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တိုးး��တိုးက််
ပြော��ာင််း�လဲဲမုှုက်း�
ပြော�့�ရှု�ုပြော�ာ 

လူဲမုှုအက်း း�����ဘဏ််



မှုာတိုးးက်ာ

•  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ရည်ရွယ််ချက်ျွနှ်ုင်် လ�ပ်ငန�်စဥ််

•  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ကျွ ဘယ််သူူ တွေတလဲွ 

•  uab အ တွေပ် ခြုံခံ�ငံ�သံူ��သူပ်ချက်ျွ

•  ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဆ့ို�င်ရာ အထူူး�တွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွများျာ�

•  အ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာ သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွ

•  ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင်် တွေကျွာ်များတီများျာ�

•  ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်များျာ�၏ က့ျွ�ယ််တွေရ�အကျွျဥ််�

•  ဥ်ကျွက ဌ၏ အမှျားာစကျွာ�

• CEO ၏ အစီရင်ခံစာ

အဖွဲ့့�အစည်းး�အပေါ်�် ခြုံ�ံ�ငံုံ�သံုံး��သုံး�း�ျက်း
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•  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ Business Model

•  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ Product နှ်ုင်် ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�

•  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ လ�ပ်ငန�်ဆ့ို�င်ရာ ဆိုက်ျွသွူယ််မုျားကွျွနရ်က်ျွ

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင်် လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားတွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွ

• အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျားတွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွ

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခဆ့ို�င်ရာ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွ

• တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားမုျား

• လ့စွစွမ်ျား�အာ�အရင်�အခြုံများစ်

အ�ု�ငုံး� ၁
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တိုးး��တိုးက်် ပြော��ာင််း�လဲဲမုှုက်း� ပြော�့�ရှု�ုပြော�ာ
လူဲမုှုအက်း း�����ဘဏ််
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က်ွန်ုး��းတုို့�သုံးည်းး ဘဏ္ဍာာပေါ်��ဝန်းပေါ်�ာငုံးမုှု အပေါ်ခြုံ�ာငုံး�အလဲ�မှုျာ�ကု်� ဦး�ပေါ်�ာငုံးပြီး�း� �ု�ငုံးမှုာပေါ်သုံးာ 
အ  ပေါ်ခြုံ��ံမူှုမှုျာ�နှ်ုငုံ်း ပေါ်က်ာငုံး�မွှုန်းပေါ်သုံးာ အ��း�ျ��းမုှုအ ပေါ်�်တွို့ငုံး တို့ည်းးပေါ်�ာက်းထားာ�ပေါ်သုံးာ 
အဖွဲ့့�အစည်းး�ခြုံဖွဲ့စး�န်း၊

က်ွန်ုး��းတုို့�သုံးည်းး ဘဏ်းလဲ��းငုံန်း�ကု်� နှ်ုလံဲ��သုံးာ�ခြုံဖွဲ့ငုံ်း ဝန်း ပေါ်�ာငုံးမုှုပေါ်��ပြီး�း� က်ွန်ုး��းတုို့�ပေါ်န်ထုား�ငုံးပေါ်သုံးာ 
အသုုံး�ငုံး�အဝု�ငုံး�ရုှှိ ခြုံ�ည်းးသူုံးလူဲထား�ကု်��ါ ဂရု� စု�က်းနု်ု�ငုံး�န်း၊

 က်ွန်ုး��းတုို့�သုံးည်းး ခြုံ�ည်းးသူုံးလူဲထား�နှ်ုငုံ်း �ျတုို့း�က်း၍ �ု�ငုံးမှုာပေါ်သုံးာ�က်း�ံပေါ်��ကု်� တို့ည်းး ပေါ်�ာက်း�န်း၊

က်ွန်ုး��းတုို့�သုံးည်းး ဝန်းထားမှုး�မှုျာ�နှ်ုငုံ်း customer မှုျာ�အတွို့က်း ပေါ်က်ာငုံး�မွှုန်းပေါ်သုံးာအန်ာဂတို့းနှ်ုငုံ်း 
အ�ွငုံ်းအလဲမှုး�မှုျာ�ကု်� ဖွဲ့န်းတို့း�ပေါ်���န်း၊

က်ွန်ုး��းတုို့��တို့းဝန်း�က်ျငုံးရုှှိ လူဲမုှုအဖွဲ့့�အစည်းး�ကု်� စွမှုး��ည်းးခြုံမှှုငုံးတ်ို့ငုံးပေါ်��မှုည်းး် အပေါ်ခြုံ�ာငုံး�အလဲ� 
ခြုံဖွဲ့စးသုံးည်းး်အခြုံ�ငုံး က်ွန်ုး��းတုို့� နှ်ုငုံးထု်ားစ�းပေါ်န်သူုံးမှုျာ�၏ ဘ၀ကု်� အသုုံးဥာာဏ်းကြွက်ယ်း၀ပေါ်စ�န်း၊

က်ွန််ု��်တိုးး�၏ရည်ရွ်ယ််ချးက််�ည် ်ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဆီိုသ့ူ� ဦး��တည်သွူာ�ရန၊် လမ့ူျားအကျွျ�့�ခြုံပ� 
ဘဏ််လ�ပ်ငန�်က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်ရန၊် ခြုံပည်သူူများျာ�နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွသွူယ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွရန၊် အခွင်အ်လမ်ျား�တွေကျွာင်�များျာ� 
�နတီ်�တွေပ�ရနနှ််ုင်် ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ဘဝများျာ�ဆီိုသ့ူ� တွေခြုံပာင်�လဲတွေပ�ရနခ်ြုံ�စ်ပါသူည်။

က်ွန််ု��်တိုးး�၏ရည်မ့်ှုန်း�်ချးက််မှုးာ�
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ကျွွနှ်�ပ်တ့်�ကျွဘယ််သူူ တွေတ်ေလဲ

uab bank သူည် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံ၏ ထ့ူးပ်တန�်ဘဏ််တစ်ခ�ခြုံ�စ် 

သူည်။ ၂၀၁၀ ခ�နှ်ုစ်တင်ွ စတင်တည်တွေထူးာင်ခ်ဲမြဲပီ� ယ်ခ�အခါ 

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတစ်ဝှမ်ျား�ရ့ှှ ၄၇ မြဲမ့ျား�နယ််၌ ဘဏ််ခဲွ တွေပါင်� ၇၈ ခ� 

နှ်ုင်် ကြီးကီျွ�များာ�ကျွျယ််ခြုံပန ်လ်ာတွေသူာ ကွျွနရ်က်ျွတစ်ခ�အ တွေနခြုံ�င်် 

customer များျာ�အာ� ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားတွေပ�လျက်ျွရ့ှှပါသူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�   uab bank သူည် Consumer ဘဏ််လ�ပ်ငန�်၊  

Premier ဘဏ််လ�ပ်ငန�်၊ အတွေသူ�စာ�နှ်ုင် ် အလတ်စာ� 

လ�ပ်ငန�်များျာ� (SME )အတက်ွျွ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်၊ Corporate 

Banking၊ ကျွ�နသွ်ူယ််တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ ဘဏ််လ�ပ်ငန�် နှ်ုင်၊်         

Treasury Services စသူည််အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ ဘဏ္ဍာာတွေရ� 

ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�က့ျွ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ�လျက်ျွရ့ှှသူည်။ လက်ျွ 

တွေအာက်ျွခံကျွ�များပဏီ်ခြုံ�စ်တွေသူာ uab securities မှျားလည်� 

အကျွျ�့�တွေဆိုာင်လ�ပ်ငန�်၊ Corporate and Financial 

advisor ၊ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျားဆ့ို�င်ရာဘဏ််လ�ပ်ငန�်နှ်ုင်် ရင်�နှ်ု�ီ

ခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျားဆ့ို�င်ရာဘဏ််လ�ပ်ငန�်စသူည်် ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�က့ျွ� 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွ တွေပ�လျက်ျွရ့ှှပါသူည်။

uab bank သူည် ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဆီိုသ့ူ�  

��တည်သွူာ�ရန၊် လမ့ူျားအကျွျ�့�ခြုံပ�ဘဏ််လ�ပ်ငန�်က့ျွ� လ�ပ် 

တွေဆိုာင်ရန၊် ခြုံပည်သူူများျာ�နှ်ုင်် ဆိုက်ျွသွူယ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွရန၊်  

အခွင်အ်လမ်ျား�တွေကျွာင်�များျာ� �နတီ်�တွေပ�ရနနှ််ုင် ်ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားန ်

တွေသူာဘဝများျာ�ဆီိုသ့ူ�  တွေခြုံပာင်�လဲတွေပ�ရန ် ယံ်�ကြကျွည်ထူးာ�ပါ 

သူည်။ ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် ဒီါဇင်ဘာလတင်ွ “Be the Change 

Myanmar” အစီအစဉ််က့ျွ� စတင်တွေ�ာ်တွေဆိုာင်ခ်ဲမြဲပီ� ထ့ူး�အစီ 

အစဉ််သူည် အများျ�့�သူမီျား�များျာ�နှ်ုင် ် ကျွတွေလ�ငယ််များျာ� ၏အခွင်် 

အတွေရ�များျာ�က့ျွ� အထူူး�အတွေလ�ထူးာ�၍ ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဆီိုသ့ူ� ဦး��တည်သွူာ�ရန ် က့ျွ�ယ််စာ�ခြုံပ�ထူးာ�ခြုံခင်� 

ခြုံ�စ်ပါသူည်။ uab bank သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� နှ်ုင််အတ ူ

၄င်�တည်ရ့ှှရာ လမ့ူျားပတ်ဝန�်ကျွျင်ရ့ှှ တာဝနဝ်တတ ရာ�များျာ�က့ျွ� 

တွေကျွျပွနစွ်ာထူးမ်ျား�တွေဆိုာင်န်ု့�င်များည်ဟု� ယံ်�ကြကျွည်ပါသူည်။
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uab အတွေပ် ခြုံခံံ�ငံ်� သံူ��သူပ်ကြကျွည်််ခြုံခံင််�

ဘဏ််ခဲွတွေပါင်�

၇၈ ဘဏ််
ဝနထ်ူးမ်ျား�အင်အာ�

၂ႇ၀၀၀ 
တွေကျွျာ်

စ�စ�တွေပါင်�ဝင်တွေငွ
ကျွျပ်

၁၉ ဘီလီယံ်
အခွနတ်ွေဆိုာင်မြဲပီ�

အခြုံများတ်တွေငွ
ကျွျပ်

၅ႋ၈ ဘီလီယံ်

အရင်�အနှ်ု�ီအတွေပ်
အကျွျ�့�အခြုံများတ်

၁၇ႋ၇%

စ�စ�တွေပါင်�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား

ကျွျပ်
၁ ထူးရီလီယံ်

တွေကျွျာ်
ချး းတ်ိုးဆက််
ဖန်းတ်ိုးး�
ပြော��ာင််း�လဲဲ
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(12 M)

2014-15
(12 M)

2014-15
(12 M)

2015-16
(12 M)

2015-16
(12 M)

2015-16
(12 M)

2015-16
(12 M)

2015-16
(12 M)

2015-16
(12 M)

2016-17
(12 M)

2016-17
(12 M)

2016-17
(12 M)

2016-17
(12 M)

2016-17
(12 M)

2016-17
(12 M)

2017-18
(12 M)

2017-18
(12 M)

2017-18
(12 M)

2017-18
(12 M)

2017-18
(12 M)

2017-18
(12 M)

2018-19
(6 M)

2018-19
(6 M)

2018
(6 M)

2018-19
(6 M)

2018-19
(6 M)

2018-19
(6 M)

Net Interest
income
(MMK Mil l ion)

Loans
(MMK Bi l l ion)

Operating Expense 
(MMK Mil l ion)

Net Profit After Tax
(MMK Mil l ion)

Shareholders'  Equity
(MMK Bi l l ion)

Total Assets
(MMK Bi l l ion)

Non-Interest
income
(MMK Mil l ion)

Deposits
(MMK Bi l l ion)

Cost to income 
Ratio (%)

Return on Equity 
Ratio (%)

Return on Assets(%)

Non-Interest
income/Total income
(MMK Mil l ion)

Loan/Depos-
its
ratio (%)

Total Income

Shareholders' Equity/ROE

Operating Expense/Cost to Income Ratio

Net Profit After Tax

Total Assets/ROA

Customer Loans/Deposits

ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဆ့ို�င််ရာ တွေ�ာ်ခြုံပခံျက်ျွများျာ�
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•  Note 1 - Provisions are excluded from total expense. 

•  Note 2 - At at 30 Sep 2018 Gross NPL was MMK 33,995.78 million against total collateral value of MMK 109,777.63 million representing  

                 collateral coverage of 3.23 times

•  Note 3 - As at 31st December 2018, the Bank reported a CAR of 8.21% which is above the minimum CAR stipulated by CBM.

•  The prudential compliance ratios are (NPL < 5%) , (CAR > 8%) , (Liquidity > 20%) and (Reserve > 5%)

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Financial Summary

12M 12M 12M 12M 12M 6M

Selected Income Statement Items (MMK Million)   

Total Income 12,843 14,350 20,381 18,180 27,200 19,047

Total Expense (Note 1) 9,668 11,854 14,724 17,676 24,722 11,083

Operating Profit 3,175 2,496 5,657 504 2,478 7,964

Net Profit After Tax 2,381 1,872  4,243 378  960  5,807 

Selected Balance Sheet Items (MMK Million)    

Net Customer Loans 193,008 252,903 348,037 530,834 616,550 651,323

Customer Deposits 333,061 508,439 595,464 781,835 920,993 914,674

Total Assets 385,443 570,197 661,876 853,974 1,012,279 1,047,209

Shareholders' Equity 37,828 44,700 44,983 49,355 50,301 65,526

Key Financial Indicators (%)

Cost to Income Ratio (CIR) 75.3% 82.6% 72.2% 97.2% 90.9% 58.2%

Gross Non-performing Loan Ratio (NPL) (Note 2) 0.02% 0.66% 1.05% 2.05% 4.36% 4.83%

Return on Average Equity (ROAE) 6.9% 4.5% 9.5% 0.8% 1.9% 17.7%

Return on Average Assets (ROAA) 0.8% 0.4% 0.7% 0.0% 0.1% 1.0%

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Tier 1 CAR 16.2% 14.0% 10.4% 6.4% 5.7% 7.4%

Total CAR  (Note 3) 16.2% 14.4% 11.0% 8.2% 6.1% 7.9%

Liquidity Ratio 38.4% 43.8% 37.8% 28.5% 25.8% 22.3%

Reserve Ratio 44.3% 41.2% 5.8% 5.3% 5.6% 5.6%
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အ�ဲ့အစ်ည််�ဆ့ို�င််ရာ သူတ်င််�အခံျက်ျွအလက်ျွများျာ�

အများည်      ယူ်န်ု့�က်ျွတက်ျွအများရဘဏ််လီမ့ျားတက်ျွ

မှျားတ်ပံ�တင်ထူးာ�သူည််လ့ပ်စာ  ဘဏ််�ံ့ဖြိုးမြဲ�့��မုျားဇ�န ်(၃)၊ ကျွျ�့င်�တံ�လမ်ျား�နှ်ုင်တ်ွေများာ်လမြဲမ့ျား�င်လမ်ျား�တွေထူးာင်၊် ဥ်တတ ရသီူရ့ 

     မြဲမ့ျား�နယ််၊ တွေနခြုံပည်တွေတာ်။

ရံို��ချ�ပ်      အမှျားတ် ၅၂၀ (ကျွ/၄)၊ ကျွများာာတွေအ�ဘ�ရာ�လမ်ျား�၊ ဗဟုန�်မြဲမ့ျား�နယ််၊ ရနက်ျွ�နမ်ြဲမ့ျား�။

ထူး�တ်တွေဝတွေပ�သွူင်�မြဲပီ�ရင်�နှ်ု�ီတွေင ွ  ကျွျပ် ၅၄ ဘီလီယံ်

ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့     ��တွေနတွေအာင် (အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဥ်ကျွက ဌ)

     တွေဒါ်ခင်မ့ျား��ညွနွ ် ် (အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

     ��သူန�်ဝင်�တွေဆွို (အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

     ��စ့နဝ်င်� (အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ လတ်ွလပ်သူည််အကြီးကီျွ�တန�်ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

     ��သူန ်ဇ်င် (အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

     တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင် (အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

     Mr Christopher Loh (��တွေဆိုာင်ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�နှ်ုင် ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်)

စာရင်�စစ်     V Advisory Limited

အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွတွေရ�အ�ဲ့   Mr Christopher Loh (��တွေဆိုာင်ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�နှ်ုင် ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်)

     တွေဒါ်တွေကျွျာတ်ွေကျွခ့�င် (ဒါ�တ့ယ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်)

     ��ထွူးန�်ထွူးန�်�� (ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Finance)

     ��သူန�်စ့န ်(ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Technology)

     Mr George Koshy (ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Risk & Compliance)

     Mr Mahesh Bhandari (ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Treasury & FI)

     Mr Mathew Koottaplackil (ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Credit Management)

     Ms Sally Low (ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Human Resources)

     Mr Lai Swee Kim (ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Corporate Banking)

     ��တွေနဝင်�တွေများာင် (ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Operations)

     ��တွေဌ�တွေကျွျာ်န်ု့�င် (ဒါ�တ့ယ် ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Administration)

     တွေဒါ်သူန်ုတာထ့ူး�က်ျွ (ဒါ�တ့ယ် ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Trade Finance)

     ��အတာလတ် (လက်ျွတွေထူးာက်ျွ ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Internal Audit)

     တွေဒါ်တွေဆိုာင်���န်ုယ်ွ် (လက်ျွတွေထူးာက်ျွ ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Marketing)

     Mr Ho Yow Chan (လက်ျွတွေထူးာက်ျွ ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�၊ Digital Banking)
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ဒါါရုု� က်းတို့ာဘ�တို့းအဖွဲ့့� 

��တွေနတွေအာင် 

(အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဥ်ကျွက ဌ)

��သူန�်ဝင်�တွေဆွို 

(အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

��သူန ်ဇ်င် 

(အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင် 

(အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

Mr Christopher Loh 

(��တွေဆိုာင်ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး�နှ်ုင် ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်)

အကြံကံ်ပေါ်��နှ်ုငုံ်းမှုဟာာဗျူျူဟာာဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း 
(BASC)

��တွေနတွေအာင် (ဥ်ကျွက ဌ)

��သူန�်ဝင်�တွေဆွို

��သူန ်ဇ်င်

တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်

Mr Christopher Loh

�ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု ဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း (BRC)

��သူန�်ဝင်�တွေဆွို (ဥ်ကျွက ဌ)

��စ့နဝ်င်�

��သူန ်ဇ်င်

တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်
Mr Christopher Loh

 စာ�ငုံး�စစးဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း (BAC)

��စ့နဝ်င်� (ဥ်ကျွက ဌ)

��သူန�်ဝင်�တွေဆွို

တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်

 ပေါ်ကြွက်�ပြီးမှုးစုစစးပေါ်��ဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း (BCC)

��သူန ်ဇ်င် (ဥ်ကျွက ဌ)

တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်

��သူန�်ဝင်�တွေဆွို

ဒါါရ့ို�က်ျွတ်ာဘ�တ််အ�ဲ့နှှင််် ဘ�တ််တွေကျွာ်များတီ်များျာ�
ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာဘ�တ််အ�ဲ့ 
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ဦး�သုံးန်း�ဝငုံး�ပေါ်�ွ
(အမုျားတွေဆိုာင််များဟု�တ််တွေသူာ ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာ)
��သူန�်ဝင်�တွေဆွိုသူည် ဘဏ််စတင်တည်တွေထူးာင်သူည်် ဇူလ့�င်လ ၂၀၁၀ ခ�နှ်ုစ်မှျား ဩဂု�တ်လ ၂၀၁၆ 

ခ�နှ်ုစ်အထ့ူး အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်အခြုံ�စ် တာဝနထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင်ခ်ဲသူည်။ ၁၉၉၆ ခ�နှ်ုစ်မှျားစတင်၍ 

စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်ခွင်ထဲူးသ့ူ�  ဝင်တွေရာက်ျွခ်ဲမြဲပီ� ကျွ�နသွ်ူယ််တွေရ�၊ အ့မ်ျားခြုံခံတွေခြုံများကျွဏ္ဍာ၊ တွေဆိုာက်ျွလ�ပ်တွေရ�၊ 

စွမ်ျား�အင်လ�ပ်ငန�်၊ တွေငတွွေရ�တွေကြကျွ�တွေရ� ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားလ�ပ်ငန�်၊ ခရီ�သွူာ�လ�ပ်ငန�်နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွသွူယ််တွေရ� 

စသူည်် လ�ပ်ငန�်နယ််ပယ််အသီူ�သီူ�တင်ွလည်� အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�စွာရ့ှှခ်ဲသူည်။   ��သူန�်ဝင်�တွေဆွို 

သူည် Bachelor in Commerce ဘဲ့ရရ့ှှခ်ဲမြဲပီ�၊ Master in Public Administration များဟုာဘဲ့ 

ရရ့ှှထူးာ�သူူလည်� ခြုံ�စ်ပါသူည်။ သူူသူည် လ�ပ်ငန�်နယ််ပယ််အသီူ�သီူ�နှ်ုင် ် ဘဏ််လ�ပ်ငန�်တင်ွ 

များတညီူသူည်် အတွေတအ့ကြကံျွ� များျာ�စွာက့ျွ� ပ့�င်ဆ့ို�င်ထူးာ�သူူခြုံ�စ်သူည်။

��သူန�်ဝင်�တွေဆွိုသူည် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BRC)  ၏ ဥ်ကျွက ဌခြုံ�စ်၍ 

အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင် ်များဟုာဗျူဟုာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BASC)၊ တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစ့စစ်တွေရ�ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ  

(BCC) နှ်ုင် ်စာရင်�စစ်ဘ�တ် အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BAC) များျာ� ၏ အ�ဲ့ဝင်လည်�ခြုံ�စ်သူည်။

ဒါါရ့ို�က်ျွတ်ာဘ�တ််အ�ဲ့ဝင််များျာ�၏ က့ျွ�ယ််တွေရ�အကျွျဥ််း�

ဦး�ပေါ်န်ပေါ်အာငုံး 
(အမုျားတွေဆိုာင််များဟု�တ််တွေသူာ ဥ်းကျွက ဌ)
��တွေနတွေအာင်သူည်  uab bank ၏ တည်တွေထူးာင်သူူတစ်��ခြုံ�စ်မြဲပီ� ဥ်ကျွက ဌတစ်��လည်�ခြုံ�စ်ပါ 

သူည်။ ၂၀၁၀ ခ�နှ်ုစ်တင်ွ ဘဏ််က့ျွ� စတင်တည်တွေထူးာင်ခ်ဲသူည်် အချန့မှ်ျားစ၍ ယ်ခ�လက်ျွရ့ှှ uab  

bank                                                                    ဟုတူွေသူာတွေနရာသ့ူ�  တွေရာက်ျွရန ်လမ်ျား�ညွနှ�်�တွေဆိုာင်ခ်ဲသူည်။ ��တွေနတွေအာင်သူည် ကျွ�နသွ်ူယ််တွေရ�၊ 

အ့မ်ျားခြုံခံတွေခြုံများကျွဏ္ဍာ၊ တွေဆိုာက်ျွလ�ပ်တွေရ�၊ စွမ်ျား�အင်၊ တွေငတွွေကြကျွ�၀နတ်ွေဆိုာင်မုျား၊ ခရီ�သွူာ�လ�ပ်ငန�်နှ်ုင်် 

ဆိုက်ျွသွူယ််တွေရ� စသူသူည်် လ�ပ်ငန�်နယ််ပယ််အသီူ�သီူ�တင်ွ အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�စွာရ့ှှသူည်။ 

��တွေနတွေအာင်သူည် BSc in Chemistry ဘဲ့ ရရ့ှှထူးာ�မြဲပီ� ၂၅ နှ်ုစ်တွေကျွျာ် လ�ပ်ငန�်အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�၊  

စွန ်ခ်ွဲ��တီထွူးင်မုျားစွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်နှ်ုင်် တွေခါင်�တွေဆိုာင်မုျားအတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�စွာရ့ှှပါသူည်။ 

��တွေနတွေအာင်သူည် အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင်် များဟုာဗျူဟုာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BASC) ၏ဥ်ကျွက ဌလည်� 

ခြုံ�စ်သူည်။

 ပေါ်ဒါ်�ငုံးမုှု��ညွွန် ်း 
(အမုျားတွေဆိုာင််များဟု�တ််တွေသူာ ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာ)
တွေဒါ်ခင်မ့ျား��ညွွန ်သ်ူည် ဘဏ််စတင်တည်တွေထူးာင်သူည်် ဇူလ့�င်လ ၂၀၁၀ ခ�နှ်ုစ်ကျွတည်�ကျွ           uab            bank 

၏ ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင် တစ်��အတွေနခြုံ�င် ်ပါဝင်လ�ပ်တွေဆိုာင်ခ်ဲသူူတစ်��ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ရနက်ျွ�နတ်ကျွက သ့ူ�လ်မှျား 

BSc in Botany ဘဲ့ရရ့ှှထူးာ�သူည််အခြုံပင် ရနက်ျွ�နစီ်�ပွာ�တွေရ�တကျွက သ့ူ�လ်မှျားလည်� MBA နှ်ုင််   

Master's Degree in Development Studies ခြုံ�င်် များဟုာဘဲ့ မြဲပီ�တွေခြုံများာက်ျွတွေအာင်ခြုံများင်ထူးာ�ပါ 

သူည်။ နှ်ုစ်တွေပါင်� ၂၀ တွေကျွျာ် လ�ပ်ငန�် အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ� ရ့ှှသူည််အခြုံပင်  ပရဟ့ုတလပ်ုရှှာ�မုျားများျာ� 

တင်ွလည်� တက်ျွ�ကျွစွာ ပါဝင်တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူူတစ်��ခြုံ�စ်ပါသူည်။

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၁၂



ဦး�စုန်းဝငုံး�
(အမုျားတွေဆိုာင််များဟု�တ််တွေသူာ လေတ််လပ်သူည်််အကြီးကီျွ�တ်န်း�်ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာ)
��စ့နဝ်င်�သူည် ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုင်် စာရင်�စစ်လ�ပ်ငန�်တင်ွ အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားဆ့ို�င်ရာ လ�ပ်ငန�် 

အတွေတအ့ကြကံျွ�တွေပါင်�၄၆နှ်ုစ်တွေကျွျာ်ရ့ှှသူူခြုံ�စ်သူည်။ ယ်ခင်ကျွဘဏ္ဍာာတွေရ�ဝနက်ြီးကီျွ�ဌာန ၏ခန ်မှ်ျားန�် 

တွေခြုံခနှ်ုင််ရသံူ��တွေငစွာရင်�ဌာတင်ွ လည်�တွေကျွာင်�၊ သူတတ �တင်ွ�ဝနက်ြီးကီျွ�ဌာနတင်ွ လည်�တွေကျွာင်� 

တာဝနထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင်ခ်ဲပါသူည်။ ၁၉၉၇ခ�နှ်ုစ်တင်ွ Sein Win & Associates ဟုတူွေသူာ အများည်ခြုံ�င် ်

က့ျွ�ယ််ပ့�င်စာရင်�စစ်နှ်ုင်် အတ့�င်ပင်ခံလ�ပ်ငန�်အာ� တည်တွေထူးာင်ခ်ဲသူည်။ ��စ့နဝ်င်�သူည် B.Com 

ဘဲ့ယူ်ထူးာ�သူည််အခြုံပင်လက်ျွမှျားတ်ရ ခြုံပည်သ့ူစာရင်�က့ျွ�င် (Certified Public Accountant) 

တစ်��လည်� ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ဩဂု�တ်လ ၂၀၁၆ မှျားစ၍ uab ၏ ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်အခြုံ�စ် တာဝနယူ််ခ်ဲသူ

ည်။��စ့နဝ်င်�သူည်စာရင်�စစ်ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BAC)  ၏ ဥ်ကျွက ဌခြုံ�စ်မြဲပီ�၊ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျား 

ခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ  (BRC) ၏ အ�ဲ့ဝင်တစ်��လည်� ခြုံ�စ်ပါသူည်။

ပေါ်ဒါ်နှ်ုငုံး�နှ်ုငုံး�ပေါ်အာငုံး
(အမုျားတွေဆိုာင််များဟု�တ််တွေသူာ ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာ)
တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်သူည် ဒီါဇင်ဘာ ၂၀၁၇ မှျားစ၍ ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်အခြုံ�စ် တာဝနယူ််ခ်ဲပါသူည်။ 

စက်ျွမုျားနှ်ုင်် ဘဏ္ဍာာတွေရ�နယ််ပယ််တင်ွ� နှ်ုစ်တွေပါင်� ၂၀ တွေကျွျာ်ရ့ှှ အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�နှ်ုင််အတ ူများတညီူ 

တွေသူာ နယ််ပယ််အများျာ�အခြုံပာ�တင်ွလည်� အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�ရ့ှှသူည်။ တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်သူည် 

ရနက်ျွ�နတ်ကျွက သ့ူ�လ်မှျား BSc in Industrial Chemistry ဘဲ့ရထူးာ�သူည််အခြုံပင် ရနက်ျွ�နစီ်�ပွာ�တွေရ� 

တကျွက သ့ူ�လ်မှျားလည်� MBA များဟုာဘဲ့ရထူးာ�ပါသူည်။

တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်သူည်  အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင်် များဟုာဗျူဟုာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BASC)၊ တွေ�ကျွ�မြဲမီျား 

စ့စစ်တွေရ� ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BCC) နှ်ုင်် စာရင်�စစ်ဘ�တ် အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BAC) တ့�  ၏ အ�ဲ့ဝင် 

တစ်��လည်�ခြုံ�စ်သူည်။

ဦး�သုံးန် ်းဇငုံး
(အမုျားတွေဆိုာင််များဟု�တ််တွေသူာ ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာ)
��သူန ်ဇ်င်သူည် uab bank တင်ွ ၂၀၁၁ မှျား ၂၀၁၇ ထ့ူး Chief Operating Officer အခြုံ�စ် 

တာဝနယူ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲပါသူည်။ လက်ျွရ့ှှတင်ွ ကျွ�နသွ်ူယ််တွေရ�နှ်ုင် ်တွေဆိုာက်ျွလ�ပ်တွေရ�လ�ပ်ငန�် စသူည်် 

များျာ�စွာတွေသူာ စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�တင်ွ ပါဝင်လ�ပ်တွေဆိုာင်လျက်ျွရ့ှှမြဲပီ�၂၀၁၇ ဒီါဇင်ဘာ မှျားစ၍  

uab bank တင်ွ ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်အခြုံ�စ်တာဝနယူ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲပါသူည်။ သူူသူည် စက်ျွမုျားလ�ပ်ငန�်နှ်ုင်် 

ဘဏ််လ�ပ်ငန�်တ့� မှျား ၂၂ နှ်ုစ်တွေကျွျာ် လ�ပ်ငန�်အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�ခြုံ�င် ် ဘဏ််၏တ့��တက်ျွမုျားက့ျွ� 

လမ်ျား�ညွနှခ်ြုံပသူတွေပ�လှက်ျွရ့ှှသူည်။ ��သူန ်ဇ်င်သူည်ရနက်ျွ�နတ်ကျွက သ့ူ�လ်မှျား BSc (Physic) ဘဲ့ရ

ရ့ှှထူးာ�သူည််အခြုံပင်ရနက်ျွ�နစီ်�ပွာ�တွေရ�တကျွက သ့ူ�လ်မှျားလည်� MBA များဟုာဘဲ့ရရ့ှှထူးာ�ပါသူည်။

��သူန ်ဇ်င်သူည် တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစ့စစ်တွေရ�ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BCC) ၏ ဥ်ကျွက ဌခြုံ�စ်မြဲပီ�၊ အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင်် 

များဟုာဗျူဟုာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BASC)၊ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ 

(BRC) တ့�  ၏ အ�ဲ့ဝင်တစ်��လည်�ခြုံ�စ်သူည်။

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၁၃



Christopher Loh 

(ဦး�တွေဆိုာင််ညွှနှ်းက်ြကျွာ�တွေရ�များး�နှှင််် အမုျားတွေဆိုာင််အရာရ့ှှိခံျ�ပ်)
Mr Christopher Loh သူည် uab bank တင်ွ စက်ျွတင်ဘာ ၂၀၁၇ မှျားစတင်၍ 

တာဝနထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင်ခ်ဲပါသူည်။ uab bank သ့ူ�  များဝင်တွေရာက်ျွခင်ကျွ  Group Chief Strategy 

Officer နှ်ုင်် Chief Executive of International Business စသူည််ရာထူူး�များျာ�နှ်ုင်် RHB 

Banking Group တင်ွလ�ပ်က့ျွ�င်ခ်ဲသူည်။ Mr Loh သူည် ကျွတွေများာာဒီါ�ယ်ာ�နှ်ုင်် လာအ့�န်ု့�င်ငံများျာ�ရ့ှှ 

အကြီးကီျွ�စာ�ဘဏ််လ�ပ်ငန�်အ�ဲ့အစည်�တင်ွ  ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်အခြုံ�စ်လည်�တွေကျွာင်�၊ Deputy 

Group Chief Risk Officer အခြုံ�စ်လည်�တွေကျွာင်� စသူည်် အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်သူူ

အခြုံ�စ်လည်� တာဝနယူ်် လ�ပ်က့ျွ�င်ခ်ဲသူည်။ သူူသူည် Asia-Pacific၊ United States နှ်ုင်် 

United Kingdom န်ု့�င်ငံတ့� ရ့ှှ ခြုံပည်တင်ွ�နှ်ုင်် န်ု့�င်ငံတကျွာဆ့ို�င်ရာဘဏ္ဍာာတွေရ�အ�ဲ့အစည်�

များျာ�တင်ွ အလ�ပ်လ�ပ်က့ျွ�င်ခ်ဲမြဲပီ� Global Management Consulting Firm တင်ွလည်� 

ပါတနာတစ်��အခြုံ�စ်လ�ပ်က့ျွ�င်ခ်ဲသူည်။ ထ့ူး� အခြုံပင်သူူသူည် လနဒ်ါနမ်ြဲမ့ျား�ရ့ှှ UK Banking 

Group တစ်ခ�တင်ွ တာဝနထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင်မြဲပီ�တွေနာက်ျွ အာရှှသ့ူ� ဦးခြုံပနလ်ာခ်ဲမြဲပီ� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ�

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွသူည်် နည်�လမ်ျား�များျာ�က့ျွ� ��တွေဆိုာင်ကျွာ တွေလက်ျွျင််ပျ�့�တွေထူးာင်မုျားများျာ� ခြုံပ�လ�ပ်ခ်ဲသူည်။ 

သူူသူည် စင်ကျွာပူန်ု့�င်ငံရ့ှှ အာများခံလ�ပ်ငန�်နယ််ပယ််များျာ�တင်ွလည်� နှ်ုစ်တွေပါင်�များျာ�စွာပါဝင်

တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲမြဲပီ� နည်�ပညာနှ်ုင်် မီျားဒီါယ်ာပ့�င်�တင်ွလည်� ပါဝင်လ�ပ်က့ျွ�င်ခ်ဲသူည်။

Mr Loh သူည် Nanyang Technological University, Singapore မှျား Engineering 

and Business အထူူး�ခြုံပ�၍ B.A (Hons) ဘဲ့ ရရ့ှှခ်ဲမြဲပီ� INSEAD Senior Leadership 

Programme မှျား တွေကျွျာင်�သူာ�တွေဟုာင်�တစ်��လည်� ခြုံ�စ်သူည်။

Mr Loh သူည် အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင်် များဟုာဗျူဟုာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BASC) နှ်ုင်် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BRC) တ့�  ၏ အ�ဲ့ဝင်တစ်��လည်�ခြုံ�စ်သူည်။

Junior Boardroom | New Head office @ Times City

ဒါါရ့ို�က်ျွတ်ာဘ�တ််အ�ဲ့ဝင််များျာ�၏ က့ျွ�ယ််တွေရ�အကျွျဥ််း�
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Connect. Create. Change.



ဥ်းကျွက ဌ ၏ အမှျားာစ်ကျွာ�

၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ်၊ စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွ အထ့ူး (၆) လတာ 

ကျွာလအတင်ွ�  ဘဏ််သူည် ချ�ီကျွျူ�ထ့ူး�က်ျွတွေသူာ  ရလဒ်ါများျာ� 

က့ျွ� ရရ့ှှမှျားတ်တမ်ျား�တင်န်ု့�င်ခ်ဲသူည််အတက်ွျွ ကျွွနတ်ွေတာ််အတွေန 

ခြုံ�င်် အလနွဂ်ု�ဏ််ယူ်ဝမ်ျား�တွေခြုံများာက်ျွတွေကြကျွာင်� တွေခြုံပာကြကျွာ�လ့�ပါ 

သူည်။ ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ်၊ စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတင်ွ ကျွ�နဆံ်ို�� 

တွေသူာ ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်၏ (၆) လတာကျွာလအတင်ွ� Profit 

After Tax သူည်  ကျွျပ်သူန�်တွေပါင်� ၃၄.၁၁အရံုို�ရ့ှှခ်ဲမြဲပီ� 

၄င်�ကျွာလနှ်ုင်် နှ်ု�့င်�ယှ်ဉ််လှင် ယ်ခ�နှ်ုစ်၏ အခွနမ်ျားတွေဆိုာင် 

ရတွေသူ�တွေသူာ အခြုံများတ်တွေငမှွျားာ ကျွျပ်သူန�်တွေပါင်� ၅,၈၀၆.၈၇  

အထ့ူး ခြုံများင််တက်ျွလာခ်ဲသူည်။ ၎င်�မှျားာ စ�စ�တွေပါင်�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား

၏ ၁၁.၉ ရာခ့�င်နှ်ု�န�်အထ့ူး ခြုံများင််တက်ျွလာခြုံခင်�ခြုံ�စ်မြဲပီ�  

ဘဏ််စတင်�ွင််လှစ်ခ်ဲသူည် ၂၀၁၀ခ�နှ်ုစ်၊ ဩဂု�တ်လမှျား ယ်ခ� 

အတက်ွျွ ပထူးများဆံို��အကြီးက့ျွမ်ျားအခြုံ�စ် ကျွျပ်တွေင ွ (၁)ထူးရီလီယံ် 

တွေကျွျာ်ခ်ဲခြုံခင်�ခြုံ�စ်ပါသူည်။

က်ွန်ုး��းတုို့�  ၏ ��း�စဉ်း

ကျွွန်ု်�ပ်သူည် ၂၀၁၀ ခ�နှ်ုစ်မှျား စတင်၍ ရ့ို� �ရှှင်�တွေသူာ ဘဏ််တွေလ� 

တစ်ခ�က့ျွ� တွေနခြုံပည်တွေတာ်တင်ွ�ွင််လှစ်မြဲပီ� ကျွွနတ်ွေတာ်တ့�၏  

တွေခြုံခလှမ်ျား�များျာ�က့ျွ� စတင်ခ်ဲပါသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ခ့�င်များာ 

တွေသူာ ရည်မှျားန�်ချက်ျွ နှ်ုင််အတ ူ တွေခတ်သူစ်ဘဏ််လ�ပ်ငန�် 

အခြုံ�စ် ခြုံများနမ်ျားာခြုံပည်သူူများျာ�က့ျွ� ကူျွညီလ့�တွေသူာဆိုန်ုဒများျာ�ခြုံ�င်် 

အမြဲမဲျားတက်ျွ�ကျွစွာ လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေပ�ခ်ဲပါသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

သူည် ၅ နှ်ုစ်တာစီမံျားက့ျွန�်ချ၍ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏ ရည်မှျားန�်ချက်ျွ 

များျာ�က့ျွ� အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ရနအ်တက်ွျွ ခြုံပည်တင်ွ�မှျား 

သူာများကျွခြုံပည်ပမှျားထူူး�ခွနမ်ြဲပီ�အတွေတအ့ကြကံျွ�ရ့ှှသူူများျာ�က့ျွ�လည်� 

ခန ်အ်ပ်လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေစခ်ဲပါသူည်။ ကျွန�� ၅နှ်ုစ်တာကျွာလ 

တင်ွ အနည်�ငယ်် တွေနှ်ု�တွေကွျွ�မုျားများျာ� ရ့ှှခ်ဲတွေသူာ်လည်� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

လ�ပ်ငန�်က့ျွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား ချမှျားတ်ခ်ဲတွေသူာ 

စည်�များျဉ််�၊ စည်�ကျွမ်ျား� အသူစ်များျာ�နှ်ုင်် အညီ လ�ပ်တွေဆိုာင်၍ 

အဓ့ိကျွကျွျတွေသူာတွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ�က့ျွ� အစခြုံပ�ရာမှျား ၂နှ်ုစ်တာ 

ကျွာလအတင်ွ� အသီူ�အပွင််များျာ�က့ျွ� ခံစာ�ရမြဲပီခြုံ�စ်ပါသူည်။ 

ဤစည်�များျဉ််�၊ စည်�ကျွမ်ျား�များျာ� တွေခြုံပာင်�လဲသူတ်မှျားတ်ခြုံခင်� 

သူည်လ�ပ်ငန�် လ့�က်ျွနာတွေဆိုာင်ရွက်ျွန်ု့�င်မုျားနှ်ုင်် စံချန့ခ်ြုံများင််များာ� 

တွေသူာ ရလဒ်ါများျာ� ရရ့ှှရန ်ပ့�မ့ျား�တနွ�်အာ�တွေပ�ခ်ဲသူည်။ 

စည်�များျဉ််�တွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ� နှ်ုင််အတ ူ ထူူး�ခွန၍် အတွေခြုံများာ်ု 

အခြုံများင် ရ့ှှတွေသူာ ဘ�တ်အ�ဲ့အာ� �ဲ့စည်�ခ်ဲမြဲပီ� သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ 

နယ််ပယ််အလ့�က်ျွ ထူူး�ခွနသူ်ူများျာ�က့ျွ� စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်များးအ�ဲ့ 

တင်ွ ပါဝင်လ�ပ်က့ျွ�င်တွေစရန ်ခန ်အ်ပ်ခ်ဲသူည်။ ဘ�တ်အ�ဲ့သူည်  

အ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာ စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျား၏ အတွေရ�ပါပံ�က့ျွ� သ့ူရ့ှှ 

နာ�လည်မြဲပီ� Thai Institute of Directors မှျား Certified 

Director Course အာ� ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�က့ျွ�  

တက်ျွတွေရာက်ျွ ဆိုည်�ပူ�တွေစခ်ဲပါသူည်။ ထ့ူး�မှျားတဆိုင်် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

၏ ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�က့ျွ� အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျား 

၏ အတွေရ�ပါပံ�၊ ကျွွမ်ျား�ကျွျင်မုျားနှ်ုင်် ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင် တစ်တွေယ်ာက်ျွ 

“က်ွန်ုး��းတုို့�၏ဘဏ်းသုံးည်းး (၉) နှ်ုစးတို့ာက်ာလဲ 
အတွို့ငုံး�သုုံး�  ဝငုံးပေါ်�ာက်းလဲာခြုံ�ငုံး�နှ်ုငုံ်း အတူို့ 
အဓုိက်အပေါ်���ါသုံးည််းး အပေါ်ခြုံ��ံအ�တို့းခြုံမှုစး 
ခြုံဖွဲ့စးပေါ်သုံးာ အဖွဲ့့�အစည်းး�၏ ဥာ�ပေါ်ဒါသုံး �ု�ငုံး�ာ 
လဲ��းပေါ်�ာငုံး�ျက်းမှုျာ� နှ်ုငုံ်း ပေါ်က်ာငုံး�မွှုန်းပေါ်သုံးာ 
အဖွဲ့့�အစည်းး�အ��း�ျ��းမုှု�ံ�စံ ခြုံဖွဲ့စးပေါ်�်လဲာ�န်း 
�က်းလဲက်းအပေါ်က်ာငုံးအထားည်းးပေါ်ဖွဲ့ားလဲ��းပေါ်�ာငုံး 
သွုံးာ�မှုည်းး ခြုံဖွဲ့စး�ါသုံးည်းး။”
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အတွေနခြုံ�င်် တွေဆိုာင်ရွက်ျွရများည်် တာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� ပ့�မ့ျား�နာ�လည်

သူတွေဘာတွေပါက်ျွတွေစခ်ဲပါသူည်။

၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် နှ်ုစ်ကျွ�နပ့်�င်�ကျွာလတင်ွ Mr Christopher  

Loh အာ� CEO အခြုံ�စ်ခန ်အ်ပ်ခ်ဲမြဲပီ�တွေနာက်ျွ သူူသူည်  

ဘဏ်် က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်တည်တွေဆိုာက်ျွခြုံခင်�များျာ�နှ်ုင်် တွေခြုံပာင်�လဲမုျား 

များျာ�အာ� ��တွေဆိုာင်တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲသူည်။ လနွခ်ဲ်တွေသူာ 

တစ်နှ်ုစ်အတင်ွ� သူူသူည် ထူူး�ခွနထ်ူးက်ျွခြုံများတ်တွေသူာ အ�ပ်ချ�ပ် 

များအ�ဲ့ နှ်ုင်အ်တ ူလ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားဆ့ို�င်ရာ ခြုံပ�ခြုံပင်တွေခြုံပာင်�လဲ 

မုျားများျာ�၊ ဝင်တွေငစီွ�ဆိုင်�မုျားများျာ�က့ျွ� တ့��ခြုံများငု််ခြုံခင်�နှ်ုင်် အသံူ�� 

စရ့တ်များျာ�က့ျွ�တွေလှာခ်ျခြုံခင်�စသူည်် လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ� 

က့ျွ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွကျွာလ�ပ်ငန�်က့ျွ� ပ့�မ့ျား�ခ့�င်များာတွေစခ်ဲပါသူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  လ�ပ်တွေဆိုာင်ရရ့ှှခ်ဲတွေသူာ ကြီးက့ျွ��စာ�မုျား၏ရလဒ်ါများျာ� 

သူည် ဘဏ္ဍာာတွေရ�ရှှင်�တမ်ျား�များျာ�အတွေပ်တွေအာင်ခြုံများင်မုျား ထူးင်ဟုပ် 

တွေစခ်ဲမြဲပီ� လ�ပ်ငန�်၏ တ့��တက်ျွမုျားနှ်ု�န�်က့ျွ�လည်� အထူူး� 

တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေစခ်ဲသူည်က့ျွ� ဂု�ဏ််ယူ်ဝမ်ျား�တွေခြုံများာက်ျွစွာခြုံ�င်် တွေ�ာ်ခြုံပ 

အပ်ပါသူည်။ 

၂၀၁၉ သုုံး�  ပေါ်မှု်ားမှှုန်း�ကြံက်ည််းးခြုံ�ငုံး�

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံ ၏ GDP သူည် ၂၀၁၈ တင်ွ ၈.၈ရာခ့�င်နှ်ု�န�်နှ်ုင််  

၂၀၁၉တင်ွ၇.၀ ရာခ့�င်နှ်ု�န�်အသီူ�သီူ� တ့��တက်ျွလာ 

န်ု့�င်တွေကြကျွာင်�အာရှှ�ံ့ဖြိုးမြဲ�့��မုျားဘဏ်် (Asian Development  

Bank) မှျား ခန ်မှ်ျားန�်ထူးာ�သူည်။ ၂၀၁၉ ခ�နှ်ုစ်တင်ွခြုံများနမ်ျားာ ် 

တွေငတွွေကြကျွ�တွေ�ာင်�ပွမုျားနှ်ု�န�်သူည် ၆.၀ ရာခ့�င်နှ်ု�န�်ဟု� ခန ်မှ်ျားန�် 

ထူးာ�ရာ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံ ရ့ှှ စာရင်�ရှှင်အတွေကျွာင််၏ လက်ျွရ့ှှ 

လက်ျွကျွျန်တွေငွသူည် ၂၀၁၈ခ�နှ်ုစ်အတွင်� န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေင ွ

လဲလှယ််နှ်ု�န�်က့ျွ� ကျွျဆိုင်�တွေစသူည်။ ဘဏ််သူည်  န်ု့�င်ငံခြုံခာ� 

ဝင်တွေင ွ လပ်ုခတ်မုျားအတွေပ် သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျား အနည်�ဆံို��ခြုံ�စ် 

တွေစရန ်တက်ျွ�ကျွစွာပါဝင်တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲပါသူည်။

လ�ူ�တွေရ ၏အများျာ�စ�မှျားာ ဘဏ််နှ်ုင်် ရင်�နှ်ု�ီများး များရ့ှှတွေသူ�သူည်် 

အတက်ွျွ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွ တ့��တက်ျွတွေစရန ် 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွလျက်ျွရ့ှှပါသူည်။ ဒါစ်ဂုျစ်တယ််နှ်ုင််နည်�ပညာ 

သ့ူ�  တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�အာ�ခြုံ�င်် ဘဏ််လ�ပ်ငန�်သူည် ပ့�မ့ျား� 

ကျွျယ််ခြုံပန ်လ်ာမြဲပီ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံအနှ်ု�ံအခြုံပာ�သ့ူ�  တွေရာက်ျွရ့ှှန်ု့�င် 
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များည်လည်�ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ကျွွန်ု်� ပ်တ့� ဘဏ််၏ Mobi le 

Banking App က့ျွ�လည်� ထူး�တ်လ�ပ်များည််အခြုံပင်၊  ဘဏ််

၏ လ�ပ်ငန�်ဆိုက်ျွသွူယ််မုျားဆ့ို�င်ရာ ကွျွနယ််က်ျွက့ျွ�လည်� 

ပ့�မ့ျား�ချ�ဲထွူးင်၍ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံသူာ�အာ�လံ�� ဘဏ််လ�ပ်ငန�်တင်ွ 

ပ့�မ့ျား�အဆိုင်တွေခြုံပတွေစရန ်တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ�သွူာ�များည်ခြုံ�စ်သူည်။

၂၀၁၉ ခ�နှ်ုစ်အတက်ွျွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏အဓ့ိကျွများဟုာဗျူဟုာမှျားာ 

‘Rebrand, Refresh နှ်ုင်် Revenue Growth’ ခြုံ�စ်ပါ 

သူည်။ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏ ကျွ�နအ်မှျားတ်တံဆ့ိုပ်အသူစ်က့ျွ� မ့ျားတ်ဆိုက်ျွ 

ခြုံခင်�များျာ�အပါအဝင် ဘဏ််က့ျွ�တွေရှှ�ဆိုက်ျွရန ် တနွ�်အာ�များျာ� 

အခြုံ�စ်လ�ပ်ငန�်အများျာ�အခြုံပာ�က့ျွ�လည်� အစပျ�့�တွေဆိုာင်ရွက်ျွ 

သွူာ�များည်။ ဤသ့ူ� ဦးခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်သူစ်ခြုံခင်�ကျွ ဘဏ််က့ျွ�  

အသွူင်တွေခြုံပာင်�ခြုံခင်� ခြုံ�စ်မြဲပီ�ပ့�မ့ျား�တွေခတ်မီှျား ဆိုန�်သူစ်တွေသူာလမ့ူျား 

အကျွျ�့�ခြုံပ� ဘဏ််လ�ပ်ငန�်အခြုံ�စ် တွေခြုံပာင်�လဲမုျားက့ျွ� များျက်ျွခြုံများင် 

တွေတရ့ခြုံခင်�သူည် အလနွဝ်မ်ျား�သူာဂု�ဏ််ယူ်စရာပင်ခြုံ�စ်သူည်။ 

ယ်ခ�တွေခြုံပာင်�လဲမုျားသူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏ customer များျာ� 

ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�နှ်ုင် ် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ပတ်ဝန�်ကျွျင်အတွေပ် များျာ�စွာ 

အကျွျ�့�ရ့ှှတွေစများည်ဟု�လည်� ယံ်�ကြကျွည်ပါသူည်။

ဥ်းကျွက ဌ ၏ အမှျားာစ်ကျွာ�

အဖွဲ့့�အစည်းး��ု�ငုံး�ာတို့ာဝန်းယူ်မုှု

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ဘဏ်် ၏ အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ� အပါအဝင် 

ဘဏ််နှ်ုင်ဆ်ိုက်ျွစပ်တွေနသူူများျာ�၏ အကျွျ�့�က့ျွ� အထူူး�အတွေလ�တွေပ� 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွလျက်ျွရ့ှှပါသူည်။ ထ့ူး� အခြုံပင် ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် 

လ�ပ်ငန�်နှ်ုင် ်အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျားများျာ� အကြကျွာ� တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ 

ချန့ည်ုထ့ူးာ�န်ု့�င်ခြုံခင်�က့ျွ� တွေကျွျနပ်အာ�ရမ့ျားပါသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏ 

ပ်ံပ့��မုျားများျာ�က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွတ့��ခြုံမုျားင််၍ ခြုံ�ည််ဆိုည်�တွေပ�သွူာ� 

ရနလဲ် တွေများှာ်မှျားန�်မြဲပီ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွလျက်ျွရ့ှှပါသူည်။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏ တွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ�က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွခြုံ�စ်တွေပ်တွေစ 

လ့�ခြုံခင်�တွေကြကျွာင်် ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဆီိုသ့ူ�   

��တည်သွူာ�ရန၊် လမုူျားအကျွျ�့�ခြုံပ� ဘဏ််လ�ပ်ငန�်က့ျွ� လ�ပ် 

တွေဆိုာင်ရန၊် ခြုံပည်သူူများျာ�နှ်ုင်် ဆိုက်ျွသွူယ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွရန၊် 

အခွင်အ်လမ်ျား�တွေကျွာင်�များျာ� �နတီ်�တွေပ�ရနနှ််ုင် ်ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားန ်

တွေသူာဘဝများျာ�ဆီိုသ့ူ�  တွေခြုံပာင်�လဲတွေပ�ရန ်ရည်ရွယ််ချက်ျွအာ� 

ခြုံပနလ်ည်တွေ�ာ်တွေဆိုာင်ခ်ဲပါသူည်။  ဤတွေခြုံပာင်�လဲမုျားသူည် ခြုံများနမ်ျားာ 

န်ု့�င်ငံသူာ�များျာ� ၏ ယံ်�ကြကျွည်မုျားနှ်ုင်် အာ�က့ျွ��မုျားက့ျွ� ရရ့ှှသူည််  
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တာဝနယူ််မုျား အခြုံပည််အဝရ့ှှတွေသူာ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်ခြုံ�စ်တွေစရန ်  

အတွေခြုံခခံအကျွျတွေသူာအချက်ျွဟု� ယံ်�ကြကျွည်ပါသူည်။

ယ်ခ�နှ်ုစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာပါ တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားတွေရ� 

အစီရင်ခံစာတင်ွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏ တွေပ်လစီနှ်ုင်် အာ�ထူး�တ်မုျား 

များျာ�က့ျွ� ရှှင်�လင်�စွာတွေတဖ့ြိုးခြုံများင်ရများည် ခြုံ�စ်ပါသူည်။

ပေါ်က်ျ�ဇူ�တို့ငုံးလဲာာ

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏လ�ပ်ငန�်သူည် ၉ နှ်ုစ် အတင်ွ�သ့ူ�  ဝင်တွေရာက်ျွ 

လာသူည်နှ်ုင််အတ ူပ့�မ့ျား�ကြက်ံျွခ့�င်၍ တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ အ�ပ်ချ�ပ်မုျား 

တွေအာက်ျွတင်ွ အတွေခြုံခခံတွေကျွာင်�များျာစွာခြုံ�င်် ဆိုက်ျွလက်ျွတည် 

တွေဆိုာက်ျွသွူာ�များည်ခြုံ�စ်သူည်။ အတွေတအ့ကြကံျွ�များျာ�စွာရ့ှှတွေသူာ 

အ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့ ၏ လမ်ျား�ညွနှမု်ျားတွေအာက်ျွတင်ွ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံမှျား 

စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင်် ဘဏ္ဍာာတွေရ�အခွင််အလမ်ျား�များျာ�က့ျွ� အမ့ျားအရ 

ဆို�ပ်က့ျွ�င်၍ ဆိုက်ျွလက်ျွတွေလှာက်ျွလှမ်ျား�များည််ခရီ�စဉ််တင်ွ  

တွေရရှှည်တည်တံတ်ွေစရနက်ြီးက့ျွ��ပမ်ျား�ကျွာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ၏ အခွင်် 

အလမ်ျား�များျာ�အတွေပ်တင်ွ တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ လ�ပ်တွေဆိုာင်သွူာ� 

ကြကျွများည်ခြုံ�စ်သူည်။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ဘဏ််သ့ူ�  အသ့ူပညာများျာ�နှ်ုင်၊်အတွေတ ့အကြကံျွ�များျာ� 

များှတွေဝတွေပ�လျက်ျွရ့ှှတွေသူာ  ဘ�တ်အစည်�အတွေဝ�များျာ�နှ်ုင်် အခြုံခာ�

လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ�တင်ွတက်ျွ�ကျွစွာပါဝင်တွေပ�သူည်် ဘဏ်် ၏ 

ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်များျာ�က့ျွ�လည်� တွေကျွျ�ဇူ�တင်တွေကြကျွာင်� အထူူး� 

တွေခြုံပာကြကျွာ�လ့�ပါသူည်။

ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်များျာ� ၏ က့ျွ�ယ််စာ� Mr Christopher Loh, CEO 

နှ်ုင်် တွေဒါ်တွေကျွျာတ်ွေကျွခ့�င် , Deputy CEO အာ� လည်�တွေကျွာင်�၊ စီ

မံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့အာ�လည်�တွေကျွာင်�၊ နှ်ုစ်တွေပါင်�များျာ�စွာ ဘဏ်် 

အတက်ွျွ ကြီးက့ျွ��ပမ်ျား�တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ�ခ်ဲတွေသူာ ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ� 

အာ�လည်�တွေကျွာင်� အထူူး�တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှပါသူည်။ တွေနာက်ျွဆံို�� 

အတွေနခြုံ�င်် ဘဏ််က့ျွ� ယံ်�ကြကျွည်စွာခြုံ�င်် လက်ျွတွဲခ်ဲကြကျွတွေသူာ  

တွေလ�စာ� တန�့်��ထူးာ�ရသူည်် customer တစ်��ချင်�စီ 

အာ�လည်�တွေကျွာင်� အထူူး�တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှအပ်ပါသူည်။

��တွေနတွေအာင်

ဥ်ကျွက ဌ
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လနွခ်ဲ်တွေသူာ ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ်၊ စက်ျွတင်ဘာလ တင်ွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ 

uab          bank      က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်မွျားမ်ျား�မံျား၍ ပ့�မ့ျား�တွေခတ်မီျား တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ 

ဘဏ္ဍာာတွေရ�အ�ဲ့အစည်�တစ်ခ�အခြုံ�စ် တွေခြုံပာင်�လဲရန ် စတင်ခ်ဲ 

ပါသူည်။ ခက်ျွခဲရုိုပ်တွေထွူး�တွေသူာ စည်�များျဥ််� စည်�ကျွမ်ျား�များျာ� 

နှ်ုင်အ်ညီ အ�ပ်ချ�ပ်မုျားစနစ်က့ျွ� တ့��တက်ျွတွေကျွာင်�မွျားနလ်ာတွေအာင် 

ခြုံပ�လ�ပ်ခြုံခင်�၊ အခြုံများတ်အစွန�်များျာ� တ့��ပွာ�လာတွေအာင်တွေဆိုာင် 

ရွက်ျွခြုံခင်�၊ ကျွ�နက်ျွျစရ့တ် တွေလှာခ်ျခြုံခင်�နှ်ုင် ် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ 

စွမ်ျား�ရည်အရင်�အခြုံများစ်များျာ� ပ့�မ့ျား�တ့��တက်ျွတွေအာင် ခြုံပ�လ�ပ်ခြုံခင်� 

ခြုံ�င် ်ဘဏ််က့ျွ� ခြုံပနလ်ည် �ဲ့စည်�ရန ်စတင်ခ်ဲသူည်။   ကျွွနတ်ွေတာ် 

တ့� ဦးခြုံပ�လ�ပ်ခ်ဲသူည်် လနွခ်ဲ်တွေသူာနှ်ုစ်ကျွ အတွေခြုံပာင်�အလဲများျာ� 

သူည် ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ်၊ စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတင်ွ ကျွ�နဆံ်ို�� 

တွေသူာ ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်၏ နှ်ုစ်ဝက်ျွတာ ကျွာလအတင်ွ� အခြုံများတ် 

အစွန�်များျာ�စွာရရ့ှှခ်ဲမုျားအာ�လနွစွ်ာ အတွေထူးာက်ျွအကူျွခြုံပ�ခ်ဲသူည်် 

အတွေကြကျွာင်�က့ျွ�    တွေဝများှခွင်ရ်သူည််အတက်ွျွ ၀မ်ျား�သူာပီတ့ခြုံ�စ်မ့ျား 

ပါသူည်။ ဤအတွေခြုံပာင်� အလဲသူည် တွေရှှ�ဆိုက်ျွတက်ျွလှမ်ျား�ရန ်

လ့�အပ်တွေသူာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အတက်ွျွ ခ့�င်များာတွေသူာအ�တ်ခြုံများစ်ချမုျား 

ခြုံ�စ်တွေသူာတွေကြကျွာင် ် စဥ််ဆိုက်ျွများခြုံပတ် တ့��တက်ျွ တွေခြုံပာင်�လဲတွေန 

တွေသူာ စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင် ်ဘဏ််လ�ပ်ငန�်နယ််ပယ်် တ့� တွတွင် ပ့�မ့ျား�ထ့ူး 

တွေရာက်ျွမုျားရ့ှှတွေစရနအ်တက်ွျွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�က့ျွ�ယ််တ့�င် စတင်ခ်ဲသူည်။  

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ရည်ရွယ််ချက်ျွက့ျွ� “ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ 

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဆီိုသ့ူ�  ��တည်သွူာ�ရန၊် လမ့ူျားအကျွျ�့�ခြုံပ�ဘဏ်် 

လ�ပ်ငန�် အခြုံ�စ်တွေဆိုာင်ရွက်ျွရန၊် တစ်��နှ်ုင်တ်စ်�� ချတ့်ဆိုက်ျွ 

တွေပ�ခြုံခင်�၊ အခွင်အ်လမ်ျား�များျာ� �နတီ်�တွေပ�ခြုံခင်�နှ်ုင် ် လမ့ူျားဘဝ 

များျာ�က့ျွ� တွေခြုံပာင်�လဲတွေပ�ခြုံခင်�”ဟု၍ူ ခြုံပနလ်ည်အဓ့ိပပါယ််�ွင်် 

ဆ့ို�ပါသူည်။ ကျွွနပ််တ့�၏ လ�ပ်ငန�် အမှျားတ်တံဆ့ိုပ်အသူစ် 

သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� ဦးခြုံ�စ်တည်မုျား၏ ရည်ရွယ််ချက်ျွအနှ်ုစ်သူာရ 

က့ျွ�တွေ�ာ်ခြုံပမြဲပီ� ဘဏ််လ�ပ်ငန�်က့ျွ� နှ်ုလံ��သူာ�ခြုံ�င် ် တွေဆိုာင်ရွက်ျွ 

တွေပ�လ့�တွေသူာ ဆိုန်ုဒက့ျွ� ရည်ညွနှ�်သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�ခရီ�စဥ်် က့ျွ�ဆိုက်ျွလက်ျွလ�ပ် 

တွေဆိုာင်လျက်ျွရ့ှှမြဲပီ� ၂၀၁၉ခ�နှ်ုစ်အတက်ွျွများဟုာဗျူဟုာ ခြုံ�စ် 

သူည်် “Rebrand၊ Refresh နှ်ုင် ်Revenue Growth” က့ျွ�

အတွေလ�ထူးာ�တွေဆိုာင်ရွက်ျွမြဲပီ�တွေရှှ�သ့ူ� ချတီက်ျွခြုံခင်�များျာ�ခြုံပ�လ�ပ် 

တွေနပါသူည်။ မြဲပီ�ခ်ဲတွေသူာဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်အတင်ွ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�

တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲတွေသူာခြုံပ�ခြုံပင်တွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ�သူည် Custom-

er များျာ� uabian များျာ�နှ်ုင် ်အခြုံခာ�သူက်ျွဆ့ို�င်သူူများျာ�အတက်ွျွ

ပါတွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားတွေသူာ ရလဒ်ါများျာ�ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေစရန ်

ယံ်�ကြကျွည်ပါသူည်။

နှ်ုစးတို့စးနှ်ုစးအတွို့က်း ခြုံ�န်းလဲည်းးသံုံး��သုံး�း�ျက်း

၂၀၁၈ခ�နှ်ုစ်တင်ွ ကျွများာာတွေပ်ရ့ှှ စီ�ပွာ�တွေရ�အင်အာ�ကြီးကီျွ�န်ု့�င်ငံနှ်ုစ်ခ�

အကြကျွာ�တင်�များာမုျားများျာ�ခြုံများင်တ်က်ျွလာခြုံခင်�က့ျွ�တွေတဖ့ြိုးခြုံများင်ခ်ဲရသူည်။ 

အတွေများရ့ကျွန-်တရို�တ် ကျွ�နသွ်ူယ််တွေရ� စစ်ပဲွသူည်တွေ��ကွျွက်ျွ 

လွဲန်း��်ပေါ်သုံးာနှ်ုစးက် က်ွန်ုး��းတုို့�  ပေါ်�ာငုံး�ွက်း��်  
သုံးည််းးအပေါ်ခြုံ�ာငုံး�အလဲ�မှုျာ�သုံးည်းး ၂၀၁၈ ��နှ်ုစး၊ 
စက်းတို့ငုံးဘာလဲ၊ ၃၀ �က်းတွို့ငုံး က်�န်း�ံ��ပေါ်သုံးာ 
ဘဏ္ဍာာပေါ်��နှ်ုစး၏ နှ်ုစးဝက်းတို့ာက်ာလဲအတွို့ငုံး�  
အခြုံမှုတို့းအစွန်း�မှုျာ�စွာရုှှိ��်မုှုအတွို့က်း မှုျာ�စွာ 
အပေါ်ထားာက်းအကူ် ခြုံ����်သုံးည််းး အပေါ်ကြံက်ာငုံး�ကု်�    
ပေါ်ဝမှု်�ွငုံ်း�သုံးည််းးအတွို့က်း ၀မှုး�သုံးာ�းတုို့ခြုံဖွဲ့စး 
မုှု�ါသုံးည်းး။

CEO ၏ အစီ်ရင််ခံံစ်ာ
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အချန့အ်တ့� အတွေတာအတင်ွ� တွေနာက်ျွထူးပ်စည်�များျဥ််� 

စည်�ကျွမ်ျား�များျာ� ခြုံပဌာန�်လ့မ််ျားများည်ဟု�သံူ��သူပ်မ့ျားပါသူည်။

၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ်၊ တွေများလတင်ွ ခြုံများနမ်ျားာတ်ွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာ သူတင်�အချက်ျွ 

အလက်ျွများျာ�ဌာန (Myanmar     Credit     Bureau – MMCB) 

အာ� တွေချ�တွေငလွ�ပ်ငန�်ဆ့ို�င်ရာ သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွများျာ� 

ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားတွေပ�ရနအ်တက်ွျွ လ့�င်စင်က့ျွ� ထူး�တ်တွေပ�ခ်ဲမြဲပီ�  

တွေချ�ငာှ�သူူများျာ�၏ ရသူင်ရ်ထ့ူး�က်ျွတွေသူာ အကျွျ�့�အခြုံများတ် 

ပများာဏ်က့ျွ� ခံစာ�ခွင်ရ်ရ့ှှတွေစရနအ်တက်ွျွ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်များျာ�မှျား 

အမှျားနတ်ကျွယ်် ကြီးက့ျွ��ပမ်ျား�တွေဆိုာင်ရွက်ျွလျက်ျွ ရ့ှှပါသူည်။ လက်ျွတွေတ ့

တင်ွ မြဲပီ�ခြုံပည််စံ�တွေသူာ တွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာ သူတင်�အချက်ျွ 

အလက်ျွများျာ� ရရ့ှှန်ု့�င်ရနအ်တက်ွျွ နှ်ုစ်အနည်�ငယ်် အချန့ယူ််ရန ်

လ့�အပ်တွေသူာတွေကြကျွာင် ် ကြီးက့ျွ�တင်စီမံျား တွေဆိုာင်ရွက်ျွမုျားများျာ� 

ခြုံပ�လ�ပ်ထူးာ�ရန ်အတွေရ�ကြီးကီျွ�ပါသူည်။

ဘဏ္ဍာာပေါ်���ု�ငုံး�ာစွမှုး�ပေါ်�ာငုံးမုှုပေါ်ဖွဲ့ားခြုံ��ျက်းမှုျာ�

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံအစ့��ရ၏ ဘဏ္ဍာာနှ်ုစ် တွေခြုံပာင်�လဲမုျားအရ လနွခ်ဲ် 

သူည်် များတ်လ ၃၁ ရက်ျွ မှျား စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် 

အဆံို��သူတ်များည်် ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်ချ�ပ်က့ျွ� ဘဏ််များျာ�အာ�လံ��ကျွ 

လ့�က်ျွနာရနလ့်�အပ်သူည်။ ထ့ူး� တွေကြကျွာင် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ၂၀၁၈ 

ခ�နှ်ုစ်၊ စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတင်ွ အဆံို��သူတ်များည်် 

လက်ျွရ့ှှတွေခြုံပာင်�လဲသွူာ�တွေသူာ ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်အတက်ွျွ (၆) လစာ 

ကျွာလ၏ ဘဏ္ဍာာတွေရ�ရလဒ်ါက့ျွ� တင်ခြုံပရများည်ခြုံ�စ်ပါသူည်။ 

လနွခ်ဲ်တွေသူာနှ်ုစ်ကျွ တစ်နှ်ုစ်အတင်ွ� ကျွျပ်သူန�်တွေပါင်� ၃၄.၁၁ 

အရံုို�တွေပ် ခ်ဲမုျားနှ်ုင် ်နှ်ု�့င်�ယှ်ဥ််လှင် ယ်ခ�ကျွာလ အတက်ွျွ အခွန ်

တွေဆိုာင်မြဲပီ� အသူာ�တင် အခြုံများတ်တွေငမှွျားာ ကျွျပ်သူန�်တွေပါင်� 

၅,၈၀၆.၈၇ ရရ့ှှခ်ဲသူည်က့ျွ� ကျွွနန််ု်�ပ်တ့�ဘဏ််မှျား တင်ခြုံပခ်ဲမြဲပီ� 

ခြုံ�စ်ပါသူည်။ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားမှျား ၀င်တွေငသွူည်လည်� 

၆၆% (ကျွျပ်သူန�်တွေပါင်� ၁၉၀၄၆.၆၆) အထ့ူး ရ့ှှခ်ဲမြဲပီ� 

လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားမှျား ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်သူည် ၂% ကျွျဆိုင်�ခ်ဲ 

မြဲပီ� ကျွျပ်သူန�်တွေပါင်� ၁၁,၃၀၄.၁၇ အထ့ူး ရ့ှှခ်ဲသူည်။ ဤသူည် 

မှျားာ ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ်၊ စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတင်ွကျွ�နဆံ်ို��သူည်် 

ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်အတက်ွျွ (၆) လစာ ကျွာလ အတက်ွျွ ၉၈.၁% 

မှျား ၅၈.၂% အထ့ူးရ့ှှရာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်နှ်ုင် ်၀င်တွေင ွ

အချ�့� (CIR) က့ျွ� တ့��တက်ျွ တွေစခြုံခင်�ခြုံ�င် ်ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်များျာ�က့ျွ� 

နည်�စနစ်တကျွျ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွခြုံခင်�ခြုံ�င် ် တ့��တက်ျွမုျားက့ျွ� ခြုံ�စ်တွေပ်  

များျာ�ဆိုက်ျွလက်ျွတည်တံရ်နနှ််ုင် ် ရှှယ််ယ်ာများျာ�နှ်ုင် ် တွေငတွွေကြကျွ� 

စနစ်များျာ�ကြကျွာ�တင်ွ များတည်မြဲင့မ်ျားမုျားများျာ�က့ျွ� ပ့�မ့ျား�ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေစ 

သူည်။ တရို�တ်န်ု့�င်ငံသူည် ၄င်�တ့�၏ (One Belt  

One Road initiative) အစီအစဥ်် က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွအတွေကျွာင် 

အထူးည်တွေ�ာ်တွေနသူည််အခါ Brexit နှ်ုင် ် ဥ်တွေရာပ၏ စီ�ပွာ� 

တွေရ�အတွေခြုံခအတွေနများျာ�သူည်စ့� � ရ့မ်ျား�ွယ််ရ့ှှတွေနပါသူည်။ 

ဤက်ဲျွသ့ူ� န်ု့�င်ငံတကျွာဆ့ို�င်ရာ များတည်မြဲင့မ်ျားမုျားများျာ�နှ်ုင််အကြကျွပ် 

တည်�များျာ�ကြကျွာ�တင်ွခြုံပည်တင်ွ�တွေစျ�ကွျွက်ျွအလှည််အတွေခြုံပာင်�

များျာ�သူည်လည်�ဆိုက်ျွစပ်တွေနပါသူည်။ ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ်တွေငသွူည်

အတွေများရ့ကျွနတ်ွေဒါ်လာနှ်ုင််နှ်ု�့င်�ယှ်ဉ််လှင်သ့ူသ့ူသူာသူာ တွေစျ�

တွေလျာန်ည်�သွူာ�မြဲပီ�စီ�ပွာ�တွေရ�များျာ� ကျွျဆိုင်�ခ်ဲသူည်။

ဘဏ််လ�ပ်ငန�်များျာ�တင်ွ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ်် (CBM) 

သူည် ခြုံပည်တင်ွ�ဘဏ််များျာ�အာ� တာ၀နခံ်မုျား၊ တွေရရှှည်တည်တံ ်

ခ့�င်မြဲမဲျားတွေသူာ �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျားနှ်ုင် ်ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျား အင်အာ�ပ့�မ့ျား� 

တွေတာင်တ်င်�တွေစရနအ်တက်ွျွ  ဆိုက်ျွလက်ျွ တနွ�်အာ�တွေပ�တွေနသူည်။ 

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား ခြုံပ�ခြုံပင်တွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ�စွာနှ်ုင်အ်တ ူ 

ဘဏ််လ�ပ်ငန�်ကျွဏ္ဍာအတက်ွျွ တွေခြုံ�တွေလှာမု်ျားများျာ�စွာက့ျွ�လည်� 

ဆိုက်ျွလက်ျွခြုံပ�လ�ပ်တွေပ�ခ်ဲသူည်။န်ု့�င်ငံခြုံခာ�ဘဏ််များျာ�က့ျွ� 

လည်� ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ်၊ တွေ�တွေ�ာ်ဝါရီလတင်ွ ခြုံပည်တင်ွ�ပ့� ကျွ�န ်

လ�ပ်ငန�်များျာ�အာ� export financing တွေထူးာက်ျွပ်ံရန ် နှ်ုင်် 

၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ်၊ ကြသူဂု�တ်လတင်ွ Important finacing များျာ�

တွေဆိုာင်ရွက်ျွန်ု့�င်ရနခ်ြုံများန်များာန်ု့�င်ငံဗဟ့ု�ဘဏ််မှျားခွင်် ခြုံပ�တွေပ�ခ်ဲ 

သူည်။ ထ့ူး� အခြုံပင်၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ်၊ န်ု့�၀င်ဘာလတင်ွလည်� 

န်ု့�င်ငံခြုံခာ�ဘဏ််များျာ�မှျား ခြုံပည်တင်ွ� စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�က့ျွ� 

ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ်တွေငွခြုံ�င််ကျွ�နသွ်ူယ််ခွင်ခ်ြုံပ�တွေပ�ခ်ဲသူည်။စီ�ပွာ�တွေရ� 

တွေစျ�ကွျွက်ျွသူည်လည်� ယ်ခ�လက်ျွရ့ှှထူးက်ျွ ပ့�၍မြဲပ့�င် 

ဆ့ို�င်မုျားခြုံပင်�ထူးနလ်ာကျွာ အချန့တ့်�အတင်ွ�၌ပင်တင်�ကျွျပ်ထူးာ� 

မုျားများျာ�က့ျွ�ထူးပ်မံျား၍တွေခြုံ�တွေလာှတ်ွေပ�လ့မ််ျားများည်ဟု� တွေများာ်ှလင်ရ်ပါသူည်။ 

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား လ့�က်ျွနာရများည်် စည်�များျဥ််�၊ 

စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�ထူးပ်မံျား၍ ခြုံပဌာန�်လာမုျားနှ်ုင်အ်တ ူ တွေစျ�ကွျွက်ျွ 

အတင်ွ� စည်�ကျွမ်ျား�လ့�က်ျွနာ၍ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ဘဏ်် 

လ�ပ်ငန်�များျာ�ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေစရနရ်ည်ရွယ််ပါသူည်။ထ့ူး�သ့ူ�  

လ့�က်ျွနာရများည်် စည်�ကျွမ်ျား�များျာ� ပ့�မ့ျား�များျာ�ခြုံပာ�လာတွေသူာ်လည်� 

ထ့ူး�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�သူည်တွေစျ�ကွျွက်ျွတွင်�ထ့ူးန်�ချ�ပ်ကြီးကီျွ� 

ကြကျွပ်မုျားအတက်ွျွတွေကျွာင်�တွေသူာအချက်ျွပင်ခြုံ�စ်သူည်။ထူးပ်မံျား၍လည်� 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၂၁



လာခြုံခင်�မှျားာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  များဆို�တ်များနစ်ကြီးက့ျွ��စာ�မုျား၏ ရလဒ်ါခြုံ�စ် 

ပါသူည်။ 

ပေါ်က်ာငုံး�မွှုန်းပေါ်သုံးာအ��း�ျ��းမုှုအမူှုအက်ျငုံ်း၊ �ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�

မှုျာ�ကု်�စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�ခြုံ�ငုံး�နှ်ုငုံ်း လုဲ�က်းန်ာက်ျငုံ်းသံုံး��ခြုံ�ငုံး� 

ခြုံပနလ်ည်တည်တွေဆိုာက်ျွရန ် ကြီးက့ျွ��စာ�အာ�ထူး�တ်မုျားများျာ�ခြုံ�င်် 

စတင်ခ်ဲမြဲပီ�၊ အ�ဲ့အစည်�၏ အ�ပ်ချ�ပ်မုျားစနစ် ပ့�မ့ျား� တွေတာင်တ်င်� 

ခ့�င်များာ လာတွေစရန ် ကြီးက့ျွ��ပမ်ျား�တွေဆိုာင်ရွက်ျွလျက်ျွရ့ှှကြကျွသူည်။ 

၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် စက်ျွတင်ဘာလ၌ ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင် ် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

ကြကျွာ�တင်ွ တာဝနဝ်တတ ရာ�များျာ�နှ်ုင် ် တာဝနခံ်မုျားက့ျွ� ရှှင်�ရှှင်� 

လင်�လင်�ခဲွခြုံခာ�သူတ်မှျားတ်ခ်ဲပါသူည်။ ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် နည်� 

ဗျူဟုာ၊ အ�ပ်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင် ် ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ကွျွပ်ကဲျွမုျားတာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� 

အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ အခန�်ကျွဏ္ဍာမှျား တာဝနယူ််ထူးာ�ပါ 

သူည်။ တွေနစ်ဥ််လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ�နှ်ုင် ် အ�ပ်ချ�ပ်တွေရ� 

တာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� ဘ�တ်အ�ဲ့မှျား အတည်ခြုံပ�ခန ်အ်ပ်ထူးာ�တွေသူာ 

စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျား အ�ဲ့ဝင်များျာ�ထံူးသ့ူ�  တာဝနအ်ပ်နှ်ုင်�ထူးာ�သူည်။ 

ဘ�တ်အ�ဲ့တာဝနမ်ျားျာ� လျင်ခြုံများနစွ်ာ မြဲပီ�တွေခြုံများာက်ျွတွေစရန ်များျာ�စွာ 

တွေသူာ ဘ�တ်တွေကျွာ်များတီများျာ�က့ျွ� �ဲ့စည်�ထူးာ�ပါသူည်။ အလာ� 

တစွူာပင် တွေနစ်ဥ််လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအတက်ွျွ 

လက်ျွရ့ှှတွေကျွာ်များတီများျာ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်သံူ�သူပ် �ဲ့စည်�ခြုံခင်� နှ်ုင်် 

တွေကျွာ်များတီအသူစ်များျာ� စတင်မ့ျားတ်ဆိုက်ျွခြုံခင်� အပါအဝင် 

အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတွေကျွာ်များတီများျာ�က့ျွ�လည်� �ဲ့စည်� 

ခ်ဲသူည်။ 

ကြီးကီျွ�များာ�တွေသူာဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ� များရ့ှှတွေစရနနှ််ုင် ် လ့�က်ျွနာမုျား အမူျား 

အကျွျင်မ်ျားျာ�ရ့ှှတွေစရန ် စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့ဝင်များျာ�၏ တွေခါင်� 

တွေဆိုာင်မုျားခြုံ�င် ် Risk and Compliance ဌာနသူစ်က့ျွ� 

�ဲ့စည်�ခ်ဲသူည်။ ထ့ူး�လ့�က်ျွနာမုျား လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ� 

အင်အာ�တွေကျွာင်�လာကျွာ တွေငတွွေကြကျွ�ခဝါချခြုံခင်�လ့�က်ျွနာမုျားများျာ� 

က့ျွ� ပ့�မ့ျား�အာရံို�စ့�က်ျွလာခ်ဲမြဲပီ�ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ လ�ပ်ငန�် 

ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်မုျားက့ျွ� ခြုံပ�လ�ပ်န်ု့�င်တွေစရန ် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ ဘ�တ်အ�ဲ့ 

တွေကျွာ်များတီသ့ူ�  ပံ�မှျားနအ်စီရင်ခံစာများျာ� တင်ခြုံပပါသူည်။ 

လ�ပ်ငန�်တင်ွ�စာရင်�စစ်၏ လ�ပ်ငန�်စဥ််က့ျွ� တတ့ယ်တွေခြုံများာက်ျွ 

ကျွာကွျွယ််တွေရ�အဆိုင်အ်တွေနနှ်ုင် ်စာရင်�စစ်မူျားတွေဘာင် အသူစ်နှ်ုင်် 

နည်�စနစ်အသူစ်များျာ�ခြုံ�င် ်အဆိုင်ခ်ြုံများငု်တ်င်ခ်ဲသူည်။ ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား 

က့ျွ�အတွေခြုံခခံထူးာ�သူည်် စစ်တွေဆို�မုျားများျာ� ခြုံပ�လ�ပ်န်ု့�င်တွေစရန ်

အတက်ွျွ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအဆိုင် ် သူတ်မှျားတ်ချက်ျွပံ�စံသူစ်က့ျွ� 

ခြုံပဌာန�်ခ်ဲသူည်။ လ�ပ်ငန�်တင်ွ� စာရင်�စစ်များျာ�၊ လ�ပ်ငန�် 

ခြုံပင်ပစာရင်�စစ်များျာ�နှ်ုင် ် ဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား စစ်တွေဆို�တွေရ�မုျား�များျာ� 

ထံူးမှျား စာရင်�များျာ� တွေသူချာ စစ်တွေဆို�န်ု့�င်တွေစရနနှ််ုင် ်��စာ�တွေပ�က့ျွ�

င်တယ်ွ်တွေခြုံ�ရှှင်�န်ု့�င်တွေစရန ်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား စာရင်�စစ်တွေကျွာ်များတီက့ျွ� 

ထူးပ်မံျား�ဲ့စည်� ခ်ဲသူည်။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�၏ မှျားနက်ျွနတ်ွေသူာ အ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာ 

ယ်ဥ််တွေကျွျ�မုျားနှ်ုင် ် တန�့်��များျာ�က့ျွ� တွေလ�စာ�တွေစရန ် လာဘ်တွေပ� 

လာဘ်ယူ်တ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ�မူျားဝါဒါ၊ လက်ျွတွေဆိုာင်တွေပ�ခြုံခင်�ဆ့ို�င် 

ရာလမ်ျား�ညွနှနှ််ုင် ် ဆ့ို�ရှှယ််မီျားဒီါယ်ာလမ်ျား�ညွနှမ်ျားျာ�က့ျွ�ပါထူး�တ် 

ခြုံပနခ်ဲ်သူည်။ ထ့ူး� အခြုံပင်ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်၏ အဆံို��သူတ် 

ကျွာလတင်ွဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�နှ်ုင််တွေတဆံ့ို�၍ Town hall ခြုံပ�လ�ပ်

ကျွာတွေခြုံ�ာင်မ်ျားတ်ခြုံခင်�နှ်ုင်ရ့်ို��သူာ�ခြုံခင်�က့ျွ�ပ့�မ့ျား�အတွေလ�ထူးာ�တွေစရန်

6-mths ending 
30 Sep 2017
(MMK’000)

6-mths ending
30 Sep 2018
(MMK’000)

Improvement
(MMK ‘000)

Percentage
Improvement

Operating Income 11,471,875 19,046,663 7,574,788 66%

Operating Expenses 11,505,993 11,304,168 -201,825 -2%

Profit after tax -34,118 5,806,871 5,840,989 > 100%

Assets 936,195,157 1,047,208,972 111,013,815 12%

Loans 555,930,985 651,064,873 95,133,888 17%

Deposits 863,772,456 914,674,470 50,902,014 6%

CEO ၏ အစီ်ရင််ခံံစ်ာ
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တွေခြုံပာကြကျွာ�တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲသူည်။

ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွတွေရ�အ�ဲ့က့ျွ� ဘဏ််တစ်ခ�၏ အတွေရ�ပါတွေသူာ  

အခန�်အတွေနခြုံ�င် ်စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင် ်ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားဆ့ို�င်ရာ အချက်ျွလက်ျွ 

များျာ� ညီတညီူများှ ရ့ှှတွေစရန ် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� မှျား ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ� 

အာ�လံ��က့ျွ� ထူးည််သွူင်�စဥ််�စာ�ထူးာ�ပါသူည်။ ၎င်�သူည် 

သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ� နှ်ုင် ် အာ�လံ��အတက်ွျွ 

ခ့�င်များာတွေသူာ တွေရရှှည်တည်တံမု်ျားက့ျွ� ခြုံ�စ်တွေပ်တွေစပါသူည်။

အပေါ်သုံး�စာ�နှ်ုငုံ်းအလဲတို့းစာ�လဲ��းငုံန်း�မှုျာ� နှ်ုငုံ်း Consumer 

ဘဏ်းလဲ��းငုံန်း�မှုျာ�ကု်� �ု�မုှု�အာရံု� စု�က်းခြုံ�ငုံး�

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် အတွေသူ�စာ�နှ်ုင်အ်လတ်စာ�လ�ပ်ငန�်များျာ� နှ်ုင်် 

Consumer ဘဏ််လ�ပ်ငန�်များျာ�က့ျွ� ပ့�မ့ျား�အာရံို�စ့�က်ျွလ�ပ် 

တွေဆိုာင်သွူာ�များည်ခြုံ�စ်ရာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� အများျ�့�အစာ�ခဲွခြုံခာ� 

သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အတက်ွျွ အဓ့ိကျွ ��စာ�တွေပ� 

လ�ပ်တွေဆိုာင်ရများည်် အရာတစ်ခ�ခြုံ�စ်သူည်။ ဘဏ််၌ ခ့�င်များာတွေသူာ 

တွေချ�တွေငမှွျားတ်တမ်ျား�ရ့ှှတွေနချန့တ်င်ွအတွေသူ�စာ�တွေငတွွေချ� လ�ပ်ငန�် 

တ့��တက်ျွခြုံခင်�နှ်ုင် ် အတွေသူ�စာ�တွေငတွွေချ�လ�ပ်ငန�်ခြုံ�စ်တွေစရန ်

ပ်ံပ့��တွေပ�ခြုံခင်�တ့�၏  အတွေရ�ပါပံ�တ့�သူည် ခြုံများနမ်ျားာစီ်�ပွာ�တွေရ� 

အတက်ွျွ အ တွေရ�ကြီးကီျွ�တွေသူာဗဟ့ု�များဏ့္ဍာ�င် ခြုံ�စ်သူည်ဟု� 

ကျွွန်ု်�ပ်ယံ်�ကြကျွည်ပါသူည်။ ထ့ူး�လ�ပ်ငန�် လည်ပတ်တွေစရန ်

တွေနာက်ျွထူးပ် သီူ�ခြုံခာ�အတွေသူ�စာ�တွေငတွွေချ�လ�ပ်ငန�်ဌာနတစ်ခ� 

က့ျွ� ထူူးတွေထူးာင်ခ်ဲမြဲပီ� ၄င်�ဌာနသူည် JICA ၏ အဆိုင် ်၂ဆိုင်် 

တွေငတွွေချ�မုျားအစီအစဥ််အတက်ွျွ တွေရွ�ချယ််ထူးာ�တွေသူာ ဘဏ်် 

အနည်�စ�မှျား တစ်ခ�ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ထ့ူး�အစီစဥ််သူည် အတ့��နှ်ု�န�် 

နည်�   တွေသူာ အတွေသူ�စာ�တွေငတွွေချ�လ�ပ်ငန�်များျာ�က့ျွ� တွေထူးာက်ျွပ်ံရနနှ််ုင်် 

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံရ့ှှ အ တွေသူ�စာ�တွေငတွွေချ� လ�ပ်ငန�်များျာ� �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွ 

တွေစတွေရ�တ့�က့ျွ� များျာ�စွာ အတွေထူးာက်ျွအကူျွ ခြုံပ�တွေစပါသူည်။ 

�ကျွယ််ဝတွေသူာ customers များျာ�၏  လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� 

ခြုံ�ည််ဆိုည်�ရန ်uab Premier Lounge အသူစ်တစ်ခ�က့ျွ� 

တည်တွေထူးာင်ခ်ဲသူည်။ ၄င်�ကျွမ်ျား�လှမ်ျား�မုျားအသူစ်သူည် �့တ်တွေခ် 

ခြုံခင်�ခြုံ�င် ်ကျွန ်သ်ူတ်ထူးာ�မြဲပီ� တွေရွ�ချယ််ထူးာ�တွေသူာ customers 

များျာ�က့ျွ� ခရီ�သွူာ�ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားတွေပ�ခြုံခင်�၊ လမုူျားတွေရ�အခမ်ျား� 

အနာ�များျာ�နှ်ုင် ် တစ်တွေနရာတည်� ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျား (one-stop 

service) တွေပ�ခြုံခင်�တ့�  ခြုံပ�လ�ပ်တွေပ�တွေနသူည်က့ျွ� တွေတရ့များည် 

ခြုံ�စ်သူည်။ ထ့ူး� အခြုံပင် အ့မ်ျားဝယ််ခြုံခင်�၊ တွေများာ်တွေတာ်ယ်ာဥ််ဝယ်် 

ခြုံခင်�နှ်ုင် ် ပညာတွေရ�တ့�အတက်ွျွ တွေငတွွေကြကျွ�ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားအခြုံပင် 

အခြုံခာ� product များျာ�က့ျွ� မ့ျားတ်ဆိုက်ျွ ခ်ဲမြဲပီ� ၂၀၁၉ တင်ွ 

ထ့ူး�ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ� စတင်များည်ခြုံ�စ်သူည်။

စးမံှုအ��း�ျ��းမုှု အဖွဲ့့� ဖွဲ့့�စည်းး�တို့ည်းးပေါ်ထားာငုံးခြုံ�ငုံး�
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စ့တ်အာ� ထူးက်ျွသူနမု်ျားများျာ�က့ျွ�  ပ့�မ့ျား�တ့��တက်ျွလာတွေစရန ် 

အာ�တွေပ�တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေပ�အာ�ခြုံခင်�ခြုံ�င် ်  ထူူး�ခွနထ်ူးက်ျွခြုံများတ်မြဲပီ�  

တွေခါင်�တွေဆိုာင်မုျား စွမ်ျား�ရည်ခြုံပည််ဝတွေသူာ စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့က့ျွ� �ဲ့

စည်�တည်တွေထူးာင်ခြုံခင်�ကျွ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်က့ျွ� တွေအာင်ခြုံများင်တွေစ 

သူည်် အဓ့ိကျွတွေသူာခ်ျက်ျွများျာ�ထဲူးမှျား တစ်ခ�ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ၂၀၁၈ 

ခ�နစ်တွင် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� ဘဏ််မှျား  အရည်အချင်�ရ့ှှသူူများျာ�က့ျွ�  

ထ့ူး�က်ျွတနတ်ွေသူာတွေနရာများျာ�တွေပ�ခြုံခင်�၊ ယံ်�ကြကျွည်စွာခြုံ�င်တ်ာဝန ်

များျာ�တွေပ�အပ်ခြုံခင်�များျာ�ခြုံပ�လ�ပ်ခ်ဲပါသူည်။ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ၊ ဒါ�တ့ယ် 

ဒါါရ့ို�က်ျွတာနှ်ုင် ် အတွေတအ့ကြကံျွ�ခြုံပည််ဝတွေသူာ လက်ျွတွေထူးာက်ျွ 

ဒါါရ့ို�က်ျွတာ စသူည်် ရာထူူး�များျာ�က့ျွ� တွေဒါသူခံဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�၏ 

တ့��တက်ျွမုျားနှ်ုင် ် လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ� 

တွေသူာအာ�ခြုံ�င် ်အဓ့ိကျွရာထူူး� စ�စ�တွေပါင်� ၈ ခ�က့ျွ� ရာထူူး�တ့��တွေပ� 

ခ်ဲသူည်။

တွေငလွက်ျွကျွျနရှ်ှင်�တမ်ျား�၊ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခတက်ွျွချက်ျွမုျား၊ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

အစီရင်ခံစာများျာ�၊ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားဆ့ို�င်ရာ ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားနှ်ုင် ် 

လစွူမ်ျား�အာ�အရင်�အခြုံများစ် တ့��တက်ျွရန ် စီမံျားမုျားစသူည််ဘဏ်် 

လ�ပ်ငန�်ဆ့ို�င်ရာ ဗဟု�သူ�တတွေဝများှတွေသူာ သူင်တန�်များျာ�က့ျွ�ပါ 

ခြုံပ�လ�ပ်တွေပ�ခ်ဲပါသူည်။ ထ့ူး�အခြုံပင်ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဌာန၏ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ 

မှျား PwC Financial Officer Programme  က့ျွ�တက်ျွ 

တွေရာက်ျွတွေစကျွာ ဘဏ္ဍာာတွေရ�စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားဆ့ို�င်ရာ ထူးင်ခြုံများင်ယူ်ဆို 

ချက်ျွများျာ�နဲ ် န်ု့�င်ငံတကျွာ စာရင်�အင်�တ့��တက်ျွမုျားဆ့ို�င်ရာ  

စံနှ်ု�န�်များျာ�နဲ ် အတွေလ်အထူးများျာ�က့ျွ� သူင်ယူ်တွေလ်လာတွေစခ်ဲပါ 

သူည်။ အရည်အချင်�ရ့ှှတွေသူာ ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�အာ� များတကဲွူျွခြုံပာ� 

တွေသူာအလ�ပ်တွေနရာများျာ�သ့ူ� တွေစလတ်ှကျွာ တွေလလ်ာ လ�ပ်တွေဆိုာင် 

တွေစခြုံခင်�သူည် တ့��တက်ျွလာမုျား၏အဓ့ိကျွတွေကျွျာရ့ို��ခြုံ�စ်ပါသူည်။ 

 စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတွေကျွာ်များတီများျာ�က့ျွ�လည်� ပ့�မ့ျား� ရှှင်�လင်�ခြုံပတ်သူာ�

တွေသူာ တင်ခြုံပမုျားစနစ်များျာ�ခြုံ�စ်တွေစရန ်ခြုံပနလ်ည်�ဲ့စည်�ခ်ဲပါသူည်။ 

Be the Change Myanmar

"Be the Change Myanmar”  ဟုတူွေသူာ အစီအစဥ််က့ျွ� 

၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ်  ဒီါဇင်ဘာလတင်ွ စတင်မ့ျားတ်ဆိုက်ျွ တွေပ�ခ်ဲသူည် 

မှျားာဘဏ််၏အရ့ှှနအ်ဟု�နခ်ြုံ�င််တ့��တက်ျွတွေနမုျား၊ ခြုံများနမ်ျားာခ်ြုံပည်သူူ 

များျာ�အတက်ွျွ ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ အကျွျ�့�အခြုံများတ်များျာ�က့ျွ� 

အရ့ှှနအ်ဟု�နခ်ြုံ�င်် ယူ်တွေဆိုာင်လာန်ု့�င်များည်် ယံ်�ကြကျွည်ချက်ျွများျာ� 

က့ျွ� တွေ�ာ်တွေဆိုာင်တွေနခြုံခင်�ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ထ့ူး�က်ဲျွသ့ူ� တွေသူာတွေခြုံပာင်� 

လဲမုျားများျာ�အတက်ွျွ  uab ဘဏ််မှျား ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�အာ� ပထူးများ 

��စွာ လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ�တင်ွ ပါဝင်တွေစမြဲပီ� လမ့ူျားအကျွျ�့�ခြုံပ� လ�ပ်ငန�် 

များျာ�က့ျွ�  ပ့�မ့ျား�ကျွျယ််ခြုံပန ်ခ်ွဲစွာ  တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေစပါသူည်။ "သူင်် 

ဆို�တွေတာင်�များျာ�အမှျားနတ်ကျွယ််ခြုံ�စ်လာတွေစခြုံခင်�" ဟု�အများည်ရ 

တွေသူာ အစီအစဥ််နှ်ုင် ်  ဒါ�တ့ယ်အကြီးက့ျွမ်ျားတွေခြုံများာက်ျွ ကျွျင်�ပခြုံခင်� 

တင်ွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  တွေလ�စာ�ချစ်ခင်ရတွေသူာ Customer များျာ�၊  

ဧည််သူည်တွေတာ်များျာ� နှ်ုင်အ်တ ူချ�့တဲန််ုမ်ွျား�ပါ�သူည်် ကျွတွေလ� 

CEO ၏ အစီ်ရင််ခံံစ်ာ
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ငယ််တွေပါင်� ၁၀၀၀ တွေကျွျာ်က့ျွ� ကူျွညီတွေ��များမြဲပီ� တွေများှာ်လင်ခ်ျက်ျွ

တွေရာင်နမီျားျာ�  တွေပ�တွေဆိုာင်န်ု့�င်ခ်ဲသူည်မှျားာ ဂု�ဏ််ယူ်စရာပင်ခြုံ�စ်ပါ 

သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့� ၏ဘဏ််လ�ပ်ငန�်အာ� ပ့�မ့ျား�တ့��တက်ျွလာမြဲပီ� အာ�

လံ��အတူတကွျွ �ကျွယ််ဝလာရနမ်ျားည်က့ျွ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  အခြုံပည််

အဝယံ်�ကြကျွည်မြဲပီ� ခြုံများနမ်ျားာ်အတွေကျွာင်�ဆံို��ဘဏ််အခြုံ�စ် တွေရှှ�

ကျွ��တွေဆိုာင်ရနမှ်ျားာ  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏    အနာဂုတ်ရည်မှျားန�်ချ

က်ျွခြုံ�စ်ပါသူည်။ ထ့ူး� တွေကြကျွာင် ်"Be the Change Myan-

mar”  အစီအစဉ််က့ျွ� တွေ�ာ်တွေဆိုာင်ရာတင်ွ ခြုံပည်သူူများျာ�၏ 

လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� ပ့�မ့ျား�၍ ထ့ူးထ့ူးတွေရာက်ျွတွေရာက်ျွ လမ့ူျား အကျွျ�့� 

ခြုံပ�န်ု့�င်ရနမှ်ျားာ အဓ့ိကျွခြုံ�စ်ပါသူည်။ 

န်ည်းး��ည်းာပေါ်�တို့းကု်�အသုံးက်းသွုံးငုံး�ခြုံ�ငုံး� 

Smart Phone များျာ�နှ်ုင် ်အခြုံခာ� စက်ျွပစစည်�များျာ�က့ျွ�  

ခြုံများနဆ်ိုနစွ်ာ အသံူ��ခြုံပ�တတ်ခြုံခင်�သူည်  ခြုံများနမ်ျားာဘ်ဏ္ဍာာတွေရ� 

ကျွဏ္ဍာ အတက်ွျွ အထူူး� တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ အခွင်အ်တွေရ� ခြုံ�စ်ပါ 

သူည်။ ယ်ခ�က်ဲျွသ့ူ�တွေသူာ နည်�ပညာဆ့ို�င်ရာ တ့��တက်ျွတွေခြုံပာင်�လဲ 

မုျားများျာ�အတက်ွျွ အစီအစဉ််များျာ�တွေဆိုာက်ျွရွက်ျွထူးာ�လျက်ျွရ့ှှမြဲပီ� 

ဘဏ််၏ Mobile Application တစ်ခ�က့ျွ� ၂၀၁၉ ခ�န

စ်အတွေစာပ့�င်�တွင် အသံူ��ခြုံပ�သူူများျာ�ပ့�မ့ျား�အဆိုင်တွေခြုံပတွေစရန ်

ရည်ရွယ််၍ မ့ျားတ်ဆိုက်ျွတွေပ�သွူာ�များည် ခြုံ�စ်ပါသူည်။ 

၂၀၁၉အတွို့က်း အပေါ်လဲ�ထားာ�ပေါ်�ာငုံး�ွက်းမုှုမှုျာ�

Rebrand, Refresh & Revenue Growth

ကျွွနပ််တ့�၏ တွေအာင်ခြုံများင်တွေသူာ အ�တ်ခြုံများစ်ချခ်ဲ မုျားနှ်ုင်အ်တ ူ

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ၂၀၁၉ ခ�နှ်ုစ်အတက်ွျွ brand အသူစ် 

နှ်ုင် ် က့ျွ�ယ််ပ့�င် အမှျားတ်တံဆ့ိုပ်အသူစ်က့ျွ� စတင်လ�ပ်တွေဆိုာင် 

တွေနမြဲပီခြုံ�စ်ပါသူည်။ 

Rebrand

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ခြုံပနလ်ည်သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ ရည်ရွယ််ချက်ျွ 

နှ်ုင် ် ရည်မှျားန�်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ခြုံပင်ဆိုင်မုျားနှ်ုင်အ်တ ူ

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် brand အသူစ်နှ်ုင် ် အမှျားတ်တံဆ့ိုပ်အသူစ် 

များျာ� ခြုံပနလ်ည်ခြုံပင်ဆိုင်ခြုံခင်�က့ျွ� တရာ�ဝင် စတင် တွေဆိုာင်ရွက်ျွ 
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တွေသူာ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဆီိုသ့ူ�  ��တည်သွူာ�ရန၊် လမ့ူျားအကျွျ�့�ခြုံပ� 

ဘဏ််လ�ပ်ငန�်က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်ရန၊် ခြုံပည်သူူများျာ�နှ်ုင် ် ဆိုက်ျွ 

သွူယ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွရန၊် အခွင်အ်လမ်ျား�တွေကျွာင်�များျာ� �နတီ်� 

တွေပ�ရန ် နှ်ုင် ် ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ဘဝများျာ�ဆီိုသ့ူ�  တွေခြုံပာင်� 

လဲတွေပ�ရနခ်ြုံ�စ်ပါသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ၂၀၁၉ခ�နှ်ုစ် တွေများလ 

တင်ွ Times City ရ့ှှ uab Tower သ့ူ� တွေခြုံပာင်� 

တွေရှ�ရန ် တွေများှာ်လင််ထူးာ�ပါသူည်။ ထ့ူး�တွေခြုံပာင်�တွေရှ�မုျားသူည် 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  အ�ဲ့အစည်�၏ သူမ့ျား�င်�တင်ွထူးင်ရှှာ�တွေသူာမှျားတ်တ့�င် 

တစ်ခ� ခြုံ�စ်လာပါလ့မ််ျားများည်။ 

Refresh

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် အဓ့ိကျွအတွေနခြုံ�င် ်လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွ နှ်ုစ်ခ�က့ျွ� 

အတွေလ�ထူးာ�တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေနပါသူည်။ ပထူးများတစ်ခ�မှျားာ ကျွွန်ု်�ပ် 

တ့�ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�၏ အတွေတအ့ကြကံျွ�နှ်ုင် ် လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်ရွက်ျွမုျား 

ပံ� စံက့ျွ� ခြုံပန်လည်ဆိုန်�သူစ်ခြုံခင်�ခြုံ�စ်သူည်။ဤတွင်သူင် 

ယူ်မုျားနှ်ုင်် �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျားဆီိုသ့ူ�  ချတီက်ျွရာ၌ ခြုံပနလ်ည်ခြုံပင် 

ဆိုင်မုျားနှ်ုင်အ်တ ူ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�၏ စွမ်ျား�ရည်များျာ� 

တ့��တက်ျွလာတွေစခြုံခင်�က့ျွ� အတွေလ�ထူးာ� လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေနခြုံခင်� 

ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ဒါ�တ့ယ်တစ်ခ�မှျားာ Customer များျာ�၏ 

အတွေတအ့ကြကံျွ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်မုျားခြုံ�စ်ရာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

အတွေနခြုံ�င််ဘဏ််ခဲွရ့ှှ Customer တစ်တွေယ်ာက်ျွချင်�စီ 

သူာများကျွ  အခြုံခာ�တွေသူာ Custom၊er များျာ�ပါ ဒီါဂုျစ်တယ်် 

ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျား အတွေတအ့ကြကံျွ�က့ျွ� ထ့ူးတွေတစ့ွမုျားရ့ှှတွေစရနနှ််ုင််တွေကျွျနပ် 

အာ�ရမုျားရ့ှှတွေစရန ်တ့� ဦးခြုံ�စ်သူည်။

Revenue Growth

၀င်တွေငတ့ွ��တက်ျွမုျားသူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင် ်၀နထ်ူးမ်ျား� 

များျာ�တင်ွရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုရံန ် အတွေရ�ပါတွေသူာ အစ့တ်အပ့�င်� 

တစ်ခ�ခြုံ�စ်ပါသူည်။ တွေရရှှည်တည်တံတ်ွေသူာ အခြုံများတ်အစွန�် 

ရရ့ှှမုျားက့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွ ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�န်ု့�င်တွေစရန ်အတက်ွျွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

သူည် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်စီ�ပွာ�တွေရ�ရာကျွွမ်ျား�ကျွျင်မုျားတ့�က့ျွ� အတွေခြုံခခံ 

ကျွာ ဆိုက်ျွလက်ျွ ကြီးက့ျွ��ပမ်ျား�သွူာ�များည်ခြုံ�စ်သူည်။ တွေဂုဟုစနစ်က့ျွ� 

အစဥ််အလာအရသူာများကျွ ဒီါဂုျစ်တယ််စနစ်အရပါ ပ့�မ့ျား�ကျွျယ်် 

ခြုံပန ်လ်ာတွေစရန ် အတက်ွျွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် စီ�ပွာ�တွေရ�ပံ�စံ 

CEO ၏ အစီ်ရင််ခံံစ်ာ

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၂၆



အသူစ်များျာ�၊ စီ�ပွာတွေရ�ဗျူဟုာမ့ျားတ်�က်ျွများျာ�နှ်ုင် ် လက်ျွတွဲ 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွခြုံခင်�တ့�က့ျွ� ခြုံပ�လ�ပ်သွူာ�များည်ခြုံ�စ်သူည်။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အတွေပ် ယံ်�ကြကျွည်မုျားနှ်ုင် ် တွေထူးာက်ျွပံအာ�တွေပ�မုျားတ့�  

အတက်ွျွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့အာ� စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့၏ 

က့ျွ�ယ််စာ� ကျွွန်ု်�ပ်မှျား စ့တ်ရင်�မှျားနခ်ြုံ�င် ်တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှပါသူည်။ 

ဘဏ််က့ျွ� အခန�်ကျွဏ္ဍာသူစ်တစ်ခ�ဆီိုသ့ူ�  ��တွေဆိုာင်လမ်ျား�ညွနှ ်

ခြုံပသူတွေပ�မုျားနှ်ုင်အ်တ ူကျွွန်ု်�ပ်နှ်ုင် ်ကျွွန်ု်�ပ်၏ စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့ 

အာ� ယံ်�ကြကျွည်တွေပ�ပါတွေသူာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ဘဏ််၏ ဥ်ကျွက ဌက့ျွ� 

လည်� အထူူး�တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှပါသူည်။ ယ်ခ�အချန့သ်ူည် 

ခြုံများနမ်ျားာန််ု့�င်ငံ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်ကျွဏ္ဍာနှ်ုင် ် uab bank အတက်ွျွ 

အချန့သ်ူများယ်တွေကျွာင်� ခြုံ�စ်ပါသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့� နှ်ုင်အ်တ ူ

လက်ျွတွဲလ�ပ်က့ျွ�င်တွေနတွေသူာ Customer များျာ� ၊ ဌာနဆ့ို�င်ရာ 

တာဝနရ့ှ်ှလကူြီးကီျွ�များင်�များျာ�အာ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  uab အတွေပ် ယံ်�ကြကျွည် 

မုျားအတက်ွျွ ကျွွန်ု်�ပ်မှျား လုက့်ျွလုက့်ျွလဲှလဲှ တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှပါသူည်။

အတွေရ�ကြီးကီျွ�ဆံို��အတွေနခြုံ�င် ် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အတွေပ် ယ်ခ�အချန့ထ့်ူး 

ယံ်�ကြကျွည် အာ�တွေပ� တွေထူးာက်ျွခံတွေပ�ပါတွေသူာ uabian တစ်��  

တစ်တွေယ်ာက်ျွချင်�က့ျွ� တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှပါသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ 

စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့ အာ� တွေခြုံပာကြကျွာ�လ့�သူည်မှျားာ ကျွွန်ု််�ပ်အတွေပ်  

ယံ်�ကြကျွည်မုျားနဲ ် တွေထူးာက်ျွခံအာ�တွေပ�မုျားများျာ အတက်ွျွ တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှ 

ပါတယ််။ ၄င်�တ့�၏ ကြီးက့ျွ��စာ� အာ�ထူး�တ်မုျားများပါဘဲ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

အတွေနခြုံ�င် ်ဤက်ဲျွသ့ူ� တွေသူာ ကြီးကီျွ�များာ�သူည်် တွေအာင်ခြုံများင်မုျားက့ျွ� ရရ့ှှ 

များည် များဟု�တ်ပါ။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့� ဦးကြကံျွ�တွေတခ်ဲ့ရတွေသူာ စ့နတ်ွေခ်မုျားများျာ� 

ကြကျွာ�ထဲူးမှျား ယ်ခ�လ့� အတွေခြုံပာင်�အလဲများျာ� ခြုံပ�လ�ပ်ခ်ဲသူည်က့ျွ� 

တွေတဖ့ြိုးခြုံများင်ရခြုံခင်�မှျားာ တွေကျွျနပ်အာ�ရ�ွယ််ခြုံ�စ်သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

အတတူကွျွ လ�ပ်တွေဆိုာင်ပါကျွ ပ့�မ့ျား�ကြီးကီျွ�များာ�တွေသူာ အတွေခြုံပာင်�အလဲ 

များျာ�ခြုံပ�လ�ပ်န်ု့�င်မြဲပီ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံ၏ အခ့�င်များာဆံို��တွေသူာ ဘဏ်် 

တစ်ခ�အခြုံ�စ် ရပ်တည်န်ု့�င်သူည်ဟုတူွေသူာ ရည်မှျားန�်ချက်ျွ 

က့ျွ� အတွေကျွာင်အထူးည် တွေ�ာ်တွေဆိုာင်န်ု့�င်လ့မ််ျားများည်ဟု� ယံ်�ကြကျွည်ပါ 

သူည်။

Christopher Loh
Chief Executive Officer
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အစ�ရှှိယ်းယ်ာရှှိငုံးမှုျာ�အတွို့က်း လဲ��းငုံန်း�ပေါ်�ရှှိည်းးတို့ည်းးတ်ံို့�ု�ငုံးပြီးမှု�နု်ု�ငုံးမုှုကု်� ဖွဲ့န်းတို့း�ခြုံ�ငုံး�

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�အတက်ွျွ အဓ့ိအတွေရ�ပါသူည််အချက်ျွမှျားာ ဘဏ််ရ့ှှ အရင်�အခြုံများစ်များျာ�က့ျွ� တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ 

အသံူ��ခြုံပ�၍ လ�ပ်ငန�် တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားန်ု့�င်မုျားက့ျွ� �နတီ်�ခြုံခင်�ပင်ခြုံ�စ်သူည်။

Use of our Resources

• Brand 

• Customer  
relationships

• Capital

• Funding

• Employees

• Branches & 
physical infra-
structure

• Digital infra-
structure

• Technology

• Natural resources

Creation of Value

• Our Strategy & Mssion
A business plan is formulated 
annually; with strategy, use of 
resources and targets tracked 
throughout the financial year 

• Our Core Business
We focus on our core business
• Consumer Banking 
• Corporate Banking
• Trade Finance
• SME Banking
• uab securities 

• Our Governance Structure 
Strong leadership, corporate 
governance and risk manage-
ment are key components.

• Differentiating
In a competitive market, we seek 
to differentiate ourselves from 
our competitors.  

• Performance Evaluation
Annual targets are monitored and 
employees are appraised annu-
ally via a balanced approach.

Our Stakeholders

• Shareholders

• Customers 

• Employees

• Contractors

• Government

•  Society 

Feedback and active 

engagment with our 

stakeholders enable 

us to evaluate the 

value creation  

process.

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ Business Model မှျားာ တွေကျွာင်�မွျားနခ့်�င်များာတွေသူာ များဟုာဗျူဟုာများျာ�နှ်ုင််တွေပါင်�စပ်ထူးာ�မြဲပီ�၊ လ�ပ်ငန�်၏ အဓ့ိကျွကျွျ 

တွေသူာလ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�၊ခ့�င်များာတွေသူာအ�ဲ့အစည်�     အ�ပ်ချ�ပ်မုျားပံ�စံ နှ်ုင် ်ထူူး�ခြုံခာ�သူာလနွစွ်ာ      စွမ်ျား�တွေဆိုာင်န်ု့�င်မုျားများျာ� နှ်ုင်အ်တ ူကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

၏အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�အပါအဝင် ဆိုက်ျွစပ်ဆိုက်ျွတွေနသူူများျာ� အာ�လံ��အတက်ွျွအတွေကျွာင်�ဆံို��တန�့်��က့ျွ� ယူ်တွေဆိုာင်လာ 

ရနခ်ြုံ�စ်ပါသူည်။

အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�အပါအဝင်ကျွွန်ု်�ပ်တ့� နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွစပ်တွေနသူူများျာ�ထံူးမှျား သံူ��သူပ်ချက်ျွများျာ�ရယူ်ခြုံခင်� နှ်ုင် ်တွေဆွို�တွေန်ု�ွ လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ� 

၌ တက်ျွကြကျွစွာ ပါဝင်လ�ပ်တွေဆိုာင်ခြုံခင်�တ့�သူည်  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  Business     Model က့ျွ� �နတီ်�ရာတင်ွ အတွေကျွာင်�ဆံို�� ကူျွညီပ်ံပ့��သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ Business Model က့ျွ��နတီ်�ရာတင်ွ ကျွာလတ့�၊ အလယ််အလတ်နှ်ုင်် ကျွာလရှှည်တ့� ဦး၌ပါ ဟုနခ်ျက်ျွညီတွေစရန ်

နှ်ုင်် အကျွျ�့�အခြုံများတ်ရ့ှှတွေစရန ် အတက်ွျွ ထူးည််သွူင်�စဥ််�စာ�သူည်။ ကျွာလတ့�အတက်ွျွ အကျွျ�့�အခြုံများတ်ရ့ှှတွေစရန ် တစ်ခ� 

တည်�ကြကျွည််ပါကျွ တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားန်ု့�င်များည် များဟု�တ်တွေပ။

ကျွွနှ်�ပ်တ့်�၏ Business Model
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ကျွွနှ်�ပ်တ့်�၏ Product နှှင််် ဝန်းတ်ွေဆိုာင််မုျားများျာ�
uab မှျားအများျ�့�များျ�့�တွေသူာ Product များျာ� နှ်ုင်် ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�က့ျွ� Customer များျာ�ထံူးသ့ူ�  ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားတွေပ�လျက်ျွ 

ရ့ှှသူည်။ ၄င်�တ့� မှျားာ တွေအာက်ျွပါအတ့�င်�ခြုံ�စ်သူည်။

Consumer Banking: 
• uab Deposit Accounts

• Current Account
• Savings Account
• Call Account
• Savings Plan
• Fixed Deposit 

• uab Foreign Currency Accounts 
(USD, Euro, SGD) 

• uab Foreign Exchange Services 
• uab Hire Purchase and Vehicle Financing 
• uab Home Loans
• uab Wedding Package
• uab Giro Payments

Corporate Banking: 
• Working Capital Financing 
• Machinery Financing 
• Construction Financing 
• Receivable Financing  
• Export Financing 
• Import Financing 

SME Financing
• SME Loans and Overdrafts
• JICA 2-Step Loans

Trade Finance: 
• Letters of Credit 
• Documentary Collection 
• Bank Guarantees 

Fund Transfer services
• CBM Net Interbank Payments
• International SWIFT Payments
• Western Union Money Transfer 
• RIA Money Transfer Service

Electronic services:
• Internet Banking
• Mobile Banking
• ATMs

Cards
uab Visa Credit Cards
uab Prepaid Visa Cards
uab MPU Debit/ATM Cards 

Product မှုျာ�အပေါ်�် တို့ာဝန်းယူ်မုှု
ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ Product နှ်ုင်် ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�မှျားကျွွန်ု်�ပ်တ့�  
Customer များျာ�၏လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင်က့်ျွ�က်ျွညီတွေစရန ် 
�နတီ်�ထူးာ�ပါသူည်။

စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ� လ�ပ်တွေဆိုာင်ရာတင်ွ လ�ပ်ငန�် 
၏တန�့်�� နှ်ုင်် အတွေရာင်�အဝယ််ခြုံပ�လ�ပ်မုျား အမူျားအကျွျင်် 
များျာ� သူဟုဇာတ ခြုံ�စ်တွေစရနနှ််ုင််လ့�က်ျွတွေလျာညီတွေထွူးမုျားရ့ှှ
တွေစရန။်

Product များျာ�အာ�လံ��သူည် Product        Committee မှျား 
ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွများျာ� အတ့�င်� Customer များျာ�၏ လ့�အပ် 
ချက်ျွများျာ�နှ်ုင်် က့ျွ�က်ျွညီတွေစရန ် အခြုံပင် စံချန့စံ်နှ်ု�န�်များျာ� 
နှ်ုင််ပါ က့ျွ�က်ျွညီတွေစရန။်

Customer များျာ�နှ်ုင်် ဆိုက်ျွဆံိုတွေနရတွေသူာ ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ� 
သူည်လည်� Product ဆ့ို�င်ရာ အသ့ူပညာ၊ Know    Your 
Customer ဆ့ို�င်ရာမူျားဝါဒါ နှ်ုင်် စည်�များျဥ််�၊ စည်�ကျွမ်ျား� 
လ့�က်ျွနာမုျားများျာ� ရ့ှှတွေစရန။်

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၃၀



Our Correspondent Bank Network Country

1 LandesBank Baden-Wurttemberg Germany

2 DBS Bank Singapore

3 OCBC Bank Singapore

4 United Overseas Bank Singapore

5 May Bank Singapore

6 May Bank Malaysia

7 United Bank of India India

8 Krung Thai Bank Thailand

9 Bangkok Bank Thailand

10 Kasikorn Bank Thailand

11 Siam Commercial Bank Plc Thailand

12 Korea Exchange Bank South Korea

13 Mizuho bank Japan

14 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Japan

15 First Commercial Bank Taiwan

16 Commercial Bank of Ceylon Plc Sri Lanka

17 AK TIF Yatirm Bankasi A.S. Turkey

18 China Construction Bank China

To facilitate international trade for Customers, uab maintains over 100 RMA relationships with 
banks globally and 18 Correspondent banks.
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ကျွွနှ်�ပ်တ့်�၏ဆိုက်ျွသူေယ််မုျား ကျွေန်းရ်က်ျွ
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ဆံို��ရှုံးရံုို�နှ့�င််တွေခြုံခံစီ်မံျားခံန်း ်ခ်ွဲခံေဲမုျားနှှင််် 
လ�ပ်င်န်း�်တ်ေင််�ထ့ိန်း�်ခံျ�ပ်မုျားစ်န်းစ််

တို့ာဝန်းယူ်ပေါ်�ာငုံး�ွက်းမုှု

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ဘဏ််၏ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ်ဌာနတင်ွ� 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်၏ လံ�တွေလာက်ျွမုျားနှ်ုင် ်သူများာဓ့ိရ့ှှမုျားက့ျွ� ခြုံပနလ်ည် 

သံူ��သူပ်ရနအ်တက်ွျွ ၎င်�၏အလံ��စံ�တာ၀နက့်ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ� 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ ဤစနစ်သူည် ဘဏ််၏လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွ 

များျာ�နှ်ုင်ဆ့်ို�င်တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� လံ��ဝတွေရှှာင်ရှှာ�ရန ် 

သ့ူ� များဟု�တ် �ယ််ရှှာ�ရနထ်ူးက်ျွ ဘဏ််၏ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ� 

က့ျွ� လက်ျွခံန်ု့�င်တွေသူာပံ�စံတစ်ခ�အတင်ွ�တင်ွ စီမံျားန်ု့�င်ရန ်ဒီါဇ့�င်� 

ခြုံပ�လ�ပ်ထူးာ�သူည်။ ထ့ူး�တွေကြကျွာင် ်၎င်�သူည် ကျွျ�့�တွေကြကျွာင်�ဆီိုတွေလျာ် 

တွေသူာ်လည်�ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုင်စီ်မံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားဆ့ို�င်ရာသူတင်�အချက်ျွ 

အလက်ျွများျာ�က့ျွ�လွဲမှျားာ�စွာတွေ�ာ်ခြုံပခြုံခင်�၊သ့ူ� များဟု�တ်တွေငွတွေကြကျွ� 

ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားနှ်ုင် ်လ့မ်ျားလည်မုျားတ့�က့ျွ� ဆိုန ်က်ျွျင်၍ အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွ 

မုျားရ့ှှတွေကြကျွာင်� လံ��ဝအာများခံချက်ျွများတွေပ�န်ု့�င်ခြုံခင်�ခြုံ�စ်သူည်

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ပ့�င်�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင် ်ပတ်သူက်ျွ 

သူည်် အစီရင်ခံစာများျာ�က့ျွ� ပံ�မှျားနလ်က်ျွခံမြဲပီ� ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ် 

သူည်။ ဘဏ််အတက်ွျွတည်တွေထူးာင်ခ်ဲတွေသူာ ဌာနတင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ် 

မုျားစနစ်သူည် ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�၏ ရင်�နှ်ု�ီခြုံများပ်ုနှ်ုမုံျားများျာ�နှ်ုင် ်ဘဏ််၏ 

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� ကျွာကွျွယ််တွေစာင်တ်ွေရှှာက်ျွရနခ့်�င်များာလံ�တွေလာက်ျွ

သူည်။ 

ဘဏ််သူည် ကြကံျွ�တွေတတ့ွေနရတွေသူာ သ့ူသူာတွေသူာဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာ 

န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� တွေ�ာ်ထူး�တ်ခြုံခင်�၊ အကဲျွခြုံ�တ်ခြုံခင်�၊ စီမံျားခြုံခင်� 

စသူည်် ဆိုက်ျွလက်ျွခြုံ�စ်တွေပ်တွေနတွေသူာ လ�ပ်ငန�်စဥ််လ�ပ်တွေဆိုာင် 

ခ်ဲသူည်။ ဤလ�ပ်ငန�်စဥ််တင်ွစီ�ပွာ�  တွေရ� ပတ်ဝန�်ကျွျင်နှ်ုင်် 

စည်�များျဥ််� စည်�ကျွမ်ျား�အတွေခြုံပာင်�အလဲများျာ�ရ့ှှသူည််အခါစနစ် 

က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ခြုံပင်ဆိုင်ခြုံခင်�များျာ�လည်�ပါဝင်သူည်။ ထ့ူး�စနစ် 

က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ခြုံပင်ဆိုင်ရာတင်ွ ဘ�တ်အ�ဲ့မှျား ခြုံပနလ်ည်သံူ�� 

သူပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် တွေနာက်ျွဆံို��အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�များျာ�အာ� တစ်နှ်ုစ် 

အတင်ွ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား၏အခန�်ကျွဏ္ဍာသူည် 

ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွရနနှ််ုင် ် ထ့ူးန�်ချ�ပ်ရန ်

မူျားဝါဒါများျာ�၊ လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�နှ်ုင် ်လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွများျာ�က့ျွ� 

အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ခြုံခင်�၊ ကြကံျွ�တွေတတ့ွေနရတွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� အကဲျွခြုံ�တ်ခြုံခင်�၊ ထ့ူး�ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ

များျာ�က့ျွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွရနသ်ူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ပ့�င်� 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်တစ်ခ�က့ျွ� ဘ�တ်အ�ဲ့မှျား ဒီါဇ့�င်�ဆဲွိုအတွေကျွာင်အ

ထူးည်တွေ�ာ်ရနခ်ြုံ�စ်ပါသူည်။ 

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ဘ�တ်အ�ဲ့က့ျွ�ယ််စာ� လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ် 

မုျားအတွေပ် ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်မုျားအခန�်ကျွဏ္ဍာက့ျွ� ထူးည််သွူင်�ရန ်ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်

တွေခြုံခများျာ�က့ျွ�တွေ�ာ်ထူး�တ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်ဘ�တ်အ�ဲ့သ့ူ�  အတွေရ�ကြီးကီျွ�တွေသူာ  

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခခြုံပဿနာများျာ�က့ျွ� တင်ခြုံပခြုံခင်�တ့�အပါအ၀င် အစ 

ရ့ှှသူည်် ဘ�တ်အ�ဲ့စာရင်�စစ်တွေကျွာ်များတီ (BAC) ၏တာဝနမ်ျားျာ� 

က့ျွ� တ့��ချ ဲ�ခ်ဲသူည်။ BAC က့ျွ� သီူ�ခြုံခာ�လတ်ွလပ်တွေသူာစာရင်�စစ် 

လ�ပ်ငန�်တစ်ခ�ကျွ အတွေထူးာက်ျွအပ်ံတွေပ�မြဲပီ� ၎င်�က့ျွ�တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွ 

သူတင်�ပ့� သူည်။

�ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု မူှု ပေါ်ဘာငုံး

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ၎င်�၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့ 

တွေကျွာ်များတီ (BRC) မှျားတစ်ဆိုင် ် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

နည်�ဗျူ ဟုာများျာ�၊ နည်�စနစ်များျာ�၊ မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင်လ်မ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွ 

များျာ�က့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ စည်�များျဉ််�စည်�ကျွမ်ျား� 

လ့�အပ်ချက်ျွများျာ� လ့�အပ်သူည််အခါ ဘ�တ်အ�ဲ့မှျား ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

မူျားဝါဒါများျာ�၏ အတည်ခြုံပ�ချက်ျွများျာ�က့ျွ�ရရ့ှှသူည်။ ထ့ူး�အခြုံပင် 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတွေကျွာ်များတီသူည် ဘဏ််၏စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�နှ်ုင်် 

သူက်ျွဆ့ို�င်သူည်် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ�တွေလလ်ာခြုံခင်�နှ်ုင် ်အများျ�့�များျ�့� 

တွေသူာ  ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားဆ့ို�င်ရာမူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင် ်လ�ပ်ထံူး�� 

လ�ပ်နည်�များျာ�က့ျွ� အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ရန ်တာ၀နယူ််သူည်။  

ဘဏ််၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားမူျားတွေဘာင်နှ်ုင် ် ပတ်သူက်ျွ၍  

ထူးပ်မံျားသ့ူရ့ှှလ့�ပါကျွ ဤနှ်ုစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာပါ ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအစီရင်ခံစာက့ျွ� �တ်ရုိုန်ု့�င်ပါသူည်။ 

ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားလ�ပ်ငန�်တင်ွ ဘဏ််၏တွေနစ်ဉ််လ�ပ်ငန�် 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွမုျားများျာ�မှျား တွေပ်တွေပါက်ျွလာတွေသူာ အဓ့ိကျွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င် 

တွေခြုံခများျာ�မှျားာ တွေ�ကျွ�မီှျားဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ၊ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်

တွေခြုံခနှ်ုင် ်လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခတ့�ပါဝင်သူည်။ 

လဲ��းငုံန်း�တွို့ငုံး�ထုားန်း��ျ��းမုှုစန်စး

 တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်တစ်ခ�ရ့ှှတွေကြကျွာင်� တွေသူချာ 

တွေစရန ် ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် လ�ပ်ငန�်တင်ွ� ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်၏ 

လံ�တွေလာက်ျွမုျားနှ်ုင် ် သူများာဓ့ိရ့ှှမုျားက့ျွ� ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ရာတင်ွ 

အဓ့ိကျွခြုံ�စ်စဥ််များျာ�က့ျွ� တည်တွေထူးာင်ခ်ဲသူည်။ အဓ့ိကျွ လ�ပ်ငန�် 

စဥ််များျာ�မှျားာ-

•   ပံ�မှျားနနှ််ုင် ် ခြုံပည််စံ�တွေသူာ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအစီရင်ခံစာများျာ�က့ျွ�  
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အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင််များဟုာဗျူဟုာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီသ့ူ�  

ဘဏ််၏ တွေငတွွေကြကျွ�စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်နှ်ုင် ် အဓ့ိကျွစီ�ပွာ�တွေရ� 

လ�ပ်ငန�်ညွနှ�်က့ျွန�်များျာ�နှ်ုင်် ပတ်သူက်ျွ၍လစဥ််တွေထူးာက်ျွ

ပ်ံတွေပ�သူည်။၎င်�သူည်လျာထူးာ�ချက်ျွ အစီအစဥ််များျာ�

နှ်ုင််အမှျားနတ်ကျွယ််စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်များျာ�အကြကျွာ� သ့ူသူာ

ထူးင်ရှှာ�တွေသူာကွျွာခြုံခာ�ချကျွများျာ�က့ျွ�ထ့ူးတွေရာက်ျွစွာတွေစာင််

ကြကျွည််စစ်တွေဆို�ရနခ်ြုံ�စ်သူည်။ 

• ရှှင်�လင်�စွာ သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ အ�ဲ့ဝင်�ဲ့စည်�ပံ�နှ်ုင်် 

သူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ အခွင်အ်ာဏ်ာအဆိုင်မ်ျားျာ�အပါအဝင် 

ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီများျာ�နှ်ုင် ်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွတွေရ�ဆ့ို�င်ရာတာဝန ်

များျာ�က့ျွ� လှအဲပ်ခြုံခင်�၊ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား မူျားတွေဘာင်၊ 

ကျွျင်ဝ်တ်စည်�များျဥ််�၊ လ့စွစွမ်ျား�အာ�အရင်�အခြုံများစ်မူျားဝါဒါ 

များျာ�နှ်ုင် ် စီ�ပွာ� တွေရ�ရည်မှျားန�်ချက်ျွများျာ� ဆူံို�ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျား 

ခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ် ခြုံပည်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်များျာ�က့ျွ� ပ်ံပ့��တွေပ� 

များည်် စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်ဆို� ချ�ီခြုံများငု်မု်ျားစနစ်။ 

• အသံူ��ချခြုံခင်�နှ်ုင် ် ပတ်ဝန�်ကျွျင်၏ ကွျွနပ်ျူ တာသူတင်� 

အချက်ျွအလက်ျွစနစ်များျာ� ထ့ူးန�်ချ�ပ်ရန ် မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင်် 

လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�က့ျွ� သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�။ 

• တွေခြုံပာင်�လဲလာတွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခဆ့ို�င်ရာ အတွေခြုံခအတွေန 

များျာ�နှ်ုင် ်လ့�က်ျွတွေလျာညီတွေထွူးခြုံ�စ်တွေအာင်နှ်ုင် ်လ�ပ်ငန�်လည် 

ပတ်မုျားချ�့တဲခ်ြုံခင်�က့ျွ� တွေခြုံ�ရှှင်�ရနအ်တက်ွျွ ခြုံပည်တင်ွ�မူျားဝါဒါ 

များျာ�နှ်ုင် ် လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�က့ျွ� ပံ�မှျားနမွ်ျားမ်ျား�မံျားမုျားများျာ�။ 
•  ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျား ပတ်ဝန�်ကျွျင်၏ ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားက့ျွ�အကဲျွခြုံ�တ် 
ရနနှ််ုင် ်ဘဏ််၏သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာ ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျား ကွျွာဟု 
ချက်ျွများျာ�က့ျွ� ထူးင်ဟုပ်တွေစရန၊် ဘဏ််၏ စာရင်�စစ်မှျား 
ဘဏ််၏လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�က့ျွ� ပံ�မှျားနခ်ြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�။

• အဓ့ိကျွအန်ုတရာယ််များျာ�က့ျွ� စီမံျားခန ််ခွဲခဲွရန ် စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�် 
များျာ�နှ်ုင် ်အတွေထူးာက်ျွအကူျွခြုံပ� ဌာနများျာ��ကျွ ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင်် 
လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�အာ� မှျားတ်တမ်ျား�တင်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် အခါ 
အာ�တွေလျာ်စွာ အကဲျွခြုံ�တ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် များဟုာဗျူဟုာ၊ 
လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျား၊ ဘဏ်ာ ာတွေရ�နှ်ုင် ် အဓ့ိကျွစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား

ဆ့ို�င်ရာက့ျွစစရပ်များျာ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ် တွေ�ာ်ထူး�တ်ရန။်

�ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှုနှ်ုငုံ်း လဲ��းငုံန်း�တွို့ငုံး�ထုားန်း��ျ��းမုှုစန်စး

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ (BRC) 

နှ်ုင် ် စာရင်�စစ် ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ (BAC)မှျားတစ်ဆိုင်် 

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင်လ်�ပ်ငန�်တင်ွ� 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်၏ လံ�တွေလာက်ျွမုျားနှ်ုင် ်ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားက့ျွ�   ခြုံပနလ်ည် 

သံူ��သူပ်တွေကြကျွာင်�အတည်ခြုံပ�ခ်ဲသူည်။ အဆ့ို�ပါသံူ��သူပ် 

ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်   အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ် ထံူးမှျားရရ့ှှတွေသူာ အာများခံ 

ချက်ျွများျာ�အတွေပ  ် အတွေခြုံခခံ၍ ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ဘဏ််၏ ဆံို��

ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင်လ်�ပ်ငန�်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်သူည် 

လံ�တွေလာက်ျွထ့ူးတွေရာက်ျွစွာ လည်ပတ်လျက်ျွရ့ှှသူည်ဟု�   ဘ�တ် 

အ�ဲ့ ကျွ သံူ��သူပ်သူည်။ 

“လ�ပ်ငန�်အတက်ွျွလ့�အပ်တွေနချန့မှ်ျားာ uab ကျွ လက်ျွတွဲမြဲပီ� ကူျွညီတွေပ�တဲ ်
အတက်ွျွ လ�ပ်ငန�်ချ�ဲထွူးင်န်ု့�င်ခ်ဲတယ်် ဒါါတွေကြကျွာင် ်uab လည်� ဒီါထူးက်ျွများကျွ 

တွေအာင်ခြုံများင်ပါတွေစ”

U Sai Hlaing Sai
Managing Director
Top One One Trading

“လ�ပ်ငန�်တ့��ချ�ဲရန ်လ့�တွေသူာတွေငက့ွျွ� uab ၏ ှSME နှ်ုင်ခ်ျတ့်ဆိုက်ျွလ�ပ်က့ျွ�င် 

န်ု့�င်တဲအ်တက်ွျွ အထူူး�တွေကျွျ�ဇူ�တင်ရ့ှှအပ်ပါသူည်”

Daw Nan Thinzar Aung
Principal
Majestic Academy
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အဖွဲ့့�အစည်းး�အ��း�ျ��းမုှု�ု�ငုံး�ာ ထား�တို့းခြုံ�န်းပေါ်ကြံက်ခြုံငုံာ�ျက်း 

(၂၀၁၈ ��နှ်ုစး၊ စက်းတို့ငုံးဘာလဲ ၃၀ �က်းပေါ်န် ်ခွဲတွို့ငုံး က်�န်း�ံ��ပေါ်သုံးာ 

ဘဏ္ဍာာပေါ်��နှ်ုစး)

ဒါါရုု� က်းတို့ာဘ�တို့းအဖွဲ့့�၏ ဖွဲ့့�စည်းး�မုှု၊ �ာထူား�နှ်ုငုံ်း  ပေါ်�ာငုံး�ွက်း 

�ျက်းမှုျာ�

uab သူည် ဘဏ််၏ တ့��တက်ျွတွေအာင်ခြုံများင်မုျားအတက်ွျွအဓ့ိကျွ 

ကျွျသူည်် တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျားက့ျွ� ထ့ူးန�် 

သ့ူမ်ျား�ရန ်ကျွတ့ကျွဝတ်ခြုံပ�ထူးာ�သူည်။ ဘဏ််၏အ�ဲ့အစည်� 

အ�ပ်ချ�ပ်မုျား အတွေလအ်ထူးများျာ�က့ျွ� ဘဏ််၏ အ�ပ်ချ�ပ်မုျား မူျားတွေဘာင် 

နှ်ုင် ် ဘဏ််များျာ�အတက်ွျွ အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျား စည်�များျဉ််� 

များျာ�နှ်ုင် ် ပတ်သူက်ျွသူည်် အတွေခြုံခခံစည်�များျဉ််�တွေကျွာ်များတီ၏ 

လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွများျာ�ခြုံ�င် ်လမ်ျား�ညွနှ ်သူည်။

ဒါါရုု� က်းတို့ာဘ�တို့းအဖွဲ့့�ဝငုံးမှုျာ�

ဘဏ််၏အ�ပ်ချ�ပ်မုျား၊ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ် ဗျူဟုာတွေခြုံများာက်ျွ��တည် 

ချက်ျွများျာ�အတက်ွျွ   ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့သူည် တာ၀နရ့ှ်ှ 

သူည်။  ဘဏ််၏ စီ�ပွာ�တွေရ�ဆ့ို�င်ရာများဟုာဗျူဟုာနှ်ုင် ်  ဘဏ္ဍာာ 

တွေရ�ခ့�င်များာမုျား၊  အဓ့ိကျွကြကျွသူည်် ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ�၊ အ�ဲ့အစည်� 

�ဲ့စည်�ပံ�၊ အ�ပ်ချ�ပ်မုျား မူျားတွေဘာင်နှ်ုင် ်  အတွေလအ်ကျွျင် ် များျာ�တ့�  

အတက်ွျွ ၄င်�တ့� တွတွင် တာဝန ်အခြုံပည််အဝရ့ှှသူည်။

ဘ�တို့းအဖွဲ့့�၏အဓုိက်တို့ာ၀န်းမှုျာ�မှှုာ

ကျွ။ဘဏ််၏စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင် ် ခြုံပင်ပပတ်၀န�်ကျွျင်တင်ွ သ့ူသ့ူ 

သူာသူာတွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ�နှ်ုင်အ်ညီ လ့�က်ျွတွေလျာညီတွေထွူးရ့ှှ 

တွေစခြုံခင်�အခြုံပင် ဘဏ််၏ တွေရရှှည်အကျွျ�့�စီ�ပွာ�များျာ�က့ျွ�  

ကျွာကွျွယ််ရနလ့်�အပ်တွေသူာ တွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ�က့ျွ� အချန့မီ်ျား 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွန်ု့�င်ခြုံခင်�၊

ခ။ ဘဏ််၏ �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျားက့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ကွျွပ်ကဲျွခြုံခင်�၊ စီ�ပွာ� 

တွေရ�ရည်မှျားန�်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်များဟုာဗျူ ဟုာများျာ� အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�၊ 

၎င်�တ့�၏ အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်မုျားက့ျွ� တွေစာင်က်ြကျွည််စစ်တွေဆို� 

ခြုံခင်�၊

ဂု။ ဘဏ််၏ အ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာယ်ဉ််တွေကျွျ�မုျားနှ်ုင်တ်န�့်�� 

များျာ�က့ျွ�အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်တွေဆိုာင်ရာတင်ွ တွေခါင်�တွေဆိုာင်မုျား 

မှျားာ အဓ့ိကျွ အခန�်ကျွဏ္ဍာမှျား ပါဝင်ခြုံခင်�၊

ဃ။ဘဏ််၏ အ�ပ်ချ�ပ်မုျား မူျားတွေဘာင်  အတွေကျွာင်အထူးည် 

အ�ဲ့အစ်ည််�အ�ပ်ခံျ�ပ်မုျား

တွေ�ာ်မုျားက့ျွ�  ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် ဘဏ််၏တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�၊  

ခက်ျွခဲရုိုပ်တွေထွူး�မုျား၊ ပထူးဝီဝင်အတွေနအထူးာ�၊ စီ�ပွာ�တွေရ� 

များဟုာဗျူဟုာ၊ တွေစျ�ကွျွက်ျွနှ်ုင် ်စည်�များျဉ််�စည်�ကျွမ်ျား� လ့�အပ် 

ချက်ျွများျာ� စသူည်် တွေခြုံပာင်�လဲမုျားများျာ�က့ျွ� အခါအာ�တွေလျာ်စွာ  

ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�၊

င။   ဘဏ််၏ တာ၀နရ့ှ်ှသူူများျာ�နှ်ုင်အ်တ ူဘဏ််လ�ပ်ငန�်နယ််ပယ်် 

၏ ယှ်ဉ််မြဲပ့�င်မုျားနှ်ုင် ်စည်�များျဉ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�၊ ရှုံးရုိုတွေထူးာင်နှ််ုင်် 

ဘဏ််၏ တွေရရှှည်အကျွျ�့�စီ�ပွာ�များျာ�က့ျွ� ထူးည််သွူင်�စဉ််�စာ� 

အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်တွေဆိုာင်ခြုံခင်�၊ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ�  

