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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၊ပထမ ၆ လကုန်ဆံုးချန်ိတွင်   ၉ 

အေရးပါေသာဘာေရးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအေပအေြခခံစိစစ်ချက်များ   

၅။ ဘဏ်များအားြပန်လည်တည့်မတ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ခဲ့မများ    ၁၆ 

၆။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ုပ်သိမ်းခ့ဲြခင်း   ၁၆ 

၇။ ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများအားကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း     ၁၇ 

၈။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေနမများ     ၁၉ 

၉။ Data ှင့် Reporting System များပုိမိုမှန်ကန်ေစရန် စိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်း   ၂၁ 

၁၀။ ဘဏ်များမှ IFRS အားအချနိ်မီလုိက်န ကျင့်သုံးုိင်ရန်အတွက် Banking    ၂၁ 

Sector Financial Reporting Implementation Committee ၏ 

ေဆာင်ရက်ေနမအေြခအေနများ 

၁၁။ Capacity Building for Supervisors       ၂၂ 
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ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ  

(၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှမတ်လအထိ) 

၁။ Economic Environment and Banking Sector  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ြပည်ပရင်းီှးြမပ်ှံမ (Foreign Equity 

Investment) အေနြဖင့် Power, Oil & gas, Manufacturing တွင ်အများဆံုးြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်း 

ရင်းှီးြမပ်ှ ံမအေနြဖင့် Hotel & Tourism ကတွင် အများဆံုးြဖစ်ပီး Other Services ှင့် 

Manufacturing ကတုိတွင ် ဒုတိယှင့် တတိယအများဆံုးရင်းှီးြမပ်ံှသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ 

ဘဏ်များမှ စီးပွားေရးကများသို Financing ေပးရာတွင ်ကုန်သွယ်မက၊ ဝန်ေဆာင်မကှင့် 

ေဆာက်လုပ်ေရးကတုိတွင် အများဆံုးြဖစ်သည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။  

 ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမှင့်ေချးေငွ (Foreign Investment & Loan) အေနြဖင့် Net inflow 

ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင် Covid-19 စတင်ြဖစ်ေပခ့ဲပီး ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပဘဏ်များအကား ကုန်သွယ်မတွင် ြပည်ပကုန်သွယ်မ အနည်းငယ် ကျဆင်းခဲ ့ပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ ေဈးကွက်အတွင်း ုိင်ငံြခားေငွ ေရာင်းလုိအားများပီး ဝယ်လုိအားနည်းေသာေကာင့် ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွတန်ဖုိး ြမင့်တက်ခ့ဲပီး ေနစ်ေငွလဲလှယ်န်း ၀.၅% အတွင်းရိှခ့ဲပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးကတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ၊ မတ်လအထိ Credit to GDP Ratio မှာ 

၄၈.၆၁% အထိတုိးတက်ခဲ့ပီး၊ေချးေငွတုိးတက်မမှာ ယခင် ၆လ ှင့် ိင်းယှ်ပါက ၇.၀၁% ရိှေကာင်း 

ေတွရိှရပါသည်။ ုိင်ငံပုိင်ှင့်ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ကအလိုက် ထုတ်ေချးထားမ အေြခအေနမှာ 

ယခင ် ၆ လှင့်ိင်းယှ်ပါက ကုန်သွယ်မ၊ ဝန်ေဆာင်မှင့် အေသးစား၊ အငယ်စားှင့်အလတ်စား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသုိ ပုိ၍ထုတ်ေချးခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရသည်။  
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Credit to GDP

စစေပါငး်ြပညတ်ွငး်အသားတငထ်တ်လပ်မ (GDP) စစေပါငး်ေချးေင ွ
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ကာလတုိေငွေကးေဈးကွက်ေဆာင်ရက်မအေနြဖင့် ြမန်မာကျပ်ပုိမုိေသာ Liquidity ေကာင်းသည့် 

ဘဏ်များက ြမန်မာကျပ်လိုအပ်ေသာ ိ ုင်ငံြခားဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများသို  ေချးေငွထုတ်ေချးမ ပိုမိ ု  

တုိးတက်ခ့ဲပီး၊ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ြမန်မာကျပ်အေနြဖင့်   Turnover ၁,၀၀၀ ဘီလီယံဝန်းကျင် 

Interbank Market တွင် ေဆာင်ရက်ခ့ဲကပီး၊ အေမရိကန် ေဒလာအေနြဖင့် Turnover သန်း ၃၀၀ မှ 

သန်း ၆၀၀ ထိ ေဆာင်ရက်ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် အေသးစား 

ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ တိုးချဲရန်အတကွ် လုိအပလ်ျက်ရိှေသာ 

လည်ပတ်မတည်ေငွရင်းများကုိ ြပည်တွင်းဘဏ်များ၊ ိုင်ငံြခားဘဏ်ခဲွများမှ ေချးေငွရယူေဆာင်ရက် 

ရာတွင် Back to Back Facility ေချးေငွ ၊ Syndicated ေချးေငွများထုတ်ေချးြခင်း၊ JICA, KFW ကဲ့သို 

ြပည်ပေချးေငွ အေထာက်အပ့ံများြဖင့် ဘဏ်များတွင် Long Term ေချးေငွ ရရှိခ့ဲပီး၊ ြပည်တွင်း 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို Long Term ေချးေငွများ ပုိမိုထုတ်ေချးခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

 ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် Access to Finance ကို ပုိမိုအားေကာင်းေစရန်ှင့် 

SME ကပုိမုိတိုးတက်ေစရန်အတွက် ြပည်တွင်း Stakeholder များ Development Partner ှင့် 

နည်းပညာပုိင်း၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ပုိမုိအားေကာင်းေစရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခ့ဲပးီ 

