ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်

ငွ ရး ကး ရးတည် ငိမ်မအ ြခအ နအစီရင်ခစာ
(၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ)

၂၀၁၉ ခနှစ် ၊ ဩဂတ်လ

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပီလမှစက်တင်ဘာလအထိ)
မာတိကာ
စဉ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

Economic Environment and Banking Sector Development

၂

၂။

Macro Prudential Ratio များြဖင့် စိစစ်တင်ြပြခင်း

၇

၃။

ေငွေရးေကးေရးစနစ် တည်ငိမ်မအေြခအေန သုံးသပ်တင်ြပချက်များ

၈

၄။

ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ပထမ (၆) လပတ်ဘာနှစ်

၈

အတွက်အေရးပါေသာဘာေရးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအေပါအေြခခံ
စိစစ်ချက်များ
၅။

ဘဏ်များအားြပန်လည်တည့်မတ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ခဲ့မများ

၁၉

၆။

ေငွေရးေကးေရးကုမ္ပဏီများအားကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း

၁၉

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ)
၁။

Economic Environment and Banking Sector Development
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးကအနက်

Tourism Sector နှင့် Transport Sector ေနှးေကွးခဲ့ပီး၊ Telecom Sector ၊ Wholesale and Retail
Trade တို့မှာတိုးတက်ခဲ့ေကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ Wholesale and Retail Sector တွင် Japan ၊
Thailand နှင့် South Korea တို့မှ ပိုမိုဝင်ေရာက်လာေကာင်း ေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။ Germent
Manufacturing မှာလည်း ြမင့တ
် က်ခပ
့ဲ ါသည်။ Banking Sector တစ်ခုလုံးအေနြဖင့် ကည့်ပါက
Foreign Exchange Inflow to Banking System တွင် Non-trade Sector ြဖစ်ေသာ ေချးေငွနင
ှ ့်
Other Remittence တို့မှ Net Flow ရှခ
ိ ေ
့ဲ သာ်လည်း MMK to USD Exchange Rate မှာ အြမင့ဆ
် းံု
1,597 အထိေရာက်ခဲ့ပီး၊ Interbank Transactions များတွင် MMK အတက်အကျများမေကာင့်
Demand များေသာ်လည်း Supply တုံ့ဆိုင်းမေကာင့် ြမန်မာကျပ် ပိုမိုကျဆင်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သဂုတ်လမှစတင်အသက်ဝင်ခဲ့ေသာ Myanmar Company Law နှင့် Myanmar
Sustainable Development Plan အရ Private Sector အတွင်း Foreign Capital ပိုမိုစီးဝင်နိုင်ရန်
ေမာ်မှန်းခဲ့ေသာ်လည်း၊ FDI ဝင်ေရာက်မမှာ အနည်းငယ်သာ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ဘဏ်များ၏ အဓိက Financing ေပးေသာ Sector မှာ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအေနြဖင့်
Agriculture Sector ကိုပိုမိုထုတ်ေချးခဲ့ပီး၊ Private Bank များအေနြဖင့် Trading Sector ကို ပိုမို
ထုတ်ေချးခဲ့ပီး၊

ဒုတိယအများဆုံးအေနြဖင့်

အေထွေထွက၊

တတိယအများဆုးံ အေနြဖင့်

Construction၊ Service၊ Production ကများကို ထုတ်ေချးခဲ့ေကာင်းေတွ့ရပါသည်။
Banking Industry အေနြဖင့် Digital Banking and Services များ ပိုမိုလုပ်ေဆာင်လာခဲ့ပီး၊
SME Sector နှင့် Microfinance Sector တို့တွင် Financial Services များ ပိုမိုြဖည့်ဆည်း ေပးလာ
ကပီး၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မ ပိုမိုလာေကာင်း ေတွ့ရပါသည်။ Credit to GDP မှာ ၃၀.၁၈% ရှိခဲ့ပီး၊
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လ Budget ြဖစ်ခဲ့၍ ယခင်နှစ် 12 Months Budget
2017-2018, March နှင့်ယှဉ်ပါက ပမာဏအားြဖင့်ကျပ် ၂,၉၉၁.၅၁ ဘီလယ
ီ ံ တိးု တက်ခပ
့ဲ ါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်အေနြဖင့် Access to Finance ကို ပိုမိုအားေကာင်းေစရန်နှင့်
SME ကပိမ
ု တ
ုိ းုိ တက်ေစရန်အတွက် ြပည်တင
ွ း် Stakeholder များ Development Partner နှင့်
နည်းပညာပိုင်း၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ပိုမိုအားေကာင်းေစရန် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး
Collateral ပိုင်းသာမက Cash Flow Satement များ၊ Business Plan များအရ Movable Assets များ
အေြခခံ၍ Financing ေပးရန် အားေပးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအြပင် Government Project Loan များ၊ Housing
Loan များကို System အတွင်း Liquidity တိုးလာေစပီး၊ ေငွေကးလည်ပတ်ေစမအားေကာင်းေစရန်
ခွင့်ြပုေပးခဲ့ပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် ဘဏ်များပိုမိုခိုင်မာ ေတာင့်တင်းေစရန် ဆုံးရံးနိုင်ေြခများ
အေပါ မူတည်၍ မတည်ေငွရင်းတိုးြမှင့်ေစြခင်း၊ ေငွေကးလွယ်ကူမ ပိုမုထ
ိ ိန်းေကျာင်းရန် ကပ်မတ်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး၊ Access to Finance ပိုမိုအားေကာင်းေစရန် အစိုးရ နှင့် Private Sector Financing
8,000,000

နိငု င် ပံ ငုိ န် ငှ ပ့် ဂု လ
္ဂ က
ိ ဘဏ်များ၏က အလိက
ု ေ် ချးေငွထုတ်ေချးထားမှု အေခ
ြ အေန

7,000,000

ကျပ်သန်းေပါင်း

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

အိမ်ရာေချးေငွ

ငှား/ဝယ်ေရာင်း

အေထွေထွ

ဝန်ေဆာင်မှု

ေဆာက်လုပ်ေရး

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး

2018 မတ်လ

2018 စက်တင်ဘာလ (6 လဘ ာနှစ)်

အေသးစား၊ အငယ်စားနှင့်
အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ

2017 မတ်လ

ကုန်သွယ်မှု

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု

စိုက်ပျိုးေရး

-

နှင့် အထူးသြဖင့် G to G Financing များ ပိုမိုခွင့်ြပုေပးခဲ့ပါသည်။ Non-bank Financial Sector တွင်
Gradually liberalization ြပုလုပ်ခဲ့သြဖင့် Microfinance, Insurance, Capital market တို့တွင်
နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမပိုမိုပါဝင်ခွင့်ေပးြခင်းြဖင့် ြပည်ပအရင်းအနှီးစီးဝင်မ ပိုမိုရရှိရန် ေမာ်မှန်းခဲ့ြခင်း
နှငအ
့် တူ Cross Sector Regulatory Body အကား Financial Stability ြဖစ်ေစရန် ပိုမိုပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိ
ာ င်င တာ်
တ ဗဟိဘဏ်
C
Credit
to GDP
G
100,000.000
90,000.000