တွေ�ာ်ထူး�တ်န်ု့�င်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်ထ့ူးတွေရာက်ျွစွာ စီမံျားတွေဆိုာင်ရွက်ျွန်ု့�င်ခြုံခင်�၊

စ။   ဘဏ််၏   ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခမူျားဝါဒါနှ်ုင် ် ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�  

လ့�က်ျွနာတွေဆိုာင်ရွက်ျွကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�၊

ဆို။ဘဏ််၏အရင်�အနှ်ု�ီလံ�တွေလာက်ျွမုျား အကဲျွခြုံ�တ်ခြုံခင်�လ�ပ်ငန�် 

နှ်ုင်သ်ူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ အဓ့ိကျွမူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင် ်စည်�များျဉ််�များျာ�၊ 

အရင်�အနှ်ု�ီနှ်ုင်တ်ွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားများျာ�အာ�  ကြီးက့ျွ�တင်စီစဉ်် 

ထူးာ�ခြုံခင်�များျာ�၊ လ့�က်ျွနာမုျား မူျားဝါဒါများျာ�၊   တာဝနဝ်တတ ရာ�များျာ� 

နှ်ုင် ်လ�ပ်ငန�်တငင်�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ် စသူည်တ့�က့ျွ� အတွေကျွာင် 

အထူးည်တွေ�ာ်ရန ်ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်မူျားဝါဒါများျာ�အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�၊

ဇ။ ၎င်�တ့�အာ�ဆိုက်ျွလက်ျွအသံူ��ချန်ု့�င်မုျားက့ျွ� တွေသူချာတွေစရနနှ််ုင်် 

လ့�အပ်ပါကျွ တွေခြုံပာင်�လဲရနသ့်ူ� များဟု�တ် ခြုံပ�ခြုံပင်မွျားမ်ျား�မံျားရန ်

အတက်ွျွ အဓ့ိကျွသူက်ျွဆ့ို�င်သူည်် မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင် ်စည်�များျဉ််� 

များျာ�က့ျွ� အခါအာ�တွေလျာ်စွာ  ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�၊

စျ။   စာရင်�အင်�နဲ ် ဘဏ္ဍာာတွေရ�အချက်ျွအလက်ျွများျာ�က့ျွ� တာဝန ်

ယူ်ရနအ်တက်ွျွ ခ့�င်များာ တွေသူာဘဏ္ဍာာတွေရ� လ�ပ်ငန�်က့ျွ�  ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား� 

ရနလ့်�အပ်ခြုံခင်�၊

ည။ နှ်ုစ်စဉ််ဘဏ္ဍာာတွေရ�ရှှင်�တန�်နှ်ုင် ်  နှ်ုစ်စဉ််လတ်ွလပ်တွေသူာ

စာရင်�စစ်ခြုံခင်�က့ျွ� အတည်ခြုံပ�ရန ်လ့�အပ်ခြုံခင်�၊

တ။CEO နှ်ုင် ် အခြုံခာ�အလ�ပ်အမုျားတွေဆိုာင်များျာ�၏စွမ်ျား�တွေဆိုာင် 

 ရည်က့ျွ�  တွေရွ�ချယ််အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�။

ထူး။အကျွျ�့�အခြုံများတ်နှ်ုင် ်လစာသူက်ျွသူာခွင်မ်ျားျာ�ဆ့ို�င်ရာ မူျားဝါဒါ 

များျာ�က့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�၊ အ�ပ်ချ�ပ်တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ နစ်နာတွေကြကျွ� 

တွေပ�ခြုံခင်�အာ�  ဘဏ််၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခရ့ှှတွေသူာ ဓိတွေလထံ်ူး��စံ 

သူတွေဘာတရာ�များျာ�နှ်ုင် ် က့ျွ�က်ျွညီမုျားရ့ှှ၊ များရ့ှှ  တွေစာင်က်ြကျွည်် 

စစ်တွေဆို�ခြုံခင်�နှ်ုင် ်ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�၊

ဒါ။  တွေငတွွေကြကျွ�လ့မ်ျားလည်မုျားနှ်ုင် ် အခြုံခာ�တွေသူာတရာ�များဝင်လ�ပ် 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၃၄



တွေဆိုာင်မုျားများျာ�အာ�  အစီရင်ခံခြုံခင်�အတက်ွျွ ဘဏ််၏  

မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင် ်လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�၏ သူများာသူများတ်ရ့ှှမုျား၊ 

လတ်ွလပ်မုျားနှ်ုင်ထ့်ူးတွေရာက်ျွမုျားက့ျွ� တွေစာင်က်ြကျွည််ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�၊

ဓိ။ သူက်ျွဆ့ို�င်သူူများျာ�၏  တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်မုျားများျာ�နှ်ုင်ပ်တ်သူက်ျွသူည်် 

ဘဏ််၏မူျားဝါဒါများျာ� �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွတွေရ� အတက်ွျွ  ကြီးကီျွ�ကြကျွပ် 

ကွျွပ်ကဲျွခြုံခင်� နှ်ုင်် 

န။ ဘဏ္ဍာာတွေရ�အ�ဲ့အစည်�များျာ�၏ ဥ်ပ  တွေဒါနှ်ုင််ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွ 

များျာ�က့ျွ�  စည်�များျဉ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�နှ်ုင်အ်ညီ လ့�က်ျွနာ 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွခြုံခင်�က့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်သူည်။

တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျားအတွေခြုံခခံမူျားများျာ�က့ျွ�  

အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ရန ် ဘ�တ်အ�ဲ့ကျွ တွေကျွာ်များတီတွေလ�ခ�ခြုံ�င်် 

�ဲ့စည်�ခ်ဲသူည်။

•  အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင် ် များဟုာဗျူ ဟုာ ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ  
   (BASC)

•  ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ (BRC)

•  တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစီစစ်တွေရ� ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ (BCC)

•  စာရင်�စစ် ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ (BAC)

ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီတစ်ခ�ခြုံခင်�စီသူည်  ၎င်�၏ လ�ပ်ပ့�င်ခွင်် 

သူတ်မှျားတ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�  တွေကျွာင်�စွာသူတ်မှျားတ် ထူးာ�မြဲပီ� 

တွေကျွာ်များတီတစ်ခ�စီအတွေနခြုံ�င် ်  တွေဆွို�တွေန်ု�ွထူးာ�တွေသူာ  သ့ူသူာ 

ထူးင်ရှှာ�တွေသူာခြုံပဿနာများျာ�၊  အတွေလ�ထူးာ�စရာ က့ျွစစများျာ�နှ်ုင်် 

သူက်ျွဆ့ို�င်ပါကျွ  အစည်�အတွေဝ�အတင်ွ� အကြကံျွခြုံပ�ချက်ျွများျာ� 

နှ်ုင် ်စပ်လျဉ််�၍   ဘ�တ်အ�ဲ့ သ့ူ�  အစီရင်ခံတင်ခြုံပသူည်။  ဘ�တ် 

အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီတစ်ခ�စီ၏  �ဲ့စည်�ပံ�နှ်ုင် ် လ�ပ်ပ့�င်ခွင်မ်ျားျာ�က့ျွ�  

နှ်ုစ်စဉ််ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်သူည်။

သီူ�ခြုံခာ�အတွေနခြုံ�င် ် ဘ�တို့းအဖွဲ့့�စာ�ငုံး�စစးပေါ်က်ားမှုတို့းက့ျွ�လည်�  

�ဲ့စည်�ခ်ဲ၍  ယ်င်�၏တာ၀နမ်ျားျာ�က့ျွ�  တွေငတွွေရ�တွေကြကျွ�တွေရ� အ�ဲ့ 

အစည်�များျာ�ဥ်ပတွေဒါ၊ ပ�ဒ်ါများ (၈၅) အရ တွေဆိုာင်ရွက်ျွလ�ပ်က့ျွ�င် 

တွေစမြဲပီ�၊  တွေကျွာ်များတီအ�ဲ့ဝင်များျာ�က့ျွ� အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�မှျား ခန ် ်

အပ်သူည်။ ၄င်� တွေကျွာ်များတီအ�ဲ့ဝင်များျာ�၏သူက်ျွတမ်ျား�မှျားာ ၄ နှ်ုစ် 

ခြုံ�စ်သူည်။  ထ့ူး�အခြုံပင် ��စ့နဝ်င်�သူည်အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ် 

တွေသူာလွတ်လပ်သူည််အကြီးကီျွ�တန�်ဒါါရ့ို�က်ျွတာခြုံ�စ်မြဲပီ�လက်ျွ 

ရ့ှှတွင်စာရင်�စစ်ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ၏ဥ်ကျွက အခြုံ�စ်လည်�

တာဝနထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင်လျက်ျွရ့ှှပါသူည်။အခြုံခာ�အ�ဲ့ဝင်များျာ� 

ခြုံ�စ်သူည််��သူန�်ဝင်�တွေဆွိုနှ်ုင်တ်ွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်သူည်လည်�

အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ခြုံ�စ်ကြကျွသူည်။ 

အမှုည်းးစာ�ငုံး�နှ်ုငုံ်း လဲ��း�လဲစာ ဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း၏ 

လ�ပ်ငန�်အာ�လံ��သူည်   ဒါါရ့ို�က်ျွတာအ�ဲ့၏ တာဝနခ်ြုံ�စ်သူည်။ 

ဘ�တ်အ�ဲ့၏ ဘဏ််အရွယ််အစာ� ကြကျွည််ရှုံးရုို�သံူ��သူပ်သူည်် 

လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� ဘ�တ်အ�ဲ့သ့ူ�   လှတဲွေခြုံပာင်�တွေပ�ရန ်

များလ့�အပ်ပါ။ ဤလ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ�တင်ွ ခန ်အ်ပ်ခြုံခင်�နှ်ုင်် 

ခြုံပနလ်ည်ခန ်အ်ပ်ခြုံခင်�အတက်ွျွ လျာထူးာ�ခြုံခင်�များျာ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည် 

သံူ��သူပ်ခြုံခင်�အခြုံပင် ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�က့ျွ� �ယ််ရှှာ�ခြုံခင်�၊ အမုျားတွေဆိုာင် 

အရာရ့ှှချ�ပ်၊  အဓ့ိကျွအကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခနခဲွ်မုျား အရာရ့ှှများျာ�နှ်ုင််  

ကျွ�များပဏီ်အတင်ွ�တွေရ�များး�  စသူည်တ့�ပါဝင်သူည်။ ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင််

ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီများျာ�၏ ခြုံခံ�ငံ��ဲ့စည်�မုျား၊ စဉ််များခြုံပတ်တ့��တက်ျွ 

�ံွမြဲ�့��မုျားအစီအစဉ််နှ်ုင် ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်အပါအဝင် အဓ့ိကျွ 

ရာထူူး�များျာ�အတက်ွျွ ဆိုက်ျွခံမုျားအစီအစဉ််များျာ�က့ျွ� ဒါါရ့ို�က်ျွတာ 

ဘ�တ်အ�ဲ့မှျား အကဲျွခြုံ�တ်သူည်။

ထ့ူး�အခြုံပင် ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�နှ်ုင် ်  အဓ့ိကျွအကြီးကီျွ�တန�်ရာထူူး�များျာ� 

အတက်ွျွ  လ�ပ်ခမူျားဝါဒါက့ျွ�  ဘ�တ်အ�ဲ့ကျွ ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်သူည်။

အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်နှ်ုင််အကြီးကီျွ�တန�်အမုျားတွေဆိုာင်များျာ�အာ� 

တွေများ�ခြုံများန�်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�တွေခြုံ�ကြကျွာ�ရနနှ််ုင် ် အစီရင်ခံစာများျာ�က့ျွ� တင်ခြုံပ 

ရနအ်တက်ွျွ တွေကျွာ်များတီအစည်�အတွေဝ�သ့ူ� �့တ်ကြကျွာ�သူည်။

ဘ�တ်အ�ဲ့ နှ်ုင် ် ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ အစည်�အတွေဝ�များျာ�က့ျွ�  

ကြီးက့ျွ�တင်စီစဉ််ထူးာ�မြဲပီ�   ဒါါရ့ို�က်ျွတာအာ�လံ��က့ျွ�   ကြီးက့ျွ�တင်အသ့ူတွေပ� 

အတွေကြကျွာင်�ကြကျွာ�ထူးာ�သူည်။ အတွေခြုံခအတွေနများျာ�အရလ့�အပ်ပါကျွ 

အထူူး�အစည်�အတွေဝ�က့ျွ� ကျွျင်�ပသူည်။ အစီရင်ခံစာများျာ�နှ်ုင််

စာတမ်ျား�များျာ�က့ျွ�  ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ကျွ  အစည်�အတွေဝ�များျာ�တင်ွ 

တင်ခြုံပရနအ်တက်ွျွ ကြီးက့ျွ�တင်ခြုံ�န ်တ်ွေဝထူးာ�သူည်။

ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�အာ�လံ��အတွေနခြုံ�င် ် အကျွျ�့�စီ�ပွာ�သ့ူ�များဟု�တ်   

အခြုံခာ�ခန ်အ်ပ်မုျား အတွေခြုံပာင်�အလဲများျာ� အတွေကြကျွာင်� ဘဏ််သ့ူ�  

အချန့မီ်ျားအတွေကြကျွာင်�ကြကျွာ�ရများည်။  ဒါါရ့ို�က်ျွတာတစ်��သူည် 

အစည်�အတွေဝ�၌ တွေဆွို�တွေန်ု�ွတွေနသူည်် အတွေကြကျွာင်�အရာနှ်ုင် ်တစ်စံ� 

တစ်ရာ ပတ်သူက်ျွတွေနပါကျွ သူူ/သူူများသူည်  ထ့ူး�အစည်�အတွေဝ� 

အတွေကြကျွာင်�အရာ၏ ဆံို�ခြုံ�တ်ချက်ျွ ချမှျားတ်ရာတင်ွ ပါဝင်ခြုံခင်� 

များခြုံပ�ရပါ။

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် တစ်နှ်ုစ်လှင် အနည်�ဆံို�� တွေလ�ကြီးက့ျွမ်ျားတွေတ ့

ဆံို�သူည်။  ၂၀၁၈ ဧမြဲပီမှျား  စက်ျွတင်ဘာအထ့ူး (၆လ) အတင်ွ� 

ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင် ် ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ အစည်�အတွေဝ�ပဲွတင်ွ   

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၃၅



          ဘ�တို့းအဖွဲ့့�ဝငုံး ဒါါရုု� က်းတို့ာမှုျာ�                     �ာထူား�

၁။ �� တွေနတွေအာင် အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဥ်ကျွက ဌ

၂။ တွေဒါ်ခင်မ့ျား��ညွနွ ်် အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့့ို�က်ျွတာ

၃။ ��သူန�်ဝင်�တွေဆွို အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့့ို�က်ျွတာ

၄။ တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင် အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့့ို�က်ျွတာ

၅။ ��သူန်ဇ်င် အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ဒါါရ့့ို�က်ျွတာ

၆။ ��စ့နဝ်င်� အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ လတ်ွလပ်သူည်် အကြီးကီျွ�တန�် ဒါါရ့့ို�က်ျွတာ

၇။ Christopher Loh ��တွေဆိုာင်ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး� နှ်ုင် ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်

အမုျားတွေဆိုာင် များဟု�တ်တွေသူာ လတ်ွလပ်သူည်် ဒါါရ့ို�က်ျွတာ  

ဆ့ို�သူည်မှျားာ ကျွ�များပဏီ်နှ်ုင် ်တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွဆိုက်ျွသွူယ််မုျား ရ့ှှတွေသူာ အစ� 

ရှှယ််ယ်ာရှှင် များဟု�တ်ခြုံခင်� (သ့ူ� ) ကျွ�များပဏီ်နှ်ုင်ဆ်ိုက်ျွန်ုယ်ွ်တွေသူာ 

အ�ဲ့အစည်� တစ်ခ�ခ�မှျား  အရာရ့ှှတစ်�� အတွေနခြုံ�င် ် လ�ပ်က့ျွ�င် 

တွေနသူူ များခြုံ�စ်ရပါ။

နှ်ုစ်စဉ်် ဘ�တ်အ�ဲ့သူည်  ဒါါရ့ို�က်ျွတာတစ်��ချင်�စီ၏  လ�ပ်ငန�်

နှ်ုင်ဆ်ိုက်ျွန်ုယ်ွ်မုျား နှ်ုင် ်အမီှျားအခ့�ကျွင်�မုျားက့ျွ� ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်မြဲပီ�၊  

လာများည််နှ်ုစ် အတက်ွျွ  ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် ဘ�တ်အ�ဲ့ မှျား 

အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ လတ်ွလပ်တွေသူာသူည်် ဒါါရ့ို�က်ျွတာ 

သူည်  အမီှျားအခ့�ကျွင်�သူည်် လ�ပ်ငန�်ဆ့ို�င်ရာ သံူ��သူပ်ချက်ျွ 

များျာ�၊ လ�ပ်တွေဆိုာင်ရနလ့်�အပ်သူည်် အချက်ျွများျာ� နှ်ုင် ်ရည်ညွနှ�် 

ချက်ျွများျာ�က့ျွ�  တွေ�ာ်ထူး�တ် တွေခြုံပာကြကျွာ�ခ်ဲသူည်။ 

ရာထူူး�၊ တာဝနမ်ျားျာ� ဆိုက်ျွခံခြုံခင်�နှ်ုင် ်ပတ်သူက်ျွတွေသူာ စီမံျားက့ျွန�် 

တွေရ�ဆဲွိုခြုံခင်�က့ျွ� ဤလ�ပ်ငန�်စဉ််များျာ�တင်ွ ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်  

ထူးည််သွူင်�စဉ််�စာ�သူည်။ ထ့ူး�အခြုံပင်  ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင် ် ၎င်�၏ 

အ�ဲ့၀င်များျာ�၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်က့ျွ�  ၄င်�တ့�က့ျွ�ယ််တ့�င်  သံူ��သူပ် 

အကဲျွခြုံ�တ်တွေစသူည်။

အ�ဲ့အစည်�တစ်ခ�အတွေနနှ်ုင် ်  ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သူည်  ဘဏ်် 

လ�ပ်ငန�်အတက်ွျွ  ကျွျယ််ခြုံပန ်ခ်ွဲ၍ ကဲွျွခြုံပာ�တွေသူာ အတွေတအ့ကြကံျွ� 

များျာ�ရ့ှှခြုံခင်�၊  ဘဏ်ာ ာတွေရ�၊  စီ�ပွာ�တွေရ�၊  စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွ မုျားနှ်ုင် ်ကျွွမ်ျား�ကျွျင်မုျား၊  

Board of 
Directors

Board  
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Strategy 
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Board Audit 
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Board Risk 
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Board 
Credit 

Committee

၁။ �� တွေနတွေအာင် 5/5 6/6 NA NA NA

၂။ တွေဒါ်ခင်မ့ျား��ညွနွ ်် 5/5 NA NA NA NA

၃။ ��သူန�်ဝင်�တွေဆွို 5/5 6/6 3/3 2/2 11/11

၄။ တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင် 5/5 5/5 3/3 2/2 11/11

၅။ ��သူန်ဇ်င် 5/5 6/6 NA 2/2 11/11

၆။ ��စ့နဝ်င်� 5/5 NA 3/3 2/2 NA

၇။ Christopher Loh 5/5 6/6 NA 2/2 NA

အ�ဲ့အစ်ည််�အ�ပ်ခံျ�ပ်မုျား

အဖွဲ့့�အစည်းး�အ��း�ျ��းမုှု ဘ�တို့းအဖွဲ့့�၏ အဖွဲ့့�ဝငုံးမှုျာ�၊ က်ွမှုး�က်ျငုံးမုှု နှ်ုငုံ်း ပေါ်�ါငုံး�စ�းဖွဲ့့�စည်းး�ထားာ�မုှု

ယ်ခ�လက်ျွရ့ှှတင်ွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့ဖြိုး၌ အ�ဲ့ဝင် (၇)��ရ့ှှမြဲပီ�၊ ၄င်�တ့� မှျားာ တွေအာက်ျွပါအတ့�င်� ခြုံ�စ်သူည်
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ဘဏ််လ�ပ်ငန�်နှ်ုင် ် သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ ကျွွမ်ျား�ကျွျင်မုျားတ့�  ရ့ှှကြကျွ 

သူည်။   လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�  တ့�င်�တာဆိုင်ခြုံခင်မုျားများျာ�၊  

အတွေကျွာင်�ဆံို��အတွေလအ်ကျွျင်မ်ျားျာ�နှ်ုင် ် ရင်တွေပါင်တန�်န်ု့�င်ရန ်

တွေလက်ျွျင်တ်ွေရ�နှ်ုင်�ံ့်ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျား၏ အတွေရ�ကြီးကီျွ�မုျားက့ျွ�လည်� 

ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ကျွ အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ဘဏ််၏ Website 

တင်ွလည်�  ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်များျာ�၏ က့ျွ�ယ််တွေရ�အကျွျဥ််�ချ�ပ် 

နှ်ုင် ်အတွေတအ့ကြကံျွ�အတွေသူ�စ့တ်က့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�ပါသူည်။

ဘ�တ်အ�ဲ့ကျွ အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�အာ� ၎င်�၏ အသူင်�ဝင်မုျား 

နှ်ုင်အ်တ ူ  (ကျွျာ�၊ များ ဘက်ျွလ့�က်ျွမုျားများရ့ှှဘဲ) သူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ 

စွမ်ျား�ရည်နှ်ုင် ်  အတွေတအ့ကြကံျွ�တွေပါင်�စပ်ထူးာ�သူည်် ရှှယ််ယ်ာ 

ပ့�င်ရှှင်များျာ�အတက်ွျွ  တာဝနရ့ှ်ှသူည်ဟု� လက်ျွခံသူည်။  

အကျွျ�့�ဆိုက်ျွအတွေနခြုံ�င် ်  ဘ�တ်အ�ဲ့သူည်  �ဲ့စည်�ပံ�အတွေခြုံခခံ 

ဥ်ပတွေဒါနှ်ုင်အ်ညီ  ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�အာ� အကြကံျွခြုံပ�န်ု့�င်သူည်် 

ခန ်အ်ပ်မုျားအတက်ွျွ  တွေသူချာစွာစဉ််�စာ�သူည်။  ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ� 

အတက်ွျွ   စ့စစ်ခြုံခင်�လ�ပ်ငန�်စဉ််က့ျွ� ဘ�တ်အ�ဲ့မှျားခြုံပ�လ�ပ်မြဲပီ�  ၎င်�တ့�  

သူည်  ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ် ဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ "သူင်တ်ွေလျာ် 

တွေသူာ" စံနှ်ု�န�်များျာ�နှ်ုင် ်က့ျွ�က်ျွညီရန ် လ့�အပ်သူည်။

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခနခဲွ်မုျားအတွေလအ်ကျွျင်၊်  ဥ်ပတွေဒါများျာ�နှ်ုင််  

တွေနာက်ျွဆံို��တွေပ  ်ဥ်ပတွေဒါသူတင်�များျာ�၊  တွေငတွွေကြကျွ�ခဝါချမုျားတ့�က်ျွ�ျက်ျွ 

တွေရ�လ့�အပ်ချက်ျွနှ်ုင် ်  ဘဏ််၏ ဒါစ်ဂုျစ်တယ််လ�ပ်ငန�်စဉ််များျာ� 

အာ� လ့�က်ျွနာရန ်လ့�အပ်ချက်ျွများျာ� စသူည််  အ�ပ်ချ�ပ်တွေရ�အပါ 

အ၀င် တာ၀နမ်ျားျာ�နှ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ   အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ သူင်တန�် 

များျာ�သ့ူ�   ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ကျွ  အခါအာ�တွေလျာ်စွာ   တက်ျွတွေရာက်ျွ 

ကြကျွသူည်။ 

ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သူည်  ဘဏ််၏စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင်သ်ူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ 

အတွေကြကျွာင်�အရာများျာ�နှ်ုင်ပ်တ်သူက်ျွသူည််သူင်တန�်များျာ�တက်ျွ 

တွေရာက်ျွ၍ ဘ�တ်အ�ဲ့၏ တွေကျွာ်များတီများျာ�နှ်ုင် ်   သူက်ျွဆ့ို�င် 

သူည်် ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�အာ� အ�ဲ့အစည်� �ဲ့စည်�ပံ�နှ်ုင်် 

သူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ  အခွင်အ်ာဏ်ာ အဆိုင်အ်တန�်များျာ�အာ�  

ပါ၀င်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားရ့ှှရန ် ရည်ရွယ််သူည်။ 

ခြုံပင်ပစာရင်�စစ်နှ်ုင် ် အခြုံခာ�တွေသူာတွေနစ်ဉ််လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျား

ဆ့ို�င်ရာတာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� လတ်ွလပ်စွာ လ�ပ်တွေဆိုာင်န်ု့�င်ရန ်ဘ�တ် 

အ�ဲ့သူည် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့က့ျွ� တာဝနတ်ွေပ�အပ်ထူးာ�သူည်။

အစည်�အတွေဝ�များတ့�င်မီျား  ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�က့ျွ�   ခြုံပည််စံ�၍ အချန့နှ််ုင်် 

တတွေခြုံပ�ညီခြုံ�စ်တွေသူာ ဘဏ်ာ ာတွေရ�၊ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင််

အတ ူ  လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျား အစီရင်ခံစာများျာ�အာ� ၄င်�တ့�၏ 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားလ�ပ်ငန�်များျာ�တင်ွ  ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွချန်ု့�င်ရနအ်တက်ွျွ  

တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေပ�သူည်။ လ့�အပ်တွေသူာ သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွ 

သ့ူ�များဟု�တ်  ရှှင်�လင်�ချက်ျွများျာ�က့ျွ�တွေပ�ရန ်  စီမံျားခန ််ခွဲခဲွမုျားအ�ဲ့ဝင်

အရာရ့ှှများျာ�သူည်   အစည်�အတွေဝ�များျာ�က့ျွ�  တက်ျွတွေရာက်ျွကြကျွ 

သူည်။ ထ့ူး� ဦးခြုံပင် Professional Advisor များျာ�က့ျွ�လည်� 

တွေဆွို�တွေန်ု�ွချက်ျွများျာ�နှ်ုင််အခြုံခာ� သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွ 

များျာ� အသ့ူတွေပ�တင်ခြုံပရနအ်တက်ွျွ   ဘ�တ်အ�ဲ့သ့ူ�များဟု�တ် ဘ�တ် 

အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီများျာ�သ့ူ�  �့တ်ကြကျွာ�န်ု့�င်ပါသူည်။ သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ 

ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်များျာ�အကြကျွာ�   သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွများှတွေဝ 

ခြုံခင်�နှ်ုင် ်   ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ  ညုနှ့်ု�့င်�တွေဆိုာင်ရွက်ျွန်ု့�င်ရန ်

အတက်ွျွ သူက်ျွဆ့ို�င်ရာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီများျာ�ကျွ  ကူျွညီ 

သူည်။  အများျာ�နှ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ ကျွ�များပဏီ်များျာ�တင်ွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ 

တစ်တွေယ်ာက်ျွချင်�စီအတက်ွျွဘ�တ်အ�ဲ့တွေနရာ (၅)  ခ� သူတ်မှျားတ်  

တွေပ�ထူးာ�သူည်။ ယ်ခ�အစီရင်ခံစာခြုံပ�စ�သူည်် အချန့တ်င်ွများည် 

သူည််ဒါါရ့ို�က်ျွတာ တစ်��တစ်တွေယ်ာက်ျွမှျား သူတ်မှျားတ်မူျားတွေဘာင်

က့ျွ�တွေကျွျာ်လနွခ်ြုံခင်�များရ့ှှပါ။

ဘ�တ်အ�ဲ့က့ျွ�  အမုျားတွေဆိုာင်ရံို��ရ့ှှ  အတင်ွ�တွေရ�များး�အ�ဲ့မှျား  ကူျွညီ 

တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေပ�သူည်။ ၄င်�တ့�၏ တာဝနမှ်ျားာ ဘ�တ်အ�ဲ့လ�ပ်ငန�် 

စဉ််များျာ�ခြုံ�စ်တွေကြကျွာင်�တွေသူာ တွေကျွာ်ပ့�ရ့တ်အ�ပ်ချ�ပ်တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ 

က့ျွစစရပ်များျာ�အတွေပ  ် ဘ�တ်အ�ဲ့အာ�အကြကံျွတွေပ�ခြုံခင်�၊  ဆံို��ခြုံ�တ် 

ချက်ျွများျာ� အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်မုျားက့ျွ� တွေစာင်က်ြကျွည််ရနနှ််ုင်် 

ဘ�တ်အ�ဲ့က့ျွ�  ကူျွညီတွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ�ခြုံခင်�၊   ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင်် 

အကြီးကီျွ�တန�် စီမံျားခန ််ခွဲခဲွမုျားအရာရ့ှှများျာ�အကြကျွာ� ဆိုက်ျွဆံိုတွေရ�လယ်ွ်ကူျွ 

တွေချာတွေမ့ျား တွေစရန ်ကူျွညီတွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ�သူည်။   တစ်��ချင်�ခြုံ�စ်တွေစ၊ 

အ�ဲ့လ့�က်ျွခြုံ�စ်တွေစ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သူည်ဘဏ််၏လ�ပ်ငန�်

ဆ့ို�င်ရာများျာ�နှ်ုင် ် ၄င်�တ့�၏တာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� ထူးမ်ျား�တွေဆိုာင်ရန ်

အတက်ွျွ  လတ်ွလပ်တွေသူာ Professional များျာ�၏အကြကံျွတွေပ� 

ချက်ျွများျာ�က့ျွ� သူင််တွေတာ်သူလ့�လက်ျွခံကျွျင််သံူ��ရများည်ခြုံ�စ် 

သူည်။

ဥာက်က ဌ 

ဦး�   ပေါ်န်ပေါ်အာငုံးသူည်  ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့၏  အမုျားတွေဆိုာင် 

များဟု�တ်တွေသူာဥ်ကျွက ဌ   ခြုံ�စ်သူည်။

ကျွ�များပဏီ်၏လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားသူည်   အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ် 
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၏ တာ၀နခ်ြုံ�စ်သူည်။ ဘ�တ်အ�ဲ့၏ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားသူည်   

ဥ်ကျွက ဌ၏ တာ၀နခ်ြုံ�စ်သူည်။  အာဏ်ာနှ်ုင်မ်ျားှတမုျားက့ျွ�  တွေသူချာတွေစ 

သူည််   ရာထူူး�နှ်ုစ်ခ�ကြကျွာ�တင်ွ တာ၀န၀်တတ ရာ�များျာ� ခဲွခြုံခာ� 

ထူးာ�ခြုံခင်�တွေကြကျွာင် ် များည်သူူကျွများ  ှ ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွ ချန်ု့�င်စွမ်ျား�များရ့ှှပါ။ 

ဘ�တ်အ�ဲ့၏ ဥ်ကျွက ဌက့ျွ�  ဒါါရ့ို�က်ျွတာအ�ဲ့ဝင်များျာ�ကျွ တွေရွ�ချယ်် 

မြဲပီ�  ဒါါရ့ို�က်ျွဘ�တ်အ�ဲ့က့ျွ�    ��တွေဆိုာင်တွေပ�သူည်။  ဘ�တ်အ�ဲ့ 

အစည်�အတွေဝ�များျာ�က့ျွ�  ဥ်ကျွက ဌကျွ တာဝနယူ််မြဲပီ� ဥ်ကျွက ဌပျက်ျွကွျွက်ျွ 

ပါကျွ  အစည်�တွေဝ�အ�ဲ့ဝင်များျာ�ကျွ တွေရွ�တွေကျွာက်ျွတင်တွေခြုံများာုက်ျွ 

ထူးာ�သူည််  ဒါါရ့ို�က်ျွတာတစ်��ကျွ  ��တွေဆိုာင်ရသူည်။

ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့၏ အစည်�အတွေဝ� ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွ 

များျာ�နှ်ုင်် သူက်ျွဆ့ို�င်သူည်် တွေဆိုာင်ရွက်ျွမုျားများျာ� အာလံ��က့ျွ� 

အစည်�အတွေဝ�မှျားတ်တမ်ျား�တင်ွ မှျားတ်တမ်ျား�တင် ထူးာ�ရ့ှှမြဲပီ� 

ဥ်ကျွက ဌ (သ့ူ� ) အခွင််အာဏ်ာအပ်နှ်ုင်�ခံရသူည်် ဒါါရ့ို�က်ျွတာ 

တစ်����မှျား လက်ျွမှျားတ်တွေရ�ထ့ူး��ထူးာ�သူည်။ (ပ�ဒ်ါများ၁၅၇၊ 

၂၀၁၇ ကျွ�များပဏီ်များျာ�ဥ်ပတွေဒါ)

ဦး�ပေါ်�ာငုံးညွာန်းကြံက်ာ�ပေါ်��မှုး�နှ်ုငုံ်း အမုှုပေါ်�ာငုံးအ�ာရုှှိ�ျူ�း

Mr. Christopher Loh သူည် ��တွေဆိုာင်ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ� 

များး�နှ်ုင် ် အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချူ ပ်အခြုံ�စ် စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့က့ျွ� 

��တွေဆိုာင်မြဲပီ� ဘ�တ်အ�ဲ့၏ ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� အတွေကျွာင် 

အထူးည်တွေ�ာ်သူည်။ အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့၏ အကူျွ 

အညီခြုံ�င် ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချူ ပ် သူည် ဘဏ််၏ တွေနစ်ဉ််လ�ပ် 

ငန�်တွေဆိုာင်ရွက်ျွမုျားများျာ�နှ်ုင် ် စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�အတက်ွျွ 

တာဝနယူ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ စီ�ပွာ�တွေရ�အခွင်အ်လမ်ျား�များျာ� 

ရှှာတွေ�ွခြုံခင်�နှ်ုင် ် ဆိုက်ျွစပ်မုျားတွေသူချာမုျားရ့ှှတွေသူာ ဘဏ််၏ 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင် ် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခနခဲွ်မုျားစနစ်၏ လံ�တွေလာက်ျွမုျား 

နှ်ုင် ်ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားတ့�ပါဝင်သူည်။

ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့သူည် အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချူ ပ် နှ်ုင််  

အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်နှ်ုင် ်၄င်�၏ 

ဆိုက်ျွခံမုျားအစီအစဉ််များျာ�က့ျွ�  ပံ�မှျားနခ်ြုံပနလ်ည်စစ်တွေဆို�သူည်။ 

ဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း

ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီက့ျွ�  ဘဏ််၏ အ�ပ်ချ�ပ်မုျားမူျားတွေဘာင်နှ်ုင်အ်ညီ  

�ဲ့စည်�ထူးာ�သူည်။

အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင် ်များဟုာဗျူ ဟုာ ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ (BASC)

အဓ့ိကျွတာဝနမ်ျားျာ�မှျားာ-

• အ�ဲ့၏  များဟုာဗျူ ဟုာများျာ�နှ်ုင် ်  စီ�ပွာ�တွေရ�စီမံျားက့ျွန�် 

များျာ�၏ အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်မုျားက့ျွ�  ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�၊

•  အဓ့ိကျွများဟုာဗျူ ဟုာစီမံျားက့ျွန�်များျာ�၊  အစပျ�့�မုျားများျာ�အပါအဝင် 

အ�ဲ့၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်နှ်ုင် ်အခြုံပ�အမူျားများျာ�က့ျွ�   ခြုံပနလ်ည် 

သံူ��သူပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်  စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်အတက်ွျွ  မှျားနက်ျွနတ်ွေသူာ 

လ�ပ်ရပ်များျာ�က့ျွ�  တွေခြုံ�ရှှင်�ရန ်တွေဆိုာင်ရွက်ျွကြကျွခြုံခင်�၊ 

အ�ဲ့အစ်ည််�အ�ပ်ခံျ�ပ်မုျား

uab ၂၀၁၈ နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၃၈



• အ�ပ်စ�၏စီ�ပွာ�တွေရ�တွေရ�ရာနှ်ုင် ်  များဟုာဗျူ ဟုာ အစီအစဉ်် 

များျာ�အတက်ွျွ အတွေရ�ကြီးကီျွ�တွေသူာခြုံ�စ်ရပ်များျာ�က့ျွ�  တွေစာင်က်ြကျွည်် 

စစ်တွေဆို�ခြုံခင်�၊

• အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျား၏ တံဆ့ိုပ်က့ျွ�   တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေအာင်ခြုံပ� 

လ�ပ်တွေပ�မုျားများျာ�၊  ခြုံပည်သ့ူဆိုက်ျွဆံိုတွေရ�နှ်ုင် ် ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ� 

နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွဆံိုတွေခြုံပာဆ့ို�တွေရ�များျာ�နှ်ုင် ် သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာမူျားဝါဒါများျာ�  

သ့ူ�များဟု�တ် အစီအစဉ််များျာ�အာ�  တွေစာင်က်ြကျွည််တွေလလ်ာ  အတည် 

ခြုံပ�တွေပ�ခြုံခင်�၊

• အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ််ခွဲခဲွမုျားများျာ�က့ျွ�  လမ်ျား�ညွနှရ်န ် ရည်ရွယ််ချက်ျွ 

နှ်ုင် ်မူျားဝါဒါများျာ�  တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေပ�ခြုံခင်�၊ 

• များဟုာဗျူဟုာ ရှှာတွေ�ွအတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်မုျား အတက်ွျွ 

စည်�ကျွမ်ျား�ချက်ျွများျာ�၊ တွေပါင်�စည်�ဝယ််ယူ် ခြုံခင်�များျာ�၊ 

ခြုံပနလ်ည်�ဲ့စည်�ခြုံခင်�များျာ�၊  ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ပ်နှ်ုမုံျားများျာ�၊ လက်ျွ 

တွေအာက်ျွခံ ကျွ�များပဏီ်အသူစ်များျာ�၊ �က်ျွစပ်လ�ပ်ငန�်များျာ�၊  

ဘ�တ်အ�ဲ့ကျွ လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေသူာ များဟုာမ့ျားတ်အ�ဲ့၏  

ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�  ခြုံပနလ်ည်အတည်ခြုံပ�သံူ��သူပ်ခြုံခင်�၊

• အ�ဲ့၏စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင် ် လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ က့ျွစစ 

ရပ်များျာ�နှ်ုင်သ်ူက်ျွဆ့ို�င်သူည််  အခြုံခာ�က့ျွစစ အာ�လံ��က့ျွ�  ခြုံပန်

လည်သံူ��သူပ်မြဲပီ�အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�၊ 

• ဆိုက်ျွစပ်တွေနတွေသူာ  အ�ဲ့အစည်�များျာ�၏  လ�ပ်ငန�်လည်ပတ် 

မုျား နှ်ုင်အ်သံူ��စရ့တ်များျာ�က့ျွ�  ခြုံပနလ်ည်စစ်တွေဆို� အတည်ခြုံပ� 

ခြုံခင်�နှ်ုင် ်  အခြုံခာ�က့ျွစစရပ်များျာ�က့ျွ�  ဘ�တ်အ�ဲ့မှျား အခါအာ� 

တွေလျာ်စွာ ဘ�တ်အ�ဲ့အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင် ် များဟုာဗျူ ဟုာတွေကျွာ်များတီ 

သ့ူ�   လှအဲပ်န်ု့�င်သူည်။ 

�ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု ဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း(BRC)

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ၏  

အဓ့ိကျွလ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွမှျားာ-

• အ�ဲ့အစည်�အ�ပ်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင် ် လက်ျွတွေအာက်ျွခံ ကျွ�များပဏီ်များျာ� 

အာ�လံ��၏  ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� ခြုံခံ�ငံ�တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေပ�ခြုံခင်�။ 

• အ�ဲ့အစည်�၏ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ�  ခြုံခံ�ငံ�သံူ��သူပ်ထူးာ�တွေသူာ 

များဟုာဗျူ ဟုာများျာ�နှ်ုင် ် ဘ�တ်အ�ဲ့၏   အတည်ခြုံပ�ချက်ျွများျာ� 

အတက်ွျွ လက်ျွခံန်ု့�င်ရန ် ခြုံပင်ဆိုင်ထူးာ�တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

များျာ�က့ျွ� အကြကံျွ�ခြုံပ�တွေထူးာက်ျွခံတွေပ�ခြုံခင်�။ 

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခလက်ျွခံန်ု့�င်ခြုံခင်�  သ့ူ�များဟု�တ်  ခံန်ု့�င်ရည်ရ့ှှခြုံခင်� 

နှ်ုင် ်များဟုာဗျူ ဟုာတွေခြုံများာက်ျွအဓ့ိကျွ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ  ညွနှ�်က့ျွန�် 

များျာ�က့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်တွေပ�ခြုံခင်�။ 

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခခြုံပနလ်ည်ရရ့ှှရန ်  စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

မူျားတွေဘာင်နှ်ုင်အ်ညီ  အ�ဲ့၏  ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားက့ျွ�   

ခြုံများငု်တ်င်ရနခ်ြုံခင်�။ 

• လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်ရွက်ျွမုျားများျာ�သူည်   အ�ဲ့၏   ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်

တွေခြုံခလက်ျွခံန်ု့�င်ခြုံခင်�၊  ဗျူ ဟုာ၊ အချက်ျွအလက်ျွများျာ�နှ်ုင်် 

က့ျွ�က်ျွညီမုျားရ့ှှတွေစရန ် တွေသူချာစွာတွေဆိုာင်ရငက်ျွခြုံခင်�။ 

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�၏  အတွေခြုံခခံသူ တွေဘာတရာ�များျာ�နှ်ုင်် 

အများျ�့�အစာ�များျာ�က့ျွ� အရင်�အနှ်ု�ီအ တွေပ  ် ၎

င်�၏သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားတွေပ်မူျားတည်၍  ရည်ရွယ််ချက်ျွရ့ှှရ့ှှနှ်ုင််  

အကဲျွခြုံ�တ်တွေ�ာ်ထူး�တ်ခြုံခင်�။

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတွေဘာင်၊  လ�ပ်ငန�်စဉ််များျာ� (ဥ်ပများာ- 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�၊ တ့�င်�တာခြုံခင်�နှ်ုင် ် ခဲွခြုံခမ်ျား� 

စ့တ်ခြုံ�ာခြုံခင်�)၊  အ�ဲ့အစည်�နှ်ုင်စ်နစ်များျာ� တွေသူချာစွာ 

လည်ပတ်တွေစရန ် ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�။

• ဆံို��ခြုံ�တ်ပ့�င်ခွင်အ်ာဏ်ာ  သ့ူ�များဟု�တ် က့ျွ�ယ််စာ�လှယ််လှပ့ဲ�င် 

ခွင်အ်ာဏ်ာများျာ�၊  စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင် ်  လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျား 

အတက်ွျွ  ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွများျာ�အပါအ၀င် အ�ဲ့အစည်�မူျားဝါဒါ 

များျာ�က့ျွ�  ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ရနနှ််ုင် ် အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�။ 

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခနှ်ုင် ်   အရင်�အနှ်ု�ီဆ့ို�င်ရာမူျားဝါဒါများျာ�၊   

အတည်ခြုံပ�ထူးာ�တွေသူာ  ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ များဟုာဗျူ ဟုာနှ်ုင်အ်ညီ   

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခဆ့ို�င်ရာမူျားတွေဘာင်နှ်ုင် ်  အခြုံခာ�အတွေရ�ပါတွေသူာ  

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ လ�ပ်ငန�်စဉ််များျာ�တွေခြုံပာင်�လဲမုျားက့ျွ�  ခြုံပနလ်ည် 

ဆိုန�်စစ်အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�။ 

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခရ့ှှတွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�၊ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ�   

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် ၄င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခရ့ှှတွေသူာ 

တွေချ�တွေင၊ွ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ� ခြုံပနလ်ည်ရရ့ှှလာတွေစရန ်တွေစာင်က်ြကျွည်် 

ခြုံခင်�။ 

ပေါ်ကြွက်�ပြီးမှုးစးစစးပေါ်��ဘ�တို့းအဖွဲ့့�ပေါ်က်ားမှုတို့း(BCC)

အဓ့ိကျွ လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�မှျားာ-

• အတည်ခြုံပ�၊ ဗီတ့�အာဏ်ာ၊ အပ့�တွေဆိုာင်�အတွေခြုံခအတွေနများျာ� 

ပါဝင်သူည်။

• တွေ�ကျွ�မြဲမီျား၊ စတွေတာရှ်ှယ််ယ်ာ၊  ကြီးက့ျွ�တင်ဝယ််ယူ်ထူးာ�တွေသူာအစ� 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၃၉



ရှှယ််ယ်ာပဲွစာ�များျာ�၊ အတွေ�ကျွ�နှ်ုင်ရှ်ှယ််ယ်ာ အာများခံ 

တွေလှာက်ျွလာှတင်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် သူက်ျွတမ်ျား�တ့��ခြုံခင်�က့ျွ�  အတည် 

ခြုံပ�တွေသူာ်လည်�  တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမှျားတွေကျွာ်များတီ၏   သူတ်မှျားတ် 

ထူးာ�တွေသူာ   သူတ်မှျားတ်ချက်ျွထူးက်ျွတွေကျွျာ်လနွသ်ူည်။

• သူက်ျွဆ့ို�င်ရာအ�ဲ့အစည်�များျာ�၏  သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ  

အဆိုင်ထ်ူးက်ျွ  တွေကျွျာ်လနွတ်ွေသူာ အတွေကျွာင်မ်ျားျာ�က့ျွ�   ခြုံပနလ်ည် 

�ဲ့စည်�ခြုံခင်�နှ်ုင် ် သ့ူ�များဟု�တ် ခြုံပနလ်ည်စီစဉ််ခြုံခင်�။ 

• တွေချ�တွေငမွျားျာ�၊  ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�နှ်ုင် ်  သူက်ျွတမ်ျား�တ့��တွေလှာက်ျွ 

လာှများျာ�အာ�  အတည်ခြုံပ�တွေပ�တွေသူာ်လည်�  တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွ

မုျားတွေငတွွေကျွာ်များတီ၏  သူတ်မှျားတ်အဆိုင်ထ်ူးက်ျွတွေကျွျာ်လနွ ်တွေသူာ 

အဆ့ို�ခြုံပ�ချက်ျွက့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ထူူးတွေထူးာင်ခြုံခင်�၊  ခြုံပနလ်ည်�ဲ့စည်� 

ခြုံခင်�နှ်ုင် ် ခြုံပနလ်ည်သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�။ 

• BCC မှျား သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ အဆိုင်ထ်ူးက်ျွပ့�တွေသူာ 

တွေငအွရင်�၊ အတ့��နှ်ု�န�်နှ်ုင် ်  တွေ�ကျွ�မြဲမီျားကျွင်�လတ်ွခွင်မ်ျားျာ�အာ� 

ရည်ညွနှ�်ချက်ျွစည်�များျဉ််�များျာ�အရ တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�ခြုံခင်�။ 

• မူျားဝါဒါတွေချ�တွေငမွျားျာ�၊ တွေငတွွေကြကျွ�နှ်ုင်တ်ွေချ�တွေငမွျားျာ�၊ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံ 

တွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ််အတွေနခြုံ�င် ် လ့�အပ်တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�များျာ�ရရ့ှှ 

ရန ် ခွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွအတက်ွျွ  ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့အာ�  ရည်ညွနှ�် 

မုျားများျာ�က့ျွ� အတည်ခြုံပ�ခြုံခင်�။

စာ�ငုံး�စစး ဘ�တို့းအဖွဲ့့� ပေါ်က်ားမှုတို့း

စာရင်�စစ် ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီက့ျွ� ဘဏ္ဍာာတွေရ�အ�ဲ့အစည်� 

ဥ်ပတွေဒါပ�ဒ်ါများ ၈၅ အရ �ဲ့စည်�မြဲပီ� ၎င်�တင်ွ တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါ 

တာ၀နမ်ျားျာ�ပါ၀င်သူည်။

• သူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ စာရင်�အင်�နှ်ုင်သ်ူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ  လ�ပ်ထံူး�� 

လ�ပ်နည်�များျာ�နှ်ုင် ် ဘဏ််၏ စာရင်�အင်� ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျား 

များျာ� တွေပ်တွေပါက်ျွလာတွေစရန၊် ထ့ူး�က်ဲျွသ့ူ�တွေသူာ လ�ပ်ထံူး��လ�ပ် 

နည်�များျာ�နှ်ုင်အ်တ ူ လ့�က်ျွနာကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ခြုံခင်�၊ ဘဏ််၏ 

အတွေကျွာင်မ်ျားျာ�နှ်ုင် ်မှျားတ်တမ်ျား�များျာ�စာရင်�စစ်ခြုံခင်�။

• ဘဏ််များျာ�နှ်ုင်သ်ူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ  စည်�များျဉ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�နှ်ုင်် 

က့ျွ�က်ျွညီမုျား ရ့ှှများရ့ှှ တွေစာင်က်ြကျွည််မြဲပီ� ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့ 

များျာ�သ့ူ�   အစီရင်ခံတင်ခြုံပခြုံခင်�။

• ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့များျာ�ကျွ တင်ခြုံပလာတွေသူာ များည်သူည််က့ျွစစ 

ရပ်များျာ�အတွေပ်များဆ့ို� ထူးင်ခြုံများင်ချက်ျွတွေပ�ခြုံခင်�။

ထ့ူး�အခြုံပင် စာရင်�စစ်တွေကျွာ်များတီ၏လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�တင်ွ 

တွေအာက်ျွပါတ့�လည်�ပါဝင်သူည်။

• ဘဏ္ဍာာတွေရ�အစီရင်ခံခြုံခင်�နှ်ုင် ်ဌာနတင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်၏ 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအတွေပ  ်လတ်ွလပ်စွာ ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ကွျွပ်ကဲျွခြုံခင်�။

• ဘဏ််၏ဘဏ္ဍာာတွေရ�အ တွေခြုံခအတွေနနှ်ုင် ်လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ� 

က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�။

• ဌာနတင်ွ�နှ်ုင် ်ဌာနခြုံပင်ပစာရင်�စစ်များျာ�၏ စစ်တွေဆို�မုျားအရည် 

အတွေသွူ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�။

• စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင်မ်ျားသူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ တွေဆွို�တွေန်ု�ွမုျားများျာ�အတက်ွျွ 

�့�ရမ်ျားခြုံပ�လ�ပ်ခြုံခင်�။

• ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင် ်ခြုံပင်ပစာရင်�စစ်များျာ�အကြကျွာ� ဆိုက်ျွသွူယ််တွေရ� 

လမ်ျား�တွေကြကျွာင်�တစ်ခ� �နတီ်�ခြုံခင်�။

ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့များျာ�၏ လတ်ွလပ်မုျားနှ်ုင် ်အကျွျ�့�စီ�ပွာ�ဆ့ို�င်ရာ

ပဋ့ိပကျွခများျာ�အကျွျ�့�စီ�ပွာ�ဆ့ို�င်ရာ ပဋ့ိပကျွခခြုံ�စ်ပွာ�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ� 

က့ျွ� က့ျွ�င်တယ်ွ်ရာတင်ွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သူည် တွေစ်စပ်ညုနှ့်ု�့င်�မုျားနှ်ုင်် 

ကြီးက့ျွ�တင်တွေကြကျွခြုံငာမုျားများျာ� ခြုံပ�လ�ပ်ရန ်လ့�အပ်သူည်။ 

အတ့��နှ်ု�န�်တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်� သ့ူ�များဟု�တ် အခြုံခာ�ခန ်အ်ပ်ခြုံခင်� 

များျာ�နှ်ုင် ်ပတ်သူတ်၍ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ� အာ�လံ��သူည် ဘဏ််သ့ူ�   

အချန့မီ်ျား အတွေကြကျွာင်�ကြကျွာ�ရများည်။ တွေဆွို�တွေန်ု�ွတွေနသူည်် က့ျွစစရပ် 

သူည် ဒါါရ့ို�က်ျွတာတစ်���� အတက်ွျွ အကျွျ�့�တစ်စံ�တစ်ရာ 

ဆိုက်ျွစပ်မုျားရ့ှှတွေနပါကျွ ၎င်�ဒါါရ့ို�က်ျွတာသူည် တွေဆွို�တွေန်ု�ွမုျားတင်ွ 

များပါဝင်ရန ် နှ်ုင် ် ထ့ူး�က့ျွစစရပ်အတွေပ  ်  မဲျားတွေပ�ဆံို��ခြုံ�တ်ခြုံခင်�က့ျွ� 

တွေရှှာင်ရှှာ�ရများည်။ 

ဘဏ္ဍာာပေါ်���ု�ငုံး�ာ အစး�ငုံး�ံစာ

နှ်ုစ်စဥ််ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဆ့ို�င်ရာအစီရင်ခံစာက့ျွ�တင်ခြုံပရာတွင် 

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ဘဏ္ဍာာတွေရ� အတွေခြုံခအတွေနနှ်ုင် ် ဘဏ််၏ 

အလာ�အလာက့ျွ� များှတ၊ ရှှင်�လင်�၍ နာ�လည်လယ်ွ်တွေသူာ 

အကဲျွခြုံ�တ်မုျားခြုံ�င်တ်င်ခြုံပရန ် ကျွတ့ကျွဝတ် ခြုံပ�ထူးာ�သူည်။ 

တ့ကျွျမုျား၊ လံ�တွေလာက်ျွမုျားနှ်ုင် ် ခြုံပည််စံ�မုျားက့ျွ� တွေသူချာတွေစရန ်

ထူး�တ်တွေ�ာ်ရများည်် သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွများျာ�က့ျွ� စ့စစ်မြဲပီ� 

ဘဏ််၏ ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဆ့ို�င်ရာ အစီရင်ခံမုျားက့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ရန ်

ဘ�တ်အ�ဲ့က့ျွ� ကူျွညီသူည်။

ဘဏ််၏ နှ်ုစ်စဥ််ဘဏ္ဍာာတွေရ�ရှှင်�တမ်ျား�ခြုံပင်ဆိုင်မုျားနှ်ုင် ် စပ်လျဥ််� 

၍ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�၏ ထူး�တ်ခြုံပနခ်ျက်ျွက့ျွ� နှ်ုစ်ပတ်လည် 

အ�ဲ့အစ်ည််�အ�ပ်ခံျ�ပ်မုျား

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၄၀



အစီရင်ခံစာတင်ွ တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။ 

လဲ��းငုံန်း�တွို့ငုံး� ထုားန်း��ျ��းမုှုမှုျာ�

uab bank သူည် customer များျာ�၏ အကျွျ�့�စီ�ပွာ�နှ်ုင် ်ဘဏ်် 

၏ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� အကျွာအကွျွယ််တွေပ�ရန ် လ�ပ်ငန�်တင်ွ� 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင် ် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�အာ� 

ထ့ူးတွေရာက်ျွမြဲပီ� တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ တည်တွေဆိုာက်ျွထူးာ�သူည်် စနစ် 

တစ်ခ�ခြုံ�င် ် ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ထူးာ�သူည်။ ဤလ့�အပ်ချက်ျွက့ျွ� ခြုံ�ည်် 

ဆိုည်�ရန ် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� ခွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွများရ့ှှဘဲ အသံူ��ခြုံပ�ခြုံခင်�  

သ့ူ�များဟု�တ် �ယ််ရှှာ�ခြုံခင်�မှျား ကျွာကွျွယ််ရန၊် သူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ 

စာရင်�မှျားတ်တမ်ျား�များျာ�က့ျွ� ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ရန၊် ဘဏ္ဍာာတွေရ�သူတင်� 

အချက်ျွအလက်ျွများျာ�၏ ယံ်�ကြကျွည်စ့တ်ချမုျားနှ်ုင် ် အသံူ��ဝင်မုျားက့ျွ� 

တွေသူချာတွေစရန ်လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�နှ်ုင် ်မူျားဝါဒါများျာ�ရ့ှှသူည်။ 

လ�ပ်ငန�်တင်ွ�စာရင်�စစ် (IA) သူည် လ�ပ်ငန�်တင်ွ� ထ့ူးန�်ချ�ပ် 

မုျားများျာ�၏ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားနှ်ုင် ်၄င်�တ့� နှ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ စည်�များျဥ််� 

များျာ�နှ်ုင်အ်ညီ လ့�က်ျွတွေလျာညီတွေထွူးရ့ှှမုျားက့ျွ� အကဲျွခြုံ�တ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်စီမံျား 

ခြုံခင်�တ့�အတက်ွျွ တာဝနရ့ှ်ှသူည်။ 

အကဲျွခြုံ�တ်ခြုံခင်�၏ ရလဒ်ါများျာ�က့ျွ� အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

ကျွ အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�မြဲပီ� စာရင်�စစ် ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ 

သ့ူ�  လတ်ွလပ်စွာအစီရင်ခံခ်ဲသူည်။ ဘ�တ်အ�ဲ့စာရင်�စစ် 

တွေကျွာ်များတီသူည် လ�ပ်ငန�်တင်ွ� စာရင်�စစ် (IA) မှျားခြုံပင်ဆိုင်

ထူးာ�တွေသူာအစီရင်ခံစာများျာ�တင်ွ တွေ�ာ်ထူး�တ်ထူးာ�တွေသူာ လ့�အပ် 

ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ် အကြကံျွခြုံပ�ချက်ျွများျာ�အတွေပ  ် တွေဆိုာင်ရွက်ျွချက်ျွများျာ� 

က့ျွ�လစ်ဟုင်�မုျားများရ့ှှတွေစရန ် ချက်ျွချင်�က့ျွ�င်တယ်ွ်တွေခြုံ�ရှှင်�တွေနကြကျွ 

သူည်။ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ် စာရင်�စစ်တွေကျွာ်များတီ (MAC)သူည်  

လ�ပ်ငန�်တင်ွ� စာရင်�စစ် (IA) နှ်ုင်စ်ာရင်�စစ် ဘ�တ်အ�ဲ့ 

တွေကျွာ်များတီ (BAC) တ့�၏ အကြကံျွခြုံပ�ချက်ျွများျာ�က့ျွ�ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူ

ချာစွာ အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်သူည်။ 

ဘဏ််မှျား ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�တည်တွေထူးာင်ထူးာ�တွေသူာ လ�ပ်ငန�်ဌာနတင်ွ� 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင် ် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�၊ 

လ�ပ်ငန�်တင်ွ�စာရင်�စစ် (IA) မှျားလ�ပ်တွေဆိုာင်တွေသူာ အလ�ပ်များ 

ျားျာ�နှ်ုင် ် အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား သူက်ျွဆ့ို�င်ရာဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ် 

များတီများျာ�နှ်ုင် ် ဘ�တ်အ�ဲ့ (BOD) ကျွ ဘ�တ်အ�ဲ့ စာရင်�စစ် 

တွေကျွာ်များတီ (BAC) နှ်ုင်အ်တ ူ ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်၍ ဘဏ််၏ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ် လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားများျာ� 

အပါအဝင် ဘဏ္ဍာာတွေရ�လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျား၊ သူတင်�အချက်ျွ 

အလက်ျွနှ်ုင် ် နည်�ပညာထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျား များျာ�သူည် ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် 

စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတွေန ် အထ့ူး တွေကျွာင်�မွျားနမု်ျား ရ့ှှသူည်။ 

များည်သူည်် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ် လ�ပ်ငန�်တင်ွ� 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်များျာ�သူည် ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား သ့ူ�များဟု�တ် လ့မ်ျားလည်မုျားနှ်ုင်် 

ပတ်သူက်ျွ၍ အခြုံပည််အဝ အာများခံချက်ျွများတွေပ�န်ု့�င်တွေကြကျွာင်� 

ဘ�တ်အ�ဲ့ မှျား မှျားတ်ချက်ျွခြုံပ�သူည်။ ဘဏ််၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျား 

ခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ်လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ်များျာ�သူည် သူင်တ်ွေတာ် 

တွေလျာက်ျွပတ်စွာခြုံ�င် ် ကြီးက့ျွ�တင်ခန ်မှ်ျားန�်န်ု့�င်မြဲပီ� များည်သူည်် 

ဆ့ို��ရွာ�တွေသူာ အခြုံ�စ်အပျက်ျွနှ်ုင် ် ဘဏ််က့ျွ� ထ့ူးခ့�က်ျွန်ု့�င်များည်် 

များဟု�တ်တွေကြကျွာင်� အ�ကျွင်�မ်ဲျား အာများခံချက်ျွ တွေပ�ပါသူည်။ 

လဲ��းငုံန်း�တွို့ငုံး�စာ�ငုံး�စစးလဲ��းငုံန်း�

ဘဏ််တင်ွ  တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ �ဲ့စည်�ထူးာ�တွေသူာ ဌာနတင်ွ� 

စာရင်�စစ်လ�ပ်ငန�်သူည် စာရင်�စစ်ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ 

(BAC) သ့ူ�  လ�ပ်ငန�်ဆ့ို�င်ရာများျာ�တင်ခြုံပ၍ အ�ပ်ချ�ပ်တွေရ� 

ဆ့ို�င်ရာများျာ�က့ျွ� အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှ ချ�ပ်ထံူး အစီရင်ခံရသူည်။ 

လ�ပ်ငန�်တင်ွ�စာရင်�စစ် (IA) ၏အဓ့ိကျွတာဝနသ်ူည် ဘဏ််၏ 

လ�ပ်ငန�်တင်ွ� စာရင်�စစ်လ�ပ်ငန�်၊ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

နှ်ုင် ် အ�ပ်ချ�ပ်မုျားခြုံ�စ်စဥ််များျာ�၏ လံ�တွေလာက်ျွထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားက့ျွ� 

လတ်ွလပ်စွာ အကဲျွခြုံ�တ်သူည်။ ၄င်�သူည် ခြုံပည်တင်ွ� 

စာရင်�စစ် မူျားတွေဘာင်များျာ�အတ့�င်� လည်ပတ်တွေနမြဲပီ� Basel  

Committee မှျား ထူး�တ်ခြုံပနထ်ူးာ�တွေသူာ ဘဏ််လ�ပ်ငန�် 

ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်မုျားဆ့ို�င်ရာ မူျားဝါဒါများျာ�အတ့�င်� လ�ပ်ငန�်တင်ွ�စာရင်�စစ် 

တာဝနက့်ျွ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွလျက်ျွသူည်။ 

လ�ပ်ငန�်တင်ွ� စာရင်�စစ် (IA) သူည် ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်နှ်ုင်် 

လည်ပတ်မုျားများျာ�နှ်ုင် ် ၎င်�၏ လက်ျွတွေအာက်ျွခံ ကျွ�များပဏီ်များျာ�၏ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားက့ျွ� အတွေခြုံခခံသူည်် စာရင်�စစ်အစီအစဥ််များျာ�က့ျွ� 

ခြုံပနလ်ည် သံူ��သူပ်စစ်တွေဆို�တွေပ�သူည်။ စာရင်�စစ် စီမံျား 

က့ျွန�်များျာ�က့ျွ� ��စာ�တွေပ�မြဲပီ� ဘဏ််၏ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအတွေပ် 

ဌာနတင်ွ� စာရင်�စစ် (IA) ၏ အကဲျွခြုံ�တ်မုျားအာ� အတွေခြုံခခံ 

၍ အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� ထ့ူးန�်ချ�ပ်ပါသူည်။  

လ�ပ်ငန�်တင်ွ� စာရင်�စစ်အစီအစဥ််က့ျွ� နှ်ုစ်စဥ််ခြုံပနလ်ည် 

သံူ��သူပ်မြဲပီ� ခွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွအတက်ွျွ စာရင်�စစ်ဘ�တ်အ�ဲ့ 

တွေကျွာ်များတီ (BAC) သ့ူ�  တင်သွူင်�သူည်။ စာရင်�စစ်ရလဒ်ါ 

တစ်ခ�ချင်�စီက့ျွ� စာရင်�စစ်ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ (BAC) နှ်ုင််  
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အ�ဲ့အစ်ည််�အ�ပ်ခံျ�ပ်မုျား

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့သ့ူ�  အစီရင်ခံရ၍ ၄င်�တ့�၏ ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွ 

ရယူ်မုျား အစီအစဥ််များျာ�နှ်ုင် ် တ့��တက်ျွမုျားများျာ�က့ျွ� အန�ီကျွပ် 

တွေစာင်က်ြကျွည််သူည်။ ထ့ူး�တွေနာက်ျွ သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာ တွေတရ့ှ့ှချက်ျွ 

များျာ�က့ျွ�ခြုံပင်ဆိုင်ခြုံခင်�နှ်ုင်အ်တ ူစာရင်�စစ် ဘ�တ်အ�ဲ့ တွေကျွာ်များတီ 

(BAC) အစည်�အတွေဝ�များျာ�တင်ွ တွေဆွို�တွေန်ု�ွမြဲပီ� မှျားတ်တမ်ျား�က့ျွ� 

ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့သ့ူ�  တင်သွူင်�သူည်။ ထ့ူး�အခြုံပင် ခြုံပည်တင်ွ� 

စာရင်�စစ်ဌာနများး�သူည် သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာ တွေတရ့ှ့ှချက်ျွများျာ� 

နှ်ုင် ် အခြုံခာ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားဆ့ို�င်ရာ ခြုံပဿနာများျာ�က့ျွ� အမုျားတွေဆိုာင် 

အရာရ့ှှချ�ပ်နှ်ုင် ် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားစာရင်�စစ်တွေကျွာ်များတီ (MAC) အာ� 

လ့�အပ်ပါကျွ လစဥ်် အစီရင်ခံတင်ခြုံပသူည်။

လဲ��း�လဲစာ

ဘဏ််၏ လ�ပ်ခလစာနှ်ုင် ် သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ စ�စ�တွေပါင်� 

အသံူ��စရ့တ်တင်ွ အဓ့ိကျွအပ့�င်� (၂) ခ�ပါဝင်သူည်။ 

• အတွေခြုံခခံလစာနှ်ုင် ်သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ ခံစာ�ခွင်မ်ျားျာ�ပါဝင် 

သူည်် ပံ�တွေသူလစာ

• ဘဏ််၏ စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�် လ�ပ်တွေဆိုာင်န်ု့�င်မုျားများျာ�နှ်ုင်် 

ဝနထ်ူးမ်ျား�တစ်��ချင်�၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်အတွေပ  ် မူျားတည်၍ 

ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�အာ� အပ့�ဆို�တွေကြကျွ�တွေငတွွေပ�အပ်မုျား။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ဝနထ်ူးမ်ျား�တစ်��၏ စ�စ�တွေပါင်� လ�ပ်ခလစာနှ်ုင်် 

အပ့�ဆို�တွေကြကျွ�တွေငက့ွျွ� ဆံို��ခြုံ�တ်ရာတင်ွ အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ အချက်ျွ 

များျာ�က့ျွ� ရှုံးရုို�တွေထူးာင်အ်စံ�မှျား ကြကျွည််ရှုံးရုို၍ ၎င်�တ့�က့ျွ� ချ�ီကျွျူ �ဂု�ဏ််ခြုံပ� 

ရန၊် စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်များျာ�ခြုံများငု်တ်င်ရနနှ််ုင် ်လ�ပ်က့ျွ�င်န်ု့�င်စွမ်ျား�များျာ� 

က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ရန ် တ့�က့ျွ�ပါ ထူးည််သွူင်� စဥ််�စာ� 

သူည်။ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်က့ျွ� အတွေခြုံခခံ၍ တွေပ�အပ်တွေသူာ ခံစာ� 

ခွင်မ်ျားျာ�နှ်ုင် ် လစာသူည် ဘဏ််၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်န်ု့�င်တွေသူာ 

စီ�ပွာ�တွေရ� လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်ဝနထ်ူးမ်ျား�တစ်��ချင်�ဆီို၏ 

တွေအာင်ခြုံများင်မုျား၊ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်များျာ�နှ်ုင် ် ဆိုက်ျွစပ်တွေနသူည်။ 

ဝနထ်ူးမ်ျား�တစ်��ချင်�စီ၏ လ�ပ်က့ျွ�င်န်ု့�င်စွမ်ျား�အာ� သံူ��သူပ်ရာ 

တင်ွ uab bank မှျား ချမှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ တန�့်��များျာ� အတွေပ် 

ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�န်ု့�င်မုျား တ့� နှ်ုင်လ်ည်� သူက်ျွဆ့ို�င်ပါသူည်။ 

ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင်နှ်ုင် ်အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့သူည် လ�ပ်ခ 

လစာနှ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ စည်�များျဥ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�နှ်ုင် ် မူျားဝါဒါ 

က့ျွ� ပံ�မှျားန ် ခြုံပနလ်ည် သံူ��သူပ်တွေလရ့ှ်ှသူည်။ ထ့ူး�သ့ူ�  ခြုံပနလ်ည်  

သံူ��သူပ်ရာတင်ွ လ�ပ်ခလစာ အပါအဝင် နစ်နာတွေကြကျွ�တွေပ�ခြုံခင်� 

ဆ့ို�င်ရာ မူျားဝါဒါနှ်ုင် ် စည်�များျဥ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�သူည် တွေစျ�ကွျွက်ျွ 

အတင်ွ� �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျား နှ်ုင် ်က့ျွ�က်ျွညီမုျား ရ့ှှများရ့ှှက့ျွ� ပံ�မှျားနခ်ြုံပနလ်ည် 

 သံူ��သူပ်ခြုံခင်�များျာ� ပါဝင်ပါသူည်။

လူဲမုှုအဖွဲ့့�အစည်းး��ု�ငုံး�ာအက်ျ�ု�ခြုံ��လဲ��း   ပေါ်�ာငုံးမုှုမှုျာ� 

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ဘဏ််၏ ချမှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ ရည်မှျားန�်ချက်ျွ၊ 

တန�့်��နှ်ုင် ် လမုူျားအ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာအကျွျ�့�ခြုံပ�လ�ပ်  တွေဆိုာင် 

မုျားများျာ� အကြကျွာ� တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ သူဟုဇာတ များှတတွေနတွေသူာတွေကြကျွာင်် 

 တွေကျွျနပ်မုျား ရ့ှှပါသူည်။ လမုူျားအ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာအကျွျ�့�ခြုံပ�လ�ပ်   

တွေဆိုာင်မုျားများျာ�၏ အတွေသူ�စ့တ်များျာ�က့ျွ�လည်� ဤနှ်ုစ်ပတ်လည် 

အစီရင်ခံစာတင်ွ  ထူးည််သွူင်� တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�ပါသူည်။
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ဆံို��ရှုံးရံုို�နှ့�င််တွေခြုံခံဆ့ို�င််ရာ စီ်မံျားခံန်း ်ခ်ွဲခံေဲမုျား အစီ်ရင််ခံံစ်ာ

�ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု ခြုံ�ံ�ငံုံ�သံုံး��သုံး�း�ျက်း

ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားသူည် ဘဏ််၏ 

စီ�ပွာ�တွေရ�တွေအာင်ခြုံများင်မုျားအတက်ွျွအဓ့ိကျွကျွျသူည်။ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအတက်ွျွ ဘဏ််၏ ချဥ််�ကျွပ်နည်�သူည် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င် 

တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� ဘဏ််၏အကြီးကီျွ�တန�် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား တွေကျွာ်များတီများျာ� 

မှျား ချမှျားတ်မြဲပီ�ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင်် သ့ူ� များဟု�တ် ယ်င်�၏ တွေကျွာ်များတီ 

