
ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

  

 မြ န်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက် 

ရန်ကုန်မြ ို့ 

 

 
 

 

(၂၅) ကိမ်ေမြ ာက် အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးသုိ့ 

တင်သွင်းသည့် 

 

ဒါရုိက်တာအဖဲွ့၏ အစီရင်ခံစာ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ရက်စဲွ ၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ၊ ဇူလုိင်လ (   ၈   ) ရက် 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

 မြ န်မာနုိင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက် 

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ ာေရးနှစ် 

(၂၅) ကိမ်ေမြ ာက် အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးသုိ့ တင်သွင်းသည့် 

ဒါရုိက်တာအဖဲွ့၏ အစီရင်ခံစာ 

မာတိကာ 

စဉ်  အေကြ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၁။ နိဒါန်း ၁ 

၂။ ဒါရုိက်တာအဖွဲ့ ၂ 

၃။ ေကာ်မတီများ ၄ 

၄။ မတည်ရင်းနှီးေငွ အေခြ အေန ၅ 

၅။ အမြ တ်ေငွနှင့် အမြ တ်ခွဲေဝမှု ၇ 

၆။ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းက များအလိုက်၀င်ေငွရရှမိှု ၉ 

၇။ နိုင်ငံခြ ားေငွလပု်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်း ၁၀ 

၈။ နိုင်ငံခြ ား ေငွ ၀န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ၁၂ 

၉။ နိုင်ငံတကာ ေငွလွှဲလုပ်ငန်းများ ၁၂ 

၁၀။ Visa Card, Master Card Acquiring နှင့် Issuing လုပ်ငန်း ၁၂ 

၁၁။ Myanmar Payment Union (MPU) ၁၃ 

၁၂။ Mobile Payment ၊ E-payment စနစ် စတင်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် ၁၃  

၁၃။ ေချးေငွလုပ်ငန်း၊အဌား၀ယ်စနစ်(Hire Purchase)လုပ်ငန်း ၁၅ 

၁၄။ SMEs Two Step Loan ၁၆ 

၁၅။ လူစွမး်အားအရင်းအမြ စ် ဖွံ့ဖြ ိုးမှုေဆာင်ရွက်ခြ င်း ၁၈ 

၁၆။ Yangon Stock Exchange တွင် Share ေရာင်း၀ယ်မှုအေခြ အေန၊  ၁၈ 
 ေငွေကြ းခိုင်မာမှုအေခြ အေန 

၁၇။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ၁၉ 
၁၈။ ဘဏ်စာရင်းစစ်ေဆးခြ င်းနှင် ့လုပ်ငန်းများစစ်ေဆးြခင်း  ၂၀ 
၁၉။ အကျိုးအမြ တ်ခွဲ ေ၀လျာထားခြ င်း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ်အတွင်း ၂၁ 
  ဖြ စ်ေပါ်မှုများ၊ 
၂၀။ ေရှ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ၂၂ 
၂၁။ နိဂုံး ၂၅ 
၂၂။ ေနာက်ဆက်တဲွများ 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

 မြ န်မာနုိင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက် 

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ ာေရးနှစ် 

(၂၅) ကိမ်ေမြ ာက် အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးသုိ့ တင်သွင်းသည့် 

ဒါရုိက်တာအဖဲွ့၏ အစီရင်ခံစာ 

 
နိဒါန်း 

၁။  မြ န်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်အား  မြ န်မာနိုင်ငံ အထူးကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒ    

အရ ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံး၏ ၃ဝ-၁ဝ-၉၁ ရက်စွဲပါ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂) 

 ဖြ င့် မှတ်ပုံတင်၍ အများပိုင်ကုမ္ပဏလီီမိတက်အဖြ စ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် မြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၅-၅-၁၉၉၂ ရက်စွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ် မဗဘ/ေဂျ (အိုင်) - ၁ (၅) ၁၉၉၂  ဖြ င့် 

