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မာတိကာ 

 
စ်     အေကာင်းအရာ     စာမျက်ှ  

 

၁။ Economic Environment and Banking Sector      ၂ 

၂။ ေငွေရးေကးေရးစနစ် တည်ငိမ်မအေြခအေန သုံးသပ်တင်ြပချက်    ၈ 

၃။ Macro Prudential Ratio များြဖင့် စိစစ်တင်ြပြခင်း      ၉ 

၄။ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဒုတိယ ၆ လကုန်ဆုံးချန်ိတွင်   ၉ 

အေရးပါေသာဘာေရးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအေပအေြခခံစိစစ်ချက်များ   

၅။ ဘဏ်များအားြပန်လည်တည့်မတ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ခဲ့မများ    ၁၅ 

၆။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ုပ်သိမ်းခ့ဲြခင်း   ၁၆ 

၇။ ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများအားကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း     ၁၇ 

၈။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေနမများ     ၁၈ 

၉။ Data ှင့် Reporting System များပုိမိုမှန်ကန်ေစရန် စိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်း   ၂၀ 

၁၀။ ဘဏ်များမှ IFRS အားအချနိ်မီလုိက်န ကျင့်သုံးုိင်ရန်အတွက် Banking    ၂၁ 

Sector Financial Reporting Implementation Committee ၏ 

ေဆာင်ရက်ေနမအေြခအေနများ 
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ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ  

(၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာေရးှစ၊် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) 

၁။ Economic Environment and Banking Sector  
 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်၊ ဒုတိယ(၆)လပတ်တွင် ြပည်ပရင်းီှးြမပ်ှံမ (Foreign Equity 

Investment) အေနြဖင့် လပ်စစ်ကတွင ် အများဆံုးှင့်စက်မကတွင် ဒုတိယအများဆံုး ြဖစ်ပါ 

သည်။ ြပည်တွင်းရင်းီှးြမပ်ှံမအေနြဖင့် အိမ်ရာအေဆာက်အအံုတည်ေဆာက်ေရးဖံွဖိးမကတွင် 

အများဆံုးြဖစ်ပီး စက်မကှင့် အြခားဝန်ေဆာင်မကတုိတွင ် ဒုတိယှင့် တတိယအများဆံုး 

ရင်းှီးြမပ်ံှသည်ကိ ု ေတွရှိရပါသည်။ ဘဏ်များမှ စီးပွားေရးကများသို Financing ေပးရာတွင် 

ကုန်သွယ်မက၊ ဝန်ေဆာင်မကှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးကတိုတွင် အများဆံုး ြဖစ်သည်ကို 

ေတွရိှရပါသည်။  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် Covid-19 Pandemic သက်ေရာက်ခ့ဲေသာ်လည်း ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ အနည်းငယ် ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ပို ကုန်ကတွင် စိုက်ပျိးေရးှင့် ေရထွက် 

ထုတ်ကုန်များ တင်ပုိမြမင့်တက်ခဲ့ပီး သွင်းကုန်ကတွင် Capital goods များ ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

သုိရာတွင် CMP goods များတင်သွင်းမကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ ကုန်သွယ်မတွင် ပုိေငွအနည်းငယ ်ြဖစ်ေပ 

ခ့ဲြခင်း၊ ိုင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် ြမန်မာကျပ်ေငွတန်ဖုိး ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးကတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ၊ စက်တင်ဘာလအထိ Credit to GDP Ratio မှာ 

၃၃.၈၃% အထိတုိးတက်ခ့ဲပီး၊ ေချးေငွတုိးတက်မမှာ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၅.၃၅% ရိှေကာင်း 

ေတွရိှရပါသည်။  
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ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် ဘဏ်လုပ်ငန်းှင့် Money Market ပုိမုိဖံွဖိးေစရန်ှင့် 

ေငွေကးလွယက်ူမ ပိုမုိေကာင်းမွန်ေစရန် ဘဏ်အချင်းချင်း ေငွေကးေဈးကွက်ကို ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် 

စတင်ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ ကာလတုိေငွေကးေဈးကွက် ေဆာင်ရက်မအေနြဖင့် ြမန်မာကျပ် ပုိမုိေသာ 

Liquidity ေကာင်းသည့်ဘဏ်များက ြမန်မာကျပ်လုိအပ်ေသာ ုိင်ငံြခားဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများသုိ ေချးေငွ 

ထုတ်ေချးမ ပုိမုိတုိးတက်ခ့ဲပါသည်။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း Interbank Market တွင် ြမန်မာကျပ်  

ပမ်းမ Turnover ကျပ် ၉၅၀ ဘီလီယံခန်ှင့် အေမရိကန်ေဒလာ ပမး်မ Turnover ၄၆၀ သန်း ခန် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် အေသးစား 

ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ တိုးချဲရန်အတကွ် လုိအပလ်ျက်ရိှေသာ 

လည်ပတ်မတည်ေငွရင်းများကုိ ြပည်တွင်းဘဏ်များ၊ ိုင်ငံြခားဘဏ်ခဲွများမှ ေချးေငွရယူေဆာင်ရက် 

ရာတွင် Back to Back Facility ေချးေငွ ၊ Syndicated ေချးေငွများထုတ်ေချးြခင်းကို ခွင့်ြပေပးခဲ့ပီး  

ဘဏ်များအေနြဖင့် ှစ်ရှည်ြပည်ပေချးေငွ အေထာက်အပ့ံများ ရယူ၍ Long Term ေချးေငွရရိှခဲ့ပီး၊ 

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသုိ Long Term ေချးေငွများ ပုိမုိထုတ်ေချးခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 
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 ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် Access to Finance ကုိ ပုိမိုအားေကာင်းေစရန်ှင့် SME 

ကပုိမုိတိုးတက်ေစရန်အတွက် ြပည်တွင်း Stakeholder များ Development Partner ှင့် နည်း 

ပညာပုိင်း၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ပုိမုိအားေကာင်းေစရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး Collateral 

ပုိင်းသာမက Cash Flow Statement များ၊ Business Plan များအရ Movable Assets များ အေြခခံ၍ 

Financing ေပးရန် အားေပးခ့ဲပါသည်။ Movable Assests များရယူပီး ေငွေချးရန် Secured Transaction 

Law ကို စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာနှင့် ေရှေနချပ်ုံးတို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး 

ြပဌာန်းရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထုိြပင် အာမခံလုပ်ငန်းဖံွဖိးတိုးတက်ေရးငှ့် ဘဏ်များတွင ် new products များချဲထွင်ရန် 

Bancassurance (Corporate အာမခံကိုယ်စားလှယ်) လုပ်ငန်းကို ပုဂလိကဘဏ် ၆ ဘဏ်ြဖစ်ေသာ 

ုိးမဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်၊ ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်၊ အာရှစိမ်းလန်းမဖံွဖိးေရးဘဏ်၊ ြမန်မာအေရှတုိင်း 

ဘဏ်ှင့် ယူေအဘီဘဏ်များသုိ  ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် ဘဏ်များပုိမုိခုိင်မာေတာင့်တင်းေစရန် ဆံုးံးုိင်ေြခများ 

အေပမူတည်၍ မတည်ေငွရင်းတုိးြမင့်ေစြခင်း၊ ေငွေကးလွယ်ကူမ ပိုမုိထိန်းေကျာင်းရန် ကပ်မတ် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ Access to Finance ပုိမုိအားေကာင်းေစရန် အစုိးရှင့် Private Sector Financing 