များျာ�ကျွ အတည်ခြုံပ�တွေသူာအဆိုင််များျာ� အတင်ွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

တွေသူချာတွေစရနခ်ြုံ�စ်သူည်။ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခဆ့ို�င်ရာ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွ 

မုျား ရည်မှျားန�်ချက်ျွများျာ�သူည် ဘဏ််၏ လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွ 

အာ�လံ��နှ်ုင်် က့ျွ�က်ျွညီမုျားရ့ှှတွေစရန ်ဘဏ််၏ များဟုာဗျူဟုာနှ်ုင်် 

စီ�ပွာ�တွေရ�အစီအစဥ််နှ်ုင်် လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်။

ဘ�တို့းအဖွဲ့့�၏ တို့ာဝန်း

ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့ (ဘ�တ်အ�ဲ့) သူည် ခ့�င်များာတွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင်် ခြုံပည်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားစနစ် တည် 

တွေထူးာင်ခြုံခင်�နှ်ုင်် ၎င်�၏ လံ�တွေလာက်ျွမုျားနှ်ုင်် ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားက့ျွ� 

ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်ခြုံခင်�တ့�အတက်ွျွ အလံ��စံ�တာဝနရ့ှ်ှသူည်။

ဘ�တ်အ�ဲ့သူည် ဘဏ််၏ စီ�ပွာ�တွေရ� ရည်မှျားန�်ချက်ျွများျာ� 

တွေအာင်ခြုံများင်ရန ် သူတ်မှျားတ်ထူးာ�သူည်် လက်ျွခံန်ု့�င်မုျား အဆိုင်် 

အတင်ွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားများျာ�က့ျွ� တွေသူချာတွေစရန ်တွေအာက်ျွပါယ်န်ုတရာ� 

က့ျွ� တည်တွေထူးာင်ခ်ဲသူည် - 

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� ထ့ူးတွေရာက်ျွစွာတွေလှာခ်ျရန ်ယ်န်ုတရာ�များျာ�  

ရ့ှှများရ့ှှ တွေသူချာတွေစရန။်

• ထ့ူး�က်ဲျွသ့ူ� တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� စီမံျားရန ်သူင််တွေလျာ် 

တွေသူာ မူျားဝါဒါများျာ�၊ လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�နှ်ုင်် ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျား 

များျာ� ရ့ှှများရ့ှှ တွေသူချာတွေစရန။်

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား မူျားတွေဘာင်၏ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ် 

မုျားနှ်ုင်် သူက်ျွဆ့ို�င်သူည်် က့ျွစစရပ်များျာ� အာ�လံ��အတက်ွျွ 

ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အစီရင်ခံမုျား အတက်ွျွ အစီအစဥ််များျာ�ရ့ှှ 

တွေကြကျွာင်� တွေသူချာတွေစရန။်

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွရာတင်ွ အတွေထူးာက်ျွအကူျွခြုံ�စ်တွေစ 

ရန ် ဘဏ််အတွေနခြုံ�င်် အန်ုတရာယ််များျာ�နှ်ုင်် လ�ပ်ငန�်တင်ွ� 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားများျာ�က့ျွ� ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်မုျားတွေသူချာ 

တွေစရန ် အ�ပ်ချ�ပ်မုျားပံ�စံက့ျွ� ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီများျာ�က့ျွ� 

�ဲ့စည်�ခ်ဲသူည်။

ထ့ူး� ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ ၄ ခ�မှျားာတွေအာက်ျွပါအတ့�င်�ခြုံ�စ် 

သူည်-

 • စာရင်�စစ် ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ

 • အကြကံျွတွေပ�နှ်ုင် ်များဟုာဗျူဟုာ ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ

 • ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ

 • တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစီစစ်တွေရ� ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီ

အကြီးက်း�တို့န်း�စးမံှုအ��း�ျ��းမုှုအဖွဲ့့�၏ တို့ာဝန်း

အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားအ�ပ်ချ�ပ်မုျားအ�ဲ့သူည် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�က့ျွ� 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွရန၊် ဘ�တ်အ�ဲ့၏မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင် ် လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်� 

များျာ�က့ျွ� အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ရန ်တာဝနရ့ှ်ှသူည်။ ၄င်�တ့�  

၏ အခန�် ကျွဏ္ဍာများျာ�မှျားာ - 

• ဘဏ််၏ စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင််သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

များျာ�နှ်ုင်် စီ�ပွာ�တွေရ�ရည်မှျားန�်ချက်ျွများျာ�တွေအာင်ခြုံများင်ခြုံခင်�

က့ျွ� တွေ�ာ်ထူး�တ်အကဲျွခြုံ�တ်ရန။်

• ဘ�တ်အ�ဲ့ကျွ အတည်ခြုံပ�သူည််အတ့�င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ�က့ျွ�

စီမံျားရနအ်တက်ွျွ မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင်် လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�က့ျွ� 

တွေရ�ဆဲွိုအတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ရန။်

• ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ် လ�ပ်ငန�်တင်ွ�ထ့ူးန�်ချ�ပ် 

မုျားစနစ်၏ ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်မုျားက့ျွ� 

ဒီါဇ့�င်�ဆဲွို အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ရနနှ််ုင်် တွေစာင််ကြကျွည်် 

စစ်တွေဆို�ရန။်

• ခြုံ�စ်တွေပ်လာန်ု့�င်သူည်် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�နှ်ုင်ခ်ြုံပ�ခြုံပင်တွေခြုံပာင်�

လဲမုျားမှျားနသ်ူများှအာ� ဘ�တ်အ�ဲ့သ့ူ� အချန့မီ်ျားအစီရင်ခံရန။်

စွန ်စ်ာ�မုျားများျာ�နှ်ုင်် ခြုံပနလ်ည်အကျွျ�့�အခြုံများတ်များျာ� ရရ့ှှတွေရ�က့ျွ� 

သူင််တွေလျာ်စွာ ထူးည််သွူင်�စဥ််စာ�ကျွာ စီ�ပွာ�တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ 

ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ�ချရာတင်ွ ကူျွညီရန ်ဘဏ််သူည် အကြီးကီျွ�တန�် 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား တွေကျွာ်များတီများျာ�က့ျွ�လဲ �ဲ့စည်� တည်တွေထူးာင်ခ်ဲသူည်။ 

အဓ့ိကျွအတွေရ�ပါတွေသူာ အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား တွေကျွာ်များတီ 

များျာ�မှျားာ - 

 • စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတွေကျွာ်များတီ

 • ရပ့�င်ခွင််နှ်ုင််တွေပ�ရနတ်ာဝန ်သံူ��သူပ်မုျားတွေကျွာ်များတီ

 • တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစီစစ်တွေရ�တွေကျွာ်များတီ

 • စည်�ကျွမ်ျား�ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�တွေရ�တွေကျွာ်များတီ

 • Product ဆ့ို�င်ရာတွေကျွာ်များတီ

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၄၄



 • စာရင်�စစ်တွေကျွာ်များတီ

ဘဏ််၏ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတွေကျွာ်များတီ တစ်ခ�ချင်�စီတင်ွ ရည်ညွနှ�် 

ချက်ျွနှ်ုင်် တာဝနသ်ူတ်မှျားတ်ချက်ျွများျာ�ရ့ှှသူည်။

လဲက်း�ံနု်ု�ငုံး�န်း ခြုံ�ငုံး�ငုံးထားာ�ပေါ်သုံးာ �ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�အန်ုတ�ာယ်း 

�မှုာဏ်

ဘဏ််အတွေနခြုံ�င် ်၄င်�၏ ရည်ရွယ််ချက်ျွများျာ� အတွေကျွာင်အထူးည် 

တွေ�ာ်တွေရ�အတက်ွျွ လက်ျွခံရနခ်ြုံပင်ဆိုင်ထူးာ�တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

ပများာဏ်က့ျွ� �ွင်ဆ့်ို�သူတ်မှျားတ်ရန ်Risk Appetite indicators 

များျာ�က့ျွ� ထူူးတွေထူးာင်ထူးာ�ပါသူည်။ ထူူးတွေထူးာင်ထူးာ�ရသူည်် ရည်ရွယ်် 

ချက်ျွမှျားာ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခများျာ� ရယူ်မုျားက့ျွ� ကျွန ်သ်ူတ်ရန ်

များဟု�တ်ဘဲ ဘဏ််၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််အတွေနအထူးာ� 

သူည် ဘဏ််၏ စီ�ပွာ�တွေရ�များဟုာဗျူဟုာနှ်ုင််အညီ သူတ်မှျားတ် 

ထူးာ�တွေသူာ တွေဘာင်အတင်ွ�တင်ွ ရ့ှှတွေနန်ု့�င်မုျားတွေသူချာတွေစရန်

သူာခြုံ�စ်သူည်။

 

Risk Appetite သူည် တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််၊ 

တွေစျ�ကွျွက်ျွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််၊ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််နှ်ုင်် လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

အန်ုတရာယ််များျာ�အခြုံပင် အခြုံခာ�တွေသူာ အဓ့ိကျွတွေနရာများျာ� 

အတက်ွျွ သူင််တွေတာ်တွေသူာ အရည်အတွေသွူ� သူတ်မှျားတ်ချက်ျွနှ်ုင်် 

ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� သူတ်မှျားတ်တွေပ�သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� က့ျွ�င်တယ်ွ်တွေခြုံ�ရှှင်�နည်�သူည် ပါဝင်တွေသူာ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် က့ျွ�စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွရန ်အသူင််ခြုံ�စ်တွေနတွေသူာ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့� နာ�လည်သူည်် စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�က့ျွ� အဓ့ိကျွ 

ထူးာ�သူည်။ ဤနည်�လမ်ျား�ခြုံ�င်် ဝင်တွေငမွျားမြဲင့မ်ျားသူက်ျွမုျားနှ်ုင်် 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် က့ျွ�အနည်�ဆံို��ခြုံ�စ်တွေအာင် လ�ပ်ရန ်

နှ်ုင်် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ရင်�နှ်ု�ီတွေငနှွ်ုင်် ရနပံ်�တွေငအွတွေခြုံခခံက့ျွ� ပကျွတ့ 

အတ့�င်�ရ့ှှတွေနတွေစရန ်ရည်ရွယ််ပါသူည်။ ဤသ့ူ� ဦးခြုံပ�လ�ပ်ခြုံခင်� 

သူည် တွေခြုံပာင်�လဲတွေနတွေသူာစီ�ပွာ�တွေရ�အတွေခြုံခအတွေနများျာ�အကြကျွာ� 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အာ� အာ�တွေပ�သူူများျာ�အတက်ွျွ တည်မြဲင့မ်ျားတွေသူာ 

မ့ျားတ်�က်ျွမုျားခြုံ�စ်တွေစရန ်အတွေထူးာက်ျွအကူျွခြုံပ�သူည်။ ဘဏ််၏  

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခပများာဏ် ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွက့ျွ� နှ်ုစ်စဥ််မွျားမ်ျား�မံျားမြဲပီ� 

ဘ�တ်အ�ဲ့၏ ခွင််ခြုံပ�ချက်ျွက့ျွ� ရယူ်ပါသူည်။ အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျား 

ခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား အ�ဲ့သူည် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွ 

က့ျွ� တွေစာင််ကြကျွည််စစ်တွေဆို�မြဲပီ� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၄၅



ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီသ့ူ�  သူတင်�တွေပ�ပ့� ပါသူည်။

အပေါ်ခြုံ��ံ က်န် ်းသုံးတို့း�ျက်းမူှုပေါ်ဘာငုံး

ဘဏ််သူည် အတွေခြုံခခံသူတ်မှျားတ်ချက်ျွမူျားတွေဘာင် အတွေပ်တင်ွ 

အတွေခြုံခခံမြဲပီ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဗဟ့ု�ဘဏ််၏ ရင်�နှ်ု�ီတွေင ွလံ�တွေလာက်ျွ 

မုျား ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွမူျားတွေဘာင် အတ့�င်� လ့�က်ျွနာ ကျွျင််သံူ��ပါ 

သူည်။ ဘဏ််သူည် ခြုံ�စ်တွေပ်တွေခြုံပာင်�လဲတွေနတွေသူာစည်�များျဥ််�၊ 

စည်�ကျွမ်ျား�လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွများျာ�က့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပရာတင်ွ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

 အန်ုတရာယ်် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားဆ့ို�င်ရာ အတွေခြုံခခံသူတွေဘာတရာ�များျာ�က့ျွ� 

အတွေလ�ထူးာ�တွေသူာ သူင််တွေတာ်တွေသူာ၊ ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ က့ျွ�င် 

တယ်ွ်တွေခြုံ�ရှှင်�နည်�က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွတွေရွ�ချယ်် အသံူ��ခြုံပ� 

သွူာ�များည်။

ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံ�ုွ�ငုံး�ာ �ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ� 

တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခသူည် တွေချ�တွေင ွရယူ်သူူ (သ့ူ� )တစ်�က်ျွ 

အ�ဲ့ဝင်များျာ�ထံူးမှျား ၎င်�တ့�၏ တွေငတွွေကြကျွ�နှ်ုင်် စာချ�ပ်ဆ့ို�င် 

ရာ တာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ စည်�ကျွမ်ျား�ချက်ျွ 

များျာ�နှ်ုင်် တွေဆိုာင်ရွက်ျွရနပ်ျက်ျွကွျွက်ျွမုျားတွေကြကျွာင်် ခြုံ�စ်တွေပ်လာ 

တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ်် ခြုံ�စ်သူည်။

တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခသူည် Retail၊ SME နှ်ုင််  Corporate 

ဘဏ််လ�ပ်ငန�် တွေချ�တွေငမွျားျာ�မှျား ခြုံ�စ်တွေပ်လာသူည်် တွေတဖ့ြိုးကြကံျွ� 

န်ု့�င်တွေသူာ အကြီးကီျွ�များာ�ဆံို�� အန်ုတရာယ််တစ်ခ�ပင်ခြုံ�စ်သူည်။ 

Treasury Operations နှ်ုင်် Investment ဘဏ််လ�ပ်ငန�် 

တ့� မှျားလည်� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််က့ျွ� ခြုံ�စ်တွေပ်တွေစတတ် 

ပါသူည်။ 

�ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ��ု�ငုံး�ာ စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု အစး�ငုံး�ံစာ

ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်စဥ်် သူည် အမြဲမဲျားပံ�မှျားနသံ်ူ��သူပ်တွေလလ်ာ 

တွေနခြုံခင်� ခြုံ�စ်မြဲပီ� ဘဏ််သူည် လ�ပ်ငန�်ပတ်ဝန�်ကျွျင်တင်ွ 

တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်မုျား အတွေနအထူးာ�များျာ�၊ တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�မုျား 

အန်ုတရာယ်် တွေပ်တွေပါက်ျွလာန်ု့�င်သူည်် အတွေခြုံခအတွေနများျာ�က့ျွ� 

စဥ််ဆိုက်ျွများခြုံပတ် တွေစာင််ကြကျွည််စစ်တွေဆို�ခြုံခင်�တ့� ဦးခြုံ�င်် လ�ပ် 

တွေဆိုာင်သူည်။ 

တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် အ�ပ်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင်် ကြီးကီျွ�ကြကျွပ် 

ခြုံခင်�တ့� က့ျွ� တွေချ�တွေငစီွမံျားခန ်ခ်ွဲခဲ့စွမုျားတွေကျွာ်များတီ၊ တွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�နှ့�င််တွေခြုံခံဆ့ို�င််ရာ စီ်မံျားခံန်း ်ခ်ွဲခံေဲမုျား အစီ်ရင််ခံံစ်ာ

ဘ�တ်အ�ဲ့တွေကျွာ်များတီနှ်ုင်် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား ဘ�တ်အ�ဲ့ 

တွေကျွာ်များတီတ့� မှျား တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။

တွေချ�တွေငစီွမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားဌာနသူည် တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််  

၏အဓ့ိကျွအပ့�င်�များျာ� အာ�လံ��က့ျွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွခြုံခင်�၊ စ့စစ် 

တွေလလ်ာခြုံခင်�နှ်ုင်် အစီရင်ခံ တင်ခြုံပခြုံခင်�များျာ�အတက်ွျွတာဝန ်

ရ့ှှသူည်။ ၎င်�သူည် တွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာမူျားဝါဒါများျာ�၊ လမ်ျား�ညွနှ ်

ချက်ျွများျာက့ျွ� တွေ�ာ်ထူး�တ်တွေပ�သူည််အခြုံပင် လ�ပ်ငန�်တ့��တက်ျွမုျား 

က့ျွ�လည်� တစ်သူများတ်တည်�ခြုံ�စ်တွေသူာ၊ အကျွျ�့�ရ့ှှတွေသူာ 

တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား တွေဘာင်အတင်ွ� 

မှျား ခြုံ�စ်တွေခြုံများာက်ျွတွေအာင် တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ� သူည်။ 

ဘဏ််အတွေနနှ်ုင််လည်� အတင်ွ�လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�နှ်ုင်် တွေချ�တွေင ွ

အာများခံစံနှ်ု�န�်များျာ�သူည် တွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာ အဆ့ို�ခြုံပ�ချက်ျွများျာ� 

အတည်များခြုံပ�ခင် လ့�က်ျွနာတွေစာင််ထ့ူးန�်ခြုံခင်�က့ျွ� တွေသူချာ 

တွေအာင်ခြုံပ�လ�ပ်သူည်။

တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါလကျွခဏ်ာများျာ�န်ုငှ်အ်တတူွေချ�တွေငခွွင်ခ်ြုံပ�ခြုံခင်� 

လ�ပ်ငန�်စဥ််သူည် - 

• တွေချ�တွေင၏ွ မူျားလခြုံ�စ်တွေပ်လာခြုံခင်�နှ်ုင်် ခွင််ခြုံပ�ချက်ျွလ�ပ် 

တွေဆိုာင်ပံ�များျာ�သူည် ရှှင်�လင်�စွာခဲွခြုံခာ�ထူးာ�သူည်။

• ဝနထ်ူးမ်ျား�အရာရ့ှှများျာ�၏ အတွေတအ့ကြကံျွ�၊ လ�ပ်သူက်ျွနှ်ုင်် 

စံနှ်ု�န�်မှျားတ်တမ်ျား�များျာ�တွေပ်မူျားတည်၍ တွေချ�တွေငခွွင််ခြုံပ�ခြုံခင်� 

လ�ပ်ပ့�င်ခွင််အာဏ်ာက့ျွ� တွေပ�အပ်ထူးာ�သူည်။

• တွေချ�တွေငခွွင်ခ်ြုံပ�ခြုံခင်�သူည် တွေချ�တွေငအွဆိုင်သ်ူတ်မှျားတ်သူည််  

စနစ်အရတွေချ�တွေငယူွ်သူူ၏ တွေချ�တွေငအွဆိုင််တွေပ်တင်ွ 

မူျားတည်ပါသူည်။

• တွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာမူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင်် လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွများျာ�သူည် 

ဘဏ််၏လ�ပ်ငန�်ဗျူဟုာ၊ ပတ်ဝန�်ကျွျင်နှ်ုင်် အဆိုက်ျွ 

များခြုံပတ် ဆီိုတွေလျာ်မုျား ရ့ှှတွေနတွေစရန ်အခါအာ�တွေလျာ်စွာ ခြုံပနလ်ည် 

သံူ��သူပ်သူည်။

တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််သူည် ကြီးကီျွ�များာ�၍ တစ်ခ�နှ်ုင်် 

တစ်ခ� ချတ့်ဆိုက်ျွတွေနတွေသူာ ထ့ူးတွေတစ့ွမုျားများျ�့�စံ�တ့� မှျား တွေပ်တွေပါက်ျွ 

လာသူည်။ ၎င်�က့ျွ� တာဝနရ့ှ်ှသူူများျာ�၊ လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�၊ 

တွေချ�တွေငယူွ်သူူ၊ စက်ျွမုျားလ�ပ်ငန�်များျာ�၊ ပထူးဝီအတွေနအထူးာ�များျာ� 

အတက်ွျွ ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွများျာ� သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�ခြုံ�င်် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွ 

သူည်။ တွေချ�တွေငတွွေစာင််ကြကျွည်် စစ်တွေဆို�ခြုံခင်�နှ်ုင်် ကျွ�စာ�ခြုံခင်� 

တ့� က့ျွ� တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်မုျား အတွေနအထူးာ�များျာ�၊ ရင်�နှ်ု�ီခြုံများပ်ုနှ်ုမုံျား 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၄၆



လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွနှ်ုင်် တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်မုျား အတွေခြုံခအတွေန 

အတွေပ်အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွတွေစန်ု့�င်တွေသူာ တွေပ်တွေပါက်ျွလာန်ု့�င် 

သူည််ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််တ့�က့ျွ� တွေစာင်က်ြကျွည််စစ်တွေဆို�ခြုံခင်� 

တ့� ဦးခြုံ�င်် လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်။ ဘ�တ်အ�ဲ့နှ်ုင်် အကြီးကီျွ�တန�် စီမံျား 

ခန ်ခ်ွဲခဲွအ�ပ်ချ�ပ်သူူအ�ဲ့တ့�အာ� ဘဏ််အတင်ွ� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

အန်ုတရာယ်် အစီရင်ခံစာများျာ�မှျားတဆိုင် ်ရှှင်�လင်�တင်ခြုံပသူည်။ 

တွေချ�တွေငအွများျ�့�အစာ� ခဲွခြုံခာ�သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�က့ျွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ် 

ဗဟ့ု�ဘဏ််၏ လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွများျာ�က့ျွ� လ့�က်ျွနာ၍ တွေဆိုာင်ရွက်ျွ 

ပါသူည်။ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည် တွေကျွာင်�မွျားနလ်ျက်ျွရ့ှှတွေသူာ တွေချ�တွေင ွ

( Performing Loan) များျာ�က့ျွ� ၎င်�တ့�၏ အဆိုင််သူတ်မှျားတ် 

ချက်ျွများျာ�အရ စံချန့မီှ်ျား (Standard)၊ တွေစာင််ကြကျွည်် (Watch) 

နှ်ုင်် အရည်အတွေသွူ�နမ့််ျား ှ(Substandard) ဟု၍ူ သူတ်မှျားတ်မြဲပီ� 

စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည် များတွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာတွေချ�တွေင ွ (Non-per-

forming Loan) များျာ�က့ျွ� ဘဏ််၏ မူျားဝါဒါအရ သံူသူယ်ခြုံ�စ် 

�ွယ်် (Doubtful) (သ့ူ� ) ဆံို��ရှုံးရံုို�အဆိုင်် (Loss) ဟု� သူတ်မှျားတ်ပါ 

သူည်။ မ့ျားမ့ျားဘဏ််စာရင်�ရ့ှှ တွေငထွူးက်ျွ ပ့�ထူး�တ်ခြုံခင်�က်ဲျွသ့ူ�  

တစ်စံ�တစ်ရာက့ျွ� ရက်ျွတွေပါင်� ၉၀ တွေကျွျာ် ချ�့�တွေ�ာက်ျွသူည်် 

တွေချ�တွေင ွ (Non-performing Loan) ဟု� သူတ်မှျားတ်များည်။ 

ထ့ူး� ဦးခြုံပင် ဘဏ််၏မူျားဝါဒါအရ ရ့ှှတွေနတွေသူာ စည်�ကျွမ်ျား�ချက်ျွများျာ� 

အတ့�င်� တွေချ�တွေငတွွေပ�ဆိုပ်ခြုံခင်�က့ျွ� ထ့ူးခ့�က်ျွတွေစန်ု့�င်တွေသူာ 

များည်သူည်် အတွေကျွာင််က့ျွ�များဆ့ို� “စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည် များတွေကျွာင်�မွျားန ်

တွေသူာ တွေချ�တွေင”ွ (Non-performing Loan) ဟု� သူတ်မှျားတ် 

ရန ် လ့�အပ်ပါသူည်။ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ ခြုံပဠာာန�်ချက်ျွသူည် 

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဗဟ့ု�ဘဏ််၏ စည်�များျဥ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ� အတွေပ် 

တင်ွ အတွေခြုံခခံမြဲပီ� ၎င်�တ့�သူည် အဓ့ိကျွအာ�ခြုံ�င်် အာများခံ 

ချက်ျွများရ့ှှတွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�အတွေပ်တင်ွခြုံ�စ်သူည်။ ထ့ူး� အခြုံပင် 

တွေချ�တွေငမွျားျာ� အာ�လံ��အတွေပ်တင်ွ တွေယ်ဘ�ယ်ျ ခြုံပဌာန�်ချက်ျွ 

၂ ရာခ့�င်နှ်ု�န�် လ့�အပ်ပါသူည်။ ခြုံပနလ်ည်တွေကျွာင်�မွျားန ်

လာန်ု့�င်တွေခြုံခ အလာ�အလာနည်�တွေသူာအခါ (သ့ူ�) ခြုံပနလ်ည် 

တွေကျွာင်�မွျားနန််ု့�င်တွေခြုံခ အလာ�အလာခြုံ�စ်တွေစန်ု့�င်တွေသူာ လမ်ျား�တွေကြကျွာင်� 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၄၇



များျာ�အာ�လံ�� ကျွ�နသွ်ူာ�သူည််အခါတင်ွ တွေချ�တွေငတွစ်ခ�၏ 

အတွေ�ကျွ�တွေလှာ်ပစ်ခြုံခင်�က့ျွ�ခြုံပ�လ�ပ်သူည်။

တွေငစွာရင်�များျာ�အတက်ွျွ မှျားတ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�လည်� အထူးက်ျွ 

တွေ�ာ်ခြုံပပါ အတွေကြကျွာင်�အရာများျာ�နှ်ုင်် ပက်ျွသူက်ျွ၍ ဘဏ််၏ 

အတွေခြုံခအတွေနက့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပတွေသူာ ဇယ်ာ�များျာ�တင်ွ စီစဥ််တင်ခြုံပ 

ထူးာ�ပါသူည်။ 

Operational Risk လဲ��းငုံန်း�လဲည်းး�တို့းမုှု�ု�ငုံး�ာ �ံ��ရှုံးရံုု� 

နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ� အန်ုတ�ာယ်း

လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် 

(Operational Risk) ဆ့ို�သူည်မှျားာ အာ�နည်�တွေသူာ (သ့ူ� ) 

များတွေအာင်ခြုံများင်တွေသူာ ဘဏ််တင်ွ� လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�၊ နည်�စနစ် 

များျာ�၊ IT၊ ဥ်ပတွေဒါတရာ�တွေရ�ရာ၊ များလ့�က်ျွနာခြုံခင်� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

အန်ုတရာယ်် စသူည်် ခြုံပင်ပခြုံ�စ်ရပ်များျာ�မှျား ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေသူာ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားပင် ခြုံ�စ်သူည်။ ခြုံ�စ်န်ု့�င်တွေချရ့ှှတွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�များျာ�သူည် 

ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား (သ့ူ� ) အခြုံခာ�တွေသူာ ပျက်ျွစီ�ခြုံခင်�များျာ� 

ဥ်ပများာအာ�ခြုံ�င်် နာများည်ဂု�ဏ််သူတင်� ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား၊ ဘဏ််၏ 

အများျာ� ယံ်�ကြကျွည်လက်ျွခံန်ု့�င်မုျားနှ်ုင်် တွေရာင်�ဝယ််န်ု့�င်မုျား၊ တွေငခွြုံ�စ် 

လယ်ွ်မုျားက့ျွ� ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�န်ု့�င်မုျား၊ လ�ပ်ငန�်အသူစ် ရယူ်န်ု့�င်မုျား 

စွမ်ျား�ရည်တ့�အတွေပ် အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွတွေစန်ု့�င်သူည်် 

ခြုံပည်သူူလထူူး� ယံ်�ကြကျွည်မုျားက့ျွ� ဆံို��ရှုံးရံုို�ခြုံခင်�တ့�ပင်ခြုံ�စ်သူည်။ 

လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််တ့� တွတွင် 

တွေငတွွေကြကျွ�အလွဲသံူ��စာ�မုျား အန်ုတရာယ််၊ ဥ်ပတွေဒါတွေရ�ရာဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င် 

တွေခြုံခအန်ုတရာယ််၊ စည်�များျဥ််�စည်�ကျွမ်ျား�ဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င် 

တွေခြုံခအန်ုတရာယ််၊ ဂု�ဏ််သူတင်� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််၊ ခြုံပင်ပ 

မှျား ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််နှ်ုင်် နည်�ပညာဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်

တွေခြုံခအန်ုတရာယ််တ့�ပါဝင်သူည်။ 

ဘဏ််၏ရည်ရွယ််ချက်ျွမှျားာ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားဆ့ို�င်ရာ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််က့ျွ� စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ� 

လည်ပတ်လ�ပ်တွေဆိုာင်ရာတွေစျ�ကွျွက်ျွနှ်ုင်် နှ်ု�့င်�ယှ်ဥ််ချက်ျွအရ 

သူင််တွေတာ်တွေသူာ အဆိုင််တင်ွ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွရနပ်င်ခြုံ�စ်သူည်။ 

ဤဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််များျာ�က့ျွ� တွေသူချာစွာခဲွခြုံခာ�၊ ချင်် 

ချန့၊် တွေစာင််ကြကျွည််၊ တွေလှာခ်ျ၊ အစီရင်ခံခြုံခင်� အစရ့ှှသူည်် 

မူျားဝါဒါနှ်ုင််လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ�နှ်ုင််အညီ လ�ပ်ငန�်နှ်ုင်် 

အတွေထူးာက်ျွအပ်ံယူ်နစ်များျာ�မှျား စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွသူည်။ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�နှ့�င််တွေခြုံခံဆ့ို�င််ရာ စီ်မံျားခံန်း ်ခ်ွဲခံေဲမုျား အစီ်ရင််ခံံစ်ာ

ဘဏ််တင်ွ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်မုျားဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

အန်ုတရာယ်် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား များဟုာဗျူဟုာအာ� ကျွာကွျွယ််တွေရ� အဆိုင်် 

 သံူ��ဆိုင််ခြုံ�င်် တွေအာက်ျွပါအတ့�င်� ချမှျားတ်ထူးာ�သူည်။ 

• ပထူးများတန�်ကျွာကွျွယ််တွေရ�တင်ွ လ�ပ်ငန�်ဌာနများျာ�၊တွေနစ်ဥ်် 

လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာအတွေနခြုံ�င်် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ်် 

က့ျွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွလျက်ျွရ့ှှတွေသူာ လက်ျွလီဘဏ််ခဲွများျာ�။

• ဒါ�တ့ယ်တန�်ကျွာကွျွယ််တွေရ�တင်ွ သီူ�ခြုံခာ� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

အန်ုတရာယ််လ�ပ်ငန�်တာဝနမ်ျားျာ�။

• တတ့ယ်တန�်ကျွာကွျွယ််တွေရ�တင်ွ သီူ�ခြုံခာ�အာများခံချက်ျွ 

တွေပ�တွေသူာ လ�ပ်ငန�်တင်ွ�စာရင်�စစ်နှ်ုင်် ခြုံပင်ပစာရင်�စစ် 

အတွေပ်တင်ွ အတွေခြုံခခြုံပ�ထူးာ�ပါသူည်။ 

ဆံို�� ရှုံး ရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််တွေလျာ်တွေပ ါခ်ြုံခင်�မူျားဝါဒါများျာ�န်ုှင်် 

ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွများျာ�သူည် အာ�ထူးာ�ယံ်�ကြကျွည်တွေလာက်ျွတွေသူာ 

ခ့�င်လံ�တွေသူာ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်တွေရ�ပတ်ဝန�်ကျွျင်က့ျွ� ထ့ူးန�် 

သ့ူမ်ျား�ရန ်တွေနရာတကျွျထူးာ�ရ့ှှပါသူည်။ ၎င်�တ့� တွတွင် လမူျားျာ�၊ 

မူျားဝါဒါ၊ လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�၊ နည်�စနစ်များျာ� (သ့ူ� ) မူျားဝါဒါလမ်ျား�စဥ်် 

နှ်ုင်် �ဲ့စည်�ပံ�စနစ်များျာ�ပါဝင်တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ်် 

အရင်�အခြုံများစ်များျာ�က့ျွ� ခဲွခြုံခာ�တွေရွ�ထူး�တ်ခြုံခင်� ပါဝင်ပါသူည်။ 

ထူး�တ်ကျွ�နအ်သူစ်များျာ� ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားအသူစ်များျာ�နှ်ုင်် ဆိုက်ျွစပ် 

တွေနတွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ်် များျာ�က့ျွ� စတင်တွေဆိုာင်ရွက်ျွ 

ခြုံခင်�များခြုံပ�ခင် တွေ�ာ်ထူး�တ်မြဲပီ� စ့စစ်တွေခြုံ�ရှှင်�န်ု့�င်ရန ်ထူး�တ်ကျွ�န ်

တွေကျွာ်များတီ (Product Committee) တစ်ခ�က့ျွ�လည်� 

တည်တွေထူးာင်ထူးာ�မြဲပီ� အခါအာ�တွေလျာ်စွာ ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ် 

သံူ��သူပ်ပါသူည်။ 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား စာရင်�စစ် တွေကျွာ်များတီ (Management Audit 

Committee) တစ်ခ�က့ျွ� ကျွာကွျွယ််တွေရ�တတ့ယ်တန�် ခြုံ�စ်ကြကျွ 

တွေသူာလ�ပ်ငန�်တင်ွ� စာရင်�စစ် (Internal Auditors)၊ 

ခြုံပင်ပစာရင်�စစ် (External Auditors) နှ်ုင်် ဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား 

စစ်တွေဆို�တွေရ�အရာရ့ှှများျာ�၏ ရှှာတွေ�ွတွေတရ့ှ့ှချက်ျွများျာ�သူည် 

ကျွာကွျွယ်် တွေရ� ပထူးများတန�်မှျား အတွေခြုံခခံ အတွေကြကျွာင်�တရာ� 

အဆိုင််တင်ွ ခြုံပင်ဆိုင်ထူးာ�ခြုံခင်�က့ျွ� တွေသူချာတွေအာင် ခြုံပ�လ�ပ် 

န်ု့�င်ရနအ်တက်ွျွ တည်တွေထူးာင်ထူးာ�ပါသူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |   ၄၈



စည်�များျဥ််�များလ့�က်ျွနာမုျားအတွက်ျွအန်ုတရာယ််ဆ့ို�သူည်မှျားာဥ်

ပတွေဒါများျာ�၊ စည်�များျဥ််�များျာ�၊ စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�၊ ခွင််ခြုံပ�မ့ျားန ် ်

များျာ�၊ စံနှ်ု�န�်များျာ�နှ်ုင််ကျွျင််ဝတ် စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�အာ�လ့�က်ျွ 

နာခြုံခင်�များရ့ှှတွေသူာတွေကြကျွာင်် ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေသူာ ဆံို�ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

အန်ုတရာယ််က့ျွ� ရည်ညွနှ�်ပါသူည်။ ဤဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ 

အန်ုတရာယ််က့ျွ� ဘဏ််၏ မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင်် ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွ 

များျာ�တွေဘာင်အတင်ွ� တွေ�ာ်ထူး�တ်၊ တွေစာင််ကြကျွည်် စစ်တွေဆို�မြဲပီ� စီမံျား 

ခန ်ခ်ွဲခဲွသူည်။ ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွ မူျားတွေဘာင်သူည် ချ�့�တွေ�ာက်ျွ 

ခြုံခင်�၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််၊ တွေငတွွေကြကျွ�ခဝါချခြုံခင်�နှ်ုင်် 

ပက်ျွသူက်ျွတွေသူာ ခွင််ခြုံပ�ချက်ျွများျာ�နှ်ုင်် အကြကျွမ်ျား��က်ျွဝါဒါအာ� 

တွေငတွွေကြကျွ�တွေထူးာက်ျွပ်ံမုျား တံ� ဦးခြုံပနခ်ြုံခင်�တ့� က့ျွ�လည်� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွပါ 

သူည်။ ဘဏ််၏ လ့�က်ျွနာမုျား အပ့�င်�သူည် လ့�က်ျွနာမုျား ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််က့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ကွျွပ်ကဲျွသူည်။ 

ဘဏ််သူည် လာဘ်တွေပ�လာဘ်ယူ်မုျားနှ်ုင်် လ့မ်ျားလည်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််က့ျွ�လည်� ထ့ူးတွေရာက်ျွစွာ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွပါသူည်။ 

များမှျားနမ်ျားကျွနလ်�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�အာ� သူတင်�တွေပ�တ့�င်ကြကျွာ� 

တွေရ�မူျားဝါဒါ (Whistle-blowing Programme) ဟုတူွေသူာ 

အစီအစဥ််တစ်ခ�က့ျွ�ထူးာ�ရ့ှှမြဲပီ� ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�အာ�လံ��က့ျွ�လဲ

ကျွျင််ဝတ်စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�နှ်ုင််အညီ လမ်ျား�ညွနှထ်ူးာ�ပါသူည်။ 

လာဘ်တွေပ�လာဘ်ယူ် တ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ�နှ်ုင်် အဂုတ့လ့�က်ျွစာ�မုျား 

တ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ�မူျားဝါဒါတ့� က့ျွ�လဲ သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ ခြုံပဌာန�်ချက်ျွ 

များျာ�နှ်ုင််အညီ တွေနရာတကျွျထူးာ�ရ့ှှပါသူည်။ သံူ��လတစ်ကြီးက့ျွမ်ျား 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အာ�နည်�ချက်ျွက့ျွ� အကဲျွခြုံ�တ်သံူ��သူပ်ခြုံခင်� 

နှ်ုင် ် ထ့ူး��တွေ�ာက်ျွဝင်တွေရာက်ျွစမ်ျား�သူပ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�လည်� အာ� 

နည်�ချက်ျွ ရှှာတွေ�ွရန ်နည်�ပညာ (IT) ပတ်ဝန�်ကျွျင် စစ်တွေဆို� 

သူည်် Threat Hunting အခြုံ�စ်တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ 

ဥ်ပတွေဒါတွေရ�ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ်် ဆ့ို�သူည်မှျားာ 

သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ ဥ်ပတွေဒါများျာ�၊ စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�၊ အတတ် 

ပညာဆ့ို�င်ရာ စံသူတ်မှျားတ်ချက်ျွများျာ�အာ� လ့�က်ျွနာမုျားများရ့ှှ 

ခြုံခင်�၊ ဥ်ပတွေဒါများျာ�နှ်ုင်် စည်�များျဥ််�များျာ�တင်ွ တ့��တက်ျွ�ံ့ဖြိုးမြဲ�့��မုျား 

များျာ� (သ့ူ� ) ဘဏ််တ့�ပါဝင်တွေသူာ တရာ�စဲွမုျားများျာ� (သ့ူ� ) နစ်နာ 

တွေကြကျွ� တွေတာင်�ဆ့ို�ခြုံခင်�များျာ�မှျား ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င် 

တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််များျာ�ပင်ခြုံ�စ်သူည်။ ဥ်ပတွေဒါတွေရ�ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င် 

တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် အာ�ခြုံပင်ပတွေရှှ�တွေနများျာ� လ့�အပ်သူလ့� ခန ်အ်ပ် 

ထူးာ�ခြုံခင်�နှ်ုင်် ဘဏ််၏ ဥ်ပတွေဒါဆ့ို�င်ရာဌာနတ့� မှျား တွေစာင််ကြကျွည်် 

စစ်တွေဆို� ပါသူည်။ 

ဂု�ဏ််သူတင်� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််သူည် ဘဏ််၏ 

လက်ျွရ့ှှလ�ပ်ငန�် ဆ့ို�င်ရာအဆိုက်ျွအသွူယ််နှ်ုင်် ဘဏ္ဍာာတွေင ွ

အရင်�အခြုံများစ်များျာ� (ဥ်ပများာ - interbank (သ့ူ� ) securitisa-

tion တွေစျ�ကွျွက်ျွများျာ�မှျား တစ်ဆိုင််) ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ခြုံခင်� သ့ူ� များဟု�တ် 

အသူစ်တည်တွေထူးာင်သူည်် စွမ်ျား�ရည်က့ျွ� အကျွျ�့�သူက်ျွ 

တွေရာက်ျွတွေစများည်် Customer များျာ�၊ ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�၊ ရင်�နှ်ု�ီ 

ခြုံများပ်ုနှ်ုသူံူများျာ�၊ အတွေ�ကျွ�ယူ်သူူများျာ�၊ တွေစျ�ကွျွက်ျွဆိုန�်စစ် 

သူူများျာ�၊ အခြုံခာ� သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ အ�ဲ့ဝင်များျာ� (သ့ူ� ) တရာ�ဝင် 

ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�သူူများျာ� အတွေပ်တင်ွ အပျက်ျွသူတွေဘာတွေဆိုာင်တွေသူာ 

အခြုံများင်မှျား ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေသူာဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််ခြုံ�စ် 

သူည်။ ဘဏ််သူည် ဂု�ဏ််သူတင်� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််၏ 

အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားက့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည််အခြုံပင် 

Corporate Branding Department သူည် မီျားဒီါယ်ာနှ်ုင်် 

ဆိုက်ျွသွူယ််တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ လမုူျားဆိုက်ျွသွူယ််တွေရ�၊ ပံ�နှ်ုပ့်တွေ�ာ်ခြုံပ 

ချက်ျွများျာ�နှ်ုင်် အခြုံခာ�ပံ�စံအများျ�့�အစာ�များျာ�က့ျွ� တွေစာင််ကြကျွည်် 

စစ်တွေဆို�ပါသူည်။ 

ဘဏ််အတွေနခြုံ�င်် တွေနစ်ဥ််လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ�အတက်ွျွ 

တွေငအွလံ�အတွေလာက်ျွရ့ှှတွေစရန၊် ရင်�နှ်ု�ီခြုံများပ်ုနှ်ုမုံျား အသူစ်များျာ� 

ထူးည််ဝင်ရန၊် တွေချ�တွေင၊ွ ဘဏ္ဍာာတွေရ�တွေထူးာက်ျွပ်ံမုျားများျာ�၊ 

အပ်တွေငထွူး�တ်ယူ်ခြုံခင်�များျာ�၊ တွေချ�တွေငခွြုံပနဆ်ိုပ်ခြုံခင်�များျာ� 

အတက်ွျွလည်� လံ�တွေလာက်ျွတွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�က့ျွ�ထူးာ�ရ့ှှရသူည်် 

အခြုံပင် ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ထူးာ�ရများည်် စည်�ကျွမ်ျား�လ့�အပ်ချက်ျွ 

များျာ�နှ်ုင််အညီ တွေကျွာင်�မွျားနစွ်ာ တည်ရ့ှှတွေနပါသူည်။ တွေငခွြုံ�စ် 

လယ်ွ်မုျားတင်ွ များတွေများှာ်လင််တွေသူာ တွေငသွူာ�ရနပံ်�တွေငလ့ွ�အပ်ချက်ျွ 

များျာ� တွေခြုံ�ရှှင်�ရနထံ်ူး��စံက့ျွ� စီမံျားသူည်။ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််အာ� ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွများျာ�၊ ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျား 

များျာ�၊ မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင်် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွပါသူည်။ ဤကျွန ်သ်ူတ် 

ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားများျာ�နှ်ုင်် မူျားဝါဒါများျာ�အခြုံပင် ဘဏ််သူည် ခြုံများနမ်ျားာ 

န်ု့�င်ငံတွေတာ် ဗဟ့ု�ဘဏ််၏ တွေနစ်ဥ််တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား လ့�အပ် 

ချက်ျွများျာ�က့ျွ�လည်� တက်ျွ�ကျွစွာ တွေစာင််ကြကျွည််ကျွာစီမံျား 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၄၉



ဆံို��ရှုံးရံုို�နှ့�င််တွေခြုံခံဆ့ို�င််ရာ စီ်မံျားခံန်း ်ခ်ွဲခံေဲမုျား အစီ်ရင််ခံံစ်ာ

ခန ်ခ်ွဲခဲွပါသူည်။ ဤထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားများျာ�၊ မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင်် ကျွန ်သ်ူတ် 

ချက်ျွများျာ�သူည် ဘဏ််အာ�တွေစျ�ကွျွက်ျွ အတွေခြုံခအတွေနအများျ�့�များျ�့� 

တင်ွ ရနပံ်�တွေငအွရင်�အခြုံများစ် လံ�လံ�တွေလာက်ျွတွေလာက်ျွ ရ့ှှတွေန 

တွေစရနအ်တက်ွျွ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် က့ျွ� 

တွေစာင််ကြကျွည််ရနနှ််ုင်် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွအတက်ွျွ အတွေထူးာက်ျွအကူျွခြုံပ�ပါ 

သူည်။ ၎င်�တ့� တွတွင် အရင်�အခြုံများစ်များျာ�နှ်ုင်် စည်�ကျွမ်ျား�ချက်ျွ 

များျာ�က့ျွ� အများျ�့�များျ�့� ခဲွခြုံခာ�ထူးာ�ရ့ှှခြုံခင်�ခြုံ�င်် ပ့�လနွတ်ွေသူာ ဘဏ္ဍာာ 

တွေငပွါဝင်မုျားများျာ�က့ျွ� အနည်�ဆံို��ခြုံ�စ်တွေအာင် လ�ပ်တွေဆိုာင်ခြုံခင်�  

သူာများကျွ အရည်အတွေသွူ� ခြုံများင်မ်ျားာ�တွေသူာ၊ တွေရာင်�ပန�်လှတွေသူာ  

တွေစျ�ကွျွက်ျွပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ခြုံခင်�တ့�ပါဝင်ပါသူည်။ 

ဘဏ််သူည် အဓ့ိကျွအပ်နှ်ုတံွေငမွျားျာ� စ�တွေဆိုာင်�ခြုံခင်�၊ တွေငခွြုံပတ်လပ်မုျား 

များျာ�အတက်ွျွ လံ�တွေလာက်ျွတွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�ရ့ှှတွေနတွေစရနနှ််ုင်် 

တွေငတွွေပ်လယ်ွ်မုျား ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွများျာ�အာ� တင်�ကျွျပ်စွာ 

လ့�က်ျွနာတွေစရန ် တွေသူချာတွေအာင်လ�ပ်ခြုံခင်�တ့� ဦးခြုံ�င်် ၎င်�၏ 

တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား တင်ွတွေရှှ�ရ့ို� �စဲွ ရပ်တည်ချက်ျွများျာ� 

က့ျွ� နာခံပါသူည်။ ကျွ�နက်ျွျစရ့တ် ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျား၊ ဘဏ္ဍာာတွေင ွ

များျာ�သံူ��စဲွခြုံခင်�နှ်ုင်် ဘဏ္ဍာာတွေင ွအရင်�အခြုံများစ်များျာ� ခဲွခြုံခာ�ထူးာ� 

ရ့ှှခြုံခင်� ကြကျွာ�တင်ွ များှတမုျား ရ့ှှတွေစရနအ်တက်ွျွ အပ်တွေငမွျားျာ�တွေဝင ှ

ခြုံခင်�က့ျွ� ထ့ူးတွေရာက်ျွစွာ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွပါသူည်။ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားက့ျွ� 

တွေသူချာတွေအာင် ခြုံပ�လ�ပ်ရာတင်ွ အတွေရ�ကြီးကီျွ�တွေသူာ အချက်ျွ 

များျာ�မှျားာ အမြဲပ့�င်အဆ့ို�င်ရ့ှှတွေသူာ တွေစျ�နှ်ု�န�်၊ ဘဏ််၏ အဓ့ိကျွ 

အပ်နှ်ုတံွေငမွျားျာ�က့ျွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွခြုံခင်�နှ်ုင်် Customer များျာ�၏ 

ယံ်�ကြကျွည်မုျားက့ျွ� ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ခြုံခင်�တ့� ဦးခြုံ�စ်သူည်။ တွေငစွာရင်�များျာ� 

၏ မှျားတ်စ�များျာ�တင်ွ၊ တွေငတွွေကြကျွ� အဝင်အထွူးက်ျွများျာ�နှ်ုင်် 

ဆိုက်ျွစပ်တွေနတွေသူာ ဘဏ််၏ အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ အချန့က်ျွာလ 

များျာ�ကွျွာဟုချက်ျွ စ့စစ်တွေတရ့ှ့ှချက်ျွက့ျွ� တင်ခြုံပထူးာ�ပါသူည်။ 

ဘဏ််တင်ွ� အစီရင်ခံသူတင်�ပ့� ဦးခြုံခင်�အတက်ွျွ maturity 

များတညီူတွေသူာ အတွေနအထူးာ� �နတီ်�န်ု့�င်ရနအ်တက်ွျွ ဘဏ််၏ 

စာချ�ပ်ဆ့ို�င်ရာ အတွေနအထူးာ�နှ်ုင်် ကဲွျွခြုံပာ�တွေသူာ လက်ျွကျွျန ်

ရှှင်�တမ်ျား�ပါ အချက်ျွအလက်ျွများျာ�အတွေပ်တင်ွ အမူျားအကျွျင်် 

ဆ့ို�င်ရာ ထ့ူးန�်ညု့ခြုံခင်�များျာ� ခြုံပ�လ�ပ်သူည်် နမူျားနာပံ�စံများျာ�က့ျွ� 

အသံူ��ခြုံပ�ပါသူည်။ 

Market Risk ပေါ်စျ�ကွ်က်း �ံ��ရှုံးရံုု�နု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�အန်ုတ�ာယ်း 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  ဘဏ််၏ တွေစျ�ကွျွက်ျွ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််က့ျွ� 

တွေငတ့ွ�က်ျွ��စီ�ဌာနမှျား အဓ့ိကျွအစ့တ်အပ့�င်�နှ်ုစ်ခ�ခြုံ�စ်တွေသူာ 

အတ့��နှ်ု�န�်ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််နှ်ုင် ် တွေငလဲွလှယ််နှ်ု�န�်ထူးာ� 

ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ််တ့� က့ျွ� အဓ့ိကျွထူးာ�ကျွာ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွပါ 

သူည်။ 

ရပ့�င်ခွင်နှ််ုင်တ်ွေပ�ရနတ်ာဝနတ်ွေကျွာ်များတီသူည် အတ့��နှ်ု�န�်ဆံို��ရှုံးရံုို� 

န်ု့�င်တွေခြုံခအန်ုတရာယ်် က့ျွ�ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်တွေရ�တင်ွ တာဝနယူ််သူည်။ 

ယ်ခ�လက်ျွရ့ှှ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ််သူည် ဘဏ််များျာ� 

အာ� အပ်တွေငနှွ်ုင်် တွေချ�တွေငအွတ့��နှ်ု�န�်များျာ�က့ျွ� ကျွျဥ််�တွေခြုံများာင်� 

တွေသူာ ကျွန ်သ်ူတ်ချက်ျွအတင်ွ�တင်ွ က့ျွ��ကျွာ�ခွင််ခြုံပ�သူည်။ 

အတ့��နှ်ု�န�်ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ်် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွခြုံခင်�၏ 

အတွေခြုံခခံရည်မှျားန�်ချက်ျွမှျားာ အလာ�အလာရ့ှှတွေသူာ ကျွျယ််ခြုံပန ် ်

သူည်် စီ�ပွာ�တွေရ� အတွေခြုံခအတွေနများျာ�မှျား ရရ့ှှတွေသူာ အသူာ�တင် 

အတ့��အခြုံများတ်များျာ�၏ လံ�တွေလာက်ျွတွေသူာ၊ စ့တ်ချရတွေသူာ၊ 

တည်မြဲင့မ်ျားတွေသူာ တ့��တက်ျွမုျားမှျား တစ်ဆိုင်် စီ�ပွာ�တွေရ�ရာ အ�့�� 

တွေငပွများာဏ် (သ့ူ� ) ရင်�နှ်ု�ီတွေငက့ွျွ� ပ့�တွေကျွာင်�တွေစရနနှ််ုင်် ကျွာကွျွယ်် 

ရနပ်င်ခြုံ�စ်သူည်။ 

တွေငွလဲလှယ််နှ်ု�န�်ထူးာ� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခ အန်ုတရာယ််အာ� 

တွေငတွွေကြကျွ�စနစ်အများျ�့�များျ�့�၏ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�နှ်ုင်် တွေပ�ရနရ့ှ်ှ 

တာဝနမ်ျားျာ� ကွျွာဟုချက်ျွက့ျွ�တ့�င်�တာတွေသူာ န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေင ွ

လဲလှယ််မုျား ကျွန ်သ်ူတ်များထူးာ�တွေသူာ ပွင််လင်�အတွေနအထူးာ�မှျား 

တစ်ဆိုင််စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွသူည်။ A Net Open Position အကျွန ် ်

အသူတ်က့ျွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ် ဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

ပေါ်�ရှှိည်းးတို့ည်းးတ်ံို့�ု�ငုံးပြီးမှု�ခြုံ�ငုံး� 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ဘဏ််သူည် တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားခြုံခင်�၏ အဓ့ိကျွ 

အတွေရ�ပါမုျားအာ� သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားအန်ုတရာယ်် များျာ�နှ်ုင်် 

အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ� နှ်ုင်သ်ူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်စဥ်် 

တွေရရှှည်အခန�်ကျွဏ္ဍာက့ျွ�အစဥ််အမြဲမဲျား သူတ့ထူးာ�ပါသူည်။တွေရရှှည် 

တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားခြုံခင်� တွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွက့ျွ� နှ်ုစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ 

တင်ွဘဏ််၏ ကျွျယ််ခြုံပန ်တ်ွေသူာ ပတ်ဝန�်ကျွျင်နှ်ုင် ်အခြုံခာ�တွေသူာ 

လမုူျားတွေရ�ဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားအန်ုတရာယ််များျာ�အာ� ခြုံပနလ်ည် 

တွေခြုံ�ရှှင်�တံ� ဦးခြုံပနမု်ျားများျာ�က့ျွ� သီူ�ခြုံခာ�တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�ပါသူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |   ၅၀



uab Tower @ Times City



ခြုံမှုန်းမှုာနု်ု�ငုံးငံုံတွို့ငုံး ဦး�ပေါ်�ာငုံးပေါ်န်ပေါ်သုံးာ ပေါ်ငုံပွေါ်��ပေါ်ကြံက်�ပေါ်��အဖွဲ့့�အစည်းး�တို့စး��အပေါ်န်ခြုံဖွဲ့ငုံ်း က်ွန်ုး��းတုို့�သုံးည်းး 
�ု�မုှု�ပေါ်က်ာငုံး�မွှုန်းပေါ်သုံးာ ခြုံမှုန်းမှုာနု်ု�ငုံးငံုံ�းသုုံး� ဦးဦး�ပေါ်�ာငုံးပေါ်��ခြုံ�ငုံး�၊ လူဲမုှုအက်ျ�ု�ခြုံ�� ဘဏ်းလဲ��းငုံန်း�၊ ခြုံ�ည်းးသူုံးမှုျာ�အာ� 

�က်းသွုံးယ်းပေါ်��ခြုံ�ငုံး�၊ အ�ွငုံ်းအလဲမှုး�မှုျာ� ဖွဲ့န်းတို့း�ပေါ်��ခြုံ�ငုံး�၊ လူဲမုှုဘဝမှုျာ�အာ� ပေါ်ခြုံ�ာငုံး�လဲ�ပေါ်��ခြုံ�ငုံး� 
တုို့�အပေါ်�်တွို့ငုံး အပေါ်လဲ�ထားာ�ပေါ်�ာငုံး�ွက်းလဲျက်းရုှှိ�ါသုံးည်းး။

တွေရရှှိည််တ်ည််တံ်ခ့်ံ�င််မြဲမဲျားမုျား 

ပေါ်�ရှှိည်းးတို့ည်းးတ်ံို့�ု�ငုံးပြီးမှု�မုှု အပေါ်�်တွို့ငုံး က်ွန်ုး��းတုို့�၏ �န်း�စစး�ျက်းမှုျာ�အာ� ပေါ်အာက်းတွို့ငုံးပေါ်ဖွဲ့ားခြုံ�ထားာ��ါသုံးည်းး။ 

ပေါ်�ရှှိည်းးတို့ည်းးတ်ံို့�ု�ငုံးပြီးမှု�မုှု 

uab သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�၊ customers များျာ�၊ အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ�၊ စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်တွေ�ာ်က့ျွ�င်�က်ျွများျာ�၊ ကျွနထ်ူးရ့ို�က်ျွ 

တာများျာ�၊ အစ့��ရနှ်ုင် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်တွေသူာ ပတ်ဝန�်ကျွျင်မှျား သူက်ျွဆ့ို�င်သူူများျာ�အာ�လံ��က့ျွ�ခြုံပနလ်ည် အကျွျ�့�ခြုံပ�န်ု့�င်များည်ဟု� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�   

ယံ်�ကြကျွည်သူည်။ လသူူာ�တ့�င်� ရှှင်သူနတ်ွေနထ့ူး�င်လ့�တွေသူာ ပတ်ဝန�်ကျွျင် တစ်ခ� တည်တွေဆိုာက်ျွရနမှ်ျားာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ အ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာ တာဝန ်

တစ်ရပ်ပင်ခြုံ�စ်သူည်။ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတင်ွ အတွေကျွာင်�ဆံို��ဘဏ််ခြုံ�စ်ရန ်ရည်ရွယ််ချက်ျွခြုံ�င် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ စီ�ပွာ�တွေရ�က့ျွ� တ့��တက်ျွရန ်

အတွေကျွာင်�ဆံို�� ကြီးက့ျွ��စာ�တွေနခြုံခင်�သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွန်ုယ်ွ်သူူများျာ�နှ်ုင် ်ချတ့်ဆိုက်ျွခြုံခင်�ပင်ခြုံ�စ်သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားမုျားသူည် လပူ�ဂ့ုု�လ်၊ အ�ဲ့အစည်�များျာ�၊ ပတ်ဝန�်ကျွျင်နှ်ုင် ်ကျွ�နခ်မ်ျား�န်ု့�င်တွေသူာ သူဘာဝသူယံ်ဇာတ 

များျာ�အတွေပ  ်ဆ့ို��ကျွျ�့�များျာ�များခြုံ�စ်တွေစရန ်တွေ�ာ်တွေဆိုာင်ထူးာ�သူည်။ တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားတွေသူာ လမုူျားအ�ဲ့အစည်�က့ျွ� တည်တွေထူးာင်န်ု့�င်ရန ်

တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ညီများှမုျား ခြုံ�စ်တွေသူာ ဥ်စစာဓိနနှ်ုင် ်သူာယ်ာဝတွေခြုံပာတွေရ�သူည်လည်� အတွေရ�ပါတွေသူာ အချက်ျွခြုံ�စ်သူည်ဟု� ယံ်�ကြကျွည်ပါ 

သူည်။ ထ့ူး�တွေကြကျွာင် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�နှ်ုင် ်အစ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်များျာ� အာ�လံ��စ�တွေပါင်�၍ အတွေကျွာင်�ဆံို��တွေသူာ တွေခြုံ�ရှှင်�ချက်ျွများျာ�က့ျွ� �နတီ်�ခ်ဲကြကျွပါသူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့� customer များျာ�၏လ�ပ်ငန�်များျာ�က့ျွ� စီမံျားတွေဆိုာင်ရွက်ျွပံ�သူည် အတွေရ�ပါတွေသူာ ပတ်ဝန�်ကျွျင်နှ်ုင် ်လမုူျားတွေရ�ဆ့ို�င်ရာ သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများျာ� 

ခြုံ�စ်တွေစကျွာ ဘဏ််မှျား တွေငတွွေကြကျွ�တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေပ�တွေသူာ တွေနရာများျာ�တင်ွ ဘဏ််က့ျွ� ခြုံပဿနာရ့ှှတွေသူာ အတွေခြုံခအတွေနများျာ�ခြုံ�စ်လာန်ု့�င်သူည်ဟု� 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့� မှျား ထူးပ်မံျားလက်ျွခံထူးာ�ပါသူည်။ ထ့ူး�တွေကြကျွာင် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် တွေရရှှည်တည်တံမုျားက့ျွ� တွေအာက်ျွပါအတွေခြုံခခံမူျားများျာ�ခြုံ�င်တ်ွေထူးာက်ျွ

ပ်ံတွေပ�န်ု့�င်ရန ်ရှှာတွေ�ွတွေနသူည်-

• တို့ာဝန်းယူ်မုှုရုှှိပေါ်သုံးာဘဏ်း 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  customer များျာ�အာ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ထူး�တ်ကျွ�နမ်ျားျာ�၏ အရည်အတွေသွူ�နှ်ုင်် သူင််တင်များှတတွေသူာ တွေစျ�နှ်ု�န�်က့ျွ� 

ကျွမ်ျား�လှမ်ျား�ခြုံခင်�အာ�ခြုံ�င််တာဝနယူ််မုျားရ့ှှမြဲပီ� များှတတွေသူာနည်�လမ်ျား�များျာ�ခြုံ�င်် စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ� လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေနပါ 

သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံအတင်ွ� တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာပ်ံပ့��မုျားများျာ�တင်ွ ပါဝင်ပတ်သူတ်မုျားရ့ှှတွေစရနနှ််ုင်် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ 

တွေချ�တွေငလွ�ပ်ငန�်များျာ�တင်ွတာဝနယူ််မုျားရ့ှှခြုံခင်�တ့� ဦးခြုံ�င်နှ််ုစ်ခြုံများ�ုပ်ထူးာ�သူည်။       ကျွွနပ််တ့�သူည်     လာဘ်တွေပ�လာဘ်ယူ်တ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ�၊ 

အဂုတ့လ့�က်ျွစာ�မုျားတ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ�နှ်ုင်် တွေငတွွေကြကျွ�ခဝါချမုျားနှ်ုင်် တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာရာဇဝတ်မုျားများျာ�က့ျွ�တ့�က်ျွ�ျက်ျွရနက်ျွတ့ကျွဝတ်

ခြုံပ�ပါသူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ကျွတွေလ�များျာ�အတက်ွျွ တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားတွေသူာ အနာဂုတ်အတက်ွျွ တွေငစွ�သူည်် အတွေလအ်ကျွျင်အ်ကျွျင်မ်ျားျာ� ပျ�့�တွေထူးာင် 

န်ု့�င်များည်ဟု� ယံ်�ကြကျွည်ပါသူည်။

ထူး�တ်ကျွ�နမ်ျားျာ�နှ်ုင်် ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ��ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွတွေရ�တင်ွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည်ပတ်ဝန�်ကျွျင်နှ်ုင််ပ့�၍ကျွွမ်ျား�တွေစများည်် စီမံျားက့ျွန�် များျာ� 

နှ်ုင်် ပတ်ဝန�်ကျွျင်စ့မ်ျား�လန�်လာတွေစများည်် လ�ပ်ငန�်များျာ�တင်ွ တွေငတွွေကြကျွ�တွေထူးာက်ျွပ်ံရနအ်တွေလ�ထူးာ�တွေဆိုာင်ရွက်ျွလှက်ျွရ့ှှသူည်။

• နု်ု�ငုံးငံုံကြီးက်း�သုံးာ��းသုံးပေါ်သုံးာ တို့ာဝန်းယူ်ပေါ်�ာငုံး�ွက်းမုှုမှုျာ�

ကျွွန်ု်�ပ်နှ်ုင် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�သူည် အခွနအ်ခများှတစွာ အတတူကွျွတွေပ�တွေဆိုာင်ခြုံခင်�အာ�ခြုံ�င် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ လမုူျားအသ့ူ�င်�အဝန�်သ့ူ�  

စီ�ပွာ�တွေရ�ပံပ့��မုျားများျာ� ခြုံပ�လ�ပ်ရန ်ကျွတ့ကျွဝတ်ခြုံပ�လ�ပ်ထူးာ�ပါသူည်။ တွေရရှှည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားမုျားအတွေပ  ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏လ�ပ်တွေဆိုာင်န်ု့�င် 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |   ၅၂



မုျားက့ျွ� တ့��ချ ဲ�န်ု့�င်ရနအ်တက်ွျွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် vendor များျာ�နှ်ုင် ် ကျွနထ်ူးရ့ို�က်ျွတာများျာ�အပါအ၀င် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� နှ်ုင် ် ဆိုက်ျွစပ်သူူတ့�၏ 

စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�က့ျွ� အလာ�တတူာဝနယူ််မုျားရ့ှှရ့ှှ လ�ပ်တွေဆိုာင်ရနတ်ွေသူချာစွာ လ�ပ်တွေဆိုာင်လျက်ျွရ့ှှပါသူည်။ အကျွျ�့� 

အခြုံများတ်ဆ့ို�သူည်မှျားာ ဘဏ္ဍာာတွေရ�အကျွျ�့�အခြုံများတ်မှျားများဟု�တ်ဘဲ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ “Be the Change” အစီအစဉ််က့ျွ�တွေထူးာက်ျွခံ 

ခြုံခင်�ခြုံ�င် ် လမုူျားတွေရ�ဆ့ို�င်ရာ အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများျာ�က့ျွ� �နတီ်�ခြုံခင်�သူည်လည်�ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ အခြုံများတ်အခြုံ�စ်ခံယူ်ပါသူည်။ 

ဤအစီအစဉ််တင်ွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည်လမုူျားတွေရ�ဆ့ို�င်ရာ သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများျာ��နတီ်�တွေပ�များည်် အစပျ�့�မုျားများျာ�က့ျွ� အကျွျ�့�ခြုံပ�လ့�မြဲပီ� ဤ 

အစီအစဉ််မှျားတဆိုင်က်ျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�အတွေနခြုံ�င် ်တွေစတနာ၀်နထ်ူးမ်ျား�လပ်ုရှှာ�မုျားက့ျွ� အာ�တွေပ�န်ု့�င်ရနက်ျွွန်ု်�ပ်တ့� ဦးကြီးက့ျွ��စာ�သူည်။

• တို့ာဝန်းယူ်မုှုရုှှိပေါ်သုံးာအလဲ��းရှှိငုံး (Responsible Employer)

လအူရင်�အခြုံများစ်သူည် uab ၏ အဓ့ိကျွအချက်ျွတစ်ခ�ခြုံ�စ်မြဲပီ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�၏ တ့��တက်ျွမုျားအတက်ွျွဆိုက်ျွလက်ျွတွေထူးာက်ျွပ်ံ 

ကူျွညီမုျားသူည် ကျွွန်ု်�တ့�၏ ��စာ�တွေပ�တစ်ခ�ခြုံ�စ်သူည်။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည်ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ�အာ� ၎င်�တ့�၏အရည်အချင်�ခြုံပည််ဝစွာနှ်ုင် ် ကျွွမ်ျား�ကျွျင်မုျားအခြုံပည််အ၀ရရ့ှှန်ု့�င်တွေသူာ ပတ်ဝန�်ကျွျင် 

တစ်ခ�က့ျွ� တွေပ�အပ်ရနက်ျွတ့ခြုံပ�ထူးာ�ပါသူည်။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�န်ုငှ် ်ပွင်လ်င်�ရ့ို��သူာ�မုျား၊ တွေလ�စာ�မုျားတ့� ဦးခြုံ�င် ်ပူ�တွေပါင်�လ�ပ်တွေဆိုာင်မြဲပီ� ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�၏ လံ�ခြုံခံ�မုျားက့ျွ� ဂုရို�စ့�က်ျွမြဲပီ� 

သူူတ့�၏ ကျွျန�်များာတွေရ�နှ်ုင် ်လမုူျားဘ၀ သူာယ်ာဝတွေခြုံပာတွေရ�က့ျွ� ခြုံများငု်တ်င်တွေပ�များည်် အလ�ပ်ခွင်က့ျွ� �နတီ်�တွေပ�ရန ်ကျွတ့ကျွဝတ်ခြုံပ�ထူးာ�သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏လ�ပ်ငန�်ခွင်အတက်ွျွ �နတီ်�မုျားအစီအစဉ််များျာ�သူည်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အာ�အများျာ�မှျားတွေထူးာက်ျွခံ တွေရွချယ််သူည််အလ�ပ်ရှှင် 

ခြုံ�စ်တွေစရနရ်ည်ရွယ််သူည်။

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�အာ� အချင်�ချင်�တွေလ�စာ�မုျားရ့ှှတွေသူာ လ�ပ်ငန�်ခွင်ပတ်၀န�်ကျွျင်သ့ူ�  ကျွမ်ျား�လှမ်ျား�သူည်။ 

ကဲွျွခြုံပာ�ခြုံခာ�နာ�တွေသူာ ပထူးဝီအတွေနအထူးာ�နှ်ုင်လ်မူျားျ�့�စ�အလ့�က်ျွ တစ်��နှ်ုင်တ်စ်�� ထ့ူးထ့ူးတွေရာက်ျွတွေရာက်ျွ အလ�ပ်လ�ပ်န်ု့�င်ရန ်

ကူျွညီအာ�တွေပ�ခြုံခင်�သူည် ��စာ�တွေပ�ခြုံ�စ်မြဲပီ�၊ ဤစီမံျားက့ျွန�်က့ျွ�ယ်ဉ််တွေကျွျ�မုျားတွေပါင်�စံ� စီမံျားက့ျွန�်အ�ဲ့များျာ�မှျားတဆိုင် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ရရ့ှှသူည်။ 

United Nations Declaration of Human Rights တင်ွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည််အတ့�င်� လ့အခွင််အတွေရ�နှ်ုင်် 

ပတ်သူက်ျွ၍ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် လ့အခွင််အတွေရ�က့ျွ� တွေလ�စာ�မြဲပီ�ခြုံများငု််တင်သူည်။

ထ့ူး�အခြုံပင် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် အလ�ပ်သူများာ�များျာ�၏ စံသူတ်မှျားတ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� တွေလ�စာ�မြဲပီ�ခြုံများငု်တ်င်ရန ်အခြုံပည်ခြုံပည်ဆ့ို�င်ရာအလ�ပ်သူများာ� 

အ�ဲ့အစည်�၏အတွေခြုံခခံမူျားများျာ�နှ်ုင် ်အခွင်အ်တွေရ�များျာ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွခြုံငာချက်ျွနှ်ုင် ်တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည််အတ့�င်� လ့�က်ျွနာကျွျင်သံ်ူ��ပါသူည်။

၂၀၁၈ ��နှ်ုစး ဧပြီး�းလဲမှှု စက်းတို့ငုံးဘာလဲ အတွို့ငုံး� လဲ��းငုံန်း�အပေါ်က်ာငုံးအထားည်းးပေါ်ဖွဲ့ားမုှု

၁. ဘဏ္ဍာာ ပေါ်�� �ု�ငုံး�ာလဲ��းငုံန်း�မှုျာ�

uab    bank တင်ွ                   တွေချ�တွေငခွွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွနှ်ုင် ်တွေငတွွေကြကျွ�များျာ�၏အခြုံပ�အမုျားအတက်ွျွ ခြုံပနလ်ည်သံူ��သူပ်လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေသူာ တွေ�ကျွ�မြဲမီျားစီစစ်တွေရ� 

တွေကျွာ်များတီများျာ� အာ�လံ��သူည်         uab ၏ customer များျာ�နှ်ုင် ်တွေငတွွေကြကျွ�လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွ အတွေပ  ် ခြုံပနလ်ည် သံူ��သူပ်မုျားလ�ပ်ငန�်စဥ််နှ်ုင်် 