Collateral ပုိင်းသာမက Cash Flow Satement များ၊ Business Plan များအရ Movable Assets 
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ငိင်ပိံင် င်ပ့ဂလကိဘဏ်များ၏က အလကိေ်ချးေငွ

ထတေ်ချးထားမ အေြခအေန
2018-2019 ဘာှစ် ဧပလီမှ 

စက်တင်ဘာလအထိ   

2019-2020 ဘာှစ် 

ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ   

2019-2020 ဘာှစ် ဧပလီမှ 

စက်တင်ဘာလ အထိ   
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များ အေြခခံ၍ Financing ေပးရန် အားေပးခ့ဲပါသည်။ ၎င်းအြပင် Government Project Loan များ၊                                       

Housing Loan များကို System အတွင်း Liquidity  တိုးလာေစပီး၊ ေငွေကးလည်ပတ်ေစမ 

အားေကာင်းေစရန် ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 

ဘဏ်များမှ စီးပွားေရးကများအနက် ကုန်သွယ်မက၊ ဝန်ေဆာင်မကှင့် ေဆာက်လုပ်ေရး 

ကများသို အများဆံုးထုတ်ေချးထားပီး၊ အဆိုပါကများသို ထုတ်ေချးထားသည့် ေချးေငွများ 

ြပန်လည်ေပးဆပ်မမှာ တုံဆိုင်းေနေကာင်း ေတွရှိရသည်။ 

ထုိြပင် အာမခံလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း (MFIs) ှင့် 

အေသးစား၊ အငယ်စားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ (MSMEs) ဖံွဖိးတုိးတက်ပီး၊ ေငွေရးေကးေရး 

ကတည်ငိမ်ေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အြခားဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများှင့် 

Inter-Ministerial Coordination အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် ဘဏ်များပုိမုိခုိင်မာေတာင့်တင်းေစရန် ဆံုးံးုိင်ေြခများ 

အေပမူတည်၍ မတည်ေငွရင်းတုိးြမင့်ေစြခင်း၊ ေငွေကးလွယ်ကူမပုိမုိထိန်းေကျာင်းရန် ကပ်မတ် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ Access to Finance ပုိမုိအားေကာင်းေစရန် အစုိးရှင့် Private Sector Financing 

ှင့် အထူးသြဖင့် USAID, GIZ, IFC စေသာ  Development Partners များ၏ Guarantee  ြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ အစုိးရ၏ Government Credit Guarantee Insurance များြဖင့် ေချးေငွရရိှေရး ခွင့်ြပ 

ေပးခဲ့ပါသည်။ Non-bank Financial Sector တွင်Gradually liberalization ြပလုပ်ခဲ့သြဖင့် 

Microfinance, Insurance, Capital market တုိတွင် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ပုိမုိပါဝင်ခွင့်ေပးြခင်းြဖင့် 

ြပည်ပအရင်းအှီးစီးဝင်မ ပိုမိ ုရရှိရန် ေမာ်မှန်းခဲ့ြခင်းှင့်အတူ Cross Sector Regulatory Body 

ြဖစ်သည့် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်ှင့် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာနအကား Financial 

Stability ြဖစ်ေစရန် ပိုမုိပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းကမှ ေချးေငွရယူိုင်မည့်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုြမင့်မားလာေစရန် အထူးသြဖင့် 

အေသးစား၊ အငယ်စားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ေချးေငွကုိလွယ်ကူ 

လင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေချးေငွရရှိိုင်မအဆင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်လာပီး 

အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ြမင့်တက်လာေစရန် ေချးေငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခံြခင်းစနစ်ဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ေချးေငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန (Credit Bureau) တည်ေထာင် 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခ့ဲရာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအကား ေချးေငွရယူထားသူများ၏ ေကွးမီှင့် 

ေပးရန်တာဝန်များကို ဖလှယ်ရယူုိင်ပီး Concentration Risk ှင့် Over indebtness ကို ေရှာင်ရှား 

ုိင်ပါမည်။ ေချးေငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန (Credit Bureau) ထူေထာင်ြခင်းေကာင့် Negative/ 

Positive Information များရရှိုိင်ပီး  ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအေနြဖင့် ေချးေငွအတွက် 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချရာတွင် ပုိမုိလင်ြမန်လွယ်ကူေစပါသည။် 

  လက်ရိှတွင် ေချးေငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန သည် Internal Testing များ ေဆာင်ရက် 

ေနပီး ြမန်မာိ ုင ်ငံတွင် ၂၀၂၀ ြပည့ ်ှစ် ၊ မတ်လ၌ Covid-19 စတင်ြဖစ်ပွားခဲ ့၍ Covid-19 
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သက်ေရာက်မေကာင့် project အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး အနည်းငယ်ေှ င့်ေှး ကန်ကာခ့ဲပါသည်။ 

သုိရာတွင် Infrastructure ပုိင်းတွင် Phase I ပီးစီးခ့ဲပီး Phase II မှာ Solution ှင့် procurement များ 

ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းေချးေငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန 

(Credit Bureau) လုပ်ငန်းစတင်ုိင်ရန် စီမံထားရိှပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးက၏ AML/CFT ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ လုိအပ်သည့် 

လမ်းန်ချက်များအား၂၀၀၄-၂၀၀၅ခုှစ်မှစ၍ ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီးဆက်လက်၍ န်ကားချက်များကို 

Update ြပင်ဆင်မများေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေနတွင် ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကုိ 