ှင့်အထူးသြဖင့် USAID, GIZ, IFC စေသာ  Development Partners များ၏ Guarantee  ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

အစုိးရ၏ Government Credit Guarantee Insurance များြဖင့် ေချးေငွရရိှေရး ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 

Non-bank Financial Sector တွင်Gradually liberalization ြပလုပ်ခ့ဲသြဖင့် Microfinance, Insurance, 

Capital market တိုတွင် ိုင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ပိုမုိပါဝင်ခွင့်ေပးြခင်းြဖင့် ြပည်ပအရင်းအှီးစီးဝင်မ 

ပုိမုိရရိှရန် ေမာ်မှန်းခ့ဲြခင်းှင့်အတူ Cross Sector Regulatory Body ြဖစ်သည့် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

ှင့် စီမကံိန်း၊ ဘာေရးငှ့်စက်မဝန်ကီးဌာနအကား Financial Stability ြဖစ်ေစရန် ပုိမိုပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းကမှ ေချးေငွရယူုိင်မည့်အခွင့်အလမ်း ပုိမုိြမင့်မားလာေစရန်ှင့် ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

ေချးေငွရရှိိ ုင်မအဆင့် ပိုမိ ုေကာင်းမွန်လာပီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ြမင့်တက်လာေစရန် ေချးေငွ 

သတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခံြခင်းစနစ်ဆိုင်ရာစည်းမျ်းကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ေချးေငွသတင်းအချက် 

အလက်ဌာန (Credit Bureau) တည်ေထာင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ ေချးေငွသတင်းအချက်အလက် 

ဌာန (Credit Bureau) ထူေထာင်ြခင်းေကာင့် Negative/ Positive Information များရရှိိ ုင်ပီး  

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် ေချးေငွအတွက် ဆံုးြဖတ်ချက်ချရာတွင် ပိုမိ ုလင်ြမန် 

လွယ်ကူေစပါသည်။ 

Credit Bureau ေချးေငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် 

Full Launch ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ ရရိှုိင်မည့် ဝန်ေဆာင်မများမှာ - 

(က) Consumer Credit Reports and Historical Reports   Myanmar Credit Bureau 

(MMCB) Web Application မှတစ်ဆင့် Online Access ြဖင့် Financial Insitutions  
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(FIs) များအားလံုး ဝန်ေဆာင်မရရှိုိင်မည်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ Report တွင် Personal 

Information ၊ Contact Detail ၊ Employment Information ၊ Credit facilities and 

repayment history ၊ Collateral ှင့် Previous enquires made on the individual’s 

credit report တုိပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည။်  

(ခ) Individual Credit Report for General Public အများြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိ၏ 

Credit Report Copy ကို  MMCB Office သိုသွားေရာက်ဝယ်ယူရရိှုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

Online access ြဖင့်ဝယ်ယူ၍မရုိင်ေသးဘဲ MMCB Office ၌ သာဝယ်ယူ ုိင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ E-Government Services ှင့် Digital National ID Verification 

Services များရရှိပီး Proof လုပ်ုိင်မှသာ Online Access ြဖင့် ဝယ်ယူရရိှုိင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရသည်။  

(ဂ) Data Analytics report on Anonymized Data ယင်း Product ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ရရှိိုင်မည့်သူများမှာ ဗဟုိဘဏ်ှင့် Financial Institutions (FIs) များြဖစ်ပါသည်။ 

- FIs များအေနြဖင့် Data Analytics report ဝယ်ယူြခင်းြဖင့် Latest Market 

Trend ကုိ သိရိှုိင်မည်ြဖစ်ပီး ၊ Individual Performance အား Industry ှင့် 

ိင်းယှ်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ Offline Data Report အြဖစ်သာ ရရှိိ ုင်ပီး 

မည်သူမည်ဝါအြဖစ် ေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှသည့် Data ှင့် အချက်အလက်များကုိ 

ရရိှုိင်မညြ်ဖစ်သည်။  

- ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် Anonymized Data Report ကုိ အသုံးြပ၍ ိုင်ငံ၏ 

Financial Industry Movements ကို သိရိှိုင်ပီး၊ Financial Stability အတွက် 

မူဝါဒပိုင်းဆုံးြဖတ်ရာတွင် အေထာက်အပံ့ရရိှိုင်ပါသည်။  

ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်ေရးအတွက် AML/ CFT ဆုိင်ရာ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းှင့်ေဆာင်ရက်ချက်များ 

ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမတုိမှတစ်ဆင့် ုိင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချပ်ေရး၊ 

စီးပွားေရး၊ လူမေရးကများတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ုိင်ရန်၊ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွ 

အစည်းများ၏ ဆုံးံးုိင်ေြခများကုိ ေလျာ့ပါးသက်သာေစရန်၊ ဆင့်ပွားေပေပါက်ုိင်သည့် ြပစ်မများကုိ 

ကာကွယ်ဟန်တားရန်ှင့် ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမတုိကုိ ထိေရာက်စွာ 

ေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန် ရည်ရယ်၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လိုအပ်သည့် လမ်းန်ချက်များအား 

၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုှစ်မှစ၍ ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ် AML Law ထုတ်ြပန်ပီးေန က် ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ 

ရက်ေနတွင် ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်ေငွေကးေထာက်ပံ့မတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်သူအေပအေလးထားစိစစ်ြခင်းန်ကားချက်အမှတ် ၁၈/၂၀၁၉ အား ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည။် 

၎င်းအြပင် IMF အကူအညီြဖင့် AML/CFT On-site Supervision Hand Book အား ၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန၌ 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၁၉ ှင့် ၂၀၂၀ အတွင်း AML/CFT ဆိုင်ရာ 
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Risk Assessment ရလဒ်များအေပမူတည်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပေဒစည်းမျ်းှင့် ေငွေကးခဝါချမ 

တုိက်ဖျက်ေရးဌာနှင့် ပူးေပါင်း၍ ဘဏ်ကီး ၅ ဘဏ်ှင့် ဘဏ်အလယ်အလတ် ၇ ဘဏ်တိုအား On-

site Examination စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် AML/ 

CFT လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် အထူးစံုစမ်း 

စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနှင့် ေငွေကးဆုိင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွတုိြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၊ ပုဂလိကဘဏ်များအြပင် ိုင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲွများအား တုိင်းြပည်၏ 

စီးပွားေရးအင်ဂျင်တွင်Financing ပုိမုိရရှိေစရန် ြပည်တွင်းCorporate Businessများအား Financing 

ပုိမုိအေလးေပးေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ြမန်မာကျပ်ေငွသာမက ုိင်ငံြခားေငွြဖင့်လည်း ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ 

ေချးေငွ Portfolio တွင် ဘဏ်များ၊ ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများှင့် အေသးစားေငွေရးေကး 

ေရးအဖဲွအစညး်များပါဝင်မမှာ ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပထမ ၆ လှင့်ိင်းယှ်ပါက ိုင်ငံပုိင်ဘဏ်များမှ 

အပ၊ ပုဂလိကဘဏ်များ၊ုိင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲွများှင့် ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများအားလံုး ေချးေငွ 

များတုိးတက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် ပထမ ၆ လတွင် အပ်ေငွတုိးတက်မမှာ 