စီမံျားက့ျွန�်များျာ�၏  တွေရရှှည်တည်တံတ်ွေသူချာတွေစရန ်ခွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွနှ်ုင်လ်�ပ်ငန�်စဥ််များျာ� လ့�အပ်သူည်။ ၄င်�တ့� မှျားာ ...
သုံးဘာ၀�တို့း၀န်း�က်ျငုံး

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ၀ယ််ယူ်သူူများျာ�သူည် ၎င်�တ့�၏ လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�၏ ပတ်၀န�်ကျွျင်အတွေပ  ် အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျား များျာ�က့ျွ� သ့ူမြဲပီ� ထူးည််သွူင်� 

စဥ််�စာ�ရများည်ခြုံ�စ်ရာ တွေရှှာင်ရှှာ�ရနမ်ျားခြုံ�စ်န်ု့�င်ပါကျွ ၎င်�သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများျာ�က့ျွ� အနည်�ဆံို�� ခြုံ�စ်တွေစရန ်ကြီးက့ျွ��စာ�ရများည်။ တ့ကျွျတွေသူာ 

စီမံျားက့ျွန�်များျာ�အတက်ွျွ ဘဏ််မှျား ရနပံ်�တွေငရှွှာတွေ�ွတွေသူာ ကျွ�များပဏီ်ကြီးကီျွ�များျာ�တင်ွ ၄င်�တ့�အတွေနခြုံ�င် ် ပတ်၀န�်ကျွျင်အတွေပ  ် ဆ့ို��ကျွျ�့�သူက်ျွ 

တွေရာက်ျွမုျားက့ျွ� ကျွာကွျွယ််ရနနှ််ုင် ်တွေလာှခ်ျန်ု့�င်ရန ်ဤစီမံျားက့ျွန�်များျာ�အတက်ွျွ သူင်တ်ွေတာ်တွေသူာ မူျား၀ါဒါများျာ�နှ်ုင် ်အစီအစဥ််များျာ�ရ့ှှလ့မ််ျားများည်ဟု� တွေများ ာ်ှလင်် 

ရသူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၅၃



တွေရရှှိည််တ်ည််တံ်ခ့်ံ�င််မြဲမဲျားမုျား 

လ့ဲအ�ွငုံ်းအပေါ်��

Customer များျာ�အာ�လံ��သူည်သ့ူတ့�၏ စီ�ပွာ�တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ�တင်ွ ကျွ�လသူများဂုုလအူခွင်အ်တွေရ�တွေကြကျွခြုံငာစာတမ်ျား�

တင်ွ တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည််အတ့�င်� လ့အခွင်အ်တွေရ�များျာ�က့ျွ� တွေလ�စာ�ခြုံများငု်တ်င်ရန ်တွေများှာ်လင်ရ်မြဲပီ� ၄င်�တ့�  ၏ တွေပ�သွူင်�သူူ (suppliers) 

များျာ�အာ�လည်� ထ့ူး�က်ဲျွသ့ူ�ပင် ခြုံပ�လ�ပ်န်ု့�င်တွေစရန ်တွေများှာ်လင်ရ်သူည်။ တွေရှှာင်လှ၍ဲများရတွေသူာ ဆ့ို��ကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများျာ�အတက်ွျွ ၄င်�

တ့�သူည် တရာ�၀င်လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�မှျား တစ်ဆိုင် ်ခြုံပနလ်ည်ထူူးတွေထူးာင်တွေရ�အတက်ွျွ ပ်ံပ့��တွေပ�လ့မ််ျားများည် ဟု�တွေများှာ်လင်ရ်သူည်။ 

၀န်းထားမှုး��ု�ငုံး�ာစံသုံးတို့းမှှုတို့း�ျက်းမှုျာ�

အလ�ပ်ခွင်၏ အတွေခြုံခခံမူျားများျာ�နှ်ုင် ် အခွင်အ်တွေရ�များျာ�ဆ့ို�င်ရာ အခြုံပည်ခြုံပည်ဆ့ို�င်ရာ အလ�ပ်သူများာ�အ�ဲ့အစည်�၏ တွေကြကျွခြုံငာစာ 

တမ်ျား�နှ်ုင် ် ဆိုက်ျွစပ်တွေသူာအစည်�အ  အတွေဝ�ကြီးကီျွ�များျာ�တင်ွ တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်် စံချန့စံ်ညွနှ�်များျာ�အတ့�င်� customer များျာ�သူည် 

အလ�ပ်သူများာ�များျာ�အာ� တွေလ�စာ�မြဲပီ� လ�ပ်သူာ�စံနှ်ု�န�်များျာ�က့ျွ� ခြုံများငု်တ်င်တွေပ�ရန ် တွေများှာ်လင်သ်ူည်။ ၄င်�တ့�က့ျွ�ယ််ပ့�င် လ�ပ်တွေဆိုာင် 

မုျားများျာ�တင်ွ ခြုံပ�လ�ပ်ရနနှ််ုင် ် ၄င်�တ့�၏ တွေပ�သွူင်�သူူ (supplier) များျာ�အာ�လမ်ှျား�မ့ျား��မုျားက့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�မြဲပီ�အလာ�တခူြုံပ�လ�ပ်ရန ်

တွေများှာ်လင်ရ်သူည်။  တွေရှှာင်လှမဲျားရတွေသူာ ဆ့ို��ကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများျာ�အတက်ွျွ ၄င်�တ့�သူည် တရာ�၀င်လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�မှျား တစ်ဆိုင် ်ခြုံပနလ်ည် 

ထူူးတွေထူးာင်တွေရ�အတက်ွျွပ်ံပ့��တွေပ�လ့မ််ျားများည်ဟု� တွေများှာ်လင်ရ်သူည်။ 

၂. လဲာဘးပေါ်��လဲာဘးယူ်မုှုနှ်ုငုံ်း အက်ျငုံ်း�ျက်းခြုံ�စာ�မုှုတုို့�က်းဖွဲ့ျက်းပေါ်��

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  uab bank သူည် လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�နှ်ုင် ်စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�တင်ွ ခြုံများင်မ်ျားာ�တွေသူာ ရ့ို��သူာ�မုျားနှ်ုင် ်သူများာဓ့ိရ့ှှမုျား စံနှ်ု�န�်များျာ�က့ျွ� 

တစ်သူများတ်တည်�ကျွျင်သံ်ူ��ရန ် ကျွတ့ကျွ၀တ်ခြုံပ�ထူးာ�သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ကျွ�များပဏီ်၏ တန�့်��နှ်ုင် ် အညီ လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်၊ 

အကျွျင်ပ်ျက်ျွခြုံခစာ�မုျားနှ်ုင် ်လာဘ် တွေပ�လာဘ်ယူ်မုျား ပံ�စံများျ�့�စံ�က့ျွ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ စီ�ပွာ� တွေရ�တင်ွ ခြုံ�စ်တွေစ၊ ကျွွန်ု်�ပ်တ့� စီ�ပွာ� နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွစပ် 

တွေနသူူများျာ�တင်ွ ခြုံ�စ်တွေစ အာ�လံ��က့ျွ�တာ�ဆီို�ရန ်ကျွတ့ကျွ၀တ်ခြုံပ�သူည်။ 

လာဘ်တွေပ�လာဘ်ယူ်မုျားနှ်ုင် ် အကျွျင်ပ်ျက်ျွခြုံခစာ�မုျားတ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ� မူျား၀ါဒါတစ်ရပ်က့ျွ� ဘဏ််၏ ရပ်တည်ချက်ျွအာ�ခြုံ�ည််တွေပ�ရန ် ဤ 

အစီရင်ခံကျွာလအတင်ွ� ကျွျင်သံ်ူ��သူည်။ စည်�များျဥ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�နှ်ုင် ် မူျား၀ါဒါများျာ�သူည် ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�၊ အလ�ပ်သူင်များျာ�၊ 
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ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့၀င်များျာ�၊ တွေရာင်�ချသူူများျာ�နှ်ုင် ် ကျွနထ်ူးရ့ို�က်ျွတာများျာ�အာ�လံ�� အကျွျ�ံ�၀င်သူည်။ ဤအချက်ျွနှ်ုင်အ်တ ူ ၀န်

ထူးမ်ျား�များျာ�အတွေနခြုံ�င် ် ၄င်�တ့�၏ ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားအတက်ွျွ များည်သူည််လက်ျွတွေဆိုာင်က့ျွ�မှျား လက်ျွခံခြုံခင်�များခြုံပ�ရန ် ကျွန ်သ်ူတ်ထူးာ�မြဲပီ� 

တံစ့��လက်ျွတွေဆိုာင်နှ်ုင် ်ပတ်သူက်ျွသူည်် လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွ (Gift Guideline) က့ျွ�ထူး�တ်ခြုံပနခ်ဲ်သူည်။ 

၃. Be the change အစးအစဥား 

၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ� တွေစတနာ၀်နထ်ူးမ်ျား�လ�ပ်ခြုံခင်�က့ျွ� အာ�တွေပ�သူည်် အစီအစဥ််သူည် လနွခ်ဲ်တွေသူာ တစ်နှ်ုစ်ကျွတည်�ကျွ တွေ�ာ်ခြုံပပါ 

လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ�က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်။ 

 • များျက်ျွများခြုံများင်တွေကျွျာင်� (၂) ခ�တင်ွ သွူာ�တွေရာက်ျွလည်ပတ်ကူျွညီတွေပ�ခြုံခင်�

 • တွေသွူ�လးဒါါန�်ခြုံခင်� လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ�

 • ချ�့တဲတ်ွေသူာ ကျွတွေလ�သူူငယ််များျာ�အတက်ွျွ ခရစ်စများတ်လက်ျွတွေဆိုာင်များျာ� တွေပ�  တွေဝခြုံခင်�

 • ရနက်ျွ�နမ်ြဲမ့ျား�တွေတာ်စည်ပင်သူာယ်ာတွေရ�တွေကျွာ်များတီ အလ�ပ်သူများာ�များျာ�အတက်ွျွ များနက်ျွစာများျာ� တွေကျွွ�တွေမွျား�ခြုံခင်� 

 • ရနက်ျွ�နခ်ြုံပည်သ့ူတွေဆို�ရံို�တင်ွ လနူာများျာ�နှ်ုင် ်မ့ျားသူာ�စ�၀င်များျာ�အတက်ွျွ တွေနလ်ည်စာ တွေကျွွ�တွေမွျား�ခြုံခင်�

၄. Green project (သုုံး� ) သုံးဘာ၀�တို့းဝန်း�က်ျငုံး�ု�ငုံး�ာ လဲ��းငုံန်း�မှုျာ�အတွို့က်း န်ာ�လဲည်းးမုှုစာ�ွန်းလဲာာ ပေါ်��ထုား��ခြုံ�ငုံး� 

အစီရင်ခံကျွာလအတင်ွ� uab bank သူည် green project များျာ�က့ျွ� ကူျွညီပ်ံပ့��တွေပ�န်ု့�င်တွေသူာ ရည်ရွယ််ချက်ျွခြုံ�င် ်များတညီူတွေသူာ 

အ�ဲ့အစည်� (၂)ခ�နှ်ုင် ်နာ�လည်မုျားစာခွနလ်ာှ လက်ျွမှျားတ်ထ့ူး��ခ်ဲသူည်။

 • တွေနတွေရာင်ခြုံခည်စွမ်ျား�အင်ဆ့ို�င်ရာလ�ပ်ငနမ်ျားျာ�က့ျွ� ပ်ံပ့��ကူျွညီခြုံခင်�

 • တွေရရည်တည်တံခ့်�င်မြဲမဲျားတွေသူာ ခရီ�သွူာ�လ�ပ်ငန�်က့ျွ� ပ်ံပ့��ကူျွညီခြုံခင်�

အထူးက်ျွပါ နယ််ပယ််များျာ�တင်ွ တွေထူးာက်ျွပ်ံခြုံခင်�များျာ�က့ျွ� တ့��ချ ဲ� ရန ်တွေခြုံခလှမ်ျား�များျာ� ခြုံပင်ဆိုင်တွေနမြဲပီ�ခြုံ�စ်သူည်။ 

သုံးက်း�ု�ငုံးမုှုမှုရုှှိသုံးည််းး လဲ��းငုံန်း�မှုျာ�၏ စာ�ငုံး� 

uab bank ၏ခံယူ်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်များက့ျွ�က်ျွညီတွေသူာ customer များျာ�၏ လ�ပ်ငန�် သ့ူ�များဟု�တ် အများျ�့�အစာ�များျာ�က့ျွ� သူတ်မှျားတ်သူည်် 

သီူ�သူန ်စ်ာရင်�က့ျွ� ထူး�တ်ခြုံပနထ်ူးာ�သူည်။ တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါ လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ�တင်ွပါ၀င်တွေနတွေသူာ အ�ဲ့အစည်�များျာ�အာ� တွေငတွွေကြကျွ� 

တွေထူးာက်ျွပ်ံမုျားက့ျွ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အတွေနခြုံ�င် ်တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ�များည် များဟု�တ်ပါ။ 

(၁) လက်ျွနက်ျွနှ်ုင် ်ခဲယ်မ်ျား�မီျား�တွေကျွျာက်ျွများျာ� ထူး�တ်လ�ပ်ခြုံခင်�၊ ကျွ�နသွ်ူယ််ခြုံခင်�နှ်ုင် ်ခြုံပ�ခြုံပင်ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ခြုံခင်�။

(၂) တွေတာရ့ို�င်�တ့ရရှုံးစာာန ်သ့ူ�များဟု�တ် တွေတာရ့ို�င်�တ့ရရှုံးစာာနထ်ူး�တ်ကျွ�နမ်ျားျာ�က့ျွ� ခွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွများရ့ှှဘဲ �မ်ျား�ဆီို� တွေရာင်�ချခြုံခင်�။

(၃) ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဥ်ပ  များျာ�၊ စည်�များျဥ််�စည်�ကျွမ်ျား�များျာ�၊ အခြုံပည်ခြုံပည်ဆ့ို�င်ရာ သူတွေဘာတညီူချက်ျွများျာ�အရ တရာ�များ၀င်ဟု� ယူ်ဆိုတွေသူာ  

ကျွ�နပ်စစည်� (သ့ူ�များဟု�တ်) လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျား (သ့ူ�များဟု�တ်) တွေဆို�၀ါ�၊ ပ့��သူတ်တွေဆို�၊ တွေပါင်�သူတ်တွေဆို�များျာ�၊ အ့�ဇ�န�်လာှပျက်ျွဆီို�တွေစတွေသူာ 

၀တု�များျာ�။

(၄) အဏ်ာ ၀ါန်ု့�တ့�က်ျွသူတတ ၀ါများျာ�နှ်ုင် ်ငါ�များန�်တွေတာင်များျာ�အာ� �မ်ျား�ဆီို�ခြုံခင်�။

(၅) ငါ��မ်ျား�လ�ပ်ငန�်လ�ပ်က့ျွ�င်ရာတင်ွ ဒ့ါ�င်�နမ့ျား�က်ျွနှ်ုင် ်အဆ့ိုပ်က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�ခြုံခင်�။

(၆) အတင်�အကြကျွပ်ခ့�င်�တွေစသူည်် လ�ပ်အာ�တွေပ�တွေစခ့�င်�မုျား (သ့ူ�များဟု�တ်) အန်ုတရာယ််ရ့ှှတွေသူာ ကျွတွေလ�အလ�ပ်သူများာ�များျာ� ပါ၀င်တွေသူာ 

လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ�
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လ့စွစ်ေမ်ျား�အာ� အရင််�အခြုံများစ််များျာ�

uab bank တင်ွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် မ့ျားမ့ျားတ့� တွတွင်ရ့ှှတွေသူာ လမူျားျာ� 

အတက်ွျွ မ့ျားမ့ျားတ့�က့ျွ�ယ်် မ့ျားမ့ျားဂု�ဏ််ယူ်သူည်။ သူူတ့�သူည် uab 

bank အတက်ွျွ အ�့��တနဆံ်ို��တွေသူာ ပစစည်�ခြုံ�စ်သူည်။ ဘဏ်် 

သူည် ၄င်�တ့�၏ အသူက်ျွတွေမွျား�၀မ်ျား�တွေကြကျွာင်� တ့��တက်ျွတွေရ� 

လမ်ျား�၏ အဆိုင်တ့်�င်�တင်ွ တွေအာင်ခြုံများင်ရန ် ပျ�့�တွေထူးာင်ခြုံခင်� 

ခြုံ�င် ် �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွရန ် uab bank မှျား ကျွတ့ခြုံပ�ထူးာ�သူည်။ 

၄င်�အတက်ွျွ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ သူူများတတူွေသူာ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည် 

အဆ့ို�ခြုံပ�ချက်ျွကျွ ရှှင်�လင်�တွေပ�သူည်။ uab bank သူည် ၄င်�

၏ ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�က့ျွ� အလ�ပ်များျာ�သူာတွေပ�ခြုံခင်�များဟု�တ်ပဲအတွေရ�

ပါတွေသူာ အသူက်ျွတွေမွျား�၀မ်ျား�တွေကြကျွာင်�မုျားက့ျွ� ၎င်�တ့�ဘ၀အတက်ွျွ 

�နတီ်�တွေပ�ခြုံခင်�ခြုံ�စ်သူည်။ 

က်ွန်ုး��းတုို့�၏ ထားည််းးသွုံးငုံး�စဉ်း�စာ�ပေါ်��ခြုံ�ငုံး�

uab bank တင်ွကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည်အတွေကျွာင်ဆံို��လ�ပ်တွေဆိုာင် 

န်ု့�င်တွေသူာလ�ပ်သူာ�အင်အာ�က့ျွ��နတီ်�မြဲပီ� ၄င်�တ့�၏ အရည် 

အချင်�များျာ�က့ျွ� အဓ့ိပပါယ််ရ့ှှမြဲပီ� အကျွျ�့�တွေကျွျ�ဇူ�ရ့ှှတွေသူာ 

တ့��တက်ျွမုျားပံ�စံများျ�့� ခြုံ�စ်တွေပ်တွေစရန ်ကျွတ့ကျွ၀တ်ခြုံပ�ထူးာ�ကြကျွ 

သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏များတကဲွူျွခြုံပာ�မုျားတန�့်��သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�   

တစ်��တစ်တွေယ်ာက်ျွချင်�စီ၏ တစ်မူျားထူူး�ခြုံခာ�မြဲပီ� ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွ

များျာ�နှ်ုင််အညီဟုန်ချက်ျွညီမြဲပီ�ထူး�တ်လ�ပ်န်ု့�င်စွမ်ျား�ရ့ှှတွေသူာ    

လ�ပ်ငန�်ခွင်တွေနရာ�နတီ်�ခြုံခင်�တွင်အဓ့ိကျွအတွေရ�ပါသူည်

က့ျွ� နာ�လည်ရန ်သူင်ကြကျွာ�တွေပ�သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ဝနထ်ူးမ်ျား�အင်အာ� ၂,၀၆၉ (၂၀၁၈ စက်ျွတင်ဘာ) 

တင်ွ အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ တ့�င်�ရင်�သူာ�များျာ�၊ လမူျားျ�့�များျာ�၊ များျ�့�န်ုယ်ွ် 

စ�များျာ�၊ အသူက်ျွအရွယ််များျာ�၊ က့ျွ�ယ််ကျွာယ်စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်များျာ�၊ 

လမုူျားစီ�ပွာ� တွေရ� အတွေခြုံခအတွေနများျာ�၊ ဘာသူာတွေရ�၊ န်ု့�င်ငံတွေရ�ယံ်�ကြကျွည် 

ချက်ျွများျာ�၊ ကျွျာ�များ ခြုံ�စ်တည်မုျား၊ ကျွျာ�များ ကဲွျွခြုံပာ�မုျားနှ်ုင် ်တ့မ်ျား�ညွတ်ှမုျား 

မှျား လမူျားျာ�ပါ၀င်သူည်။ ယ်တွေန ် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� တွတွင် န်ု့�င်ငံ (၄) န်ု့�င်ငံမှျား 

ခြုံပည်ပန်ု့�င်ငံသူာ� လ�ပ်တွေ�ာ်က့ျွ�င်�က်ျွများျာ�နှ်ုင် ် များတညီူတွေသူာ 

အသူက်ျွအရွယ််အ�ပ်စ�များျာ�မှျား ခြုံပည်တင်ွ�န်ု့�င်ငံသူာ� လ�ပ်တွေ�ာ် 

က့ျွ�င်�က်ျွများျာ� အာ�လံ��အတတူကွျွ တရာ�များှတစွာနှ်ုင် ်တတွေလ� 

တစာ�လ�ပ်က့ျွ�င်ကြကျွသူည်။ ၄င်�တ့�သူည် အခွင်အ်တွေရ�များျာ�နှ်ုင်် 

အရင်�အခြုံများစ်များျာ�က့ျွ� တညီူစွာရရ့ှှမြဲပီ� ဘဏ််၏ ရည်မှျားန�်ချက်ျွ 

နှ်ုင်တ်ွေအာင်ခြုံများင်မုျားပန�်တ့�င်က့ျွ� ရရ့ှှရန ်အခြုံပည််အ၀စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ကြကျွ 

သူည်။ ယ်င်�က်ဲျွသ့ူ�  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�လမူျားျာ�၏ များတကဲွူျွခြုံပာ�တွေသူာစွမ်ျား�

တွေဆိုာင်ရည်များျာ�သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ လ�ပ်ငန�်က့ျွ� ယှ်ဥ််မြဲပ့�င်န်ု့�င် 

စွမ်ျား� အခြုံပည််ရ့ှှတွေစသူည်။ ၄င်�သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�လမူျားျာ�အာ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

customer များျာ�၏ အများျ�့�များျ�့�တွေသူာ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်ဆ့ို�င်ရာ 

လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� ပ့�မ့ျား�ညုနှ့်ု�့င်�န်ု့�င်မြဲပီ� သူတ့ထူးာ�န်ု့�င်စွမ်ျား�ရ့ှှ 

တွေအာင် လ�ပ်တွေဆိုာင်န်ု့�င်သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ လမူျားျာ�သူည် ဘဏ််တင်ွ တညီူတွေသူာအသူက်ျွတွေမွျား�

၀မ်ျား�တွေကြကျွာင်�အလ�ပ်အက့ျွ�င် အခွင်အ်တွေရ�က့ျွ� ရရ့ှှကြကျွသူည်။ ၀န်

ထူးမ်ျား�ခန ်အ်ပ်ခြုံခင်�မှျား ၄င်�တ့�၏ တ့��တက်ျွမုျားအဆိုင်တ့်�င်�တင်ွ 

ကျွွမ်ျား�ကျွျင်မုျားများျာ�ကျွ အဓ့ိကျွအာ�ခြုံ�င် ်တွေများာင်�နှ်ုင်သူည်။ ဘဏ်် 

သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� ဦးဌာနတ့�င်�၏ လ�ပ်ငန�်စဥ််နှ်ုင် ်အတွေလအ်ထူးများျာ� 

တင်ွ များတကဲွူျွခြုံပာ�ခြုံခင်�နှ်ုင် ်ထူးည််သွူင်�စဥ််�စာ�ခြုံခင်� အတွေလအ်ထူးများျာ� 

အတွေပ  ်တင်�ကျွျပ်တွေသူာ လမ်ျား�ညွနှမု်ျားများျာ� ထူးည််သွူင်�ထူးာ�သူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |   ၅၆



က်ွန်ုး��းတုို့�၏ ၀န်းထားမှုး��ု�ငုံး�ာ အ�ျက်းအလဲက်းမှုျာ�

Expatriate မှုျာ�
(Singapore, Malaysia, Nepal & India)

ခြုံမှုန်းမှုာ

၄၈.၈ %
၁,၀၂၉

၅၀.၂ %
၁,၀၄၀ 

၀.၅ %

၉၉.၅ %

အကြီးက်း�တို့န်း� 

စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု

အလဲယ်းတို့န်း�

စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု

အ�ာရုှှိမှုျာ�

 ၁.၃ %
၂၇

 ၁၆.၅ %
၃၄၂

 ၁၆.၅ %
၃၄၂

 ၅၆.၂ %
၁,၁၆၂

အသူက်ျွ ၆၀ နှ်ုစ်အထူးက်ျွ
၀.၅ %

၁၀

အသူက်ျွ ၅၁ မှျား ၆၀ အတွင်�
၂.၈ %

၅၇

အသူက်ျွ ၄၁ မှျား ၅၀ အတွင်�
၁၂.၆ %

၂၆၂

အသူက်ျွ ၃၁ မှျား ၄၀ အတွင်�
၃၁.၇ %

၆၅၆

အသူက်ျွ ၁၈ မှျား ၃၀ အတွင်�
၄၈.၈ %
၁,၀၂၉

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ပ့�မ့ျား�တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံနှ်ုင် ် ပ့�မ့ျား� 

တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ လမုူျားပတ်၀န�်ကျွျင်အတက်ွျွ အတွေခြုံပာင်�အလဲ 

က့ျွ� အာ�တွေပ�ရန ်ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံမှျား ခြုံပည်သူူများျာ�၏ အစ့တ်အပ့�င်� 

တစ်ခ�ခြုံ�စ်သူည်။ ယ်တွေန ်ခွဲတွင် uab bank သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ 

လမုူျားအ�ဲ့အစည်�က့ျွ� တာ၀နထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင်မြဲပီ� တ့�င်�ခြုံပည်၏ 

တ့��တက်ျွမုျားနှ်ုင် ် ခြုံ�စ်ထွူးန�်မုျားအတက်ွျွ ၄င်�တ့� နှ်ုင် ် အတတူကွျွ 

လ�ပ်က့ျွ�င်ရန ်ဆိုန်ုဒရ့ှှသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ချတ့်ဆိုက်ျွ၊ �နတီ်�၊ 

တွေခြုံပာင်�လဲရန ်တနွ�်အာ�တွေပ�ကြကျွသူည်။  

�ျတုို့း�က်း

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ခြုံပည်သူူလထူူး�နှ်ုင်ခ်ျတ့်ဆိုက်ျွ၍  ခ့�င်များာတွေသူာ

ဆိုက်ျွဆံိုတွေရ�က့ျွ� တည်တွေဆိုာက်ျွရန။်

ဖွဲ့န်းတို့း�

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�နှ်ုင် ်customer များျာ�အတက်ွျွ တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာအနာဂုတ်နှ်ုင် ်အခွင်အ်လမ်ျား�များျာ�က့ျွ� �နတီ်�တွေပ�ရန။်

ပေါ်ခြုံ�ာငုံး�လဲ�

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ပတ်၀န�်ကျွျင်ရ့ှှလမုူျားအ�ဲ့အစည်�က့ျွ� စွမ်ျား�ရည်ခြုံများငု်တ်င်တွေပ�များည်် အတွေခြုံပာင်�အလဲခြုံ�စ်သူည််အခြုံပင် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� နှ်ုင်် 

ထ့ူးစပ်တွေနသူူများျာ�၏ ဘ၀က့ျွ� အသ့ူဉာာဏ််�ကျွယ််၀တွေစရန။်

ဝန်းထားမှုး�မှုျာ�

 ၂၆ %
၅၃၈

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၅၇



လူဲမုှုအဖွဲ့့�အစည်းး�သုုံး�  က်ွန်ုး��းတုို့�၏စွမှုး�ပေါ်�ာငုံး�ျက်းမှုျာ�

uab bank သူည် Be the change အခြုံ�စ် ကျွွန်ု်�ပ်တ့� တွေ�ာ် 

တွေဆိုာင်ကျွတည်�လူမုျားအ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�င်ရာအစီစဥ််များျာ�က့ျွ� 

စတင်တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲသူည်။ ၎င်�မှျားတစ်ဆိုင် ် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံမှျား 

ခြုံပည်သူူများျာ�၏ ဘ၀က့ျွ�ထ့ူးတွေတန့်ု့�င်တွေသူာ လမုူျားအ�ဲ့အစည်�လပ်ု

ရှှာ�မုျားများျာ�ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေစရနအ်ာ�တွေပ�သူည်။ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�လည်ပတ်တွေနတွေသူာ လ့အ�ဲ့အစည်�၏တာ၀နက့်ျွ�ထူးမ်ျား�

တွေဆိုာင်ရန ်ကျွတ့ကျွ၀တ်ခြုံပ�ထူးာ�သူည်။ 

Be       the        change      အစီအစဥ််သူည်    ကျွန��အဆိုင်တ်င်ွသူာ ရ့ှှ 

တွေသူ�တွေသူာ်လည်� ဆိုင်�ရဲန်ုမ်ွျား�ပါ�တွေသူာ သူူများျာ�အတက်ွျွ အစာ� 

အတွေသူာက်ျွများျာ�တွေထူးာက်ျွပ်ံခြုံခင်�မှျားတွေသွူ�လးဒါါန�်ခြုံခင်�၊ပတ်၀န�်ကျွျင် 

က့ျွ� သူန ်ရှ်ှင်�တွေရ�ခြုံပ�လ�ပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်ဆိုင်�ရဲန်ုမ်ွျား�ပါ�တွေသူာ သူူများျာ�အာ� 

တွေပျာ်ရှင်�ွယ်် အစီအစဥ််များျာ� ခြုံပ�လ�ပ်ခြုံခင်�အထ့ူး များျာ�စွာတွေသူာ 

လပ်ုရှှာ�မုျားများျာ�က့ျွ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ လမူျားျာ�နှ်ုင်် ၎င်��နတီ်� 

မ့ျားတ်ဆိုက်ျွမုျားများျာ�က့ျွ� ၎င်�တ့�၏ ပရဟ့ုတစ့တ်က့ျွ� အတွေခြုံခခံကျွာ 

တွေရှှ�ဆံို��မှျား��တွေဆိုာင် တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေနပါသူည်။ 

လမုူျားအ�ဲ့အစည်�များျာ�အနက်ျွ Be the change အစီအစဥ်် 

သူည် ပ့�မ့ျား�ဆဲွိုတွေဆိုာင်အာ� တွေကျွာင်�တွေစရန ် လ�ပ်တွေဆိုာင်န်ု့�င် 

များည်ဟု� တွေများှာ်လင််သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ရည်မှျားန�်ချက်ျွမှျားာ 

တ့�င်�ခြုံပည်၏ တ့��တက်ျွမုျားနှ်ုင်် �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျားအတက်ွျွ 

အတွေထူးာက်ျွအပ်ံခြုံ�စ်လာတွေစရန ် uab bank ၏Be the 

change အစီအစဥ််က့ျွ� လမုူျားအ�ဲ့အစည်� အာ�လံ��အတတူကွျွ 

ကူျွညီတွေထူးာက်ျွပ်ံရန ်ခြုံ�စ်သူည်။

လ့စွစ်ေမ်ျား�အာ� အရင််�အခြုံများစ််များျာ�

လ့ဲအဖွဲ့့�အစည်းး�နှ်ုငုံ်း �ျတုို့း�က်း �က်းသွုံးယ်းခြုံ�ငုံး�

တွေအာင်ခြုံများင်တွေသူာ အ�ဲ့အစည်�ဆ့ို�သူည်မှျားာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  customer များျာ�၊ ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ� နှ်ုင်် လ့အ�ဲ့အစည်�တ့� က့ျွ� တွေအာင်ခြုံများင်စွာ 

ချတ့်ဆိုက်ျွ ဆိုက်ျွသွူယ််ခြုံခင်� ခြုံ�စ်သူည်ဟု� ကျွွန်ု်�ပ်တ့� ယံ်�ကြကျွည်ပါသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် လ့ပတ်ဝန�်ကျွျင်၊ အ�ဲ့အစည်�များျာ�နှ်ုင် ်

ချတ့်ဆိုက်ျွ ဆိုက်ျွသွူယ််မြဲပီ� ဘဏ််၏ ��တည်ချက်ျွနှ်ုင် ်တွေပါင်�စည်�၍ လမုူျားပတ်ဝန�်ကျွျင်အတက်ွျွ အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ခြုံခင်� �နတီ်�ခြုံခင်� 

သူည်က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်ရများည် ခြုံ�စ်သူည်။ ၄င်�တ့� တွတွင် ဘဏ််၏ တ့��တက်ျွမုျားနှ်ုင်် တွေအာင်ခြုံများင်မုျားများျာ� အခြုံပင် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ တည်ရ့ှှရာ 

ပတ်ဝန�်ကျွျင်မှျား customer များျာ�၊ ဝနထ်ူးမ်ျား�များျာ� အများျာ�နှ်ုင်် ရင်တွေဘာင်တန�် လ�ပ်တွေဆိုာင်န်ု့�င်ခြုံခင်�တ့�  ပါ၀င်သူည်။ 

လနွခ်ဲ်တွေသူာ ၆ လ ( ဧမြဲပီလ မှျား စက်ျွတင်ဘာလ) အတင်ွ� uab အတွေနခြုံ�င်် လ့အ�ဲ့အစည်�နှ်ုင်် ချတ့်ဆိုက်ျွ ဆိုက်ျွသွူယ််ခြုံခင်�ဆ့ို�င်ရာ 

အများျ�့�များျ�့�တွေသူာလ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲကြကျွသူည်။ ၄င်�တ့� မှျားာ

 • ၀နထ်ူးမ်ျား� ၈၇ တွေယ်ာက်ျွပါ၀င်တွေသူာ CEO နှ်ုင််ရနက်ျွ�နတ်င်ွ တွေတဆံ့ို�တွေသူာ Tea Session (၇) ကြီးက့ျွမ်ျား

 • ၀နထ်ူးမ်ျား� ၆၀ တွေယ်ာက်ျွပါ၀င်တွေသူာ CEO နှ်ုင််များန်ုတတွေလ�တင်ွ တွေတဆံ့ို�တွေသူာ Tea Session (၂) ကြီးက့ျွမ်ျား

•  ၀နထ်ူးမ်ျား� ၁၈၀ တွေယ်ာက်ျွပါ၀င်တွေသူာ ရနက်ျွ�နတ်င်ွခြုံပ�လ�ပ်ကျွျင်�ပတွေသူာ Staff Town Hall cum staff  
  movie day

•  ၀နထ်ူးမ်ျား� ၁၄၀ တွေယ်ာက်ျွပါ၀င်တွေသူာ များန်ုတတွေလ�တင်ွခြုံပ�လ�ပ်ကျွျင်�ပတွေသူာ Staff Town Hall cum staf  f 
  movie day

•  သူကြကျွနနှ််ုင်် ဘဏ််၏ နှ်ုစ်ပတ်လည်အတက်ွျွ အတွေကျွာင်�ဆံို�� ဗီဒီါယ့်��နတီ်�မုျားနှ်ုင်် အတွေကျွာင်�ဆံို�� အလှဆိုင် 

  ထူးာ�တွေသူာ ဘဏ််ခဲွ/ဌာန အစရ့ှှသူည်် အများျ�့�များျ�့�တွေသူာမြဲပ့�င်ပဲွများျာ�ဘဏ််ခဲွနှ်ုင်် ဌာနအလ့�က်ျွအဆိုင််များျာ�တင်ွ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |   ၅၈



ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ တရာ�၀င် တွေလက်ျွျင််တွေရ�နှ်ုင်် �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျား 

အစီအစဥ််များျာ�က့ျွ� အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�မှျား 

အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား အထ့ူး အဆိုင််များျာ�မှျား ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ� 

အာ�တွေပ�သူည်။  

၆ လတာကျွာလအတင်ွ� (၂၀၁၈ဧမြဲပီလမှျား စက်ျွတင်ဘာလ 

အထ့ူး) လ�ပ်ငန�်ခွင်တင်ွ သူာများနရ့်ို� �ကျွျများဟု�တ်တွေသူာ သူင်ယူ် 

တွေလလ်ာခြုံခင်�၏ အထူးက်ျွတင်ွ uab bank သူည် ၄င်�တ့�၏ 

လ�ပ်ငန�်ခွင်တင်ွ သူင််တွေတာ်တွေသူာ အသ့ူပညာနှ်ုင်် အရည် 

အချင်�များျာ�နှ်ုင် ်ခြုံပည််စံ�တွေစရန ်တရာ�၀င်တွေလက်ျွျင်ခ်ြုံခင်�/ သူင်ယူ် 

ခြုံခင်� သူင်တန�်များျာ�နှ်ုင် ်အလ�ပ်ရံို�များျာ�က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်။

• ၀နထ်ူးမ်ျား� ၈၀၃ တွေယ်ာက်ျွတက်ျွတွေရာက်ျွခ်ဲတွေသူာ စာသူင်ခန�် 

ခြုံ�င်် ပ့� ချခြုံခင်�

• အကြီးကီျွ�တန�်နှ်ုင်် အလယ််တန�်အ�ပ်ချ�ပ်သူူ ၁၅၀ တွေယ်ာက်ျွ 

တက်ျွတွေရာက်ျွခ်ဲတွေသူာ �ံ့ဖြိုးမြဲ�့��မုျားတွေတဆံ့ို�တွေဆွို�တွေန်ု�ွပဲွ

• ၈,၀၀၄တရာ�၀င်သူင်တန�်ပ့� ချမုျားနှ်ုင် ်မှျားတ်တမ်ျား�တင် �ံ့ဖြိုးမြဲ�့�� 

တ့��တက်ျွမုျား

• ရက်ျွတွေပါင်� ၃•၈ ရက်ျွရ့ှှတွေသူာ ၀နထ်ူးမ်ျား�တစ်တွေယ်ာက်ျွလှင် 

ပှမ်ျား�များှတရာ�၀င် သူင်တန�်ပ့� ချမုျားနှ်ုင် ် မှျားတ်တမ်ျား�တင် 

�ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျား

က်ွန်ုး��းတုို့�၏ ခြုံ�န်းလဲည်းး�ျ း�ခြုံမှှုငုံ်းမုှုမှုျာ�နှ်ုငုံ်း လဲ��း�လဲစာ

uab bank သူည် ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် စက်ျွတင်ဘာလတင်ွ စနစ်တကျွျ 

တည်တွေဆိုာက်ျွထူးာ�တွေသူာ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား စနစ်နှ်ုင်် 

စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်က့ျွ� အတွေခြုံခခံထူးာ�မြဲပီ� တန�့်��ယ်ဥ််တွေကျွျ�မုျားခရီ� 

လမ်ျား�တွေကြကျွာင်�က့ျွ� စတင်ခ်ဲသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့� တာ၀နထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင် 

တွေသူာနှ်ုစ်က့ျွ� အ တွေခြုံခခံတွေသူာ လ�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�မှျား စွမ်ျား�တွေဆိုာင် 

ရည်က့ျွ� အတွေခြုံခခံတွေသူာ တွေ�ျာ်တွေခြုံ�ပဲွများျာ�၊ မြဲမ့ျား�ခန�်များများျာ�နှ်ုင်် 

စကျွာ�တွေခြုံပာတွေဆွို�တွေန်ု�ွပဲွများျာ�က့ျွ� စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်ယ်ဥ််တွေကျွျ�

မုျားအသူစ်ခြုံ�င်် ဆိုက်ျွသွူယ််ရန ်ရည်ရွယ််၍ ကျွျင်�ပသူည်။ 

ယ်တွေန ်ခွဲတွင် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် uab bank ကျွ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည် 

နှ်ုင် ်တန�့်��က့ျွ� အတွေခြုံခခံထူးာ�တွေသူာ ခြုံပနလ်ည်ချ�ီခြုံများငု်မု်ျားသူတွေဘာ 

တရာ�နှ်ုင်် အတ ူစွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်က့ျွ� အတွေခြုံခခံတွေသူာ လ�ပ်ထံူး�� 

လ�ပ်နည်�က့ျွ� တွေအာင်ခြုံများင်စွာကျွျင််သံူ��န်ု့�င်ခ်ဲသူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  

လမူျားျာ�သူည် ဘဏ််၏ သ့ူသူာတွေသူာ ကျွ�နထ်ူး�တ်စွမ်ျား�အာ�ခြုံများင်မ်ျားာ� 

လာမုျားက့ျွ� များျက်ျွခြုံများင်က့ျွ�ယ််တွေတ ့တွေတရ့မြဲပီ�တွေနာက်ျွ ၄င်�လ�ပ်ထံူး�� 

လ�ပ်နည်�အသူစ်က့ျွ� တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�က့ျွ� ကြီးက့ျွ�ဆ့ို�ကြကျွသူည်။ 

uab bank ၏ ခြုံပနလ်ည်ချ�ီခြုံများငု််မုျားများျာ�နှ်ုင်် လ�ပ်ခလစာတွေပ�မုျား 

တင်ွ သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာလစာနှ်ုင် ်တွေခြုံပာင်�လဲန်ု့�င်တွေသူာလစာ 

ဟု၍ူ အဓ့ိကျွအပ့�င်� (၂) ခ�ပါ၀င်သူည်။ သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ 

လစာဆ့ို�သူည်မှျားာ အတွေခြုံခခံလစာနှ်ုင် ်သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာခံစာ� 

ခွင််များျာ�ပါ၀င်သူည်် တ့ကျွျတွေသူာ လစာခြုံ�စ်မြဲပီ� တွေခြုံပာင်�လဲန်ု့�င် 

တွေသူာ လစာဆ့ို�သူည်မှျားာ ဘဏ််၏ စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်လ�ပ် 

တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်၀နထ်ူးမ်ျား�တစ်��ချင်�၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည် 

အတွေပ  ်မူျားတည်၍ ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�အာ� ဆို�တွေပ�တွေသူာ တွေခြုံပာင်�လဲန်ု့�င် 

တွေသူာ လစာခြုံ�စ်သူည်။ 

မှှုန်းက်န်းပေါ်သုံးာ အဖွဲ့့�အစည်းး��ု�ငုံး�ာ က်ျငုံ်းဝတို့းသုံးတို့းမှှုတို့းခြုံ�ငုံး�

လာဘ်တွေပ�လာဘ်ယူ် တ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ�နှ်ုင်် အဂုတ့လ့�က်ျွစာ�မုျား 

တ့�က်ျွ�ျက်ျွတွေရ�မူျား၀ါဒါနှ်ုင်အ်တ ူ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ�အတွေနခြုံ�င် ်၄င်�တ့�၏ 

၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားအတက်ွျွ များည်သူည််လက်ျွတွေဆိုာင်က့ျွ�မှျား လက်ျွခံခြုံခင်� 

များခြုံပ�ရန ်ကျွန ်သ်ူတ်ထူးာ�တွေသူာ လက်ျွတွေဆိုာင်နှ်ုင် ်ပတ်သူက်ျွသူည်် 

လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွ (Gift Guideline) နှ်ုင် ်လမုူျားကွျွနရ်က်ျွ လမ်ျား�ညွနှ ်

ချက်ျွများျာ�က့ျွ�  ဘဏ််၏ မှျားနက်ျွနတ်ွေသူာ ကျွျင်ဝ်တ်အတွေနခြုံ�င် ်လက်ျွခံ 

ကျွျင််သံူ��န်ု့�င်ရန ်ထူး�တ်ခြုံပနထ်ူးာ�သူည်။ 

ထ့ူး� အခြုံပင် အကြီးကီျွ�တန�်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့၀င်များျာ�ကျွ ခြုံပ�လ�ပ်တွေပ� 

ထူးာ�တွေသူာ စည်�ကျွမ်ျား�ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�တွေရ�တွေကျွာ်များတီက့ျွ� ၀နထ်ူးမ်ျား�များျာ� 

နှ်ုင်သ်ူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ စည်�ကျွမ်ျား�ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�တွေရ� က့ျွစစရပ်များျာ�က့ျွ� 

က့ျွ�င်တယ်ွ်တွေခြုံ�ရှှင်�ရနနှ််ုင် ် တရာ�များှတမုျားလမ်ျား�စဥ််က့ျွ� ကျွျင်သံ်ူ��

လ့�က်ျွနာခြုံခင်�တွေသူချာတွေစရနအ်တွက်ျွ�ဲ့စည်�တည်တွေထူးာင်

ထူးာ�သူည်။

၇၀% - သုံးက်း�ု�ငုံး�ာ လဲ��းငုံန်း��ွငုံးအပေါ်တို့အ့ကြံကံ်�မှှု သုံးငုံးယူ်ဖွဲ့့ံ ဖြိုးပြီးဖုွဲ့��တုို့��တို့က်းခြုံ�ငုံး�

၂၀% - အခြုံ�ာ�သူုံးမှုျာ�နှ်ုငုံ်း အခြုံ�န်းအလှဲန်း �က်းသွုံးယ်းပေါ်�ာငုံး�ွက်းခြုံ�ငုံး�မှှု သုံးငုံးယူ်ဖွဲ့့ံ ဖြိုးပြီးဖုွဲ့��တုို့��တို့က်းခြုံ�ငုံး�

၁၀% - န်ည်းး�လဲမှုး�က်ျပေါ်သုံးာ၊ စန်စးက်ျပေါ်သုံးာ ပေါ်လ်ဲက်ျင်ုံးပေါ်�� သုံးငုံးတို့န်း�မှုျာ�မှှု သုံးငုံးယူ်ဖွဲ့့ံ ဖြိုးပြီးဖုွဲ့��တုို့��တို့က်းခြုံ�ငုံး�

   ဘဏ််၏ လစဥ််တ့��တက်ျွမုျားများျာ�၊ ပဲွလမ်ျား�သူဘင်များျာ�နှ်ုင်် တွေမွျား�တွေနမ်ျားျာ� စသူည်် လမူျားျာ�ချတ့်ဆိုက်ျွ ဆိုက်ျွသွူယ်် 

  တွေသူာ အစီအစဥ််များျာ�က့ျွ� တက်ျွ�ကျွစွာ စီစဥ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွခ်ဲသူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၅၉



မှုာတိုးးက်ာ

ဘဏ္ဍာာ ပေါ်���ု�ငုံး�ာတို့ငုံးခြုံ��ျက်းမှုျာ�
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ဘဏ္ဍာာ ပေါ်���ု�ငုံး�ာတို့ငုံးခြုံ��ျက်းမှုျာ� အ�ု�ငုံး� ၂

 •   ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�၏အစီရင်ခံစာ

 •   သီူ�ခြုံခာ�လတ်ွလပ်တွေသူာ စာရင်�စစ်၏ အစီရင်ခံစာ

 •   ဘဏ္ဍာာ တွေရ� အတွေခြုံခအတွေန တွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွ

 •   ဝင်တွေငဆ့ွို�င်ရာ အလံ��စံ�တွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွ

•   အစ�ရှှယ််ယ်ာ တွေခြုံပာင်�လဲမုျားတွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွ

 •   တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား တွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွ

•    ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ရှှင်�တမ်ျား� အတက်ွျွမှျားတ်စ�များျာ�

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၆၁



 ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာများျာ�၏အစီ်ရင််ခံံစ်ာ
ဒါါရုု� က်းတို့ာမှုျာ�၏အစး�ငုံး�ံစာ

၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် ကျွ�နဆံ်ို��တွေသူာ (၆)လစာ အစီရင်ခံစာက့ျွ� ဘဏ််၏ စာရင်�စစ်မြဲပီ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ� 

ဆ့ို�င်ရာ တင်ခြုံပချက်ျွများျာ� နှ်ုင် ်အတ ူဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့များျာ� အတွေနခြုံ�င် ်ဂု�ဏ််ယူ်၀မ်ျား�တွေခြုံများာက်ျွစွာခြုံ�င် ်တင်ခြုံပအပ်ပါသူည်။ 

အဓုိက်ပေါ်�ာငုံး�ွက်း�ျက်းမှုျာ�

ကျွွနတ်ွေတာ်တ့�ဘဏ််အတွေနခြုံ�င် ်စီ�ပွာ�တွေရ� နှ်ုင် ်ကျွ�နသွ်ူယ််မုျားဆ့ို�င်ရာ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်၊ ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျားဆ့ို�င်ရာ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်နှ်ုင် ်အခြုံခာ� 

တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�ဆ့ို�င်ရာ လ�ပ်ငန�်များျာ�က့ျွ� အဓ့ိကျွထူးာ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွပါသူည်။ 

ဤဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အတင်ွ� လ�ပ်ငန�်၏ အတွေခြုံခခံသူတွေဘာတရာ�ဆ့ို�င်ရာ ယံ်�ကြကျွည်မုျားနှ်ုင် ်မူျားတွေဘာင်များျာ� တင်ွ သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာ 

တွေခြုံပာင်�လဲချက်ျွများျာ�များရ့ှှပါ။ 

ဤဘဏ္ဍာာ တွေရ�ရှှင်�တမ်ျား�တင်ွ တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်် များတည် ရင်�နှ်ု�ီတွေင ွ ရှှယ််ယ်ာတန�့်�� တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�မှျားအပ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အတင်ွ� 

အရနရ်နပံ်�တွေင၊ွ တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေကြကျွ�နှ်ုင် ်လျာထူးာ�တွေသူာပများာဏ်မှျား (သ့ူ�များဟု�တ်)  အချက်ျွအလက်ျွများျာ� လှတဲွေခြုံပာင်�ခြုံခင်� များရ့ှှပါ။

ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့များျာ�များျာ�၏ ယူ်ဆိုချက်ျွများျာ�အရ ယ်ခ�ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အတင်ွ� ဘဏ််နှ်ုင် ်လ�ပ်ငန�်စ�၏ တွေဆိုာင်ရွက်ျွချက်ျွများျာ� 

အကျွျ�့�ရလဒ်ါများျာ�အာ� များည််သူည်် ပစစည်�၊ တွေငတွွေကြကျွ� (သ့ူ� ) ပံ�မှျားနမ်ျားဟု�တ်တွေသူာ သူတွေဘာသူဘာ၀ အချက်ျွအလက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်အကျွျ�့� 

သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများရ့ှှပါ။ 

ရှှိယ်းယ်ာထား�တို့းပေါ်�ာငုံး�ခြုံ�ငုံး� 

ဤ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အတင်ွ�  ဘဏ််၏ထူး�တ်ခြုံပနထ်ူးာ�တွေသူာ ထူးည််ဝင်ရင်�နှ်ု�ီတွေငသွူည် အစ�ရှှယ််ယ်ာတစ်တွေစာင်လှင် ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ် 

၅၀၀,၀၀၀ နှ်ု�န�်ခြုံ�င် ်ရှှယ််ယ်ာအတွေစာင်တွေရ ၂၀,၀၀၀ အတက်ွျွ စ�စ�တွေပါင်� ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ် ၁၀ ဘီလီယံ် တ့��ခြုံများင်ခ်ဲ်သူည်။

30.09.2018
(MMK’mil)

30.09.2017
(MMK’mil)

Profit Before Tax 7,742 (34)

Taxation (1,936) -

Profit After Tax for the Period (Attributable to Equity 
Holders)

5,807 (34)

Retained Earnings (Brought Forward) (7,335) (7,600)

Adjustments;

• Transferred to General Reserve (Statutory – 25%) (1,452) -

• Transferred to General Loan Loss Reserve (745) -

• Prior Year Dividend Paid Out - -

• Prior Year Adjustments

Retained Earnings (Carried Forward) (4,307) (7,634)
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ရှှိယ်းယ်ာပေါ်�ွ��ျယ်း�ွငုံ်းစည်းး�မှုျဥား�

ဤအစီရင်ခံစာထူး�တ်ခြုံပနသ်ူည််အချန့အ်ထ့ူး ရှှယ််ယ်ာတွေရွ�ချယ််ခွင်အ်စီအစဉ်် (Share Option Scheme) တွေအာက်ျွတင်ွ ဘဏ််၏ ရရ့ှှ 

တွေသူာ ရှှယ််ယ်ာနှ်ုင် ်ကျွျနရ့ှ်ှတွေနတွေသူာ ရှှယ််ယ်ာများျာ�အတက်ွျွ Share Option များရ့ှှပါ။

ဒါါရုု� က်းတို့ာမှုျာ� 

တွေနာက်ျွဆံို��အစီရင်ခံစာ ထူး�တ်ခြုံပနသ်ူည်် အချန့မှ်ျား ယ်ခ�အထ့ူး တာ၀နထ်ူးမ်ျား�တွေဆိုာင်လှက်ျွရ့ှှတွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�မှျားာ

��တွေနတွေအာင် (အမုျားတွေဆိုာင် များဟု�တ်တွေသူာဥ်ကျွက ဌ)

တွေဒါ်ခင်မ့ျား��ညွနွ ် ်(အမုျားတွေဆိုာင် များဟု�တ်တွေသူာဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

ဉီာ�သူန�်၀င်�တွေဆွို (အမုျားတွေဆိုာင် များဟု�တ်တွေသူာဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

ဉီာ�စ့န၀်င်� (အမုျားတွေဆိုာင်များဟု�တ်တွေသူာ အကြီးကီျွ�တန�်သီူ�ခြုံခာ�လတ်ွလပ်တွေသူာ ဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

��သူန ်ဇ်င် (အမုျားတွေဆိုာင် များဟု�တ်တွေသူာဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

တွေဒါ်နှ်ုင်�နှ်ုင်�တွေအာင်(အမုျားတွေဆိုာင် များဟု�တ်တွေသူာဒါါရ့ို�က်ျွတာ)

Mr Christopher Loh (��တွေဆိုာင်ညွနှက်ြကျွာ�တွေရ�များး� နှ်ုင် ်အမုျားတွေဆိုာင်အရာရ့ှှချ�ပ်) 

ဒါါရုု� က်းတို့ာမှုျာ�၏ အက်ျ�ု�အခြုံမှုတို့း

ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�၏ ရှှယ််ယ်ာစာရင်�အရ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ကျွာလအဆံို��တင်ွ ဘဏ််၏ ရှှယ််ယ်ာများျာ�အာ� တွေအာက်ျွတင်ွ တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်မှျား 

 လွ၍ဲ အခြုံခာ�ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ကျွ များည််သူည််အကျွျ�့�ခံစာ�ခွင်မှ်ျား များရယူ်ခ်ဲပါ။

Directors’ Interest No. of Share Share Each Share Value 
(MMK mil)

Ne Aung 97,200 500,000 48,600

Khin Moe Nyunt 10,800 500,000 5,400

စး��ွာ�ပေါ်��အခြုံမှုငုံး

uab ဘဏ််လီမ့ျားတက်ျွ၏ ၂၀၂၀ ခ�နှ်ုစ်အတက်ွျွ အဓ့ိကျွ��စာ�တွေပ�လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�တင်ွ လက်ျွလီနှ်ုင် ်အတွေသူ�စာ�၊ အလတ်စာ� 

စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�ထံူးသ့ူ�  ပ့�မ့ျား�တွေရာက်ျွရ့ှှခြုံခင်�မှျားတဆိုင် ် ၀င်တွေငတ့ွ��ပွာ�တွေစခြုံခင်�၊ ပ့�မ့ျား�သူက်ျွသူာ စံ�လင်တွေသူာ ရနပံ်�တွေငအွရင်� 

အခြုံများစ်များျာ�ရရ့ှှရန ်အာရံို�စ့�က်ျွခြုံခင်�၊ ကျွွနတ်ွေတာ်တ့�၏ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအရည်အတွေသွူ�က့ျွ� တက်ျွ�ကျွစွာစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွရင်� စွန ်စ်ာ�မုျားတွေဘာင်အတင်ွ�မှျား 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ တွေချ�တွေငလွ�ပ်ငန�်စဥ််က့ျွ� တ့��တက်ျွတွေစခြုံခင်�တ့�   ပါဝင် သူည်။ ဘဏ််နှ်ုင်လ်�ပ်ငန�်စ�တစ်ခ�လံ��ကျွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ�နှ်ုစ်တင်ွ 

IFRS က့ျွ� လက်ျွခံကျွျင်သံ်ူ��န်ု့�င်ရန ်အဆိုင်သူင် ်ခြုံ�စ်တွေအာင် ခြုံပင်ဆိုင်တွေနကြကျွသူည််အခြုံပင် အရင်�အနှ်ု�ီနှ်ုင် ်တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်အတွေနအထူးာ� 

ခ့�င်များာရန ်ဆိုက်ျွလက်ျွတွေဆိုာင်ရွက်ျွ တွေနကြကျွသူည်။

ကြီးက့ျွ�တင်များခြုံများင်န်ု့�င်တွေသူာအတွေခြုံခအတွေနများျာ�ကျွာ လ�ပ်ငန�်စ�နှ်ုင်ဘ်ဏ််သူည် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံ၏စီ�ပွာ�တွေရ� တ့��တက်ျွမုျား တွေနာက်ျွကွျွယ််မှျား ၎

င်�၏ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ရည်မှျားန�်ချက်ျွက့ျွ� အတွေကျွာင်�ခြုံများင်မြဲပီ� တွေအာင်ခြုံများင်မုျားရရ့ှှရန ်ယံ်�ကြကျွည်ချက်ျွရ့ှှသူည်။ 

 

အခြုံ�ာ�ခြုံ�ဌာန်း��ျက်းအ�ျက်းအလဲက်းမှုျာ�

(က်)လ�ပ်ငန�်စ�နှ်ုင် ်ဘဏ််၏ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အတွေခြုံခအတွေနနှ်ုင် ်၀င်တွေငတွွေကြကျွညာချက်ျွများထူး�တ်ခြုံပနမီှ်ျား ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သူည် ကျွျ�့�တွေကြကျွာင်�ဆီို
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 ဒါါရ့ို� က်ျွတ်ာများျာ�၏အစီ်ရင််ခံံစ်ာ

တွေလျာ်တွေသူာအဆိုင်မ်ျားျာ�က့ျွ� ခြုံပ�လ�ပ်ခ်ဲကြကျွသူည်။

• တွေ�ကျွ�ဆံို��ပယ််�ျက်ျွခြုံခင်�က့ျွစစများျာ�နှ်ုင် ် ပတ်သူတ်၍ သူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ အတွေရ�ယူ်တွေဆိုာင်ရွက်ျွမုျားရ့ှှတွေကြကျွာင်� တွေသူချာတွေစရနနှ််ုင်် 

သံူသူယ်ရ့ှှတွေသူာ တွေ�ကျွ�မြဲမီျားများျာ�အတက်ွျွ စရ့တ်များျာ�နှ်ုင် ်တွေ�ကျွ�ဆံို��များျာ�က့ျွ� ပယ််�ျက်ျွရန ်တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူာ လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� 

တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေနတွေကြကျွာင်� တွေသူချာရနနှ််ုင် ်  မ့ျားမ့ျားတ့�က့ျွ�ယ််က့ျွ� တွေကျွျနပ်မုျား ရ့ှှခြုံခင်�၊ စာရင်�တင်ွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည််အတ့�င်� ၄င်�တ့�၏ 

တန�့်��များျာ�က့ျွ� များသူတ်မှျားတ်တွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားပစစည်�များျာ� က့ျွ� တွေသူချာရန်

(�) ဤအစီရင်ခံစာထူး�တ်ခြုံပနတ်ွေသူာရက်ျွစဲွတင်ွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သူည် ဤသ့ူ�တွေသူာအတွေခြုံခအတွေနများျာ�က့ျွ� သူတ့များမူျားမ့ျားပါ။

•      ဘဏ််၏ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ သံူသူယ်ရ့ှှတွေသူာ တွေ�ကျွ�မြဲမီျားများျာ�အတက်ွျွ စရ့တ်ပများာဏ်

•      ဘဏ််၏တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ မှျားာ�ယွ်င်�တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�တွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားပစစည်�များျာ� ၏တန�့်��

(ဂ)    ဤအစီရင်ခံစာထူး�တ်ခြုံပနသ်ူည််အချန့အ်ထ့ူး ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သူည် ဘဏ််နှ်ုင် ်လ�ပ်ငန�်စ�က့ျွ� အထူးင်အခြုံများင် လွတဲွေစတွေသူာ (သ့ူ�များဟု�တ်) 

များသူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ ကျွ�များပဏီ်၏ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ� (သ့ူ�များဟု�တ်) တွေ�ကျွ�ကျွျနမ်ျားျာ� တန�့်�� တက်ွျွချက်ျွမုျားများျာ� စသူည်တ့� တွတွင် လက်ျွရ့ှှချမှျားတ် 

ထူးာ�တွေသူာ နည်�လမ်ျား�များျာ�အာ� များလ့�က်ျွနာခြုံခင်�က်ဲျွသ့ူ�တွေသူာ လ�ပ်တွေဆိုာင်မ့ျားများျာ�က့ျွ� များတွေတရ့ှ့ှပါ။

(ဃ)ဤအစီရင်ခံစာထူး�တ်ခြုံပနသ်ူည််အချန့အ်ထ့ူး အထူးင်အခြုံများင်လွတဲွေစတွေသူာတွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ များည်သူည််ပများာဏ် 

က့ျွ� များဆ့ို� တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�တွေသူာ ဘဏ််၏ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွ (သ့ူ� ) အစီရင်ခံစာတင်ွ များပါ၀င်တွေသူာ အတွေခြုံခအတွေနများျာ�က့ျွ� 

များတွေတရ့ှ့ှပါ။ ။

(ငုံ) ဤအစီရင်ခံစာထူး�တ်ခြုံပနခ်ျန့တ်င်ွ တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါများျာ� များပါရ့ှှပါ။

• အခြုံခာ�သူူတစ်��၏ တွေပ�တွေဆိုာင်ရနတ်ာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� အာများခံတွေပ�သူည်် တွေကျွာက်ျွခံထူးာ�တွေသူာ အခတွေကြကျွ�တွေငမွျားျာ�သူည် 

ဤဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်ဆံို��သူည်အထ့ူး ဘဏ််ပါဝင်ခြုံခင်�

• ဘဏ််၏ ပံ�မှျားနစီ်�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်စဉ််များျာ�မှျား တွေပ်တွေပါက်ျွလာ တွေသူာ  တွေ�ကျွ�မီှျားများျာ�အပ  အခြုံခာ�တွေသူာ ဘဏ််၏ ဆိုက်ျွန်ုယ်ွ်မုျားရ့ှှ တွေသူာ 

တာဝနယူ််မုျားများျာ� နှ်ုင် ်ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အဆံို��တင်ွ တွေပ်တွေပါက်ျွလာ တွေသူာ  တွေ�ကျွ�မီှျားများျာ�

(စ) ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့များျာ�များျာ�၏ ယူ်ဆိုချက်ျွများျာ�အရ

• ဆိုက်ျွန်ုယ်ွ်တွေနတွေသူာ တွေပ�တွေဆိုာင်ရနတ်ာဝနမ်ျားျာ� တွေ�ကျွ�မီှျားများျာ� သ့ူ�များဟု�တ် အခြုံခာ�တွေသူာ တွေ�ကျွ�မီှျားများျာ�က့ျွ� အတင်�အကျွျပ် 

တွေပ�တွေဆိုာင်ရခြုံခင်� (သ့ူ� ) တွေပ�တွေဆိုာင်ရန ်ခြုံ�စ်တွေပ်လာခြုံခင်�များျ�့�သူည် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်ကျွ�နမ်ြဲပီ�တွေနာက်ျွ (၆) လတာ ကျွာလ အတင်ွ� 

ဘဏ််တင်ွ တွေပ်တွေပါက်ျွလာန်ု့�င်�ွယ်် များရ့ှှပါ။

• ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အဆံို��နှ်ုင် ်ဤအစီရင်ခံစာကြကျွာ�ကျွာလတင်ွ ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေသူာ များည်သူည်် ပစစည်� (သ့ူ� ) တွေငတွွေကြကျွ�လမ်ျား�တွေကြကျွာင်� 

(သ့ူ� ) မူျားများမှျားနတ်ွေသူာသူတွေဘာသူဘာ၀နှ်ုင် ်သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွများျာ�သူည် ဤအစီရင်ခံစာခြုံပ�လ�ပ်တွေနသူည်် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်

 အတက်ွျွ ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်ရွက်ျွချက်ျွ အကျွျ�့�ရလဒ်ါက့ျွ� သူက်ျွတွေရာက်ျွန်ု့�င်�ွယ််များရ့ှှပါ။

သုုံးသုံးာထားငုံးရှှိာ�ပေါ်သုံးာ  ပေါ်န်ာက်း�က်းတွို့�ခြုံဖွဲ့စးစဥားမှုျာ�

တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာတွေကြကျွညာချက်ျွက့ျွ� ထူး�တ်       တွေ�ာ်ရန ်ခွင်ခ်ြုံပ�သူည််အချန့ ်တွေနာက်ျွဆံို��ထူး�တ်ခြုံပနထ်ူးာ�သူည်် တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွ 

အမြဲပီ� သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာခြုံပင်ဆိုင်တွေခြုံပာင်�လဲမုျား ခြုံ�စ်စဥ််များရ့ှှပါ။
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စာ�ငုံး�စစးအဖွဲ့့�

V Advisory Limited သူည် စာရင်�စစ်အခြုံ�စ် ဆိုက်ျွလက်ျွလ�ပ်က့ျွ�င်ရခြုံခင်�အာ� လ့�လာ�စွာ လ�ပ်က့ျွ�င်ချင်တွေကြကျွာင်� တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည် 

 ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�၏ ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွ နှ်ုင် ်လှအဲပ်ချက်ျွအရ ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် ဒီါဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်ျွတွေန ် တင်ွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာဘ�တ်အ�ဲ့များျာ�က့ျွ�ယ််စာ�

 ��သူန�်၀င်�တွေဆွို     ��စ့န၀်င်�                             Christopher Loh

ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင် ဒါါရ့ို�က်ျွတာ    ဘ�တ်အ�ဲ့ဝင် ဒါါရ့ို�က်ျွတာ   Chief Executive Officer
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လေတ််လပ်တွေသူာ စ်ာရင််�စ်စ််များျာ�၏ အစီ်ရင််ခံံစ်ာ

ယူ်နု်ု�က်းတို့က်းအမှု�ဘဏ်း လဲးမုှုတို့က်းအဖွဲ့့�ဝငုံးမှုျာ�ထံားသုုံး�
(ခြုံ�ည်းးပေါ်ထားာငုံးစ�သုံးမှုမတို့ခြုံမှုန်းမှုာနု်ု�ငုံးငံုံတွို့ငုံးဖွဲ့့�စည်းး�တို့ည်းးပေါ်ထားာငုံးပေါ်သုံးာ)

ဘဏ္ဍာာပေါ်��ရှှိငုံး�တို့မှုး�အပေါ်�်စာ�ငုံး�စစးအစး�ငုံး�ံစာ 
ထားငုံးခြုံမှုငုံးယူ်��ျက်း 

သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာစာရင်�က့ျွ�င်မူျားဝါဒါအနှ်ုစ်ချ�ပ်များျာ� အပါအ၀င် တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာတွေကြကျွညာချက်ျွမှျားတ်စ�များျာ� နှ်ုင် ် ၂၀၁၈ခ�နှ်ုစ်  

စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် ကျွ�နဆံ်ို��တွေသူာ ဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်အတက်ွျွ ၆လအတင်ွ� များတည်ရင်�နှ်ု�ီတွေငတွွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�နှ်ုင် ်တွေငစီွ�ဆိုင်�မုျား 

ဆ့ို�င်ရာများျာ�၊ ၀င်တွေငဆ့ွို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွနှ်ုင် ်  ၂၀၁၈ စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ တွေနရ့ှ်ှ  ဘဏ္ဍာာ တွေရ� အတွေနအထူးာ� တင်ခြုံပချက်ျွ 

စသူည်တ့�ပါ၀င်တွေသူာ အလံ��စံ�တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တင်ခြုံပချက်ျွ များျာ�က့ျွ� စာရင်�စစ် သူည်။ 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ယူ်ဆိုချက်ျွအရ ဘဏ််၏ လံ��တွေပါင်�တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာတွေကြကျွညာချက်ျွများျာ�က့ျွ� ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ရက်ျွတွေန ် 

အထ့ူး ၆လတာ ကျွာလအတင်ွ� လ�ပ်ငန�်၏ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အတွေနအထူးာ�နှ်ုင် ်၄င်�၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်၊ နှ်ုစ်ကျွ�နအ်တက်ွျွ များတည်ရင်�နှ်ု�ီ 

တွေငနှွ်ုင် ်တွေငစီွ�လမ်ျား�တွေကြကျွာင်� တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�က့ျွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဘဏ္ဍာာ တွေရ� အစီရင်ခံစာစံနှ်ု�န�် (MFRSs) အရ မှျားနက်ျွန ်သူင်တ်င်တ်ွေသူာ 

အခြုံများင်တွေပ�စွမ်ျား�န်ု့�င်ရန ်တွေကျွာင်�မွျားနတ်ွေသူချာစွာ တွေရ�ဆဲွိုထူးာ�သူည်။

အပေါ်ခြုံ��ံထားငုံးခြုံမှုငုံးယူ်��ျက်း

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် စာရင်�စစ်ခြုံခင်�က့ျွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံစာရင်�စစ်စံနှ်ု�န�်များျာ�အတ့�င်� တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ ထ့ူး�စံနှ်ု�န�်များျာ� တွေအာက်ျွမှျား ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ 

တာ၀နမ်ျားျာ�က့ျွ� ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အစီရင်ခံစာ၏ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွက့ျွ� စာရင်�စစ်ခြုံခင်�အတက်ွျွ  စာရင်�စစ်တာ၀နမ်ျားျာ� ဟုတူွေသူာကျွဏ္ဍာ 

တင်ွ တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတင်ွ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွက့ျွ�စစ်တွေဆို�ရတွေသူာ စာရင်�စစ်နှ်ုင် ်က့ျွ�က်ျွညီတွေသူာ ကျွျင်၀်တ် 

ဆ့ို�င်ရာ လ့�အပ်ချက်ျွအရ ဘဏ််မှျား သီူ�ခြုံခာ�လတ်ွလပ်စွာ ရပ်တည်၍ ၄င်�လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင်အ်ညီ အခြုံခာ�ကျွျင်၀်တ်ဆ့ို�င်ရာ တာ၀နမ်ျားျာ� 

က့ျွ�လည်� ခြုံ�ည််ဆိုည်�သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�ရရ့ှှတွေသူာ စာရင်�စစ်သူက်ျွတွေသူခံများျာ�သူည် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�  တွေတ�ွခြုံများင် ယူ်ဆိုချက်ျွများျာ�၏ အတွေခြုံခခံ 

အခြုံ�စ်  သူင်တ်ွေတာ်လံ�တွေလာက်ျွသူည်ဟု� ယံ်�ကြကျွည်သူည်။ 

အဓုိက်စာ�ငုံး�စစးအပေါ်ကြံက်ာငုံး�အ�ာမှုျာ�

အဓ့ိကျွစာရင်�စစ်အတွေကြကျွာင်�အရာများျာ�ဆ့ို�သူည်မှျားာ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ သံူ��သူပ်ချက်ျွအရ လက်ျွရ့ှှအချန့အ်ပ့�င်�အခြုံခာ�၏ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ 

တွေကြကျွညာချက်ျွက့ျွ� စစ်တွေဆို�ရာတင်ွ အသ့ူသူာအထူးင်ရှှာ�ဆံို��တွေသူာ အတွေကြကျွာင်�အရာများျာ� ခြုံ�စ်သူည်။ ထ့ူး�အတွေကြကျွာင်�အရာများျာ�က့ျွ� 

တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွအတွေပ  ် စာရင်�စစ်ခြုံခင်� ကျွဏ္ဍာတင်ွ အလံ��စံ�တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�မြဲပီ� ထ့ူး�အတွေကြကျွာင်�အရာများျာ� အပ်တင်ွ 

အခြုံခာ�သီူ�ခြုံခာ�ထူးင်ခြုံများင်ချက်ျွ များရ့ှှပါ။ 

အခြုံ�ာ�အပေါ်ကြံက်ာငုံး�အ�ာ

အခြုံခာ�သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွများျာ�အတက်ွျွ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့စွတွင် တာ၀နရ့ှ်ှသူည်။ အခြုံခာ�သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ� 

၏ ထူး�တ်ခြုံပနတ်ွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ ပါဝင်မြဲပီ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဆ့ို�င်ရာတင်ခြုံပချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်စာရင်�စစ် အစီရင်ခံစာတင်ွ များပါဝင်ပါ။ဘဏ္ဍာာ တွေရ� 

ဆ့ို�င်ရာတွေကြကျွညာချက်ျွအတွေပ  ် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ထူးင်ခြုံများင်ယူ်ဆိုချက်ျွသူည် အခြုံခာ�သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွများျာ�အာ� ခြုံခံ�ငံ�မ့ျားခြုံခင်� 

များရ့ှှပဲ များည်သူည််အာများခံချက်ျွ နဂံ့ု��ချ�ပ် ပံ�စံက့ျွ�များ  ှကျွွန်ု်�ပ်တ့�  အတွေနခြုံ�င် ်တွေ�ာ်ခြုံပခြုံခင်� များရ့ှှပါ။

ဘဏ္ဍာာ ပေါ်���ု�ငုံး�ာ ပေါ်ကြံက်ည်းာ�ျက်းမှုျာ�အတွို့က်းအ��း�ျ��းမုှုတို့ာဝန်းရုှှိသူုံးမှုျာ�နှ်ုငုံ်း စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�သူုံးမှုျာ�၏ တို့ာဝန်းမှုျာ�

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့သူည် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဆ့ို�င်ရာတင်ခြုံပချက်ျွများျာ�က့ျွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဘဏ္ဍာာ တွေရ�အစီရင်ခံမုျား စံချန့စံ်ညွနှ�်များျာ�နှ်ုင် ် အညီ 
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ခြုံပင်ဆိုင်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် များှတစွာတင်ခြုံပခြုံခင်�အတက်ွျွ တာ၀နရ့ှ်ှသူည်။ လ့မ်ျားလည်လှည််ခြုံ�ာ�မုျားတွေကြကျွာင်ခ်ြုံ�စ်တွေစ အမှျားာ�တွေကြကျွာင်ခ်ြုံ�စ်တွေစ 

မှျားာ�ယွ်င်�တွေသူာတွေ�ာ်ခြုံပချက်ျွများရ့ှှတွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာတွေကြကျွညာချက်ျွများျာ� ခြုံ�စ်တွေစရန ်စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့မှျား အတင်ွ�ပ့�င်�ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားရ့ှှရန ်

လ့�အပ်သူည်။ 

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့သူည် ဘဏ််၏ တည်မြဲမဲျားမုျားစွမ်ျား�ရည်က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွလ�ပ်တွေဆိုာင်ရများည်် အရာများျာ� အကဲျွခြုံ�တ်ရန ်နှ်ုင် ်ဘဏ််�ျက်ျွသ့ူမ်ျား�ရန ်

သ့ူ�များဟု�တ် ရပ်တန ်ရ်န ်ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ� လ�ပ်တွေဆိုာင်ရာတင်ွ တာ၀နရ့ှ်ှမြဲပီ�၊ ၄င်� ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ� အတွေပ  ်အတွေခြုံခခံမြဲပီ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ� 

ဆ့ို�င်ရာတင်ခြုံပချက်ျွများျာ�က့ျွ� ခြုံပင်ဆိုင်လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်။

စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့မှျား ဘဏ််တစ်ခ�လံ��၏ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဆ့ို�င်ရာတင်ခြုံပချက်ျွများျာ�က့ျွ� ခြုံခံ�ခြုံငံ�သံူ��သူပ်ရန ် နှ်ုင် ် လ�ပ်ငန�်စဉ််က့ျွ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ရန ်

အ�ပ်ချ�ပ်မုျားပ့�င်�မှျား တာဝနရ့ှ်ှသူည်။

ဘဏ္ဍာာ ပေါ်���ု�ငုံး�ာတို့ငုံးခြုံ��ျက်းမှုျာ�အာ�စာ�ငုံး�စစးခြုံ�ငုံး�အတွို့က်း စာ�ငုံး�စစးသူုံးမှုျာ�၏တို့ာဝန်းဝတို့တ �ာ�

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ ရည်မှျားန�်ချက်ျွများျာ�မှျားာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဆ့ို�င်ရာတင်ခြုံပချက်ျွ တစ်ခ�လံ��တင်ွ လ့မ်ျားလည်မုျား (သ့ူ�များဟု�တ်) အမှျားာ� 

တွေကြကျွာင်ခ်ြုံ�စ်တွေသူာ သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွ မှျားာ�ယွ်င်�တွေ�ာ်ခြုံပမုျားများပါဝင်ပဲ ကျွျ�့�တွေကြကျွာင်�ဆီိုတွေလျာ်တွေသူာ အာများခံချက်ျွ ရရ့ှှရနနှ််ုင်် 

ကျွွနတ်ွေတာ်တ့�၏ ထူးင်ခြုံများင်ယူ်ဆိုချက်ျွများျာ�ပါဝင်တွေသူာ စာရင်�စစ်အစီရင်ခံစာ ထူး�တ်ခြုံပနရ်န ်ခြုံ�စ်သူည်။

ကျွျ�့�တွေကြကျွာင်�ဆီိုတွေလျာ်တွေသူာအာများခံချက်ျွသူည် ခြုံများင်မ်ျားာ�တွေသူာအာများခံချက်ျွတစ်ခ�ခြုံ�စ်တွေသူာ်လည်� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံ စာရင်�စစ် စံနှ်ု�န�်များျာ� 

(MSAs) နှ်ုင်အ်ညီ စစ်တွေဆို�ခြုံခင်�သူည် သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွ မှျားာ�ယွ်င်�တွေ�ာ်ခြုံပမုျားများျာ�ရ့ှှခ်ဲလှင် အမြဲမဲျားတမ်ျား�တွေတရ့ှ့ှလ့မ််ျားများည်ဟု� 

အာများများခံ န်ု့�င်ပါ။ သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွမှျားာ�ယွ်င်�တွေ�ာ်ခြုံပမုျားများျာ�သူည် လ့မ်ျားလည်မုျား (သ့ူ�များဟု�တ်) အမှျားာ�များျာ�မှျား ခြုံ�စ်တွေပ်န်ု့�င်မြဲပီ� 

တစ်��ချင်� သ့ူ�များဟု�တ် အ�ပ်စ�၏ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွသူည် အသံူ��ခြုံပ�သူူများျာ�၏ စီ�ပွာ�တွေရ� ဆံို��ခြုံ�တ်ချက်ျွများျာ�အတွေပ် 

အကျွျ�့�သူင်အ်တွေကြကျွာင်�သူင် ်လမ်ှျား�မ့ျား��န်ု့�င်သူည်ဟု� တွေများှာ်လင်သ်ူည်။ MSAs နှ်ုင်အ်ညီ စာရင်�စစ်ခြုံခင်�၏ တစ်စ့တ်တစ်ပ့�င်�အတွေနနှ်ုင်် 

ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည် ပညာရှှင်အဆိုင် ် ကျွွမ်ျား�ကျွျင်မုျားက့ျွ�ကျွျင်သံ်ူ��၍ စာရင်�စစ်ခြုံခင်�တစ်တွေလှာက်ျွ ပညာရှှင်အဆိုင်စ်စ်တွေဆို�ခြုံခင်�က့ျွ� 

ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�သူည်။ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�သူည်အ�ပ်ချ�ပ်မုျားက့ျွ� တာဝနယူ််သူူများျာ�နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွသွူယ််မြဲပီ� အဓ့ိကျွအာ�ခြုံ�င် ်ကျွွန်ု်�ပ်တ့�စာရင်�စစ်တွေသူာ 

အချန့က်ျွာလအတင်ွ� ဌာနတင်ွ� ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားတင်ွ သ့ူသ့ူသူာသူာချ�့တဲမု်ျားများျာ� အပါအဝင် သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာတွေတရ့ှ့ှချက်ျွများျာ� 

နှ်ုင်စ်ပ်လျဉ််�၍ စီစဥ််ထူးာ�တွေသူာ နယ််ပယ််များျာ�နှ်ုင် ် အချန့က်ျွာလအတင်ွ� ထူးင်ရှှာ�သူည််ရှှာတွေ�ွတွေတရ့ှ့ှမုျားများျာ�က့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပသူည်။ 

အ�ပ်ချ�ပ်မုျားဆ့ို�င်ရာ တာဝနရ့ှ်ှသူူများျာ�အာ�  ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏လတ်ွလပ်တွေရ�ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ရန ်လ့�အပ်သူည်် ပတ်သူက်ျွတွေသူာ သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ  

ကျွျင်ဝ်တ်ဆ့ို�င်ရာလ့�အပ်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ်လတ်ွလပ်မုျားတွေ�ာ်တွေဆိုာင်တွေရ�က့ျွစစရပ်များျာ�နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွစပ်တွေသူာ လံ�ခြုံခံ�တွေရ�အကျွာအကွျွယ််များျာ� 

အခြုံခာ�က့ျွစစရပ်များျာ�ဆ့ို�င်ရာ ဆိုက်ျွဆံိုတွေရ�အာ�လံ��က့ျွ� ဆိုက်ျွသွူယ််တွေပ�သူည်။

အခြုံခာ�ဥ်ပတွေဒါတွေရ�ရာနှ်ုင် ်စည်�များျဉ််�လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�အတွေပ်အစီရင်ခံစာ

၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံကျွ�များပဏီ်များျာ�ဥ်ပတွေဒါ ၊ ပ�ဒ်ါများ ၂၈၀ အရ ကျွွန်ု်�ပ်တ့�အစီရင်ခံသူည်။

(၁) ကျွွန်ု်�ပ်တ့�လ့�အပ်တွေသူာသူတင်�အချက်ျွအလက်ျွနှ်ုင်ရှ်ှင်�လင်�ချက်ျွအာ�လံ��က့ျွ�ရရ့ှှထူးာ�ပါသူည်။

(၂) အစီရင်ခံစာတင်ွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�တွေသူာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ရှှင်�တမ်ျား�များျာ�က့ျွ�သူက်ျွဆ့ို�င်ရာဥ်ပတွေဒါနှ်ုင်အ်ညီတွေရ�ဆဲွိုထူးာ�သူည်။

(၃)ဘဏ််၏စာအ�ပ်များျာ�တင်ွ ခြုံပသူထူးာ�သူည်် ကျွွန်ု်�ပ်တ့�၏ အတွေကျွာင်�ဆံို�� သူတင်�အချက်ျွအလက်ျွနှ်ုင် ် ရှှင်�လင်� ချက်ျွအရ 

တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာတွေကြကျွညာချက်ျွများျာ�သူည် ကျွ�များပဏီ်၏ စစ်မှျားနမ်ြဲပီ� များှတတွေသူာအခြုံများင်က့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပသူည်။

(၄) ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် ခြုံများနမ်ျားာကျွ�များပဏီ်များျာ�ဥ်ပတွေဒါ ၏ ဥ်ပတွေဒါပ�ဒ်ါများ ၂၇၇ (ကျွ) နှ်ုင် ် ၂၅၈ (ကျွ) အရ တွေငတွွေကြကျွ�မှျားတ်တမ်ျား�က့ျွ� ဘဏ််ကျွ 

သ့ူမ်ျား�ဆိုည်�ထူးာ�သူည်။
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UNITED AMARA BANK LIMITED
(Incorporated in the Republic of the Union Of Myanmar)

Consolidated Statement of Financial Positions as at 30 September 2018

The Group The Bank
Notes 2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Assets 

Cash & cash equivalents 8   159,534,187         214,082,340       158,337,352          212,171,197           

Loan and advances 9   663,064,873       567,930,985       651,064,873          555,930,985       

Investment securities 10   147,300,000       101,630,000       151,664,000          107,494,000       

Property, plant & equipment 11   51,771,067           42,724,986         51,759,493             42,680,472         

Intangible asset 12   1,144,302            1,517,411               790,661                 1,157,476              

Other assets 13   34,262,907         17,242,120           33,592,594           16,761,029           

Total Assets  533,770,750,1    945,127,844     1,047,208,972   936,195,158     

Liabilities 

Deposits from customers 14   914,674,470         863,772,456        914,674,470           863,772,456        

Borrowings 15   39,825,500        6,800,000         39,825,500          6,800,000         

Other liabilities 16   27,600,550        16,339,746          27,183,468            16,302,032         

Total Liabilities   982,100,520   886,912,202    981,683,438      886,874,488   

Equity 

Share capital 17   54,000,000       44,000,000       54,000,000         44,000,000       

Reserves 18   15,832,590         12,955,135           15,832,590           12,955,135           

Retained earnings   (4,183,802)         (7,728,691)          (4,307,056)           (7,634,465)          

Equity Attributable to Shareholders of the Bank   65,648,788      49,226,443      65,525,534        49,320,669     

Non-controlling Interest 30   9,328,028        8,989,198         -00                    -00                  

Total Equity   74,976,816       58,215,641       65,525,534        49,320,669     

Total Equity and Liabilities  533,770,750,1    945,127,844     1,047,208,972   936,195,158     

Off-Balance Sheet 19

Performance Guarantee   34,021,966          24,427,371           34,021,966            24,427,371           

Contingent liabilities   56,096,631         30,591,761           56,096,631            30,591,761           

Commitment   64,186,284          56,508,668        64,186,284            56,508,668        

Note: 2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

See accompanying notes to the financial statements

Authenticated by Directors on 28 December 2018 

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

Director                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

54,000,000

15,832,590

(4,183,802)

*
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Retained earnings   (4,183,802)         (7,728,691)          (4,307,056)           (7,634,465)          

Equity Attributable to Shareholders of the Bank   65,648,788      49,226,443      65,525,534        49,320,669     

Non-controlling Interest 30   9,328,028        8,989,198         -00                    -00                  

Total Equity   74,976,816       58,215,641       65,525,534        49,320,669     

Total Equity and Liabilities  533,770,750,1    945,127,844     1,047,208,972   936,195,158     

Off-Balance Sheet 19

Performance Guarantee   34,021,966          24,427,371           34,021,966            24,427,371           

Contingent liabilities   56,096,631         30,591,761           56,096,631            30,591,761           

Commitment   64,186,284          56,508,668        64,186,284            56,508,668        

Note: 2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

See accompanying notes to the financial statements

Authenticated by Directors on 28 December 2018 

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

Director                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

*2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.
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UNITED AMARA BANK LIMITED
(Incorporated in the Republic of the Union Of Myanmar)

Consolidated Statement of Comprehensive Income for the Period Ended 30 September 2018

The Group The Bank
Notes 2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Interest income 20   47,703,372           41,200,559          46,919,881               40,461,993            

Interest expense 21   (34,454,894)        (32,637,145)         (34,454,894)            (32,637,145)           

Net interest income   13,248,478          8,563,414           12,464,988             7,824,847              

Fee and commission income 22   3,254,201            2,708,715             3,235,677                2,705,799              

Other income 23   3,345,998            941,229               3,345,998                941,229                 

Income before operating expenses   19,848,676          12,213,358          19,046,663             11,471,875             

General and administrative expenses 24   (1,799,393)           (2,090,708)         (1,652,273)               (1,888,891)             

Personnel expenses 25   (7,468,576)           (7,179,887)            (7,401,525)               (6,855,046)           

Operating lease expenses 26   (778,605)             (845,554)            (772,027)                 (822,656)              

Depreciation & amortization   (1,228,718)           (1,397,692)           (1,122,608)               (1,338,618)             

Other expenses 27   (355,734.62)        (600,782)            (355,734.62)            (600,782)              

Total expenses   (11,631,027)         (12,114,624)        (11,304,168)            (11,505,993)         

Profit before tax   8,217,650            98,734                7,742,495                (34,118)                 

Taxation 28   (2,054,412)          (33,213)               (1,935,624)               -00                       

Net Profit After tax   6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Other Comprehensive Income -00

Total Comprehensive Income for the Period   6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Profit for the year attributable to:

- Shareholders of the bank   5,946,187             4,834                  5,806,871                (34,118)                  

- Non-controlling Interest   217,051                60,687                -00                         -00                       

  6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Note: 2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

See accompanying notes to the financial statements

Authenticated by Directors;

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

Director                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

-00 -00 -00-

----

- -

-
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Other Comprehensive Income -00

Total Comprehensive Income for the Period   6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Profit for the year attributable to:

- Shareholders of the bank   5,946,187             4,834                  5,806,871                (34,118)                  

- Non-controlling Interest   217,051                60,687                -00                         -00                       

  6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Note: 2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

See accompanying notes to the financial statements

Authenticated by Directors;

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

Director                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

-00 -00 -00

*

*2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

---

(355,734) (355,734)
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UNITED AMARA BANK LIMITED
(Incorporated in the Republic of Union of Myanmar)

Consolidated Statement of Changes in Equity for the Period Ended 30 September 2018

The Group

Share Capital Reserves Dividend Retained Earnings Total

Balance at 1 April 2017   44,000,000      12,955,135          -00                   (7,600,347)             49,354,787       

Issued shares   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   4,834                      4,834               

Transfer to Reserves   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   (133,178)                  (133,178)          

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2017   44,000,000     12,955,135        -00                   (7,728,691)             49,226,443     

Balance at 1 April 2018   44,000,000      13,636,022        -00                   (7,335,191)               50,300,831     

Issued shares   10,000,000      -00                   -00                   -00                        10,000,000    

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   5,946,187                 5,946,187         

Transfer to Reserves   -00                   2,196,568           -00                   (2,196,568)              -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   (598,230)               (598,230)        

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2018   54,000,000     15,832,590       -00                   (4,183,802)            65,648,788     

The Bank

Share Capital Reserves Dividend Retained Earnings Total

Balance at 1 April 2017   44,000,000      12,955,135          -00                   (7,600,347)             49,354,787       

Issued shares   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   (34,118)                   (34,118)            

Transfer to Reserves   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2017   44,000,000     12,955,135        -00                   (7,634,465)            49,320,669     

Balance at 1 April 2018   44,000,000      13,636,022        -00                   (7,335,191)               50,300,831     

Issued shares   10,000,000      -00                   -00                   -00                        10,000,000    

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   5,806,871                5,806,871        

Transfer to Reserves   -00                   2,196,568           -00                   (2,196,568)              -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   (582,169)                 (582,169)         

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2018   54,000,000     15,832,590       -00                   (4,307,056)            65,525,534     

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

rector                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

- - - - -

-

- - -

- - - - -

- - -

-

- - -

- - -

-
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- - -

- - - - -

- -
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UNITED AMARA BANK LIMITED
(Incorporated in the Republic of the Union Of Myanmar)

Consolidated Statement of Comprehensive Income for the Period Ended 30 September 2018

The Group The Bank
Notes 2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Interest income 20   47,703,372           41,200,559          46,919,881               40,461,993            

Interest expense 21   (34,454,894)        (32,637,145)         (34,454,894)            (32,637,145)           

Net interest income   13,248,478          8,563,414           12,464,988             7,824,847              

Fee and commission income 22   3,254,201            2,708,715             3,235,677                2,705,799              

Other income 23   3,345,998            941,229               3,345,998                941,229                 

Income before operating expenses   19,848,676          12,213,358          19,046,663             11,471,875             

General and administrative expenses 24   (1,799,393)           (2,090,708)         (1,652,273)               (1,888,891)             

Personnel expenses 25   (7,468,576)           (7,179,887)            (7,401,525)               (6,855,046)           

Operating lease expenses 26   (778,605)             (845,554)            (772,027)                 (822,656)              

Depreciation & amortization   (1,228,718)           (1,397,692)           (1,122,608)               (1,338,618)             

Other expenses 27   (355,734.62)        (600,782)            (355,734.62)            (600,782)              

Total expenses   (11,631,027)         (12,114,624)        (11,304,168)            (11,505,993)         

Profit before tax   8,217,650            98,734                7,742,495                (34,118)                 

Taxation 28   (2,054,412)          (33,213)               (1,935,624)               -00                       

Net Profit After tax   6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Other Comprehensive Income -00

Total Comprehensive Income for the Period   6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Profit for the year attributable to:

- Shareholders of the bank   5,946,187             4,834                  5,806,871                (34,118)                  

- Non-controlling Interest   217,051                60,687                -00                         -00                       

  6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Note: 2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

See accompanying notes to the financial statements

Authenticated by Directors;

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

Director                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

-00 -00 -00

*

*2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

UNITED AMARA BANK LIMITED
(Incorporated in the Republic of Union of Myanmar)

Consolidated Statement of Changes in Equity for the Period Ended 30 September 2018

The Group

Share Capital Reserves Dividend Retained Earnings Total

Balance at 1 April 2017   44,000,000      12,955,135          -00                   (7,600,347)             49,354,787       

Issued shares   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   4,834                      4,834               

Transfer to Reserves   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   (133,178)                  (133,178)          

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2017   44,000,000     12,955,135        -00                   (7,728,691)             49,226,443     

Balance at 1 April 2018   44,000,000      13,636,022        -00                   (7,335,191)               50,300,831     

Issued shares   10,000,000      -00                   -00                   -00                        10,000,000    

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   5,946,187                 5,946,187         

Transfer to Reserves   -00                   2,196,568           -00                   (2,196,568)              -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   (598,230)               (598,230)        

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2018   54,000,000     15,832,590       -00                   (4,183,802)            65,648,788     

The Bank

Share Capital Reserves Dividend Retained Earnings Total

Balance at 1 April 2017   44,000,000      12,955,135          -00                   (7,600,347)             49,354,787       

Issued shares   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   (34,118)                   (34,118)            

Transfer to Reserves   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2017   44,000,000     12,955,135        -00                   (7,634,465)            49,320,669     

Balance at 1 April 2018   44,000,000      13,636,022        -00                   (7,335,191)               50,300,831     

Issued shares   10,000,000      -00                   -00                   -00                        10,000,000    

Total comprehensive income for the period   -00                   -00                   -00                   5,806,871                5,806,871        

Transfer to Reserves   -00                   2,196,568           -00                   (2,196,568)              -00                 

Prior year adjustment   -00                   -00                   -00                   (582,169)                 (582,169)         

Dividends   -00                   -00                   -00                   -00                        -00                 

Balance at 30 September 2018   54,000,000     15,832,590       -00                   (4,307,056)            65,525,534     

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

rector                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

- - - - -

-
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Consolidated Statement of Cash Flow for the Period Ended 30 September 2018

The Group The Bank
2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Cashflows from Operating Activities 
Profit Before Tax   8,217,650           98,734              7,742,495           (34,118)          
Adjustment
Prior year adjustment   (582,169)            -                  (582,169)            -                

-Depreciation & amortization expense   1,228,718             1,397,692           1,122,608            1,338,618         

-Impairment on loan   257,902              -                  257,902              -                

Changes in 
-Loan and advances   (34,980,440)      (25,096,832)     (34,980,440)      (25,096,832)   

-Other assets   (19,133,540)        (2,210,409)        (19,046,145)         (2,270,695)     

-Deposit from customers   (6,318,341)          81,937,560         (6,318,341)          81,937,560      

-Other liabilities   (10,899,586)       (10,132)              (11,063,895)        56,927             

  (62,209,806)      56,116,613          (62,867,984)       55,931,460      

Income tax paid   -                   -                  -                    -                 
Net cash from (used in) operating activities   (62,209,806)     56,116,613         (62,867,984)      55,931,460     

Cashflows from investing activities 
Acquisition of property, plant & equipment   (641,977)             (1,169,346)          (641,977)             (861,721)          
Purchase of government T bond   (50,670,000)     (15,000,000)    (49,170,000)       (15,000,000)  
Net cash used in investing activities   (51,311,977)         (16,169,346)      (49,811,977)        (15,861,721)    

@;39M "C3+D#"N+O&;&.%&'+;.2P%2-3+
Issue of Share Capital   10,000,000       -                   10,000,000       -                 
Borrowings /Repayment of loan   35,156,500         (15,000)            35,156,500         (15,000)          
Net cash from financing activities   45,156,500        (15,000)           45,156,500        (15,000)         

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalen   (68,365,283)       39,932,267        (67,523,461)        40,054,738     
Cash and cash equivalents at beginning of the year   227,899,470        174,150,073        225,860,813       172,116,458      
Cash and cash equivalents at end of the year   159,534,187        214,082,340    158,337,352       212,171,197      

             (Than Win Swe) (Sein Win) (Christopher Loh) (Htun Htun Oo)
             Director                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

*

UNITED AMARA BANK LIMITED
(Incorporated in the Republic of the Union Of Myanmar)

Consolidated Statement of Comprehensive Income for the Period Ended 30 September 2018

The Group The Bank
Notes 2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Interest income 20   47,703,372           41,200,559          46,919,881               40,461,993            

Interest expense 21   (34,454,894)        (32,637,145)         (34,454,894)            (32,637,145)           

Net interest income   13,248,478          8,563,414           12,464,988             7,824,847              

Fee and commission income 22   3,254,201            2,708,715             3,235,677                2,705,799              

Other income 23   3,345,998            941,229               3,345,998                941,229                 

Income before operating expenses   19,848,676          12,213,358          19,046,663             11,471,875             

General and administrative expenses 24   (1,799,393)           (2,090,708)         (1,652,273)               (1,888,891)             

Personnel expenses 25   (7,468,576)           (7,179,887)            (7,401,525)               (6,855,046)           

Operating lease expenses 26   (778,605)             (845,554)            (772,027)                 (822,656)              

Depreciation & amortization   (1,228,718)           (1,397,692)           (1,122,608)               (1,338,618)             

Other expenses 27   (355,734.62)        (600,782)            (355,734.62)            (600,782)              

Total expenses   (11,631,027)         (12,114,624)        (11,304,168)            (11,505,993)         

Profit before tax   8,217,650            98,734                7,742,495                (34,118)                 

Taxation 28   (2,054,412)          (33,213)               (1,935,624)               -00                       

Net Profit After tax   6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Other Comprehensive Income -00

Total Comprehensive Income for the Period   6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Profit for the year attributable to:

- Shareholders of the bank   5,946,187             4,834                  5,806,871                (34,118)                  

- Non-controlling Interest   217,051                60,687                -00                         -00                       

  6,163,237            65,521                5,806,871               (34,118)                 

Note: 2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

See accompanying notes to the financial statements

Authenticated by Directors;

Than Win Swe Sein Win Christopher Loh Htun Htun Oo

Director                                                 Director Chief Executive Officer Finance Director 

-00 -00 -00

*2017 and 2018 Group numbers are unaudited and prepared solely for comparison purposes only.

Cashflows from financing activities
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၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် ကျွ�နဆံ်ို��တွေသူာဘဏ္ဍာာတွေရ�နှ်ုစ်အတက်ွျွ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွ မှျားတ်စ�များျာ�

၁။ အတွေထွူးတွေထွူး

uab ဘဏ််လီမ့ျားတက်ျွသူည် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတင်ွမှျားတ်ပံ�တင်ထူးာ�မြဲပီ� ကျွျ�့င်�တံ�လမ်ျား�တွေထူးာင်၊် ဘဏ််�ံ့ဖြိုးမြဲ�့��တ့��တက်ျွမုျားဇ�န၊် အမှျားတ်  

(၃) နှ်ုင် ် တွေများာ်လမြဲမ့ျား�င်လမ်ျား�၊ ဥ်တတ ရသီူရ့မြဲမ့ျား�နယ််၊ တွေနခြုံပည်တွေတာ်လ့ပ်စာက့ျွ�တင်ွ မှျားတ်ပံ�တင်၍ ရံို���ွင်ထ်ူးာ�တွေသူာ ပ�ဂုုလ့ကျွဘဏ်် 

လီမ့ျားတက်ျွခြုံ�စ်သူည်။ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံကျွ�များပဏီ်များျာ�အက်ျွဥ်ပတွေဒါ အရ မှျားတ်ပံ�တင်အမှျားတ် ၃၉၀ / ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခြုံ�င် ်uab ဘဏ််အာ� 

ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျားနှ်ုင် ်ကျွ�များပဏီ်များျာ�ညွနှက်ြကျွာ�မုျား ��စီ�ဌာန (DICA) မှျား မှျားတ်ပံ�တင်လက်ျွမှျားတ်ထူး�တ်တွေပ�သူည်။

၂၀၁၅ခ�နှ်ုစ် တွေများလ ၂၅ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် သူက်ျွတမ်ျား�ငါ�နှ်ုစ်သူက်ျွတမ်ျား�ရ့ှှတွေသူာ ဘဏ််သူည် ၂၀၂၀ခ�နှ်ုစ် ဇွနလ် ၁၃ရက်ျွတွေန ် တင်ွ ၎

င်�၏မှျားတ်ပံ�တင်လက်ျွမှျားတ်က့ျွ� သူက်ျွတမ်ျား�တ့��ခ်ဲသူည်။ ၂၀၁၆ ခ�နှ်ုစ် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဆ့ို�င်ရာဥ်ပတွေဒါပ�ဒ်ါများ ၁၀ (ကျွ) အရ  ၂၀၁၆

 ခ�နှ်ုစ်၊ ကြသူဂု�တ်လ ၂၄ ရက်ျွတွေန ် တင်ွ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ်် (CBM) မှျား ထူး�တ်တွေပ�တွေသူာ လ့�င်စင်အမှျားတ် များဗဘ/ ပဘ 

(R) ၁၄/၈/၂၀၁၆ အရ ဘဏ််လ�ပ်ငန�်များျာ� လ�ပ်က့ျွ�င်ခွင်ခ်ြုံပ�ထူးာ�သူည်။ ဘဏ််၏အဓ့ိကျွ လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�မှျားာ ကျွ�နသွ်ူယ််ဘဏ်် 

လ�ပ်ငန�်စီ�ပွာ�တွေရ� နှ်ုင် ် အခြုံခာ�ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�က့ျွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ်် (CBM) ၏ ခွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွခြုံ�င််  

လ�ပ်တွေဆိုာင်ရနခ်ြုံ�စ်သူည်။ ၂၀၁၁ ခ�နှ်ုစ်၊ န်ု့�၀င်ဘာလ ၂၅ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေငခွြုံ�င်ဘ်ဏ််လ�ပ်ငန�်လ�ပ်က့ျွ�င်ရန ်

တရာ�ဝင်အတွေရာင်� က့ျွ�ယ််စာ�လှယ််လ့�င်စင်အမှျားတ်စဥ်် CBM,FEMD (၇၈/၂၀၁၁) ချထူးာ�တွေပ�ခ်ဲသူည်။ ဘဏ််သူည် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်

ငံရ့ှှတွေနရာအ နှ်ု�ံအခြုံပာ�တင်ွ ဘဏ််ခဲွတွေပါင်� (၇၈) ခ� ခြုံ�င် ်  လက်ျွရ့ှှလည်ပတ်တွေနသူည်။

၂။ သုုံးသုံးာထားငုံးရှှိာ�ပေါ်သုံးာစာ�ငုံး�ကု်�ငုံးမူှုဝါဒါမှုျာ�၏အနှ်ုစး�ျ��း

၂.၁။ စာ�ငုံး�ကု်�ငုံးက်ာလဲ

စာရင်�ကျွာလသူည် ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် ဧမြဲပီလ ၁ ရက်ျွမှျား စက်ျွတင်ဘာ ၃၀ ရက်ျွအထ့ူး ခြုံ�စ်သူည်။ ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် စက်ျွတင်ဘာ ၃၀ ရ့ှှ တွေငစွာရင်�နှ်ုင်် 

၂၀၁၇ ဧမြဲပီ ၁ ရက်ျွ မှျား ၂၀၁၇ စက်ျွတင်ဘာ ၃၀ အထ့ူးတင်ွ အတွေရာင်�အ၀ယ််များျာ�ခြုံ�စ်ခ်ဲတွေသူာ စာရင်�မှျားာ နှ်ု�့င်�ယှ်ဉ််ရနသ်ူာ ရည်ရွယ််သူည်။ 

၂.၂။ အဖွွဲ့ငုံ်းစာ�ငုံး� 

Win Thin & Associate (Certified Public Accountants) မှျားစစ်တွေဆို�ချက်ျွအရ ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် ဧမြဲပီလ ၁ရက်ျွတွေနရ့ှ်ှ 

အ�ွင်စ်ာရင်� သူည် ၂၀၁၈ များတ်လ ၃၁ ရက်ျွကျွ�နဆံ်ို��တွေသူာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�န်ုစ်ှအတက်ွျွ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွမှျား လှတဲွေခြုံပာင်�ယူ်ထူးာ� 

ခြုံခင်�ခြုံ�စ်သူည်။ 

၂.၃။ စာ�ငုံး�ကု်�ငုံး၏အပေါ်ခြုံ��ံ

ဘဏ္ဍာာတွေရ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွအာ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ်် (CBM) ထူး�တ်ခြုံပနတ်ွေသူာ ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွများျာ�၊ လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွ 

များျာ�နှ်ုင် ် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဘဏ္ဍာာ တွေရ� အစီရင်ခံခြုံခင်� စံချန့စံ်ညွနှ�်များျာ� (MFRS) အတ့�င်�တွေရ�ဆဲွိုထူးာ�သူည်။ တွေ�ာ်ခြုံပပါစာရင်�က့ျွ�င်မူျား

ဝါဒါများျာ�တင်ွ ရှှင်�ခြုံပထူးာ�သူည််အတ့�င်� အစီရင်ခံမုျားကျွာလတစ်ခ�ချင်�စီ၏အဆံို��ရ့ှှ ခြုံပနလ်ည် သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ တန�့်��များျာ� 

သ့ူ�များဟု�တ် များှတတွေသူာတန�့်��များျာ� တ့�င်�တာတွေသူာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ� အတ့�င်�အတာများျာ�မှျား လွ၍ဲ ယ်ခင်ကျွ�နက်ျွျစရ့တ် အတွေခြုံခခံတွေပ်တင်ွ 

ခြုံပင်ဆိုင်သူည်။ ယ်ခင်ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်သူည် တွေယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြုံ�င် ် ကျွ�နပ်စစည်�များျာ�နှ်ုင် ် ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�က့ျွ�လဲလှယ််တွေပ�သူည်် 

များှတတွေသူာ တန�့်��သူတ်မှျားတ်မုျား အတွေပ်တင်ွ အတွေခြုံခခံသူည်။

များှတတွေသူာတန�့်��ဆ့ို�သူည်မှျားာ တ့�င်�တာသူည်် တွေန ်ခွဲစဲွတင်ွ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားတစ်ခ�တွေရာင်�ချခြုံခင်� သ့ူ�များဟု�တ်  တွေ�ကျွ�ကျွျနအ်ခြုံ�စ် တွေစျ�ကွျွက်ျွတင်ွ 

ပါ၀င်သူူများျာ� အကြကျွာ�တွေခြုံပာင်�လဲမြဲပီ� အခြုံခာ�အကဲျွခြုံ�တ်နည်�စနစ်က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�၍ တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွသံူ��သူပ်၍ ခြုံ�စ်တွေစ ခန ်မှ်ျားန�်၍ခြုံ�စ်တွေစ 

ရရ့ှှများည််တွေစျ�နှ်ု�န�်ခြုံ�စ်သူည်။ တ့�င်�တာသူည််တွေန ်ခွဲစဲွတင်ွ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား (သ့ူ� ) တွေ�ကျွ�ကျွျန၏် တွေစျ�နှ်ု�န�်က့ျွ� ခန ်မှ်ျားန�်ရာ တင်ွ အကျွယ််၍ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၇၃



တွေစျ�ကွျွက်ျွပါ၀င်သူူများျာ�သူည် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား (သ့ူ� ) တွေ�ကျွ�ကျွျန၏် ဝ့တွေသူသူလကျွခဏ်ာက့ျွ� ထူးည််သွူင်�စဉ််�စာ�လှင် ဘဏ််သူည်လည်� 

၄င်�တ့�က့ျွ� ထူးည််သွူင်�စဉ််�စာ�ရများည်။ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာတွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တွေစျ�နှ်ု�န�်က့ျွ� တ့�င်�တာခြုံခင်� (သ့ူ�/နှ်ုင်)် 

ထူး�တ်တွေ�ာ်ရည်ရွယ််ချက်ျွက့ျွ� ဤအတွေခြုံခခံတွေပ်တင်ွ ဆံို��ခြုံ�တ်သူည်။ 

ထ့ူး�အခြုံပင် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အစီရင်ခံမုျားအတက်ွျွ များှတတွေသူာတန�့်��တ့�င်�တာမုျား၏ သွူင်�အာ�စ�များျာ�က့ျွ� ကြကျွည််ရှုံးရုိုန်ု့�င်သူည်် 

အတ့�င်�အတာတွေပ  ်အတွေခြုံခခံ၍ များှတတွေသူာတန�့်��တ့�င်�တာမုျားက့ျွ� အဆိုင် ်၁၊ ၂၊ ၃ ဟု၍ူ ခဲွခြုံခာ�ထူးာ�သူည်။ များှတတွေသူာတန�့်��တ့�င်�

တာမုျားအတက်ွျွသွူင်�အာ�စ�များျာ�၏အတွေရ�ပါမုျားက့ျွ�တွေအာက်ျွတင်ွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။ 

အဆိုင် ် ၁ သွူင်�အာ�စ�များျာ�သူည် စာရင်�တက်ွျွချက်ျွတွေသူာတွေန ်ခွဲစဲွ၌ ရရ့ှှန်ု့�င်တွေသူာ ထူးပ်တပ့ူ�င်ဆ့ို�င်မုျား (သ့ူ�များဟု�တ်) တွေ�ကျွ�ကျွျနမ်ျားျာ� 

အတက်ွျွ လည်ပတ်တွေနတွေသူာ တွေစျ�ကွျွက်ျွများျာ�ရ့ှှ တွေခ်ဆ့ို�တွေသူာတွေစျ�နှ်ု�န�်များျာ� (များညုနှ့်ု�့င်�) ခြုံ�စ်သူည်။ 

အဆိုင် ် ၂ သွူင်�အာ�စ�များျာ�သူည် တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွ သ့ူ�များဟု�တ် သွူယ််ဝ့�က်ျွခြုံ�စ်တွေစ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား သ့ူ�များဟု�တ် တွေ�ကျွ�ကျွျနမ်ျားျာ�အတက်ွျွ 

ရှှာတွေ�ွရရ့ှှတွေသူာ အဆိုင် ်၁ တင်ွထူးည််သွူင်�ထူးာ�တွေသူာတွေစျ�နှ်ု�န�်များျာ� မှျားလွ၍ဲ ခြုံ�စ်သူည်။

အဆိုင် ်၃ သွူင်�အာ�စ�များျာ�သူည် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား သ့ူ�များဟု�တ် တွေ�ကျွ�ကျွျနမ်ျားျာ�အတက်ွျွ ရှှာတွေ�ွ၍ များရတွေသူာသွူင်�အာ�စ�များျာ� ခြုံ�စ်သူည်။

၂.၄။ ပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်��ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှု

တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါအများျ�့�အစာ�များျာ�အခြုံ�စ် ခဲွခြုံခာ�ထူးာ�သူည်။ အခြုံများတ် သ့ူ�များဟု�တ် အရံုို�မှျား တဆိုင် ်တွေငတွွေကြကျွ� 

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားက့ျွ� သူင်တ်င်တ်ွေသူာတန�့်�� ("FVTPL")၊ လ�ပ်ငန�်ခ့�င်များာ လာသူည်အထ့ူး တွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေသူာ ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျား၊ တွေရာင်�ရနရ့ှ်ှ 

ပစစည်�များျာ�အတက်ွျွ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား ("AFS") နှ်ုင် ် 'တွေချ�တွေငနှွ်ုင်ရ်ရနရ့ှ်ှများျာ�' ခြုံ�စ်သူည်။ အဆ့ို�ပါအများျ�့�အစာ�ခဲွခြုံခာ�မုျားသူည် 

တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား သူတွေဘာသူဘာဝနှ်ုင် ်ရည်ရွယ််ချက်ျွတွေပ်တင်ွ မူျားတည်မြဲပီ� ကျွန��အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည််အချန့တ်င်ွဆံို��ခြုံ�တ်သူည်။ 

တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအာ�လံ��သူည် အတွေရာင်�အဝယ််ခြုံပ�လ�ပ် သူည််တွေန ်ခွဲတွင် သူက်ျွဆ့ို�င်ရာတွေစျ�ကွျွက်ျွမှျား သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ အချန့ ်

ကျွာလအတင်ွ� ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျားက့ျွ� တွေပ�အပ်ရန ်လ့�အပ်သူည်ဟုတူွေသူာ စည်�ကျွမ်ျား�ချက်ျွများျာ�သူတ်မှျားတ်ထူးာ�သူည်် စာချ�ပ်တွေအာက်ျွ 

တင်ွ အသ့ူမှျားတ်ခြုံပ�ခြုံခင်� သ့ူ�များဟု�တ် ပယ််�ျက်ျွခြုံခင်�က့ျွ�ခြုံပ�လ�ပ်သူည်။ ကျွန��တ့�င်�တာသူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ အခြုံများတ် သ့ူ�များဟု�တ်အရံုို�မှျား 

 တဆိုင် ်တ့�င်�တာ ထူးာ�တွေသူာ သူင်တ်င်တ်ွေသူာတန�့်��တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားမှျားလွ၍ဲ အခြုံခာ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� သူင်တ်င်တ်ွေသူာတန�့်��အခြုံပင် 

အတွေရာင်�အဝယ််ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်က့ျွ�ပါ ကျွန��တ့�င်�တာသူည်။  

၂.၄.၁။ ထုားပေါ်�ာက်းပေါ်သုံးာ အက်ျ�ု�အခြုံမှုတို့း�ရုှှိနု်ု�ငုံးမှုည််းးန်ည်းး�လဲမှုး�

ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အကျွျ�့�အခြုံများတ်ရရ့ှှန်ု့�င်များည်် နည်�လမ်ျား�ဆ့ို�သူည်မှျားာ တွေ�ကျွ�မြဲမီျားအတ့�င်�အတာ၏ အရစ်ကျွျ တန�့်��က့ျွ� တက်ွျွချက်ျွရန ်

နည်�လမ်ျား�ခြုံ�စ်မြဲပီ� သူက်ျွဆ့ို�င်ရာကျွာလအတင်ွ� အတ့��ဝင်တွေငခဲွွတွေဝခြုံခင်� ခြုံ�စ်သူည်။ ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အတ့��နှ်ု�န�်ဆ့ို�သူည်မှျားာ 

တွေ�ကျွ�မြဲမီျားအတ့�င်�အတာ၏ ခန ်မှ်ျားန�်သူက်ျွတမ်ျား� (သ့ူ� ) ပ့�မ့ျား�တ့�တွေတာင်�တွေသူာကျွာလ တင်ွ အတ့အကျွျတွေလှာထ်ူးာ�မြဲပီ�ခြုံ�စ်တွေသူာ အန�ီစပ် 

ဆံို��လက်ျွခံရရ့ှှန်ု့�င်တွေသူာ တွေငမွျားျာ� (ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာအတ့��နှ်ု�န�်၏ အတွေရ�ပါတွေသူာ အစ့တ်အပ့�င်�တစ်ခ�ခြုံ�စ်တွေသူာ တွေပ�တွေဆိုာင်ခ်ဲတွေသူာ 

(သ့ူ� ) ရရ့ှှခ်ဲသူည်် အခတွေကြကျွ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင် ်အချက်ျွများျာ�၊  တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်ကျွ�နက်ျွျစရ့တ် နှ်ုင် ်အခြုံခာ�အပ့�တွေကြကျွ� သ့ူ�များဟု�တ်  တွေလှာတ်ွေစျ�များျာ� 

အပါအဝင်) က့ျွ�ဆ့ို�လ့�သူည်။

၀င်တွေငက့ွျွ� FVTPL အခြုံ�စ်ခဲွခြုံခာ�ထူးာ�တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားမှျားလွ၍ဲ တွေ�ကျွ�မြဲမီျားတ့�င်�တာမုျားအတက်ွျွ ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အတ့��နှ်ု�န�်ခြုံ�င််

အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ 

၂.၄.၂။ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံနှွ်ုငုံ်း��န်းရုှှိမှုျာ�

တွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင်ရ်ရနရ့ှ်ှများျာ�ဆ့ို�သူည်မှျားာ လည်ပတ်တွေနတွေသူာ တွေစျ�ကွျွက်ျွတင်ွ ပံ�တွေသူ (သ့ူ� ) သူတ်မှျားတ်ဆံို��ခြုံ�တ်၍ တွေပ�တွေဆိုာင်ရသူည်် 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၇၄



မူျားရင်�များဟု�တ်တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားက့ျွ� ဆ့ို�လ့�သူည်။ တွေရတ့�ရရနရ့ှ်ှများျာ�မှျားလှ၍ဲ အခြုံခာ�တွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင် ် ရရနရ့ှ်ှများျာ� (တွေင၊ွ 

တွေငနှွ်ုင်ညီ်များှတွေသူာအရာများျာ� နှ်ုင် ်အခြုံခာ�တွေငတွွေရ� တွေကြကျွ�တွေရ� အ�ဲ့အစည်�များျာ�နှ်ုင် ်တွေနရာချထူးာ�ခြုံခင်� အပါအဝင်) က့ျွ� ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ

အတ့��နှ်ု�န�်က့ျွ�အသံူ��ခြုံပ�မြဲပီ� တ့�င်�တာသူည်။  

၂.၄.၃။ ဘဏ္ဍာာ ပေါ်���ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှု၏ �ျ�ုယွ်ငုံး��ျက်း 

FVTPL တင်ွရ့ှှသူည််အခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�မှျားလှ၍ဲ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� အစီရင်ခံကျွာလတစ်ခ�ချင်�စီ၏ 

အဆံို��တင်ွ ချ�့ယွ်င်�မုျားညွနှ�်က့ျွန�်များျာ�အတက်ွျွ အကဲျွခြုံ�တ်သူည်။ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအာ� ကျွန��အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ခြုံခင်� အမြဲပီ�တင်ွ 

ခြုံ�စ်ပွာ�ခ်ဲတွေသူာ ခြုံ�စ်စဥ််တစ်ခ� (သ့ူ� ) တစ်ခ�ထူးက်ျွ ပ့�တွေသူာခြုံ�စ်စဥ််များျာ�ရ့ှှခြုံခင်�၏ရလဒ်ါ၊  ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျား ခန ်မှ်ျားန�်တွေခြုံခတွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျားက့ျွ� 

ထ့ူးခ့�က်ျွခ်ဲခြုံခင်�၊ ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားက့ျွ�အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ခြုံခင်� နှ်ုင်ပ်တ်သူတ်သူည်် ရည်ရွယ််ချက်ျွသူက်ျွတွေသူအတွေထူးာက်ျွအထူးာ�ရ့ှှလှင် 

တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား များျာ� ချ�့ယွ်င်�သူည်ဟု�သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

အခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအာ�လံ��အတက်ွျွ ချ�့ယွ်င်�ခြုံခင်�၏ ရည်ရွယ််ချက်ျွသူက်ျွတွေသူအတွေထူးာက်ျွအထူးာ� ပါဝင်န်ု့�င် သူည်။

 . ထူး�တ်တွေပ�သူူ သ့ူ�များဟု�တ် တ�က်ျွသူူ၏ သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာဘဏ္ဍာာ တွေရ�အခက်ျွအခဲ (သ့ူ�များဟု�တ်)

 . အတ့�� သ့ူ�များဟု�တ် အဓ့ိကျွတွေငတွွေပ�တွေချမုျားအတက်ွျွ ပျက်ျွကွျွက်ျွခြုံခင်�(သ့ူ�များဟု�တ်)

 . တွေငတွွေချ�ယူ်သူူသူည် တွေဒါဝါလီခံခြုံခင်� (သ့ူ�များဟု�တ်) ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဆ့ို�င်ရာ ခြုံပနလ်ည်�ဲ့စည်�ခြုံခင်� (သ့ူ�များဟု�တ်)

 . ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အခက်ျွအခဲများျာ�တွေကြကျွာင် ်ထ့ူး�တွေငတွွေရ�တွေကြကျွဂုတွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအတက်ွျွ လည်ပတ်တွေနတွေသူာတွေ��ကွျွက်ျွ 

  တစ်ခ�တွေပျာက်ျွကွျွယ််သွူာ�ခြုံခင်�

အရစ်ကျွျကျွ�နက်ျွျစရ့တ်ပါတွေသူာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�အတက်ွျွ သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားပများာဏ် သူည် ပ့�င်ဆ့ို�

င်မုျား၏လက်ျွရ့ှှတွေငပွများာဏ်နှ်ုင် ် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား၏ မူျားလထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အတ့��နှ်ု�န�်နှ်ုင် ်တွေလှာခ်ျထူးာ� တွေသူာ ခန ်မှ်ျားန�်အနာဂုတ် 

တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား၏ ပစစ�ပပနတ်န�့်�� အကြကျွာ�ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွ ခြုံ�စ်သူည်။ 

ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်ပါတွေသူာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�အတက်ွျွ ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားပများာဏ်သူည် တညီူတွေသူာဘဏ္ဍာာ တွေရ� ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအတက်ွျွ 

ယ်ခ�တွေစျ�ကွျွက်ျွအတ့��နှ်ု�န�်နှ်ုင် ်တွေလှာထ်ူးာ�တွေသူာ ခန ်မှ်ျားန�်အနာဂုတ်တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား၏ ပစစ�ပပန ်တန�့်�� နှ်ုင် ် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား၏ လက်ျွရ့ှှ 

တွေစျ�နှ်ု�န�် အကြကျွာ�ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွ ခြုံ�စ်သူည်။ ထ့ူး�သ့ူ�တွေသူာ ချ�့ယွ်င်�မုျားဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားက့ျွ� တွေနာက်ျွနှ်ုစ်များျာ�တင်ွ ခြုံပနလ်ည်ခြုံပ�ခြုံပင်လ့မ််ျားများည် 

များဟု�တ်ပါ။

ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား၏ သူယ််တွေဆိုာင်တွေငပွများာဏ်က့ျွ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�အာ�လံ��အတက်ွျွ တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေကြကျွ� စာရင်�မှျားတဆိုင်် 

သူယ််တွေဆိုာင်တွေငပွများာဏ်က့ျွ�တွေလှာခ်ျသူည်် တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ကြီးက့ျွ�တင်တွေငမှွျားလှ၍ဲ ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား အာ�ခြုံ�င် ်တွေလှာခ်ျသူည်။ တွေချ�တွေငနှွ်ုင်် 

ကြီးက့ျွ�တင်တွေငက့ွျွ� များတွေကျွာက်ျွခံန်ု့�င်တွေတာသ်ူည်် အခါ စာရင်�က့ျွ� တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေကြကျွ�စာရင်�တင်ွ ပယ််�ျက်ျွလ့�က်ျွသူည်။ ယ်ခင်ပယ််�ျက်ျွ 

ထူးာ�တွေသူာပများာဏ်၏ တွေနာက်ျွဆိုက်ျွတွ ဲ ခြုံပနလ်ည်ရလာသူည်် စာရင်�က့ျွ� တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေကြကျွ�စာရင်�တင်ွ ခြုံပနထ်ူးည််လ့�က်ျွသူည်။ 

တွေထူးာက်ျွပ်ံတွေကြကျွ�စာရင်�ရ့ှှ တွေငပွများာဏ်အတက်ွျွ အတွေခြုံပာင်�အလဲ များျာ�က့ျွ� အခြုံများတ် (သ့ူ�များဟု�တ်) အရံုို�အခြုံ�စ် အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ကြကျွသူည်။

ပေါ်ကြွက်�မှှုးအ�ည်းးအပေါ်သွုံး�

ဘဏ််သူည် CBM ၏စည်�များျဉ််�များျာ�နှ်ုင်အ်ညီ ၎င်�၏တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ကြီးက့ျွ�တင်တွေငက့ွျွ�ခဲွခြုံခာ�သူတ်မှျားတ်သူည်။ CBM မှျားထူး�တ်ခြုံပနတ်ွေသူာ

ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွများျာ�နှ်ုင်လ်မ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွများျာ�က့ျွ� အတွေခြုံခခံ၍ ဘဏ််သူည် တွေယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြုံ�င် ်သူတွေဘာတစူာချ�ပ် အရတွေငတွွေပ�တွေချရန ်

ရက်ျွတွေပါင်� ၆၀ တွေကျွျာ်တွေသူာ်လည်� ရက်ျွတွေပါင်� ၉၀ ထူးက်ျွများပ့�တွေသူာ အချန့တ်ွေကျွျာ်လနွ ် ပျက်ျွကွျွက်ျွသွူာ�သူည််အခါ ၎

င်�၏တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ် ကြီးက့ျွ�တင်တွေငမွျားျာ�က့ျွ� သီူ�ခြုံခာ�စံနှ်ု�န�်အခြုံ�စ် ခဲွခြုံခာ� သူတ်မှျားတ်ထူးာ�သူည်။ တွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင်က်ြီးက့ျွ�တင်ထူး�တ်တွေပ�တွေငွ

များျာ�က့ျွ� တွေယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြုံ�င် ် ရက်ျွတွေပါင်� ၉၀ မှျား ၁၈၀ အထ့ူး တွေကျွျာ်လနွသွ်ူာ�တွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�က့ျွ� “သံူသူယ်ရ့ှှတွေသူာတွေချ�တွေင”ွ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၇၅



အခြုံ�စ်သူတ်မှျားတ်မြဲပီ�   ရက်ျွ ၁၈၀ တွေကျွျာ်လနွ ်သွူာ�တွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�က့ျွ� “ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား” အခြုံ�စ် အသီူ�သီူ� သူတ်မှျားတ်သူည်။

(၁) �ံ�မှှုန်းခြုံ�န်း��းပေါ်သုံးာ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံွ

“တွေအာင်ခြုံများင်တွေသူာ” အဆိုင်သ်ူည် တွေ�ကျွ�တင်တွေနတွေသူာတွေချ�တွေငအွတွေထူးာက်ျွအပ်ံများျာ�က့ျွ� အချန့မီ်ျားခြုံပနဆ်ိုပ်န်ု့�င်တွေကြကျွာင်� တွေ�ာ်ခြုံပမြဲပီ� 

ငှာ�ရမ်ျား�သူူ၏စီ�ပွာ�တွေရ�၊ တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား (သ့ူ�များဟု�တ်) တွေငတွွေကြကျွ�အတွေခြုံခအတွေနတင်ွ အတွေ�ကျွ�ခြုံပနဆ်ိုပ်န်ု့�င် သူည်် စွမ်ျား�တွေဆိုာင်န်ု့�င်မုျား 

အာ�နည်�ခြုံခင်�များရ့ှှတွေကြကျွာင်�တွေ�ာ်ခြုံပသူည်။ CBM ၏ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွအရ၊ တွေချ�တွေငအွာ�လံ�� တစ်လအတင်ွ�ခြုံပနတ်ွေပ�ဆိုပ်မုျားက့ျွ� 

“တွေအာင်ခြုံများင်တွေသူာ” အဆိုင်ဟ်ု� သူတ်မှျားတ်သူည်။

(၂) �ံ�မှှုန်းခြုံ�န်းမှု��းပေါ်သုံးာ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံွ

အတွေ�ကျွ�တွေပ�တွေသူာစနစ် ခြုံပနလ်ည်တွေကျွာင်�မွျားနရ်န ် အလာ�အလာက့ျွ� များရ့ှှတွေသူာတွေချ�တွေငမွျားျာ�က့ျွ� CBM မှျား သံူသူယ်ရ့ှှတွေသူာ (သ့ူ� ) 

ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားအခြုံ�စ် သူတ်မှျားတ်ထူးာ�သူည်။

 “သံူသူယ်ရ့ှှတွေသူာ” အဆိုင်သ်ူည် ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအလာ�အလာ ခြုံများင်မ်ျားာ�တွေနသူည်် အာ�နည်�ချက်ျွက့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပတွေနမြဲပီ� 

ခြုံပနလ်ည်တွေကျွာင်�မွျားနန််ု့�င်တွေသူာ  တွေ�ကျွ�ကျွျနသ်ူည် တွေများ�ခွန�်ထူး�တ်�ွယ််ခြုံ�စ်တွေနသူည်။ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခအလာ�အလာ ခြုံများင်မ်ျားာ�တွေသူာ်လည်� 

အတ့အကျွျခန ်မှ်ျားန�်၍ များရန်ု့�င်ပါ။ ၀င်တွေငက့ွျွ�များထူး�တ်လ�ပ်န်ု့�င်တွေတာတ်ွေသူာတွေချ�တွေင ွ (သ့ူ�များဟု�တ်) ကြီးက့ျွ�တင်တွေငက့ွျွ�ဆ့ို�လ့�မြဲပီ�  CBM ၏

 ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွအရ တွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင် ်ခြုံပနလ်ည်တွေပ�ဆိုပ်ရများည်် တွေ�ကျွ�ကျွျနမ်ျားျာ� အာ�လံ��က့ျွ� ရက်ျွတွေပါင်� ၉၁ ရက်ျွ မှျား ၁၈၀ အထ့ူးခြုံပ

နလ်ည်တွေပ�ဆိုပ်န်ု့�င်ခြုံခင်�များရ့ှှလှင် တွေကျွျာ်လနွလ်ှင်  “သံူသူယ်ရ့ှှတွေသူာ” အဆိုင်ဟ်ု� သူတ်မှျားတ်သူည်။  

“ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား” အဆိုင်အ်ခြုံ�စ် ခြုံပနလ်ည်ရရ့ှှန်ု့�င်များည်် တွေ�ကျွ�ကျွျနပ်များာဏ် များတွေသူချာတွေတာလ်ှင် သူတ်မှျားတ်သူည်။ CBM ၏

 ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွအရ တွေ�ကျွ�ကျွျနခ်ြုံပနလ်ည်တွေပ�ရများည်် ရက်ျွတွေပါင်� ၁၈၀ တွေကျွျာ်လနွသွ်ူာ�လှင် “ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား” အခြုံ�စ် သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

ခြုံပနမ်ျားဆိုပ်တွေသူာတွေချ�တွေင ွ ခြုံ�စ် များခြုံ�စ် ဆံို��ခြုံ�တ်ရာတင်ွ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့သူည် တွေများှာ်လင်ထ်ူးာ�သူည်် အနာဂုတ်တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား၊  

တွေငတွွေချ�ယူ်သူူ၏ တာဝနဝ်တတ ရာ�များျာ�က့ျွ� ခြုံ�ည််ဆိုည်�ရန ်တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာစွမ်ျား�ရည်၊ စီ�ပွာ�တွေရ�နှ်ုင် ်စီ�ပွာ�တွေရ�အတွေခြုံခအတွေနများျာ�စသူည်် 

အချက်ျွများျာ�စွာက့ျွ� ထူးည််သွူင်�စဥ််�စာ�ရများည်။ 

အရစ်ကျွျကျွ�နက်ျွျ စရ့တ်ခြုံ�င် ် တ့�င်�တာတွေသူာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�အတက်ွျွ  တွေနာက်ျွဆိုက်ျွတွကဲျွာလတင်ွ 

ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားပများာဏ် ကျွျဆိုင်�မြဲပီ� ထ့ူး�ကျွျဆိုင်�မုျားသူည် ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားအခြုံ�စ် အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�မြဲပီ� တွေနာက်ျွပ့�င်� ခြုံ�စ်စဥ််များျာ�နှ်ုင်် 

ဆိုက်ျွစပ်မုျားရ့ှှန်ု့�င်သူည်။ 

 ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားရ့ှှသူည််တွေန ်ခွဲတွင် ရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျားပများာဏ်သူည် အရစ်ကျွျကျွ�နက်ျွျစရ့တ်ထူးက်ျွ တွေကျွျာ်လနွ၍် ချ�့ယွ်င်� ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျား 

အခြုံ�စ်သူတ်မှျားတ်ခံရခြုံခင်�များရ့ှှလှင် အခြုံများတ် (သ့ူ�များဟု�တ်) အရံုို�သူည် ယ်ခင်ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားက့ျွ� တွေခြုံပာင်�ခြုံပန ်ခြုံ�စ်တွေစပါသူည်။ 

၂.၄.၄ ပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်��ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှုမှုျာ�ကု်��ု�ငုံး�ငံုံခ်ြုံ�ငုံး�

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားသူက်ျွတမ်ျား�ကျွ�နဆံ်ို��ခြုံခင်�မှျား တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျားဆ့ို�င်ရာ စာချ�ပ်ပါအခွင်အ်တွေရ�များျာ� (သ့ူ�များဟု�တ်) ၄င်�သူည် တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င် 

မုျားများျာ�၊ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားရပ့�င်ခွင်မ်ျားျာ�၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�နှ်ုင် ်ဆို�လာဒ်ါများျာ�က့ျွ� တဘက်ျွအ�ဲ့အစည်� သ့ူ�  တွေခြုံပာင်� တွေရှ�လာကြကျွသူည််အခါ 

ဘဏ််သူည် တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� ဆ့ို�င်�ငံက်ြကျွသူည်။  အကျွယ််၍ ဘဏ််သူည် တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�၊ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားရပ့�င်ခွင်မ်ျားျာ�၏ 

ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�နှ်ုင် ်ဆို�လာဒ်ါများျာ�က့ျွ� လှတဲွေခြုံပာင်�ခြုံခင်�၊ ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ခြုံခင်� များလ�ပ်ဘဲ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားက့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ထူးာ�ပါကျွ 

ဘဏ််သူည် အတ့��နှ်ုင် ်တွေပ�တွေဆိုာင်ရများည်် အတွေ�ကျွ�ပများာဏ်က့ျွ� လက်ျွခံရများည်။ 

အကျွယ််၍ဘဏ််သူည် လှတဲွေခြုံပာင်�ထူးာ�တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�နှ်ုင် ်ဆို�လာဒ်ါများျာ�က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွ 

ရယူ်ပါကျွ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွလက်ျွခံရမြဲပီ� ရရ့ှှတွေသူာ အကျွျ�့�အခြုံများတ်အတက်ွျွ အတွေပါင်ခံတွေငတွွေချ�ရများည်က့ျွ�လည်� 

လက်ျွခံရများည်။ 

တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားတစ်ခ�လံ��က့ျွ� ဆ့ို�င်�ငံခ်ြုံခင်�တင်ွ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား၏ ပများာဏ်၊ ရရနရ့ှ်ှ၊ ရရ့ှှမြဲပီ�စ�စ�တွေပါင်�၊ ၀င်တွေင၏ွစ�စ�တွေပါင်� အခြုံများတ်အရံုို� 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၇၆



နှ်ုင် ်ရင်�နှ်ု�ီတွေင ွစ�စ�တွေပါင်�တ့�၏ ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွက့ျွ� အရံုို�အခြုံများတ်အခြုံ�စ် သူတ်မှျားတ်သူည်။  

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားတစ်ခ�လံ��ထူးက်ျွ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားတစ်ခ�တည်�က့ျွ� ဆ့ို�င်�ငံခ်ြုံခင်�၌ ဘဏ််သူည် ဆိုက်ျွလက်ျွပါ၀င်သူည််တွေန ် တင်ွ 

ထ့ူး�အပ့�င်�၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာတန�့်��အပ့�င်�အခြုံခာ� ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားပများာဏ်က့ျွ� ခဲွ    တွေဝသူည်။  ဆိုက်ျွလက်ျွလက်ျွများခံ တွေတာတ်ွေသူာ အပ့�င်�၏ 

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားပများာဏ်ပါ၀င်မုျားနှ်ုင် ်၀င်တွေငသ့ွူ�  ခဲွ  တွေဝထူးာ�တွေသူာ  အခြုံများတ်အရံုို�ခြုံခာ�နာ�မုျားက့ျွ� အခြုံများတ်အရံုို� စာရင်�တင်ွ သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

၂.၅ ပေါ်���န်းရုှှိပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်�မှုျာ�

တွေငတွွေကြကျွ�အတွေ�ကျွ�များျာ�က့ျွ� FVTPL ရ့ှှတွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ� (သ့ူ�များဟု�တ်) အခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ�တွေချ�တွေငမွျားျာ� အခြုံ�စ်ခဲွခြုံခာ� ထူးာ�သူည်။ 

၂.၅.၁ အခြုံ�ာ�ပေါ်���န်းရုှှိပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်�မှုျာ�

အခြုံခာ�တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ�က့ျွ� အစပ့�င်�၌များှတတွေသူာတန�့်��ခြုံ�င် ်တ့�င်�တာမြဲပီ� ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာအတ့��နည်�လမ်ျား�က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�မြဲပီ� 

အရစ်ကျွျအသံူ��စရ့တ်တင်ွ တ့�င်�တာသူည်။ 

ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာအတ့��နည်�လမ်ျား�ဆ့ို�သူည်မှျားာ တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�တစ်ခ�၏ အရစ်ကျွျအသံူ��စရ့တ်တင်ွ တက်ွျွချက်ျွတွေသူာ 

နည်�လမ်ျား�ခြုံ�စ်မြဲပီ� သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ အချန့က်ျွာလတွေပ်တင်ွ အတ့��များျာ�က့ျွ� ခဲွ တွေဝသူည်။ ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာအတ့��နှ်ု�န�်သူည် 

တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�၏ သူက်ျွတမ်ျား�တစ်တွေလှာက်ျွ (သ့ူ�များဟု�တ်) တ့�တွေတာင်�တွေသူာ ကျွာလတင်ွ အသူာ�တင်တန�့်��တင်ွ ခန ်မှ်ျားန�်အနာဂု

တ်တွေငတွွေကြကျွ�တွေပ�တွေချမုျား၏ တ့ကျွျတွေသူာ တွေငတွွေလှာနှ််ု�န�်ထူးာ� ခြုံ�စ်သူည်။ 

၂.၅.၂ ဘဏ္ဍာာ ပေါ်��အာမှု�ံစာ�ျ��းမှုျာ�

ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အာများခံစာချ�ပ်ဆ့ို�သူည်မှျားာ က့ျွ�င်ဆ့ို�င်သူူမှျား ခြုံ�စ်တွေပ်တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားအတက်ွျွ တွေငခွြုံပနလ်ည်တွေပ�တွေဆိုာင်ရန ်တွေငတွွေချ�စာချ�ပ်မှျား 

အချန့က်ျွာလတွေကျွျာ်လနွတ်ွေသူာအခါ တွေငတွွေချ�ယူ်သူူမှျား ခြုံပနလ်ည်တွေပ�တွေဆိုာင်ရန ်ပျက်ျွကွျွက်ျွခ်ဲတွေသူာ် 

ထူး�တ် တွေဝသူူမှျား သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာတွေပ�တွေချမုျားက့ျွ� ခြုံပ�လ�ပ်ရန ်လ့�အပ်တွေသူာ စာချ�ပ်တစ်ခ� ခြုံ�စ်သူည်။  

ဘဏ််မှျားထူး�တ်ထူးာ�တွေသူာ ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အာများခံစာချ�ပ်များျာ�သူည် ကျွန��တင်ွ ၄င်�တ့�၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��က့ျွ� တ့�င်�တာမြဲပီ� 

တဆိုက်ျွတည်�မှျားာပင် ပ့�မ့ျား�ခြုံများင်မ်ျားာ�တွေသူာ တွေအာက်ျွပါတ့�က့ျွ� တ့�င်�တာသူည်။

 • MAS  ၃၇ အရ စာချ�ပ်တွေအာက်ျွရ့ှှ တွေ�ကျွ�ကျွျနပ်များာဏ်

 • ၀င်တွေငတွွေပ်လစီ အရ သူင်တ်ွေလျာ်တွေသူာ စ�စ�တွေပါင်� အရစ်ကျွျတွေပ�ခြုံခင်�၏  ကျွန��ပများာဏ်

၂.၅.၃ ပေါ်���န်းရုှှိပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်�မှုျာ�အာ� �ု�ငုံး�ငံုံခ်ြုံ�ငုံး�

ဘဏ််သူည် တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ�က့ျွ� တာ၀နမ်ျားျာ�က့ျွ� ဆ့ို�င်�ငံခံ်ရခြုံခင်�၊ �ျက်ျွသ့ူမ်ျား�ခံရခြုံခင်� (သ့ူ� ) သူက်ျွတမ်ျား�ကျွ�နဆံ်ို�� ခြုံခင်� ခြုံ�စ်စဥ််များျာ� 

ခြုံ�စ်တွေသူာအခါ ဆ့ို�င်�ငံသ်ူည်။ ဆ့ို�င်�ငံထ်ူးာ�တွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�၏ ပများာဏ်၊ တွေပ�မြဲပီ�နှ်ုင် ်တွေပ�ရနရ့ှ်ှများျာ�က့ျွ� ထူးည််သွူင်�စဥ််�စာ�ခြုံခင်�၏ 

ကွျွာခြုံခာ�ချက်ျွက့ျွ� အရံုို�အခြုံများတ်အခြုံ�စ် သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

၂.၆. ပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်�လဲက်းန်က်းမှုျာ�

ဘဏ််သူည် စာချ�ပ်ပါခြုံပဌာန�်ချက်ျွအရ အ�ဲ့အစည်�ခြုံ�စ်လာ တွေသူာအခါ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ� က့ျွ� ရရ့ှှလာသူည်။

တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ် တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ�က့ျွ� သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��ခြုံ�င် ် တ့�င်�တာသူည်။ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင်် 

တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ�က့ျွ� ထူး�တ် လ�ပ်ခြုံခင်� နှ်ုင် ် ၀ယ််ယူ်ခြုံခင်� တ့�က့ျွ� တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွခြုံပ�လ�ပ်တွေသူာ တွေငတွွေပ�တွေငယူွ် ကျွ�နက်ျွျ စရ့တ်က့ျွ� 

တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ် တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ�၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��က့ျွ�  တွေပါင်�ခြုံခင်� (သ့ူ� ) န်ု�တ်ခြုံခင်� ခြုံပ�လ�ပ်သူည်။ အခြုံများတ် 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၇၇



သ့ူ�များဟု�တ် အရံုို� မှျားတဆိုင် ်များှတတွေသူာတန�့်��မှျား တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ� ဝယ််ယူ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွသူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ တွေငသွွူင်� 

တွေငထွူး�တ်စရ့တ်များျာ�က့ျွ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ�တာဝနမ်ျားျာ� အခြုံများတ် သ့ူ�များဟု�တ် အရံုို� အတက်ွျွ ချက်ျွချင်� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ကြကျွသူည်။

၂.၇ အုမှုးခြုံ�ံပေါ်ခြုံမှု၊စက်းရံု� နှ်ုငုံ်း�စစည်းး�ကု်�ုယ်ာ

တွေဆိုာက်ျွလ�ပ်တွေရ�လမ်ျား�တွေကြကျွာင်�၏ အ့မ်ျားခြုံခံတွေခြုံများများျာ�က့ျွ� ချ�့ယွ်င်�ပျက်ျွစီ�မုျားထူးက်ျွနည်�တွေသူာ ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်ခြုံ�င် ် တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ 