ေငွေကးေထာက်ပံ့မတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအေပအေလးထားစိစစ်ြခင်း 

န်ကားချက်အမှတ် ၁၈/၂၀၁၉ အား ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအြပင် ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ 

Handbook များ ေရးဆွဲပီး ဆံုးံးိ ုင်ေြခအေြခခံေသာ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းနည်းလမ်းြဖင် ့ 

ဘဏ်များ၏ ဆံုးံးိုင်ေြခများကို အကဲြဖတ်စစ်ေဆးလျက်ရှိပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပေဒစည်းမျ်းှင့်ေငွေကးခဝါချမ 

တုိက်ဖျက်ေရးဌာနတိုသည် AML/CFT ဆိုင်ရာ Risk Assessment ရလဒ်များအေပမူတည်၍ ဌာန 

ှစ်ရပ် ပးူေပါင်းပီး 1. Governance   2. Customer Due Diligence (CDD) 3. Transaction and 

Account Monitoring 4. Risk Assessment and Procedures Covering Product/services 

offered by the bank 5. Suspicious Transaction Reporting 6. Threshold Transaction 

Reporting 7. PEPs  8 . Correspondent Banking 9. Wire Transfers 10. Record Keeping 11. 

Internal Control (Procedures, Compliance Officer and Internal Officer) and 12. Staff 

Training အစရှိသည့်နယ်ပယ် ၁၂ ခုအား ဘဏ်များသုိ စစ်ေဆးေမးြမန်းပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း 

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာန၏ On-site Inspection အဖဲွသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပုဂလိကဘဏ် (၁၈) ဘဏ်သုိ AML/ CFT ဆုိင်ရာ လိုက်န ေဆာင်ရက်မ အေြခ 

အေနများကုိ သွားေရာက်စစ်ေဆးခ့ဲပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနသည်  ြမန်မာုိင်ငံဘဏ်များအသင်းှင့် ပူးေပါင်း၍ AML/ C FT 

Awareness Training အစီအစ်ကို Video Conferencing ြဖင့် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ဗဟုိဘဏ်သည် AML/CFT လုပ်ငန်းများကုိ ပုိမုိထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 

အတွက် အထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနှင့် ေငွေကးဆိုင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲတိုြဖင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၊ ပုဂလိကဘဏ်များအြပင် ုိင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများအား တုိင်းြပည်၏ 

စီးပွားေရးအင်ဂျင်တွင် Financing ပုိမုိရရိှေစရန် ြပည်တွင်း Corporate Business များအား Financing 

ပုိမုိအေလးေပးေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ြမန်မာကျပ်ေငွသာမက ုိင်ငံြခားေငွြဖင့်လည်း ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ 

ပါသည်။ ေချးေငွ Portfolio တွင် ဘဏ်များ၊ ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများှင့်အေသးစားေငွေရးေကးေရး 

အဖဲွအစည်းများပါဝင်မမှာ ယခင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဒုတိယ ၆ လှင့်ိင်းယှ်ပါက ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များမှအပ၊ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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ပုဂလိကဘဏ်များ ၊ ုိင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲွများှင့်ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများအားလံုး ေချးေငွများ 

တုိးတက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် ပထမ ၆ လတွင် အပ်ေငွတိုးတက်မမှာ 

၀.၁၆% ရိှေသာ်လည်း ေချးေငွတုိးတက်မမှာ ၇.၀၁% ရိှပါသည်။ 

 

 

 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ပျမ်းမေငွေကးလွယ်ကူမအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပထမ ၆ လတွင် 

၄၄.၉၄% ရိှပီး၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၀.၈၂% ေလျာ့နည်းခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ အဓိကမှာ 

ပုဂလိကဘဏ်များတွင် ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ ကျဆင်းခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

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

E-banking ှင့် Mobile Payment) များကုိ ပုိမုိေဆာင်ရက်လာရာ Banking Sector ဖံွဖိးမကုိ Services များ 

ပုိမုိေပးြခင်းြဖင့် Online Transactions များပိုမုိတုိးတက်ခ့ဲေကာင်း ေတွရပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

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

Sep 2018

State Banks Private Banks
Foreign Banks Finance Companies
MFIs

Total Loans Portfolio Total Loans Portfolio

State Banks Private Banks
Foreign Banks Finance Companies

Mar 2019
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ေအာက်တိုဘာလမှ မတ်လအထ ိ ပုဂလိကဘဏ်များမှ ATM အေရအတွက် ၃,၉၅၅ ခု၊ POS အေရ 

အတွက် ၁၄,၂၆၃ ခုဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ထားပါသည်။ 

၎င်းအြပင် Mobile Service Provider များမှလည်းPayment Transactions များကုိ Retail 

Sector အတွက်အေထာက်အကူြပခ့ဲရာ Financial Inclusion Context တွင ်ပါဝင်အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေနေကာင်းေတွရိှရပါသည်။ ၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေနတွင် MPT MoneyCo.,Ltd အား မုိဘုိင်းေငွေရး 

ေကးေရး ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ထုတ်ေပးခ့ဲပီး၊ ၂၈-၁-၂၀၂၀  ရက်ေနတွင် 

လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ခ့ဲပါသည်။ 
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၂။ ေငွေရးေကးေရးစနစတ်ည်ငိမ်မ အေြခအေနသုံးသပ်တင်ြပချက် 

 ဘဏ်လုပ်ငန်းကသည် လျင်ြမန်စွာတိုးတက်ပီး ေခတ်မီလာသည့်အတွက် ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲသည့်စည်းမျ်းများကို ိုင်ငံတကာစံန်းများသုိ ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲမစွမ်းရည် 