၁၂.၆၂% ရိှေသာ်လည်း ေချးေငွတိုးတက်မမှာ ၅.၃၅% ရိှပါသည်။ 

Total Loans Portfolio

State Banks Private Banks

Foreign Banks Finance Companies

Mar-2019 Sep-19

State Banks Private Banks
Foreign Banks Finance Companies
MFIs

Total Loans Portfolio

Total Loans Portfolio

State Banks Private Banks

Foreign Banks Finance Companies

MFIs

Mar-2020

Total Loans Portfolio

State Banks Private Banks

Foreign Banks Finance Companies

MFIs

Sep - 2020
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ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ပျမ်းမေငွေကးလွယ်ကူမအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဒုတိယ ၆ လတွင် 

၄၈.၄၀% ရိှပီး၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၃.၄၆% တုိးတက်ခ့ဲသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ စီးပွားေရး 

ဖံွဖိးမတွင် Retail Sector မှာ တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပီး Digital Banking System (E-Cards, E-banking 

ှင့် Mobile Payment) များကုိ ပုိမုိေဆာင်ရက်လာရာ Banking Sector ဖံွဖိးမကုိ Services များ ပုိမုိ 

ေပးြခင်းြဖင့် Online Transactions များ ပုိမုိတိုးတက်ခ့ဲေကာင်း ေတွရပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာလအထိ ပုဂလိကဘဏ်များ၌ ATM အေရအတွက် ၄,၀၆၂ ခု၊ POS အေရအတွက် 

၁၄,၇၃၁ ခု ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ထားပါသည်။ 

၎င်းအြပင် ဗဟုိဘဏ်က လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့်ြပထားသည့် Mobile Service Provider ၅ ခု 

မှလည်း Payment Transactions များကုိ Retail Sector အတွက်အေထာက်အကူြပခ့ဲရာ Financial 

Inclusion Context တွင် ပါဝင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနေကာင်းေတွရှိရပါသည်။  
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၂။ ေငွေရးေကးေရးစနစတ်ည်ငိမ်မ အေြခအေနသုံးသပ်တင်ြပချက် 

 ဘဏ်လုပ်ငန်းကသည် လျင်ြမန်စွာတိုးတက်ပီး ေခတ်မီလာသည့်အတွက် ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲသည့်စည်းမျ်းများကို ိုင်ငံတကာစံန်းများသို ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲမစွမ်းရည် 

တည်ေဆာက်ြခင်းတို ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လအတွင်း ပုဂလိက 

ဘဏ်များ၊ ုိင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲွများှင့် ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများ၏ လုပင်န်းေဆာင်ရက်မများ 

အနက် ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ရရန်ပုိင်ခွင့်၊ အပ်ေငွှင့်မတည်ရင်းီှးေငွ တုိးတက်မရိှခ့ဲပီး၊ ုိင်ငံြခားဘဏ် 

ဘဏ်ခဲွများတွင် အပ်ေငွတိုးတက်မရိှခ့ဲပါသည်။ ဘဏ်များအကား Interbank Lending မှာလည်း ပုိမုိ 

ခ့ဲ၍ ေငွြဖစ်လွယ်မ Short Term Money Market ၏ အခန်းကမှာ ပိုမိုတိုးတက်မရိှခဲ့ေကာင်း ေတွ 

ရပါသည်။ လက်ရိှ Covid-19 ေကာင့် ဘဏ်များတွင် ရရန်ပိုင်ခွင့်များတန်ဖုိးှင့် ေချးေငွဆံုးံးိုင်ေြခ 

အေြခအေန၊ ေငွေကးလွယ်ကူမှင့်ဘာေငွပံ့ပိုးိုင်မအေြခအေန၊ အြမတ်ရရှိိုင်မအေြခအေန၊   

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေရရှည်ေအာင်ြမင်စွာ ရပ်တည်ုိင်မအေြခအေနတိုမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွင် 

စိန်ေခမများ ြဖစ်ေပခ့ဲသည်။ Covid-19 သက်ေရာက်မ ေလျာ့နည်းေစရန်၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက် 

များအား လံေဆာ်ေပးိုင်ရန်ှင့် Real economy အေထာက်အကူြပရန် ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

သည် ေငွေကးမူဝါဒဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်မများအေနြဖင့် ဗဟိုဘဏ်အတိုးန်းကို ေလာ့ချြခင်း၊ ဘဏ် 

များမှ ထားရှိရမည့်အနည်းဆံုးသီးသန်ေငွ လိုအပ်ချက်ကုိ ေလာ့ချေပးြခင်း၊ ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး 

တွက်ချက်သည့်ပုံစံအား ယာယီြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ ထုိအြပင် ဗဟုိဘဏ် 

သည် ဘဏ်များက MSMEs သုိ ထုတ်ေချးထားသည့်ေချးေငွများအနက် COVID-19 သက်ေရာက်မရိှပီး 

အရင်းှင့်အတိုးေပးဆပ်မ မှန်ကန်ခဲ့သည့် MSMEs များအား ၃ ှစ်ထက်မပိုသည့် ေချးေငွသက်တမ်း 

ြဖင့် Restructuring ှင့် Rescheduling ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပထားပီးြဖစ်သည်။ လက်ရိှတွင် ယင်းေချးေငွ 

များှင့်စပ်လျ်း၍ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

 Covid-19 ကာလအတွင်း Digitalization Channel ကုိ customer များက ပုိမုိအသံုးြပလာ 

သည်ကို ေတွရှိရပီး ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များ၏ Fraud Management ှင့် 

Reconciliation များ ေသချာစွာ လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန ်အေကာင်းကားထားပီး ဌာနတွင်း သတင်း 

အချက်အလက် ရယူြခင်းြဖင့် ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

  ြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် Interbank Market Development ြဖစ်ေစရန် Intra 

Day Liquidity Support ေပးြခင်း၊ဘဏ်များအကား Repo Transactions များခွင့်ြပေပးြခင်း၊ FX 

လုိအပ်ချက်ရိှသည့် ဘဏ်များအတွက် Swap Facility တိုကုိ ေငွေကးလွယ်ကူေစရန် ေဆာင်ရက်ေပး 

ခ့ဲပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်၏ Risk Assessment ေပမူတည်၍ ဘဏ်များ၏ စီမံခန်ခဲွမအေြခအေနတိုအရ 

လည်းေကာင်း၊ အြမတ်ရရိှမအေြခအေနတိုအရလည်းေကာင်း၊ NPL အေြခအေနအရ NPL များ ေလာ့ 

ချေရးအတွက ်NPL Resolution Framework ကို IMF/ World Bank တုိြဖင့် ညိိင်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ Overall Assessement မှာ အသင့်အတင့် တည်ငိမ်သည့် အေြခအေနတွင် ရှိေကာင်း 

ေတွရိှရပါသည်။  



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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၃။ Macro Prudential Ratio များြဖင့် စိစစ်တင်ြပြခင်း 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လတွင် ဘဏ်များ၏ရရန်ပုိင်ခွင့်များ၊ ေပးရန်တာဝန်များ၊ 

မတည်ရင်းီှးေငွများ တိုးတက်မရိှခ့ဲပါသည်။ ဘဏ်များ၏အပ်ေငွအေနြဖင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