ထ့ူး�ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်တင်ွ ပညာရှှင်တွေကြကျွ�များျာ�၊ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ�အရည်အချင်�ခြုံပည််မီှျားတွေစရန ်ဘဏ််၏ စာရင်�က့ျွ�င်တွေပ်လစီအတက်ွျွ 

တွေငတွွေချ�စရ့တ်စသူည်တ့�  ပါ၀င်သူည်။ ၄င်�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ အ့မ်ျားခြုံခံတွေခြုံများ၊ စက်ျွရံို�နှ်ုင် ်ပစစည်�က့ျွရ့ယ်ာ အများျ�့�အစာ�သ့ူ�  

ခဲွထူးည််လ့�က်ျွသူည်။ ၄င်�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�သူည် အသံူ��ခြုံပ�ရန ်အရနသ်ူင် ် ခြုံ�စ်တွေနတွေသူာအခါ ထ့ူး�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� တန�့်��တွေလှာခ်ြုံခင်� 

လ�ပ်သူည်။ 

ဘ့��ဘွာ�ပ့�င် တွေခြုံများများျာ�က့ျွ� တန�့်��တွေလှာခ်ြုံခင်� များလ�ပ်ပါ။

အတွေဆိုာက်ျွအ��များျာ�၊  အတွေဆိုာက်ျွအ��များျာ�တင်ွ အတွေသူတပ်ဆိုင်ထူးာ�သူည်် ပစစည်�များျာ�နှ်ုင်က့်ျွရ့ယ်ာများျာ�က့ျွ� စ�စ�တွေပါင်�တန�့်��

တွေလှာက်ျွျစရ့တ်နှ်ုင် ်ဆံို��ရှုံးရံုို�တွေငနွ်ု�တ်ထူးာ�တွေသူာ ကျွ�နက်ျွျတွေငခွြုံ�င် ်တွေ�ာ်ခြုံပသူည်။ 

တန�့်��တွေလှာခ်ြုံခင်�ဆ့ို�သူည်မှျားာ တဆိုက်ျွတည်�နည်�လမ်ျား�က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�မြဲပီ� ၄င်�တ့�က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�ထူးာ�တွေသူာ သူက်ျွတမ်ျား� အလ့�က်ျွ 

ကျွျနရ့ှ်ှတွေသူာတန�့်��က့ျွ� န်ု�တ်ထူးာ�တွေသူာ ပစစည်�၏ တန�့်�� (သ့ူ� ) စရ့တ်က့ျွ� ပယ််�ျက်ျွခြုံခင်�ခြုံ�စ်သူည်။ ခန ်မှ်ျားန�်ထူးာ�တွေသူာ 

အသံူ��၀င်တွေသူာ သူက်ျွတမ်ျား�၊ ကျွျနတ်ွေသူာတန�့်��နှ်ုင် ်  တန�့်��တွေလှာက်ျွျတွေသူာနည်�လမ်ျား�များျာ�က့ျွ� အစီရင်ခံတွေသူာ ကျွာလအဆံို��တင်ွ 

ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်သူည်။ 

အတွေဆိုာက်ျွအအံ�      နှ်ုစ် ၄၀

စာချ�ပ်ခြုံ�င် ်ငှာ�ရမ်ျား�သံူ��ပ့�င်ခွင်တ့်��တက်ျွမုျား   ငာှ�ရမ်ျား�သူည််ကျွာလအထူးက်ျွ

ရံို��သံူ��ပစစည်�နှ်ုင် ်က့ျွရ့ယ်ာများျာ�    ၁၀ နှ်ုစ်

ပရ့တွေဘာဂု၊ အတွေသူတပ်ဆိုင်ထူးာ�တွေသူာ ပစစည်�က့ျွရ့ယ်ာများျာ� ၂၀ နှ်ုစ် 

လှပ်စစ်က့ျွရ့ယ်ာနှ်ုင် ်ကွျွနပ်ျူ တာအသံူ��တွေဆိုာင်ပစစည်�များျာ� ၅ နှ်ုစ်

တွေများာ်တွေတာ်ယ်ာဥ််များျာ�     ၈ နှ်ုစ်

အ့မ်ျားခြုံခံတွေခြုံများ၊ စက်ျွရံို�နှ်ုင် ် ပစစည်�က့ျွရ့ယ်ာများျာ�က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွအသံူ��ခြုံပ�ခြုံခင်�မှျား အနာဂုတ်စီ�ပွာ� တွေရ� အကျွျ�့�ရလဒ်ါ များရ့ှှတွေသူာအခါ 

(သ့ူ� ) တွေရာင်�ချသူည််အခါ အ့မ်ျားခြုံခံတွေခြုံများ၊ စက်ျွရံို�နှ်ုင် ် ပစစည်�က့ျွရ့ယ်ာများျာ�က့ျွ� ပယ််�ျက်ျွလ့�က်ျွသူည်။ ပစစည်�က့ျွ� တွေရာင်�ချခြုံခင်� (သ့ူ� ) 

အသံူ��များခြုံပ� တွေတာခ်ြုံခင်�တ့� မှျား အခြုံများတ်အရံုို�က့ျွ�  တွေရာင်�ရ တွေငနှွ်ုင် ်ပစစည်�၏တန�့်��ပများာဏ် ကြကျွာ�ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွခြုံ�စ်မြဲပီ� အရံုို�အခြုံများတ်နှ်ုင်် 

တက်ွျွချက်ျွသူည်။ 

၂.၈. ကု်�ငုံးတွို့ယ်းမှု�ပေါ်သုံးာ �ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှုမှုျာ�

က့ျွ�င်တယ်ွ်များရတွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�ဆ့ို�သူည်မှျားာ တွေဆိုာ�််ဝဲလ့�င်စင်က်ဲျွသ့ူ�တွေသူာ ရို�ပ်ပ့�င်�ဆ့ို�င်ရာထ့ူးတွေတဖ့ြိုး၍များရပဲ တွေငတွွေကြကျွ� 

များဟု�တ်တွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ� ခြုံ�စ်သူည်။ ထ့ူး�ပစစည်�များျာ�သူည် အ�ဲ့အစည်�တစ်ခ�လံ��အတက်ွျွ တွေနာင်အနာဂုတ် အကျွျ�့�စီ�ပွာ�က့ျွ� 

ခြုံ�စ်ထွူးန�်တွေစမှျားသူာ ထ့ူး�ပစစည်�က့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ သူက်ျွတမ်ျား�အတ့အကျွျ များရ့ှှတွေသူာ ပစစည်�များျာ�က့ျွ� ဆံို��ရှုံးရံုို�ပျက်ျွစီ�မုျားအတက်ွျွ 

နှ်ုစ်စဥ််စစ်တွေဆို�တွေပ�ရသူည်။ က့ျွ�င်တယ်ွ်များရတွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�၏ တန�့်��သူည် ခြုံပနခ်ြုံပင်သူည််တန�့်��ထူးက်ျွ ပ့�များျာ�တွေနလှင် 

၄င်�က့ျွ� ဆံို��ရှုံးရံုို�ပျက်ျွစီ�မုျားအတက်ွျွ စစ်တွေဆို�တွေပ�ရများည်။ သူက်ျွတမ်ျား�အတ့အကျွျရ့ှှတွေသူာ က့ျွ�င်တယ်ွ်များရတွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� 

ခန ်မှ်ျားန�်ထူးာ�တွေသူာ အသံူ��ခြုံပ�သူက်ျွတမ်ျား�ခြုံ�င် ်တဆိုက်ျွတည်�နည်�လမ်ျား�ခြုံ�င် ်တန�့်��တွေလှာန််ု့�င်မြဲပီ� ၀င်တွေငစွာရင်�သ့ူ�  ထူးည််န်ု့�င်သူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၇၈



၂.၉ ပေါ်ငုံသွုံးာ�နှ်ုငုံ်း ပေါ်ငုံသွုံးာ�နှ်ုငုံ်းတူို့ည်းးပေါ်သုံးာ အ�ာမှုျာ�

တွေငသွူာ�နှ်ုင် ် တွေငသွူာ�နှ်ုင်တ်ညီူတွေသူာ အရာများျာ�တင်ွ လက်ျွထဲူးတင်ွရ့ှှတွေသူာ တွေငသွူာ�များျာ�၊ ဘဏ််ထဲူးတင်ွရ့ှှတွေသူာ  တွေငသွူာ�များျာ�၊ 

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ််နှ်ုင် ် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အ�ဲ့အစည်�များျာ�တင်ွ အပ်နှ်ုထံူးာ�တွေသူာတွေငမွျားျာ� ခြုံ�စ်သူည်။ ၄င်�တ့�သူည် 

တန�့်��တွေငတွွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�တင်ွ များသ့ူသူာများထူးင်ရှှာ�တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခရ့ှှသူည်။ 

၂.၁၀ န်ာမှုည်းးပေါ်က်ာငုံး�အခြုံ�ငုံး ကု်�ယ်းတွို့ယ်း၍�ပေါ်သုံးာ �ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှုနှ်ုငုံ်း ကု်�ယ်းတွို့ယ်းမှု၍�ပေါ်သုံးာ �ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှုတုို့�၏ တို့န်းဖုွဲ့��

အစီခံရင်ခံကျွာလ၏ အဆံို��၌ ဘဏ််သူည် ၄င်�တ့� တွတွင် ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ� ရ့ှှတွေနသူည်ဟု� ခံစာ�လာန်ု့�င်သူည်် အရ့ပ်အမြွများက်ျွများျာ� 

ရ့ှှတွေနလှင် က့ျွ�ယ််တယ်ွ်ရတွေသူာ ပစစည်�နှ်ုင် ်က့ျွ�ယ််တယ်ွ်များရတွေသူာ ပစစည်�တ့�၏ တန�့်�� က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်သူည်။ အကျွယ််၍ ၄င်�

အရ့ပ်အမြွများက်ျွများျာ�ရ့ှှတွေနလှင် ထ့ူး�ပစစည်�တ့�  ခြုံပနလ်ည်တွေကျွာင်�မွျားနရ်န ် ခြုံပ�ခြုံပင်သူည််တန�့်�� က့ျွ� ချ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ�၏ ပများာဏ်နှ်ုင်် 

ဆံို��ခြုံ�တ်သူည်။ ပစစည်�တစ်ခ�ချင်�စီ ခြုံပနလ်ည် တွေကျွာင်�မွျားနရ်န ် ခြုံပ�ခြုံပင်သူည််တန�့်�� က့ျွ� များခန ်မှ်ျားန�်န်ု့�င်တွေသူာအခါ ဘဏ််သူည် 

ထ့ူး�ပစစည်�၏ တန�့်��၏တွေငသွူာ�ယူ်နစ်ခြုံ�င် ် ခြုံပနလ်ည်တွေကျွာင်�မွျားနရ်န ် ခြုံပ�ခြုံပင်သူည််တန�့်�� က့ျွ� ခန ်မှ်ျားန�်သူည်။ ခဲွ တွေဝခြုံခင်�၏ 

ကျွျ�့�တွေကြကျွာင်�ဆီိုတွေလှာ်မုျားနှ်ုင် ်များတွေခြုံပာင်�လဲတွေသူာ အတွေခြုံခခံက့ျွ� သ့ူရ့ှှတွေသူာအခါ  ပစစည်�တစ်ခ�ချင်�စီ၏ ယူ်နစ်က့ျွ� ခဲွ တွေဝန်ု့�င်သူည် (သ့ူ� ) 

ထ့ူး�ယူ်နစ်က့ျွ� အတွေသူ�ဆံို��အ�ပ်စ�ထဲူးသ့ူ�  ခဲွ တွေဝသူည်။

သူက်ျွတမ်ျား�အတ့အကျွျများရ့ှှတွေသူာ က့ျွ�င်တယ်ွ်၍များရတွေသူာ ပစစည်�တ့�၏ တန�့်�� က့ျွ� အနည်�ဆံို��နှ်ုစ်စဥ််  ချ�့ယွ်င်� 

ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ�က့ျွ� စစ်တွေဆို�န်ု့�င်တွေသူာအခါ ထ့ူး�ပစစည်�သူည် ဘယ််အချန့မ်ျားဆ့ို� ပျက်ျွယွ်င်� ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်သူည်ဟု� ယူ်ဆို န်ု့�င်သူည်။ 

ခြုံပနလ်ည်ထူး�တ်ယူ်န်ု့�င်တွေသူာပများာဏ်သူည် စွန ်ပ်စ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်အသံူ��ခြုံပ�ခြုံခင်�အတက်ွျွ ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်က့ျွ� တွေလှာခ်ျမြဲပီ� များှတတွေသူာတန�့်��က့ျွ� 

ခြုံများငု်တ်င်သူည်။ အသံူ��ခြုံပ�မုျားတန�့်��က့ျွ� အကဲျွခြုံ�တ်ရာတင်ွ ခန ်မှ်ျားန�်အနာဂုတ် တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျားသူည် လက်ျွရ့ှှတွေင၏ွ 

အချန့တ်န�့်��နှ်ုင် ် အနာဂုတ်တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား၏ ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွအတက်ွျွ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ် သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာအန်ုတရာယ််များျာ�၏ 

လက်ျွရ့ှှတွေစျ�ကွျွက်ျွအကဲျွခြုံ�တ်မုျားက့ျွ� ထူးင်ဟုပ်တွေစတွေသူာ အခွနမ်ျားတွေပ�မီျား တွေလျာန်ည်�တွေသူာတွေစျ�နှ်ု�န�်က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�၍ ၎င်�တ့�၏ 

လက်ျွရ့ှှတန�့်��သ့ူ�  တွေလှာတ်ွေပ�သူည်။ 

အကျွယ််၍ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားတစ်ခ� (သ့ူ�များဟု�တ်တွေငသွူာ�ထူး�တ်ယူ်သူည််ယူ်နစ်) ၏ ခြုံပနလ်ည်ထူး�တ်ယူ်န်ု့�င်သူည်် ပများာဏ်သူည် ယ်င်�၏ 

တင်တွေဆိုာင်လာတွေသူာပများာဏ်ထူးက်ျွ တွေလျာန်ည်�သူည်ဟု� ခန ်မှ်ျားန�်ပါကျွ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား (သ့ူ�များဟု�တ် တွေငသွူာ� ထူး�တ်ယူ်သူည််ယူ်နစ်) 

၏ သူယ််ယူ်ပ့�တွေဆိုာင်တွေငပွများာဏ်က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ထူး�တ်ယူ်န်ု့�င်တွေသူာ ပများာဏ်သ့ူ�  တွေလှာခ်ျသူည်။ ဆံို��ရှုံးရံုို�ပျက်ျွစီ�မုျားက့ျွ� အခြုံများတ် 

သ့ူ�များဟု�တ် အရံုို�တင်ွ ချက်ျွချင်�အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ ချ�့ယွ်င်�မုျားဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားတွေနာက်ျွပ့�င်�တင်ွ တွေခြုံပာင်�ခြုံပနခ်ြုံ�စ်သူည််အခါ 

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား (သ့ူ�များဟု�တ် တွေငသွူာ�ထူး�တ်ယူ်သူည််ယူ်နစ်) ၏ သူယ််တွေဆိုာင်တွေငပွများာဏ်သူည် ခြုံပနလ်ည်ထူး�တ်ယူ်န်ု့�င်တွေသူာ 

ပများာဏ်၏ ခြုံပနလ်ည်ခန ်မှ်ျားန�်တက်ွျွချက်ျွမုျားသ့ူ�  တ့��ခြုံများငု်သွ်ူာ�သူည်၊ သ့ူ�တွေသူာ် တ့��ခြုံမုျားင် ် တင်တွေဆိုာင်လာသူည်် တွေငပွများာဏ်သူည် 

ဆံို��ခြုံ�တ်ခ်ဲသူည်် သူယ််တွေဆိုာင်များည်် တွေငပွများာဏ်ထူးက်ျွ တွေကျွျာ်လနွခ်ြုံခင်� များရ့ှှပါ။ ကြီးက့ျွ�တင်နှ်ုစ်များျာ�တင်ွပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား (သ့ူ�များဟု�တ် 

တွေငသွူာ�ထူး�တ်တွေပ�သူည််ယူ်နစ်) အတက်ွျွ ချ�့ယွ်င်�မုျားဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားက့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ခြုံခင်�များရ့ှှပါ။ တွေခြုံပာင်�ခြုံပနခ်ျ�့ယွ်င်�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားတစ်ခ� 

အရံုို� (သ့ူ� ) အခြုံများတ် အခြုံ�စ် ချက်ျွချင်�တွေ�ာ်ခြုံပသူည်။ 

 

၂.၁၁ - ခြုံ�ဌာန်း��ျက်းမှုျာ� 

 အတ့တ်ခြုံ�စ်ရပ်တစ်ခ�၏ရလဒ်ါအတွေနခြုံ�င် ် ဘဏ််တင်ွ လက်ျွရ့ှှတာဝန ် (တရာ�ဝင် သ့ူ�များဟု�တ် အခြုံပ�သူတွေဘာတွေဆိုာင်) ရ့ှှပါကျွ 

ခြုံပဌာန�်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ ဘဏ််အတွေနခြုံ�င် ်ဤတာ၀နက့်ျွ�တွေခြုံ�ရှှင်�ရနလ့်�အပ်များည်ခြုံ�စ်မြဲပီ� ယံ်�ကြကျွည်စ့တ်ချရတွေသူာ 

ခန ်မှ်ျားန�်တာဝနပ်များာဏ်က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်န်ု့�င်ပါသူည်။ 

ခြုံပဌာန�်ချက်ျွတစ်ခ�အတွေနခြုံ�င် ်အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�တွေငပွများာဏ်သူည် တာဝနဝ်တတ ရာ�၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေခြုံခများျာ�နှ်ုင် ်များတွေသူချာ များတွေရရာမုျားများျာ�က့ျွ� 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၇၉



ထူးည််သွူင်�စဉ််�စာ�ကျွာ အစီရင်ခံစာကျွာလအဆံို��တင်ွ လက်ျွရ့ှှတာဝနက့်ျွ� တွေခြုံ�ရှှင်�ရန ် လ့�အပ်တွေသူာ ထူးည််သွူင်�စဉ််�စာ�ရန ်

အတွေကျွာင်�ဆံို�� ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွ ခြုံ�စ်သူည်။ လက်ျွရ့ှှတာဝနက့်ျွ� တွေကျွျပွနရ်န ် ခန ်မှ်ျားန�်တွေငသွူာ� စီ�ဆိုင်�မုျားက့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�၍ ခြုံပဌာန�်ချက်ျွ 

တစ်ခ�က့ျွ� တ့�င်�တာတွေသူာအခါ ၎င်�၏တွေငပွများာဏ်သူည် ထ့ူး�တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား၏ လက်ျွရ့ှှတန�့်��ခြုံ�စ်သူည်။

 ခြုံပဌာန�်ချက်ျွတစ်ခ�အာ� အတွေခြုံခချရနလ့်�အပ်တွေသူာ စီ�ပွာ�တွေရ�အကျွျ�့�အခြုံများတ်အချ�့ သ့ူ�များဟု�တ် အာ�လံ��အာ� တတ့ယ်ပါတီမှျား 

ခြုံပနလ်ည်ရယူ်ရန ်တွေများှာ်လင်ပ်ါကျွ ခြုံပနလ်ည်တွေပ�ဆိုပ်မုျားက့ျွ� လက်ျွခံရရ့ှှများည်ခြုံ�စ်မြဲပီ� လက်ျွခံရရ့ှှများည်် ပများာဏ်က့ျွ� ယံ်�ကြကျွည်စ့တ်ချစွာ 

တ့�င်�တာန်ု့�င်သူည်ဆ့ို�လှင် ၎င်�သူည် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအခြုံ�စ် အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ခံရသူည်။

၂.၁၂ အ�ွန်းပေါ်�ာငုံးခြုံ�ငုံး� 

၀င်တွေငခွွန ်အသံူ��စရ့တ်သူည် တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေသူာ အခွနနှ််ုင် ်တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနမ်ျားျာ� စ�စ�တွေပါင်�ခြုံ�စ်သူည်။ 

၂.၁၂.၁ လဲက်းရုှှိအ�ွန်း

လက်ျွရ့ှှတွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေသူာ အခွနက့်ျွ� နှ်ုစ်တစ်နှ်ုစ်အတက်ွျွ အခွနတ်ွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေသူာ အခြုံများတ်၀င်တွေငအွတွေပ်မူျားတည်သူည်။ အခွန ်

တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေသူာ အခြုံများတ်သူည် “အခွနမ်ျားတ့�င်ခင်အခြုံများတ်” ဟု�တွေခ်သူည်။ ၄င်�က့ျွ� အခြုံများတ်အရံုို�နှ်ုင် ်အခြုံခာ�၀င်တွေင ွတွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ 

အစီရင်ခံသူည်။ အဘယ််တွေကြကျွာင်ဆ့်ို�တွေသူာ် န်ု�တ်၍ရတွေသူာ (သ့ူ� ) ဘယ််တွေသူာအခါမှျား အခွနမ်ျားတွေပ� ရတွေသူာအရာများျာ�နှ်ုင်် 

အခြုံခာ�နှ်ုစ်များျာ�တင်ွ န်ု�တ်၍ရတွေသူာ (သ့ူ� ) အခွနမ်ျားတွေပ�ရတွေသူာ အသံူ��စရ့တ်များျာ�အတွေပ်တင်ွ အနည်�ဆံို��၀င်တွေငမွျားျာ� ရ့ှှသူည်။ 

ဘဏ််၏ လက်ျွရ့ှှအခွနက့်ျွ� အစီရင်ခံတွေသူာ ကျွာလ၏အဆံို��တင်ွ ထူး�တ်ခြုံပနထ်ူးာ�တွေသူာ (သ့ူ� ) ထူး�တ်ခြုံပနမ်ြဲပီ�တွေသူာ အခွနနှ််ု�န�်က့ျွ� 

အသံူ��ခြုံပ�၍ တက်ွျွချက်ျွသူည်။

၂.၁၂.၂ ပေါ်�ာ��ု�ငုံး�ထားာ�ပေါ်သုံးာ အ�ွန်းမှုျာ�

တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနမ်ျားျာ�သူည် အခွနတ်ွေဆိုာင်ရတွေသူာ အခြုံများတ်က့ျွ�တက်ွျွချက်ျွရာတင်ွ သူက်ျွဆ့ို�င်ရာ အတွေခြုံခခံ အခွနနှ််ုင်် 

တွေငတွွေကြကျွ�တွေကြကျွညာချက်ျွမှျား ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ် တွေချ�တွေငပွများာဏ်တ့�၏ ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွခြုံ�စ်သူည်။ တွေယ်ဘ�ယ်ျ အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ထူးာ�တွေသူာ 

အခွနတ်ွေဆိုာင်ရတွေသူာ အခြုံများတ်များျာ�ရရ့ှှတွေသူာ အတ့�င်�အတာအထ့ူး န်ု�တ်ထူးာ�တွေသူာ ယ်ာယီ်ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွအာ�လံ��အတက်ွျွ 

တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနတ်ွေချ�တွေငမွျားျာ�က့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ အကျွယ််၍ စာရင်�အခြုံများတ်အခြုံပင် အခွနတ်ွေဆိုာင်ရတွေသူာ 

အခြုံများတ်က့ျွ� သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားများရ့ှှတွေသူာ တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်လမ်ျား�တွေကြကျွာင်�ရ့ှှ ကျွန��အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�တွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ် တွေချ�တွေငမွျားျာ�မှျား 

ယ်ာယီ်ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွတွေပ်လာခ်ဲလှင် ယ်င်�တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ� တွေသူာ အခွနမ်ျားျာ�က့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်များခြုံပ�ပါ။ ထ့ူး�အခြုံပင် အကျွယ််၍ 

နာများည်တွေကျွာင်�၏ ကျွန��အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�ခြုံခင်�မှျား ယ်ာယီ်ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွတွေပ်လာခ်ဲလှင် တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနမ်ျားျာ�က့ျွ� 

အသ့ူအမှျားတ်များခြုံပ�ပါ။ 

တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနပ့်�င်ဆ့ို�င်မုျား၏ ပများာဏ်က့ျွ� အစီရင်ခံကျွာလတစ်ခ�စီအဆံို��တင်ွ ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်မြဲပီ� လံ�တွေလာက်ျွတွေသူာ 

အခွနတ်ွေပ�တွေဆိုာင်ရတွေသူာ အခြုံများတ်သူည် ခြုံပနလ်ည်ရရ့ှှလာများည်် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားအာ�လံ�� (သ့ူ� ) တစ့တ်တပ့�င်�က့ျွ� ခွင်ခ်ြုံပ�ရရ့ှှတွေစသူည်။

တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနတ်ွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� အစီရင်ခံကျွာလအဆံို��တင်ွ ထူး�တ်ခြုံပနထ်ူးာ�တွေသူာ (သ့ူ� ) ထူး�တ်ခြုံပနမ်ြဲပီ�တွေသူာ 

အခွနနှ််ု�န�်က့ျွ� အတွေခြုံခခံမြဲပီ� ရရ့ှှ တွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�နှ်ုင် ် တွေခြုံ�ရှှင်�ရတွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ� ခြုံပ�လ�ပ်ရများည်် ကျွာလတင်ွ အသံူ��ခြုံပ�တွေသူာ 

အခွနနှ််ု�န�်က့ျွ� တ့�င်�တာသူည်။

တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနတ်ွေချ�တွေငနှွ်ုင် ် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� တ့�င်�တာခြုံခင်�သူည် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ် တွေချ�တွေင၏ွ သူယ််တွေဆိုာင် 

ပများာဏ်က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ရရ့ှှရနနှ််ုင် ် တွေခြုံ�ရှှင်�ရန ် အစီရင်ခံကျွာလအဆံို��တင်ွ ဘဏ််မှျားတွေများှာ်လင်တ်ွေသူာ အခြုံပ�အမူျားမှျား လ့�က်ျွနာ တွေသူာ 

အခွနအ်ကျွျ�့�ဆိုက်ျွက့ျွ� ထူးင်ဟုပ်တွေစသူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၈၀



၂.၁၂.၃ နှ်ုစးတို့စးနှ်ုစးအတွို့က်း လဲက်းရုှှိအ�ွန်းနှ်ုငုံ်း  ပေါ်�ာ��ု�ငုံး�ထားာ�ပေါ်သုံးာ အ�ွန်း

နှ်ုစ်တစ်နှ်ုစ်အတက်ွျွ လက်ျွရ့ှှအခွနနှ််ုင် ် တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ အခွနက့်ျွ� ၄င်�တ့�သူည် အခြုံခာ�၀င် တွေငနှွ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်ခြုံခင်� (သ့ူ� ) ရင်�နှ်ု�ီတွေငထဲွူး 

တင်ွတ့�က်ျွရ့ို�က်ျွပါဝင်ခြုံခင်�မှျားလွ၍ဲ အခြုံများတ်အရံုို�အခြုံ�စ် သူတ်မှျားတ်သူည်။ အဆ့ို�ပါက့ျွစစရပ်များျာ�တင်ွ လက်ျွရ့ှှအခွနနှ််ုင် ် တွေရှ�ဆ့ို�င်�ထူးာ�တွေသူာ 

အခွနမ်ျားျာ�က့ျွ� အခြုံခာ�၀င် တွေငနှွ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်ခြုံခင်� (သ့ူ� ) ရင်�နှ်ု�ီတွေငထဲွူးတင်ွ  တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွပါဝင်ခြုံခင်�အခြုံ�စ် အသီူ�သီူ�သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

၄င်�တ့� မှျားာ ဘဏ််၏ စာရင်�က့ျွ�င်တွေပ်လစီက့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�သူည််ခြုံ�စ်စဥ််တင်ွ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ခြုံပ�လ�ပ်သူည်် ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွ များျာ�နှ်ုင်် 

တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�ဆံို��သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားရ့ှှတွေသူာ ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွများျာ� ခြုံ�စ်သူည်။

၂.၁၃ �ငုံး�နှ်ုး�မှုတို့ည်းး ပေါ်ငုံနှွ်ုငုံ်း အ�ငုံး�အနှ်ုး�လဲက်းန်က်းမှုျာ�

၂.၁၃.၁ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံနှွ်ုငုံ်း အ�ငုံး�အနှ်ုး�အခြုံဖွဲ့စး အမှုျ�ု�အစာ��ွ�ခြုံ�ငုံး�

ဘဏ််မှျား ထူး�တ်တွေသူာ တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ် အရင်�အနှ်ု�ီလက်ျွနက်ျွများျာ�က့ျွ� တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာတွေချ�တွေငအွခြုံ�စ် (သ့ူ� ) အရင်�အနှ်ု�ီတွေင ွ အခြုံ�စ်

 လည်�တွေကျွာင်� စာချ�ပ်ဆ့ို�င်ရာ စီစဥ််တွေဆိုာင်ရွက်ျွခြုံခင်�နှ်ုင် ် တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင် ် အရင်�အနှ်ု�ီတ့�၏ အဓ့ိပပါယ််�ွင်ဆ့်ို�

ချက်ျွအခြုံ�စ်လည်�တွေကျွာင်� ခဲွခြုံခာ�သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

၂.၁၃.၂ အ�ငုံး�အနှ်ုး� လဲက်းန်က်းမှုျာ�

လ�ပ်ငန�်စ�တစ်ခ�လံ��မှျား တွေချ�တွေငမွျားျာ�န်ု�တ်မြဲပီ� ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားတင်ွ ကျွျနခ်ဲ်တွေသူာ အတ့��က့ျွ� သူက်ျွတွေသူခြုံပန်ု့�င်တွေသူာ များည်သူည်် စာချ�ပ်က့ျွ� 

များဆ့ို� အရင်�အနှ်ု�ီ လက်ျွနက်ျွတစ်ခ�ဟု�တွေခ်သူည်။ ဘဏ််မှျားထူး�တ်တွေသူာ   အရင်�အနှ်ု�ီ လက်ျွနက်ျွများျာ�သူည်  တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွထူး�တ် တွေရာင်�၍ 

ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်န်ု�တ်ထူးာ�သူည််တန�့်��ခြုံ�စ်တွေသူာ ရရနရ့ှ်ှတွေသူာ တွေရာင်�ရတွေငက့ွျွ� ဆ့ို�လ့�သူည်။ ဘဏ််၏ က့ျွ�ယ််ပ့�င်အရင်�အနှ်ု�ီ 

လက်ျွနက်ျွများျာ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်၀ယ််ယူ်ခြုံခင်�က့ျွ� အရင်�အနှ်ု�ီထဲူးမှျားတ့�က်ျွရ့ို�က်ျွန်ု�တ်သူည်။ အခြုံများတ်အရံုို�များရခြုံခင်�က့ျွ� ဘဏ််၏က့ျွ�ယ််ပ့�င် 

အရင်�အနှ်ု�ီ လက်ျွနက်ျွများျာ�၏ ၀ယ််ယူ်ခြုံခင်�၊ တွေရာင်�ချခြုံခင်�၊ ထူး�တ်တွေရာင်�ခြုံခင်� (သ့ူ� ) �ျက်ျွသ့ူမ်ျား�ခြုံခင်� တ့� တွတွင် အခြုံများတ်အရံုို�တင်ွ 

အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။

၂.၁၄  ပေါ်�ာငုံး��ပေါ်ငုံ ွထားည််းးသွုံးငုံး�ခြုံ�ငုံး� 

  တွေရာင်�ရတွေငတွင်ွ ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ� ပံ�မှျားနလ်မ်ျား�တွေကြကျွာင်�မှျား ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွခြုံခင်�အတက်ွျွ ရရနရ့ှ်ှတွေသူာ 

(သ့ူ� ) ရမြဲပီ�တွေသူာ ၀နတ်ွေဆိုာင်ခများျာ�၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��တ့�ပါ၀င်သူည်။ ဘဏ််သူည် တွေရာင်�ရတွေငနှွ်ုင် ်၄င်�တ့� နှ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ 

ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်များျာ�က့ျွ� တ့�င်�တာန်ု့�င်သူည််အခါ၊ ဆိုက်ျွစပ်ရရနရ့ှ်ှများျာ�က့ျွ� တွေကျွာက်ျွခံတွေသူာ အခါနှ်ုင် ် ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာ 

တစ်ခ�ချင်�စီအတက်ွျွ သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ စံနှ်ု�န�်များျာ�က့ျွ� လ�ပ်န်ု့�င်တွေသူာအခါ  တွေရာင်�ရတွေငက့ွျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။

၂.၁၄.၁ အတုို့��၀ငုံးပေါ်ငုံနှွ်ုငုံ်း က်�န်းက်ျစ�ုတို့း

ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အတ့��နည်�လမ်ျား�သူည် တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွတစ်ခ�၏ တန�့်��တွေလှာတ်ွေသူာ ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်က့ျွ� တက်ွျွချက်ျွတွေသူာ

နည်�လမ်ျား�နှ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ အချန့က်ျွာလ တွေကျွျာ်လနွတ်ွေသူာအခါ အတ့��၀င်တွေင(ွသ့ူ� )  ကျွ�နက်ျွျစရ့တ် တ့�က့ျွ� ခဲွ တွေဝခြုံခင်�ခြုံ�စ်သူည်

။ ထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အတ့��နှ်ု�န�်သူည် တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွ၏ ခန ်မှ်ျားန�်သူက်ျွတမ်ျား� (သ့ူ� ) လ့�အပ်ပါကျွ ပ့�မ့ျား�တ့�တွေတာင်�တွေသူာ ကျွာလ

တစ်တွေလှာက်ျွ ခန ်မှ်ျားန�်ထူးာ�တွေသူာ အနာဂုတ် တွေငသွူာ�ရရ့ှှမုျားနှ်ုင် ်တွေပ�တွေချမုျား အတက်ွျွ တန�့်��တွေလှာထ်ူးာ�တွေသူာနှ်ု�န�်ခြုံ�စ်သူည်။ ၀င် တွေငနှွ်ုင််

ထွူးက်ျွတွေငက့ွျွ� အခြုံများတ်အရံုို�မှျားတဆိုင် ် သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��၌ တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွများျာ�အခြုံပင် တွေငတွွေချ�လက်ျွနက်ျွများျာ�အတက်ွျွ ထ့ူး

တွေရာက်ျွတွေသူာ အတ့��ခြုံ�င် ်အသ့ူအမှျားတ် ခြုံပ�သူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၈၁



၂.၁၄.၂ ၀န်းပေါ်�ာငုံး�နှ်ုငုံ်း ပေါ်က်ားမှုရှှိငုံး ၀ငုံးပေါ်ငုံွ

၀နတ်ွေဆိုာင်ခ၀င်တွေငက့ွျွ� ၄င်�၀နတ်ွေဆိုာင်ခယူ်သူူများျာ�အာ� ဘဏ််ကျွ များတကဲွူျွခြုံပာ� အများျ�့�အစာ�များျာ�စွာက့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေပ� 

ခြုံခင်�မှျားရရ့ှှသူည်။ ၀နတ်ွေဆိုာင်ခ ၀င်တွေငမွျားျာ�က့ျွ�  တွေအာက်ျွတင်ွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။ 

•      သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာ လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားတစ်ခ� မြဲပီ�ဆံို��သွူာ�တွေသူာအခါ ရရ့ှှလာတွေသူာ၀င်တွေငက့ွျွ�  တွေရာင်�ရတွေင ွ အခြုံ�စ်သူတ်မှျားတ် 

သူည်။ (ဥ်ပများာ- တွေငတွွေပ�တွေချမုျားများျာ� ခြုံပ�လ�ပ်တွေသူာအခါ ရရ့ှှတွေသူာ တွေကျွာ်များရှှင်ခ၊ တယ််လီဂုရက်ျွ�စ် လှတဲွေခြုံပာင်�ခြုံခင်�နှ်ုင်် 

အခြုံခာ�၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားများျာ�)

• ခြုံပဌာန�်ချက်ျွများျာ�အရ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာလ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွများျာ� လ�ပ်တွေဆိုာင်တွေပ�ခြုံခင်�ခြုံ�င် ် ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားယူ်သူူ များျာ�ထံူးမှျား 

ရရ့ှှလာတွေသူာ ၀င်တွေငမွျားျာ�က့ျွ� တွေရာင်�ရတွေင ွ အခြုံ�စ်သူတ်မှျားတ်သူည်။ (ဥ်ပများာ- တွေချ�တွေငမွျားျာ�က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်တွေပ�တွေချတွေသူာအခါ 

ကျွ�နက်ျွျစရ့တ်၊ ၀နတ်ွေဆိုာင်ခနှ်ုင် ်ပ့�မ့ျား�ထူး�တ်တွေသူာတွေချ�တွေငမွျားျာ�အတက်ွျွ ကျွ�နက်ျွျ စရ့တ်များျာ�)

၂.၁၅ ငုံာှ��မှုး�ခြုံ�ငုံး�မှုျာ�

ငာှ�ရမ်ျား�မုျားတင်ွ ငှာ�ရမ်ျား�သူူထံူးသ့ူ�  ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်မုျားများျာ�နှ်ုင် ် ရပ့�င်ခွင်မ်ျားျာ�က့ျွ� များည်သူည််အချန့တ်င်ွများဆ့ို� လှတဲွေခြုံပာင်�တွေပ� 

ခြုံခင်�က့ျွ� ဘဏ္ဍာာတွေရ�အရငာှ�ရမ်ျား�ခြုံခင်�ဟု�သူတ်မှျားတ်မြဲပီ� အခြုံခာ� ငာှ�ရမ်ျား�မုျားများျာ�အာ�လံ��က့ျွ� လ�ပ်ငန�် လည်ပတ် မုျားအရ ငာှ�ရမ်ျား�ခြုံခင်�ဟု� 

တွေခ်သူည်။

၂.၁၅.၁ ဘဏ်းမှှုငုံာှ��မှုး�ခြုံ�ငုံး� (ငုံာှ��မှုး�သူုံး)

လ�ပ်ငန�်လည်ပတ် တွေစသူည်် ငာှ�ရမ်ျား�မုျားက့ျွ�အသံူ��ခြုံပ�ခြုံခင်�ခြုံ�င် ်  စီ�ပွာ� တွေရ�အကျွျ�့�စီ�ပွာ�ရရ့ှှသူည်် အချန့က်ျွာလက့ျွ� ��စာ�တွေပ� 

တက်ွျွချက်ျွနည်�များျာ�ရ့ှှလှင်မှျားလွ၍ဲ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ် တွေစသူည်် ငာှ�ရမ်ျား�မုျားတွေပ�တွေချမုျားများျာ�က့ျွ� ငာှ�ရမ်ျား�ကျွာလအတွေပ်တင်ွ straight-

line basis ခြုံ�င် ်အသံူ��စရ့တ်အခြုံ�စ် သူတ်မှျားတ်သူည်။ ဘဏ််မှျား လ�ပ်ငန�် ငာှ�ရမ်ျား�ခြုံခင်�အာ� တွေဆွို�တွေန်ု�ွခြုံခင်�နှ်ုင် ်စီစဥ််ခြုံခင်�တွေကြကျွာင်် 

ကျွန��တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွကျွ�နက်ျွျစရ့တ်က့ျွ� အရံုို�အခြုံများတ်စာရင်�ထဲူးသ့ူ�  ထူးည််သူည်။ 

ငာှ�ရမ်ျား�ခက့ျွ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်၏ အရံုို�အခြုံများတ်စာရင်�၏ အသံူ��စာ�ရ့တ်ထဲူးတင်ွ ထူးည််ထူးာ�န်ု့�င်သူည်။  ငာှ�ရမ်ျား�ကျွာလများတ့�င်ခင် 

ငာှ�ရမ်ျား�ခမြဲပီ�ဆံို��သွူာ�တွေသူာအခါ  ငာှ�ရမ်ျား�သူူ၏ ခြုံပစ်ဒါဏ််ခအတွေနနှ်ုင် ် တွေပ�တွေဆိုာင်ရများည်် အ�့��အခက့ျွ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်၏ 

အသံူ��စာ�ရ့တ်အခြုံ�စ်ထူးည််သွူင်�ရများည်။

၂.၁၆ နု်ု�ငုံးငံုံခြုံ�ာ�ပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်� ဘာသုံးာခြုံ�န်း�ု�ခြုံ�ငုံး� 

ဘဏ််၏ တွေငတွွေကြကျွ�တွေကြကျွညာချက်ျွများျာ�က့ျွ� ဘဏ််လည်ပတ်တွေနတွေသူာ စီ�ပွာ�  တွေရ�နယ််ပယ််၏ တွေငတွွေကြကျွ�စနစ်ခြုံ�င် ် တ့�င်�တာမြဲပီ� 

တွေ�ာ်ခြုံပသူည်။ ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်တွေငတွွေကြကျွ�စနစ်က့ျွ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားကျွ ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ်ခြုံ�င် ်ဆံို��ခြုံ�တ် သူည်။ 

ဘဏ််၏ တွေငတွွေကြကျွ�တွေကြကျွညာချက်ျွက့ျွ� ခြုံပင်ဆိုင်ရာတင်ွ လ�ပ်ငန�်လည်ပတ်တွေငတွွေကြကျွ�စနစ် (န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ�) အခြုံပင် 

တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်စနစ်တင်ွ အသံူ��ခြုံပ�တွေသူာတွေငတွွေကြကျွ�စနစ်က့ျွ� တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်သူည််တွေန ်ခွဲတွင် တွေငလဲွလှယ််နှ်ု�န�်ခြုံ�င် ် သူတ်မှျားတ် 

သူည်။ အစီရင်ခံသူည်် ကျွာလအဆံို��တင်ွ န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ�စနစ်ခြုံ�င်လ်ာတွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာအရာများျာ�တင်ွ ထ့ူး�တွေန ်ခွဲတွင် 

ခြုံ�စ်တွေပ်တွေနတွေသူာနှ်ု�န�်ထူးာ�အတ့�င်� ခြုံပနတ်ွေခြုံပာင်�အသံူ��ခြုံပ�သူည်။ န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ�စနစ်ခြုံ�င်လ်ာတွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာများဟု�တ် တွေသူာ 

အရာများျာ�၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာတန�့်��က့ျွ� ဆံို��ခြုံ�တ်တွေသူာတွေန ်ခွဲတွင်ရ့ှှတွေသူာ နှ်ု�န�်ထူးာ� အတ့�င်�  တွေခြုံပာင်�လဲသူည်။ န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ�စနစ်

ခြုံ�င်လ်ာတွေသူာ ယ်ခင်တန�့်��ခြုံ�င် ်တ့�င်�တာထူးာ�တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာများဟု�တ် တွေသူာ အရာများျာ�က့ျွ� ခြုံပနမ်ျားတွေခြုံပာင်�လဲပါ။ 

တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာနှ်ုင် ် သူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ အရာများျာ�တင်ွ တွေငတွွေကြကျွ�လဲလှယ််နှ်ု�န�်ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွများျာ�က့ျွ� အရံုို�အခြုံများတ်အခြုံ�စ် 

သူတ်မှျားတ်သူည်။ 

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၈၂



၃. မှုပေါ်သုံး�ျာပေါ်သုံးာ�န် ်းမှှုန်း�မုှုမှုျာ�၏အဓုိက်�ငုံး�ခြုံမှုစးမှုျာ�နှ်ုငုံ်း စာ�ငုံး�ကု်�ငုံးအက်�ခြုံဖွဲ့တို့းခြုံ�ငုံး�မှုျာ� 

မှျားတ်စ� ၂ တင်ွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�တွေသူာ ဘဏ််၏ စာရင်�က့ျွ�င်တွေပ်လစီက့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�ရာတင်ွ ဘဏ််၏ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�က့ျွ� များထူးင်ရှှာ�တွေသူာ 

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ် တွေ�ကျွ�ကျွျနမ်ျားျာ�နှ်ုင် ် ပတ်သူက်ျွ၍ အကဲျွခြုံ�တ်မုျားများျာ�၊ ခန ်မှ်ျားန�်မုျားများျာ�နှ်ုင် ် ယူ်ဆိုချက်ျွများျာ�က့ျွ� ခြုံပ�လ�ပ်ရန ် လ့�အပ်သူည်။ 

ရလဒ်ါအမှျားနသ်ူည် ၄င်�တ့�က့ျွ� ခန ်မှ်ျားန�်ထူးာ�သူည်နှ်ုင် ်ကဲွျွခြုံပာ�ခြုံခာ�နာ�န်ု့�င်သူည်။ 

ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွများျာ�နှ်ုင် ် ယူ်ဆိုချက်ျွများျာ�က့ျွ� ဆိုက်ျွလက်ျွ၍ ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်သူည်။ စာရင်�က့ျွ�င်ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွများျာ�အာ� 

ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်ခြုံခင်�၌ အကျွယ််၍ ၄င်�ဆိုန�်စစ်ခြုံခင်�သူည် ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်သူည််တွေနက့်ျွ� အကျွျ�့�သူက်ျွ တွေရာက်ျွလှင် 

ထ့ူး�ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွက့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ အကျွယ််၍ ၄င်�ဆိုန�်စစ်ခြုံခင်�သူည် ယ်ခ�နှ်ုင် ် တွေနာင်အနာဂုတ်က့ျွ� သူက်ျွတွေရာက်ျွလှင် 

ထ့ူး�ဆိုန�်စစ်ကျွာလနှ်ုင် ်အနာဂုတ်ကျွာလက့ျွ� အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�သူည်။ 

၃.၁. စာ�ငုံး�ကု်�ငုံးပေါ်�်လဲစးမှုျာ�ကု်� အသံုံး��ခြုံ��စဥား အပေါ်���ါပေါ်သုံးာအက်�ခြုံဖွဲ့တို့းမုှုမှုျာ�

တွေအာက်ျွပါတ့�သူည် ဘဏ််၏ စာရင်�က့ျွ�င်တွေပ်လစီများျာ�က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�၍ ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ခြုံပ�လ�ပ်တွေသူာ ခန ်မှ်ျားန�်ချက်ျွများျာ� 

ပါဝင်တွေသူာအရာများျာ�မှျားလွ၍ဲ အခြုံခာ�အတွေရ�ပါတွေသူာအကဲျွခြုံ�တ်မုျားများျာ� ခြုံ�စ်မြဲပီ� တွေငတွွေကြကျွ�တွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ 

အသ့ူအမှျားတ်ခြုံပ�တွေသူာပများာဏ်က့ျွ� သ့ူသူာမုျားအရ့ှှဆံို�� အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွတွေစတွေသူာ အရာများျာ�ခြုံ�စ်သူည်။ 

၃.၂ မှုပေါ်သုံး�ျာပေါ်သုံးာ �န် ်းမှှုန်း�မုှုမှုျာ�၏ အဓုိက်�ငုံး�ခြုံမှုစးမှုျာ�

တွေအာက်ျွပါတ့�သူည် လာများည်် ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အတင်ွ� ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�နှ်ုင် ် တွေချ�တွေငမွျားျာ�၏ သူယ််တွေဆိုာင်ထူးာ�တွေသူာ ပများာဏ်က့ျွ� 

အစီရင်ခံကျွာလအဆံို��၌ သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာတွေခြုံခရ့ှှန်ု့�င်တွေသူာ များတွေသူချာတွေသူာ ခန ်မှ်ျားန�်မုျားများျာ� ၏ အဓ့ိကျွရင်�ခြုံများစ်များျာ�နှ်ုင်် 

အနာဂုတ် အဓ့ိကျွယူ်ဆိုချက်ျွများျာ�ခြုံ�စ်သူည်။ 

၃.၂.၁ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံနှွ်ုငုံ်း ကြီးကု်�တို့ငုံးပေါ်ငုံမွှုျာ�အပေါ်�်တွို့ငုံး �ျက်း�း��ံ��ရှုံးရံုု�မုှုမှုျာ�

တွေချ�တွေငက့ွျွ� ခွင်ခ်ြုံပ�စဥ််ကျွတည်�ကျွရ့ှှခ်ဲတွေသူာ ရည်ရွယ််ချက်ျွသူက်ျွတွေသူခံအတွေထူးာက်ျွအထူးာ�အာ� တွေများှာ်လင် ် တွေငသွူာ� 

စီ�ဆိုင်�မုျားတွေချ�တွေငက့ွျွ� သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားရ့ှှတွေသူာ ခြုံ�စ်စဥ််တင်ွ တွေချ�တွေငသွူည် ပျက်ျွဆီို�သွူာ�သူည်။ ထ့ူး�ပျက်ျွဆီို�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ� 

သူည် တွေချ�တွေငတွန�့်��နှ်ုင် ် တွေချ�တွေင၏ွ မူျားလထ့ူးတွေရာက်ျွတွေသူာ အတ့��နှ်ု�န�်၌ ခန ်မှ်ျားန�်ထူးာ�တွေသူာ အနာဂုတ်တွေငသွူာ� စီ�ဆိုင်�မုျား၏ 

လက်ျွရ့ှှတန�့်�� ခြုံခာ�နာ�ချက်ျွခြုံ�စ်သူည်။ ဘဏ််သူည် ၄င်�တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ကြီးက့ျွ�တင်တွေငမွျားျာ�၏ ပျက်ျွဆီို�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ�အာ� အကဲျွခြုံ�တ်ရန ်

ပံ�မှျားနခ်ြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်သူည်။ ပျက်ျွဆီို�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ�က့ျွ� ဆံို��ခြုံ�တ်သူည််အခါ အရံုို�အခြုံများတ်စာရင်�တင်ွ မှျားတ်တမ်ျား�တင်သူင်သ်ူည်။ 

တွေချ�တွေငတွစ်ခ�ချင်�စီတင်ွ အနာဂုတ်တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျားများျာ� တွေလှာန်ည်�ခြုံခင်�က့ျွ� များတွေတရ့ှ့ှခင် တ့�င်�တာန်ု့�င်သူည်် 

အချက်ျွအလက်ျွတွေပ်တင်ွ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားစသူည် အကဲျွခြုံ�တ်ခြုံခင်�က့ျွ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ 

၃.၂.၂. အုမှုးခြုံ�ံပေါ်ခြုံမှု၊စက်းရံု� နှ်ုငုံ်း�စစည်းး�ကု်�ုယ်ာ၏ အသံုံး��ခြုံ��ပေါ်သုံးာ သုံးက်းတို့မှုး�

အ့မ်ျားခြုံခံတွေခြုံများ၊စက်ျွရံို�နှ်ုင်ပ်စစည်�က့ျွရ့ယ်ာက့ျွ� straight line နည်�လမ်ျား�က့ျွ�သံူ��မြဲပီ� ၄င်�တ့�က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�တွေသူာ သူက်ျွတမ်ျား� အလ့�က်ျွတန�့်�� 

တွေလှာသ်ူည်။ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့သူည် တွေများှာ်လင်ထ်ူးာ�တွေသူာ အသံူ��ခြုံပ�ပံ�နှ်ုင် ်လ�ပ်ငန�်သူတ်မှျားတ်ချက်ျွများျာ� က့ျွ� အတွေခြုံခခံမြဲပီ�ခန ်မှ်ျားန�်သူည်။ 

ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�မုျား၊ အသံူ��ခြုံပ�မုျား နှ်ုင် ်နည်�ပညာသူတ်မှျားတ်ချက်ျွ အတွေခြုံပာင်�အလဲတွေပ်မူျားတည်မြဲပီ� အသံူ��ခြုံပ�ထူးာ�တွေသူာ သူက်ျွတမ်ျား�များျာ�နှ်ုင် ်၄င်�

ပစစည်�များျာ�၏ ကျွျနတ်န�့်��များျာ�က့ျွ� အကျွျ�့�သူက်ျွတွေရာက်ျွသူည်။ ထ့ူး�တွေကြကျွာင် ်အနာဂုတ်တန�့်��တွေလှာခ်က့ျွ� ခြုံပနလ်ည်ဆိုန�်စစ်သူည်။

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၈၃



၄. ပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်�လဲက်းန်က်းမှုျာ�

၄.၁ . တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွများျာ�၏ အများျ�့�အစာ�များျာ�

၄.၂ တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�နှ်ုင် ်တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ�၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��များျာ�

တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွများျာ�အာ� တွေငတွွေကြကျွ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�နှ်ုင် ်တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေငတွွေကြကျွ�များျာ�ခြုံ�င် ်�ဲ့စည်�ထူးာ�သူည်။ တွေငတွွေကြကျွ� လက်ျွနက်ျွများျာ�၏ 

သူင်တ်င်တ်ွေသူာတန�့်��များျာ�သူည် တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားတနွ�်အာ�တွေပ� တွေရာင်�ချခြုံခင်�ထူးက်ျွ လက်ျွတစ်ကျွမ်ျား� တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်လမ်ျား�တွေကြကျွာင်�တင်ွ 

နှ်ု�ံစပ်လ့�လာ�တွေသူာ တ�က်ျွအ�ဲ့အစည်�များျာ�အကြကျွာ�တင်ွ တွေခြုံ�ရှှင်�ခြုံခင်� (သ့ူ� ) လဲှလှယ််ခြုံခင်� လ�ပ်န်ု့�င်တွေသူာ လက်ျွနက်ျွများျာ�၏ 

ပများာဏ်က့ျွ� တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွ၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��ဟု� ဆ့ို�လ့�သူည်။ 

အစီရင်ခံကျွာလ အဆံို��တင်ွ ဘဏ််သူည် ခြုံပနလ်ည်ခြုံ�စ်ပွာ�တွေသူာ ခြုံ�စ်စဥ််အလ့�က်ျွ သူင်တ်င်တ်ွေသူာတန�့်��ခြုံ�င် ် တ့�င်�တာတွေသူာ 

များည်သူည်် တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွက့ျွ�များဆ့ို� များက့ျွ�င်တွေဆိုာင်ထူးာ�ခ်ဲပါ။ 

၅. ပေါ်ငုံပွေါ်ကြံက်��ံ��ရှုံးရံုု�န်စးန်ာနု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ� စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု

ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ�သူည် တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ် ကြီးက့ျွ�တင်တွေငမွျားျာ� အချန့ထ်ူးပ်တ့��ခြုံခင်�၊ တွေငသွူာ�အပ်နှ်ုခံြုံခင်�နှ်ုင် ် တွေငတွွေပ�တွေငယူွ် 

လမ်ျား�တွေကြကျွာင်�များျာ� တွေဆိုာင်ရွက်ျွခြုံခင်�တ့� နှ်ုင် ်ဆိုက်ျွစပ်သူည်။ ၄င်�တ့�သူည် ဘဏ််က့ျွ� န်ု့�င်ငံခြုံခာ�တွေငတွွေကြကျွ� ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ၊ အတ့��

နှ်ု�န�်ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ၊ တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခနှ်ုင် ်တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ အပါအ၀င် တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်

နာန်ု့�င်တွေခြုံခ အများျ�့�များျ�့�တွေ�ာ်ခြုံပသူည်။ 

 တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားက့ျွ� ဘဏ််၏ စီ�ပွာ�တွေရ�၏ အတွေရ�ပါတွေသူာအစ့တ်အပ့�င်�တစ်ခ�ခြုံ�င် ် �ဲ့စည်�ထူးာ� 

သူည်။ ဘဏ််သူည် ဘဏ််၏စွန ်စ်ာ�လ့�စ့တ်များျာ�အတ့�င်� ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားနှ်ုင် ်အစီရင်ခံမုျားလ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�ပါ၀င်တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�ဆံို��ရှုံးရံုို� 

နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားက့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်။ ၄င်�တင်ွ ဘဏ််မှျားလ�ပ်တွေဆိုာင်တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွအများျ�့�များျ ့ူ �အတက်ွျွ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာ 

န်ု့�င်တွေခြုံခသူတ်မှျားတ်ချက်ျွတွေဘာင်များျာ�ပါ၀င်သူည်သူာများကျွ စီ�ပွာ� တွေရ� အများျ�့�အစာ�တွေပ  ်မူျားတည်၍ လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွများျာ�လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်။  

ဘဏ််သူည် ထ့ူး�တွေငတွွေကြကျွ�ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� တွေ�ာ်ထူး�တ်ရန၊် တ့�င်�တာရန၊် တွေစာင်က်ြကျွည််ရနနှ််ုင် ်တွေလျာပ်ါ�တွေစရန ်လ�ပ်တွေဆိုာင်သူည်် 

လ�ပ်ငန�်စဥ််များျာ�သူည် ထ့ူးတွေရာက်ျွမုျားရ့ှှများည်ဟု�ယံ်�ကြကျွည်သူည်။

၅.၁ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံ ွ�ံ��ရှုံးရံုု�န်စးန်ာနု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�

တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� ဘဏ််သ့ူ�  တွေပ�တွေချရများည်် တာ၀နမ်ျားျာ�ခြုံ�ည််ဆိုည်�အာ� တ�က်ျွအ�ဲ့အစည်�မှျား  တွေပ�တွေဆိုာင်ရန ်စ့တ်ကူျွ� 

များရ့ှှခြုံခင်� (သ့ူ�) တွေပ�တွေဆိုာင်ရန ်များစွမ်ျား�တွေဆိုာင်န်ု့�င်ခြုံခင်�တ့�တွေကြကျွာင် ်ခြုံ�စ်တွေပ်လာတွေသူာ တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို� နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� ဆ့ို�လ့�သူည်။ဘဏ််သူည် 

တွေချ�တွေငအွတက်ွျွလ့�အပ်သူည်် ခြုံပည််စံ�သူည်် အ တွေပါင်ပစစည်�နှ်ုင် ်လက်ျွခံန်ု့�င်တွေသူာ သူတ်မှျားတ်အဆိုင်ထ်ူးက်ျွတွေကျွျာ်လနွတ်ွေနလှင်လည်� 

ထ့ူး�အပါင်ပစစည်�က့ျွ� သ့ူမ်ျား�ယူ်န်ု့�င်ခွင်ရ့ှ်ှသူည်။ ဘဏ််သူည် တွေယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြုံ�င် ်တွေခြုံများနှ်ုင် ်တ့�က်ျွတာအတွေဆိုာက်ျွအအံ�က့ျွ�လည်� အတွေပါင် 

ပစစည်�အခြုံ�စ်လက်ျွခံသူည်။ အခြုံခာ�အများျ�့�အစာ�ခြုံ�စ်သူည််  အနည်�ဆံို��က့ျွ�င်တွေဆိုာင်န်ု့�င်တွေသူာအ တွေပါင်ပစစည်�အခြုံ�စ် တွေရှနှ်ုင်စ်က်ျွပစစည်�  
တ့�က့ျွ� လည်�လက်ျွခံသူည်။ လ�ပ်ငန�်တင်ွ� လက်ျွခံန်ု့�င်သူည်် ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခအတွေနအထူးာ�ရရ့ှှရန ် တွေချ�တွေငအွကဲျွခြုံ�တ်မုျားက့ျွ� 

ဝနတ်ွေဆိုာင်မုျားရယူ်သူူများျာ�၏ တွေချ�တွေငယူွ်ခြုံခင်�အစမှျား တွေနစ်ဥ််တွေချ�တွေငလွည်ပတ်တွေနသူည််အချန့တ်င်ွ တွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ 

ဘဏ််သူည် တွေချ�တွေင ွ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� တွေလျာပ်ါ�တွေစရန ် များျာ�စွာတွေသူာ မူျားဝါဒါများျာ�နှ်ုင် ် အတွေလအ်ကျွျင်မ်ျားျာ�က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင် 

သူည်။ တွေရှှ�အကျွျဆံို��လ�ပ်တွေဆိုာင်ချက်ျွသူည် ပံ�မှျားနလ်�ပ်တွေဆိုာင်တွေနကြကျွခြုံ�စ်တွေသူာ တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ကြီးက့ျွ�တင်တွေင ွများျာ�အတက်ွျွ အာများခံယူ်ခြုံခင်� 

ခြုံ�စ်သူည်။ ဘဏ််သူည် တွေချ�တွေင ွဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� တွေလျာပ်ါ�တွေစခြုံခင်� (သ့ူ� ) အတွေပါင်ပစစည်� အများျ�့�အစာ�အလ့�က်ျွ လက်ျွခံန်ု့�င်သူည်် 

အတွေနအထူးာ� လမ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွက့ျွ� အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်သူည်။ တွေချ� တွေငနှွ်ုင် ် ကြီးက့ျွ�တင်တွေငအွတက်ွျွ အဓ့ိကျွအတွေပါင်ပစစည်� 
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အများျ�့�အစာ�တင်ွ တွေခြုံများနှ်ုင် ် အတွေဆိုာက်ျွအအံ�များျာ�အတွေပ  ် တွေကျွာက်ျွခံသူည််တွေင၊ွ စာချ�ပ်ခြုံ�င် ် တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ လ�ပ်တွေဆိုာင်ခြုံခင်�၊ 

အာများခံများျာ�၊ စီမံျားက့ျွန�်များျာ� စာချ�ပ်ချ�ပ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ် လတူွေနထ့ူး�င်ရနပ့်�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�လည်� တွေချ�တွေင၏ွ အာများခံများျာ�အတက်ွျွ 

လက်ျွခံန်ု့�င်သူည်။ 

ဘဏ််လ�ပ်ငန�်နှ်ုင် ်များသူက်ျွဆ့ို�င်တွေသူာ ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားယူ်များျာ�၏ တွေချ�တွေငမွျားျာ�အာ�လံ��များျာ�လည်� လံ�ခြုံခ�စ့တ်ချတွေစသူည်။ ထ့ူး�အခြုံပင် တွေချ�တွေင ွ

ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားတွေလျာပ်ါ�တွေစရန ်ပျက်ျွဆီို�ဆံို��ရှုံးရံုို�မုျားများျာ�က့ျွ� ခြုံပတွေသူာ အရာများျာ�ကျွ ညွနှခ်ြုံပလှင် ဘဏ််သူည် တ�က်ျွအ�ဲ့အစည်�မှျား တွေနာက်ျွထူးပ် 

အတွေပါင်ခံပစစည်�များျာ�က့ျွ�ရှှာတွေ�ွသူည်။ 

တ�က်ျွလတ်ွလပ်တွေသူာ တန�့်��ခြုံ�တ်သူူများျာ�ကျွ တန�့်��သူတ်မှျားတ်တွေသူာ နည်�စနစ်များျာ�က့ျွ� အတွေခြုံခခံ၍ သူတ်မှျားတ် ထူးာ�တွေသူာ အတွေပါင် 

ပစစည်�၏ သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��က့ျွ�ခြုံ�တ်သူည်။ ၄င်�က့ျွ� တွေချ�တွေငလွ�ပ်ငန�် များစတင်ခင်ကျွတည်�ကျွ ခြုံပ�လ�ပ်သူည်။ လတ်ွလပ်စွာ 

ခန ်မှ်ျားန�်ထူးာ�တွေသူာ အတွေရာင်�တနွ�်အာ�၏ ၃၀ ရာခ့�င်နှ်ု�န�်မှျား ၇၀ ရာခ့�င်နှ်ု�န�်အကြကျွာ� တွေချ�တွေငက့ွျွ� တွေပ�သူည်။ တွေချ�တွေငအွသူစ်ခြုံပနလ်�ပ် 

တွေသူာ အချန့တ်င်ွ အ တွေပါင်ပစစည်� က့ျွ� တန�့်��ခြုံပနလ်ည် သူတ်မှျားတ်သူည်။ customer ဘက်ျွမှျား အတွေပါင်ပစစည်�နှ်ုင် ်ပတ်သူတ်မြဲပီ� 

တွေခြုံပာင်�လဲမုျားတစ်စံ�တစ်ရာ တွေများ�ခြုံများန�်လာခ်ဲပါကျွ ခြုံပနလ်ည် တန�့်��ခြုံ�တ်ခြုံခင်�ခြုံ�င် ်ဆံို��ခြုံ�တ်သူည်။

တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားနှ်ုင် ် ထ့ူးန�်ချ�ပ်မုျားက့ျွ� လစဥ်် ဘ�တ်ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�သ့ူ�  အစီရင်ခံတွေသူာ တွေချ�တွေင ွတွေကျွာ်များတီကျွ 

အဓ့ိကျွတွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ တွေချ�တွေငအွတ့�င်�အတာက့ျွ� တွေချ�ယူ်သူူများျာ�၏ စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်က့ျွ� ပံ�မှျားန ်ဆိုန�်စစ်မြဲပီ� စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွကြကျွသူည်။ 

အတ့��နှ်ုင် ်ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေင ွခြုံပနလ်ည်တွေပ�တွေဆိုာင်မုျားတာ၀နမ်ျားျာ�နှ်ုင် ်လ့�အပ်လာပါကျွ တွေချ�တွေငသွူတ်မှျားတ်ချက်ျွက့ျွ� ခြုံပနလ်ည်သူတ်မှျားတ် 

န်ု့�င်သူည်။

၅.၁.၁.ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံ�ံွ��ရှုံးရံုု�န်စးန်ာနု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�အတွို့က်းအခြုံမှုငုံ်း�ံ��အတုို့�ငုံး�အတို့ာ

တွေအာက်ျွပါဇယ်ာ�သူည် အစီရင်ခံသူည်် ကျွာလအဆံို��၌ ဘဏ််၏ တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခအတက်ွျွ အခြုံများင်ဆံ်ို�� အတ့�င်�အတာက့ျွ� 

တင်ခြုံပထူးာ�သူည်။ ၄င်�တင်ွ တ�က်ျွအ�ဲ့အစည်�သူည် ၄င်�တ့�တာ၀နမ်ျားျာ�က့ျွ� လ�ပ်တွေဆိုာင်ရန ်ပျက်ျွကွျွက်ျွလာပါလှင် များည်သူည်် 

အတွေပါင်ပစစည်�များျာ�၏ (သ့ူ� ) အခြုံခာ�အာများခံများျာ�၏ တန�့်��က့ျွ� ထူးည််များတက်ွျွဘဲ လက်ျွကျွျနစ်ာရင်�၏အ�ွင်အ်ပ့တ်တင်ွ 

ထူးည််ထူးာ�သူည်။ လက်ျွကျွျနစ်ာရင်�အ�ွင်တ်င်ွ တွေချ� တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ အများျာ�ဆံို��အတ့�င်�အတာသူည် 

ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အတွေနအထူးာ� တွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ အစီရင်ခံထူးာ�သူည််အတ့�င်� ၄င်� လက်ျွနက်ျွများျာ�၏ ပများာဏ်ခြုံ�စ်သူည်။ 

တွေချ�တွေငအွတက်ွျွ တွေချ� တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ အများျာ�ဆံို��အတ့�င်�အတာသူည် အကျွယ််၍ ထူး�တ်ထူးာ�သူည်် လက်ျွနက်ျွတာ၀နမ်ျားျာ�က့ျွ� 

တွေပ�သူည််အခါ ဘဏ်် တွေပ�ရများည်် အများျာ�ဆံို��ပများာဏ်ခြုံ�စ်သူည်။ အတွေကျွာင်အထူးည်တွေ�ာ်ရာတင်ွလည်� တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ 

အများျာ�ဆံို��အတ့�င်�အတာသူည် ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားယူ်သူူ  များျာ�က့ျွ�တွေပ�တွေသူာ တွေချ�တွေငအွ တွေထူးာက်ျွအပ်ံ၏ ပများာဏ်ခြုံ�စ်သူည်။
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The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Cash and cash 
equipments 159,534,187 214,082,340 158,337,352 212,171,197 

Loan and advances 663,064,873 567,930,985 651,064,873 555,930,985 

Investment securities 147,300,000 101,630,000 151,664,000 107,494,000 

Other assets 34,262,907 17,242,120 33,592,594 16,761,029 

1,004,161,966  900,885,446 994,658,818 892,357,210 

Off-Balance Sheet

Performance  
Guarantee 8,143,988 21,512,024  8,143,988 21,512,024 

Contingent liabilities 48,866,877 25,824,353 48,866,877 25,824,353 

Undrawn loan  
commitments 64,186,284 56,508,668 64,186,284 56,508,668

121,197,148 103,845,045 121,197,148 103,845,045 

Total maximum  
exposure to credit risk

1,125,359,115 1,004,730,490 1,115,855,967 996,202,255 

အာမှု�ံ�စစည်းး�နှ်ုငုံ်းအခြုံ�ာ�ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံ�ုွ�ငုံး�ာတုို့��ခြုံမှှုငုံ်းမုှုမှုျာ�

အခြုံခာ�ဘဏ််များျာ�နှ်ုင် ် ဘဏ််၏အပ်တွေငနှွ်ုင် ် ပတ်သူက်ျွ၍ ဘဏ််သူည် တွေချ�တွေငဆံွို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေချက့ျွ�နည်�န်ု့�င်သူများ  ှ နည်�ရန ်

ရည်ရွယ််ချက်ျွခြုံ�င် ်ဘဏ််တင်ွအပ်နှ်ုတံွေသူာ တွေငမွျားျာ�က့ျွ� တွေချ� တွေငကွျွာမ့ျားတွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွအခြုံ�စ် ထူးာ�ရ့ှှသူည်။  

အာများခံပစစည်�နှ်ုင်အ်ခြုံခာ�တွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာတ့��ခြုံများငု်မု်ျားများျာ�၏ တွေငတွွေကြကျွ�သူက်ျွတွေရာက်ျွမုျားသူည် သ့ူသူာထူးင်ရှှာ�လ့မ််ျားများည် များဟု�တ်ပါ။

ဘဏ််မှျားတွေပ�တွေသူာတွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင် ် ကြီးက့ျွ�တင်တွေငမွျားျာ�တင်ွ တွေအာက်ျွပါအတွေပါင်ပစစည်�အများျ�့�အစာ�များျာ�အတက်ွျွ အတွေ�ကျွ� 

တ့��ခြုံများငု်ရ်ရ့ှှကြကျွသူည်။

 • တွေခြုံများနှ်ုင်အ်တွေဆိုာက်ျွအ��များျာ� အတွေပ်တွေကျွာက်ျွခံခြုံခင်�
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 • စက်ျွရံို�နှ်ုင်စ်က်ျွယ်န်ုတရာ�များျာ�အတွေပ်တွေငတွွေချ�ယူ်မုျားများျာ�

 • လတူွေနအ့မ်ျားရာအတွေဆိုာက်ျွအအံ�များျာ�အတွေပ်တွေပါင်နှ်ုခံြုံခင်�

 • အတွေပါင်ပစစည်�

 • ယ်ာဉ််များျာ�

 • ဘဏ််အာများခံ - ဘဏ််၏အာများခံစာရွက်ျွစာတမ်ျား�များျာ�

 • တွေငစွ�တွေငစွာရင်�များျာ�တင်ွသူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာအပ်တွေငမွျားျာ�နှ်ုင်လ်က်ျွကျွျနတ်ွေငမွျားျာ�

၅.၁.၂ စက်းမုှုလဲ��းငုံန်း�မှုျာ�၏ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံ ွ�ံ��ရှုံးရံုု�န်စးန်ာနု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�

တွေအာက်ျွပါဇယ်ာ�သူည် အစီရင်ခံစာကျွာလအဆံို��တင်ွ စက်ျွမုျားလ�ပ်ငန�်များျာ�၏ နယ််ပယ််အတ့�င်�အတာအတွေပ  ်အတွေခြုံခခံ၍ ဘဏ််