တည်ေဆာက်ြခင်းတို ြပလုပလ်ျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လအတွင်း ပုဂလိက 

ဘဏ်များ၊ ုိင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲွများှင့် ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများ၏ လုပင်န်းေဆာင်ရက်မများ 

အနက် ေချးေငွထုတ်ေချးတိုးတက်မတွင်ုိင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲွများ၏ Shareပါဝင်မမှာ တိုးတက် မ 

ရှိခဲ ့ပီး၊ ဘဏ်များအကား Interbank Lending မှာလည်း ပိုမိ ုခဲ ့၍ ေငွြဖစ်လွယ်မ Short Term 

Money Market ၏ အခန်းကမှာ ပုိမုိတုိးတက်မ ရိှခ့ဲေကာင်း ေတွရပါသည်။ 

 လက်ရှိ Covid-19 ေကာင့် ဘဏ်များတွင် ရန်ပိုင်ခွင့ ်များတန်ဖိုးှင့် ေချးေငွဆံုးံးိ ုင်ေြခ 

အေြခအေန၊ ေငွေကးလွယ်ကူမှင့် ဘာေငွပ့ံပိုးိုင်မအေြခအေန၊ အြမတ်ရရိှုိင်မှင့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ ေရရှည်ေအာင်ြမင်စွာ ရပ်တည်ုိင်မအေြခအေနတုိမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွင် စိန်ေခမများ 

ြဖစ်ေပုိင်ပီး Covid-19 သက်ေရာက်မေလျာ့နည်းေစရန်၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များအား 

လံေဆာ်ေပးိုင်ရန်ှင့် Real economy အေထာက်အကူြပရန် ၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် 

ေငွေကးမူဝါဒဆုိင်ရာေဆာင်ရက်မများအေနြဖင့် ဗဟုိဘဏ်အတုိးန်းကို ေလာ့ချြခင်း၊ ဘဏ်များမှ 

ထားရှိရမည့် အနည်းဆံုးသီးသန်ေငွလိုအပ်ချက်ကို ေလာ့ချေပးြခင်း၊ ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး 

တွက်ချက်သည့်ပံ ုစံအား ယာယီြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်းတို ကို ေဆာင်ရက်ခဲ ့ပါသည်။ ထို အြပင် 

ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များက MSMEs သို ထုတ်ေချးထားသည့် ေချးေငွများအနက် COVID-19 

သက်ေရာက်မရိှပီး အရင်းှင့်အတိုးေပးဆပ်မ မှန်ကန်ခဲ့သည့် MSMEs များအား ၃ ှစ်ထက်မပုိသည့် 

ေချးေငွသက်တမ်းြဖင့် Restructuring ှင့် Rescheduling ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပထားပီးြဖစ်သည်။ 

လက်ရိှတွင် ယင်းေချးေငွများ ှင့်စပ်လျ်း၍ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

 Covid-19 ကာလအတွင်း Digitalization Channel ကုိ customer များက ပုိမုိအသုံးြပလာသည်ကုိ 

ေတွရိှရပီး ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် ဘဏ်များ၏ Fraud Management ှင့် Reconciliation များ 

ေသချာစွာ လုိက်န ေဆာင်ရက်ရန ်အေကာင်းကားထားပီး ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

  ြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် Interbank Market Development ြဖစ်ေစရန် Intra 

Day Liquidity Support ေပးြခင်း၊ဘဏ်များအကား Repo Transactions များခွင့်ြပေပးြခင်း၊ FX 

လုိအပ်ချက်ရိှသည့် ဘဏ်များအတကွ် Swap Facility တုိကိုေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲပါသည်။ ဗဟုိဘဏ်၏ 

Risk Assessment ေပမူတည်၍ ဘဏ်များ၏ စီမံခန်ခဲွမအေြခအေနတုိအရလည်းေကာင်း၊ အြမတ် 

ရရှိမ အေြခအေန တိုအရလည်းေကာင်း၊ Overall Assessement မှာအသင့်အတင့် တည်ငိမ်သည့် 

အေြခအေနတွင် ရိှေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 

 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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၃။ Macro Prudential Ratio များြဖင့် စိစစ်တင်ြပြခင်း 

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

မတည်ရင်းီှးေငွများ တုိးတက်မရိှခ့ဲပါသည်။ ဘဏ်များ၏ အပ်ေငွအေနြဖင့် ယခင်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာ 

ှစ်ကုန်တွင် ၉.၆၁% တုိးတက်ခ့ဲပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် ၀.၁၆% တုိးတက်ခ့ဲေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ ဘဏ်များ၏ ေချးေငွအေနြဖင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်ကုန်တွင် ၇.၅၈% တုိးတက် 

ခ့ဲပီး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် ၆.၁၃% တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းတုိအနက် အေသးစားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ(SMEs)သို  ကျပ် ၁,၂၉၆.၄၃ ဘီလီယံ ထုတ်ေချးိုင်ခဲ ့သည်ကို 

ေတွရိှရပါသည်။ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆လတွင် ၆၄.၇၆% ရိှေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ အလားတူကာလအတွင်း ဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းေချးေငွှင့် စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့် 

အချိးမှာ ၄၇.၆၈% ရိှပီး၊ မတည်ရင်းှီးေငွ(Capital) ပမာဏမှာ ဘဏ်များက မတည်ေငွရင်းတိုးြမင့် 

ထည့်ဝင်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ၁.၈၄%  တိုးလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ စုစုေပါင်းရရန်ပုိင်ခွင့်မှာ ယခင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်ကုန်တွင် ၉.၂ ၈% 

