting our people – our top priority
As an organisation operating under the MOPF, the SECM has to comply with:
• the Civil Service Board’s recruitment process;
• the Code of Conduct for Public Servants (see page 21);
• the Civil Service Personnel Law, Rules and Regulations.
During the COVID-19 pandemic, the SECM also complied with the health guidelines issued by the
relevant authorities.
The new companies monitored by the Commission are:
BDP Bayint Naung Development Public Co., Ltd; Region 6 Resource Public Co., Ltd; and Unique Lawksawk
Mango Public Co., Ltd.
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“We rely on the skills of our staff and our ability to build fruitful
and long-term partnerships to develop our capabilities. 2021
was a challenging year for all of us: it tested our limits. However,
our priority was clear: ensuring the health, safety and security of
our staff. The Commission did everything it could to prioritise
this at all times. The unity of our team and the commitment
of our staff were essential to securing the continuity of our
operations. Their dedication and bravery humble us.”

Daw Khin Lay Myint

Budget
The SECM’s budget for FY20/21 was 454.473
million MMK, which represents an 11%
decrease from the FY19/20 budget.
• The SECM allocated 51% of its budget for its
human capital, especially staff wages.

Evolution and breakdown of the
SECM's budget (million MMK)
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• Office expenditures accounted for 38% of
the budget.
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• The SECM invested 6% of its budget in
developing its assets.
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• Finally, the SECM spent 5% of the budget on
maintaining its equipment.
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The evolution of the SECM’s budget over the
last three financial years is provided below.

FY 19/20

FY 20/21

FY 21/22

Office Expenditure

Human Capital

Maintenance

Capital Expenditure/
Investment

Annual Budget

The impact of the political
change on our workforce
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FY 20/21
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51

FY 18
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FY 17/18

20
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FY 19/20

40

16

42

Women
Men

FY 21/22

15

FY 18/19

60

FY 16/17

The number of staff went from 72 in FY19/20
to 43 in FY20/21. However, our HR team
managed to hire 20 people between October
2020 and March 2022; all have received specific
onboarding training, including ethics training.
At the end of March 2022, 59 staff were
working for the Commission.

Evolution of headcount

FY 15/16

The magnitude of the impact of the COVID-19
pandemic and of the political change is clearly
visible in the charts.

Regarding the diversity of our team:
• 71% are women;
• 61% are young people (below 36 years old).
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In FY20/21, the turnover reached 46%. Some
staff felt unsafe because of the COVID-19
pandemic or social unrest; others wanted to
leave their work as public servants. However, in
FY21/22, the turnover rate was identical to the
one observed in FY18/19. The trend is similar
for the absenteeism rate: with 9% in FY21/22,
the level is similar to FY19/20.

To foster a culture of trust, the new general
manager ensured that all staff were able to go
back home safely. Likewise, to ensure that the
accommodation provided by the Commission
was sufficient, he visited staff during the
weekends: this was a way to create informal
relationships and encourage people to speak
up and share all their concerns.

Ensuring the continuity of our operations with
such high turnover and absenteeism rates
was difficult. Our HR team’s commitment and
our staff’s ability to stay united were crucial.
Furthermore, to respond to staff concerns, the
Commission decided to:

Finally, to help and support its staff, the
Commission managed to pay all their salaries
in cash, as banks were not working as usual. All
employees working from home received their
salaries at their doorstep.

• arrange a transportation system for all its
staff for those who needed it;
• offer accommodation for those who felt
unsafe;
• allow its staff not to wear their uniforms at
their office, as some felt at risk.

Evolution of the turnover and absenteeism rates

50%

46%

40%

32%

30%
20%
9%

10%

4%

0%
Turnover rate

Absenteeism rate
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FY 15/16

FY 16/17

FY 17/18

2018

FY 18/19

FY 19/20

FY 20/21

FY 21/22

“As SECM’s director general, our role is to lead by
example. Therefore, we did everything we could to
build trust with our staff, and ensure they could share
their concerns openly during this very difficult time.
The Commission stood by them: we did our best to
pay them in cash, to secure their access to vaccinations
and provide them with safe accommodation. We know
that the past 18 months have been difficult for all of
them, and we are grateful for their commitment and
dedication.”
U Kyi Zin Tun

COVID-19
To ensure the continuity of its operations, the Commission implemented a rotation system. This
was a way to prevent the spread of the pandemic. Likewise, the sanitisation of the office was
organised regularly. Unfortunately, most SECM staff fell sick at some point; however, they all
recovered. When they tested positive, people were sent to a quarantine centre, and the
Commission sent them food, essential medicine and 30,000 MMK to support them as much as
possible. To help its staff and prevent possible serious cases, the Commission secured five oxygen
tanks in 2021.
The Commission then organised a vaccination campaign. All its staff are fully vaccinated, and 50%
have already received booster shots. Outside the management of the COVID-19 pandemic, the
SECM has not recorded any work-related accidents.

Talent management
To fulfil its mission, the SECM relies heavily on rare skills related to capital markets. Being able
to recruit people with the right set of competences is a challenge. Therefore, as the SECM is still
a young organisation, talented people can be promoted to assume more responsibility more
quickly. Between October 2020 and March 2022, 20 people were given such an opportunity.
91% of SECM staff hold a university degree, of whom 22% hold at least a Master’s degree. However,
the level of knowledge necessary to carry out the SECM’s duties requires further development
of our people’s skills. Commission members regularly discuss the priorities for developing the
SECM’s expertise.
As most of our international partners suspended their work with the Commission after February
2021, we could not send our staff abroad as usual. Likewise, the training of our staff had to be
postponed, as we had to prioritise their safety. As a result, the Commission managed to provide
a total of 1,576 hours of training hours in FY20/21 and FY21/22, mostly dedicated to onboarding
our new recruits.

Compensation and benefits
As a governmental organisation, the SECM’s salary structure is decided on and validated by the
MOPF. However, to attract and retain its people, the Commission decided to provide them with
specific benefits. For instance, to support its employees, the Commission has decided to establish
a dedicated fund to provide an extra allowance for maternity, funerals, and serious or severe
illness. For the senior management, the Commission has decided to offer specific benefits to
enhance their overall compensation: for example, high ranking officials by specific condition can
use the Commission’s fleet of vehicles.
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Photo Caption: H.E. U Maung Maung Win, Chairman of SECM and Deputy Minister for Ministry of Planning
and Finance distinguished guests at the occasion of Listing Ceremony of AMATA Holding Public Co., Ltd.
on 3rd June 2021

Photo Caption: ACMF Deputies Meeting on 15th September 2021
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Reporting
1. Scope and methodology
This report was prepared under the guidance of the
Chairman and the supervision of the Commission’s
members, especially the working group responsible
for developing this annual report and the data
collection. The SECM also benefited from the
expertise of Yever, a Myanmar-based consultancy.
The report covers the following period:
• FY20/21, from October 2020 to September 2021
• FY21/22, from October 2021 to March 2022,
6 month budget
It covers all the operations of the SECM, whose
office is located at 21-25 Sule Pagoda Road, Yangon.
The SECM has made use of the Global Reporting
Standards in structuring its non-financial reporting.
The Commission engaged with various stakeholders
to gather their feedback and identify potential areas
of improvement for this third report.
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2. Market
KPIs

Unit

FY 21/22 FY 20/21

GRI
Standards*

Number of securities companies

Number

7

7

GRI 102

Number of listed companies

Number

7

7

GRI 102

Number of large public companies
(with at least 100 shareholders)

Number

49

42

GRI 102

Number of companies sanctioned

Number

-

-

GRI 102

Number of complaints

Number

1

-

GRI 102

Number of inspections
(securities companies)

Number

1

-

GRI 102

Fines

Millions
MMK

-

-

GRI 102

Number of events organised/supported
by the SECM

Number

6

9

GRI 102

Number of partnerships signed

Number

-

-

GRI 102

3. Human resources
KPIs

Unit

FY 21/22 FY 20/21

GRI
Standards*

Headcount

Number

59

43

GRI 102

Number of women

Number

42

33

GRI 102

Number of men

Number

17

10

GRI 102

20-35

Number

36

18

GRI 102

36-40

Number

7

9

GRI 102

41-50

Number

8

7

GRI 102

51-60

Number

8

9

GRI 102

Split by age

* Please see the details on this website: https://www.globalreporting.org/standards/
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KPIs

Unit

FY 21/22 FY 20/21

GRI
Standards*

Split by rank
Directors

Number

4

4

GRI 102

Officers

Number

33

34

GRI 102

Staff

Number

22

5

GRI 102

Number of new hires

Number

18

2

GRI 401

Of which % of women

%

56%

50%

GRI 405

Number

9

15

GRI 404

%

67%

100%

GRI 405

Number

2

28

GRI 401

Turnover rate

%

4%

46%

GRI 401

Absenteeism rate

%

9%

32%

GRI 403

Total training hours provided

Number

1,274

302

GRI 404

Average hours of training per employee

Number

22

7

GRI 404

Number of work-related accidents

Number

-

-

GRI 403

Number of breaches of the Code of
Conduct of Public Servants

Number

-

-

GRI 205

Number of people promoted
Of which % of women
Number of departures
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Type

1

First Myanmar Investment

Listed

2

Myanmar Thilawa SEZ Holding

Listed

3

Myanmar Citizen Bank

Listed

4

First Private Bank

Listed

5

TMH

Listed

6

Ever Flow River

Listed

7

Amata Holding Public Company

Listed

8

Asia Green Development Bank Public Company Limited

Unlisted

9

Citizen Business Public Company Limited

Unlisted

10

Co-Operative Bank Public Company Limited

Unlisted

11

Dawei Development Public Company Limited

Unlisted

12

Farmers Development Bank Public Co., Ltd.

Unlisted

13

The Republic of the Union of Myanmar Forest Products
Joint Venture Corporation

Unlisted

14

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

Unlisted

15

Global Treasure Bank Public Co., Ltd.

Unlisted

16

Golden Land East Asia Development Public Co., Ltd.

Unlisted

17

Golden Myanmar Airlines Public Co., Ltd.

Unlisted

18

Great Hor Kham Public Co., Ltd.

Unlisted

19

Kayin State Development Public Company Limited

Unlisted

20

Mandalay Industrial Zone Development Public Company Limited

Unlisted

21

Mandalay Myotha Industrial Development Public Company Limited

Unlisted

22

Maubin Development Public Co., Ltd.

Unlisted

23

Myanma Agricultural & General Development Public Co., Ltd.

Unlisted

24

Myanma Economic Holdings Public Co., Ltd.

Unlisted

25

Myanma Motion Picture Development Public Co., Ltd.

Unlisted

26

Myanmar Agribusiness Public Co., Ltd.

Unlisted
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Trend

Name

Compliance

Annex

Trend

Type

Compliance

Name

27

Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd.

Unlisted

28

Myanmar Automobile Development Public Company Limited

Unlisted

29

Myanmar Edible Oil Industrial Public Co., Ltd.

Unlisted

30

Myanmar Information & Communication Technology Development
Corporation

Unlisted

31

Myanmar Irrawaddy Development Public Co., Ltd.

Unlisted

32

Myanmar Licensed Contractors Public Co., Ltd.

Unlisted

33

Myanmar Sugar Development Public Co., Ltd.

Unlisted

34

Myanmar Telecommunication Network Public Co., Ltd.

Unlisted

35

Myeik Corporation Public Co., Ltd.

Unlisted

36

Myeik Future Development Public Co., Ltd.

Unlisted

37

National Development Company Group PCL

Unlisted

38

Oleander Construction Group Public Company Limited

Unlisted

39

Rakhine Development Corporation Public Co., Ltd.

Unlisted

40

Rakhine Economic Initiative Public Co., Ltd.

Unlisted

41

Shanni Development Public Company Limited

Unlisted

42

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

Unlisted

43

Tanintharyi Division Development Public Co., Ltd.

Unlisted

44

Tavoy Trading Public Co., Ltd.

Unlisted

45

Yangon Bus Public Co., Ltd.

Unlisted

46

BDP Bayint Naung Development Public Co., Ltd.

Unlisted

New

47

Region 6 Resource Public Co., Ltd.

Unlisted

New

48

Unique Lawksawk Mango Public Co., Ltd.

Unlisted

New

49

Yangon Urban Public Transportation Public Co., Ltd.

Unlisted

Good

Acceptable

Insufficient
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ယခင်နစ
ှ သ
် ဝဏ်လာွှ တွင် “ကော်မရှင၏
် အဓိကတာဝန်မာှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိနး် ကျောင်းသူအနေဖြင့် ဈေးကွကတ
် င
ွ ်
ပါဝင် ပတ်သက်သအ
ူ ားလုးံ ၏ ရရန်ပင
ုိ ခ
် င
ွ မျ
့် ားကို ဖန်တးီ ပေးခြင်း၊ တိးု ပွားစေခြင်းနှင့် ကာကွယစေ
် ာင့ရှေ
် ာက်ပေးခြင်း
တို့ ဖြင့် အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ဖြစ်သည်။”ဟူ၍ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် အတိတ်၊
ပစ္စုပ္ပန၊် အနာဂတ်တည်းဟူသော အချိနသ
် းံု ပါးစလုးံ မှနက
် န်ပါသည်။ အကြောင်းခြင်းရာများ ပြောင်းလဲသည်ဆသေ
ု ိ ာ်
လည်း ယုကံ ြည်မဟ
ှု သ
ူ ည် ရှေ့ဆက် လက်လျှောက်လမ
ှ း် ရန်အတွက် စွမ်းအင်ဖြစ်ပေသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
အားလုးံ အတွက် စိနခေ
် ါ်မှုများသော နှစတစ
်
န
် စ
ှ ဖ် ြစ်ခပ
့ဲ ါသည်။
မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း
ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှငသ
် ည်လည်း စိနခေ
် ါ်မှုများကို ရင်ဆင
ုိ ခ
် ့ဲ
ရပါသည်။ မိမတ
ိ သ
့ုိ ည်လည်း ကိဗစ
ု -် ၁၉ကမ္ဘာက
့ ပ်ရောဂါနှင့်
နိင
ု င
် ရေ
ံ းပြောင်းလဲမဖှု ြစ်စဥ်၏ အကျုးသက်
ိ
ရောက်မမျ
ှု ားကို
ရင်ဆင
ုိ က် ြုံတွေ့ခဲပ
့ ါရသည်။ ကော်မရှင၏
် မျှော်မန
ှ း် ချက်များ
ပြည့မ
် စေ
ီ ရန် မိမတ
ိ ၏
့ုိ ဝန်ထမ်းများသည် အဓိကအားထားရာ
ဖြစ်သကဲသ
့ ့ုိ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုခြ
ံ ုံရေးကိလ
ု ည်း
အမြဲတမ်း ဦးစားပေးဆောင်ရွ က်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို ့
အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ကာလအတွင်းတွင်
ယုံကြည်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်းမှာ အရေး
ပါသော ကိစ္စရပ် ဖြစ်ပါသည်။
အခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့သော်လည်း ကော်မရှင်သည် ယင်း၏
လုပင
် န်းဆောင်ရွကမျ
် ားကို စဥ်ဆက်မပြတဆေ
်
ာင်ရွကန
် င
ုိ ခ
် ့ဲ
ပါသည်။ မိမိတိုကေ
့
ာ်မရှင်အဖွဲ့၏ နှစ်မြုပ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်
ရဲစမ
ွ း် သတ္တတ
ိ မ
့ုိ ာှ လေးစားဖွယဖ် ြစ်ပြီး ၎င်းတိ၏
့ု ဆောင်ရွကမ
် ှု
ဖြင့် ကော်မရှငဖ
် ့ဲွ စည်းပြီး ယင်း၏လုပင
် န်းတာဝန်များ စတင်
ထမ်းဆောင်သည့် အချိန်မှစ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ်
အကာအကွယ် ပေးနိုင်မှုအခြေအနေများကို ဆက်လက်
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ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်သည် မြန်မာ့
အရင်းအနှီးဈေးကွက်ပြန်လည် ဦးမော့လာစေရေးအတွက်
အရေးပါသော ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်နှစ်သဝဏ်လွှာတွင် “ကော်မရှင်၏ အဓိကတာဝန်မှာ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိနး် ကျောင်းသူအနေဖြင့် ဈေးကွကတ
် င
ွ ်
ပါဝင် ပတ်သက်သူအားလုံး၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်များကို ဖန်တီး
ပေးခြင်း၊ တိုးပွားစေခြင်းနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး
ခြင်းတို့ ဖြင့် အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်
ဖြစ်သည်။”ဟူ၍ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် အတိတ်၊
ပစ္စုပ္ပန၊် အနာဂတ်တည်းဟူသော အချိနသ
် းံု ပါးစလုးံ မှနက
် န်
ပါသည်။ အကြောင်းခြင်းရာများ ပြောင်းလဲသည်ဆသေ
ု ိ ာ်လည်း
ယုကံ ြည်မဟ
ှု သ
ူ ည် ရှေ့ဆက် လက်လျှောက်လမ
ှ း် ရန်အတွက်
စွမ်းအင်ဖြစ်ပေသည်။ အဆိုပါစွမ်းအင်ဖြင့်ကော်မရှင်သည်
ယင်း၏ မျှော်မန
ှ း် ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်
ရွ က်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍသည်
မြန်မာနိုင်ငံ အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို
မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံ့စီးပွားစဥ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ ဖြိုး
တိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု တို ့ ဖြင့်
မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေသည်။