၏တွေချ�တွေငနှွ်ုင်တ့်��တက်ျွမုျားများျာ�က့ျွ�တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။ 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Agricultural 438,942 1,046,721 438,942 1,046,721

Live Stock 1,160,652 1,454,221 1,160,652 1,454,22

Manufacturing 61,308,779 59,886,775 61,308,779 59,886,775 

Trading 265,500,964 259,713,334 265,500,964 259,713,334

Transportation 2,785,819 4,520,601 2,785,819 4,520,601

Construction 166,871,600 142,441,565 166,871,600 142,441,565

Service 114,518,772 76,098,207 102,518,772  64,098,207

Housing Loan 1,620,424                      - 1,620,424                -

Pledge 4,886,760 9,301,547 4,886,760 9,301,547 

Hire Purchase  3,324,048 1,255,974 3,324,048 1,255,974 

Staff Loan 972,339   7,267,217 972,339 7,267,217

General 13,008,862 1,576,693 13,008,862 1,576,693 

Loans to Other banks 25,135,000 3,368,130 25,135,000 3,368,130

Credit Cards 1,531,913                      - 1,531,913                 -

Total 663,064,873 567,930,985 651,064,873 555,930,985 

၅.၁.၃ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံမွှုျာ�နှ်ုငုံ်းကြီးကု်�တို့ငုံးပေါ်ငုံမွှုျာ�၏ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံအွ�ည်းးအပေါ်သွုံး�

တွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင်တ့်��တက်ျွမုျားများျာ�က့ျွ� တွေယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြုံ�င် ် CBM မှျား ညွနှက်ြကျွာ�ချက်ျွများျာ�နှ်ုင်လ်မ်ျား�ညွနှခ်ျက်ျွ များျာ�အရ ဘဏ််တင်ွ�ရ့ှှ 

အဆိုင်သ်ူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ အတွေ�ကျွ�အဆိုင်သ်ူတ်မှျားတ်ချက်ျွနှ်ုင်အ်ညီ အဆိုင်သ်ူတ်မှျားတ်သူည်။ တွေအာက်ျွပါဇယ်ာ�သူည် ဘဏ််၏

တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်တ့��တက်ျွမုျားများျာ�၏ အတွေ�ကျွ�အဆိုင် ်သူတ်မှျားတ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။  
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စွမှုး�ပေါ်�ာငုံး�ည်းးက်ျ�ငုံး�ပေါ်သုံးာပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံ ွ(Non-Performing Loans)

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ််၏ အမ့ျားန ်တ်ွေကြကျွာ်ခြုံငာစာအမှျားတ် ၁၇/၂၀၁၇ ရရနပ့်�င်ခွင်မ်ျားျာ�အများျ�့�အစာ�သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်လျာထူးာ�

ခြုံခင်� ဆ့ို�င်ရာစည်�များျဉ််�အရ ဘဏ််၏ဝင်တွေငအွတက်ွျွ အကျွျ�့�ခြုံပ�ခြုံခင်�များရ့ှှတွေသူာတွေချ�တွေငမွျားျာ�နှ်ုင် ် သံူသူယ်ရ့ှှ�ွယ််အဆိုင်နှ််ုင််

 ဆံို��ရှုံးရံုို�န်ု့�င်တွေသူာအဆိုင်ဟ်ု� သူတ်မှျားတ်တွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�က့ျွ� စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်ကျွျဆိုင်�တွေသူာတွေချ�တွေင ွ(Non-Performing Loans) 

ဟု�တွေခ်သူည်။ ထ့ူး�စွမ်ျား�တွေဆိုာင်ရည်ကျွျဆိုင်�တွေသူာတွေချ�တွေငမွျားျာ�အတက်ွျွ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့သူည် တွေငတွွေချ�သူူ၏ အနာဂုတ်တွေများှာ်မှျားန�်

 တွေငတွွေကြကျွ�စီ�ဆိုင်�မုျားအတွေခြုံခအတွေန၊ ဘဏ္ဍာာတွေရ�အတွေခြုံခအတွေန၊ လ�ပ်ငန�်နှ်ုင် ်စီ�ပွာ�တွေရ� အတွေခြုံခအတွေန အစရ့ှှတွေသူာ အချက်ျွများျာ�အတွေပ်

တင်ွ အတွေခြုံခခံကျွာ စဥ််�စာ�ဆံို��ခြုံ�တ်တွေလရ့ှ်ှကြကျွသူည်။

သုံးး�ခြုံ�ာ�လဲျာထားာ�ခြုံ�ငုံး�

ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား ၂၀၁၇ ခ�နှ်ုစ် ဇူလ့�င်လ ၇ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင်ထူး�တ်ခြုံပနတ်ွေသူာ အမ့ျားန ်တ်ွေကြကျွာ်ခြုံငာစာအမှျားတ် ၁၇/၂၀၁၇ ရရန်

ပ့�င်ခွင်မ်ျားျာ�အများျ�့�အစာ�သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�နှ်ုင် ်လျာထူးာ�ခြုံခင်� ဆ့ို�င်ရာစည်�များျဉ််� သူည် ထူး�တ်ခြုံပနသ်ူည််တွေနမှ်ျား ၆လ အတင်ွ� အကျွျ�့�

သူက်ျွတွေရာက်ျွမှျားရ့ှှတွေစမြဲပီ� ဘဏ််သူည် ၄င်�အမ့ျားန ်တ်ွေကြကျွခြုံငာချက်ျွအရ တွေချ�တွေင၊ွ ကြီးက့ျွ�ထူး�တ်တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်လက်ျွကျွျန ်ရှှင်�တမ်ျား�တင်ွ ပါရ့ှှ

တွေသူာ ရပ့�င်ခွင်အ်တက်ွျွသူာများကျွ လက်ျွကျွျနရှ်ှင်�တမ်ျား�တင်ွများပါရ့ှှတွေသူာ ရပ့�င်ခွင်အ်တက်ွျွပါ သီူ�ခြုံခာ�လျာထူးာ�ခြုံခင်�က့ျွ� ခြုံပ�လ�ပ်

ထူးာ�သူည်။

�ု�ငုံး�ငံုံထ်ားာ�ပေါ်သုံးာအတုို့��

တွေချ�တွေင ွနှ်ုင် ်ကြီးက့ျွ�ထူး�တ်တွေချ�တွေငတ့ွ�အာ� သံူသူယ်ခြုံ�စ်�ွယ်် သ့ူ�များဟု�တ် ဆံို��ရှုံးရံုို�တွေသူာအဆိုင်ဟ်ု�သူတ်မှျားတ်ထူးာ�ပါကျွ သူတ်မှျားတ်ရက်ျွ

တွေရာက်ျွတွေသူာ်လည်�များရတွေသူ�တွေသူာအတ့��ဝင်တွေငမွျားျာ�အာ� အခြုံများတ်အခြုံ�စ်သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�များခြုံပ�ပါ။

တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါဇယ်ာ�တင်ွ တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ကြီးက့ျွ�ထူး�တ်တွေချ�တွေငတ့ွ�အာ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်ဗဟ့ု�ဘဏ််မှျား ထူး�တ်ခြုံပနတ်ွေသူာ အမ့ျားန ်တ်ွေကြကျွာ်ခြုံငာ

စာ အမှျားတ် ၁၇/၂၀၁၇ အရ အများျ�့�အစာ�ခဲွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။
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CBM's notification no. 17/2017

2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000

Classification 
of loans & 
advances

Days past 
due

Provision 
on short-

falls 
 in security 

value

NPL * loans 
& advances

Interest in 
suspense

Valuation of 
security

NPL * loans 
& advances

Interest in 
suspense

Valuation of 
security

Standard 30 0% 615,011,852 -00 835,195,310 556,146,047 -00  971,486,610 

Watch 31-60 5% 140,270 -00 1,779,370 -00 -00 -00

Substandard 61-90 25% 1,916,976 -00 3,111,060  293,165 -00  320,160

Doubtful 91-180 50% 15,601,203 121,274 5,785,550 10,060,365 927,534 16,647,955

Loss over 180 100%  30,394,572 4,565,658 103,992,080 1,431,408 564,123 2,579,421

663,064,873  4,686,932  949,863,370 567,930,985 1,491,658 991,034,146 

Total NPL %           = 4.83% Total NPL %           = 4.65%

CBM's notification no. 17/2017

2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000

Classification 
of loans & 
advances 

Days past 
due 

Provision 
on short-

falls in 
security 

value 

NPL * loans 
& advances 

Interest in 
suspense 

Valuation of 
security 

NPL * loans 
& advances 

Interest in 
suspense 

Valuation of 
security 

Standard 30 0% 615,011,852 -00 835,195,310 554,146,047 -00  971,486,610 

Watch 31-60 5% 140,270 -00 1,779,370 -00 -00 -00

Substandard 61-90 25% 1,916,976 -00 3,111,060  293,165 -00  320,160

Doubtful 91-180 50% 3,601,203 121,274 5,785,550 10,060,365 927,534 16,647,955

Loss over 180 100%  30,394,572 4,565,658 103,992,080 1,431,408 564,123 2,579,421

651,064,873  4,686,932  949,863,370 555,930,985 1,491,658 991,034,146 

Total NPL %           = 4.83% Total NPL %           = 4.65%

The Bank

The Group

- -

- - - -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-
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2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000

Loans & advances Investment securities Loans & advances Investment securities

Neither past due nor impaired 615,011,852 147,300,000 556,146,047 101,630,000

Past due but not impaired 2,057,246 -00 293,165 -00

Individually past due and impaired 45,995,775 -00 11,491,773 -00

663,064,873 147,300,000 567,930,985 101,630,000 

2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000

Loans & advances Investment securities Loans & advances Investment securities

Neither past due nor impaired 615,011,852 151,664,000 544,146,047 107,494,000

Past due but not impaired 2,057,246 -00 293,165 -00

Individually past due and impaired 33,995,775 -00 11,491,773 -00

651,064,873 151,664,000 555,930,985 107,494,000 

The Group

The Bank

- -

- -

-

-

-

-

၅.၂ ပေါ်ငုံခွြုံဖွဲ့စးလွဲယ်းမုှု �ံ��ရှုံးရံုု�န်စးန်ာနု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ�

တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ ဆ့ို�သူည်မှျားာ ဘဏ််သူည် ၎င်�၏တွေငစီွ�ဆိုင်�မုျားဆ့ို�င်ရာ တာဝနဝ်တတ ရာ�များျာ�က့ျွ� ခြုံ�ည််ဆိုည်�ရန ်များ

တည်မြဲင့မ်ျားတွေသူာအန်ုတရာယ််ခြုံ�စ်သူည်။

များည်သူည််ဘဏ််များဆ့ို� စီ�ပွာ�တွေရ�လ�ပ်ငန�်များျာ�သူည် များကြကျွာခဏ် ကဲွျွခြုံပာ�ခြုံခာ�နာ�တွေသူာ အသံူ��အနှ်ု�န�်များျာ�နှ်ုင် ် ကဲွျွခြုံပာ�ခြုံခာ�နာ�တွေသူာ 

အများျ�့�အစာ�များျာ�ခြုံ�စ်တွေသူာတွေကြကျွာင် ်ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်တွေချ�တွေင ွသူက်ျွတမ်ျား�များျာ� က့ျွ�က်ျွညီမုျားညုနှ့်ု�့င်�ရန ်များခြုံ�စ်န်ု့�င်တွေချ။ က့ျွ�က်ျွညီမုျားများရ့ှှတွေသူာ 

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်တွေချ�တွေင ွသူက်ျွတမ်ျား�များျာ�က့ျွ� ထ့ူးန�်ချ�ပ်ရခြုံခင်�သူည် ဘဏ််၏ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားတင်ွ အတွေခြုံခခံကျွျသူည်။

တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား၏ ရည်ရွယ််ချက်ျွမှျားာဘဏ််သူည် ခြုံ�ည််ဆိုည်�ရန ်လံ�တွေလာက်ျွ တွေသူာတွေင ွသ့ူ�များဟု�တ် 

၄င်�နှ်ုင် ်ညီများှတွေသူာအရာများျာ�က့ျွ� အချန့နှ််ုင် ်အခြုံများနထ့်ူးတွေရာက်ျွစွာ ထူး�တ်လ�ပ်န်ု့�င်သူည်် စွမ်ျား�တွေဆိုာင်န်ု့�င်မုျား ရ့ှှတွေစရနခ်ြုံ�စ်သူည်။

တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာန်ု့�င်တွေခြုံခ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားက့ျွ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဌာနမှျား စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ပ်ချ�ပ်   တွေရ� နှ်ုင် ် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျား- တွေချ�တွေင ွ တွေကျွာ်များတီ

 ("ALCO") သ့ူ�  သူတင်�ပ့�သူည်။ ALCO အစည်�အတွေဝ�က့ျွ� ဘဏ််၏တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားအန်ုတရာယ်် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအာ� ကြီးကီျွ�ကြကျွပ်ကွျွပ်ကဲျွ

ရန ် လစဉ််ကျွျင်�ပမြဲပီ� အလ�ပ်အမုျားတွေဆိုာင်မှျား တွေခ်တွေသူာ အစည်�အတွေဝ�များျာ� အခြုံပင် အပတ်စဉ််ကျွျင်�ပတွေသူာ "တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျား

အစည်�အတွေဝ�" က့ျွ�လည်� ကျွျင်�ပသူည်။ ဘဏ််တင်ွ ရင်ဆ့ို�င်တွေနရတွေသူာ သူဘာဝတွေဘ�အန်ုတရာယ််များျာ� အတွေကြကျွာင်�ပါ၀င်သူည််

 စီ�ပွာ�တွေရ�ဆ့ို�င်ရာအတွေရ�တွေပ်အစီအစဉ်် (“BCP”) ရ့ှှသူည်။ အဆ့ို�ပါ BCP လ�ပ်ငန�်သူည် သူဘာဝတွေဘ�အန်ုတရာယ််ကျွျတွေရာက်ျွ

စဉ််အတင်ွ� တွေငလွှလဲ�ပ်ငန�်က့ျွ� များည်သ့ူ�  က့ျွ�င်တယ်ွ်ရများည်က့ျွ� အဆိုင်မ်ျားျာ�နှ်ုင်လ်�ပ်ထံူး��လ�ပ်နည်�များျာ� ပါ၀င်သူည်။ သူာများနစီ်�ပွာ�တွေရ�
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လ�ပ်ငန�်များျာ�တင်ွ သူာများကျွ တွေပ်တွေပါက်ျွလာတွေသူာ အတွေရ�တွေပ်အတွေခြုံခအတွေနများျာ�နှ်ုင် ် တွေတဆံ့ို�ခြုံခင်�၊ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်အကျွျပ်အတည်�

 အတွေခြုံခအတွေနများျာ� အတက်ွျွလည်� ပါ၀င်သူည်။ 

တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားအန်ုတရာယ််စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား မူျားတွေဘာင်၏ တစ်စ့တ်တစ်ပ့�င်�အခြုံ�စ် စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားအ�ဲ့ မှျားချမှျားတ်ထူးာ�သူည်များျာ� နှ်ုင် ်တွေဒါသူန်ုတရ

အာဏ်ာပ့�င်များျာ�ကျွသူတ်မှျားတ်ထူးာ�သူည််လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�၊ စည်�များျဉ််�များျာ�ကျွသူတ်မှျားတ်ထူးာ�သူည်် အတ့�င်� ဘဏ််သူည် ၎င်�၏

 တွေရတ့�တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်ရန ်လံ�တွေလာက်ျွတွေသူာ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်တွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�က့ျွ� ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ရန ်လ့�အပ်သူည်။ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်သူည််

 ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�သူည် အစ့��ရတွေငတွွေချ�သူက်ျွတွေသူခံလက်ျွမှျားတ်များျာ�၊ ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ် ဗဟ့ု�ဘဏ််နှ်ုင် ် တွေချ�တွေငရွယူ်ခြုံခင်�၊ တွေငသွူာ�

ရနပံ်�တွေင ွက့ျွ�င်တွေဆိုာင်ထူးာ�ခြုံခင်�တ့�  ပါ၀င်သူည်။

၀နတ်ွေဆိုာင်မုျား၀ယ််ယူ်သူူများျာ� တွေငထွူး�တ်ယူ်န်ု့�င်ရန ်တွေငသွူာ�အခြုံပည််အ၀ရရ့ှှန်ု့�င်တွေစရန ်တွေသူချာရများည်။

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Liquidity ratio  23.61% 24.22% 22.3% 22.77%

ဘဏ််၏ တွေငခွြုံ�စ်လယ်ွ်မုျားအတက်ွျွ အနည်�ဆံို�� လ့�အပ်ချက်ျွ ၂၀% သူည် အတွေကြကျွာင်�ကြကျွာ�စာနပံါတ် ၁၉/၂၀၁၇ အရ ဗဟ့ု�ဘဏ််

ကျွသူတ်မှျားတ်သူည်။

၅.၂.၁. သုံးက်းတို့မှုး�အာ� ပေါ်လ်ဲလဲာသံုံး��သုံး�းခြုံ�ငုံး�

တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါဇယ်ာ�သူည် အစီရင်ခံစာကျွာလ၏အဆံို��ရ့ှှ ကျွျနစ်ာချ�ပ်ရရနသ်ူက်ျွတမ်ျား�က့ျွ� အတွေခြုံခခံ၍ တွေလှာတ်ွေင ွ တွေပ�ခြုံခင်�

များရ့ှှသူည််စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆ့ို�ထူးာ�တွေသူာ တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျားက့ျွ� အတွေခြုံခခံ၍ ဘဏ််၏ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်  တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေသူာတွေငတွွေကြကျွ�

များျာ�က့ျွ� ခဲွခြုံခမ်ျား�စ့တ်ခြုံ�ာသူည်။ညုနှ့်ု�့င်�ထူးာ�သူည်် တွေလှာတ်ွေပ�တွေင ွတွေပ�ခြုံခင်�များရ့ှှသူည််စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆ့ို�ထူးာ�တွေသူာ တွေပ�ရနရ့ှ်ှတွေသူာ( သ့ူ�  )

ရရနရ့ှ်ှတွေသူာ တွေငသွူာ�စီ�ဆိုင်�မုျား စသူည် ပါ၀င်မြဲပီ�  ဘဏ္ဍာာ တွေရ�အတွေနအထူးာ� တွေကြကျွညာချက်ျွတင်ွ တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွ၏ ပများာဏ်

 များပါ၀င်တွေချ။ 

အမူျားအကျွျင်တ်စ်ခ�အရ တွေချ�တွေငအွချ�့၏ တွေများှာ်လင်ထ်ူးာ�သူည််တွေငစီွ�ဆိုင်�မုျားသူည် တွေအာက်ျွပါထူး�တ်တွေ�ာ်ခြုံပမုျားမှျားထံူးမှျား သ့ူသ့ူသူာသူာ

ကဲွျွခြုံပာ�ခြုံခာ�နာ�သူည်။ ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျား ၀ယ််ယူ်သူူများျာ�ထံူးမှျား တွေငသွူာ�အပ်နှ်ုမုံျား ဝယ််လ့�အာ�ရ့ှှတွေနစဥ်် တွေငသွူာ� အပ်နှ်ုမုံျား တည်မြဲင့မ်ျားတွေနသူည်

ဟု� တွေများှာ်လင်ရ်မြဲပီ� ဘဏ််အတက်ွျွ တွေရရည်ရနပံ်�တွေင ွအထူးာက်ျွအပ်ံ ခြုံ�စ်ခ်ဲသူည်။ 

အလာ�တပူင် များရို�တ်သ့ူမ်ျား�ရတွေသူ�သူည်် တွေချ�တွေငဆ့ွို�င်ရာကျွတ့ကျွဝတ်များျာ�သူည် ၀ယ််လ့�အာ�ခြုံ�င် ်စာချ�ပ်အရရရ့ှှတွေန စဥ်် ချက်ျွချင်�

တွေရ�ဆဲွိုခံရရန ်တွေများှာ်လင်သ်ူည်။
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5.2.1   Maturity Analysis 

The Group

(MMK'000) On demand or 
less than 3 

months 
3 to 12 
months Over one year No specific 

Maturity Total 

2018

Assets

Cash and cash equivalen  32,594,943          5,365,959        -00                      121,573,285          159,534,187       

Loan and advances   195,407,844         296,553,006   171,104,023           -00                     663,064,873     

Other assets   29,336,364          125,807,351     32,283,192           -00                     187,426,907      

  257,339,150        427,726,316    203,387,215        121,573,285         1,010,025,966  

Liabilities 

Deposit from banks   123,703               12,981              626,913                3,163,748              3,927,345          

Deposit from customers   347,063,357        147,542,751      359,517,398          56,623,619           910,747,125       

Other liabilities   62,620,330         -00                 4,686,932             -00                     67,307,261         

  409,807,390      147,555,732    364,831,243        59,787,367           981,981,731       

On-Balance Sheet 

Liquidity Gap   (152,468,239)     280,170,584   (161,444,028)      61,785,919           28,044,235       

Off-balance sheet 

Performance Guarantee   2,994,172             -00                 5,149,816              -00                     8,143,988          

Contingent liabilities   34,744,347           -00                 14,122,530            -00                     48,866,877       

Commitments  -00                     -00                 -00                      64,186,284           64,186,284        

Off-balance sheet 

Liquidity Gap   37,738,519          -00                 19,272,346           64,186,284          121,197,148        

Net Liquidity Gap   (190,206,758)     280,170,584   (180,716,374)       (2,400,365)        (93,152,913)      

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

၅.၂.၁. သုံးက်းတို့မှုး�အာ� ပေါ်လ်ဲလဲာသံုံး��သုံး�းခြုံ�ငုံး�
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(MMK'000) On demand or 
less than 3 

months 
3 to 12 
months Over one year No specific 

Maturity Total 

2017

Assets

Cash and cash equivalen  53,797,146            5,000,000      -00                      155,285,195          214,082,340     

Loan and advances   246,735,843        265,859,447     55,335,695          -00                     567,930,985     

Other assets   14,347,897           25,865,287      84,522,937           -00                     124,736,120       

  314,880,886       296,724,734    139,858,632        155,285,195        906,749,446     

Liabilities 

Deposit from banks   14,223,571            4,372,301         8,321,125              5,281,815             32,198,812        

Deposit from customers   277,832,445         173,493,433     325,532,100         54,715,667            831,573,644      

Other liabilities   21,614,875            -00                 1,491,658              -00                     23,106,533        

  313,670,891        177,865,734     335,344,882       59,997,482          886,878,989     

On-Balance Sheet 

Liquidity Gap   1,209,995            118,859,000   (195,486,251)      95,287,712           19,870,456        

Off-balance sheet 

Performance Guarantee   21,512,024           -00                 -00                      -00                     21,512,024        

Contingent liabilities   25,824,353          -00                 -00                      -00                     25,824,353       

Commitments  -00                     -00                 -00                      56,508,668          56,508,668      

Off-balance sheet 

Liquidity Gap   47,336,377          -00                 -00                      56,508,668        103,845,045     

Net Liquidity Gap   (46,126,382)       118,859,000   (195,486,251)      38,779,045          (83,974,588)     
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The Bank
(MMK'000) On demand or 

less than 3 
months 

3 to 12 
months Over one year No specific 

Maturity Total 

2018

Assets

Cash and cash equivalen  32,594,943          5,365,959        -00                      120,376,450         158,337,352      

Loan and advances   195,407,844         290,553,006   165,104,023          -00                     651,064,873      

Other assets   29,336,364          125,807,351     30,112,879            -00                     185,256,594     

  257,339,150        421,726,316     195,216,902        120,376,450       994,658,818     

Liabilities 

Deposit from banks   123,703               12,981              626,913                3,163,748              3,927,345          

Deposit from customers   347,063,357        147,542,751      359,517,398          56,623,619           910,747,125       

Other liabilities   62,322,037          -00                 4,686,932             -00                     67,008,968       

  409,509,097      147,555,732    364,831,243        59,787,367           981,683,438     

On-Balance Sheet 

Liquidity Gap   (152,169,946)      274,170,584    (169,614,341)       60,589,083        12,975,380        

Off-balance sheet 

Performance Guarantee   2,994,172             -00                 5,149,816              -00                   

Contingent liabilities   34,744,347           -00                 14,122,530            -00                   

Commitments   -00                     -00                 -00                      64,186,284         

Off-balance sheet 

Liquidity Gap   37,738,519          -00                 19,272,346           64,186,284          121,197,148        

Net Liquidity Gap   (189,908,465)     274,170,584    (188,886,686)     (3,597,200)         (108,221,768)    

  64,186,284 

  48,866,877 

  8,143,988 

-

-

-

-

- -

-

- - -

-

-

-

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၉၄



(MMK'000) On demand or 
less than 3 

months 
3 to 12 
months Over one year No specific 

Maturity Total 

2017

Assets

Cash and cash equivalen  51,886,002          5,000,000      -00                      155,285,195          212,171,197         

Loan and advances   246,735,843        265,859,447     43,335,695          -00                     555,930,985     

Other assets   13,866,805          25,865,287      84,522,937           -00                     124,255,029     

  312,488,650       296,724,734    127,858,632        155,285,195        892,357,210      

Liabilities 

Deposit from banks   1 4,223,571            4,372,301         8,321,125              5,281,815             32,198,812        

Deposit from customers   277,832,445         173,493,433     325,532,100         54,715,667            831,573,644      

Other liabilities   21,610,374            -00                 1,491,658              -00                     23,102,032       

  313,666,390       177,865,734     335,344,882       59,997,482          886,874,488     

On-Balance Sheet 

Liquidity Gap   (1,177,740)           118,859,000   (207,486,251)      95,287,712           5,482,722          

Off-balance sheet 

Performance Guarantee   21,512,024           -00                 -00                      -00                     21,512,024        

Contingent liabilities   25,824,353          -00                 -00                      -00                     25,824,353       

Commitments  -00                     -00                 -00                      56,508,668          56,508,668      

Off-balance sheet 

Liquidity Gap   47,336,377          -00                 -00                      56,508,668        103,845,045     

Net Liquidity Gap   (48,514,117)         118,859,000   (207,486,251)      38,779,045          (98,362,322)     

-

-

-

--

- - -

- - -

-

-

- -

-
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၅.၃. အတုို့��နှ်ု�န်း� �ံ��ရှုံးရံုု�န်စးန်ာနု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ� 

ဘဏ််လ�ပ်ငန�်လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�တင်ွ အတ့��နှ်ု�န�်များျာ�၏ ထ့ူးခ့�က်ျွလယ်ွ်ခြုံခင်�သူည် ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်၄င်�တ့� နှ်ုင် ်သူက်ျွဆ့ို�င် တွေသူာ တွေချ�တွေငွ

ရနပံ်�တွေငလွကျွခဏ်ာ၏ အတ့��နှ်ု�န�်နှ်ုင်မ်ျားက့ျွ�က်ျွညီတွေသူာတွေကြကျွာင်ခ်ြုံ�စ်သူည်။ ၄င်�များက့ျွ�က်ျွညီမုျား၏ အဓ့ိကျွ အတွေကြကျွာင်�ခြုံပချက်ျွသူည်

 ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်  တွေပူရနရ့ှ်ှ၏ တွေစျ�နှ်ု�န�် ခြုံပနလ်ည်ခြုံပင်ဆိုင်ခြုံခင်�၏ အချန့လ်ှမှဲျားာ�ခြုံခင်�တွေကြကျွာင် ်ခြုံ�စ်သူည်။ 

ပံ�တွေသူနှ်ု�န�်ထူးာ�တင်ွ ထူး�တ်  တွေဝထူးာ�တွေသူာ တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွများျာ�သူည် သူင်တ်င်မ်ျားှတတွေသူာ တန�့်��ခြုံ�င် ်အတ့��နှ်ု�န�် ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာ

န်ု့�င်တွေခြုံခက့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပတွေနသူည်။ သ့ူ�တွေသူာ်လည်� တွေစျ�ကွျွက်ျွအတ့��နှ်ု�န�် တွေခြုံပာင်�လဲခြုံခင်�သူည် အရံုို�အခြုံများတ် တွေကြကျွညာချက်ျွနှ်ုင် ်၀င် တွေငက့ွျွ�

 တွေငတွွေကြကျွ�လက်ျွနက်ျွများျာ� အရစ်ကျွျကျွ�နက်ျွျစရ့တ်အတွေနခြုံ�င်ထ့်ူးတွေရာက်ျွမုျား များရ့ှှတွေချ။   

ဘဏ််ကျွ တွေကျွာက်ျွခံတွေသူာ အတ့��နှ်ု�န�်က့ျွ� ဘ�တ်ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ကျွ တွေကျွာ်များတီ�ဲ့ဖြိုးမြဲပီ� ဆံို��ခြုံ�တ်သူည်။ ၄င်�အတ့��နှ်ု�န�်များျာ�သူည်

 ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ် ဗဟ့ု�ဘဏ််ကျွ ချမှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ တွေဘာင်အတင်ွ� ချမှျားတ်သူည်။ ၂၀၁၈ စက်ျွတင်ဘာ ၃၀ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် တွေချ�တွေငွ

အတွေပ  ်အတ့��နှ်ု�န�်သူည် တွေအာက်ျွပါ အများျာ�ဆံို�� caps အတက်ွျွ အတွေကြကျွာင်�အရာ ခြုံ�စ်သူည်။  

၂၀၁၈ စက်ျွတင်ဘာ ၃၀ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် တွေငသွူာ�အပ်နှ်ုမုံျားအတွေပ  ်အတ့��နှ်ု�န�်သူည် တွေအာက်ျွပါ အနည်�ဆံို��အတက်ွျွ အတွေကြကျွာင်�အရာ

 ခြုံ�စ်သူည်။ 

တွေအာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပပါဇယ်ာ�သူည် ဘဏ််၏အတ့��နှ်ု�န�်ခြုံပနလ်ည်သူတ်မှျားတ်ခြုံခင်�အန်ုတရာယ််များျာ�နှ်ုင် ်ထ့ူးတွေတဖ့ြိုးခြုံခင်�က့ျွ� အကျွျဉ််�ချ�ပ်တွေ�ာ်ခြုံပ

ထူးာ�သူည်။ ထ့ူး�ဇယ်ာ�တင်ွ စာချ�ပ်တွေစျ�နှ်ု�န�် ခြုံပနလ်ည်သူတ်မှျားတ်တွေပ�ခြုံခင်� သ့ူ�များဟု�တ် သူက်ျွတမ်ျား�ရက်ျွစဲွများျာ� ခဲွခြုံခာ�သူတ်မှျားတ်ထူးာ�

သူည်် ဘဏ််၏ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားနှ်ုင် ်တွေချ�တွေငမွျားျာ� ပများာဏ်များျာ� ပါ၀င်သူည်။
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UNITED AMARA BANK LIMITED

(Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar)

Notes to the Financial Statements for the Period Ended 30 September 2018

5.3 Interest Rate Risk

The Group
(MMK'000) Within 3 months 3 months to 12 

months
Over One year Non-interest 

bearing 
Total

2018
ASSETS

Cash and cash equivalents   32,594,943           5,365,959             -00                       120,376,450          158,337,352        

Loans and advances   195,407,844          290,553,006        177,104,023            -00                      663,064,873       

Other assets   20,205,354          125,934,959          6,194,000              -00                      152,334,313        

  248,208,140       421,853,924        183,298,023         120,376,450        973,736,537        

LIABILITIES

Deposit from banks   123,703                12,981                   626,913                  3,163,748              3,927,345            

Deposit from customers   347,063,357         147,542,751           359,517,398           56,623,619            910,747,125         

Other liabilities (Borrowing)   40,123,793            -00                      -00                       -00                      40,123,793          

  387,310,853        147,555,732         360,144,311           59,787,367            954,798,263       

NET INTEREST RATE GAP   (139,102,712)        274,298,192         (176,846,288)       60,589,083         18,938,275          

(MMK'000) Within 3 months 3 months to 12 
months

Over One year Non-interest 
bearing 

Total

2017
ASSETS

Cash and cash equivalents   53,797,146             5,000,000           -00                       155,285,195           214,082,340       

Loans and advances   246,735,843         265,859,447         55,335,695            -00                      567,930,985       

Other assets   5,000,000           25,000,000         77,494,000            -00                      107,494,000       

  305,532,988       295,859,447        132,829,695         155,285,195         889,507,325       

LIABILITIES

Deposit from banks   14,223,571             4,372,301              8,321,125                5,281,815              32,198,812          

Deposit from customers   277,832,445          173,493,433          325,532,100          54,715,667             831,573,644        

Other liabilities (Borrowing)   6,800,000           -00                      -00                       -00                      6,800,000         

  298,856,016        177,865,734         333,853,225         59,997,482           870,572,456       

NET INTEREST RATE GAP   6,676,973             117,993,714           (201,023,530)      95,287,712            18,934,869         

-

-

-

--

-
-

-

- - -

-

၅.၃. အတုို့��နှ်ု�န်း� �ံ��ရှုံးရံုု�န်စးန်ာနု်ု�ငုံးပေါ်ခြုံ� 
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The Bank
(MMK'000 ithin 3 months 3 months to 12 

months
Over One year Non-interest 

bearing 
Total

2018
ASSETS

Cash and cash equivalents   32,594,943           5,365,959             -00                       120,376,450          158,337,352        

Loans and advances   195,407,844          290,553,006        165,104,023           -00                      651,064,873       

Other assets   20,000,000        125,470,000         6,194,000              -00                      151,664,000       

  248,002,787        421,388,965        171,298,023          120,376,450        961,066,225       

LIABILITIES

Deposit from banks   123,703                12,981                   626,913                  3,163,748              3,927,345            

Deposit from customers   347,063,357         147,542,751           359,517,398           56,623,619            910,747,125         

Other liabilities (Borrowing)   39,825,500          -00                      -00                       -00                      39,825,500        

  387,012,560        147,555,732         360,144,311           59,787,367            954,499,970       

NET INTEREST RATE GAP  (139,009,774)      273,833,233        (188,846,288)      60,589,083         6,566,255           

(MMK'000 ithin 3 months 3 months to 12 
months

Over One year Non-interest 
bearing 

Total

2017
ASSETS

Cash and cash equivalents   51,886,002           5,000,000           -00                       155,285,195           212,171,197           

Loans and advances   246,735,843         265,859,447         43,335,695            -00                      555,930,985       

Other assets   5,000,000           25,000,000         77,494,000            -00                      107,494,000       

  303,621,845        295,859,447        120,829,695         155,285,195         875,596,182        

LIABILITIES

Deposit from banks   14,223,571             4,372,301              8,321,125                5,281,815              32,198,812          

Deposit from customers   277,832,445          173,493,433          325,532,100          54,715,667             831,573,644        

Other liabilities (Borrowing)   6,800,000           -00                      -00                       -00                      6,800,000         

  298,856,016        177,865,734         333,853,225         59,997,482           870,572,456       

NET INTEREST RATE GAP  4,765,829            117,993,714           (213,023,530)      95,287,712            5,023,726           

) W

) W

-

-

-

-

-

-

---

-

-

-
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၆. �ငုံး�နှ်ုး�မှုတို့ည်းးပေါ်ငုံ ွစးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှု 

ဘဏ််၏ ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေင ွ စီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွမုျား၏ ရည်ရွယ််ချက်ျွသူည် စီ�ပွာ�တွေရ�ကြီးကီျွ�ထွူးာ�မုျားက့ျွ�တွေထူးာက်ျွပ်ံရန၊် ဘဏ််၏ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာ

န်ု့�င်တွေခြုံခနအတွေနအထူးာ�နှ်ုင် ်အချ�့�ညီရန၊် စည်�များျဉ််�လ့�အပ်ချက်ျွများျာ�က့ျွ�လ့�က်ျွနာရနတ့်�  ခြုံ�စ်သူည်။ ရင်�နှ်ု�ီ များတည်တွေငရွနပံ်�တွေင၏ွ စီမံျား

ခန ်ခ်ွဲခဲွမုျားက့ျွ� ဘဏ္ဍာာ တွေရ�ဌာနကျွချ�ပ်က့ျွ�င်မြဲပီ� တွေငတွွေကြကျွ�ဌာနကျွ တွေနစ်ဉ််တွေစာင်က်ြကျွည််သူည်။ ၆လတာ ကျွာလအတင်ွ� ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ်

ဗဟ့ု�ဘဏ််၏ ခွင်ခ်ြုံပ�ချက်ျွခြုံ�င် ်ဘဏ််သူည် ထူးည််ဝင်ရင်�နှ်ု�ီတွေင ွခြုံများနမ်ျားာကျွျပ် ၁၀ ဘီလီယံ်က့ျွ� တ့��ခြုံများင် ်ထူးည််ဝင်ခ်ဲသူည်။ 

CBM ကျွဆံို��ခြုံ�တ်တွေသူာ ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေငခွြုံပည််၀မုျားအချ�့� ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�မုျားသူည် ဘဏ််တင်ွ အဓ့ိကျွကျွျသူည်။ ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေင ွ

ခြုံပည််၀မုျားအချ�့�သူည် ဘဏ််၏အဓ့ိကျွရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေငနှွ်ုင် ်ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားပါ၀င်တွေသူာ ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာ န်ု့�င်တွေခြုံခတင်ွအတွေခြုံခခံသူည်။ ဘဏ််

သူည် ၄င်�၏ အဓ့ိကျွ ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေငအွပါအ၀င် တွေပ�မြဲပီ� ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေင၊ွ ရံပံ�တွေငနှွ်ုင် ် ထ့ူးန�်သ့ူမ်ျား�ထူးာ�တွေသူာ အခြုံများတ်က့ျွ�ပါ 

ထူးည််သွူင်�စဥ််�စာ�သူည်။ ဘဏ််၏ဆံို��ရှုံးရံုို�နစ်နာ န်ု့�င်တွေခြုံခပါ၀င်တွေသူာ ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားတင်ွ တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ကြီးက့ျွ�တင်တွေင၊ွ များတွေရှ�တွေခြုံပာင်�န်ု့�င်တွေသူာ

ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ�နှ်ုင် ် အခြုံခာ�ပ့�င်ဆ့ို�င်မုျားများျာ� ပါ၀င်သူည်။ ဘဏ််သူည် စီရင်ခံသူည်် ကျွာလတစ်ခ�ချင်�စီ၏ အဆံို��တင်ွ တွေအာက်ျွပါ

ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေငအွချ�့�က့ျွ� အစီရင်ခံသူည်။

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2018 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Authorized Capital 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

Paid-up capital (Share each @ 
MMK 500,000)

54,000,000 44,000,000 54,000,000 44,000,000

Capital Adequacy Ratio (%) 9.77% 6.23% 7.86% 6.23%

ဘဏ််သူည် ၂၀၁၈ စက်ျွတင်ဘာ ၃၀ ရက်ျွတွေန ်ခွဲတွင် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံတွေတာ် ဗဟ့ု�ဘဏ််ကျွ ချမှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ အနမ့််ျားဆံို�� ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေငွ

ခြုံပည််၀မုျားအချ�့� ၈ ရာခ့�င်နှ်ု�န�် က့ျွ� ခြုံပည််မီှျားခ်ဲခြုံခင်�များရ့ှှခ်ဲတွေသူာ်လည်� လ�ပ်ငန�်စ�အ တွေနခြုံ�င် ်ခြုံပည််မီှျားခ်ဲသူည်။

၇. �က်းစ�းအဖွဲ့့�အစည်းး� ပေါ်ငုံပွေါ်��ပေါ်ငုံယူွ်ခြုံ�ငုံး�

ဆိုက်ျွစပ်အ�ဲ့အစည်� တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်ခြုံခင်�က့ျွ� အများျာ�ခြုံပည်သူူ ရရ့ှှထူးာ�တွေသူာ တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်ခြုံခင်�ထူးက်ျွ များတွေကျွာင်�တွေသူာသူာများန်

ကျွ�နသွ်ူယ််အချန့က်ျွာလတင်ွ တွေဆိုာင်ရွက်ျွမြဲပီ� arm’s length basis ခြုံ�င်တ်ွေဆိုာင်ရွက်ျွသူည်။ တွေနာက်ျွဆိုက်ျွတွ ဲ၂ တင်ွ ဆိုက်ျွစပ်အ�ဲ့

အစည်� တွေငတွွေပ�တွေငယူွ်ခြုံခင်� အတွေသူ�စ့တ်စာရင်�က့ျွ� တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။ 
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၇.၁.  အဓုိက်စးမံှု�န် ်းခွဲ�ွ�မုှုအမုှုထားမှုး�မှုျာ�၏န်စးန်ာပေါ်ကြံက်�

အဓ့ိကျွစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွတွေရ� အမုျားထူးမ်ျား�ဆ့ို�သူည်မှျားာ (အမုျားတွေဆိုာင် သ့ူ�များဟု�တ် အခြုံခာ�) များည်သူည််ဒါါရ့ို�က်ျွတာများဆ့ို� အပါအ၀င် ဘဏ််၏

 လ�ပ်တွေဆိုာင်မုျားများျာ�က့ျွ� တ့�က်ျွရ့ို�က်ျွခြုံ�စ်တွေစ၊ သွူယ််ဝ့�က်ျွခြုံ�စ်တွေစ ဘဏ််၏ လ�ပ်ငန�်တွေဆိုာင်တာများျာ� က့ျွ� စီမံျားက့ျွန�်တွေရ�ဆဲွိုခြုံခင်�၊ လမ်ျား�ညွနှ်

ခြုံခင်�နှ်ုင်ထ့်ူးန�်ချ�ပ်ခြုံခင်� အတက်ွျွအခွင်အ်ာဏ်ာရ့ှှမြဲပီ�တာ၀နရ့ှ်ှသူူများျာ�ခြုံ�စ်သူည်။

တွေအာက်ျွပါဇယ်ာ�သူည် ဘဏ််၏ အဓ့ိကျွစီမံျားခန ်ခ်ွဲခဲွတွေရ�အမုျားထူးမ်ျား�၏နစ်နာတွေကြကျွ�က့ျွ� ၄င်�တ့�ဘဏ််တင်ွ တာ၀န ်ထူးမ်ျား� တွေဆိုာင်ခ်ဲသူည််

 အတွေလျာက်ျွတွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2018 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Director expenses 6,000 12,000 6,000 12,000

Short term employee  
benefits 7,464,291 7,119,612 7,397,240 6,794,771

 7,470,291  7,131,612  7,403,240 6,806,771 
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8 Cash & Cash Equivalents
The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Cash and balance with CBM   58,668,971        71,922,660        58,668,971          71,922,660        

Cash and balance with other banks   61,317,602        75,687,289       60,121,260          73,776,549         

Cash in hand   39,547,614        66,472,391        39,547,121            66,471,987         

  159,534,187     214,082,340   158,337,352       212,171,197        

9 Loans and Advances 
The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Credit Card   1,537,919           -00                  1,537,919             -00                   

Hire Purchase   3,324,048        7,267,217           3,324,048           7,267,217           

Loan   264,025,424     120,364,113       252,025,424       108,364,113       

loans and advances to banks   25,135,000       3,368,130         25,135,000         3,368,130          

Overdraft   368,322,216     435,354,832    368,322,216        435,354,832     

Staff loan   978,168             1,576,693          978,168               1,576,693           

Total loans & advances   663,322,775    567,930,985    651,322,775        555,930,985    

Provision for bad & doubtful debt (SP)   257,902            -00                  257,902              -00                   

Net loans & advances   663,064,873   567,930,985    651,064,873       555,930,985    

10 Investment Securities
The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Held to maturity 

Investment in Government Securities (Treasury bonds  146,970,000     96,300,000     145,470,000       96,300,000      

Investment in Government Securities (Treasury bills)   -00                  5,000,000       -00                     5,000,000       

Available-for-sales securities   -00                  -00                  -00                     -00                   

- Investment in Myanmar Credit Bureau   130,000           130,000           130,000             130,000           

- Investment in Myanmar Payment Union   200,000          200,000          200,000            200,000          

- Investment in UAB Securities   -00                  -00                  5,864,000          5,864,000        

  147,300,000   101,630,000   151,664,000      107,494,000    

-

-

- - -

--

-

- -

-

-

တွေရာင်�ရနရ့ှ်ှတွေသူာ အာများခံများျာ�သူည် တွေစျ�နှ်ု�န�်များသူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ ရှှယ််ယ်ာရင်�နှ်ု�ီခြုံများ�ုပ်နှ်ုမုံျားများျာ� ခြုံ�စ်သူည်။ အဘယ််တွေကြကျွာင်ဆ့်ို�တွေသူာ် သူင်တ်င်တ်ွေသူာ တန�့်��

က့ျွ� ရှှာတွေ�ွထူးာ�တွေသူာ တွေစျ�ကွျွက်ျွအချက်ျွအလက်ျွများျာ�ခြုံ�င် ်တန�့်�� သူတ်မှျားတ်သူည်် စနစ်က့ျွ� အသံူ��ခြုံပ�မြဲပီ� ခန ်မှ်ျားန�်သူည်။ 

၈. ပေါ်ငုံသွုံးာ�နှ်ုငုံ်း ပေါ်ငုံသွုံးာ�ည်းးမှု်ပေါ်သုံးာ အ�ာမှုျာ�

၉. ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံနှွ်ုငုံ်း ကြီးကု်�တို့ငုံးပေါ်ငုံမွှုျာ�

၁၀. �ငုံး�နှ်ုး�ခြုံမှှု��းနံှ်ုမုှု အာမှု�ံမှုျာ� 
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12 Intangible Assets

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000M MK'000 MMK'000

Opening Balance  1,7 46,095        1,414,036        1,290,679          1,307,796           

Acquisition 276,036          423,249          276,036            118,599              

Transfer/ adjustment( 752,677)        (54,240)         (752,677)           (54,240)            

Amortized (125,152)         (265,634)       (23,377)             (214,679)           

S@4K;2N!H7@7239!  144,302       1,517,411         790,661            1,157,476           

13 Other Asset
The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000M MK'000 MMK'000

Advanced tax 272,989          431,100          157,489             431,100             

Advances  707,688          1,258,375        707,688            1,258,375          

Claims A/C  2,171,668         556,906         2,171,668           556,906            

Deposit 345,990         317,451            243,990            211,643              

IBS 710,533          1,366,500       710,533             1,366,500         

Miscellaneous 70,285           1,278,262        15,118                1,277,361            

Suspense A/C for Cards  40                  167                 40                     167                    

Prepaid Rental Expenses 21,599,082     6,423,714        21,595,794         6,412,290          

Prepaid ( Other ) 91,462            392,895         91,462               392,895            

Receivable On Visa 75,601            119,795           75,601               119,795              

Receivable On CUP  -               12,610             -                   12,610               

Receivable On JCB  1 ,203              357                 1,203                 357                  

Receivable On Master 19,090            8,781              19,090              8,781                 

Inventories  325,360         348,716          325,360            348,716             

Internal remittance  505,154          223,124          505,154             223,124             

Accrued Income  7,365,362       4,476,564       6,971,004          4,113,605           

Preliminary expenses  -               26,803           -                26,803              

Debit note Receivable  1,400                -               1,400                -00                   

34,262,907    17,242,120     33,592,594      16,761,029        

1,Closing Balance

1,7

၁၁. �ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှု၊ စက်းရံု� နှ်ုငုံ်း စက်းကု်�ုယ်ာ

ဘ�တ်ဒါါရ့ို�က်ျွတာများျာ�ကျွ ခြုံ�ည််စွက်ျွချက်ျွနှ်ုင် ်�ယ််ရှှာ�ချက်ျွများျာ�က့ျွ� အတည်ခြုံပ�ချက်ျွများျာ�က့ျွ� တွေနာက်ျွဆိုက်ျွတွ ဲ၁ တင်ွ အတွေသူ�စ့တ်

 တွေ�ာ်ခြုံပထူးာ�သူည်။

၁၂. မှုကု်�ငုံးတွို့ယ်းနု်ု�ငုံးပေါ်သုံးာ �ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှုမှုျာ�

၁၃. အခြုံ�ာ��ု�ငုံး�ု�ငုံးမုှုမှုျာ�
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14 Deposit

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Call deposit 19,313,815       39,630,747     19,313,815          39,630,747        

Current Deposit 59,787,367      59,997,482      59,787,367         59,997,482        

Fixed Deposit 408,881,962   382,072,151    408,881,962     382,072,151       

Saving Deposit 426,691,327    382,072,076   426,691,327      382,072,076     

 914,674,470   863,772,456  914,674,470     863,772,456     

15 Borrowings

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Borrowing From CBM (SWAP) 4,690,500      - 4,690,500        -

Borrowings in Foreign Currencies  15,635,000    6,800,000     15,635,000       6,800,000        

Borrowing from Private Banks 19,500,000    -19,500,000      -

 3 9,825,500   6,800,000    39,825,500      6,800,000       

- 

၁၄. အ�းပေါ်ငုံမွှုျာ�

၁၅. ပေါ်�ျ�ငုံာှ�ထားာ�ပေါ်သုံးာပေါ်ငုံမွှုျာ�
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16 Other liabilities 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Bonus Payable 909,362         -               909,362            -00                   

Inter-branch online settlement7 5,581            193,033          75,581               193,033             

Marginal deposit 12,248,848     7,682,755       12,248,848        7,682,755          

Miscellaneou s458,558         603,536         278,041             600,911             

Payment Orde r1,578,447        1,688,043       1,578,447           1,688,043          

Provision for cash shortage  170,900          249,414           170,900            249,414             

Provision for income tax  2,053,400      161,210           1,935,624          126,120             

Provision on capital gain tax -               190                 -                 190                   

Sundry Deposit (interest in suspense )4,686,932       1,491,658        4,686,932         1,491,658           

Surplus Cash 6,453              13,699            6,453                13,699               

Unclaimed A/ C24,429            10                   24,429              10                     

Internal remittance (private Banks) 278,647          407,354          278,647             407,354            

Fixed Deposit Due 65,640           20,485           65,640              20,485              

Credit card service fee payable 132,312           1,269              132,312              1,269                 

Accrued interest on fixed deposi t4 ,024,334       3,209,718       4,024,334         3,209,718          

Accrued interest on borrowings  1 34,575           4,930             134,575             4,930                

Accrued expenses 503,563         203,088        503,563            203,088           

Deferred income 103,683          208,834         103,683            208,834           

legal fees payable 26,099           155,000         26,099              155,000            

Provision other-                 --

-

               -                  -                  

Debit note issued -                45,522             -                  45,522              

 2 7,481,761       16,339,746     27,183,468       16,302,032      

7

s

r

)

C

t

၁၆. အခြုံ�ာ�ပေါ်���န်းရုှှိမှုျာ�
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17 Share Capital 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Ordinary shares, MMK 500,000 per value

Issued and fully paid-up

Beginning of period

2018 - 88,000 shares; 2017 - 88,000 shares 44,000,000   44,000,000   44,000,000     44,000,000     

Shares issued during the period

2018 - 20,000 shares; 2017 - Nil  1 0,000,000   -1 0,000,000      -00                   

Balance at end of period

2018 - 108,000 shares; 2017 - 88,000 shares 54,000,000  44,000,000  54,000,000    44,000,000    

18 Reserves 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

The details of reserve are as follows:

Statutory Reserve Fund 

Opening balance 2,578,406       2,338,451       2,578,406         2,338,451          

Addition for the period 1,451,718         -1 ,451,718             -00                   

Closing balance 4,030,124      2,338,451      4,030,124         2,338,451         

Reserve for contingencies 

Opening balance -               -               -                   -                  

Addition for the period -               -               -                  -                  

Closing balance 

General Loan Loss Provision (GP) 

Opening balance  1 1,057,616       10,616,683      11,057,616          10,616,683        

Addition for the period  744,850          -                744,850            -

Closing balance  11,802,466      10,616,683      11,802,466         10,616,683        

Total 15,832,590    12,955,135     15,832,590      12,955,135        

  -  -   -   -

-

- -

-1

1

ဘဏ််၏ခွင်ခ်ြုံပ�ရင်�နှ်ု�ီများတည်တွေင ွ ပများာဏ်သူည် ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ် ၇၅ ဘီလီယံ်ခြုံ�စ်မြဲပီ� ၃၀.၉.၂၀၁၈ အထ့ူး ရှှယ််ယ်ာတစ်စ�လှင် ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ် ၅၀၀,၀၀၀ နှ်ု�န�်ခြုံ�င််

 ရှှယ််ယ်ာ ၁၀၈,၀၀၀ နှ်ုင် ်စ�စ�တွေပါင်� ထူးည််ဝင်ရင်�နှ်ု�ီတွေင ွအတွေနခြုံ�င် ် ခြုံများနမ်ျားာကျွျပ် ၅၄ ဘီလီယံ် ရ့ှှမြဲပီခြုံ�စ်သူည်။ ဘဏ််သူည် ၂၀၁၈ ခ�နှ်ုစ် ဧမြဲပီလ ၁ ရက်ျွတွေနမှ်ျား

 စက်ျွတင်ဘာလ ၃၀ ရက်ျွတွေနအ်တင်ွ� တွေနာက်ျွထူးပ် ရှှယ််ယ်ာ အစ�တွေပါင်� ၂၀,၀၀၀ အာ� ထူးပ်မံျား ထူးည််ဝင်ခ်ဲသူည်။

၁၇. ရှှိယ်းယ်ာ�ငုံး�နှ်ုး�မှုတို့ည်းးပေါ်ငုံွ

၁၈. �န်း�ံ�ပေါ်ငုံမွှုျာ�
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ခြုံ�ဌာန်း��ျက်း�န်း�ံ�ပေါ်ငုံွ

ဘဏ််သူည် ခြုံများနမ်ျားာန်ု့�င်ငံဘဏ္ဍာာ တွေရ�အ�ဲ့အစည်�များျာ�ဥ်ပဒါများျာ�၏ ပ�ဒ်ါများ ၃၅ (ကျွ) အရ ခြုံပဌာန�်ချက်ျွရနပံ်�တွေငအွတက်ွျွ  အခွနတ်ွေပ�မြဲပီ�

  အသူာ�တင်အခြုံများတ်၏ ၂၅ ရာခ့�င်နှ်ု�န�်က့ျွ� ရနပံ်�တွေငထွူးာ� ထူးာ�သူည်။ 

အပေါ်ထွားပေါ်ထွားပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံ�ံွ��ရှုံးရံုု�မုှုခြုံ�ဌာန်း��ျက်း

ဘဏ််သူည် စ�စ�တွေပါင်� တွေချ�တွေငနှွ်ုင် ်ရရနရ့ှ်ှများျာ�၏ ၂ ရာခ့�င်နှ်ု�န�်က့ျွ� ဗဟ့ု�ဘဏ််၏ အမ့ျားန ်တ်ွေကြကျွခြုံငာစာအမှျားတ် ၁၇/ ၂၀၁၇ အရ

 ဘဏ္ဍာာ တွေရ�နှ်ုစ်အဆံို��တင်ွ ဆံို��ရှုံးရံုို�သွူာ�တွေသူာနှ်ုင် ်သံူသူယ်ရ့ှှတွေသူာ တွေချ� တွေငအွတက်ွျွ ရနပံ်�တွေငအွခြုံ�စ် ထူးာ�သူည်။

၁၉. အခြုံ�ာ� ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံမွှုျာ�

၁၉. စာ�ငုံး�ရှှိငုံး�တို့မှုး�တွို့ငုံးမှု�ါဝငုံးပေါ်သုံးာ စာ�ငုံး�မှုျာ�

The Group The Bank

Performance Guarantee

Contigent liabilities

Commitments

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

  34,021,966       24,427,371        34,021,966          24,427,371         

   56,096,631       30,591,761        56,096,631          30,591,761         

  64,186,284       56,508,668      64,186,284          56,508,668       

  154,304,880   111,527,800     154,304,880      111,527,800      

Contingent liabilities

ပေါ်�ာငုံး�ွက်း�ျက်း အာမှု�ံ

တွေဆိုာင်ရွက်ျွချက်ျွ အာများခံများျာ�သူည် ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားယူ်သူူတစ်��အတွေနခြုံ�င် ်စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆ့ို�ထူးာ�သူည်် တွေငတွွေကြကျွ�ဆ့ို�င်ရာ များဟု�တ်တွေသူာ

တာဝနမ်ျားျာ�က့ျွ� တွေကျွျပွနရ်န ်  ပျက်ျွကွျွက်ျွပါကျွ တတ့ယ်အ�ဲ့အစည်�က့ျွ� တွေပ�ရန ်ဘဏ််သူည် လ�ပ်တွေဆိုာင် တွေပ�ရများည်် တာ၀နမ်ျားျာ�

 ခြုံ�စ်သူည်။  

အာ�ထားာ�ပေါ်န်�ပေါ်သုံးာ ပေါ်�ျ�ပေါ်ငုံမွှုျာ�

အာ�ထူးာ�တွေနရတွေသူာ တွေချ�တွေငမွျားျာ�ဆ့ို�သူည်မှျားာ ၀နတ်ွေဆိုာင်မုျားယူ်သူူမှျား တွေပ�တွေချမုျားက့ျွ� ရပ်ဆ့ို�င်�လ့�က်ျွတွေသူာ ခြုံ�စ်စဥ််တင်ွ ကျွ�နပ်စစည်�

တွေပ�သွူင်�သူူမှျား တွေရ�ဆဲွိုတွေသူာမူျားကြကျွမ်ျား�များျာ�က့ျွ� တွေပ�ရန ်(သ့ူ� ) လက်ျွခံရန ်ဘဏ််မှျားတွေဆိုာင်ရွက်ျွတွေပ�ရတွေသူာ တွေငလွှစဲာတမ်ျား�မှျား တွေချ� တွေငက့ွျွ�

 ဆ့ို�လ့�သူည်။ 

က်တုို့က်ဝတို့း (�ု�မုှု�ထား�တို့းယူ်သွုံးာ�ပေါ်သုံးာ လဲက်းက်ျန်းပေါ်ငုံမွှုျာ�- ထား�တို့းယူ်ခြုံ�ငုံး�မှုရုှှိပေါ်သုံးာလဲက်းက်ျန်းပေါ်ငုံမွှုျာ�)

ပ့�မ့ျား�ထူး�တ်ယူ်သွူာ�တွေသူာ လက်ျွကျွျနတ်ွေငမွျားျာ�ဆ့ို�သူည်မှျားာ သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ စည်�ကျွမ်ျား�နှ်ုင် ်သူတ်မှျားတ်ချက်ျွများျာ� တွေအာက်ျွတင်ွ ၀န်

တွေဆိုာင်မုျားယူ်သူူများျာ�သူည် တွေငမွျားျာ�က့ျွ� တွေချ�ယူ်န်ု့�င်သူည်် သူတ်မှျားတ်ထူးာ�တွေသူာ ပများာဏ်ခြုံ�စ်သူည်။ 

တ�က်ျွအ�ဲ့ အစည်�မှျား ပ့�မ့ျား�ထူး�တ်ယူ်ထူးာ�တွေသူာအခါ ဘဏ််၏ စာရင်�က့ျွ�င်တွေပ်လစီများျာ�အရ ပ့�မ့ျား�ထူး�တ်ယူ်သွူာ�တွေသူာ ပများာဏ်က့ျွ�

 ထူးည််တက်ွျွထူးာ�သူည်။ 
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20 Interest Income 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Interest on Loans & Overdrafts   37,994,637            33,855,408         

Interest on Penalty   1,186,488               1,228,586            

Interest on Money Market (Inter-bank)   2,924,322              1,956,773             

Interest on Borrowing (Swap) CBM   5,325                    -00                     

Interest on T-bonds Investment   5,592,600             4,159,792             

  47,703,372           41,200,559          46,919,881        40,461,993      

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Interest rate on loans & advances  13.0% 13.0%1 3.0% 13.0%

Interest rate on government securities (T-bonds, 5 years 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%

21 Interest Expenses 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Interest on Saving Deposit  13,422,064            14,450,959            13,422,064         

Interest on Call  Deposit   665,462                1,667,582               665,462             

Interest on Fixed Deposit   19,666,846            15,861,398             19,666,846         

Interest on Inter-bank Deposit  175,596                 523,356                175,596              

Interest on Borrowing CBM  1 ,690                     -00                       1,690                 

Interest on Borrowing (Private Banks)  210,625                 -00                       210,625             

Interest on Borrowing (Foreign Banks in Local)   3 12,611                  133,851                 312,611               

  34,454,894          32,637,145            34,454,894       32,637,145      

)

1

  37,272,664         33,133,435       

  1,186,488            1,228,586         

  2,894,203          1,940,179          

  5,325                 -00                 

  5,561,201           4,159,792          

14,450,959       

1,667,582         

15,861,398       

523,356           

-00                 

-00                 

133,851            

- -

- -

- -

၂၀. အတုို့��ဝငုံးပေါ်ငုံ ွ

၂၁. အတုို့��က်�န်းက်ျစ�ုတို့း
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22 Fees and Commission Income 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Commission on Payment Order   32,315                   24,738                  32,315                24,738             

Commission on Remittance   178,509                 201,176                  178,509              201,176             

Commission on Card   189,789                 63,449                  189,789              63,449             

Commission on Others  26,867                  52,717                    26,867               52,717              

Service Charges (Loans & Advances and Others)   1,001,751               1,027,312               1,001,751            1,027,312          

Commitment Fees   298,601                220,724                298,601             220,724           

Commission on Trade Finance   1,507,846              1,115,682                1,507,846           1,115,682          

Commission on Brokage fees from Trade   184                        196                        -00                   -00                 

Commission on IB Advisory fees   18,339                   2,720                    -00                   -00                 

  3,254,201             2,708,715              3,235,677          2,705,799        

23 Other Income 

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Treasury (Forex) Trading Income  2 ,298,492             678,682                2,298,492          678,682           

Interest on Other (Advance Operating Lease)   595,607                -00                       595,607             -00                 

Extension fees on Loans & OD   330,616                 142,821                  330,616             142,821            

Exchange Gain/Loss on Cards  39,905                  72,379                   39,905               72,379              

Miscellaneous   81,377                    47,347                   81,377                47,347              

  3,345,998             941,229                3,345,998         941,229           

24 General & Administrative Expenses

The Group The Bank

2018 (6 M)2 017 (6 M)2 018 (6 M)2 017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Maintainance & Repair   877,565            471,694           755,592             463,987            

Miscellaneous Expenses   192,560            888,120          169,122              715,130              

Supplies and Services   4 67,645            488,285          466,204            474,905            

Rate & Taxes   253,395            227,315           253,128             227,014             

Insurance Expense  8,228                15,295             8,228                7,856                 

  1,799,393         2,090,708      1,652,273          1,888,891         

- -

- -

- -

2 2 2

၂၂. ၀န်းပေါ်�ာငုံး�နှ်ုငုံ်း ပေါ်က်ားမှုရှှိငုံး၀ငုံးပေါ်ငုံွ

၂၃. အခြုံ�ာ�ဝငုံးပေါ်ငုံွ

၂၄. အပေါ်ထွားပေါ်ထွားနှ်ုငုံ်း ကြီးက်း�ကြံက်�းမုှုအသံုံး��စ�ုတို့းမှုျာ�
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25 Personnel Expenses 

Salaries and Allowances   

Staff Welfare and Contribution   

Staff Social Security Contribution   

Recruitment Expense   

Staff Bonus & Rewards   

Training Expense 

  

26 Operating Lease Expenses

Rent - Building, Godown   

Rent - Other   

  

27 Other Expenses

Cash shortage   

Provision for bad & doubtful debt (SP) 

Fees and Expense 

Penalty - Other   

  

28 Taxation

Tax expense/(credit) attributable to profit 
or (loss) is made up of:

- Current income tax 

- Deferred income tax 

  

Under/(over) provision in prior financial years

- Current income tax 

- Deferred income tax 

  

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

6,650,289         6,715,400        6,581,395          6,419,832          

18,109               19,830             18,045               18,685               

85,977              73,406            85,379               72,537               

956                   58,957             956                   58,957              

709,915             310,977           712,420             283,717             

 3,329                1,318                3,329                1,318                  

7,468,576         7,179,887         7,401,525         6,855,046        

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

652,367            709,557           645,790            686,659            

126,238            135,997           126,238             135,997             

778,605           845,554         772,027            822,656           

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

170,900            247,938           170,900            247,938             

 50,135                              50,135                                 

 1 34,699             352,832          134,699             352,832            

-

- -

                 13                    -                  13                      

355,735            600,782         355,735            600,782           

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

 ( 2,054,412)       (33,213)           (1,935,624)        -                  

 -                 -                -                  -                  

(2,054,412)       (33,213)           (1,935,624)        -                  

 -                 -                -                  -                  

 -                 -                -                  -                  

(2,054,412)      (33,213)          (1,935,624)       -                  

၂၅. အမုှုထားမှုး�အသံုံး��စ�ုတို့းမှုျာ�

၂၆. လဲည်းး�တို့းပေါ်န်ပေါ်သုံးာ အငုံာှ�အသံုံး��စ�ုတို့းမှုျာ�

၂၇. အခြုံ�ာ�အသံုံး��စ�ုတို့းမှုျာ�

၂၈. အ�ွန်းပေါ်�ာငုံးခြုံ�ငုံး�
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29 Investment in Subsidiary

The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Unlisted share, at cost   5,864,000        5,864,000      -00                   -00                   

(11,728 shares @ MMK 500,000 each)

The following list contains only the particulars of principal subsidiary:

Name of company Place of 
incorporation and

operation 

Norminal value
of issued 

ordinary shares

Group's 
effective
interest 

Percentage 
held by the

bank 

Principal 
activities

UAB Securities Ltd. Yangon, Myanmar   15,000,000   100% 39%
Brokerage, 

Underwriting &
services 

30 Non-controlling Interest
The Group The Bank

2018 (6 M) 2017 (6 M) 2018 (6 M) 2017 (6 M)
MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

Investment shares, at costs  9 ,136,000         9,136,000        -00                   -00                   

Retained earning (Loss 41,084 @ 61%)   (25,023)           (207,489)        -00                   -00                   

Profit for the year (Profit 356,366 @ 61%)   217,051             60,687            -00                   -00                   

  9,328,028        8,989,198       -00                   -00                   

၂၉.  လဲက်းပေါ်အာက်း�ံလဲ��းငုံန်း�မှုျာ�တွို့ငုံး �ငုံး�နှ်ုး�ခြုံမှှု��းနံှ်ုခြုံ�ငုံး�

၃၀. မှုထုားန်း��ျ��းနု်ု�ငုံးပေါ်သုံးာ အတုို့��မှုျာ�

uab ၂၀၁၈  နှှစ််ပတ််လည််အစီ်ရင််ခံံစ်ာ    |    ၁၁၀



The Group

2018
Property, Plant & Equipment Annexure - I

Land & 
building 

Office 
 Machine &

 Other Machine
 Equipment 

Furniture, Electrical 
Equipment &
Computer 

Accessories  

Motor Cars & 
Motor Cycle Total

MMK MMK MMK MMK MMK DDTCost

As at 1 April 2018   46,629,008    5,813,977           1,322,028        2,804,419        2,676,754         59,246,185     

Additions during the period   57,141              66,622              12,260             15,043             -00                  151,065          

transfer during the period   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

Adjustment during the period   265,613          36,556              13,974              166,869           7,900               490,912          

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2018   46,951,761      5,917,156           1,348,262       2,986,330      2,684,654       59,888,162     

Accumulated Depreciation

As at 1 April 2018   2,442,020      1,509,931           232,936          1,560,587        1,268,300        7,013,773        

Charged for the period   400,050        279,009            32,303            224,283          167,922             1,103,566       

Adjustment during the period   -00                (2,291)               (237)               2,285              -00                  (244)              

Transfer   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2018   2,842,069     1,786,648         265,002         1,787,154         1,436,222        8,117,095        

Net Book Value as at 30 September 2018   44,109,692    4,130,507         1,083,260      1,199,177          1,248,431         51,771,067      

2017
Property, Plant & Equipment

Cost

As at 1 April 2017   35,903,278     5,267,721           1,264,102         2,594,932        2,740,149          47,770,183      

Additions during the period   174,221           395,223            42,872             152,329           74,650             839,295         

transfer during the period   500               10,725               (5,662)            19,838             -00                  25,401            

Adjustment during the period   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2017  000,870,63    5,673,669         1,301,312        2,767,099       2,814,799        48,634,879    

Accumulated Depreciation

As at 1 April 2017   1,551,747         970,869            169,068           1,094,761         991,265            4,777,709        

Charged for the period   434,857          260,047            32,012             229,718           175,425            1,132,059       

Adjustment during the period   -00                -00                  -00                 

Transfer   -00                (736)                 860                 0                     -00                  124                 

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2017   1,986,604      1,230,180         201,940          1,324,479        1,166,690         5,909,892      

Net Book Value as at 30 September 2017   34,091,395    4,443,490        1,099,372       1,442,621        1,648,109        42,724,986     

Fixture &
Fitting 

Land & 
building 

Office 
 Machine &

 Other Machine
 Equipment 

Furniture, Electrical 
Equipment &
Computer 

Accessories  

Motor Cars & 
Motor Cycle Total

MMK MMK MMK MMK MMK DDT

Fixture &
Fitting 

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -----

MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000 MMK'000

MMK'000MMK'000MMK'000MMK'000MMK'000MMK'000
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The Bank

2018
Property, Plant & Equipment Annexure I

Cost

As at 1 April 2018   46,629,008    5,809,994         1,318,771          2,783,650       2,662,354        59,203,776     

Additions during the period   57,141              66,622              12,260             15,043             -00                  151,065          

transfer during the period   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

Adjustment during the period   265,613          36,556              13,974              166,869           7,900               490,912          

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2018   46,951,761      5,913,172           1,345,005      2,965,562       2,670,254        59,845,753     

Accumulated Depreciation

As at 1 April 2018   2,442,020      1,508,155           229,868          1,545,742         1,261,489          6,987,273       

Charged for the period   400,050        278,407             32,269            222,023          166,482            1,099,231       

Adjustment during the period   -00                (2,291)               (237)               2,285              -00                  (244)              

Transfer   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2018   2,842,069     1,784,270          261,900          1,770,049       1,427,972         8,086,260     

Net Book Value as at 30 September 2018   44,109,692    4,128,902         1,083,104       1,195,513         1,242,282        51,759,493      

2017
Property, Plant & Equipment

Cost

As at 1 April 2017   35,903,278     5,263,738          1,259,509        2,575,355        2,695,249        47,697,129      

Additions during the period   174,221           395,223            42,784             149,442           74,650             836,321          

transfer during the period   500               10,725               (5,662)            19,838             -00                  25,401            

Adjustment during the period   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2017  000,870,63    5,669,686         1,296,631        2,744,636       2,769,899        48,558,850   

Accumulated Depreciation

As at 1 April 2017   1,551,747         970,296            164,475            1,084,530       983,268           4,754,316       

Charged for the period   434,857          259,448             31,924             227,314            170,396            1,123,939        

Adjustment during the period   -00                -00                  -00                 

Transfer   -00                (736)                 860                 0                     -00                  124                 

Written Off   -00                -00                   -00                 -00                 -00                  -00                 

As at 30 September 2017   1,986,604      1,229,008         197,259           1,311,843        1,153,664         5,878,379       

Net Book Value as at 30 September 2017   34,091,395    4,440,677         1,099,372       1,432,792        1,616,235         42,680,472    
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