ကျပ်သန်းေပါင်း

80,000.000
70,000.000
60,000.000
50,000.000

GDP

40,000.000

Total Loa
ans

30,000.000
20,000.000
10,000.000
-

201
17 မတ်လ

2018 မတ်
မ လ

22018 စက်တင်ဘာလ
ဘ (6
လဘ ာနှနှစ်)

ဏများ၊ ပုဂ
ဂလိကဘဏ
ဏ်များအြပင်
င် နိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများအ
အား တိုင်းြပည်
ြပ ၏
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်
စီးပွားေ
ေရးအင်ဂျင်တွ
တင် Financing ပိမိ
မ
ု ိရ
ု ရှိေစရန်
Financcing

ပိုမိအေလးေပး
ု
းေဆာင်ရက်
က
ွ န
် ိုင်ရန်

ြပည်တင်
ွ း Corpo
orate Bussiness မျာားအား
ြမန်မာကျပ်
ပ်ေငွသာမက
က

နိုင်ငြခားေငွ
ြံ
ြဖင်လည်
လ
့
း

ေဆာင်ရွ
ရက်ခွင့်ြပုခဲ
ခဲ့ပါသည်။ ေချးေငွ Portfolio
P
တွ
တင် ဘဏ်
ဏ်များ၊ ေငွေ
ေရးေကးေရ
ရးကုမ္ပဏီများနှ
ျ င့်
အေသးစားေငွေရးေ
ေကးေရးအဖ
ဖွဲ့အစည်းမျျား ပါဝင်မမှ
မ
 ာ ယခင်နှ
နှစ်နှင့်နင်းယှဉ်ပါက ပုဂ
ဂလိကဘဏ
ဏ်များ၊
နိုင်ငံြခာားဘဏ် ဘဏ
ဏ်ခွဲများနှင့် အေသးစားးေငွေရးေက
ကးေရးအဖွဲ့အစည်းများတွ
တင် ေချးေငွများပိ
မျ ုမိုလာေက
ကာင်း
ေတွ့ရပ
ပါသည်။ ၂၀
၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆
၆) လအတွင်
ငး် အပ်ေငွတိ
တုးတက်မမ
မှှာ ၅.၆၈ % ရှိေသာ်လည်
လ း
ုး
ေချးေငွတိုးတက်မမှ
 ာ ၁၁.၂၈ % ရှိပါသ
သည်။ ဘဏ်
ဏ်လုပ်ငန်းက၏
က
ပျမ်
မ်းမေငွေကးလွယ်ကူမအချိ

မှာ၂၀၁၈
၈ ခုနှစ်၊ ပထ
ထမ(၆) လ ဘာနှ
ဘ
စ်တွ
တွင် ၄၉.၃၁%
% ရှိပီး၊ ၂၀၁
၁၇-၂၀၁၈ ဘ
ဘာနှစ်ကု
ကန
ု ်တွင် ၃၈.၈
၈၅ %
ရှိခဲ့သြဖင်
ြဖ ့ ယခင်ဘာနှ
ဘ
စ်နှင့်နင်းယှဉ်ပါက
က ၁၀.၄၆%
% တိုးလာေ
ေကာင်းေတွ
တ့ရှရ
ိ ပါသည်။ ပုဂလိကဘဏ်
များ၏ ေငွြဖစ်လွ
လယ
ွ ်ေသာရရ
ရန်ပိုင်ခွငကျဆင်
က
့်
းခဲ့ေသာ်
သ လည်း နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များနှင့် နိုင်ငံြခားဘဏ်
ဘဏ်ခွဲများ၏ ေငွြဖစ်
ြ လွယ်ေသာရရန်
သ
ပင်
င
ို ခ
် ွင့် တိုးလာာြခင်းေကာာင့် ြဖစ်ပါသ
သည်။

ေငွေရးေကးေရးတ
တည်ငိမ်မအေြခအေနအစီ
ေ
ရ ခံစာ (၂၀၁
ရင်
၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီ
ပီလမှ စက်တင
င်ဘာလ အထိ
ထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
Total Loans Portfolio

Total Loans Portfolio

Mar 2018

Mar 2017

State Banks
Foreign Banks
MFIs

Private Banks
Finance Companies

State Banks

Private Banks

Foreign Banks

Finance Companies

MFIs

Total Loans Portfolio

Sep 2018

State Banks
Foreign Banks
MFIs

Private Banks
Finance Companies

စီးပွားေရးဖွံ့ဖိုးမတွင် Retail Sector မှာ တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပီး Digital Banking System
(E-Cards, E-banking နှင့် Mobile Payment) များကို ပိမ
ု ေ
ုိ ဆာင်ရက
ွ လ
် ာရာ Banking Sector
ဖွံ့ဖိုးမကို Services များပိုမိုေပးြခင်းြဖင့် Online Transactions များပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ေကာင်း ေတွ့ရ
ပါသည်။ ၎င်းအြပင် Mobile Service Provider များမှလည်း Payment Transactions များကို Retail
Sector အတွက် အေထာက်အကူြပုခဲ့ရာ Financial Inclusion Context တွင် ပါဝင်အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေနေကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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MPU No. of Trans From 2018 Apr ‐ 2018 Sept
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Macro Prudential Ratio များြဖင့် စိစစ်တင်ြပြခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ဘဏ်များ၏ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ေပးရန်တာဝန်များ၊