ပထမ ၆ လတွင် ၀.၁၆% တုိးတက်ခ့ဲပီး ဒုတိယ ၆ လတွင် ၁၂.၆၂% တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်များ၏ 

ေချးေငွအေနြဖင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် ၆.၁၃% တုိးတက်ခ့ဲပီး ဒုတိယ ၆ လတွင် 

၅.၁၃% တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းတုိအနက် အေသးစား၊အငယ်စားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

(MSMEs) သို ကျပ် ၁,၃၁၇.၁၈ ဘီလီယံ ထုတ်ေချးုိင်ခ့ဲသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ ေချးေငွှင့် အပ်ေငွ 

အချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် ၆၄.၇၆% ရိှရာမှ ဒုတိယ ၆ လတွင် ၆၀.၄၆% သုိ 

ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ အလားတူကာလအတွင်း ဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းေချးေငွှင့် စုစုေပါင်း 

ရရန်ပိ ုင်ခွင် ့အချိးမှာ ၄၇.၆၈% မှ ၄၆.၉၉% သို  အနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့သည်ကို ေတွရှ ိရပါသည်။ 

မတည်ရင်းီှးေငွ (Capital) ပမာဏမှာ ဘဏ်များက မတည်ေငွရင်းတုိးြမင့်ထည့်ဝင်ခ့ဲြခင်းေကာင့် 

၁.၈၄%  မှ ၂.၆၆% သုိ တုိးလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်မှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် 

၂.၈၁% တုိးတက်ခ့ဲပီး၊ ဒုတိယ ၆ လတွင် ၆.၆၈% သုိ တိုးတက်ခဲ့သည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။  

၄။ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လရှိ အေရးပါေသာ 

ဘာေရးဆုိင်ရာကိန်းဂဏန်းများအေပအေြခခံစိစစခ်ျက်များ 

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့် (Asset) 
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ စုစုေပါင်းရရန်ပုိင်ခွင့်အေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ 

၆ လတွင် ကျပ် ၇၅,၆၈၀.၃၀ ဘီလီယံ ရိှပီး၊ ယခင် (၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၆.၆၈% တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။ 

ထုိသိုတိုးတက်ရြခင်းမှာ အဓကိအားြဖင့် ပုဂလိကဘဏ်များ၌ တိုးတက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

ေချးေငွ (Loan) 

ဘဏ်၏စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တွင် ေချးေငွမှာ ပမာဏအများဆံုးပါဝင်ပါသည်။ စံမမီေသာ 

ေချးေငွများမှာ ဘဏ်အတကွ် ဆုံးံးုိင်ေြခ ပိုမုိများြပားေစပီး၊ ဘဏ်၏ဝင်ေငွကျဆင်းြခင်း၊ ေငွေကး 

လွယ်ကူမကျဆင်းြခင်း၊ မတည်ရင်းီှးေငွေလျာ့နည်းြခင်းစသည့် ြပဿန များ ေပေပါက်လာေစုိင်ပါ 

သည်။ ထိုေကာင့် ဘဏ်များမှ စံမီေချးေငွများကိုသာ ထုတ်ေချးရန်လိုအပ်ပီးစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်း၊ အိမ်ရာေချးေငွ၊ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းှင့် အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (SMEs) 

ှင့် အေထွေထွလုပ်ငန်းများသုိ ေချးေငွများထုတ်ေချးေပးလျက်ရိှပါသည်။ SMEs ကကုိ ပုိမုိအားေပးရန် 

မူဝါဒချမှတ်ထားသည်ှင့်အညီ အဆိုပါကသုိ ကျပ ်၁,၃၁၇.၁၈ ဘီလီယထံုတ် ေချးထားပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ေချးေငွအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လတွင် 

ကျပ် ၃၅,၅၆၀.၉၄ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင် (၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၅.၁၃% တိုးတက်ခ့ဲပါသည်။ ထိုသို 

တုိးတက်ရြခင်းမှာ ပုဂလိကဘဏ်များ၌ ေချးေငွများတိုးတက်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။  



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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အပ်ေငွ (Deposit) 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ အပ်ေငွအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လတွင် 

ကျပ် ၅၈,၈၁၉.၄၆ ဘီလီယံရှိပီး၊ ပထမ (၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၁၂.၆၂% တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။ ထိုသို 

တုိးတက်ြခင်းမှာ ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များက ၀.၀၅% ၊ ပုဂလိကဘဏ်များက ၁၇.၀၅% ှင့် ုိင်ငံြခားဘဏ် 

ဘဏ်ခဲွများက ၈.၀၇% တိုးတက်လာြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

မတည်ရင်းှီးေငွ (Capital) 

ဘဏ်တစ်ဘဏ်၏ မတည်ေငွရင်းပမာဏသည် ထုိဘဏ်၏ ေငွေကးခုိင်မာမှင့် ြပန်လည် 

ေပးဆပ်ိုင်စွမ်း (Solvency)ကို န်ြပလက်ရှိပါသည်။ မေမာ်လင့်ဘဲ ကံေတွရသည့် ဆံုးံးမများ 

(Unanticipated Losses) ကုိ ဘဏ်၏မတည်ရင်းီှးေငွမှ ခုိှမ်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဆုံးံးမည့်ပမာဏ 

ကီးမားမည်ဆိုပါက ဘဏ်အေနြဖင့် ေပးဆပ်ရန်ရှိသည်တိုကို ေပးိုင်စွမ်းရှိေတာ့မည် မဟုတ်ပါ။ 

ထုိြပင် ေချးေငွများတုိးြမင့်ထုတ်ေပးြခင်း၊ ရင်းီှးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန်ှင့်ပုံေသပုိင်ပစည်းများ ဝယ်ယူရန် 

စသည်တုိအတွက် လုိအပ်သည့်ရန်ပုံေငွများ ရရိှုိင်ရန် မတည်ရင်းီှးေငွ လုိအပ်ပါသည်။ ဘဏ်အေနြဖင့် 

မတည်ရင်းီှးေငွြမင့်မားေလ ဆံုးံးမကုိခံုိင်ရည်ရိှေလ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ထည့်ဝင်ပီးမတည်ရင်းီှးေငွအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ ်

ဒုတိယ ၆ လတွင် ကျပ် ၃,၆၉၂.၇၆ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင် (၆) လှင့်ိ င်းယှ်ပါက ကျပ် ၂.၆၆% 

တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို တိုးတက်ရြခင်းမှာ ပုဂလိကဘဏ်များက မတည်ရင်းှီးေငွများတိုးြမင့် 

ထည့်ဝင်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များ (Liquid Assets) 

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များတွင် လက်ဝယ်ရိှေငွလက်ကျန်များ၊ ဗဟုိဘဏ်ှင့် အြခားေသာ 

ဘဏ်များရိှေငွလက်ကျန်များ၊ (၃)လသက်တမ်းရှိေလျာ့န်းြဖင့် ဝယ်ယူထားေသာဘီလ်များ၊ အစိုးရ 

ေငွတုိက်စာချပ်များ ပါဝင်ပါသည်။  

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

ဒုတိယ ၆ လတွင် ကျပ် ၃၇,၆၃၁.၄၂ ဘီလီယံရိှပီး၊ ယခင် (၆) လှင့် ိင်းယှ်လင် ၁၄% တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။ 

  ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

ဒုတိယ ၆ လတွင် ကျပ် ၁၄,၁၁၉.၆၄ ဘီလီယံရိှပီး၊ ယခင် (၆) လှင့်ိင်းယှ်လင် ၁.၅၄% တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။   