တုိးတက်ခ့ဲပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် ၂.၈၁% တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

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

ဘာေရးဆုိင်ရာကိန်းဂဏန်းများအေပအေြခခံစိစစခ်ျက်များ 

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့် (Asset) 
ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ စုစုေပါင်းရရန်ပုိင်ခွင့်အေြခအေနမှာ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ 

၆ လတငွ ် ကျပ် ၇၀,၉၄၃.၀၂ ဘီလီယံရိှပီး၊ ယခင် (၆) လှင့် ိင်းယှ်ပါက ၂.၈၁% တိုးတက်ခ့ဲပါ 

သည်။ ထုိသုိတုိးတက်ရြခင်းမှာ အဓိကအားြဖင့် ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ုိင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများတွင် 

တုိးတက်ခ့ဲြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။  

ေချးေငွ (Loan) 

ဘဏ်၏စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တွင် ေချးေငွမှာပမာဏအများဆံုးပါဝင်ပါသည်။ စံမမီေသာ 

ေချးေငွများမှာ ဘဏ်အတကွ် ဆုံးံးုိင်ေြခပိုမုိများြပားေစပီး၊ ဘဏ်၏ ဝင်ေငွကျဆင်းြခင်း၊ ေငွေကး 

လွယ်ကူမကျဆင်းြခင်း၊မတည်ရင်းှီးေငွေလျာ့နည်းြခင်းစသည့်ြပဿန များေပေပါက်လာေစုိင်ပါ

သည်။ ထိုေကာင့် ဘဏ်များမှ စံမီေချးေငွများကိုသာ ထုတ်ေချးရန်လိုအပ်ပီးစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်း၊ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း၊ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပုိေဆာင် 

ေရးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ရာေချးေငွ၊ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းှင့် အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရး လုပ်ငန်း 

(SMEs) ှင့် အေထွေထွလုပ်ငန်းများသိုေချးေငွများထုတ်ေချးေပးလျက်ရိှပါသည်။ SMEs ကကို 

ပုိမုိအားေပးရန ်မူဝါဒချမှတ်ထားသည်ှင့်အညီ အဆုိပါကသုိ ကျပ ်၁,၂၉၆.၄၃ဘီလီယံ ထုတ်ေချး 

ထားပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ေချးေငွအေြခအေနမှာ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် 

ကျပ် ၃၃,၈၂၅.၄၅ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင် (၆) လငှ့်ိင်းယှ်ပါက ၆.၁၃%တိုးတက်ခ့ဲပါသည်။ ထိုသုိ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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တုိးတက်ရြခင်းမှာ ုိင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများက ၁၃.၇၄% ှင့် ပုဂလိကဘဏ်များက ၈.၆၄% 

တုိးတက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

အပ်ေငွ (Deposit) 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ အပေ်ငွအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် 

ကျပ် ၅၂,၂၂၉.၃၀ ဘီလီယံ ရှိပီး၊ ပထမ (၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၀.၁၆% တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသုိ 

တုိးတက်ြခင်းမှာ ပုဂလိကဘဏ်များက ၂.၁၃% တိုးတက်လာြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

မတည်ရင်းှီးေငွ (Capital) 

ဘဏ်တစ်ဘဏ်၏ မတည်ေငွရင်းပမာဏသည် ထုိဘဏ်၏ ေငွေကးခုိင်မာမှင့် ြပန်လည် 

ေပးဆပ်ိုင်စွမ်း(Solvency)ကုိန်ြပလက်ရိှပါသည်။ မေမာ်လင့်ဘဲ ကံေတွရသည့် ဆံုးံးမများ 

(Unanticipated Losses) ကုိ ဘဏ်၏ မတည်ရင်းီှးေငွမှ ခုိှမ်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဆုံးံးမည့်ပမာဏ 

ကီးမားမည်ဆုိပါက ဘဏ်အေနြဖင့် ေပးဆပ်ရန်ရိှသည်တုိကုိ ေပးုိင်စွမ်း ရိှေတာ့မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုြပင် 

ေချးေငွများတိုးြမင့်ထုတ်ေပးြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန်ှင့် ပံုေသပိုင်ပစည်းများ ဝယ်ယူရန် 

စသည်တုိအတွက် လုိအပ်သည့်ရန်ပုံေငွများရရိှုိင်ရန် မတည်ရင်းီှးေငွလုိအပ်ပါသည်။ ဘဏ်အေနြဖင့် 

မတည်ရင်းီှးေငွြမင့်မားေလ ဆံုးံးမကုိခံုိင်ရည်ရိှေလ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ထည့်ဝင်ပီးမတည်ရင်းီှးေငွအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

ပထမ၆လတွင်ကျပ် ၃,၅၉၇.၂၄ ဘီလီယံရိှပီး၊ ယခင်(၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက ကျပ် ၁.၈၄% တုိးတက် 

ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို တိုးတက်ရြခင်းမှာ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များက ၂၄.၉၁% ှင့် ပုဂလိကဘဏ်များက 

၀.၉၁% မတည်ရင်းှီးေငွများ တိုးြမင့်ထည့်ဝင်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များ (Liquid Assets) 

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိ ုင်ခွင် ့များတွင် လက်ဝယ်ရှ ိေငွလက်ကျန်များ ၊ ဗဟိုဘဏ်ှင့် 

အြခားေသာဘဏ်များရှိ ေငွလက်ကျန်များ၊ (၃)လသက်တမ်းရိှ ေလျာ့န်းြဖင့် ဝယယ်ူထားေသာ 

ဘီလ်များ၊ အစုိးရေငွတိုက်စာချပ်များ ပါဝင်ပါသည်။  

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

ပထမ ၆ လတွင် ကျပ ်၃၃,၀၀၈.၇၈ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင်(၆)လှင့် ိင်းယှ်လင် ၀.၀၂% ကျဆင်းခ့ဲ 