ယခုအစီရင်ခံစာသည် ပြည့်စုံမှု မရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဖွင့်ဟထုတဖေ
် ာ်သည့် အလေ့
အကျင့်ကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု
တိုက
့ ို ခိုင်မာစေပါသည်။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားအား ပိမ
ု ပ
ုိ င
ွ လ
့် င်းမြင်သာမှု ရှစေ
ိ ရန် တိက
ု တ
် န
ွ း် သည်နင
ှ ့်
အမျှ ကော်မရှင၏
် လက်ရလ
ိှ ပ
ု င
် န်းဆောင်ရွကမ
် မျ
ှု ားအား ထင်ဟပ်စေသည့် အချက်အလက်များကို ထုတပြ
် န်ခြငး် ဖြင့်
မိမိတိုတ
့ ိုက်တွန်းသကဲ့သို့ ကိုယ်တိုင်လက်ခံကျင့်သုံးရန်လည်း ဆုးံ ဖြတ်ခပ
့ဲ ါသည်။
လုပ်ငန်းအခြေအနေတိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့
အဖွ့ဲ အစည်းတစ်ခတ
ု ည်းဖြင့် ဆောင်ရွက၍
် မရပါ။ နိင
ု င
် တက
ံ
ာ
စံများနှင့် အညီ မိမိတိုအ
့ လေ့အကျင့်များကို လိုက်လျော
ညီထွေစွာ ဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အပံ့ လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ
ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွကနေ
် သည့် စဥ်ဆက်
မပြတ် ဘဏ္ဍာငွေပံ့ပိုးမှုမှ အကျ ိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်
ပါသည်။ အလားတူငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို
ငွေကြေးထောက်ပမ
့ံ တ
ှု က
ုိ ဖျက
်
ရေ
် းအတွက် ငွေကြေးဆိင
ု ရ
် ာ
အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံအကြံပြုချက်
(၄၀)ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် နည်းပညာနှင့်
ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီများ ရယူရန်လိုအပ်ပေသည်။ မိမိတို့
သည် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာမိတဖက
်
အ
် ဖွ့ဲ အစည်းများနှင့် နိင
ု င
် တက
ံ
ာ
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ
ပြန်လည်စတင်ရန် အသင့် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
ကော်မရှင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေး
နိုင်ရန် အကောင်းဆုံးသော အခြေအနေကို ဖန်တီးထား
သကဲ့သို့ အရင်းအနှီး ဈေးကွက်သိုဝ
့ င်ရောက်မည့် အများနှင့်
သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်
ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်
အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊
ဇွန်လတွင် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းသို ့ သတ္တမမြောက်
စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဝင်ရောက်လာသည်ကို မြင်တွေ့
ရသည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ငွေချေးစာချုပ်
ဈေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် စာရင်းဝင်အကြို
ဈေးကွကတ
် ့ု ိ အတွကလ
် အ
ု ိ ပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံး ပြင်ဆင်နေကြောင်း သတိပြု
မိပါသည်။ အဆိုပါ ခြေလှမ်းများသည် လိုအပ်သကဲ့သို့
ဆက်လက် ဆောင်ရွကရ
် န် လုပင
် န်းစဥ်များကျန်ရိှ နေပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးကို လက်ခံကြိုဆို
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းများတွင် အတွင်းရေးမှူး
အနေဖြင့် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ယခင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား ကျေးဇူးများစွာ တင်ရှိကြောင်း
မှတတမ
်
း် တင်ပါသည်။ ကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ ဝင်များ၏ ဦးဆောင်မှု
အောက်တင
ွ ် လုပင
် န်းစဥ်များ စဥ်ဆက်မပြတအ
် ကောင်အထည်

ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ပြီး ယခုအခါ
လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိမိတို၏
့
လုပ်ငန်းအပေါ် အလေးအနက်
ထားပြီး ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်
ပါသည်။
ယခု တတိ ယ အကြိ မ ် အ စီ ရ င် ခ ံ စ ာ ထု တ ် ပြ န် ရ ာတွ င ်
ကော်မရှငသ
် ည် ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ က
် မ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ားနှင် ့
စာရင်းဝင် ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားအပါအဝင် လုပင
် န်းနှငဆ
့် က်စပ်သမျ
ူ ား
အားလု ံ း နှ င ့ ် တွေ ့ဆု ံ ခ ဲ ့ ပ ါသည် ။ ကျွန် ု ပ ် တ ိ ု ့၏ တွေ့ဆု ံ
ဆွေးနွေးမှု သ ည် လက် ရ ှ ိ က ာလ၏ အခက် အ ခဲ မျ ားကိ ု
ကျော်လွှားနိုင်ရန် အရေးပါကြောင်းယုံကြည်ပါသည်။ ယခု
အစီရင်ခံစာသည် ကျွန်ုပ်တို၏
့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိစွာ
ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို၏
့ မျှော်မှန်းချက်များ
အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်
နေကြောင်းဖော်ပြပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာသည် ပြည့်စုံမှု
မရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဖွင့်ဟ
ထုတဖေ
် ာ်သည့် အလေ့အကျင့ကေ
်
ာင်းများ ဖြစ်ထန
ွ း် နိင
ု မ
် ည်
ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် တာဝန်ယူမှု
တာဝန်ခံမှုတိုက
့ ို ခိုင်မာစေပါသည်။ ကော်မရှင်အနေဖြင့်
ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားအား ပိမ
ု ပ
ုိ င
ွ လ
့် င်းမြင်သာမှု ရှစေ
ိ ရန် တိက
ု တ
် န
ွ း်
သည်နင
ှ အ
့် မျှ ကော်မရှင၏
် လက်ရလ
ိှ ပ
ု င
် န်းဆောင်ရွကမ
် မျ
ှု ား
အား ထင်ဟပ်စေသည့် အချက်အလက်များကို ထုတပြ
် န်ခြငး်
ဖြင့် မိမိတိုတ
့ ိုက်တွန်းသကဲ့သို့ ကိုယ်တိုင်လက်ခံကျင့်သုံးရန်
လည်း ဆုးံ ဖြတ်ခပ
့ဲ ါသည်။ ကျွနပ
ု် တ
် ၏
့ုိ ဖွငဟ
့် ထုတဖေ
် ာ်မမျ
ှု ား
မြှင့်တင်ရန် အကူအညီပေးသည့်အတွက် လူကြီးမင်းတို၏
့
အကြံပြုချက်များကို ဝမ်းမြောက်စွာ ကြားသိလိုပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်းနှင့်
အမှုထမ်းများအားလုးံ ကို ကျေးဇူးတင်ရပ
ိှ ါကြောင်း ဖော်ပြအပ်
ပါသည်။ ကော်မရှငတ
် င
ွ ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဝ
ဲ န်ထမ်းများနှင် ့
တာဝန်မှ အငြိမ်းစားယူသွားကြသော ဝန်ထမ်းများအားလုံး
ကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်းနှင့် ၄င်းတို၏
့
စိတ်အား
ထက်သန်မှု၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူမှုတိုကြေ
့
ာင့် ယနေ့
အထိ အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း
လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

ဦးမောင်မောင်ဝင်း
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်
ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
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အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် အရင်းအနှးီ ဈေးကွကဖ
် ့ံွ ဖြိုးတိးု တက်စေရန် ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ဥပဒေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်
ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး အဆိပ
ု ါဥပဒေအရ ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ လ
် ပ
ု င
် န်းကြီးကြပ်ရေး
ကော်မရှင်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ထို

အချိန်မှ စ၍ ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွဲ့စည်း

တည်ထောင်ရေး၊ ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးနှင့် အဆင့မ် ြှငတင
့်
ရေ
် းတိက
့ု ုိ ဈေးကွကတ
် င
ွ ်
အဓိကပါဝင်သူများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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အဓိိကအချျက််များ�း�	

• မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ ရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက်ကိုု�
်
ခေေတ််နှင့််�
ှ အညီီ တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ၁၉၉၀ပြ�ည့််�လွွန်နှ
် စ်
ှ များ�း�က
်
စတင််ဖော်�်�ဆော�ာင််
	ခဲ့့�သည့််� ခရီးး�ရှှည််တစ််ခုု၏ ရလဒ််ဖြ�စ််ပါါသည််။
• ၂၀၁၃ခုုနှှစ််တွွင်် ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််များ�း� လဲဲလှှယ််ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဥပဒေေကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံ
လက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ၂၀၁၄ခုုနှှစ််တွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း� စတင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
• ငွေ�ေချေး�း�သက်် သေ� ခံံ လ က်် မှ ှ တ် ် များ�း� လဲဲ လှ ှ ယ် ် ရော� ာင်းး�ဝယ်် ရေး� းဥပဒေေ ပုု ဒ် ် မ ၆၇နှှ င့််� အညီီ စီီ မံံ ကိိ န်းး� နှှ င့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲမှုုဖြ�င့််� ကော်�်�မရှှင််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� ၊
	စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့��
	ဆော�ာင််ရွွက်နိုု�
် င််ရန််အတွွက်် ကော်�်�မရှှင်သ
် ည်် လိုု�အပ််သော�ာအမိိန့််�ကြော်��်�ငြာ�ာစာာများ�း�၊ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�
	ကိုု� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ�ထုုတ််ပြ�န်် ခဲ့့�ပြီး�း� ယင်းး�တို့့��ကိုု� ကော်�်�မရှှင််၏ဝက််ဘ််ဆိုု�က််ဒ််တွွင်် ဖတ််ရှုုနိုု�င််ပါါသည််။
• ကော်�်�မရှှင််သည်် ဒေေသတွွင်းး�နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််သူူလုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ�း�နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍
	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့််�လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််စေ�မည့််� ခိုု�င််မာာသော�ာမူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� သင့််�လျော်�်��သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�
	ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။
• ဈေး�းကွွက််တွွင်် အဓိိကပါါဝင််သူူများ�း�မှာာ�၂၀၁၅ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည့််� ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�၊ ရန််ကုုန််
	စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီ၇ခုုနှှင့််� ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််စာာရင်းး�ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�သူူ ၄၄,၆၇၀ဦးး တို့့��၏
	ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနေေသည့််� ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီ(၆)ခုု နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု
အကြံ�ံပေး�း ကုုမ္ပပဏီီ၁ခုု တို့့��ဖြ�စ််သည််။
• ၂၀၂၂ခုုနှှစ််မတ််လ၃၁ရက််နေ့�့အထိိ ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး� စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီ(၇)ခုုတို့့��၏ ဈေး�းကွွက််တွွင်် ရင်းး�နှီးး�� မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု
	တန််ဖိုးး��မှာာ� ကျျပ်် ၆၃၈,၈၃၄ သန်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း�ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�တွွင်် ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံ လက််မှှတ််
	စာာရင်းး�ဖွွင့််�လှှစ််သူူ ၄၄,၆၇၀ဦးး ဖြ�စ််သည််။
• ကော်�်�မရှှင််သည်် ဈေး�းကွွက််ကိုု� အနီးး�ကပ််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််အပေါ်�် အများ�း�ပြ�ည််သူူ
ရင်းး�နှီးး�� မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုရှိိ�စေေရန်် အကာာအကွွယ််ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� လိုု�အပ််သော�ာ အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�
	ပြု�ုလုုပ််လျျက်် ရှိိ�သည််။

အဓိိကကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေချေး သက်သေခံ
လက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ၆ ခုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း
အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားသူများမှ ကျပ်

အကြံပေးကုမ္ပဏီ ၁ ခုတို့ လုပ်ငန်းများ

၂,၀၄၀ သန်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။

ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။

YSX တွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ

၇ ခုရှိပါသည်။

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ
၁ ခုအား လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း

+

ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

အစုရှယ်ယာရှင် ၁၀၀ နှင့် အထက်ရှိသည့်
အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ ၄၉ ခု

ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၅၉ ဉီးဖြင့် လုပ်ငန်း
တာဝန်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရှိပါသည်။

ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှီးဈေးကွက်

၂၀၂၂ခုနှစ်မတ်လ၃၁ ရက်နေ့တွင်

မြှင့်တင်ရန်နှင့် အများ ပြည်သူများ

ရှိသော စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ(၇)ခု၏

အသိအမြင်မျှဝေရန် အတွက် ဆွေးနွေးပွဲ

ဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးမှာ

၁၅ ကြိမ်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကျပ် ၆၃၈,၈၃၄ သန်းဖြစ်သည်။

YSXတွင်၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်း
အစုရှယ်ယာစောင်ရေ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက်
MMK

၉၄၄,၅၇၉ စောင်အရောင်း
၄၈၀၉.၄ သန်း ဖြစ်သည်။
လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

ငွေစာရင်းမှာ ကျပ် ၃၆၃.၈
သန်း ဖြစ်သည်။

အဝယ်ဖြစ်ခဲ့ ပြီးတန်ဖိုးမှာ ကျပ်
တိုင်ကြားစာ ၁ စောင်

ကော်မရှင်ရုံး၏ရသုံးခန့်မှန်းခြေ

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း
MMK

နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒသစ်

၄ ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််

၁။ အလေး�းထားး�ရမည့််�အချျက််များ�း�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�စဥ််ဆက််မပြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ကော်မရှင်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနှင့် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုများ၏ သက်ရောက်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း
ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စဥ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးတိုက
့ ို အလေးထား ဆောင် ရွ က်ခဲ့သည်။
• ကျျန်းး�မာာရေး�း။ ။၂၀၂၁ခုုနှစ်
ှ ဇူ
် လိုု�
ူ င််လမှှ စက််တင််ဘာာလအတွွင်းး� ကိုု�ဗစ််ကပ်ရော�
် ာဂါါတတိိယလှိုုင်းး�ကာာလတွွင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�
	အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�ရော�ာဂါါကူးး�စက််ခံံခဲ့့�ရသည််။ ကော်�်�မရှှင််သည်် ရော�ာဂါါကူးး�စက််ခံံရသည့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�အတွွက်် ထော�ာက််ပံ့့�
	စရိိတ််များ�း� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၂ခုုနှှစ််မတ််လကုုန််တွွင်် ဝန််ထမ်းး�အားး�လုံးး��ကာာကွွယ််ဆေး�း အပြ�ည့််�အဝ ထိုးး��နှံံ�ပေး�းခဲ့့�
သည််။
• ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�းနှှင့််�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း။
။၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေေဖေါ်�်ဝါါရီီလတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီ
	ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ပြီး�း�နော�ာက်် ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��သည်် ရန််ကုုန််မြို့�့��လယ််၏ လူူစည််ကားး�သည့််�နေေရာာတွွင်် တည််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�
	ကော်�်�မရှှင်ရုံးး��
် အနီးး�တွွင်် မကြာ�ာခဏ ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�ဖြ�စ်ပွား��
် းခဲ့့�၍ ဝန််ထမ်းး�များ�း�ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စေေရန််အတွွက်် ကော်�်�မရှှင်သ
် ည််
ဝန််ထမ်းး�ကြို�ု�/ပို့့��ယာာဥ််များ�း�စီီစဥ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ နေ�ရာာထိုု�င််ခင်းး�စီီစဥ််ဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� သင့််�လျော်�်��သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််
အခြေ�ေအနေေပြော��ာင်းး�လဲဲဆော�ာင််ရွွက်ပေး�
် းခြ�င်းး� (ဥပမာာ-ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� တူူညီဝ
ီ တ််စုံံ�မဝတ််ဆင််စေေခြ�င်းး�) တို့့��ကိုု� စီီစဥ်ခဲ့့�
် သည််။
	ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာအကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့််� အချို့့���သော�ာဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််မှှ ထွွက််ခွာာ�ရန််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သဖြ�င့််�
	ကော်�်�မရှှင််သည််လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုအနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေေရန်် ဝန််ထမ်းး�အင််အားး� ပြ�န််လည််
	ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
အသေးစိတ်အချက်လက်များကိုစာမျက်နှာ ၆၃ တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