မတည်ရင်းနှီးေငွနှင့်အြမတ်ရရှိမမှာတိုးတက်မရှိခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်များ၏ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊် ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမများအေပါြပန်ရချက် (Return on Equity) မှာပျမ်းမအားြဖင့် ၂.၄၃% နှင့်
ရရန်ပိုင်ခွင့်အေပါြပန်ရချက် (Return on Assets)မှာပျမ်းမအားြဖင့် ၀.၂၁% ရှိေကာင်း ေတွ့ရှိရ
ပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်မှာ ယခင်နှစ်နှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ
(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ၆.၃၄% တိုးတက်ခဲ့ပီး၊ ထိုသို့တိုးတက်လာြခင်းမှာ အပ်ေငွများ တိုးတက်လာသည်
နှင့်တစ်ပိုင်နက် ေချးေငွများတိုးတက်လာြခင်း၊ မတည်ရင်းနှီးေငွတးို ြမှင့်ြခင်းတို့ေကာင့် ြဖစ်ေကာင်း
ေတွ့ရှိရပါသည်။
ဘဏ်များ၏အပ်ေငွအေနြဖင့် ယခင်နှစ်နှင့်နင်းယှဉ်ပါက၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင်
၅.၆၈% တိုးတက်လာေကာင်းေတွ့ရှိရပီး၊ ယင်းသို့အပ်ေငွတိုးတက်လာြခင်းမှာ နိင
ု င
် တ
ံ ဝှမး် ဘဏ်ခဲွ
များတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာြခင်းနှင့်ြပည်သူများမှဘဏ်အသုံးြပုမများြပားလာြခင်းတို့ေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
အလားတူေချးေငွအေနြဖင့် ယခင်နှစ်နှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၁၁.၂၈ % တိုးလာေကာင်းေတွ့ရှိရပီး၊
၎င်းတို့အနက် အေသးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (SMEs) သို့ ကျပ် ၉၆၃.၄၁ ဘီလီယံ
ထုတ်ေချးခဲ့သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ ထိုသို့တိုးတက်လာြခင်းမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လာြခင်း
နှင့်စားသုံးသူေချးေငွ (Consumer Credit) တိုးလာြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ေချးေငွနှင့်အပ်ေငွ
အချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ လ ဘာနှစ်ကုန်ဆုံးေသာ ၃၀.၉.၂၀၁၈ ရက်ေန့တွင်
၅၉.၆၂% ရှိေကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ ထို့ြပင် ဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းေချးေငွနင
ှ ့် စုစုေပါင်းရရန်

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ပိုင်ခွင့်အချိုးမှာ ၃၀.၉.၂၀၁၈ ရက်ေန့တွင် ၄၄.၆၅% ရှိေကာင်းေတွ့ရှိရ၍ ဘဏ်များတွင် စုစုေပါင်း
ရရန်ပိုင်ခွင့်များအနက် ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်မှာသတ်မှတ်အချိုး ၂၀% နှင့် အထက် ရှိေကာင်း
ေတွ့ရပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ မတည်ရင်းနှီးေငွ(Capital) ပမာဏမှာ ၃၀.၉.၂၀၁၈ ရက်ေန့တွင်
၈.၁၄% တိးု လာေကာင်းေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။

၃။

ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်မ အေြခအေနသုံးသပ်တင်ြပချက်များ
ဘဏ်လုပ်ငန်းကသည်လျင်ြမန်စွာတိုးတက်ပီးေခတ်မီလာသည့်အတွက်

ကီးကပ်ကွပ်ကဲသည့်

စည်းမျဉ်းများကိုနိုင်ငံတကာစံနန်းများသို့ ြမှင့်တင်ြခင်းနှင့်ကီးကပ်ကွပ်ကဲမစွမ်းရည် တည်ေဆာက်
ြခင်းတို့ြပုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်အတွင်း ပုဂလိကဘဏ်များနှင့်
ေငွေရးေကးေရးကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများအနက်

ေချးေငွထုတေ
် ချးတိုးတက်မတွင်

နိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ Share ပါဝင်မမှာ တိုးတက်မရှိခဲ့ပီး၊ ဘဏ်များအကား Interbank
Lending မှာလည်း ပိုမိုခဲ့၍ ေငွြဖစ်လွယ်မ Short Term Money Market ၏ အခန်းကမှာ ပိုမို
တိုးတက်မရှိခဲ့ေကာင်း ေတွ့ရပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် Interbank Market
Development ြဖစ်ေစရန် Intra Day Liquidity Support ေပးြခင်း၊ ဘဏ်များအကား Repo
Transactions များခွင့်ြပုေပးြခင်း၊ FX လိုအပ်ချက်ရှိသည့် ဘဏ်များအတွက် Swap Facility တို့ကို
ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်များ၏ အြမတ်ရရှိမသည် နှစ်စဉ်တိုးတက်ေနေကာင်းနှင့်ြပည်တွင်း
ဘဏ်လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမသည်ခိုင်မာမရှိေကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေရးသည် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များ
အနက်မှ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုြဖစ်ပီး၊ ထိုသို့ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေစရန်အတွက် ဗဟိုဘဏ်သည်
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ့အစည်းများအား စည်းမျဉ်းများချမှတ်၍ ကပ်မတ်ကွပက
် ဲြခင်းနှင့် ကီးကပ်
စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ပါသည်။

၄။

ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လ ဘာနှစအ
် တွက် အေရးပါေသာ

ဘာေရးဆိင
ု ရ
် ာကိနး် ဂဏန်းများအေပါ အေြခခံစိစစ်ချက်များ
စုစုေပါင်းရရန်ပင
ုိ ခ
် င
ွ ့် (Asset)
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်အေြခအေနမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ကျပ် ၆၁,၂၀၂.၂၅ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၆.၃၄%
တိုးတက်ခဲ့ပီး၊ ပုဂလိကဘဏ်များနှင့် နိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ပါဝင်မများ ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ေကာင်း
ေတွ့ရှိရပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ေချးေငွ (Loan)
ဘဏ်၏စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တွင် ေချးေငွမှာပမာဏအများဆုံးပါဝင်ပါသည်။ အရည်အေသွးမမီ၊
နိမ့်ကျေသာ ေချးေငွများမှာဘဏ်အတွက် ဆုံးရံးနိုင်ေြခပိုမိုများြပားေစပီး၊ ဘဏ်၏ဝင်ေငွကျဆင်းြခင်း၊
ေငွေကးလွယ်ကူမကျဆင်းြခင်း၊မတည်ရင်းနှီးေငွေလျာ့နည်းြခင်းစသည့်ြပဿနာများေပါေပါက်လာ
ေစနိုင်ပါသည်။ ထို့ေကာင့် ဘဏ်များမှ စံမီေချးေငွများကိုသာ ထုတ်ေချးရန်လိုအပ်ပီး စိုက်ပျိုးေရး၊
ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်း၊ ေဆာက်လပ
ု ေ
် ရးလုပင
် န်း၊ သယ်ယူ
ပိေ
့ု ဆာင်ေရးလုပင
် န်း၊ အိမရ
် ာေချးေငွ၊ ဝန်ေဆာင်မလ
 ပ
ု င
် န်းနှင့် အေသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားေရး
လုပ်ငန်း (SMEs) နှင့် အေထွေထွလုပ်ငန်းများသို့ ေချးေငွများထုတ်ေချးေပးလက်ရှိပါသည်။ SMEs
ကကို ပိုမိုအားေပးရန် မူဝါဒချမှတ်ထားသည်နှင့်အညီ အဆိုပါကသို့ ကျပ် ၉၆၃.၄၁ ဘီလီယံ
ထုတ်ေချးထားပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ေချးေငွအေြခအေနမှာ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ကျပ်
၂၇,၃၂၇.၄၇ ဘီလီယံရှိပီး၊ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၁၁.၂၈%တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
အဓိကတိုးတက်ြခင်းမှာ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များနှင့် နိင
ု င
် ြံ ခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများကေချးေငွပမာဏ ပိုမို
တိုးတက်ထုတ်ေချးမေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
အပ်ေငွ (Deposit)
ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များတွင် လက်ဝယ်ရှိေငွလက်ကျန်များ၊ ဗဟိုဘဏ်နှင့်အြခားေသာ
ဘဏ်များရှိ ေငွလက်ကျန်များ၊ (၃)လသက်တမ်းရှိေလျာ့နန်းြဖင့် ဝယ်ယူထားေသာ ဘီလ်များ၊
အစိုးရ ေငွတိုက်စာချုပ်များ ပါဝင်ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ အပ်ေငွအေြခအေနမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်တွင် ကျပ်
၄၅,၈၃၄.၄၄ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၅.၆၈ % တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ထို့သို့တိုးတက်ြခင်းမှာ ပုဂလိကဘဏ်များနှင့် နိုင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲမ
ွ ျား၏ အပ်ေငွများတိုးတက်
လာြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
မတည်ရင်းနှီးေငွ (Capital)
ဘဏ်တစ်ဘဏ်၏ မတည်ေငွရင်းပမာဏသည် ထိုဘဏ်၏ ေငွေကးခိုင်မာမနှင့် ြပန်လည်
ေပးဆပ်နိုင်စွမ်း (Solvency) ကို ညန်ြပလက်ရှိပါသည်။ မေမာ်လင့်ဘဲ ကုံေတွ့ရသည့်ဆုံးရံးမများ
(Unanticipated Losses) ကိုဘဏ်၏ မတည်ရင်းနှီးေငွမှ ခုနှိမ်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဆုံးရံးမည့်
ပမာဏကီးမားမည်ဆိုပါက ဘဏ်အေနြဖင့် ေပးဆပ်ရန်ရှိသည်တို့ကို ေပးနိုင်စွမ်းရှိေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ြပင်ေချးေငွများတိုးြမှင့်ထုတ်ေပးြခင်း၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမြပုလုပ်ရန်နှင့် ပုံေသပိုင်ပစ္စည်းများ