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

ဒုတိယ ၆ လတွင် ကျပ် ၁၇,၆၃၅.၁၃ ဘီလီယံရိှပီး၊ ယခင် (၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၃၁.၃၃% တုိးတက် 

ခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုတိုးတက်ရြခင်းမှာ ဘဏ်များလက်ဝယ်ရှိေငွသားကိုင်ေဆာင်မှင့် အစိုးရေငွေချး 

သက်ေသခံစာချပ်စာတမ်းများ ပုိမုိဝယ်ယူခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

ုိင်ငံြခားဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများ၏ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လတွင် ကျပ် ၅,၈၇၆.၆၅ ဘီလီယံရိှပီး၊ ယခင်(၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၃.၅၄%   
တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။   



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၊ ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၊ ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ုိင်ငံြခားဘဏ် 
ဘဏ်ခဲွများ၏အေရးပါေသာ ဘာေရးကိန်းဂဏန်းများ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်ကုန်၊၂၀၁၉-
၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ ှင့် ဒုတယိ ၆ လအေြခအေနများှင့် ိင်းယှ်၍ ပံု(၁) ၊ပုံ(၂)၊ ပံု(၃) ှင့် 
ပုံ(၄) တိုြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ (၁)    ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ပုံ (၂) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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 ပုံ (၃)    ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

        

 ပုံ (၄)    ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

ဝင်ေငွ (Income) ရရှိမအေြခအေန 

 ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ ဝင်ေငွရရှိမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ 

၆ လအထိ ကျပ် ၅,၂၂၃.၆၂ ဘီလီယံ ြဖစ်ပါသည်။ ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၏ ဝင်ေငွရရိှမမှာ ကျပ် ၁,၁၅၇.၆၀ 

ဘီလီယံ၊ ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ဝင်ေငွရရိှမမှာ ကျပ် ၃၈၁၄.၃၅ ဘီလီယံှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွ 

များ၏ ဝင်ေငွရရိှမမာှ ကျပ ်၂၅၁.၆၇ ဘီလီယံတို ြဖစ်ပါသည်။ 
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စစေပါငး်ရရနပိ်ငခ်ွင် ့ ေချးေင ွ အပ်ေင ွ မတညရ်ငး် းီေင ွ ေငြွဖစ်လွယ်ေသာရရနပိ်ငခ်ွင် ့
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ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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အံး/အြမတ်အေြခအေန 

 ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ အခွန်မေပးေဆာင်မီ အံး/အြမတ်အေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ဘာှစ်ကုန် ဒုတိယ ၆ လတွင် အြမတ်ကျပ် ၅၂၃.၅၇ ဘီလီယံ ြဖစ်ေပပါသည်။ အြမတ်ရရိှမမှာ 

ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၌ ကျပ် ၁၅၆.၅၅ ၊ ပုဂလိကဘဏ်များ၌ ကျပ် ၂၈၆.၉၁ ဘီလီယံှင့် ုိင်ငံြခားဘဏ် 

ဘဏ်ခဲွများ၌ ကျပ် ၈၀.၁၂ ဘီလီယံတုိ ြဖစ်ပါသည်။  

ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး (Liquidity Ratio) 

ဘဏ်များအေနြဖင့် ကာလတိုအပ်ေငွများကို ကာလရှည်ေချးေငွများအြဖစ် ရင်းီှးြမပ်ှံမည် 

ဆုိပါက maturity mismatch ြဖစ်ုိင်ြခင်းေကာင့် ဘဏ်တစ်ခုအေနြဖင့် ေငွေကးလွယ်ကူမအေြခ 

အေနကုိ ထိန်းေကျာင်းရန် လုိပါသည်။ 

ေငွေကးလွယ်ကူမအချိးြမင့်မားတိုင်း ေကာင်းသည်ဟု မဆုိုိင်ပါ။ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန် 

ပုိင်ခွင့်ပမာဏများေလေလ ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းစသည့် ဝင်ေငွရေစသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှုိင်သည့် ပမာဏ 

နည်းေလြဖစ်ရာ ဘဏ်၏ဝင်ေငွေလျာ့နည်းမကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ထိုေကာင့် မိမိဘဏ်အတွက် 

သင့်ေလျာ်မည့် ေငွေကးလွယ်ကူမကုိ မှန်ကန်စွာချန်ိဆိုင်ရန် အေရးကီးပါသည်။ 

ဘဏ်များအေနြဖင့် ေငွေကးလွယ်ကူမအချိးအား အနည်းဆံုး ၂၀ % ထားရိှရန် ဗဟုိဘဏ်က 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ေငွေကးလွယ်ကူမအချိးဆုိသည်မှာ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်ှင့် သတ်မှတ် 

ထားေသာေပးရန်တာဝန်အချိးချထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်တွင် လက်ဝယ် 

ရိှေငွှင့် ဘဏ်များရှိေငွလက်ကျန်များ၊ ဗဟိုဘဏ်ရိှေငွလက်ကျန်၊ ဝယ်ယူထားေသာအစိုးရေငွတိုက် 

စာချပ်များ၊ (၃)လသက်တမ်းရှိ ေလျာ့န်းြဖင့်ဝယ်ယူထားေသာဘီလ်များပါဝင်ပီး၊ သတ်မှတ် ထား 

ေသာေပးရန်တာဝန်တွင် အပ်ေငွများှင့်ေငွေပးအမိန်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဘဏ်အေနြဖင့် ေငွေကး 

လွယ်ကူမအချိးြမင့်မားစွာ ကိုင်တွယ်ထားပါက ဝင်ေငွရရှိမနည်းပါးိုင်ပီး၊ ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး 

နည်းပါက ေငွအပ်ှံသူများ ေငွြပန်လည်ထုတ်ယူသည့်အခါ အခက်အခဲြဖစ်ေပိုင်သြဖင့် ဘဏ်များ 

အေနြဖင့် ေငွေကးလွယ်ကူမအချိးအား ၂၀ % ှင့် ၃၀ % အကားရိှရန် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ပါသည်။  

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ပျမ်းမေငွေကးလွယ်ကူမအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ 

တွင ်၄၄.၉၄% ရိှပီး၊ ဒုတိယ ၆ လတွင် ၄၈.၄၀% ရိှ၍ ပထမ(၆) လှင့်ိင်းယှ်လင် ၃.၄၆% တုိးတက် 

ခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။  

ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်၊ ပုဂလိကဘဏ်၊ ုိင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့် 

များ အေြခအေနအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ ှင့် ဒုတိယ ၆ လ အေြခအေနများှင့် 

ိင်းယှ်၍ ပုံ (၅) ၊ ပုံ (၆) ှင့် ပုံ(၇) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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ပံ ု(၅) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

ပုံ(၆)။ ဇာစ်ြမစ်၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

ပုံ (၇)။ ဇာစ်ြမစ်၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 
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ဘ ာ စအ်လကိ ် ငိင်ြံခားဘဏ်များ၏ ေငြွဖစလ်ယွေ်သာ ရရန်ပိငခွ်င်မ့ျား

လက်ဝယ် ိေင ွ ဗဟိဘဏ် ိေင ွ အြခားဘဏမ်ျား ိအပ် ေံင ွ
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ဘ ာ စအ်လကိ ် ငိင်ပိံငဘ်ဏ်များ၏ ေငြွဖစလ်ယွေ်သာ ရရန်ပိငခ်ွင်မ့ျား