ခွင့်ပြ ုချက်အရ ၂-၆-၁၉၉၂ ရက်ေန့မှစ၍ အမှတ် (၃၈၃)၊ မဟာဗန္ဓ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတား မြ ို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မြ ို့တွင် ဘဏ်ဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

၂။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂)ရက်ေန့တွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းသက်တမ်း (၂၅)နှစ်ပြ ည်သ့ည့် 

ေငွရတုသဘင်အခမ်းအနားကိ ုေအာင်မြ င်စွာေရာက်ရှိခဲ့ ပြ  ီ ဖြ စ်ပါသည်။ 

၃။ ဘဏ်စတင်တည်ေထာင်စဥ်က အစုရှယ်ယာများကို ဖက်စပ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းများနှင် ့ 

အများပြ ည်သူက ပိုင်ဆုိင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဖက်စပ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းများကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရာ 

ဖက်စပ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းများ၏ အစုရှယ်ယာများကို စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

လက်ေအာက်ရှိ ၀န်ထမ်းသက်သာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝယ်ယူခ့ဲပါသည်။ 

ဘဏ်ခဲွများဖွင့်လှစ်ခြ င်း 

၄။ ဘဏ်သက်တမ်း (၂၅)နှစ်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြ ို့နှင့် တိုင်းနှင့် ပြ ည်နယ် အသီးသီး 

တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ဘဏ်ခွဲနှင့် ဘဏ်ခဲွငယ်စုစုေပါင်း (၂၃)ဘဏ်အား ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်- 

  ဘဏ်/ဘဏ်ခဲွအမည် ဖွင့်လှစ်သည့်ေန့ 

 (က) ေကျာက်တံတားဘဏ်ခွ ဲ     ၂-၆-၁၉၉၂ 

 ( ခ ) မန္တေလးဘဏ်ခဲွ   ၆-၆-၁၉၉၆ 

 ( ဂ ) ဘုရင့်ေနာင်ဘဏ်ခွ ဲ ၁၂-၅-၂ဝ၁၁ 

 (ဃ) ေနပြ ည်ေတာ်ဘဏ ် ၂၂-၆-၂ဝ၁၁ 

 ( င )  မြ ငး်ခြ ံဘဏ်ခွဲ ၁၂-၈-၂ဝ၁၁ 

 ( စ ) မုံရွာဘဏ်ခဲွ ၁၅-၈-၂ဝ၁၁ 

 (ဆ) မူဆယ်ဘဏ်ခွဲ ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁၁ 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