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ဝယ်ယူရန်စသည်တို့အတွက် လိုအပ်သည့်ရန်ပုံေငွများရရှိနိုင်ရန် မတည်ရင်းနှီးေငွလိုအပ်ပါသည်။
ဘဏ်အေနြဖင့် မတည်ရင်းနှီးေငွ ြမင့်မားေလ၊ ဆုံးရံးမကို ခံနိုင်ရည်ရှိေလြဖစ်ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ထည့်ဝင်ပီးမတည်ရင်းနှီးေငွအေြခအေနမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ကျပ် ၃,၂၂၈.၇၇ ဘီလီယံရှိပီး၊ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၈.၁၄%
တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။

အဓိကအားြဖင့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များနှင့်ပုဂလိကဘဏ်များမှ မတည်ရင်းနှီးေငွများ

တိုးြမှင့်ထည့်ဝင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များ (Liquid Assets)
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ
(၆) လ ဘာနှစတ
် င
ွ ် ကျပ် ၂၈,၅၃၈.၆၀ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့် နငး် ယှဉလ
် င်
၁၅.၃၈ % တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ကျပ် ၁၂,၂၆၆.၆၃ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၁၄.၅၆%
တိးု တက်ခပ
့ဲ ါသည်။
ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ
(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ကျပ် ၁၀,၉၉၂.၃၃ ဘီလီယံရှိပီး ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက
၉.၆၇%

တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များတိုးလာြခင်းသည်

အေရးေပါေငွလိုအပ်ချက်များအတွက်အေထာက်အကူြပုပီး

ဘဏ်များတွင်

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များတွင်

ဘဏ်၏ ေငွသားလက်ကျန်၊ ဗဟိုဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသည့် ေငွသားလက်ကျန်နှင့် နိုင်ငံြခားအဆက်
အသွယ်ဘဏ်များတွင်ထားရှိေသာေငွသားလက်ကျန်များ အဓိကတိုးလာြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေကာင်း
ေတွ့ရှိရပါသည်။
နိုင်ငံြခားဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊်
ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ကျပ် ၅,၂၇၉.၆၄ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက
၃၁.၈၉% တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၊ ပုဂလိကဘဏ်များနှင့် နိုင်ငံြခားဘဏ်
ဘဏ်ခွဲများ၏အေရးပါေသာ ဘာေရးကိန်းဂဏန်းများ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ဘာနှစ် နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တို့ အေြခအေနအား နင်းယှဉ်၍ ပု ံ( ၁) ၊ပု(ံ ၂)၊
ပု(ံ ၃) နှင့် ပု(ံ ၄) တို့ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ဘဏ်လပု င် န်းက တစ်ခလ
ု းုံ ၏ အေရးပါေသာ ဘ ာေရး ကိန်းဂဏန်းများအေခ
ြ အေန
70,000,000
60,000,000
50,000,000
ကျပ်သန်းေပါင်း

40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
-

2016-2017

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်
ပုံ (၁)

25,000,000

ေချးေငွ

2017-2018

အပ်ေငွ

မတည်ရင်းနှီးေငွ

2018 စက်တင်ဘာ (ပထမ 6
လပတ်)

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်

ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်

နိငု င် ပံ ငုိ ဘ
် ဏ်များ၏ အေရးပါေသာ ဘ ာေရး ကိန်းဂဏန်းများအေခ
ြ အေန

20,000,000

ကျပ်သန်းေပါင်း

15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

2016-2017

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်
ပုံ (၂)

ေချးေငွ

2017-2018

အပ်ေငွ

မတည်ရင်းနှီးေငွ

2018 စက်တင်ဘာ (ပထမ 6
လပတ်)

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်

ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ပုဂလိကဘဏ်များ၏ အေရးပါေသာ ဘာေရး ကိန်းဂဏန်းများအေြခအေန
40,000,000
35,000,000

ကျပ်သန်းေပါင်း

30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

2016-2017

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်

ေချးေငွ
ပုံ (၃)

အပ်ေငွ

2017-2018

2018 စက်တင်ဘာ (ပထမ 6 လပတ်)

မတည်ရင်းနှီးေငွ

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်

ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်

နိင
ု င
် ြံ ခားဘဏ် ဘဏ်ခမ
ဲွ ျား၏အေရးပါေသာ ဘာေရး
ကိန်းဂဏန်းများအေြခအေန

8,000,000
7,000,000

ကျပ်သန်းေပါင်း

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-

2016-2017

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်
ပုံ (၄)

ေချးေငွ

2017-2018

အပ်ေငွ

မတည်ရင်းနှီးေငွ

2018 စက်တင်ဘာ (ပထမ 6
လပတ်)