မြ�န််မာ့့�အရင်းး�အနှီးး�� ဈေး�းကွွက််ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီခြ�င်းး�
ကော်မရှင်သည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
• ၂၀၂၁ခုုနှစ်
ှ ဇွ
် န်
ွ လ
် တွွင်် အမတဟိုးး��လ််ဒင်းး�အများ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကုုမ္ပပဏီလီ
ီ မိ
ီ တ
ိ က််သည်် ရန််ကုန်
ု စတော့�့�အိ
်
ပ်
ိ ချိိ�န်းး�
်
၏ ၇ ခုု
မြော��ာက််စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီဖြ�စ််လာာသည််။
• ကော်�်�မရှှင််သည်် မြ�န််မာာနိိင််ငံံတွွင်် အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််သို့့�� ဝင််ရော�ာက််၍ ရင်းး�နှီးး��ငွေေ�ရှာာ�ဖွေ�ေလိုု�သော�ာ အသေး�းစား�းနှှင့််�
အလတ််စား�းကုုမ္ပပဏီများ�း�
ီ အတွွက်် စာာရင်းး�ဝင်် အကြို�ု�ဈေး�းကွွက်် ဖြ�စ််ထွန်းး�ပေါ်�်ပေါ�
ွ
ါက််လာာစေ�ရေး�း ဈေး�းကွွက်သို့့��
် ဝင််ရော�ာက််မည့််�
သင့််�လျော်�်��သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အားး� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််အတွွက်် စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််� အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�း
	လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖွံ့့��ဖြိုး�း�� တိုးး��တက််ရေး�းအေ�ဂျျင််စီီတို့့��ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။
• ကော်�်�မရှှင််သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�ငွေေ�ချေး�း�စာာချုု�ပ််ဈေး�းကွွက်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း�� တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် ဆင့််�ပွား��း ငွေေ�ချေး�း�စာာချုု�ပ််ဈေး�းကွွက််
	ထူူထော�ာင််ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းဆော�ာင််ရွွက်ချျ
် က််အနေေဖြ�င့််� ပြ�ည််တွင်းး�ငွေေ�ချေး�း�စာ
ွ
ာချုု�ပ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းကော်�်�မတီီမှတစ်
ှ
ဆ
် င့််�
စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�ဗဟိုု�ဘဏ််၊ ငွေေ�ရေး�းကြေး��းရေး�းကြီး�း�ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန၊
ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�နှှင့််�ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််
	လျျက််ရှိိ�သည််။
• မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် အာာဆီီယံံအရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််ဖိုု�ရမ်် (ACMF) ၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််ရာာ ကော်�်�မရှှင််သည်် ရေေရှှည််
	တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�သော�
ဲ
ာဘဏ္ဍာာငွေေ�ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�နှှင့််� စံံချိိ�န်စံ
် ညွှှန်းး�များ�း�
ံ
နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� စံံနှုုန်းး�များ�း�
	ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည့််� အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း�� တိုးး��တက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��မှှ ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််သော�ာ အစည်းး�အဝေး�း
	များ�း�တွွင််ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။၁
အသေးစိတ်ကို စာမျက်နှာ ၅၇ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁။ https://www.theacmf.org/initiatives/sustainable-finance တွင် ကြည့်ပါ။
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ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ကော်မရှင်သည် ကဏ္ဍပေါင်းစုံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
• ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််သစ််နှှစ််ဦးးအဖြ�စ်် ဒေါ်�်နွဲ့့��နွဲ့့��ဝင်းး�နှှင့််�ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��၊ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််တာာဝန်် ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�သော�ာ
	ဉီးး�ကြ�ည််ဇင််ထွွန်းး�တို့့��အားး� ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််။
• မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကော်�်�ပိုု�ရိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုမူူဘော�ာင််ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ကော်�်�မရှှင််သည်် ၂၀၂၀
	ပြ�ည့််�နှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် ထိိရော�ာက််သော�ာ ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအတွွက်် လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််
	ဖြ�စ််သည့််� အမိိန့််�ကြော်��်�ငြာ�ာစာာ (၂/၂၀၂၀) နှှင့််� စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�နှှင့််� အစုုရှှယ််ယာာရှှင််(၁၀၀)ဦးးနှှင့််� အထက််ရှိိ�သော�ာ
အများ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာကုုမ္ပပဏီများ�း�
ီ အတွွက်် ဆက််နွယ်
ွ သ
် ည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အကြား�း� ရော�ာင်းး�ဝယ််လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
	ဆိုု�င််ရာာ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ဖြ�စ််သည့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််(၃/၂၀၂၀)တို့့��ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။
• ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာအရေး�းယူူဆော�ာင််ရွွ က််ရေး�းအဖွဲ့့��(FATF)မှှ ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၄၀ နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အာာရှှ/ပစိိဖိိတ််ဒေေသဆိုု�င််ရာာ ငွေေ�ကြေး��းခဝါါချျမှုုနှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ငွေေ�ကြေး��း
	ထော�ာက််ပံ့့�မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအဖွဲ့့��(APG)မှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ငွေေ�ကြေး��းခဝါါချျမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဥ််များ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန််
	စော�ာင့််�ကြ�ည့််� စစ််ဆေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုကိုု� စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနတွွင်် ငွေေ�ရေး�းကြေး��းရေး�းကြီး�း�ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန၊ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််က ငွေေ�ကြေး��းခဝါါချျမှုုနှှင့််�
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ငွေေ�ကြေး��း ထော�ာက််ပံ့့�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး� ကော်�်�မတီီဥက္ကကဋ္ဌအဖြ�စ်် ဦးးဆော�ာင််၍ ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲ
	လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ထံံမှှ နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု အကူူအညီီနှင့််�
ှ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီမှုု
ီ မရ
	ရှိိ�သည့််�အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ နေ�ဖြ�င့််� တိုးး��တက််မှုုများ�း� ရရှိိ�ရန်် ခက််ခဲဲလျျက််ရှိိ�သည််။
အသေးစိတ်ကို စာမျက်နှာ ၄၈ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၂။ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််
မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််
"ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နေသည့် ကမ္ဘာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်နှင့်အတူ စည်းကမ်းကျနသော
မြန်မာငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ ဈ
် ေးကွက် ဖြစ်ထန
ွ း် လာရေးအတွက် အရှန
ိ အ
် ဟုနမ် ြှင့် ဆောင်ရွကရ
် န်"

ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ခေတ်သစ်စီးပွားရေး
တည်ထောင်ရာတွင် ခိုင်မာ၍စနစ်ကျသည့် အရင်းအနှီးဈေးကွက်များသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်။
နိုင်ငံများသည် ယင်းတို ့၏ အရင်းအနှီးဈေးကွက် ရှင်သန်ကြီးထွားစေရန်နှင့် ရင်းနှီးငွေများ ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိစေရန်
နည်းလမ်း နှစ်သွယ်ဖြင့် စဥ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည် • နိုု�င််ငံ့့�အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််အားး� ဒေေသတွွင်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာစျေး�း�ကွွက််များ�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�
• လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျ၍ မျှှတမှုုရှိိ�သော�ာ ဈေး�းကွွက််ဖြ�စ််စေ�ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် ကျျင့််�သုံးး��နေေသည့််� အလေ့�့အကျျင့််�များ�း� အပေါ်�်
အခြေ�ေခံံ၍ တိိကျျပြ�တ််သားး�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�။
အာဆီယံအရင်းအနှီးဈေးကွက်များဖိုရမ်(ACMF)တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်
ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတိုက
့ ို ACMF လမ်းပြမြေပုံအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် အခိုင်အမာ
ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။

ရည််မှှန်းး�ချျက််
"ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ ဖြင့်
လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ငွေဖြစ်လွယ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းရန်"

မျှတ၍

အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယုံကြည်မှုသည် အဓိကအကျဆုံး ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ
ကဲ့သိုသေ
့
ာ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ယုံကြည်မှုမရှိပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် ယင်းတို၏
့ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များ
အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်မည် မဟုတ်သကဲ့သို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်း လုပ်ငန်းချဲ ထွ
့ င်မှုအတွက် စွမ်းအင်
ဖြစ်သော ရင်းနှီးငွေရရှိမှုအခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတိုကြေ
့
ာင့် အကျ ိုးဆက်အနေဖြင့် စီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်းမှု
ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့ ဖြစ်ရာ ကော်မရှင်သည် မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်အတွက် စျေးကွက်
အပေါ် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကို အခြေခံအုတ်မြစ်သဖွယ် အထူး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််

၃။ မြ�န််မာ့့�အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််
ဈေး�းကွွက််တွွင််ပါါဝင််သူူများ�း�
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးဈေးကွက်သည် ဖွံ့ ဖြိုးစဖြစ်သော်လည်း ခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းထားသည့် စျေးကွက်ဖြစ်သည်။
ကော်မရှငသ
် ည် ယင်း၏ မျှော်မန
ှ း် ချက်များဖော်ဆောင်ရာတွင် ဈေးကွကတ
် င
ွ ် ပါဝင်သမျ
ူ ားဖြစ်ကြသည့် ရင်းနှးီ မြှုပ်နသ
ံှ မျ
ူ ား၊
ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်များထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့်
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတိုအ
့ ကြား အားပေးမြှင့်တင်ရန်နှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်
ရှိသည်။ ဈေးကွက်တွင်ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများကို အောက်ပါပုံကားချပ်တွင် ဖော်ပြ
ထားသည်-

B

1

Investors

Myanmar

C

2

Capital
Market

Issuers

3

Market
intermediaries

A
အရင်းအနှီးဈေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများသည်ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များ [1] ကို • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ဝေရောင်းချသည့် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များ နှင့်
• အများနှငသ
့် က်ဆင
ုိ သေ
်
ာကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားမှထတ
ု ဝေရေ
်
ာင်းချသည့အ
် စုရယ
ှ ယ
် ာများကို ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ က
် မ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ား
[2] မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင် ပါသည် [3]။
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အမျ ိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းကျောင်းသူများသည်
ချမှတ်ထားသည့်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ
များနှင့် အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းကို [A] • ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းကျောင်းသူ
အဖြစ် လည်းကောင်း ၊
•	ကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်ဝေသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်သည် ကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်
	ဝေသော အစုရှယ်ယာများနှင့် ငွေချေးစာချုပ်များ ရောင်းဝယ်ရာတွင် အောက်ပါလုပ်ငန်းများအတွက် စည်းမျဉ်း
	စည်းကမ်းထိန်းကျောင်းသူအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရာတွင် • ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ
လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ ကိုလည်းကောင်း [C] ၊
• အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများမှ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှု အရည်အသွေးကို လည်းကောင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေး
လျက်ရှိသည် [B] ။
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ကော်�်�မရှှင််၏လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�
မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် ခိင
ု မ
် ာသော အရင်းအနှးီ ဈေးကွကတ
် ည်ဆောက်ရန် ကော်မရှငသ
် ည် အဓိကလုပင
် န်းနှစရ
် ပ်ကုိ ဆောင်ရွက်
လျက် ရှိသည် -

ဈေးကွကဖ
် ့ံွ ဖြိုးတိးု တက်ရေးဆိင
ု ရ
် ာမူဝါဒများ တိးု မြှငဆေ
့် ာင်ရွကခြင
် း်
မူဝါဒရေးရာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနသည် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုး
တိုးတက်ရေးအပါအဝင် အရင်းအနှီးစျေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်ရှိ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒရေးရာမူဘောင်
ကို အားဖြည့်ဆောင်ရွ က်ရန်နှင့် ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ထိရောက်သည့် ဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းပေါ် ပေါက်လာစေရန်
တို ့အတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား(၁၀)ဦးဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွ က်လျက်ရှိသည်။ ယင်းဌာန၏ လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက်ချက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ ၅၇ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ လ
် ပ
ု င
် န်းနှင့် အများနှငသ
့် က်ဆင
ုိ သေ
်
ာ ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားအား စောင့က် ြည့် စစ်ဆေး
ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကပ
ွ က
် ခြင
ဲ း်

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ဝန်ထမ်း (၂၅) ဦး ဖြင့်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရန်ကုန်စတော့
အိပ်ချိန်းအား ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ အပါအဝင် စျေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ
အား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းတိုဆေ
့
ာင်ရွက်ရန် ဝန်ထမ်း(၁၃)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ စျေးကွက်စုံစမ်း ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရှိ၊မရှိ
စစ်ဆေးခြင်းတိုဆေ
့
ာင်ရွက်ရန် ဝန်ထမ်း(၁၂)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီး
စျေးကွက်အားလုံခြုံစိတ်ချရသော ဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရေး မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အကျ ိုးစီးပွား
ကို အကာအကွယ်ပေးရန်ဟူသော အန္တိမရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ တည်ဆဲ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာ
ကျင့်သုံးစေရန် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ ၅၉ တွင် ဖော်ပြ
ထားပါသည်။
ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ဈေးကွက်တွင် အဓိက ပါဝင်သူတိုအ
့ ကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အကျ ိုး
ရလဒ်များကို အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

ပါါဝင််သူူများ�း�

အကျိုးး���ရလဒ််များ�း�

ကော်�်�မရှှင််၏ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�

• ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ခြေ�ေများ�း�ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�သိိရှိိ� နား�းလည််ခြ�င်းး�၊

• ဈေး�းကွွက်တွ
် င်
ွ ် ပါါဝင််သူများ�း�ကိုု�
ူ
ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွပ်
ွ ကဲ
် ခြ�င်းး�
ဲ
နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊

• ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမပြု�ုမီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အရေး�း
ပါါသည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� လွွယ််ကူူစွာာ�
ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူများ�း�
ူ

• အစုုရှယ်
ှ ယာ
် ာဝင််များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု� အကာာ
အကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�၊

• တိိကျျ၍ လိုု�က််လျော�ာ�ညီထွေ�ေရှိိ�သော�
ီ
ာ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�
နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၊

ဈေး�းကွွက်တွ
် င်
ွ ်

တဆင့််�ခံံ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းသူူများ�း�

• လုုပ််ငန်းး�နှှင့််� ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််သူူကိုု� အကြံ�ံ
ပေး�းရန််အတွွက်် ငွေေ�ချေး�း�သက််သေ�ခံံ လက််မှှတ််
ထုုတ််ဝေေသူူများ�း�ထံံမှှ ကိိန်းး�ဂဏန်းး� အချျက််အလက််
များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� သုံးး��သပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
• စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊

• အရင်းး�အနှီးး��နှှင့််�ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မည့််�သူူများ�း� ရရှိိ�
နိုု�င််ခြ�င်းး�၊

အစုုရှှယ််ယာာ

ထုုတ််ဝေေရော�ာင်းး�ချျသည့််�
ကုုမ္ပပဏီီများ�း�

• ဈေး�းကွွက််တွွင််ပါါဝင််သူူတို့့��အကြား�း� မျှှတ၍
ညီီမျှှသော�ာ ဝန်းး�ကျျင််ရရှိိ�ခြ�င်းး�၊

• စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� လိုု�က််နာာနိုု�င််ရန်် ရှှင်းး�လင်းး�မှုု
ရှိိ�ခြ�င်းး�၊
• လုံံ�လော�ာက််၍ အချိိ�န််အခါါသင့််� သတင်းး�အချျက််
အလက််များ�း� ဖွွင့််�ဟထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊

• ဈေး�းကွွက််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေေ
ရေး�း အားး�ပေး�း မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် မူူဝါါဒသစ််များ�း�
ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊

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

• စာာရင်းး�ဝင််ကုမ္ပပဏီ
ု
များ�း�
ီ နှှင့််� အများ�း�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ
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�ရိိတ််ငွေေ�ချေး�း� စာာချုု�ပ််ဈေး�းကွွက်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�
လာာစေေရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊

45

SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - အစီီရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််

ကော်မရှင်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ပါသည် -

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန (MOPF) ။ ။ ကော်မရှင်သည်ဝန်ကြီးဌာန(MOPF)၏

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာဘဏ္ဍာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များအတွက်
ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိပါသည်။
ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက် အစိုးရအဖွဲ့အား
အကြံပေးနိုင်ပါသည်။ အာဆီယံအရင်းအနှီးစျေးကွက်ဖိုရမ်၏ လမ်းပြမြေပုံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်
သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စျေးကွက်စီးပွားရေး
ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ခိုင်မာတောင့်တင်းရေးအတွက် အဓိကကျသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်
ပါသည်။

အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်ခြင်း။ ။
• မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်နှင့် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ
အား ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား အစိုးရငွေတိုက် စာချုပ်များ ထုတ်ဝေ
ရောင်းချသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွကသ
် ည့် ပြည်တင
ွ း်
ငွေချေးစာချုပ် ဈေးကွကဖ
် ့ံွ ဖြိုးတိးု တက်ရေး လုပင
် န်းကော်မတတ
ီ ွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
သည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ပါသည်။
• ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ကုမွဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်
ကွပ်ကဲခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမဏ
္ပ ရေ
ီ းရာ
ကိစရ
္စ ပ်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိနး် ကျောင်းသူအဖြစ် ဆောင်ရွကပ် ြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှမ
ံ ှုနှင့်
ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ား ညွှနက် ြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ကော်မရှငသ
် ည် မြန်မာ့အရင်းအနှးီ ဈေးကွကဖ
် ့ံွ ဖြိုးတိးု တက်
ရေးအတွက် OECD ၊ IFC နှင့် MIOD တိန
ု့ င
ှ အ
့် တူ နီးကပ်စာွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတူအဖွဲ့အစည်းများ ။