လက်ဝယ် ိေင ွ ဗဟိဘဏ် ိေင ွ အြခားဘဏမ်ျား ိအပ် ေံင ွ

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

2019-2020 မတ်လ 2019-2020 (စက်တင်ဘာလ)

က
ျပ်
သ
န်း
ေပ
ါင
း်

ဘာှစ်အလိုက် ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန် ပိုင်ခွင့်များ

လက်ဝယ် ိေင ွ ဗဟိဘဏ် ိေင ွ အြခားဘဏမ်ျား ိအပ် ေံင ွ



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိး (Loan to Deposit Ratio) 

ဘဏ်များသည် ဗဟုိဘဏ်မှသတ်မှတထ်ားေသာေငွေကးလွယ်ကူမအချိး ၂၀% ကို ချန်လှပ်၍ 

လက်ခံထားေသာ အပ်ေငွ၏၈၀% ခန်အားေချးေငွထုတ်ေချးုိင်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ေချးေငွှင့် 

အပ်ေငွအချိးမှာ ၇၀% ှင့် ၈၀% ကား ထုတ်ေချးပါက သင့်ေတာ်ေကာင်းမွန်ပါသည်။ ေချးေငွများ 

ထုတ်ေချးြခင်းြဖင့်ဘဏ်တွင်ဝင်ေငွရရိှေစုိင်ေသာ်လည်းတစ်ဖက်တွင်မူစံမီေသာေချးေငွများသည်

သာတိုင်းြပည၏်ထုတ်လုပ်မကတိုးတက်ရန်အေထာက်အကူေပးုိင်ပီးဘဏ်တွင်ေချးေငွဆိုင်ရာ

ဆုံးံးုိင်ေြခေလျာ့နည်းေစမည်ြဖစ်၍ဘဏ်များအေနြဖင့် စံမီေသာေချးေငွများကုိ ပုိမုိထုတ်ေချးရန် 

လုိပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လ၌ 

၆၀.၄၆% ရှိပီး၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၄.၃၀% ေလျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။  

ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၏ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လ၌ 

၃၈.၈၆% ရှိပးီ၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၀.၃၄% ေလျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ 

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လ၌ 

၆၆.၆၅% ရိှပီး၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၆.၂၉% ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ 

ုိင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ 

လ၌ ၅၆.၆၂% ရိှပီး၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၇.၁၀% ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ 

မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိး (Capital Adequacy Ratio) 

 မတည်ရင်းီှးေငွလံုေလာက်မအချိး (Capital Adequacy Ratio) မှာ ဘဏ်၏ မတည် 

ရင်းီှးေငွှင့်ဘဏ်၏ ဆံုးံးုိင်ေြခအေလးေပးတွက်ချက်ထားသည့် ရရန်ပုိင်ခွင့်တုိကုိ တွက်ချက် 

ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက (Banking Sector)၏ ပျမး်မမတည်ေငွရင်းလံုေလာက်မအချိးမှာ ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လတွင် Tier-1 Capital Ratio ၁၁.၆၉% ှင့် Regulatory Capital Ratio 

၁၃.၁၉%ရှိပီး၊ အနည်းဆံုးလိုက်န ရမည့် Tier-1 Capital Ratio ၄%ှင့် Regulatory Capital Ratio 

၈% ြပည့်မီေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။  

၅။ ဘဏ်များအားြပန်လည်တည့်မတ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ခဲ့မများ 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် ဘဏ်များ၏ Assets and Liabilities Management 

အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို Off-site/On-site Findings များမှတစ်ဆင့် ဘဏ်၏ Risk 

Management ကုိပုိမုိခိုင်မာေစရန်၊ Risk Based Supervision အားေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဘဏ်၏ RiskProfile ေပအေြခခံ၍ emerging problems များေဖထုတ်ြခင်း၊ 

ဆုံးံးုိင်ေြခဧရိယာများကို ဦးတည်ချက်ထား၍ Inherent Risks များအေပ အဓိက အကဲြဖတ်၍ 

ဆုံးံးုိင်ေြခကုိ ကီးကပ်စစ်ေဆးပါသည်။ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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Offsite Supervision မှ ေတွရိှအချက်များြဖစ်သည့် အထူးသြဖင့် Prudential Ratio များ 

အနက် မတည်ေငွရင်းလံုေလာက်မအချိးမြပည့်သည့်ဘဏ်များအား Capital Improvement Plan 

တင်ြပေစြခင်း၊ Subordinated Debt များေဆာင်ရက်ုိင်ရန် န်ကားချက် ထုတ်ြပန်၍ ခွင့်ြပေပးခဲ့ 

ြခင်း၊ Liquidity Ratio မြပည့်မီသည့် ဘဏ်များအား Early Warning Letter များထုတ်ြပန်၍ ေတွဆံု 

ေဆွးေွးြခင်း၊ NPL တုိးလာသည့်ဘဏ်များအား ေလျာ့ချေရးအစီအစ်များ ေတာင်းခံ၍ တိုးတက်မ 

မရိှသည့ ်ဘဏ်များအား ေခယူေတွဆံုြခင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် Large Exposure Limit ထက်ပုိမုိ 

ထုတ်ေချးခ့ဲသည့် ဘဏ်များအား ေလျာ့ချမည့်အစီအစ်များ ေတာင်းခံစိစစ်ြခင်း၊ အံးြဖစ်ေပေနသည့် 

ဘဏ်များအား Financial Strength ပုိမုိအားေကာင်းေစရန် ေခယူေတွဆံုပီး Business Plan တင်ြပ 

ေစြခင်း၊ Risk Management အားနည်းသည့် ဘဏ်များအားေခယူ၍ Offsite ေတွရိှချက်များ 

သာမက Onsite ေတွရိှချက်များကိုပါ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်မှ ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များှင့် စီမံခန်ခွဲသူ 

များသုိ ေခယူေဆွးေွးညိိင်းြခင်း၊ လိုအပ်ပါက ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ ဒါိုက်တာအဖွဲ 

အစည်းအေဝးများသို တင်ြပြခင်းများအား ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

ဥပေဒပုဒ်မ၉၄၊ ၉၅ ှင့် ၉၆ ပါ ဘဏ်များ ြပန်လည်တည့်မတ်ေရးဆုိင်ရာ ြပဌာန်းချက်များအြပင် Offsite 

Supervision Guide ပါ Enforcement Action များအတိုင်းအဆင့်ဆင့် ထိန်းေကျာင်း စိစစ်လျက်ရိှ 

ပါသည်။ 

၆။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ုပ်သိမ်းခဲ့ြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း 

များဥပေဒှင့် ဗဟုိဘဏ်၏ န်ကားချက်အမှတ်(၉/၂၀၁၄)တုိအရ အနည်းဆုံးထည့်ဝင်ရမည့် မတည် 

ေငွရင်း ကျပဘ်ီလီယံ ၂၀ ြပည့်မီေအာင်ထည့်ဝင်ရန် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှ 

၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း ၅ ကိမ်တိုင်တိုင် အေကာင်းကားခဲ့ေသာ်လည်း ထည့်ဝင်မမရိှြခင်း၊ အစုရှယ်ယာ 