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်

ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ဝင်ေငွ (Income)
ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏အခွန်မေဆာင်မီ

ဝင်ေငွရရှိမအေြခအေနမှာ

၂၀၁၈

ခုနှစ်၊

ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ကျပ် ၁၂၆.၃၁ ဘီလီယံရိှ ပီး၊ယခင်နစ
ှ ် ၁၂ လ ကာလနှငန
့် င
 း် ယှဉပ
် ါက
၇၁.၇၃%

ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ေလျာ့နည်းရြခင်းမှာ

ဘာနှစ်အေြပာင်းအလဲေကာင့်

ြဖစ်ပါသည်။
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ အခွန်မေဆာင်မီဝင်ေငွမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ကျပ်
၆၈.၂၅ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင်နှစ် ၁၂ လကာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက၇၀.၇၈% ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။
ပုဂလိကဘဏ်များ၏ အခွန်မေဆာင်မီဝင်ေငွမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ကျပ်
၂၉.၁၈ ဘီလီယံရှိပီး ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၈၅.၃၁ % ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ အခွန်မေဆာင်မီဝင်ေငွမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ကျပ် ၂၈.၈၈ ဘီလီယံ အြမတ်ြဖစ်ေပါခဲ့ပီး၊ ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက
၉၇.၂၆ % တိုးတက်လာေကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေငွေကးလွယက
် မ
ူ အ
 ချိုး (Liquidity Ratio)
ဘဏ်တစ်ဘဏ်၏ေငွေကးလွယ်ကူမ ြဖစ်၊ မြဖစ် ဆိုသည့်အချက်ကို ဘဏ်၏ မီစား၊ မီရှင်များပါ
စိတ်ဝင်စားေလ့ရှိကပါသည်။ ၎င်းတို့မှဘဏ်အေနြဖင့် ၎င်းတို့၏ေငွများကို ထုတ်ေပးနိုင်စွမ်းမရှိဟု
ထင်ြမင်ယဆ
ူ လာပါက Bank Run ြဖစ်ေပါပီးေဒဝါလီခံရြခင်းအြပင် ဘဏ်စနစ် တစ်ခုလုံးသို့
ကူးစက်ပီး ဘဏ်လုပ်ငန်းအကပ်အတည်း (Banking Crisis) ြဖစ်ေပါလာတတ်ပါသည်။ ထို့ေကာင့်
ဘဏ်များသည် ဗဟိုဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသည့် ေငွေကးလွယ်ကူမအချိုး လိုအပ်ချက်ကို လိုက်နာရန်
လိုအပ်ပါသည်။
ေငွေကးလွယ်ကူမအချိုးြမင့်မားတိုင်း ေကာင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်
ပမာဏများေလေလ ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းစသည့်ဝင်ေငွရေစသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံနိုင်သည့် ပမာဏ
နည်းေလြဖစ်ရာ ဘဏ်၏ဝင်ေငွေလျာ့နည်းမကို ြဖစ်ေပါေစပါသည်။ ထို့ေကာင့် မိမဘ
ိ ဏ်အတွက်
သင့်ေလျာ်မည့် ေငွေကးလွယ်ကူမကို မှန်ကန်စွာချိန်ဆနိုင်ရန် အေရးကီးပါသည်။
ဘဏ်များအေနြဖင့်ေငွေကးလွယ်ကူမအချိုးအား အနည်းဆုံး ၂၀ % ထားရှိရန် ဗဟိုဘဏ်က
သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ေငွေကးလွယ်ကူမအ
 ချိုးဆိသ
ု ည်မာှ

ေငွြဖစ်လယ
ွ ေ
် သာ

ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့်

သတ်မှတ်ထားေသာေပးရန်တာဝန်အချိုးချထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ

ရရန်ပိုင်ခွင့်တွင်

လက်ဝယ်ရှိေငွနှင့်ဘဏ်များရှိေငွလက်ကျန်များ၊

ဗဟိဘ
ု ဏ်ရေ
ိှ ငွလက်ကျန်၊

ဝယ်ယူထားေသာ

အစိုးရေငွ တိုက်စာချုပ်များ၊ (၃) လ သက်တမ်းရှေ
ိ လျာ့နန
 း် ြဖင်ဝ
့ ယ်ယထ
ူ ားေသာ ဘီလမ
် ျား ပါဝင်ပီး၊

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ြမန်မာနိ
ာ င်င တာ်
တ ဗဟိဘဏ်
သတ်မတ်
တ
ှ ထားေသ
သာေပးရန်တာဝန်
ာ တွင် အပ်
အ ေငွများနှ
နင့် ေငွေပးအ
အမိန့်များပါဝ
ဝင်ပါသည်။ ဘဏ်အေန
နြဖင့်
ေငွေကးလွ
က ယက
် မ
မ
ူ အ
 ချိုးြမင်မားစွ
မ
့
ာ

ကိင
ု တ
် ယ
ွ ထ
် ားပါက
ာ

ဝ ေငွရရှိမန
ဝင်
နည်းပါးနိုငပီ
် း၊

ေငွေကး
ေ

လွယကူ
က
် မ
ူ အချိုးနည
ည်းပါက ေငွ
ငွအပ်နသ
ံှ ူများ
မျ ေငွြပန်လည်
လ ထုတ်ယူသည့်အခ
ခါ အခက်အခဲ
အ ြဖစ်ေပါနိ
ပါ ုင်
သြဖင့် ဘဏ်များအ
အေနြဖင့် ေငွေကးလွယ်
ယကူမအချိုးအား
ု
၂၀ %နှ
% င့် ၃၀ % အကားရှ
ရှရ
ိ န် ထိနး် သိ
သမး်
ေဆာင်ရွ
ရကပ
် ါသည်
ည်။
ဘဏ်လုပငန်
င
် းက၏ပ
ပျမ်းမေငွေကးလွ
က ယ်ကမ
မ
ူ အ
 ချိုးမှာ၂၀
၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပ
ပထမ(၆) လဘာနှ
လ
စ် င်
စတွ
၄၉.၃၁%
% ရှိပီး၊ ၂၀
၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်
စက
် ုန်တွင် ၃၈.၈၅%
၃
ရှခ
ရိ
ိ ဲ့သြဖင့် ယ
ယခင်နှစ် ၁၂၂ လကာလ
လနှင့်
နင်းယှဉ်
ဉ်လင်၁၀.၄၆ % တိုးတက်
တ လာေက
ကာင်း ေတွ့ရရပါသည်
ရှိရ
။
ဏ၊ ပုဂလိကဘဏ်
က
၊ နိုင်
ငင
် ံြခားဘဏ်
ဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ေငွ
ျ
ြဖစ်
စလွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခင်
င
ွ မ
့် ျား
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်
အေြခအ
အေနအား၂၀
၀၁၆-၂၀၁၇
၇ ၊ ၂၀၁၇
၇-၂၀၁၈ ဘာေရးနှ
ဘ
နစ်နှင့် ၂၀၁
၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာန
နှစ်များအား နင်းယှဉ၍
် ပုံ (၅) ၊ ပုံ (၆) နှင့် ပု(၇)
(ံ
ြဖင့် ေဖ
ဖာ်ြပထားပါသည်။