ပါသည်။   

ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာ 

ှစ် ပထမ ၆ လတွင် ကျပ် ၁၃,၉၀၅.၃၇ ဘလီီယံရိှပီး၊ ယခင်(၆) လှင့် ိင်းယှ်လင ် ၃.၂၁% 

ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။   

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာ 

ှစ်ပထမ၆ လတွင်ကျပ် ၁၃,၄၂၇.၈၄ ဘီလီယံရှိပီး၊ ယခင် (၆) လှင့်ိင်းယှ်ပါက၁.၉၈% တုိးတက် 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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ခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုတိုးတက်ရြခင်းမှာဘဏ်များလက်ဝယ်ရှိေငွသားကိုင်ေဆာင်မှင့်အစိုးရေငွေချး 

သက်ေသခံစာချပ်စာတမ်းများပိုမုိဝယ်ယူခ့ဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

ိ ုင်င ံ ြခားဘဏ်၊ ဘဏ်ခွ ဲများ၏ ေငွ ြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိ ုင ်ခ ွင ် ့များအေြခအေနမှာ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် ကျပ် ၅,၆၇၅.၅၆ ဘီလီယံ ရှိပီး ၊ ယခင် (၆) လှင့် 

ိင်းယှ်ပါက ၃.၅၄%  တိုးတက်ခ့ဲပါသည်။   

ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၊ ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၊ ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ုိင်ငံြခားဘဏ် 

ဘဏ်ခဲွများ၏အေရးပါေသာ ဘာေရးကိန်းဂဏန်းများ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်ပထမ (၆) 

လှင့်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်ကုန်ှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ အေြခအေနများှင့် 

ိင်းယှ်၍ ပံု(၁) ၊ပုံ(၂)၊ ပုံ(၃) ှင့် ပုံ(၄) တိုြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

ပုံ (၁)    ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

ပုံ (၂)    ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 
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ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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 ပံု(၃) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်  

ပုံ (၄)    ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

ဝင်ေငွ (Income) ရရှိမအေြခအေန 

 ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ ဝင်ေငွရရိှမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ 

၆ လတွင် ကျပ် ၂,၂၃၅.၉၁ ဘီလီယံ ြဖစ်ပီး၊ ိုင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၏ ဝင်ေငွရရှိမမှာ ကျပ် ၃၀၇.၇၇ 

ဘီလီယံ၊ ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ဝင်ေငွရရှိမမှာ ကျပ် ၁,၇၈၈.၃၂ ဘီလီယံှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွ 

များ၏ ဝင်ေငွရရိှမမာှ ကျပ ်၁၃၉.၈၁ ဘီလီယံ တုိြဖစ်ပါသည်။ 
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ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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အံး/အြမတ်အေြခအေန 

 ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ အခွန်မေပးေဆာင်မီ အံး/အြမတ်အေြခအေနမှာ ဘာှစ် 

ပထမ ၆ လတွင် အံးကျပ် ၂၀၄.၇၄ ဘီလီယံ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိအံးြဖစ်ေပရြခင်းမှာ ုိင်ငံပုိင်ဘဏ် 

များ၌ အံးကျပ ် ၂၆၅.၁၂ ဘီလီယံ ြဖစ်ေပြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပီး ပုဂလိကဘဏ်များ၌ အြမတ် ကျပ် 

၁၄.၇၄ ဘီလီယံှင့် ုိင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခဲွများ၌ အြမတ် ကျပ် ၄၅.၆၄ ဘီလီယံတို ြဖစ်ပါသည်။  

ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး (Liquidity Ratio) 

ဘဏ်တစ်ဘဏ်၏ေငွေကးလွယ်ကူမ ြဖစ်၊မြဖစ်ဆုိသည့်အချက်ကုိ ဘဏ်၏ မီစား၊ မီရှင် 

များပါစိတ်ဝင်စားေလ့ရှိကပါသည်။ ၎င်းတိုမှ ဘဏ်အေနြဖင့် ၎င်းတို၏ ေငွများကုိ ထုတ်ေပးုိင်စွမ်း 

မရိှဟု ထင်ြမင်ယူဆလာပါက Bank Run ြဖစ်ေပပီးေဒဝါလီခံရြခင်းအြပင် ဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံးသုိ 

ကူးစက်ပီး ဘဏ်လုပ်ငန်းအကပ်အတည်း (Banking Crisis) ြဖစ်ေပလာတတ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် 

ဘဏ်များသည် ဗဟုိဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး လုိအပ်ချက်ကုိ လုိက်န ရန်  

လုိအပ်ပါသည်။ 

ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး ြမင့်မားတိုင်း ေကာင်းသည်ဟု မဆိုုိင်ပါ။ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန် 

ပုိင်ခွင့်ပမာဏများေလေလ ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းစသည့် ဝင်ေငွရေစသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှုိင်သည့် ပမာဏ 

နည်းေလြဖစ်ရာ ဘဏ်၏ဝင်ေငွေလျာ့နည်းမကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ထုိေကာင့် မိမိဘဏ်အတွက် 

သင့်ေလျာ်မည့် ေငွေကးလွယ်ကူမကုိ မှန်ကန်စွာ ချန်ိဆုိင်ရန် အေရးကီးပါသည်။ 

ဘဏ်များအေနြဖင့် ေငွေကးလွယ်ကူမအချိးအား အနည်းဆံုး ၂၀ % ထားရိှရန် ဗဟုိဘဏ်က 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ေငွေကးလွယ်ကူမအချိးဆိုသည်မှာ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်ှင့် 