၂ 

 ( ဇ ) ေရစကိုဘဏ်ခွ ဲ ၁၄-၁၂-၂ဝ၁၂ 

 ( စျ ) တန့်ဆည်ဘဏ်ခွ ဲ ၂၆-၄-၂၀၁၃ 

 (ည) မန္တေလးဘဏ်ခဲွငယ် ၁၂-၇-၂၀၁၃ 

 ( ဋ ) မုံရွာဘဏ်ခဲွငယ ် ၂၃-၈-၂၀၁၃ 

 ( ဌ ) ေဒါပုံဘဏ်ခွဲငယ် ၂ဝ-၁၂-၂ဝ၁၃ 

 ( ဍ ) လားရှိုးဘဏ်ခွဲ ၁-၃-၂၀၁၄ 

 ( ဎ ) ေအာင်လံဘဏ်ခွဲ ၂၀-၆-၂၀၁၄ 

 (ဏ) ဘုရင့်ေနာင်ဘဏ်ခွဲငယ် ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ 

 (တ) ပန်းဘဲတန်းဘဏ်ခွဲငယ ် ၁၇-၁၂-၂၀၁၄ 

 (ထ) ပုဇွန်ေတာင်ဘဏ်ခွဲ ၆-၁၂-၂၀၁၅ 

 ( ဒ ) ေမြ ာက်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွ ဲ ၁-၃-၂၀၁၆ 

 (ဓ)  ပြ ည်ဘဏ်ခွဲ ၁-၅-၂၀၁၆ 

 (န) လသာဘဏ်ခွဲ ၄-၆-၂၀၁၆ 

 (ပ) စစ်ေတွဘဏ်ခွဲ ၇-၆-၂၀၁၆ 

 (ဖ) မန္တေလးဘဏ်ခဲွ-၂ ၂-၁၀-၂၀၁၆ 

 (ဗ) ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲ ၁၇-၁-၂၀၁၇ 

၅။ ကျန်ရှိသည့် တိုင်းေဒသကီးများတွင်လည်း စီးပွားေရးတွက်ေချကိုက်မည် ့ ေဒသများ၌ 

၂၀၁၉ နှစ်အတွင်း ဘဏ်ခွဲ (၅၀)အထိ ဖွင့်လှစ်ရန် ဖြ စ်နိုင်ေခြ များ ေလ့လာ ပြ ီး ဖွင် ့လှစ်သွားမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ 

၆။  မြ န်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဥ်း အပိုဒ် (၇၄) တွင် ဒါရိုက်တာ 

အဖွဲ့ ၀င်ဦးေရကို သီးခြ ားလတွ်လပ်သည့် ဒါရိုက်တာ (၂)ဦးနှင့် ရှယ်ယာရှင် (၁၀)ဦး စုစုေပါင်း 

အများဆုံး (၁၂)ဦးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ 

၇။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်ေန့တွင ် ကျင်းပပြ ုလုပ်ေသာ မြ န်မာနိုင်ငံသားများ 

ဘဏ်လီမိတက်၏ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ ာနှစ် (၂၄)  ကမိေ်မြ ာက၊် နှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်း 

အေဝး ကးီ၏ သေဘာတူ အတည်ပြ ုချက်အရ တစ်ဖက်ေဖာ်ပြ ပါ ပုဂ္ဂုလ်များပါဝင်ေသာ ဒါရိုက်တာ 

အဖွဲ့ကို ဖဲွ့စည်းတာဝန် ေပးအပ်ပါသည် - 

 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

၃ 

 မြ န်မာနုိင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၊ ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ 

 'g&dkufwmrsm; 

 pOf trnf ၊ &mxl; ၊ Xme      တာဝန် 

 (u) a'gufwm oef;jrifh? jynfaxmifpk0efMuD;  em,u  

  pD;yGm;a&;ESifhul;oef;a&mif;0,fa&;0efMuD;Xme                                

 ( c ) OD;wdk;atmifjrifh၊ tjrJwrf;twGif;0ef  OuúX 

  pD;yGm;a&;ESifhul;oef;a&mif;0,fa&;0efMuD;Xme  

 ( * ) OD;&efEdkifxGef;? ñTefMum;a&;rSL;csKyf   tzGJU0if 

  ukefoG,fa&;OD;pD;Xme 
 

 (C) OD;pdk;Edkif(c) OD;ukdudkBuD; Capital Diamond Star Group Ltd. tzGJU0if 

 ( i ) OD;vSOD; Director   tzGJU0if 

    Good  Brother's  Co.,Ltd. 
 ( p ) OD;xGef;vGif M.D   tzGJU0if 

    Shwe Me' Co.,Ltd. 
 (q) OD;tkef;qdkif Director   tzGJU0if 

    New Golden Gate (1991)Co., Ltd. 
 ( Z ) OD;atmifatmif CEO   tzGJU0if 

    IT Consultand, Ahtar Oo Co.,Ltd. 
 ( ps ) OD;armifarmifwif M.D   tzGJU0if 

    Farmer Phoyarzar Group of  Co., Ltd. 
 (n) OD;aZ,sol&rGef CEO   tzGJU0if 

    Zeya & Associates Co.,Ltd. 