ဘ
ာနှစ်အလိုက် နိင
ု င
် ပ
ံ င
ုိ ဘဏ်
ဘ
်
များ၏ ေငွြဖစ်လယ်
ယ
ွ ေ
် သာ
ရရန်ပင်
ို ခွင့်များ

8,000,0000
7,000,0000
6,000,0000
ကျပ်သန်းေပါင်း

5,000,0000
4,000,0000
3,000,0000
2,000,000
0
1,000,0000
20116-2017

လက်ဝယ်ရှိေငွ

2017
7-2018

ဗဟိုဘဏ်ရှိေငွ

2018 စက်တင်ဘာ
ဘ (ပထမ 6
လပတ
တ်)

အ
အြခားဘဏ်
မျာားရှိအပ်နှံေငွ

ပုံ (၅) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိ
နိုင်ငံေတာ်ဗဟိဘဏ်
ဘ
ု

ေငွေရးေကးေရးတ
တည်ငိမ်မအေြခအေနအစီ
ေ
ရ ခံစာ (၂၀၁
ရင်
၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီ
ပီလမှ စက်တင
င်ဘာလ အထိ
ထိ)
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ြမန်မာနိ
ာ င်င တာ်
တ ဗဟိဘဏ်
ဘာနှစအလိ
စ်
က
ု ် ပုဂလိ
ဂ ကဘဏ်များ၏
မ
ေငွြဖစ်လွယ်ေသာာ

3,000,000

ရ ပိုင်ခွငများ
ရရန်
မ
့် ျ

ကျပ်သန်းေပါင်း
ကျပသနးေပါငး

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
20166-2017

လက်ဝယ်ရှ
ရေ
ိှ ငွ

2017-22018

ဗဟ
ဟိဘ
ု ဏ်ရေ
ိှ ငွ

2018 စက်တင်ဘာ
ဘ (ပထမ
6
လပတ်
တ်
အြခားဘ
ဘဏ်များရှိအပ်နှ
န)ှံေငွ

ပုံ (၆) ဇာာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟဘဏ်
ဟို

ဘ
ာနှစ်အလက်
လို နိင
ု င
် ြံ ခားးဘဏ်များ၏
၏ ေငွြဖစ်လွယ်
ယေသာ ရရန်
န်ပင
ုိ ခ
် င
ွ မ
့် ျား
4,500,0000
4,000,0000

ကျပ်သ
် န်း် ေပါင်
ါ ်း

3,500,0000
3,000,0000
2,500,00
00
2,000,00
00
1,500,0000
1,000,0000
500,0000
20016-2017

လက်ဝယ်ရှိေငွ

20
017-2018

ဗဟိဘ
ု ဏ်ရေ
ိှ ငွ
င

2018 စက်တင်
တ ဘာ (ပထမ 6
လ )
လပတ်

အြခားဘဏ်များရှ
မျ ိအပ်နှံေငွ

ပုံ (၇) ဇာာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟဘဏ်
ဟို

ေချးေငွနှင့်အပ်ေငွအချိ
အ ုး (Loan
n to Depossit Ratio)
ဘဏ်များသ
သည် ဗဟိဘဏ်
ဘ
ု
မှ သတ
တ်မှတ်ထားးေသာ ေငွ
ငေကးလွယ
ယ််ကူမအချိုး (၂၀%)ကို ချန်
ံ ားေသာ
ာ
အ ေငွ၏ (၈
အပ်
၈၀ %) ခန်
န့်အားေချးေ
ေငွ ထုတေ
် ချးနိုင်ပါသည
ည်။ ထို့ေကာင်
က ့
လှပ်၍ လက်ခထ
ေချးေငွနှင့်အပ်ေငွအချိ
အ ုးမှာ ၇၀
၀% နှင့် ၈၀
၀% ကား ထု
ထတ်ေချးပါက
က သင့်ေတ
တာ်ေကာင်းမွန်ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတ
တည်ငိမ်မအေြခအေနအစီ
ေ
ရ ခံစာ (၂၀၁
ရင်
၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီ
ပီလမှ စက်တင
င်ဘာလ အထိ
ထိ)
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ေချးေငွများထုတ်ေချးြခင်းြဖင့်ဘဏ်တွင်ဝင်ေငွရရှိေစနိုင်ေသာ်လည်း