။ ၂၀၁၀
ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံ+၃ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး
များ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်ဖြင့်
ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့သည့် အာရှငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်များ ဖော်ဆောင်ရေး (Asian Bond
Market Initiative - ABMI) အောက်တွင် အာဆီယံ+၃ ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ဖိုရမ်
(ASEAN+3 Bond market Forum - ABMF) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ABMF သည်
• နိုင်ငံဖြတ်ကျော် အရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွ က်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
တပြေးညီဖြစ်စေရန်
• ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် အာဆီယံ+၃ ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွ က်နေ
သည့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတို ့အကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ မြှင့်တင်ရန်
• ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့်အစိုးရကဏ္ဍတို ့အကြား အသိအမြင်၊ ကျွမ်းကျင်
မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဖြစ်ပါ သည်။
ကော်မရှင်သည် ABMF နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်ကာ လေ့လာသူအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွ က်ခဲ့ ပြီး
ကော်မရှင်ရုံး၏ အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ ပုံမှန်တက်ရောက်
လျက် ရှိပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ ဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊
အောက်တိုဘာလ မှစတင်၍ ဆင့်ပွားငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ADB
အတွင်းရေးမှူးရုံးမှ တစ်ဆင့် ABMF မှ နည်းပညာအကူအညီ အဆင့် (၅) ကို ရယူဆောင်ရွ က်
လျက်ရှိပါသည်။
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ASEAN Capital Markets Forum ။ ။ ကော်မရှင်သည် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှ အရင်းအနှီး
စျေးကွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိနး် ကျောင်းသူ များ ပါဝင်သည့် အာဆီယအ
ံ ရင်းအနှးီ စျေးကွက် ဖိရ
ု မ်

(ACMF) တွင်ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရပ
ိှ ါသည်။၁ အာဆီယအ
ံ ရင်းအနှးီ စျေးကွကဖ
် ရ
ုိ မ် (ACMF)
အနေဖြင့် အာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အမြုံ (AEC) ၂၀၁၅ မူဘောင်အရ ဒေသဆိုင်ရာအရင်းအနှီး
ဈေးကွကမျ
် ား ပိမ
ု ပေ
ုိ ါင်းစည်းနိင
ု ရ
် န်အတွက် မဟာဗျူဟာများ မချမှတမ
် ီ စည်းမျဉ်းနှင့် နည်းဥပဒေများ
အား ဟန်ချက်ညီညီ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အလေးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည်
ACMF

လမ်းပြမြေပုံအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

သာဓကအားဖြင့် အာဆီယံကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများကို အခြေခံ၍ မြန်မာ့
စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသည့် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား အကဲဖြတ်ရန်
သုတေသနတစ်ခပြ
ု ုလုပခြင
် း် တိ့ု ဆောင် ရွကခ
် ပ
့ဲ ါသည်။ ကော်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၈ခုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလတွင်
(၈) ကြိမ်မြောက်မဲခေါင်အရင်းအနှီး ဈေးကွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး (MCMC) အစည်းအဝေးတွင်
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်သော (Multilateral) နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှငသ
် ည် အရင်းအနှးီ ဈေးကွကဖ
် ့ံွ ဖြိုးတိးု တက်ရေးလုပင
် န်းအဖွ့ဲ ၏ အဖွ့ဲ ဝင် ဖြစ်သောကြောင့်
အာဆီယအ
ံ ရင်းအနှးီ ဈေးကွကမျ
် ား ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုမျ
ံ ား မြှငတင
် ့ ခြင
် း်
နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တို ့တွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်များ၏ ကြိုးပမ်း
ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရေရှည်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန် အာဆီယံ၏ အရင်းအနှီး ဈေးကွက်
အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် ACMF သည် ရေရှည်တည်တံ့သော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ
ASEAN taxonomy for sustainable finance ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံအရင်းအနှီးဈေးကွက်စည်းမျဉ်းထိန်းကျောင်းရေးအဖွဲ့
အကြီးအကဲများအစည်းအဝေးသို့ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး တက်ရောက်စဥ်
၁။ https://www.theacmf.org/members တွင် ကြည့်ပါ။
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ကော်�်�မရှှင််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပုံံ�
ကော်မရှငတ
် င
ွ ် စီမအ
ံ ပ
ု ချ
် ုပ်မအ
ှု ဆင့န
် စ
ှ ဆ
် င့ရ
် သ
ိှ ည်။ စီမက
ံ န
ိ း် နှင့် ဘဏ္ဍာရေး

ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတယ
ိ ဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွကနေ
် သည့် ကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ

သည် လုပင
် န်းဆောင်ရွကချက
်
မျ
် ားနှင့် ထိရောက်မရ
ှု သ
ိှ ည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
ထိနး် ကျောင်းသည့်

အဖွ့ဲ အစည်းဖြစ်စေရန်

ကြီးကြပ်ကပ
ွ က
် လ
ဲ ျက်ရသ
ိှ ည်။

ကော်မရှငရ
် းံု အဖွ့ဲ သည် ကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ မှ အတည်ပြုထားသည့် လမ်းပြမြေပုန
ံ င
ှ ့်
လုပင
် န်းစဥ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွကသ
် ည်။
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မှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ�း�

• ကော်�်�မရှှင်သ
် ည််ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှတ်
ှ များ�း�လဲ
်
လှ
ဲ ယ်
ှ ရော�
် ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဥပဒေေအရ တည််ထော�ာင််ထားး�သည့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��
အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််�ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနက ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲလျျက််ရှိိ�သည််။
• ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််များ�း�လဲဲလှှယ််ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဥပဒေေအရ ကော်�်�မရှှင််သည်် သီးး�ခြား�း�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း�
စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််�ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုုအထိိ တည််ရှိိ�မည်် ဖြ�စ််သည််။
• ကော်�်�မရှှင််အစည်းး�အဝေး�းများ�း�အားး� ကော်�်�မရှှင််ဥက္ကကဋ္ဌမှှ ကြီး�း�မှူးး��ကျျင်းး�ပလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ၂၀၂၁ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလမှှစ၍
(၈)ကြိ�ိမ််တိုု�င််တွေ့�့�ဆုံံ�ခဲ့့�ပြီး�း� မဟာာဗျူူ�ဟာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဥ််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�နှှင့််�
	စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။
• ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�နှှင့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် ဝန််ထမ်းး�ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�အညီီ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။ ကော်�်�မရှှင််
သည်် လိိမ််လည််မှုုနှှင့််� အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုုများ�း�အတွွက်် လုံးး��ဝသည်းး�ခံံခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� ချျဥ်းး�ကပ််မှုုကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သည််။
• ကော်�်�မရှှင််သည်် ငွေေ�ကြေး��းခဝါါချျမှုုနှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ
	စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ငွေ�ေကြေး��းခဝါါချျမှုုနှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ငွေေ�ကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း
	ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းနိုု�င််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
	လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််�အညီီ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။

အရေး�းပါါသည့််�အချျက််များ�း�
၂၀၂၀/၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်

၂၀၂၁/၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုတ
့ ွင်

ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များမှ အစည်းအဝေး

ကော်မရှင်တွင် ကျားမအချ ိုး

၄:၃ ဖြင့် အချ ိုးတူညီလုနီးပါးရှိသည်။

၈ ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

!

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းအား ဖောက်ဖျက်မှု

မရှိပါ။
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - ကော်�်�မရှှင််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပုံံ�

၁။ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံ�စံံ
မြန်မာ့အရင်းအနှီးစျေးကွက်အားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်
ခု အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မရှင်၏ ပဓါနတာဝန်မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်
ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်
အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ထားသည် • တာဝန်ခံမှု - အရင်းအနှီးစျေးကွက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများအား အများပြည်သူသိရှိစေရန်အတွက် အစီရင်ခံစာ
အား နှစ်စဥ်ပုံမှန်ထုတ်ဝေရန် ရည်မှန်းချက်ရှိသည်။
• ပွင့်လင်းမြင်သာမှု - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် ပိုမို
	ကောင်းမွနသေ
်
ာ ကော်ပရ
ုိ တ
ိ ဖ
် င
ွ ဟ
့် ထုတဖေ
် ာ်မှု အလေ့အထများအား ကျင့သ
် းံု မည်ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခစ
ံ ာ ထုတဝေခြင
်
း်
၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မျှတ၍ မတူကွဲပြားသော
အမြင်အား အသိပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်သည်။
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�

ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမောင်မောင်ဝင်း

ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်(၆) ဦး
ဒေါ်ခင်လေးမြင့်
ဦးဌေးချွန်

ဦးသိန်းမြင့်

ဒေါ်တင်မေဦး
ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း

ကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ သည် ကော်မရှင၏
် အုပချ
် ုပ်ရေးအဖွ့ဲ ဖြစ်သည်။ ကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ ဝင် (၇) ဉီး
ကို စီမက
ံ န
ိ း် နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ နယ်ပယ်အလိက
ု က
် ျွမး် ကျင်မန
ှု င
ှ ့်
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ အဆိုပြု ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်၏ အဓိက တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ • မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊
• ကော်မရှင်၏ အရင်းအမြစ်များ ခွဲဝေချထားမှုအား အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေရန်၊
• ကော်မရှင်၏ မဟာဗျူဟာ ရည်ရွယ်ချက်များ သတ်မှတ်ရန်၊
• စီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ အ
ှု ဖွ့ဲ ၏ လုပင
် န်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်မအ
ှု ပေါ် သုးံ သပ်ရန်၊
• ကော်မရှင်၏ ကော်ပိုရိတ်အလေ့အထများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊
• ဌာနတွင်း ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများအား အတည်ပြုပေးရန်၊
• ရာထူးဆက်ခံမည့် အစီအမံများ ရေးဆွဲရန်၊

ဦးကြည်ဇင်ထွန်း
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�

ဉီးကြည်ဇင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါ်နီနီဆွေ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စီမံခန့်ခွဲမှု

ဦးဝင်းကြိုင်

စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်ဆွေ

ဈေးကွက်ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်
စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းဌာန

ဒေါ်အိစိန်စိန်ကြွယ်

မူဝါဒရေးရာဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးဌာန

ဦးဆန်းဝင်း

ဈေးကွက် စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း
ဌာန
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အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
လုပင
် န်းဆောင်တာများအားကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ ရုးံ ၏ညွှနက် ြားရေးမှူး(၄)ဦးတိမ
ု့ ှသက်ဆင
ုိ ်ရာ
နယ်ပယ်အလိက
ု ် တာဝန်ယဆေ
ူ
ာင်ရွကပ
် ါသည်။ ကော်မရှင၏
်
အဓိက လုပင
် န်းနယ်ပယ်
(၄) ခုအား ဌာနလေးခုတမ
့ုိ ှ စီမဆေ
ံ
ာင်ရွကလ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည် • စီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ ဌ
ှု ာနသည် လူ့စမ
ွ း် အားအရင်းအမြစ်စမ
ီ ခ
ံ န့ခ
် ရေ
ဲွ းနှင့် အရအသုးံ စီမခ
ံ န့ခ
် သ
ဲွ ည့်
ကိစမျ
္စ ားကို ဆောင်ရွကပ
် ါသည်။ ကော်မရှငရ
် းံု ၏ အရင်းအမြစ်များ အကျုးရှ
ိ စ
ိ ာွ အသုးံ ချ
နိုင်ရန်အတွက် အခြားဌာနများနှင့် အတူစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျက်ရိှသည်။
• ဈေးကွကက် ြီးကြပ်ကပ
ွ က
် ခြင
ဲ း် နှင့် စောင့က် ြည့လေ
်
လ
့ ာခြင်းဌာနသည် ရန်ကန
ု စတေ
်
ာ့
အိပချ
် န
ိ း် အပါအဝင် ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ လ
် ပ
ု င
် န်းတစ်ခလ
ု းံု ၏ ဆောင်ရွက်
ချက်များအား စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲလျက်ရှိပြီး ယင်းတို၏
့
လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု
အရည်အသွေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ / မရှိ
သုးံ သပ်အကဲဖြတ်လျက်ရပ
ိှ ါသည်။
• မူဝါဒရေးရာဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးဌာနသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်များ ဖော်ထတ
ု ်
ခြင်း၊ သင့်လျော်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းခြင်းတို့
ဆောင်ရွကလ
် ျက် ရှပ
ိ ါသည်။
• ဈေးကွကစ
် စမ
ံု း် ထောက်လမ
ှ း် ခြင်းဌာနသည် ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ က
် မ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ား
၏ လုပင
် န်းဆောင်ရွကမ
် အ
ှု ား ကြီးကြပ်စစဆေ
်
းခြင်း၊ နေ့စဉ်အစုရယ
ှ ယ
် ာ ရောင်းဝယ်
မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် သုံးသပ် တင်ပြခြင်း၊ ဈေးကွက်တွင် မလျှော်မကန်
ဆောင်ရွက်မှုများအား စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းတို့
ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

၂။ ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�

ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအား ကော်မရှင်ကို ဦးဆောင်လမ်းညွှန်နိုင်ရန် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်း
ထားပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ကျား/မ အချ ိုး ညီမျှမှုရှိပြီး ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မူဝါဒများ ဖော်ဆောင်ရန် မရှိမဖြစ်
လိုအပ်သည့် ကျယ်ပြန့်သော အတွေ့အကြုံနှင့် ကွန်ယက်ဆက်နွယ်မှုရှိသူများဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ၂၀၂၁ခုနှစ်
တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သစ်(၂)ဦး ဖြစ်သည့် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်းနှင့် ဦးကြည်ဇင်ထွန်းတိုအ
့ ား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုခဲ့သည်။

ဦးမောင်မောင်ဝင်း
ရာထူး - ဥက္ကဌ

ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၇.၆.၂၀၁၆
•ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး
ဝန်ကြီးဌာန
• ယခင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငွေတိုက်
ဦးစီးဌာန

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

• ယခင်အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်

• ယခင်အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

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
• အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်

• ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း)၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊
• လက်မှတ်ရ ဥပဒေအကျ ိုးဆောင်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

• စီးပွားရေးပညာဘွ့ဲ (စာရင်းအင်းပညာ)နှင့် စီးပွားရေးစီမံကိန်း ဒီပလိမ
ု ာ၊
ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်

ဒေါ်တင်မေဦး
ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၁၉.၈.၂၀၁၄

ဦးသိန်းမြင့်
ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၆.၂.၂၀၁၇

• ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် (ငြိမ်း)၊ ရှမ်းပြည်နယ်

• ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
• အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်ကောင်စီ

• နာယက၊ မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း
• လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင်

• စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(ဝါဏိဇ္ဇဗေဒ) (စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေး)၊
ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

• အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်
လဲလှယ် ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ
• ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း)၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု
အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
• စီးပွားရေးပညာဘွ့ဲ (စိက
ု ပ
် ျုးရေးဘောဂဗေဒ)၊
ိ
ရန်ကုနစ
် ီးပွားရေး
တက္ကသိုလ်

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

ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း
ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၁.၄.၂၀၂၁

ဦးကြည်ဇင်ထွန်း
ရာထူး - အတွင်းရေးမှူး
ခန့်အပ်သည့်နေ့ - ၂၁.၁.၂၀၂၁

• ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

• ယခင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပင်စင်ဉီးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

• လက်မှတ်ရ ဥပဒေအကျ ိုးဆောင်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

• လ/ထအတွင်းဝန်၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး
ဝန်ကြီးဌာန

• စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(ဝါဏိဇ္ဇဗေဒ)၊ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊
စာရင်းကိုင်ပညာဒီပလိုမာ၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ (MAC)
• ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ဒီပလိုမာ၊ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
• မူဝါဒရေးရာ သိပ္ပံ ဒီပလိုမာ၊ Saitama University၊ ဂျပန်

• ယခင်ဒုတိယရုံးအဖွဲ့မှူး၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး
ဝန်ကြီးဌာန

• စာရင်းကိုင်ပညာဒီပလိုမာ၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ (MAC)

• ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု (မဟာဘွဲ့)နှင့် စီးပွားရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ၊
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

• သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပဗေဒ)၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - ကော်�်�မရှှင််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပုံံ�

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၈) ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး အဖွဲ့
ဝင် တစ်ဦး ချင်းစီ၏တက်ရောက်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