 ( # ) OD;aZmfvif;xG#f oD;jcm;vGwfvyfonfh 'g&dkufwm tzGJU0if  

 ( X ) a'gufwmarmifatmif oD;jcm;vGwfvyfonfh 'g&dkufwm tzGJU0if 

 ( ! ) OD;jrifh0if; tkyfcsKyfrSk'g&dkufwm           twGif;a&;rSL; 

    jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwuf 
 

 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

၄ 

ေကာ်မတီများ 

၈။ ဒါရိုက်တာများပါဝင်ေသာ ေကာ်မတီ (၆)ရပ်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ေပးအပ်ခဲ့ပါ 
သည် - 
 (က) ဆံုးရှုံးနုိင်ေခြ  စီမံခန့်ခဲွမှုေကာ်မတီ 
  စဉ် အမည် ရာထူး/အဆင့် တာဝန် 

  ၁။ ေဒါက်တာဦးကိုကိုကီး ဒါရိုက်တာ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ၂။ ဦးတိုးေအာင်မြ င် ့ ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၃။ ဦးထွန်းလင်ွ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၄။ ဦးေဇယျသူရမွန် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၅။ ဦးမြ င့်ဝင်း အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

 ( ခ ) ေချးေငွေကာ်မတီ 

  စဉ် အမည် ရာထူး/အဆင့် တာဝန် 

  ၁။ ဦးအုန်းဆိင်ု ဒါရိုက်တာ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ၂။ ဦးေမာင်ေမာင်တင် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၃။ ဦးလှဦး ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၄။ ဦးေအာင်ေအာင် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

 ( ဂ ) လစာချးီမြ ှင့်ေရးေကာ်မတီ 

  စဉ် အမည် ရာထူး/အဆင့် တာဝန် 

  ၁။ ေဒါက်တာဦးကိုကိုကီး ဒါရိုက်တာ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ၂။ ဦးတိုးေအာင်မြ င် ့  ဥက္ကဌ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၃။ ဦးေဇယျသူရမွန် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၄။ ဦး မြ င့်ဝင်း အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

 ( ဃ ) စာရင်းစစ်ေကာ်မတီ 

  စဉ် အမည် ရာထူး/အဆင့် တာဝန် 

  ၁။ ဦးေဇာ်လင်းထွဋ် သီးခြ ားလွတ်လပ်သည့် ဥက္ကဋ္ဌ 

            ဒါရိုက်တာ 

 ၂။     ဦးသန်းဝင်းေရွှ ဥပေဒ(အကံေပး) အဖွဲ့ ဝင ်

  ၃။ ဦးတင့်လွင် ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ( ငြ ိမ်း) အဖွဲ့ ဝင ်

       မြ န်မာ့ကုန်တိုက ်



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

၅ 

 ( င ) ေပးရန်တာဝန်နှင့်ရရန်ပုိင်ခွင့်များ စီမံခန့်ခဲွေရး ေကာ်မတီ 

  စဉ် အမည် ရာထူး/အဆင့် တာဝန် 

  ၁။ ဦးထွန်းလင်ွ ဒါရိုက်တာ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ၂။ ဦးလှဦး  ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၃။ ဦးမြ င့်ဝင်း အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

 ( စ ) Compliance and Disclosure ေကာ်မတီ 

  စဉ် အမည် ရာထူး/အဆင့် တာဝန် 

  ၁။ ေဒါက်တာဦးကိုကိုကီး ဒါရိုက်တာ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ၂။ ဦးမြ င့်ဝင်း  အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင ်

  ၃။ ဦးသန်းဝင်းေရွှ ဥပေဒ(အကံေပး) အဖွဲ့ ဝင ်

  ၄။ ေဒါက်တာဦးေမာင်ေအာင် သီးခြ ားလွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့ ဝင ်

           ဒါရိုက်တာ 

  ၅။ ဦးေဇာ်လင်းထွဋ် သီးခြ ားလွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့ ဝင ်

            ဒါရိုက်တာ 

၉။ ေကာ်မတီအသီးသီးမှ အစည်းအေဝးများပြ ုလုပ်၍ စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်များကို 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအေဝးသို့ တင်ပြ ၍ ေဆွးေနွးသုံးသပ်ပြ းီ ဆုံးဖြ တ်ချက်များချ၍ လုပ်ငန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖါ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