သတ်မှတ်ထားေသာ ေပးရန်တာဝန်အချိးချထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်တွင် 

လက်ဝယ်ရှိေငွှင့် ဘဏ်များရှိ ေငွလက်ကျန်များ၊ ဗဟိုဘဏ်ရှိ ေငွလက်ကျန်၊ ဝယ်ယူထားေသာ 

အစုိးရေငွတိုက်စာချပ်များ၊ (၃)လသက်တမ်းရှိ ေလျာ့န်းြဖင့် ဝယ်ယူထားေသာဘီလ်များ ပါ 

ဝင်ပီး၊ သတ်မှတ်ထားေသာေပးရန်တာဝန်တွင် အပ်ေငွများှင့်ေငွေပးအမိန်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဘဏ် 

အေနြဖင့် ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး ြမင့်မားစွာကုိင်တွယ်ထားပါက ဝင်ေငွရရိှမနည်းပါးုိင်ပီး၊ ေငွေကး 

လွယ်ကူမအချိးနည်းပါက ေငွအပ်ံှသူများ ေငွြပန်လည်ထုတ်ယူသည့်အခါ အခက်အခဲြဖစ်ေပုိင်သြဖင့် 

ဘဏ်များအေနြဖင့် ေငွေကးလွယ်ကူမအချိးအား ၂၀ %ှင့် ၃၀ % အကားရိှရန် ထိန်းသိမ်းေဆာင် 

ရက်ပါသည်။  

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ပျမ်းမေငွေကးလွယ်ကူမအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် 

၄၄.၉၄ % ရိှပီး၊ ပထမ (၆) လှင့်ိင်းယှ်လင် ၀.၈၁% ေလျာ့နည်းခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

ထုိသိုေလျာ့နည်းခဲ့ရြခင်းမှာ အစီရင်ခံတင်ြပသည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ သည် ြမန်မာ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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ုိင်ငံ၌ COVID-19 အတည်ြပလူန  စတင်ေတွရိှခ့ဲပီး၊ ဘဏ်များ၌ အပ်ေငွထုတ်ယူမများ ြဖစ်ေပခ့ဲြခင်းေကာင့် 

Liquid Asset ၌ ဗဟုိဘဏ်ရှိ အပ်ံှေငွစာရင်းများ ကျဆင်းခ့ဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

ုိင်ငံပုိင်ဘဏ်၊ ပုဂလိကဘဏ်၊ ုိင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များ 

အေြခအေနအား၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်ပထမ (၆) လှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်ကုန်ှင့် ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ အေြခအေနများှင့်ိင်းယှ်၍ ပုံ (၅) ၊ ပုံ (၆) ှင့် ပုံ(၇) ြဖင့် ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ 

 
ပုံ (၅) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံ(ု၆) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 
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ဘ ာ စအ်လကိ ် ငိင်ပိံငဘ်ဏ်များ၏ ေငြွဖစလ်ယွေ်သာ 

ရရန်ပိငခွ်င်မ့ျား

လက်ဝယ် ိေင ွ ဗဟိဘဏ် ိေင ွ အြခားဘဏမ်ျား ိအပ် ေံင ွ
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ဘ ာ စ်အလကိ ်ပဂလကိဘဏ်များ၏ ေငြွဖစလ်ယွေ်သာ ရရန်ပိငခွ်င်မ့ျား

လက်ဝယ် ိေင ွ ဗဟိဘဏ် ိေင ွ အြခားဘဏမ်ျား ိအပ် ေံင ွ
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ပုံ (၇) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိး (Loan to Deposit Ratio) 

ဘဏ်များသည် ဗဟုိဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားေသာေငွေကးလွယ်ကူမအချိး ၂၀% ကုိချန်လှပ်၍ 

လက်ခံထားေသာ အပ်ေငွ၏ ၈၀% ခန်အားေချးေငွထုတ်ေချးုိင်ပါသည။် ထုိေကာင့် ေချးေငွှင့် 

အပ်ေငွအချိးမှာ ၇၀% ှင့် ၈၀% ကား ထုတ်ေချးပါက သင့်ေတာ်ေကာင်းမွန်ပါသည်။ ေချးေငွများ 

ထုတ်ေချးြခင်းြဖင့် ဘဏ်တွင် ဝင်ေငွရရိှေစုိင်ေသာ်လည်း တစ်ဖက်တွင်မူ စံမီေသာေချးေငွများသည်သာ 

တုိင်းြပည်၏ထုတ်လုပ်မကတုိးတက်ရန်အေထာက်အကူေပးိုင်ပီးဘဏ်တွင်ေချးေငွဆိုင်ရာဆံုးံး

ုိင်ေြခေလျာ့နည်းေစမည်ြဖစ်၍ ဘဏ်များအေနြဖင့် စံမီေသာေချးေငွများကုိ ပုိမုိထုတ်ေချးရန်လုိပါသည်။ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ၌ 

၆၄.၇၆ % ရိှပီး၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၃.၆၅ % တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ၌ 

၃၉.၂၀% ရိှပီး၊ ယခင် ၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၃.၃၉% ေလျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ 

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လ၌ 

၇၂.၉၄% ရိှပီး၊ယခင ်၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၄.၃၇% တုိးတက်ခဲ့ပါသည်။ 

ုိင်ငံြခားဘဏ ်ဘဏ်ခဲွများ၏ ေချးေငွှင့်အပ်ေငွအချိးမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ 