အမည််

ရာာထူးး�

တက််ရော�ာက််မှုု

ဦးးမော�ာင််မော�ာင််ဝင်းး�

ဥက္ကကဋ္ဌ

၈/၈

ဦးးဌေး�းချွွန််

အဖွဲ့့��ဝင််

၈/၈

ဒေါ်�်ခင််လေး�းမြ�င့််�

အဖွဲ့့��ဝင််

ဦးးသိိန်းး�မြ�င့််�

၈/၈

အဖွဲ့့��ဝင််

ဒေါ်�်တင််မေ�ဦးး

၈/၈

အဖွဲ့့��ဝင််

ဒေါ်�်နွဲ့့��နွဲ့့��ဝင်းး�*

၈/၈

အဖွဲ့့��ဝင််

ဦးးကြ�ည််ဇင််ထွွန်းး�*

၆/၆

အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��း

၆/၆

*၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည်။

ကော်မရှင်အစည်းအဝေးများတွင် အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို အဓိကအားဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ ကြသည် • အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတို၏
့
လုပ်ငန်းဆောင်ရွ က်ချက်များသည် ဈေးကွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှု ရှိ/မရှိ ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့မှ
ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
•	ကော်မရှငမ
် ှ ထုတပြ
် န်ခသ
့ဲ ည့မ
် ဝ
ူ ါဒများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သုးံ သပ်ခြငး် နှင့် အတည်ပြုခြင်း
ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
•	ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန်ပိုချမ
့ ည့် သင်တန်းအစီအစဥ်များကို အတည်
	ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
• ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်း ကော်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
•	ကော်မရှင်ရုံး၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းသည် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်း
	စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ
	ဖြစ်ပွားစဥ် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထား
	သော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ လုပထ
် းံု လုပန
် ည်းများနှင့် အညီ လိက
ု န
် ာဆောင်ရွကခြင
် း် ရှ/ိ မရှိ စောင့က် ြည့စစ
် ဆေ
်
းခြင်း
ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။
• ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူမည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်(၃)ဦးတိုန
့ ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရာထူးဆက်ခံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။

၂၆-၁၀-၂၀၂၀

၁၀၀%

၀၂-၁၂-၂၀၂၀

၁၀၀%

၀၈-၀၅-၂၀၂၁

၁၀၀%

၁၁-၀၅-၂၀၂၁

၁၀၀%

၁၀-၀၆-၂၀၂၁

၁၀၀%

၀၂-၀၇-၂၀၂၁

၁၀၀%

၁၃-၁၂-၂၀၂၁

၁၀၀%

၃၀-၀၃-၂၀၂၂

၁၀၀%

52

စီီမံံဘဏ္ဍာာ
နှှင့််� လူူစွွမ်းး�အားး�
အရင်းး�အမြ�စ််

ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ခြေ�ေ စီီမံံ
ခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�

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

ရန််ကုုန််
စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�

ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံ
လက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီ
များ�း�

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

အစည်းး�အဝေး�း
တက််ရော�ာက််မှုု
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ရက််စွဲဲ�

ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အောက်ပါဇယားဖြင့် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

၃။ ကျျင့််�ဝတ််များ�း�
ကော်မရှငသ
် ည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတသ
် ည့် အဖွ့ဲ အစည်းတစ်ခအ
ု နေဖြင့လ
် ည်းကောင်း၊ အစိးု ရအဖွ့ဲ အစည်းတစ်
ခုအနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယင်း၏ လုပင
် န်းတာဝန်များကို တာဝန်ခမ
ံ န
ှု င
ှ ့် ပွငလ
့် င်းမြင်သာမှုရစ
ိှ ာွ ကြိုးပမ်းအားထုတ်
လျက်ရသ
ိှ ည်။ ကော်မရှင၏
် အဓိက လုပင
် န်းတာဝန်နစ
ှ ရ
် ပ်မာှ • တိက
ု ရ
် က
ုိ အ
် နေဖြင့် ကော်မရှငသ
် ည် ကျင့ဝ
် တ်နင
ှ အ
့် ညီ ဆောင်ရွက်
၍ ဥပဒေ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပြီး
ယင်း၏ လှုပရ
် ာှ းဆောင်ရွကမ
် မျ
ှု ားကို သေချာစွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
ရမည် ဖ ြစ် သ ည် ။ ကော် မ ရှ င ် အ ဖွ ဲ ့ ဝင် မျ ား၊ ညွှ န ် က ြားရေးမှ ူ းနှ င ့ ်
အထက်အဆင့်စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် အစိုးရ
ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်နှင့် အညီ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်
ထားသည့် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွ က်လျက်
ရှိသည်။ အစီရင်ခံစာတင်ပြသည့် ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်
ဖောက်ဖျက်မှု မရှိကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ကော်မရှင်သည်
လိမ်လည်မှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ အတွက် လုံးဝသည်းခံခြင်း
မရှိသည့် ချဥ်းကပ်မှုကို ကျင့်သုံးသည်။
• သွယ်ဝိုက်သောအနေဖြင့် ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများမှ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်
	မျှတ၍ ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လဖြစ်စဥ်များကြောင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ ကော်မရှင်
ရုံးအနီးတွင် စုဝေးဆန္ဒပြမှုများကြောင့် အချ ို့ဝန်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုအတွက် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ ပြီး ဝန်ထမ်း
အချ ို့မှာ နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ ယင်းတို၏
့ မိဘရပ်ထံသို့ လုံခြုံရေးအရ စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်
လိုခြင်း မရှိသဖြင့် ၂၀၂၁ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လအတွင်းဝန်ထမ်း(၃၀) ဦး နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ထူးခြားဖြစ်ပေါ်
မှု အခြေအနေများကြောင့် ကော်မရှင်သည် ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများဖြင့် ဝန်ထမ်းများ ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်စေရန်
နားလည်မှုရှိစွာ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေအား အလေးအနက် စဉ်းစားသုံးသပ်ဆောင်ရွက်
ခဲ့သည်။ သိုရ
့ ာတွင် ဝန်ထမ်းအချ ို့၏ ရွေးချယ်မှုသည် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်အတွက် ဌာနဆိုင်ရာ
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြလုပ်ခဲ့ ပြီး လိုအပ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဈေးကွက်အတွင်း ဖြစ်ပွားနိုင်သော မလျှော်မကန် အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် သတင်းပေးပိုရ
့ ာတွင်
အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကော်မရှင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်သည့်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ တိုင်ကြား
နိုင်သည်။ ကော်မရှင်သည် သတင်းပေးတိုင်ကြားသူ၏ အချက်အလက်ကို လျှ ို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်
ရှိသည်။ကော်မရှင်သည် ကော်မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို၏
့
အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိဘဲ အရင်းအနှီး
ရှာဖွေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်ကြားစာတစ်စောင် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်ပါဝင်
သူများအနေဖြင့် အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြု၍ သတင်းပေးတိုင်ကြားရန် တိုက်တွန်းအပ်သည်။

သတင်းပေးတိင
ု က် ြားနိင
ု ကြေ
်
ာင်း
ကော်မရှင၏
် ဝက်ဘဆ
် ဒ
ုိ မ
် ှ
လမ်းညွှနချက
်
။်
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လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရလဒ််များ�း�
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်

ကြုံတွေ့ရသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သိုပ
့ င်ဖြစ်စေ ကော်မရှင်သည်

ဈေးကွကတ
် င
ွ ် ပါဝင်သမျ
ူ ားနှင့် လုပင
် န်းများ စဥ်ဆက်မပြတလ
် ည်ပတ်နင
ုိ ရေ
် းကို
အထူး အလေးထားဆောင်ရွကခ
် သ
့ဲ ည်။၂၀၂၁ခုနစ
ှ ၊် ဇွနလ
် တွင် ရန်ကန
ု စတေ
်
ာ့

အိပချ
် န
ိ း် ၏ (၇)ခုမြောက် စာရင်းဝင်ကမ
ု ဏ
္ပ က
ီ ုိ ဖိတခေ
် ါ်နိင
ု ခ
် ့ဲ ခြငး် ၊ အသေးစား
နှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ငွေကြေးအရင်းအနှီး လက်လှမ်းမီ
နိုင်ရန်အတွက် စာရင်းဝင်အကြိုဈေးကွက် ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်
ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအပါအဝင် အမိန့်ကြော်ငြာစာ(၄)ခုကို

ထုတပြ
် န်နင
ုိ ခ
် ့ဲ ခြငး် နှင့် ကော်မရှငသ
် ည် အခြားကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိင
ု မျ
် ားနှင့်
အတူ ငွေကြေးခဝါချမှုနင
ှ ့် အကြမ်းဖက်မက
ှု ုိ ငွေကြေးထောက်ပမ
့ံ ှု တိက
ု ဖျက
်
ရေ
် း
ကိုလည်း အလေးထားဆောင်ရွ က်ခဲ့သည်။ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်

ကြုံတွေ့ချိန်အတွင်း ကော်မရှင်သည် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၊ အများပိုင်
ကုမ္ပဏီများနှင့်

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတိုအ
့ ား

ရှင်းလင်းစွာ

လမ်းညွှန်မှုများ ပေး၍ ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် ယင်း၏

ရည်မန
ှ း် ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မရှမဖ
ိ ြစ်လအ
ုိ ပ်သော ကော်မရှင်
ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး
တိုက
့ ို အမြဲမပြတ်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
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အရေး�းပါါသည့််�အချျက််များ�း�
မြ�န််မာ့့�အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််

• ၂၀၂၁ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လတွွင်် ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�သို့့�� စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုု ဝင််ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။
• အရော�ာင်းး�အဝယ််သွွက််လက််ပြီး�း� အစုုရှှယ််ယာာဝင််(၁၀၀)ဦးးနှှင့််� အထက််ရှိိ�သော�ာ အများ�း�ပိုု�င််ကုုမ္ပပဏီီ(၃)ခုုနှှင့််� သတ််မှှတ််
ပမာာဏအော�ာက််တွွင်် ရော�ာက််ရှိိ�နေေပြီး�း� ကော်�်�မရှှင််က စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လျျက််ရှိိ�သော�ာ အများ�း�ပိုု�င််ကုုမ္ပပဏီီ(၅)ခုုရှိိ�သည််။
• အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�များ�း�
်
အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��ငွေေ�ရရှိိ�နိုု�င်သ
် ည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုအ
ု ဖြ�စ်် စာာရင်းး�ဝင််
အကြို�ု�ဈေး�းကွွက််ဖြ�စ််ထွွန်းး�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။ သင့််�လျော်�်��သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီများ�း� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််အတွွက်် ကော်�်�မရှှင််
သည်် စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််� အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအေ�ဂျျင််စီီတို့့��နှှင့််�
	နီးး�ကပ််စွာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။
• ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ရန််ကုုန််စတော့�့�အိိပ််ချိိ�န်းး�တွွင်် အစုုရှှယ််ယာာ ၉၄၄,၅၇၉ စော�ာင််နှှင့််� တန််ဖိုးး��ကျျပ်် ၄,၈၀၉.၄ သန်းး�
အရော�ာင်းး�အဝယ််ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။

မူူဝါါဒရေး�းရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�

• အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�အတွွက်် ဥပဒေေပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုအဖြ�စ်် ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ၊ ဖွွင့််�ဟ
	ထုုတ််ဖော်�်�မှုုနှှင့််� စာာရင်းး�ဝင််အကြို�ု�ဈေး�းကွွက််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုတို့့��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�၄ခုု ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�
သည််။
• ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််ငွေ�ေချေး�း�စာာချုု�ပ််များ�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�လာာစေေရန်် ကော်�်�မရှှင််သည်် ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ အခြား�း�
	မိိတ်ဖ
် က််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့််� တက််ကြွ�စွာာ�
ွ
ဆော�ာင််ရွွက်လျျ
် က််ရှိိ�ပြီး�း� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�လိုု�သူများ�း�
ူ နှှင့််� ကုုမ္ပပဏီများ�း�
ီ အတွွက်် ဘဏ္ဍာာ
	ငွေေ�အရင်းး�အမြ�စ််ရယူူလိုု�သူူများ�း�အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုအခွွင့််�အလမ်းး�သစ််များ�း� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက်် လျျက််
	ရှိိ�သည််။

ဈေး�းကွွက််ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�
• ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��တာာဝန််ရှိိ�သူူများ�း�သည်် ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုု၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�
	ကိုု� စစ််ဆေး�းခဲ့့�သည််။
• ကော်�်�မရှှင််ကထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သော�ာ စဥ််ဆက််မပြ�တ််ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အမိိန့််�အကြော်��်�ငြာ�ာစာာအမှှတ််(၁/၂၀၁၆)ကိုု�
	စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�နှှင့််� အများ�း�ပိုု�င််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�၏ ၁၄%သည်် အပြ�ည့််�အဝလိုု�က််နာာကြ�သည််။

လူ့့�စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ််
• ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါကာာလအတွွင်းး� ဝန််ထမ်းး�များ�း� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�စေေရန်် ကော်�်�မရှှင််သည်် ကျျန်းး�မာာရေး�း
နှှင့််� အားး�ကစား�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ ထုုတ််ပြ�န််သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
• ကော်�်�မရှှင််သည်် ယင်းး�၏ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အပေါ်�် နိုု�င််ငံံရေး�းပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�စ််စဥ််၏ အကျိုးး���ဆက််များ�း�အားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု�
အထူးး�အလေး�းထားး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ ကော်�်�မရှှင််၏ အဓိိက ဦးးစား�းပေး�းအဖြ�စ်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�
	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတို့့��ကိုု� အလေး�းထားး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
• ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ်် အော�ာက််တိုု�ဘာာလမှှစ၍ ကော်�်�မရှှင််ရုံးး��တွွင်် ဝန််ထမ်းး�သစ််(၂၀)ဦးး ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််။

အရေး�းပါါသည့််�အချျက််များ�း�
တိုင်ကြားစာ ၁ စောင်

လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှီးဈေးကွက်
မြှင့်တင်ရန်နှင့် အများ ပြည်သူများ

အသိအမြင်မျှဝေရန် အတွက် ဆွေးနွေးပွဲ

MMK

+

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ
၁ ခုအား လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၅၉ ဉီးဖြင့် လုပ်ငန်း
တာဝန်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁၅ ကြိမ်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း

ကုမ္ပဏီများ၏ စုစုပေါင်း စျေးကွက်

နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒသစ်

၄ ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း စာရင်းဝင်
ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ်-

၆၃၈,၈၃၄ ဘီလီယံဖြစ်သည်။
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရလဒ််များ�း�

၁။ ရရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််�တိုးး��တက််မှုုအခြေ�ေအနေ�ကိုု�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�
“လုပ်ငန်းများ စတင်ချိန်ကတည်းက ကော်မရှင်၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ အကောင်
အထည်ဖော် ဆောင်ရွ က်ခဲ့ ပြီး ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူ နယ်ပယ်စုံမှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူ ပူးပေါင်းစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကော်မရှင်သည်
၄င်းတို ့ထံမှ ရရှိတဲ့ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ အထောက်အပံ့တွေကနေ အကျ ိုး
ကျေးဇူးများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်
ကိုသာ အားထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဆက်လက်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမှာ ဖြစ် ပ ါတယ် ။ အဲ ဒ ီ အ ခြေအနေက အားကောင် း တဲ ့ အရင် း
အနှ ီ း ဈေးကွ က ် ထူထောင်ရာမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို
အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမယ့် ခိုင်မာပြီး အားအင်ပြည့်ဝတဲ့ အရင်းအနှီးဈေးကွက် တစ်ခု
တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အဓိကကျ ပါတယ်။”

ဒေါ်တင်မေဦး
ကော်မရှင်သည် အစုရှယ်ယာရှင်များကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ
ကို အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ခြင်းစသည့် အဓိက ဦးစားပေးနယ်ပယ်(၃)ခုကို
အလေးထားဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအလေ့�့အကျျင့််�များ�း�မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�
စာရင်းဝင်ကမ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ားနှင့် အစုရယ
ှ ယ
် ာရှင် (၁၀၀)ဦး အထက်
ရှိသော အများပိုင်ကုမ္ပဏီများအတွက် ကော်ပိုရိတ်စီမံ
အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၂၀)ကို
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်
ခဲ့သည်။ ယင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်
(၂)နှစ်ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် OECD၊ DICA နှင့် အခြား
ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။၁ အစု
ရှယယ
် ာရှငမျ
် ားက မဲပေးဆုးံ ဖြတ်ရာတွင် အရေးကြီးသတင်း
အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိနိုင်ရန်
ကုမ္ပဏီများက ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီဘုတ်
အဖွဲ့၏ ထိရောက်မှုရှိစေရန်နှင့် ကုမ္ပဏီမှ ဖွင့်ဟ ထုတ်ဖော်
သည့် သတင်းအချက်အလက်များ အရည်အသွေး ပိုမိုအား
ကောင်းစေရန် အမိန့်ကြော်ငြာစာက အထောက်အပံ့ ဖြစ်
စေသည်။ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်
မှုကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင်
သီးခြားကော်မတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ကော်မရှင်သည် ဆက်နွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ
အကြား ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းခြင်း (Related Party
Transaction-RPT)ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်
၂၀၁၉ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် အပြည်ပြည်ဆင
ုိ ရ
် ာဘဏ္ဍာရေးကော်ပရေ
ု ိ းရှငး်
(IFC) နှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်
၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် ၊ ညွှန်ကြားချက်
မူကြမ်းထုတပြ
် န်နင
ုိ ရ
် န်၊ ဈေးကွကတ
် င
ွ ပ
် ါဝင်သမျ
ူ ားနှငည
့် န
ိှ င
ှို း်
စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် IFC သည် နည်းပညာ အကူအညီ
ပေးခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့
မှုကြောင့် ကော်မရှင်သည် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ၏
သဘောထားအကြံပြုချက်များကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ရယူ
ဆောင် ရွ က ် ခ ဲ ့ ပြီ း ၂၀၂၀ ပြည့ ် န ှ စ ် ၊ ဒီ ဇ င် ဘ ာလတွ င ်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများ ခိုင်မာစေမည့် ညွှန်ကြားချက်
အမှတ် (၃/၂၀၂၀) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ငွေ�ေကြေး��းခဝါါချျမှုုနှှင့််�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ
အကြား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး
ထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML/CFT)ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
ချမှတ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူ
ဆောင်ရွကရေ
် းအဖွ့ဲ (FATF)နှင့် အာရှ-ပစိဖတ
ိ ဒေ
် သဆိင
ု ရ
် ာ
ငွေကြေးခဝါချမှု တ ိ ု က ် ဖျက ် ရေ းအဖွ ဲ ့ (APG) တိ ု ့၏