မတည်ရင်းနီှးေငွအေခြ အေန 

၁၀။  မြ န်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ခွင့် ပြ ုမတည်ေငွရင်းကို အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် 

စီးပွားေရးဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုဝန်ကးီဌာန၏ ၂-၁-၂ဝ၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ် (၁/၂ဝ၁၃) 

 ဖြ င့် ကျပ်သန်း (၇၅ဝဝဝ) ထိ ခွင့် ပြ ုထားပါသည်။ ထည့်ဝင်ပြ ီး မတည်ေငွရင်းမှာ တစ်ဖက်ေဖာ်ပြ ပါ 

အတိုင်း ကျပ် (၅၂)ဘီလျံရှိပြ ီ ဖြ စ်ပါသည် - 

 

 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

၆ 

                   (ကျပ်သန်းေပါင်း) 

 ဘ ာနှစ်   ထည့်ဝင်သည့် အဆင့်ဆင့်ေပါင်း   တုိးတက်မှု 
     ရှယ်ယာတန်ဖိးု ရှယ်ယာတန်ဖုိး  ရာခိုင်နှုန်း 

(က) ၁၉၉၁-၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ထ ိ  - ၁၁ဝ.ဝဝဝ - 

( ခ ) ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃     ၅ဝ.ဝဝဝ ၁၆ဝ.ဝဝဝ ၄၅.၄၅% 

( ဂ ) ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅     ၆ဝ.ဝဝဝ ၂၂ဝ.ဝဝဝ ၃၇.၅ဝ% 

(ဃ) ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇     ၁၅၄.၂၅ဝ ၃၇၄.၂၅ဝ ၇ဝ.၁၁% 

 ( င ) ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈     ၄၈၇.ဝ၄၅ ၈၆၁.၂၉၅ ၁၃ဝ.၁၄% 

( စ ) ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉     ၃၈.၇ဝ၅ ၉ဝဝ.ဝဝဝ ၄.၄၉% 

(ဆ) ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ     ၂၃၂၃.၈ဝ၇ ၃၂၂၃.၈ဝ၇ ၂၅၈.၂ဝ% 

( ဇ ) ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁     ၅၈.ဝ၂၃ ၃၂၈၁.၈၃ဝ ၁.၈၁% 

( စျ ) ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂     ၁၅ဝဝ.၆၇ဝ ၄၇၈၂.၅ဝဝ ၄၅.၇၃% 

(ည) ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃     ၁၃ဝ၇၈.ဝ၉၂ ၁၇၈၆ဝ.၅၉၂ ၂၇၃.၄၆% 

( ဋ ) ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄     ၄၁၀.၂၈၉ ၁၈၂၇၀.၈၈၁ ၂.၃၀% 

( ဥ ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅     ၁၈၈၄၁.၉၄၅ ၃၇၁၁၂.၈၂၆ ၁၀၃.၁၃% 

( ဍ ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆     ၁၂၇၅၆.၉၃၉ ၄၉၈၆၉.၇၆၅ ၃၄.၃၇% 

(ဎ ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇     ၂၁၃၅.၁၆၅ ၅၂၀၀၄.၉၃၀ ၄.၂၈% 

မတည်ရင်းနီှးေငွ 

 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

၇ 

၁၁။  ထည့်ဝင်ပြ းီ မတည်ေငွရင်းကျပ် (၅၂၀၀၄.၉၃၀)သန်းတွင ် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ ကျပ ် (၅၁၁၇.၀၅၅)သန်းနှင့် အများပြ ည်သူမှ ကျပ် (၄၆၈၈၇.၈၇၅)သန်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