တစ်ဖက်တွင်မူစံမီေသာေချးေငွ

များသည်သာတိုင်းြပည်၏ထုတ်လုပ်မကတိုးတက်ရန်အေထာက်အကူေပးနိုင်ပီးဘဏ်တွင်ေချးေငွ
ဆိုင်ရာဆုံးရံးနိုင်ေြခေလျာ့နည်းေစမည်ြဖစ်၍ဘဏ်များအေနြဖင့် စံမေ
ီ သာေချးေငွများကို ပိုမိုထုတ်
ေချးရန်လပ
ုိ ါသည်။
ဘဏ်လပ
ု င
် န်းက၏ေချးေငွနင
ှ အ
့် ပ်ေငွအချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊် ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်တွင်
၅၉.၆၂% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၅၆.၆၃% ရှိခဲ့သြဖင့် ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်
နင်းယှဉ်လင် ၂.၉၉% တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ ေချးေငွနှင့်အပ်ေငွအချိုးမှာ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်တွင်
၄၂.၈၆% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၃၂.၉၀% ရှခ
ိ သ
့ဲ ြဖင့် ယခင်နစ
ှ ် ၁၂ လ ကာလ နှင့်
နင်းယှဉ်ပါလင်၉.၉၆% တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေချးေငွနှင့်အပ်ေငွအချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်တွင်
၆၇.၄၈% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၆၈.၀၀% ရှခ
ိ သ
့ဲ ြဖင်ယ
့ ခင်နစ
ှ ် ၁၂ လ ကာလ နှင့်
နင်းယှဉ်လင် ၀.၅၂% ေလျာ့နည်းခဲပ
့ ါသည်။
နိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ေချးေငွနှင့်အပ်ေငွအချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ၄၃.၃၂% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၄၀.၄၉% ရှိခဲ့သြဖင့် ယခင်နှစ် ၁၂ လ
ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၂.၈၃% တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ေငွသားကိ ုင်ေဆာင်ထားမနှင့်စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့် (Cash to Total Assets)
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ေငွသားကိုင်ေဆာင်ထားမနှင့် စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခင
ွ ့်အချိုးမှာ ၂၀၁၈
ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ၁၁.၂၂% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၃၁.၇၆%
ရှိခဲ့သြဖင့် ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလ နှင့် နင်းယှဉ်လင် ၂၀.၅၄%ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။
ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ မ
 ျားအေပါြပန်ရချက် (Return on Equity-ROE)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမများအေပါ ြပန်ရချက်ဆိုသည်မှာ အသားတင်ဝင်ေငွနင
ှ ့် အစုရှင်များ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်
အချိုးချထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အစုရှင်များ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ေြပာင်းလဲြခင်းမရှိဘဲ အသားတင်ဝင်ေငွတိုးပါက
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအေပါ ြပန်ရချက်များသြဖင့် ေကာင်းမွန်ပါသည်။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမများအေပါ ြပန်ရချက်
အချိုးသည် ၁၀% နှင့် ၁၅% အချိုးရှိပါက ေကာင်းမွန်ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမများအေပါြပန်ရချက် (ROE) မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ၂.၄၃% ရှိပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၁၁.၉၉% ရှိခဲ့သြဖင့် ယခင်နှစ် ၁၂ လ
ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအေပါြပန်ရချက် ၉.၅၆ % ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအေပါ ြပန်ရချက် (ROE) အချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ၈.၈၂%၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်တွင် ၆၁.၃၉%ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ် ၁၂ လ ကာလနှင့်
နင်းယှဉ်လင် ၅၂.၅၇% ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမများအေပါြပန်ရချက် (ROE) မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ၁.၃၄% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၁၁.၃၁% ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ်၁၂ လ
ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၉.၉၇% ေလျာ့နည်းသွားေကာင်းေတွ့ရသြဖင့် ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမအေပါ ြပန်ရချက်ဝင်ေငွြမင့်မားေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သိမ
့ု သ
ှ ာ ဘဏ်၏
အစုရယ
ှ ယ
် ာရှငမ
် ျား၏ ယုံ ကည်မပ
 ိုမိုြမင့်မားလာမည်ြဖစ်ပါသည်။
နိုင်ငံြခားဘဏ်၊ဘဏ်ခွဲများ၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအေပါြပန်ရချက် (ROE) အချိုးမှာ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊
ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်တွင်၁.၃၀% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်တွင် ၀.၉၂% ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ်
၁၂ လ ကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၀.၃၈% တိုးတက်ခဲ့ေကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ရရန်ပိင
ု ခ
် င
ွ မ
့် ျားအေပါြပန်ရချက် (Return on Assets)
ရရပိုင်ခွင့်များအေပါ ြပန်ရချက်ဆိုသည်မှာ အသားတင်ဝင်ေငွနှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့် အချိုးချထားြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ရရပိုင်ခွင့်ေြပာင်းလဲြခင်းမရှိဘဲ အသားတင်ဝင်ေငွတိုးပါက ရရပိုင်ခွင့်များအေပါ ြပန်ရချက်များ
သြဖင့် ေကာင်းမွန်ပါသည်။ ရရပိုင်ခွင့်ေပါမှ ဝင်ေငွရရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေလ ရရန်ပိုင်ခွင့်များေပါ
ြပန်ရချက်အချိုးြမင့်မားေလြဖစ်ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ရရန်ပိုင်ခွင့်များအေပါြပန်ရချက်(ROA) အချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ
(၆) လ ဘာနှစ်တွင် ၀.၂၁%ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၀.၇၈% ရှခ
ိ သ
့ဲ ြဖင့် ယခင်နစ
ှ ်
၁၂ လ ကာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၅၇% ေလျာ့နည်းခဲ့ေကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်များအေပါြပန်ရချက် (ROA) အချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ
(၆) လ ဘာနှစ်တွင်၀.၃၆% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစတ
် င
ွ ် ၁.၂၃% ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ် ၁၂ လ
ကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၀.၈၇% ေလျာ့နည်းခဲပ
့ ါသည်။
ပုဂလ
 က
ိ ဘဏ်များ၏ ရရန်ပင
ုိ ခ
် င
ွ မ
့် ျားအေပါြပန်ရချက်(ROA) အချိုးမှာ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊် ပထမ(၆) လ
ဘာနှစ်တွင် ၀.၀၈% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်ကုန်တွင် ၀.၆၀% ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ် ၁၂ လ
ကာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၅၂% ေလျာ့နည်းသွားေကာင်းေတွ့ရပါသည်။ ဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းရရန်

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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ပိုင်ခွင့်တွင် ေချးေငွများမှာ အများဆုံးပါဝင်၍ အရည်အေသွးမီေချးေငွများကသာ ဆုံးရံးမနည်းပါးေစပီး
ဘဏ်၏ဝင်ေငွရရှိနိုင်မည်ြဖစ်၍

အြမတ်ြပန်ရချက်ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက်

အရည်အေသွးရှိေသာ

ေချးေငွများ (Quality Loans) များကိသ
ု ာ ထုတေ
် ချးသွားရန်လိုေကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
နိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်များအေပါ ြပန်ရချက် (ROA) အချိုးမှာ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊
ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်တွင်၀.၄၂% ရှိပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်တွင် ၀.၂၇% ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ်
၁၂ လ ကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၀.၁၅% တိုးတက်ခဲ့ေကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိုး (Capital Adequacy Ratio)
ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေြမနှင့်အေဆာက်အဦအာမခံြဖင့် ေချးေငွထုတ်ေချးမ ရာခိုင်နန်းမှာများြပား
ေနသည့်အတွက် ေြမနှင့်အေဆာက်အဦေဈးနန်းများ ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားပါက ေငွြဖစ်လွယ်မ
အချိုးကျဆင်းသွားပီး

ေငွေရးေကးေရးအကျပ်အတည်းြဖစ်ေပါမဆီသို့

ဦးတည်သာွ းနိုငပ
် ါသည်။

ထိုေကာင့် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည်ရရန်ပိုင်ခွင့်များေပါတွင် ဆုံးရံးနိုင်ေြခ (Risk Weighted
Assets) အေလးေပးကိန်းအသုံးြပု၍တွက်ချက်သည့် မတည်ရင်းနှီးေငွလုံေလာက်မစည်းမျဉ်းအား
(၇.၇.၂၀၁၇) ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁၆/၂၀၁၇) ြဖင့်
ြပဌာန်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းက(Banking Sector) ၏ ပျမ်းမမတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိုးမှာ ၂၀၁၈
ခုနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွငT
် ier-1 Capital Ratio ၁၂.၃၁% နှင့် Regulatory Capital Ratio
၁၂.၀၃% ရှိပီး၊ အနည်းဆုံးလိုက်နာရမည့် Tier-1 Capital Ratio ၄% နှင့် Regulatory Capital Ratio
၈% အထက်တွင်ရှိေကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။သို့ရာတွင် ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ပျမ်းမမတည်ေငွရင်း
လုေ
ံ လာက်မအ
 ချိုးမှာ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊် ပထမ(၆) လ ဘာနှစ်တွငT
် ier-1 Capital Ratio ၆.၃၀% နှင့်
Regulatory Capital Ratio ၇.၂၅% ရှိပီး၊ ပုဂလိကဘဏ်အချို့၏ မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိုး
ကျဆင်းခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပီး၊ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်တစ်ခုချင်း၏ အေြခအေနအေပါ
မူတည်၍ Corrective Action Plan များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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၅။