ဆုးံ ဖြတ်ချကအ
် ရ မြန်မာနိင
ု င
် က
ံ ုိ စောင့က် ြည့ရ
် မည့န
် င
ုိ င
် မျ
ံ ား
စာရင်း (Grey List) တွင် ထည့သ
် င
ွ း် ခဲသ
့ ည်။ ၂၀၂၁ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်
APG ၏ နောက်ဆက်တအ
ဲွ စီရင်ခစ
ံ ာ(Follow-up Report)
ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပြီး၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လ နှင့် ဇွန်လတိုတ
့ ွင်
FATF မှ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်
ချက်(Public Statement)ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။

၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အကြံပေးကော်မတီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကော်မတီတွင် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည်OECD, SECM, DICA, CBM, IFC, MICPA UMFCCI နှင့်YSX
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၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ မေလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ
သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို
ငွေကြေးထောက်ပမ
့ံ ှု တိက
ု ဖျက
်
ရေ
် းဆိင
ု ရ
် ာ အမျုးသားအဆင့
ိ
်
မဟာဗျူဟာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် FATF
၏ အကြံပြုချက် (၄၀)ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်
မြန်မာနိင
ု င
် တေ
ံ
ာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်၊ ဒုတယ
ိ ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သန်းသန်းဆွေ
ဦးဆောင်၍ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွကခ
် သ
့ဲ ည်။ မြန်မာနိင
ု င
် ံ အနေဖြင့်
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစုံပါဝင်၍ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်အား
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချ
မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို ဒုတိယရှေ့နေချုပ်မှ လည်းကောင်း၊
လုပင
် န်းနှင့် ဆက်သယ
ွ ် ဆောင်ရွကသ
် မျ
ူ ားအား အလေးထား
စိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စောင့်ကြည့်
စစ်ဆေးခြင်းကို မြန်မာနိင
ု င
် တေ
ံ
ာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်မှ လည်းကောင်း၊
ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ
ငွေကြေးဆိင
ု ရ
် ာ စုစမ
ံ း် ထောက်လမ
ှ း် ရေးအဖွ့ဲ မှ လည်းကောင်း၊

အပြည်ပြည်ဆင
ုိ ရ
် ာ ဆက်သယ
ွ ဆေ
် ာင်ရွကခြင
် း် ကို ပြည်ထရေ
ဲ း
ဝန်ကြီးဌာနမှ လည်းကောင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ကတည်းက
လုပ်ငန်းစဥ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမမျ
ှု ား ဆောင်ရွကရ
် န် မိတဖက
်
အ
် ဖွ့ဲ အစည်း
များထံမှ နည်းပညာ အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု
နှငအ
့် ကြမ်းဖက်မက
ှု ုိ ငွေကြေးထောက်ပမ
့ံ ဆ
ှု င
ုိ ရ
် ာ ဆုးံ ရှုးံ နိင
ု ခြေ
်
များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိအမြင် မြှင့်တင်ရန်အတွက်
ကော်မရှငသ
် ည် ရန်ကန
ု စတေ
်
ာ့အပ
ိ ချ
် န
ိ း် နှင် ့ ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မတ
ှ က
် မ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ားနှင် ့ တွေ့ဆုဆွေ
ံ းနွေးပွမျ
ဲ ား ကျင်းပခြင်း
ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လစဥ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများတွင်
လည်းကောင်း ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်
အများအပြား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၂။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အရင်းး�အနှီးး��ဈေး�းကွွက်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််
လာာစေေရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

ဦးဌေးချွန်

“မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ အရင်းအနှးီ ဈေးကွကသ
် ည် နုနယ်ဆဖဲ ြစ်ပြီး၊ လတ်တလောဖြစ်ရပ်များသည်
ယင်း၏ ကြံ့ ကြံ့ခိုင်နိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဈေးကွက်ကို ထိန်းကျောင်းသူအဖြစ်
ဆောင်ရွကနေသေ
်
ာ ကော်မရှငသ
် ည် ရင်းနှးီ မြုပ်နသ
ံှ မျ
ူ ား၏ အခွငအ
့် ရေးကို ကာကွယရ
် န်
တာဝန်ယူထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန (ယခင်
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး)၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှနက် ြားမှုဦးစီးဌာနစသည့်
ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခါအားလျော်စွာဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့
ပါတယ်။ ဤသို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် မကြာမီ ကာလအတွင်း အရင်းအနှီး
ဈေးကွက်တွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးငွေရယူနိုင်မယ့် စာရင်းဝင်
အကြိုဈေးကွက် ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွကရ
် ာတွင် အရေးပါဝင်ပါသည်။
ကော်မရှငအ
် နေဖြင့် တရားဝင်ရပ်တည်မန
ှု င
ှ ့် ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏
ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်မက
ှု ုိ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အရင်းအနှးီ ဈေးကွကဖ
် ့ံွ ဖြိုးတိးု တက်ရေးကို
ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ဆန်းသစ်တထ
ီ င
ွ န
် င
ုိ စ
် မ
ွ း် ရှသေ
ိ ာ ဆုးံ ဖြတ်ချကမျ
် ား ချမှတဆေ
် ာင်ရွကရ
် န်
ဖြစ်ပါတယ်။”

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််ငွေ�ေချေး�း�စာာချုု�ပ််ဈေး�းကွွက်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ခြ�င်းး�
လတ်တလောအချိနက
် ာလအတွငး် စာရင်းဝင်ကမ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ားနှင့်
အစုရယ
ှ ယ
် ာရှင(် ၁၀၀)ဦး အထက်ရသေ
ိ ှ ာ အများပိင
ု က
် မ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ား
သည် အစုရှယ်ယာများကိုသာ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်
ပါသည်။ သိရ
့ု ာတွင် အစုရယ
ှ ယ
် ာ ထုတဝေရေ
်
ာင်းချသူများနှင့်
ရင်းနှးီ မြုပ်နသ
ံှ မျ
ူ ားအတွက် မြန်မာ့အရင်းအနှးီ ဈေးကွကက
် ုိ
ပိမ
ု ဆ
ုိ ဆေ
ဲွ
ာင်မရ
ှု သေ
ိှ
ာ ဈေးကွကတစ
်
ခ
် ု ဖြစ်လာစေရန်အတွက်
ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှီး ဈေးကွက်အတွက် ငွေချေး
သက် သေခံ လ က် မှတ် အ မျ ိုးအ စားသစ် တစ် ခု ဖြစ် သော
ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များကို မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ
ထုတဝေရေ
်
ာင်းချခွငပြ
့် ု၍ ကော်ပရ
ုိ တ
ိ င
် ွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်
ဖွဲ့စည်းထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
စည်းကမ်းထိနး် ကျောင်းသူများနှင့် အားထုတက် ြိုးပမ်းညှန
ိ င
ှို း်
ခြင်းဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပြည်တွင်းငွေချေးစာချုပ်
ဈေးကွက် ဖွ့ံ ဖြိုးတိးု တက်ရေးလုပင
် န်းကော်မတက
ီ ု ိ ကော်မရှငမ
် ှ

ဦးဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကော်မတီတွင် စီမံကိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိင
ု င
် တေ
ံ
ာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်၊ မြန်မာ့
စီးပွားရေးဘဏ်၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနနှင့် ငွေရေးကြေးရေး
ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတိုမ
့ ှ
ကိုယ်စားလှယ်များ
ပါဝင်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခု
နှစ်၊ မတ်လအထိ ကော်မတီအစည်းအဝေး(၃)ကြိမ် ကျင်းပ
ပြုလုပခ
် သ
့ဲ ည်။ ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွကဖ် ြစ်ထန
ွ း် ပေါ်ပေါက်
စေရန်အတွက်
ကော်မတီသည်
အာရှငွေချေးစာချုပ်
ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့(Asian Bond Market Initiative-ABMI)၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်
အညီလက
ုိ န
် ာဆောင်ရွကပ် ြီး အထူးအားဖြင့် စံသတ်မတ
ှ ထ
် ား
သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပုံစံများနှင့် လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွ က်ရန်အတွက် လိုအပ်သော နမူနာပုံစံများကို
ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရလဒ််များ�း�

ရင်းး�နှီးး��ငွေေ�ရရှိိ�နိုု�င််မည့််�နည်းး�လမ်းး�သစ််အဖြ�စ်် စာာရင်းး�ဝင််အကြို�ု�ဈေး�းကွွက််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�
အရောင်းအဝယ်သက
ွ လ
် က်သော အရင်းအနှးီ ဈေးကွကသ
် ည်
ရင်းနှီးငွေပံ့ပိုးသူများအပေါ် အဓိက အားထားရသည်ဖြစ်
သကဲ့သို့ ရင်းနှီး မြုပ်နှံသူများအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အခွင့်
အလမ်းမျုးစု
ိ ံ ပံပ
့ းုိ ပေးရန် လိအ
ု ပ်သည်။ ယနေ့အချိနအ
် ခါတွင်
ကုမ္ပဏီကြီးများ သာယင်းတို၏
့
လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ ရန်
့
လိုအပ်သော ငွေပင်ငွေရင်းကို အရင်းအနှီးဈေးကွက်မှ ရရှိ
နိုင်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ သိုရ
့ ာတွင် အရင်းအနှီး
ဈေးကွကသ
် ည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပင
် န်း

များအတွက် ရင်းနှီးငွေရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို
ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ သို့ ဖြစ်ရာ ကော်မရှင်သည် အဆိုပါ
ကုမ္ပဏီများအတွက်ရည်ရွယ်၍ စာရင်းဝင်အကြိုဈေးကွက်
ထူထောင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ အဆိုပါဈေးကွက်
အတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၂၀၂၂၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်
ထားသည်။

အသိိအမြ�င််မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့မှုနှင့် နိုင်ငံရေး
အပြောင်းအလဲဖြစ်စဥ်များကြောင့် ကော်မရှင်သည် အစီ
အစဥ်များကို ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိ
ခဲ့ပေ။ ပြီးခဲ့သည့်(၂)နှစ်တာကာလအတွင်း ကော်မရှင်သည်
အခမ်းအနား(၁၅)ခုတင
ွ ် ပါဝင်ခ့ဲ ပြီး အများစုမာှ အသိအမြင်
မြှင့်တင်ရေးဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများ

အတွက် ကျွမး် ကျင်မန
ှု င
ှ ့် စွမး် ဆောင်ရည်မြှငတင
့်
ရ
် န်အတွက်
ကျင်းပပြုလုပခ
် ့ဲ ခြငး် ဖြစ်သည်။ လိအ
ု ပ်သော ကျွမး် ကျင်မမျ
ှု ား
မြှငတင
့်
ရ
် န် ကော်မရှင် အသိအမှတပြ
် ုသင်တန်းကျောင်းများ
သို ့ ကော်မရှင်ရုံးမှ သင်တန်းသား (၁၄၀)ကျော်တက်
ရောက်စေခဲ့သည်။

“မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖိုရမ် (ASEAN Capital Markets
Forum-ACMF) တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့် ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှီး ဈေးကွက်
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကော်မတီတွင် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်
ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းသည် မိမိတိုမ
့ ူဝါဒများကို ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ မူဝါဒများနှင့်
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် ပံ့ပိုးနိုင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း
ဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတူအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်
ခြင်းစသည့် အရေးပါသော ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
အကျ ိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ရှေရှည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ငွေချေးစာချုပ်များ ထုတ်ဝေ
ရောင်းချနိုင်ရန် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းတိုကြေ
့
ာင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်
အရေးပါလျက်ရှိပါတယ်။”

ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း

၃။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� လိုု�က််နာာမှုုရှိိ�
စေေရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ဈေး�းကွွက််တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�
ငွေ�ေချေး�း�သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�
ကော်မရှငသ
် ည် ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ က
် မ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ားကို
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် တည်ဆဲ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ-မရှိ
ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ
၃၁ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်
ကုမဏ
္ပ (ီ ၆)ခုသည် ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ မျ
် ား အရောင်း
အဝယ်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ ပြီး ဖြစ်သည်။
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ကိဗစ
ု -် ၁၉ကမ္ဘာက
့ ပ်ရောဂါကူးစက်ပျံနှ့ မ
ံ ၏
ှု အကျုးဆက်
ိ
များ
ကြောင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် လုပ်ငန်းစဥ်
များကို လိက
ု လျ
်
ော ညီထွေဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ခရ
့ဲ ပြီး ငွေချေး
သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းခွင်များသို ့
သွားရောက် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မတ
ှ က
် မ
ု ဏ
္ပ တစ
ီ
ခ
် ၏
ု
လုပင
် န်းဆောင်ရွကမ
် မျ
ှု ားကိသ
ု ာ
ရုံးထိုင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကျန်ကုမ္ပဏီများကို အွန်လိုင်းမှသာ

စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် ယင်းကုမ္ပဏီများ၏ ဌာန
တွင်းထိန်းချုပ်မှု အရည်အသွေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များ လိုက်နာမှု အခြေအနေ၊ အထူးသဖြင့် ငွေကြေးခဝါချ
မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်မှု ၊
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အွန်လိုင်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်
ဆောင်ရွက်မှုနှင့် မလျော်ကန်သော အရောင်းအဝယ်
ပြုလုပ်မှု နယ်ပယ်များကို အလေးထား စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း ကော်မရှင်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
လိုက်နာမှု ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု
အနည်းငယ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်

ဦးသိန်းမြင့်

အကြမ်းဖက်မက
ှု ု ိ ငွေကြေးထောက်ပမ
့ ံ ှု တိက
ု ဖျက
်
ရေ
် းစည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများအရ ငွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ က
် မ
ု ဏ
္ပ မျ
ီ ားက
ပေးပိလ
့ု ာသည့် သံသယဖြစ်ဖယ
ွ ် အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်
မှု(၁၂)ခုနှင့် သတ်မှတ်ပမာထက် ကျော်လွန်သော အရောင်း
အဝယ်ဆောင်ရွကမ
် ှု (၁၉၆)ခု တိ့ု ပါဝင်သော အရောင်းအဝယ်
ဆောင်ရွက်မှု (၂၀၈)ခုကို စိစစ်တင်ပြခဲ့သည်။
ကော်မရှင်သည် တိုင်ကြားမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိပြီး လိုအပ်
သော ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ရင်းနှီးငွေရှာဖွေနေသည့် ကုမ္ပဏီ
တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။

“ဈေးကွကက
် ုိ ထိနး် ကျောင်းသူဖြစ်သော ကော်မရှင၏
် လုပင
် န်းတာဝန်များအနက် အဓိက
ကျသည့် တာဝန်တစခ
် မ
ု ာှ ရင်းနှးီ မြှုပ်နသ
ံှ မျ
ူ ား၏ အခွငအ
့် ရေးကို ကာကွယစေ
် ာင့ရှေ
် ာက်ရန်
ဖြစ်သည်။ သိ့ု ဖြစ်ရာ ဈေးကွကတ
် င
ွ ် ပါဝင်သမျ
ူ ားအနေဖြင့် တည်ဆစ
ဲ ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
အားလုးံ လိက
ု န
် ာ ဆောင်ရွကစေ
် ရန် ကော်မရှငရ
် းံု ဝန်ထမ်းများမှ ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရသ
ိှ ည်။
ကိုဗစ်-၁၉ကမ္ဘာ့ကပ် ရောဂါကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့မှုနှင့် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဥ်အတွင်း
ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဈေးကွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းကို
ခက်ခဲစေခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အချ ို့ကုမ္ပဏီများတွင် ဒါရိုက်တာဘုတ် အဖွဲ့ဝင်များ
ဆုံးရှုံးခဲ့ ခြင်း၊ အင်တာနက်လိုင်းများ ပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီများ အချိန်နှင့်
တပြေးညီ ထုတ်ဖော်ကြေညာရန် ခက်ခဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ မိမိတိုရ
့ ုံးအဖွဲ့မှ ယင်း
တိုန
့ ှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီး သင့်လျော်သည့် အဖြေရှာ၍ ကျော်လွှား
နိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ အပြည့်အဝ လိုက်နာနိုင်မှု မရှိ
သော်လည်း အချု့မှ
ိ ာ အနည်းငယ်တးုိ တက်မမျ
ှု ား ရှလ
ိ ာကြောင်းတွေ့ရှရ
ိ သည်။ ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ား
အနေဖြင့် ယင်းတို၏
့ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အမြန်ဆုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် မျှော်လင့်
လျက်ရှိသည်။”

