
မြန်ြာန ိုင်ငံလက်ြှတ်ရမြည်သ ူ့စာရင််းက ိုင်ြ ာ်းအသင််း (၁၄) ကက ြ်မမြာက် နှစ်ြတ်လည် 

အမ ွေမ ွေအစည််းအမ ်းသ ိုို့ မြည်မ ာငစ်ိုစာရင််းစစခ် ျုြတ်က်မရာက်မခင််း 

 

သတင််း ိုတ်မြနခ် က်  

မြန်ြာန ိုင်ငလံက်ြှတ်ရမြည်သ ူ့စာရင််းက ိုင်ြ ာ်းအသင််း (MICPA) က ၁၄ ကက ြ်မမြာက် 

နှစ်ြတ်လည် အမ ွေမ ွေအစည််းအမ ်းက ို ၂၉-၈-၂၀၂၁ ရက်မနို့တွေင ် က ိုဗစ်ကာကွေယ်မရ်း 

စည််းြ ဉ််းြ ာ်းနှင ်အညီ Virtual System မြင  ် က င််းြရာ မြည်မ ာငစ်ိုစာရင််းစစ်ခ ျုြ် ြါမြာကခ 

မ ါက်တာကံမ ာ်က မြည်မ ာင်စိုစာရင််းစစ်ခ ျုြ်ရံို်း (မနမြည်မတာ်) ြ ှတက်မရာက်ခ  သည်။ 

 အစည််းအမ ်းတွေင် မြန်ြာန ိုင်ငစံာရင််းမကာင်စီဥကကဋ္ဌ၊ မြန်ြာန ိုင်ငလံက်ြှတ်ရ မြည်သ ူ့ 

စာရင််းက ိုင်ြ ာ်း အသင််းနာယက၊ မြည်မ ာင်စိုစာရင််းစစ်ခ ျုြ် ြါမြာကခမ ါက်တာကံမ ာ်က 

အြွေင ်အြှာစကာ်း မမြာကကာ်းသည်။ ဆက်လက်၍ အစည််းအမ ်း သဘာြတ ၊ မြန်ြာန ိုင်ငံ 

လက်ြှတ်ရမြည်သ ူ့စာရင််းက ိုင်ြ ာ်းအသင််း နာယက ဦ်း င််းသငန်ှင ် မြန်ြာန ိုင်ငံလက်ြှတ်ရ 

မြည်သ ူ့စာရင််းက ိုင်ြ ာ်းအသင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်း ြ််းတငတ် ိုို့က အြှာစကာ်း မမြာကကာ်းခ  ပြီ်း  အသင််း၏ 

ြွေံွံ့ပြ ျု်းတ ို်းတက်မရ်းအတွေက် လ ိုအြ်ခ က်ြ ာ်းနှင မ်ရှွံ့ လိုြ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို မဆွေ်းမနွေ်းတငမ်ြခ  သည်။ 

ဆက်လက်၍ မြန်ြာန ိုငင်လံက်ြှတ်ရမြည်သ ူ့စာရင််းက ိုင်ြ ာ်းအသင််း အလိုြ်အြှုမဆာင် 

အြွေ ွံ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မြည ်နှစ် နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာက ို  ိုတ ယဥကကဋ္ဌ ဦ်းြ ို်းမက ာ်ကြတ်ကကာ်း 

တငမ်ြပြီ်း  ဘဏ္ဍာမရ်းရှင််းတြ််းြ ာ်းက ို အြွေ ွံ့ င ် မ ေါ်ရင်ကကည်နှင ် စာရင််းစစ်အစီရင်ခံစာက ို မြင်ြ 

စာရင််းစစ် မ ေါ်မြင ်မြင ်က ြတ်ကကာ်း တငမ်ြခ  သည်။ 

 မြန်ြာန ိုင်ငလံက်ြှတ်ရမြည်သ ူ့စာရင််းက ိုင်ြ ာ်းအသင််း (MICPA) ၏ ၁၄ ကက ြ်မမြာက် 

နှစ်ြတ်လည် အမ ွေမ ွေအစည််းအမ ်းတွေင ် နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာမရ်းရှင််းတြ််းနှင ် 

စာရင််းစစ်အစီရငခ်ံစာတ ိုို့က ို အတညမ်ြျုမခင််း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွေက် မြငြ်စာရင််းစစ် 

ခနိ်ု့အြ်အတည်မြျုမခင််း၊ ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၂ နှစ်ြ ာ်းအတွေက် အလိုြ်အြှုမဆာင်အြွေ ွံ့က ို အြွေ ွံ့ င် ၂၄ ဦ်းမြင ် 

မြန်လည်ြွေ ွံ့စည််းမခင််းနှင ် အြွေ ွံ့ င်ြ ာ်း၏ အြည်စာရင််းြ ာ်း  ိုတ်မြန်မကကညာမခင််း တ ိုို့က ို 

မဆာငရ်ွက်န ိုငခ်  မကကာင််း သ ရှ ရသည်။ 

မဆွေ်းမနွေ်းတငမ်ြခ က်ြ ာ်းအမြေါ်  မြည်မ ာင်စိုစာရင််းစစ်ခ ျုြ်က န ဂံို်းခ ျုြ်အြှာစကာ်း 

မမြာကကာ်းရာတွေင ် မြန်ြာ စီ်းြွော်းမရ်းနယ်ြယ်တွေင် စာရင််းက ိုငြ်ညာဆ ိုင်ရာလိုြ်ငန််းြ ာ်းက ို 

န ိုငင်တံကာစံြ ာ်းနှင ်အညီ ရြ်တည်မဆာင်ရွက်န ိုငမ်ရ်း၊ စာရင််းြညာရှင်ြ ာ်း၏ အမရအတွေက် 



သာြက အရည်အခ င််းနှင ်အရညအ်မသွေ်းမြြှင ်တင်န ိုငမ်ရ်း၊ ASEAN Free Flow of Profession အရ 

အာဆီယံအဆင န်ှင ် န ိုင်ငတံကာအဆင ် ယှဉ်ပြ ျုငရ်င်မဘာငတ်န််းန ိုငမ်ရ်းအတွေက် န ိုင်ငမံတာ်၏ 

အာ်းမြ်းြှု၊ က ညီြံ ြ ို်းြှုြ ာ်းနှင ်အတ  မြန်ြာန ိုငင်စံာရင််းမကာငစ်ီနှင ် မြန်ြာန ိုင်ငလံက်ြှတ်ရ 

မြည်သ ူ့စာရင််းက ိုင်ြ ာ်းအသင််းတ ိုို့က တက်ညီလက်ညီ  ိုင််း န်ကက ျု်းြြ််း မဆာငရ်ွက်ရြည်မြစ်ြါ 

မကကာင််း မမြာကကာ်းခ  သည်။   

 