လဲေြပာင်းရာတွင် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ခွင့်ြပချက်ရယူထားမမရိှြခင်း၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာနက ေပးပုိလာေသာ စစ်ေဆးေတွရိှချက် အေထာက်အထားများအရ ဘဏ်သိုထည့်ဝင်သည့် 

မတည်ေငွရင်းများသည်တရားဝင်ရရိှသည့်ေငွြဖင့်အခွန်ထမ်းေဆာင်ထားေကာင်းအေထာက်အထား 

မြပုိင်သည့်ေငွများဟု စိစစ်ေတွရှိရြခင်းတုိေကာင့် ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကျင်းပသည့် ြမန်မာ 

ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် ဒါုိက်တာအဖဲွအစည်းအေဝး အမှတ်အစ် (၃/၂၀၂၀) ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ၁၆-၃-၂၀၂၀ 

ရက်ေန ညေနပုိင်းမှစ၍ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ုပ်သိမ်းခ့ဲပီး၊ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်က အုပ်ချပ်သူခန်ထား၍စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

ဥပေဒချပ်ုံးသုိ အာရှရန်ကုန်ဘဏ် စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေလာက်ထားလာ 

(မူကမ်း) ေပးပုိထားပါသည်။ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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၇။ ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများအားကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း 

 ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများသည် အများြပည်သူထံမှ အပ်ံှေငွများမဟုတ်ေသာ အြခားနည်းြဖင့် 

စုစည်းရရိှသည့်ရန်ပံုေငွများြဖင့် ကုန်ပစည်းဝယ်ယူုိင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင်မများအတွက် 

သုံးစွဲုိင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ေချးေငွများထုတ်ေပးြခင်းကိုအဓိကထား၍ ေဆာင်ရက်ကပါသည်။ ၎င်း 

အြပင်အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ြဖင့်လည်း ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများမှဝန်ေဆာင်မ ေပးရာ 

ပုံမှန်ဝင်ေငွရိှေသာ်လည်း တန်ဖုိးကီးေသာ လူသုံးကုန်ပစည်းများ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း မေပးေချုိင်သူများ 

အတွက် အရစ်ကျြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်ရန် ေငွေရးေကးေရးကုမဏီတစ်ခုချင်းအလိုက် စည်းကမ်း 

ချက်များ၊ လူပုဂိလ်အာမခံချက်များြဖင့် ေဆာင်ရက်ပါသည်။ 

 ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများသည် လစ် ယင်းတို၏စုစုေပါင်းဝင်ေငွ၊ သုံးေငွ၊ ေချးေငွရှင်းတမ်း 

အား ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သို တင်ြပရပီး၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ Off-site Monitoring 

ြပလုပ်၍ စိစစ်သုံးသပ်ပီး၊ On-site Team များမှလည်းသွားေရာက် စစ်ေဆး လျက်ရိှပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လတွင် စုစုေပါင်းေချးေငွမှာ 

ကျပ် ၁၁၃.၄၄ ဘီလီယံရှိပီး ၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၇.၄၀% ေလျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ ေငွေရး 

ေကးေရးကုမဏီများ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လရှိ ေချးေငွအေြခအေနအား ပထမ ၆ လ 

အေြခအေန၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ် ဒုတိယ ၆ လတိုရှိေချးေငွ အေြခအေနများှင့် ိင်းယှ်၍ ပုံ (၈) 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့် အေြခအေနအား ပုံ(၉)ှင့် ဝင်ေငွ၊ သံုးေငွ အေြခအေနအား ပံု(၁၀) ြဖင့် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

ပုံ (၈) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

 

 

 100,000

 105,000

 110,000

 115,000

 120,000

 125,000

2018-2019 စက်တင်ဘာလ 2019-2020 မတ်လ 2019-2020 (စက်တင်ဘာလ)

က
ျပ်
သ
န်း
ေပ
ါင
း်

ေငေွရးေကးေရးကမဏီများ၏ ေချးေငအွေြခအေန



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ဧပီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) 
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ပုံ (၁၀) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

၈။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေနမများ  
ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနသည်ြမနမ်ာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ အဓကိရည်မှန်း 

ချက်တစ်ခုြဖစ်သည့် ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေရးကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါသည်။ ထိုသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် ုိင်ငံတကာဗဟုိဘဏ်များှင့် ေငွေရးေကးေရးက ကပ်မတ် 
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ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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ကွပ်ကဲသူများြဖင့် ပါဝင်ဖဲွစည်းထားသည့်ဘာဆဲလ်ေကာ်မတီက ထုတ်ြပန်ထားေသာ ုိင်ငံတကာတွင် 

ကျင့်သုံးေနသည့်စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ရန်၊ ခုိင်မာေတာင့်တင်း 

ေစရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဘဏ်များှင့်ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအေပ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ် 

စစ်ေဆးရာ၌ ဥပေဒှင့်စည်းမျ်းအရသတ်မတှ်ထားသည့်မတည်ေငွရင်းလံုေလာက်မအချိး၊ ေငွေကး 

လွယ်ကူမအချိး၊ ပမာဏကီးမားေသာေကွးမီများ၊ ေချးေငွများအမျိးအစားခဲွြခားြခင်းှင့် လျာထားြခင်း၊ 

အရင်း၊အတိုးေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ေသာေချးေငွများအချိး၊ စီမံခန်ခဲွသူများ၏ လုပင်န်းစွမ်းေဆာင် 

ရည်ကိုတုိင်းတာသည့် ေငွေရးေကးေရးအချိးများ၊ အချန်ိကာလအလုိက်တင်ြပရသည့် ဘာေရး 

ရှင်းတမ်းများအား ခွဲြခမ်းစိစစ်၍မှန်ကန်မ ရိှ၊မရိှ သုံးသပြ်ခင်း၊ အဓိကေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပသည့်စာရင်း 

ေခါင်းစ်များကုိဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဘဏ်များတွင်အဆင့်ြမင့်စီမံခန်ခဲွသူများခန်အပ်ရာ၌ အရည်အချင်းသင့် 

ေလျာ်မ ရိှ၊မရိှ စိစစ်ြခင်း၊ အစုရှယ်ယာများတိုးြမင့်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းအေပ အခွန်ေပးေဆာင်ထားမ 

ှင့် ေငွေကးခဝါချမကင်းရှင်းြခင်းအားစိစစ်ြခင်း၊ ဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းတွင်းထိန်းချပ်မ၊ စီမံခန်ခဲွမ 

စနစ်အားေကာင်းမှင့် ြပင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာေပ ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ပါသည်။ 

ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းရာတွင် ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းက ရရှိလာသည့် 

ကိန်းဂဏန်းှင့်သတင်းအချက်အလက်များကုိ အေြခခံ၍ လုပ်ငန်းစစ်ေဆးမည့် ဧရိယာသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ထုိမှတစ်ဆင် ့ ဆုံးံးုိင်ေြခရိှေသာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အား ေဖာ်ထုတ်စစ်ေဆးြခင်း၊ တင်ြပထားေသာ 

အစီရင်ခံစာများ မှန်ကန်မ ရိှ၊မရိှ အတည်ြပစစ်ေဆးြခင်း၊ ဘဏ်၏ ဌာနအလုိက်တာဝန်ခံများကုိ ေတွဆုံ၍ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ၊ စီမံအုပ်ချပ်မအေြခအေနတုိအေပ ေမးခွန်းများ ေမးြမန်းြခင်း၊ ြပဌာန်းထားသည့် 

ဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း ရှိ၊မရှိ ကွင်းဆင်းကီးကပ် 

စစ်ေဆးပီးရရိှလာေသာ အဓိကစစ်ေဆးေတွရိှချက်များကို နယ်ပယ်အလုိက် အဆင့်သတ်မှတ်၍ ကီး 

ကပ်စစ်ေဆးသည့်အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ြပန်ပါသည်။  

တုိင်းြပည်စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်လာသည့်နည်းတူ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင်လည်း ေခတ်ှင့် 

အညီ နည်းပညာအသုံးြပမ တွင်ကျယ်လာပါသည်။ ဘဏ်လုပင်န်းတွင် နည်းပညာတိုးတက်လာသည် 

ှင့်အမ ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးသည့်နည်းလမ်းများကိုလည်း ဘဏ်များ ရယူထားသည့် ဆံုး 

ံးိုင်မအေပ စိစစ်၍ မည်မခုိင်မာေအာင်ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း အေလးေပး၍ ေြပာင်းလဲ ကီးကပ် 

စစ်ေဆးလျက်ရိှပါသည်။  

ဘဏ်များကို ကီးကပ်စစ်ေဆးသည့်အခါ ယခင်ကဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 

များ လိုက်န မ ရှိ၊ မရိှ (Compliance-based) အေြခခံ၍ စစ်ေဆးပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်မှစတင်၍ 

ဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များလုိက်န မအြပင် ဘဏ်၏ အရယ်အစား၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် 

အလုိက် ရယူထားေသာဆံုးံးုိင်မ (Risk-based)အေပ လုပ်ငန်းတွင်း၊ လုပ်ငန်းြပင်ပသတင်းအချက် 

အလက်အေပအေြခခံကာ ေပေပါက်ေနသည့် ြပဿန များကိုေဖထုတ်၍ ေရှတွင် ြဖစ်ေပလာုိင် 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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မည့်အကျိးဆက်ကုိပါ ထည့်သွင်းပီး (Forward Looking Assessment) ြဖင့် ဘဏ်တစ်ခု၏ ခုိင်မာ 

ေတာင့်တင်းမအား ကီးကပ်စစ်ေဆးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသိုစစ်ေဆးရာတွင် ဘဏ်ဒါိုက်တာှင့် 

အကီးတန်းစီမံခန်ခဲွသူများက အဖဲွအစည်း၏ဆုံးံုိင်ေြခကုိ သတ်မှတ်ေဖထုတ်ြခင်း (Risk Identification)၊  

အကဲြဖတ်ြခင်း(Assess)၊ တုိင်းတာြခင်း(Measurement)၊ အစီရင်ခံြခင်း (Reporting)၊ ထိန်းချပ်ြခင်း 

(Control)စသည့် ဆံုးံးိုင်ေြခစီမံခန်ခဲွမကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ထားြခင်း ရိှ ၊မရိှ အေြခအေန 

များကိုစိစစ်ပါသည်။  

ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးသူများအေနြဖင့် ဆုံးံးုိင်မအေြခခံကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင် 

ဘဏ်များ၏ ဆံုးံးုိင်ေြခစီမံခန်ခဲွသည့် နည်းလမ်းများအေပမူတည်၍ High၊ Medium၊ Low အဆင့် 

သတ်မှတ်ကာ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းနည်းဗျဟာှင့် အစီအစ်ေရးဆွဲြခင်း၊ ကီးကပ်စစ်ေဆးမည့် 

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းတွင်းစီမံအုပ်ချပ်ေနမအေပ ေမးခွန်းများေမးြမန်း၍ 

အတည်ြပြခင်းှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးသည့်အစီရင်ခံစာထုတ်ြပန်ြခင်းတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  

၉။ Data ငှ့ ်Reporting System များ ပိုမုိမှန်ကန်ေစရန် စိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

 ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် Management Information System (MIS)ကုိ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ ဘဏ်များှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများမှ ေပးပို လျက်ရှိေသာ အတည်ြပြခင်းှင့် 

ကီးကပ်စစ်ေဆးသည့်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်ြခင်းတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် Management Information System (MIS)ကုိ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာ ဘဏ်များှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများမှေပးပုိလျက်ရိှေသာ အစီရင်ခံစာများအား 

အချန်ိှင့်တေြပးညီမှန်ကန်တိကျေသာ data များအား MIS မှ ထုတ်ယူရရှိုိင်ေရးအတွက်လိုအပ်ေသာ 

Infrastructure များ  Applications များ အားအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။MIS 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် Manual Workload များသက်သာေစုိင်ပီး၊Time Saving များြဖစ်လာိုင်ြခင်း၊ 

အချန်ိှင့်တစ်ေြပးည ီ ဘာေရးအချိးများကို စိစစ်ိုင်ြခင်းြဖင့် မူဝါဒချမှတ်သူများက ဆံုးြဖတ်ချက် 

များအား လင်ြမန်စွာချမှတ်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိြပင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးှစ်တွင်စတင်၍ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ုိင်ငံတကာဘာေရးအစီရင်ခံတင်ြပြခင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ 

(IFRS)အား Time line ှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် ဘဏ် Management 

ှင့် ပံုမှန်ေတွဆံုညိိင်းေဆွးေွးမများ၊ အလုပ်ံုေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါသည်။ လက်ရိှတွင် MIS Reporting System Application ှင့်စပ်လျ်း၍ Chart of Accounts 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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ေရးဆဲွထားပီး General Ledger Accounts Head များကုိ ဘဏ်များှင့် Matching ေဆာင်ရက် 

လက်ရိှပါသည။် 

၁၀။ ဘဏ်များမှ IFRS အားအချနိ်မီလုိက်န ကျင့်သုံးိုင်ရန်အတွက် Banking Sector 

Financial Reporting Implementation Committee ၏ေဆာင်ရက်ေနမအေြခအေနများ 

ဂျာမန်အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စီ (GIZ) ၏ အေထာက်အပ့ံြဖင့် 

ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ဘာေရးအစီရင်ခံြခင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး 

အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းကဘာေရးအစီရင်ခံတင်ြပြခင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်များကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ (Banking Sector Financial Reporting Standards 

Implementation Committee- BFRIC) ကုိ Key Stakeholder များြဖစ်သည့် CBM, OAG, MICPA, 

MBA တုိမှ ကိုယ်စားလှယ်များကျယ်ြပန်စွာ ပါဝင်ေသာ BFRIC ေကာ်မတကီို ဖဲွစညး်ခ့ဲပါသည်။  

  BFRIC အေနြဖင့် ဘဏ်လုပင်န်းကတွင် IFRS အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင် 

ရန်အတွက် ပုံမှန်ေတွဆုံညိိင်းေဆွးေွးမများေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ဘဏ်များမှ IFRS အား လက်ရှိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမအေြခအေနအား သိရိှုိင်ရန ် IFRS Survey များ ေကာက်ယူ 

ြခင်း၊ ဘဏ်များသုိသွားေရာက်ပီး တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆံုေမးြမန်းမများ ြပလုပ်ြခင်း၊ Technical 

Guide (၄) ခု ြဖနေ်ဝေပးြခင်းှင့်Experience Sharing Workshop များ ြပလုပ်ေပးခ့ဲပါသည်။ 

 

 

 

 