ဘဏ်များအားြပန်လည်တည့်မတ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ခဲ့မများ
ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များ၏ Assets and Liabilities Management

အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို Off-site/On-site Findings များမှတစ်ဆင့် ဘဏ်၏ Risk
Management ကိုပိုမိုခိုင်မာေစရန်၊ (၇-၇-၂၀၁၇) ရက်ေန့တွင်ဗဟိုဘဏ်မှ မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မ
ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ ပမာဏကီးမားေသာ ေကးမီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ အမျိုးအစား
သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် လျာထားြခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတို့ကိုထုတ်ြပန်ခ့ဲ ပီးေနာက် ဘဏ်များ၏ ေချးေငွ
Quality ကိုဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အချို့ဘဏ်များသည် မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိုး (CAR) ကျဆင်းခဲ့
ပါသည်။ ထိုသို့ကျဆင်းခဲ့သည့်အတွက် ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်၏ Management အားေခါယူေတွ့ဆုံကာ
အနီးကပ်ကီးကပ်လျက်ရှိပါသည်။
ထို့ြပင် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ Core Capital ၏ 20% ထက်ေကျာ်လွန်ထုတ်ေချးထားေသာ
ေချးေငွများကို သတ်မှတ်ပမာဏအတွင်း ေလျာ့ချရန်၊ စာရင်းပိုထုတ်ေချးေငွများ (Overdraft) ကို
(၁) နှစ်အတွင်း (၅၀ %) ေလျာ့ချရန်၊ (၂) နှစ်အတွင်း (၃၀%) ေလျာ့ချရန်၊ (၃) နှစ်အတွင်း (၂၀%)
ေလျာ့ချရန် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ညန်ကားချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၇) ြဖင့် ဘဏ်များ လိုက်နာရန်
ညန်ကားခဲ့ပါသည်။

၆။

ေငွေရးေကးေရးကုမ္ပဏီများအားကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း
ေငွေရးေကးေရးကုမ္ပဏီများသည်အများြပည်သူထံမှအပ်နှံေငွများမဟုတ်ေသာအြခားနည်းြဖင့်

စုစည်းရရှိသည့် ရန်ပုံေငွများြဖင့် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင်မမ
 ျားအတွက်
သုံးစွဲနိုင်ရန်လည်းေကာင်း၊

ေချးေငွများထုတ်ေပးြခင်းကို

အဓိကထား၍ေဆာင်ရွက်ကပါသည်။

၎င်းအြပင်အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ြဖင့်လည်း ေငွေရးေကးေရးကုမ္ပဏီများမှဝန်ေဆာင်မ
ေပးရာပုံမှန်ဝင်ေငွရှိေသာ်လည်း တန်ဖိုးကီးေသာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း မေပးေချ
နိုင်သူများအတွက်

အရစ်ကျြပန်လည်ေပးဆပ်နိုင်ရန်

ေငွေရးေကးေရးကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းအလိုက်

စည်းကမ်းချက်များ၊ လူပုဂိုလ်အာမခံချက်များြဖင့် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးကုမ္ပဏီများသည် လစဉ် ယင်းတို့၏ စုစုေပါင်းဝင်ေငွ၊ သုံးေငွ၊ ေချးေငွရှင်းတမ်းအား
ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို့ တင်ြပရပီး၊ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်မှ Off-site Monitoring
ြပုလုပ်၍ စိစစ်သုံးသပ်ပီး၊ On-site Team များမှလည်း သွားေရာက်စစ်ေဆးလျက်ရှိပါသည်။ ေငွေရး
ေကးေရးကုမ္ပဏီများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လ ဘာနှစ်တွင် စုစုေပါင်းေချးေငွမှာ ကျပ်
၇၀.၁၁ ဘီလီယံရှိပီး၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်အတွင်း စုစုေပါင်းေချးေငွမှာ ကျပ် ၆၈.၀၆ ဘီလီယံ
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ရှိ၍ ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၂.၀၅ ဘီလီယံ၊ ရာခိုင်နန်းအားြဖင့် ၃% တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ေငွေရးေကးေရး

ကုမ္ပဏီများ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ လ

ဘာနှစ်တို့ရှိ ေချးေငွအေြခအေနအား ပုံ (၈)၊ ရရန်ပိုင်ခွင့် အေြခအေနအား ပု(ံ ၉)နှင့် ဝင်ေငွ၊ သုံးေငွ
အေြခအေနအား ပု(ံ ၁၀) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၏ ေချးေငွအေြခအေန

ေငွေရးေကးေရးကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၏ စုစေ
ု ပါင်းရရန်ပင
ုိ ခ
် င
ွ ့်
140,000

60,000

120,000

50,000

100,000

ကျပ်သန်းေပါင်း

70,000

40,000
30,000
20,000
10,000

အေြခအေန

80,000
60,000
40,000
20,000

-

2016-2017

2017-2018

2018 စက်တင်ဘာ
(ပထမ 6 လပတ်)

2016-2017

ပုံ (၈) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

16,000

2017-2018

2018 စက်တင်ဘာ
(ပထမ 6 လပတ်)

ပုံ (၉) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်

ေငွေရးေကးေရးကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား၏ ဝင်ေငွ၊ သုးံ ေငွအေြခအေန

14,000

ကျပ်သန်းေပါင်း

ကျပ်သန်းေပါင်း

80,000

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2017-2018

2016-2017

ဝင်ေငွ

သုံးေငွ

2018 စက်တင်ဘာ (ပထမ 6
လပတ်)

ပုံ (၁၀) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်

ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်အေနြဖင့် ASEAN အဖွဲ့ဝင် အြခားဗဟိုဘဏ်များနည်းတူ ေငွေရး
ေကးေရးစနစ်ပိုမိုခိုင်မာေတာင့်တင်းေစရန်

Rule-Based

Supervision

စနစ်မှ

Risk-Based

Supervision စနစ်သို့ ေြပာင်းလဲရန် မူဝါဒချမှတ်ခဲ့ပီး၊ ဘဏ်များ၏ Risk Management ပိုမို
အားေကာင်းေစရန်အတွက် Credit Risk, Operational Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Legal,
Regulatory and Reputational Risk, Group Risk and Strategic Risk တို့အား အေြခခံ၍
ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)
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