အမြ တ်ေငွနှင့် အမြ တ်ခဲွေဝမှု 

၁၂။   မြ န်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်ကိ ု တည်ေထာင်ခဲ့သည့် ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဥ် 
ရရှိလာသည့် အမြ တ်ေငွအေပါ် မူတည်ပြ ီး၊ နိုင်ငံေတာ်သို့ ဝင်ေငွခွန်များ ေပးေဆာင်ခြ င်းနှင့်  
အစုရှယ်ယာရှင်များအား သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ အမြ တ်ေဝစုများ ခွဲေဝေပးလျက်ရှိခဲ့ရာ 
 မြ န်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ (၂၅)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရရှိခဲ့သည့် အမြ တ်ေငွပမာဏ 
စုစုေပါင်း ကျပ(်၃၁.၂)ဘီလျံဖြ စ်ပြ ီး ေပးေဆာင်ခဲ့သည့် ဝင်ေငွခွန် ကျပ် (၈.၀၄)ဘီလျံနှင့် အမြ တ်ေဝစု 
မှာ ကျပ် (၁၃.၆)ဘီလျံဖြ စ်ပါသည်။ နှစ်အလုိက် အမြ တ်ေငွ၊ ၀င်ေငွခွန်နှင့် အမြ တ် ေ၀စုပမာဏများမှာ 
 ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည်-                        
                                    (ကျပ်သန်းေပါင်း) 
 နှစ်  အမြ တ်ေငွ ေပးေဆာင်သည့် အမြ တ်ေဝစု   အမြ တ်ေဝစု 
     ပမာဏ    ဝင်ေငွခွန်       ( % )          ပမာဏ 
၁၉၉၂-၁၉၉၃        ၂.၆၆   ဝ.၇၉ -   - 
၁၉၉၃-၁၉၉၄      ၂၂.၉၇   ၆.၈၉ ၁၈%   ၁၁.၉၂ 
၁၉၉၄-၁၉၉၅      ၃၄.၂၁   ၉.၉၈ ၂၁%   ၁၅.၆ဝ 
၁၉၉၅-၁၉၉၆      ၅၂.၇ဝ   ၁၅.၁၈ ၂၃%   ၂ဝ.၃၉ 
၁၉၉၆-၁၉၉၇      ၈၂.၉၂   ၂၃.၆၇ ၂၅%   ၂၅.၅၁ 
၁၉၉၇-၁၉၉၈    ၁ဝ၉.၉၅   ၃၂.၉၈ ၂၅%   ၂၇.၅ဝ 
၁၉၉၈-၁၉၉၉    ၁၂၆.၉၁   ၃၈.၅ဝ ၂၅%   ၂၇.၅ဝ 
၁၉၉၉-၂ဝဝဝ      ၈၆.၁၃   ၂၇.၅ဝ ၂၅%   ၂၇.၅ဝ 
၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၁    ၁ဝ၈.၅၆   ၃၄.ဝဝ ၂၅%   ၂၇.၅ဝ 
၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂      ၉၂.ဝ၃   ၂၉.ဝဝ ၂၅%   ၂၇.၅ဝ 
၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃    ၁ဝ၆.၂၁   ၃၃.ဝဝ ၂၅%   ၃၃.၇၅ 
၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄    ၁၄၄.ဝဝ   ၄၄.ဝဝ ၂၅%   ၄ဝ.ဝဝ 
၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅      ၈၅.၂၃   ၂၆.၅ဝ ၂ဝ%   ၄ဝ.ဝဝ 
၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆    ၁၅၆.၃၁   ၄၆.၅ဝ ၂၅%   ၅၅.ဝဝ 
၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇    ၂၂၂.၇၂   ၆၈.ဝဝ ၂၅%   ၈ဝ.၇၆ 
၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈    ၃ဝ၁.ဝ၁   ၉ဝ.၅ဝ ၂၂%   ၁၄ဝ.၅၅ 
 
 



ကန့်သတ် 

ကန့်သတ်  

၈ 
 
၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉    ၅၁၈.၃၄   ၁၅၇.၅ဝ ၂၅%   ၂၂၁.၅၁ 

၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ    ၇ဝ၇.၄၄   ၂၁ဝ.ဝဝ ၁၆%   ၃၂၄.၆၂ 

၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁  ၁ဝ၉၅.၉၄   ၃၁၅.ဝဝ ၁၇%   ၅၅၆.၁၈ 

၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂  ၁၄၅၆.၄၉   ၃၉ဝ.ဝဝ ၁၃%   ၆၂၂.ဝ၁ 

၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃  ၂၃၉၉.၃ဝ   ၅၉၄.၆ဝ ၁၃% , ၁.၂%   ၉၅၄.၈၁ 

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄  ၃၃၅၀.၅၈   ၈၃၇.၆၄ ၁၃% , ၇.၇၅%   ၁၅၃၆.၅၅ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅  ၅၁၀၇.၀၇   ၁၂၈၁.၄၀ ၁၃% , ၉%, ၂.၈%   ၂၂၆၉.၉၃ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆   ၇၀၉၅.၆၅  ၁၇၇၃.၈၂ ၁၃% , ၈.၃%   ၃၃၉၇.၃၈ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇   ၇၈၁၇.၆၄  ၁၉၅၄.၃၈ ၆%   ၃၁၂၀.၃၀ 

 စုစုေပါင်း ၃၁၂၈၂.၉၇      ၈၀၄၁.၃၃    ၁၃၆၀၄.၂၇ 

       tjrwfaiG     tjrwfa0pk 

 
 

၁၃။  ေဖာ်ပြ ပါအတိငု်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဝင်ေငွများ တိုးတက်လာခဲ့သဖြ င့် နိုင်ငံေတာ်သုိ့ 

အခွန်ေငွများလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုး၍ ထည့်ဝင်ေပး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ အတွက် 

စည်းကြ ပ်ေသာ ဘ ာနစှတွ်င် အခွန်အများဆုံး ေပးေဆာင်ေသာ အခွန်ထမ်း (၅၀)စာရင်းတွင် အဆင့် 

(၃၃)ေနရာတွင ်ရှိခဲ့ ပြ းီ၊ ဘဏ်များ၏ အခွန်အများဆုံး ေပးေဆာင်ေသာ စာရင်းတွင် အဆင် ့(၁၀)ေနရာ 

ရှိခဲ့ပါသည်။  
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0ifaiGcGef 

 
ေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှေသာ လုပ်ငန်းက များအလုိက် ၀င်ေငွရရိှမှု 

၁၄။   မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဥပေဒ၊ ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစညး်များ ဥပေဒများနှင့် 

အညီ ဘဏ်လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိရာ  မြ န်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ လုပ်ငန်းက  

အားလုံးတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း တိးုတက် ေအာင်မြ င်ေအာင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်- 

             (usyfoef;aygif;) 

          1993    1997    2001    2005   2009     2013  2017           

pm&if;&SiftyfaiG (usyf) 135 955 814 3004 4551 9808 13473 

pm&if;&SiftyfaiG (FC)  9    3401 7658 

aiGpkbPftyfaiG 71 1276 2178   2699 4832 39519  66894 

tcsdefydkif;tyfaiG 24 218 435 76 116 2983  69017 

 ac:,ltyfaiG       13303 

pkpkaygif;tyfaiG 230 2458 3427 5779 9499 55711 170344 

acs;aiG 142 1125 1535 1706 5405 44209 159838 

&if;EDS;jr§KyfESHrI 14 688 1088 2478 4300 13710 47491 

aiGay;trdefYvufrSwf 1453  83 863 505 7584 90264 

jynfwGif;aiGvTJ     832 1561 4321 25602 88301 

(rdrdbPftcsif;csif;)   

jynfwGif;aiGvTJ     1763 30928 179334 

(rdwfbufbPf) 
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    tyfaiGpkpkaygif;            acs;aiGpkpkaygif; 

 

 

   aiGvTJpkpkaygif;        &if;ESD;jrSKyfESHrSk 

 

EdkifiHjcm;aiGvkyfief; aqmif&Gufjcif; 

15/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPftaejzifh 1994 rS 1998 txd EdkifiHjcm;aiGbPfvkyfief;udk 

aqmif&GufcJhNyD;? EdkifiHawmf\ rl0g't& 1998 ckESpfwGif &yfem;cJhygonf/ 

 