စာာရင်းး�ဝင််ကုုမ္ပပဏီီများ�း�နှှင့််�အများ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာကုုမ္ပပဏီီများ�း�
အများနှငသ
့် က်ဆင
ုိ သေ
်
ာကုမဏ
္ပ မျ
ီ ား၏ ပွငလ
့် င်းမြင်သာမှုနင
ှ ့်
တာဝန်ခံမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည်
အစုရှယ်ယာရှင်(၁၀၀)ဦးနှင့် အထက်ရှိသည့် အများနှင့်
သက်ဆင
ုိ သေ
်
ာကုမဏ
္ပ စ
ီ ာရင်းကို ကော်မရှင၏
် ဝက်ဘဆ
် က
ုိ ်
တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၁ အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ
ကြီးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှငသ
် ည် အောက်ပါလုပင
် န်း
စဥ်(၂)ခုကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် • ရန်ကန
ု စတေ
်
ာ့အပ
ိ ချ
် န
ိ း် တွင် စာရင်းဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်း
	မဝင်သည် ဖြစ်စေ အများပြည်သသ
ူ ့ု ိ အစုရယ
ှ ယ
် ာကမ်းလှမး်
	ရောင်းချမည့် ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားအတွက် ကော်မရှငသ
် ည် ယင်းတိ့ု
	တင်ပြလာသည့် အလားအလာညွှနး် တမ်းသည် ကော်မရှင်
၏ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိ သေချာ
	စေရန် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်လျက်ရှိသည်။

• အစုရှယ်ယာရှင်(၁၀၀)ဦးနှင့် အထက်ရှိသည့် အများနှင့်
သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက် ကော်မရှင်သည်
	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်
လျက်ရှိသည်။ ကော်မရှင်သည် ယင်းတို၏
့ ကော်ပိုရိတ်
	ဖွငဟ
့် ထုတဖေ
် ာ်မမျ
ှု ား၊ ကော်ပရ
ုိ တ
ိ စ
် မ
ီ အ
ံ ပ
ု ချ
် ုပ်မှု အလေ့
အထများနှင့် အထူးသဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏
အခွင့်အရေးများကို လိုက်နာမှုရှိစေရန် အလေးထား
	ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ရက်
	တွင် အစုရှယ်ယာရှင် (၁၀၀)ဦးနှင့် အထက်ရှိသည့်
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီအရေအတွက်(၄၉)ခု
ရှိပြီး၊ ကုမ္ပဏီ(၅)ခုကို ကော်မရှင်၏ စောင့်ကြည့်
	စစ်ဆေးမှုမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ ပြီး၊ ကုမ္ပဏီ(၃) ခုကို စောင့်
ကြည့်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။၂

၁။ https://secm.gov.mm/en/public-companies/ တွင် ကြည့်ပါ။
၂။ ကော်မရှင်၏စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုမှထုတ်ပယ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီများမှာ - Grand Guardian Insurance Public Co., Ltd;
Hantharwady Development Public Co., Ltd; Kaytumadi Development Public Co., Ltd; Maw Shan
Development Public Co., Ltd; and New City Development Public Co., Ltd.
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ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စဥ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ဖော်
ပြသခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၆)နှင့်
အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေမှာ လတ်တလော
အနေဖြင့် ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိပေ။၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊
ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီများ အားလုံး
လုံလောက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်
တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့သော်လည်း အများနှင့်
သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်
နိင
ု ခြင
် း် မရှခ
ိ ပေ
့ဲ ။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစတ
် င
ွ ် ထုတပြ
် န်
ကြေညာခဲ့သည့် ၅ % နှင့် နှိုင်းယှဥ်နိုင်သည်။ အများနှင့်
သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ(၇)ခုတိုမ
့ ှ ယင်းတို၏
့
လိုက်နာ
ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့် လိုက်နာနိုင်ခဲ့သော်လည်း ကုမ္ပဏီ
(၃)ခုတိုမ
့ ှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ၊ ဘဏ္ဍာနှစတ
် င
ွ ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ၊
ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဥ်ပါက လိုက်နာမှု အဆင့်လျှော့ကျ
ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းဆီ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု
အခြေအနေအသေးစိတ်ကို နောက်ဆက်တွဲ(၁)တွင် ဖော်ပြ
ထားသည်။
စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများအားလုံးမှ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ
အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်ရက်ကို ကော်မရှင်ထံ အကြောင်း
ကြားခဲ့သော်လည်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ(၁၆)

ခုသည် ယင်းတို၏
့ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး
ကျင်းပမည့်ရက်အား ကော်မရှင်သို့ အကြောင်းကြားခြင်း
မပြုခဲ့ပေ။ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများအားလုံးမှ နှစ်ပတ်လည်
အစီရင်ခံစာများကို ကော်မရှင်သို ့ တင်ပြခဲ့သော်လည်း
အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ(၁၉)ခုသာ ယင်းတို၏
့
နှစပ
် တ်လည်အစီရင်ခစ
ံ ာများ တင်ပြခသ
့ဲ ည်။ ပျမ်းမျှ အားဖြင့်
သတင်းအချက်အလက်များဖွငဟ
့် ထုတဖေ
် ာ်သည့် ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ား
သည် သတ်မှတ်ရက်ထက် (၆၃)ရက်ကျော်လွန်ပြီးမှသာ
အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ ကြပြီး ကုမ္ပဏီ (၄)ခုသာ သတ်မှတ်ချိန်
အတိုင်းတင်ပြနိုင်ခဲ့သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့မှုနှင့် နိုင်ငံရေး
ပြောင်းလဲမဖှု ြစ်စဥ်များကြောင့် ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားအနေဖြင့် အခက်
အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်က နားလည်
စာနာမှုရှိသည်။ ကော်မရှင်သည် အချ ို့ကုမ္ပဏီများနှင့်
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သိုရ
့ ာတွင် အများနှင့်သက်ဆိုင်
သောကုမ္ပဏီများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အမြန်
ဆုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းသည်။ ယင်းသည်
မြန်မာ့အရင်းအနှီးဈေးကွက် နောက်ထပ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု
အတွက် အရေးပါသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။
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တိုးး��တက််မှုု

30

Good

20

Acceptable
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Insufficient

0
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၄။ ပထမဦးးစား�းပေး�းတာာဝန််ဖြ�စ််သည့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု�
အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�
စီမက
ံ န
ိ း် နှငဘ
့် ဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တင
ွ ် လုပင
် န်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ
ကော်မရှင်သည် အောက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်• ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်များ၊
•	နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်၊ (စာမျက်နှာ ၅၃ တွင်ဖတ်ရှုရန်။)
•	နိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပထ
် းံု လုပန
် ည်းများ၊
ကိဗစ
ု -် ၁၉ကမ္ဘာက
့ ပ်ရောဂါကူးစက်ပျံနှ့ ့မ
ံ အ
ှု တွငး် ကော်မရှငသ
် ည် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ အာဏာပိင
ု အ
် ဖွ့ဲ အစည်းများမှ ထုတပြ
် န်သည့်
ကျန်းမာရေးဆိင
ု ရ
် ာ လမ်းညွှနချက
်
မျ
် ားနှငအ
့် ညီ လိက
ု န
် ာဆောင်ရွကခ
် သ
့ဲ ည်။
ကော်မရှငမ
် ှ ထပ်မစေ
ံ ာင့က် ြည့စစ
် ဆေ
်
းခဲသေ
့
ာ ကုမဏ
္ပ မျ
ီ ားမှာ -

BDP Bayint Naung Development Public Co., Ltd; Region 6 Resource Public Co., Ltd; and Unique Lawksawk Mango
Public Co., Ltd.

60

“ဝန်ထမ်းများလုပင
် န်းကျွမး် ကျင်မသ
ှု ည် ကော်မရှင၏
်
အဓိကအားထားရာဖြစ်ပြီး အဆိပ
ု ါ
အသီးအပွငမျ
့် ား ဖြစ်ထန
ွ း် လာခြင်းနှင့် ရေရှညတ
် ည်တခ
့ံ င
ုိ မ် ြဲစာွ လုပဖေ
် ာ်ကင
ုိ ဖက
်
မျ
် ား အလုပ်
လုပန
် င
ုိ စ
် မ
ွ း် တိးု တက်လာစေမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ သ
် ည် ကျွနပ
ု် တ
် ့ုိ အားလုးံ အတွက်
စိနခေ
် ါ်မှုများသော နှစတစ
်
န
် စ
ှ ဖ် ြစ်သည်။ ယင်းသည် ကျွနပ
ု် တ
် ၏
့ုိ အတိင
ု း် အဆကို စမ်းသပ်
ခြင်းဖြစ်သည်။ သိရ
့ု ာတွင် ကျွနပ
ု် တ
် ၏
့ုိ ဉီးစားပေးမှုမာှ ရှငး် လင်း ပြတ်သားသည်။ ဝန်ထမ်း
များ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကငး် ရှငး် ရေးနှင့် လုခြ
ံ ုံရေးတိ့ု ဖြစ်သည်။ ယင်းကို
ကော်မရှင၏
် အမြဲဉးီ စားပေးအနေဖြင့် ဆောင်ရွကခ
် သ
့ဲ ည်။ ကျွနပ
ု် တ
် ၏
့ုိ စည်းလုးံ ညီညတ
ွှ မ
် ှု
နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကတိကဝတ်များသည် လုပင
် န်းများ စဥ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွကန
် င
ုိ ရ
် န်
အတွက် အရေးပါသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ ဇွလ
ဲ ့လ
ံု နှင့် ရဲရင့မ
် တ
ှု က
့ုိ ုိ ကျွနပ
ု် တ
် ့ုိ
အလေးအနက် အသိအမှတပြ
် ုသည်။”

ဒေါ်ခင်လေးမြင့်

ရသုံးး��ခန့့်�မှှန်းး�ခြေ�ေ ငွေေ�စာာရင်းး�
ကော်�်�မရှှင််ရုံးး�� ရသုံးး��ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေငွေေ�စာာရင်းး�

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကော်မရှင်ရုံး၏
ရသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းမှာ ကျပ် ၄၅၄.၄၇၃ သန်း ဖြစ်
ပြီး ယင်းသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထက် ၁၁
ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းခဲ့သည်။

600

•	ကော်မရှငရ
် းံု ဝန်ထမ်းများလစာငွေအတွက် ၅၁ ရာခိင
ု န
် န
ှု း်

500

•	ကော်မရှင်ရုံးအသုံးစရိတ်အတွက် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း၊

400

• ရရန်ပိုင်ခွင့်တိုးပွားရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ
၆ ရာခိုင်နှုန်း။

200

ဆင့််�ကဲဲတိုးး��တက််လာာမှုု (ကျျပ််သန်းး�ပေါ�ါင်းး�)
454
364

300
100

•	ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊

0

ကော်မရှင်ရုံး၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၃) နှစ်အတွက် ရသုံး
ခန့်မှန်းခြေငွေ စာရင်းကို အောက်ပါပုံကားချပ်ဖြင့် ဖော်ပြ
အပ်ပါသည်။

ဝန််ထမ်းး�များ�း�အပေါ်�်နိုု�င််ငံံရေး�းပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ဖြ�စ််စဥ််၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု

FY 19/20

FY 20/21

FY 21/22

Office Expenditure

Human Capital

Maintenance

Capital Expenditure/
Investment

Annual Budget

ဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ� ဆင့််�ကဲဲတိုးး��တက််လာာခြ�င်းး�
80

Women

50

51

58

11
61

17
10

FY 20/21

33

FY 18

35

FY 17/18

0

19
5

FY 16/17

20

11

15

FY 19/20

40

16

42

FY 21/22
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FY 18/19
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FY 15/16

ကိုဗစ်-၁၉ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့မှုနှင့် နိုင်ငံရေး
ပြောင်းလဲမဖှု ြစ်စဥ်၏ အကျုးသက်
ိ
ရောက်မှု အခြေအနေကို
ဇယားများတွင် ရှင်းလင်းစွာ တွေ့ မြင်နိုင်သည်။ ၂၀၁၉၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းဉီးရေ (၇၂) ဉီးရှိရာမှ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ၊ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းဉီးရေ (၄၃) ဉီးသို့
လျှော့ ကျခ ဲ ့ သ ည် ။ သိ ု ့ရ ာတွ င ် ၂၀၂၀ ပြည့ ် န ှ စ ် ၊
အောက်တဘ
ုိ ာလမှ ၂၀၂၂ခုနစ
ှ ၊် မတ်လအတွငး် လူ့စမ
ွ း် အား
အရင်းအမြစ်ဌာနသည် ဝန်ထမ်း (၂၀)ဉီး ခန့အ
် ပ်နင
ုိ ခ
် သ
့ဲ ည်။
ယင်းတိုအ
့ ားလုံး ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သင်တန်း
အပါအဝင် သီးခြားလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများ
တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ဆုံး ချိန်တွင်
ကော်မရှငဝ
် န်ထမ်း(၅၉)ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှသ
ိ ည်။
ဝန်ထမ်းများ မတူကွဲပြားမှု အနေဖြင့် -

510

Men

• အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်း ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်
• အသက်၃၆နှစ်အောက်ဝန်ထမ်း ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရလဒ််များ�း�

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဝန်ထမ်း အဝင်အထွက်
ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၄၆ % ရှိသည်။ အချ ို့ဝန်ထမ်းများမှာ
ကိဗစ
ု -် ၁၉ ကမ္ဘာက
့ ပ်ရောဂါကူးစက်ပျံနှ့ ့မ
ံ ှု သိမ
့ု ဟုတ် လူမရေ
ှု း
မတည်ငြမ
ိ မ
် မျ
ှု ားကြောင့် လုခြ
ံ ုံမှု မရှသ
ိ ကဲသ
့ ့ုိ ခံစားခဲရ
့ ကြောင်း၊
ဝန်ထမ်း အချ ို့မှာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆက်လက်
လုပ်ကိုင်လိုခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သိုရ
့ ာတွင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ ဝန်ထမ်း
အဝင်အထွက် ရာခိင
ု န
် န
ှု း် သည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေး
နှစ်၏ ဝန်ထမ်းအဝင်အထွက် ရာခိုင်နှုန်းနှင့် တူညီကြောင်း
တွေ့ရသည်။ အလားတူ ခွငမ
့် ပ
့ဲ ျက်ကက
ွ မ
် ှု ရာခိင
ု န
် န
ှု း် သည်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့် တူညီကြောင်း တွေ့ရ
သည်။
ထိက
ု သ
့ဲ ့ုိ ဝန်ထမ်းအဝင်အထွကန
် န
ှု း် နှင့် ခွငမ
့် ပ
့ဲ ျက်ကက
ွ မ
် န
ှု န
ှု း်
မြင့မ
် ားသောကြောင့် ကော်မရှငသ
် ည် ယင်း၏ လုပင
် န်းများ
စဥ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့သည်။
ကော်မရှငရ
် းံု လူ့စမ
ွ း် အားအရင်းအမြစ်အဖွ့ဲ ၏ ဆောင်ရွကမ
် န
ှု င
ှ ့်
ဝန်ထမ်းများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုတိုကြေ
့
ာင့် အခြေအနေ
ကို ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအ
့ ပြင် ကော်မရှင်
သည် ဝန်ထမ်းများ၏ စိုးရိမ်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက်
အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် -

• လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ကြို/ပို ့ စနစ်
	စီစဥ်ပေးခြင်း၊
• ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက် နေရာ
ထိုင်ခင်းစီစဥ်ပေးခြင်း၊
• ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုခြ
ံ ုံစေရန်အတွက် ရုးံ ယူနဖေ
ီ ာင်း
	များ မဝတ်ဆင်စေခြင်း၊
ယုကံ ြည်မတ
ှု းု ိ မြှငဆေ
် ့ ာင်ရွကရ
် န် ကော်မရှငရ
် းံ ု ညွှနက် ြားရေးမှူး
ချုပ်သည် ဝန်ထမ်းများအားလုံးနေအိမ်သို့ ဘေးရန်ကင်းစွာ
ပြန်နိုင်ရန် စီစဥ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်မှ ဝန်ထမ်း
အိမ်ရာလုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ရုံးပိတ်ရက်များ
တွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ ဖြင့်
ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းနှးီ ပွငလ
့် င်းစွာ ဆက်ဆခြင
ံ း် နှင့် ဝန်ထမ်း
များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်များကို မျှဝေပြောဆိုရန် အားပေးခြင်းတို့
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းများကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန် ကော်မရှင်သည်
ဘဏ်များ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဝန်ထမ်း
လစာကို ငွေသားဖြင့် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် နေအိမ်မှ တစ်ဆင့်
အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ လစာကို နေအိမ်
အရောက် ပိုဆေ
့
ာင်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဝန််ထမ်းး�အဝင််အထွွက််နှှင့််� ခွွင့််�မဲ့့�ပျျက််ကွွက််မှုုရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဆင့််�ကဲဲဖြ�စ််စဥ််
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Turnover rate

FY 15/16

FY 16/17

FY 17/18

2018

FY 18/19

FY 19/20

FY 20/21

FY 21/22

“ကော်မရှင်ရုံး၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ စံပြအနေဖြင့် ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့
သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများဖြင့်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီး အခက်အခဲကြုံတွေ့ချိန်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ
ထုတ်ဖော် မျှဝေစေခဲ့သည်။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ယင်းတိုဘ
့ က်မှ ရပ်တည်ခဲ့ ပြီး ကိုဗစ်
ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးခြင်းနှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာချထား
ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် (၁၈)လတာ ကာလသည် အခက်အခဲများ
ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့
မှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း အလေးအနက်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ ”

ဦးကြည်ဇင်ထွန်း

ကိုု�ဗစ််-၁၉
ရုံးလုပ်ငန်းများ စဥ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် ယင်း၏ ဝန်ထမ်းများအား အလှည့်ကျ ရုံးတက်
သည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ထိုသိုဆေ
့
ာင်ရွက်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်
နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအ
့ တူ ရုံးခန်းများ သန့်ရှင်းရေးကိုလည်း ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်ရုံး၏ ဝန်ထမ်းအများစုမှာ
နာမကျန်း ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဝန်ထမ်းအားလုံး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသော ဝန်ထမ်းများ
ကို သီးခြားခွဲထားသည့် နေရာများသို့ ပိုဆေ
့
ာင်ခဲ့ ပြီး ၎င်းတိုအ
့ တွက် အစားအသောက်၊ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ
နှင့် ထောက်ပံ့ငွေကျပ် ၃၀၀၀၀ ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် ရောဂါပြင်းထန်သော ဝန်ထမ်းများကို ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန် အောက်ဆီဂျင်အိုး(၅)လုံးကို ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ကော်မရှင်သည် ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကို စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဝန်ထမ်းများအားလုံး ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ
ထိုးနှံပေးခဲ့ ပြီး ၅၀%သော ဝန်ထမ်းများမှာ စွမ်းအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး(Booster Shots)များ ထိုးနှံခဲ့ ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ နှ့ ံ့မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်တွင် အခြားလုပ်ငန်းခွင် မတော်မဆမှုမရှိခဲ့ပါ။

လူ့့�စွွမ်းး�အားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီစေရန်အတွက် ကော်မရှင်သည် အရင်းအနှီးဈေးကွက်နှင့် ဆက်နွယ်သော အတတ်ပညာပိုင်း အပေါ်
အများအားဖြင့် အားကိုးအားထားပြုလျက်ရှိသည်။ တတ်သိကျွမ်းကျင်သူများကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းသည်
စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သို့ ဖြစ်ရာ ကော်မရှင်သည် သက်တမ်းနုနယ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အတွက် ပင်ကိုယ်
စွမ်းရည်မြင့်မားသူများကို မြန်ဆန်စွာ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းဖြင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ လက်ခံရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်
ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လအတွင်း ကော်မရှင်ဝန်ထမ်း(၂၀)ဦးတိုသ
့ ည် အဆိုပါ
အခွင့်အလမ်း ရရှိခဲ့သည်။
ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများဖြစ်ပြီး ယင်းတိုအ
့ နက် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် အနည်းဆုံး
မဟာဘွဲ့ရရှိသူများဖြစ်သည်။ သိုရ
့ ာတွင် ကော်မရှင်ရုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ထမ်းဆောင်ရာ၌ အခြေခံဗဟုသုတနှင့်
ကျွမး် ကျင်မှု လိအ
ု ပ်သည်ဖြစ်ရာ ဝန်ထမ်းများ လုပင
် န်းကျွမး် ကျင်မှု ပိမ
ု တ
ုိ းုိ တက်လာစေရန် လိအ
ု ပ်သည်။ ကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ ဝင်များ
သည် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာစေရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပုံမှန်ဆွေးနွေး
လျက်ရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကော်မရှင်နှင့် လုပ်ငန်းများ
ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ခဲ့သဖြင့် ကော်မရှင်သည် ယင်း၏ဝန်ထမ်းများကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပုံမှန်စေလွှတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့
ပေ။ အလားတူပင် ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဉီးစားပေးရသဖြင့် သင်တန်းများ စေလွှတ်ခြင်းကိုလည်း ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့
ရသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများကို
၁,၅၇၆ နာရီသာ သင်တန်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သင်တန်း အများစုမှာ ဝန်ထမ်းသစ်များအတွက် ဖွင့်လှစ်ပိုချ
့ သည့် လုပ်ငန်းခွင်
ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများဖြစ်သည်။
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SECM ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််အတွွက်် အစီီရင််ခံံစာာ - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရလဒ််များ�း�

နစ််နာာကြေး��းနှှင့််�ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းများ�း�
ကော်မရှင်သည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကော်မရှင်၏ လစာနှုန်း သတ်မှတ်သည့်ပုံစံကို စီမံကိန်း
နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သိုရ
့ ာတွင် ကော်မရှင်သည် မိမိ၏ဝန်ထမ်း
များအား ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သီးခြားထောက်ပံ့ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းများ မီးဖွားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊
ရောဂါဝေဒနာ ပြင်းထန်ခြင်းနှင့် အလွန်အမင်းနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းတိုအ
့ တွက် ပံ့ပိုးကူညီရန် သက်သာရန်ပုံငွေတစ်ရပ်
ထူထောင်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် သီးခြားထောက်ပံ့သည့်အနေဖြင့် ကော်မရှင်သည် သတ်မှတ်ချက်
နှင့်အညီ ရာထူးအဆင့်လိုက် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မော်တော်ယာဥ်စီစဥ်ပေးခဲ့သည်။

၂၀၂၁ခုနစ
ှ ၊် ဇွနလ
် ၃ရက်နေတ
့ င
ွ ် ကျင်းပပြုလုပခ
် သ
့ဲ ည့် အမတဟိးု ဒင်းအများနှငသ
့် က်ဆင
ုိ သေ
်
ာ ကုမဏ
္ပ ၏
ီ စာရင်းဝင်အခမ်းအနားသိ့ု
မြန်မာနိင
ု င
် င
ံ ွေချေးသက်သေခလ
ံ က်မတ
ှ လ
် ပ
ု င
် န်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှငဥ
် က္ကဋ္ဌ၊ စီမက
ံ န
ိ း် နှငဘ
့် ဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတယ
ိ ဝန်ကြီး
ဦးမောင်မောင်ဝင်း နှင့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်စဉ်

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံအရင်းအနှီးဈေးကွက် ဒုတိယအကြီးအကဲများ
အစည်းအဝေးသိ့ု ကော်မရှငအ
် တွငး် ရေးမှူး တက်ရောက်စဉ်
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အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
၁။ နယ််ပယ််နှင့််�
ှ ဆော�ာင််ရွွက်မှုု
် နည်းး�လမ်းး�
ဤအစီရင်ခစ
ံ ာကို ကော်မရှငဥ
် က္ကဌ၏ လမ်းညွှနမ
် န
ှု င
ှ ့် ကော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ ဝင်များ၏

ကြီ း ကြပ် က ွ ပ ် က ဲ မ ှု တ ိ ု ့ ဖြင့ ် ပြုစု ခ ဲ ့ ခြင် း ဖြစ် ပ ြီ း သတင် း နှ င ့ ် ကိ န ် း ဂဏန် း

အချက်အလက်များ ကောက်ယူစုစည်းခြင်းကို အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရေး
လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

ထုတ်ဝေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြံပေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
သည့် Yever ကုမ္ပဏီ၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သည်။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
သတင်းနှင့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည် -

• ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ)

• ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂
	ခုနှစ်၊ မတ်လ အထိ ၆ လအစီရင်ခံစာ)

ဤအစီရင်ခံစာတွင် အမှတ် ၂၁-၂၅၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်

တည်ရှိသော ကော်မရှင်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ အားလုံးကို အစီရင်ခံ
တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သော အစီရင်ခံတင်ပြချက်များအား နိုင်ငံတကာ
အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ ရေးသားနည် း စံ န ှု န ် း များနှ င ့ ် အ ညီ ပြုစု ထ ားခြင် း ဖြစ် သ ည် ။

ကော်မရှင်သည် ယခုအစီရင်ခံစာ၌ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သူများအားလုံးနှင့်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ပြီး ယင်းတို၏
့
တုံ့ပြန်ချက်များ စုစည်းကာ တိုးတက်ရန်

လိုအပ်သော နယ်ပယ်များကို ဤတတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာတွင် ထုတ်ဖော်
ရေးသားခဲ့သည်။
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၂။ ဈေး�းကွွက််ဆိုု�င််ရာာကိိန်းး�ဂဏန်းး�အချျက််အလက််များ�း�
ရေတွက်ပုံ

၂၀၂၁-၂၀၂၂
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

နိုု�င််ငံံတကာာ
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
စံံနှုုန်းး�များ�း�

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီအရေအတွက်

ခု

၇

၇

၁၀၂

စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအရေအတွက်

ခု

၇

၇

၁၀၂

အစုရှယ်ယာရှင် (၁၀၀) ဦးနှင့် အထက်
အများပိုင်ကုမ္ပဏီ

ခု

၄၉

၄၂

၁၀၂

ဒဏ်ကြေးချမှတ်ခြင်း ခံရသော ကုမ္ပဏီ

ခု

-

-

၁၀၂

သတင်းပေးတိုင်ကြားမှု အရေအတွက်

ကြိမ်

၁

-

၁၀၂

လုပ်ငန်းခွင် စစ်ဆေးမှု အရေအတွက်
(ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ)

ကြိမ်

၁

-

၁၀၂

ကျပ်သန်း

-

-

၁၀၂

ကြိမ်

၆

၉

၁၀၂

ကြိမ်

-

-

၁၀၂

ရေတွက်ပုံ

၂၀၂၁-၂၀၂၂
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

နိုု�င််ငံံတကာာ
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
စံံနှုုန်းး�များ�း�

ဝန်ထမ်းဦးရေ

ဦး

၅၉

၄၃

၁၀၂

အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်း

ဦး

၄၂

၃၃

၁၀၂

အမျ ိုးသားဝန်ထမ်း

ဦး

၁၇

၁၀

၁၀၂

၂၀ နှစ် မှ ၃၅ နှစ် အထိ

ဦး

၃၆

၁၈

၁၀၂

၃၆ နှစ် မှ ၄၀ နှစ် အထိ

ဦး

၇

၉

၁၀၂

၄၁ နှစ် မှ ၅၀ နှစ် အထိ

ဦး

၈

၇

၁၀၂

၅၁ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် အထိ

ဦး

၈

၉

၁၀၂

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဓိက ညွှန်ကိန်းများ

ဒဏ်ကြေးရရှိငွေ
ကော်မရှင်မှကြီးမှူး ကျင်းပ/ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့သည့်
ဆွေးနွေးပွဲ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းများ

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့
သည့် အကြိမ်

၃။ လူ့့�စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ််
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဓိက ညွှန်ကိန်းများ

အသက်အရွ ယ်အပိုင်းအခြား

* https://www.globalreporting.org/standards/ တွင် ကြည့်ပါ။
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ရေတွက်ပုံ

၂၀၂၁-၂၀၂၂
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

နိုု�င််ငံံတကာာ
အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�
စံံနှုုန်းး�များ�း�

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦး

၄

၄

၁၀၂

အရာထမ်း

ဦး

၃၃

၃၄

၁၀၂

အမှုထမ်း

ဦး

၂၂

၅

၁၀၂

အသစ်ခန့်အပ်သည့်ဝန်ထမ်း

ဦး

၁၈

၂

၄၀၁

ရာခိုင်နှုန်း

၅၆%

၅၀%

၄၀၅

ဦး

၉

၁၅

၄၀၄

ရာခိုင်နှုန်း

၆၇%

၁၀၀%

၄၀၅

ဦး

၂

၂၈

၄၀၁

ဝန်ထမ်းအဝင်အထွက်နှုန်း

ရာခိုင်နှုန်း

၄%

၄၆%

၄၀၁

ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှုနှုန်း

ရာခိုင်နှုန်း

၉%

၃၂%

၄၀၃

သင်တန်းပေးချိန်စုစုပေါင်း

နာရီ

၁၂၇၄

၃၀၂

၄၀၄

ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ပျမ်းမျှသင်တန်းချိန်

နာရီ

၂၂

၇

၄၀၄

လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆဖြစ်မှုများ

ကြိမ်

-

-

၄၀၃

ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုများ

ကြိမ်

-

-

၂၀၅

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဓိက ညွှန်ကိန်းများ
ရာထူးအဆင့်

အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းပါဝင်မှု
ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရသည့်ဝန်ထမ်း
အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းပါဝင်မှု
နုတ်ထွက်မှုနှင့်ပင်စင်ယူသည့်ဝန်ထမ်း
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Type

1

First Myanmar Investment

Listed

2

Myanmar Thilawa SEZ Holding

Listed

3

Myanmar Citizen Bank

Listed

4

First Private Bank

Listed

5

TMH

Listed

6

Ever Flow River

Listed

7

Amata Holding Public Company

Listed

8

Asia Green Development Bank Public Company Limited

Unlisted

9

Citizen Business Public Company Limited

Unlisted

10

Co-Operative Bank Public Company Limited

Unlisted

11

Dawei Development Public Company Limited

Unlisted

12

Farmers Development Bank Public Co., Ltd.

Unlisted

13

The Republic of the Union of Myanmar Forest Products
Joint Venture Corporation

Unlisted

14

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

Unlisted

15

Global Treasure Bank Public Co., Ltd.

Unlisted

16

Golden Land East Asia Development Public Co., Ltd.

Unlisted

17

Golden Myanmar Airlines Public Co., Ltd.

Unlisted

18

Great Hor Kham Public Co., Ltd.

Unlisted

19

Kayin State Development Public Company Limited

Unlisted

20

Mandalay Industrial Zone Development Public Company Limited

Unlisted

21

Mandalay Myotha Industrial Development Public Company Limited

Unlisted

22

Maubin Development Public Co., Ltd.

Unlisted

23

Myanma Agricultural & General Development Public Co., Ltd.

Unlisted

24

Myanma Economic Holdings Public Co., Ltd.

Unlisted

25

Myanma Motion Picture Development Public Co., Ltd.

Unlisted

26

Myanmar Agribusiness Public Co., Ltd.

Unlisted
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Trend

Name

Compliance

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�

Trend

Type

Compliance

Name

27

Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd.

Unlisted

28

Myanmar Automobile Development Public Company Limited

Unlisted

29

Myanmar Edible Oil Industrial Public Co., Ltd.

Unlisted

30

Myanmar Information & Communication Technology Development
Corporation

Unlisted

31

Myanmar Irrawaddy Development Public Co., Ltd.

Unlisted

32

Myanmar Licensed Contractors Public Co., Ltd.

Unlisted

33

Myanmar Sugar Development Public Co., Ltd.

Unlisted

34

Myanmar Telecommunication Network Public Co., Ltd.

Unlisted

35

Myeik Corporation Public Co., Ltd.

Unlisted

36

Myeik Future Development Public Co., Ltd.

Unlisted

37

National Development Company Group PCL

Unlisted

38

Oleander Construction Group Public Company Limited

Unlisted

39

Rakhine Development Corporation Public Co., Ltd.

Unlisted

40

Rakhine Economic Initiative Public Co., Ltd.

Unlisted

41

Shanni Development Public Company Limited

Unlisted

42

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

Unlisted

43

Tanintharyi Division Development Public Co., Ltd.

Unlisted

44

Tavoy Trading Public Co., Ltd.

Unlisted

45

Yangon Bus Public Co., Ltd.

Unlisted

46

BDP Bayint Naung Development Public Co., Ltd.

Unlisted

New

47

Region 6 Resource Public Co., Ltd.

Unlisted

New

48

Unique Lawksawk Mango Public Co., Ltd.

Unlisted

New

49

Yangon Urban Public Transportation Public Co., Ltd.

Unlisted

Good

Acceptable

Insufficient
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