လ၌ ၆၃.၇၂% ရှိပီး၊ ယခင ်၆ လှင့်ိင်းယှ်လင် ၁၄.၂၆% တုိးတကခ်ဲ့ပါသည်။ 

မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိး (Capital Adequacy Ratio) 

 မတည်ရင်းီှးေငွလုံေလာက်မအချိး (Capital Adequacy Ratio) မှာ ဘဏ်၏ မတည်ရင်းီှးေငွ 

ှင့် ဘဏ်၏ဆုံးံးုိင်ေြခအေလးေပးတွက်ချက်ထားသည့် ရရန်ပုိင်ခွင့်တုိကုိ တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ဘ ာ စအ်လကိ ် ငိင်ြံခားဘဏ်များ၏ 

ေငြွဖစလ်ယွေ်သာ ရရန်ပိငခ်ွင်မ့ျား

လက်ဝယ် ိေင ွ ဗဟိဘဏ် ိေင ွ အြခားဘဏမ်ျား ိအပ် ေံင ွ
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ဘဏ်လုပ်ငန်းက(Banking Sector)၏ ပျမ်းမမတည်ေငွရင်း လံုေလာက်မအချိးမှာ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ ၆ လတွင် Tier-1 Capital Ratio ၉.၀၃% ှင့် Regulatory Capital 

Ratio ၁၀.၆၈% ရှိပီး၊ အနည်းဆံုးလိုက်န ရမည် ့ 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 ကုိ ပုိမုိခုိင်မာေစရန်၊ Risk Based Supervision အား ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ထုိသုိ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဘဏ်၏ RiskProfile ေပအေြခခံ၍ emerging problems များ ေဖထုတြ်ခင်း၊ 

ဆုံးံးုိင်ေြခဧရိယာများကို ဦးတည်ချက်ထား၍ Inherent Risks များအေပ အဓိကအကဲြဖတ်၍ 

ဆုံးံးုိင်ေြခကုိ ကီးကပ်စစ်ေဆးပါသည်။ 

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၍ 

ေတွဆံုေဆွးေွးြခင်း၊ NPL တိုးလာသည့်ဘဏ်များအား ေလျာ့ချေရးအစီအစ်များ ေတာင်းခံ၍ 

တုိးတက်မမရိှသည့် ဘဏ်များအား ေခယူေတွဆုံြခင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် Large Exposure Limit 

ထက်ပုိမုိထုတ်ေချးခ့ဲသည့် ဘဏ်များအား ေလျာ့ချမည့်အစီအစ်များ ေတာင်းခံစိစစ်ြခင်း၊ အံးြဖစ် 

ေပေနသည့် ဘဏ်များအား Financial Strength ပုိမုိအားေကာင်းေစရန် ေခယူေတွဆုံပီး Business 

Plan တင်ြပေစြခင်း၊ Risk Management အားနည်းသည့် ဘဏ်များအား ေခယူ၍ Offsite ေတွရိှ 

ချက်များသာမက Onsite ေတွရိှချက်များကိုပါ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်မှဒါုိက်တာအဖဲွဝင်များှင့် စီမံ 

ခန်ခဲွသူများသုိ ေခယူေဆွးေွးညိိင်းြခင်း ၊ လုိအပ်ပါက ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ ဒါိုက်တာအဖဲွ 

အစည်းအေဝးများသို တင်ြပြခင်းများအား ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၉၄ ၊ ၉၅ ှင့် ၉၆ ပါ ဘဏ်များ ြပန်လည်တည့်မတ်ေရးဆုိင်ရာ ြပဌာန်းချက်များအြပင် Offsite 

Supervision Guide ပါ Enforcement Action များအတုိင်း အဆင့်ဆင့်ထိန်းေကျာင်း စိစစ်လျက် ရိှပါသည်။ 

၆။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ုပ်သိမ်းခဲ့ြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ေငွေရးေကးေရးအဖဲွ 

အစည်းများဥပေဒှင့် ဗဟုိဘဏ်၏ န်ကားချက်အမှတ်(၉/၂၀၁၄)တုိအရ အနည်းဆုံးထည့်ဝင်ရမည့် 

မတည်ေငွရင်း ကျပ်ဘီလီယံ ၂၀ ြပည့်မီေအာင်ထည့်ဝင်ရန် ြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ်မှ ၂၀၁၄ ခုှစ် 

မှ ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း ၅ ကိမ်တုိင်တုိင် အေကာင်းကားခ့ဲေသာ်လည်း ထည့်ဝင်မမရိှြခင်း၊ အစုရှယ်ယာ 

လဲေြပာင်းရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ခွင့်ြပချက်ရယူထားမမရိှြခင်း၊ အထူး စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ေရးဦးစီးဌာနက ေပးပုိလာေသာ စစ်ေဆးေတွရိှချက် အေထာက်အထားများအရ ဘဏ်သို ထည့်ဝင် 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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သည့် မတည်ေငွရင်းများသည် တရားဝင်ရရိှသည့်ေငွြဖင့် အခွနထ်မ်းေဆာင်ထားေကာင်း အေထာက် 

အထားမြပုိင်သည့်ေငွများဟု စိစစ်ေတွရှိရြခင်း၊ ုိင်ငံေတာ်သမတံုး၊ စီးပွားေရးရာဌာနကီး၏ 

စာြဖင့် (၄)ကိမ်တိုင်တုိင် လမ်းန်မများှင့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီး 

ဌာနတို၏စာပါ အေထာက်အထားများအရ အာရှရန်ကုန်ဘဏ် စတင်တည်ေထာင်စ်ကတည်းက 

မေလးရှားုိင်ငံသားက ြမန်မာုိင်ငံသားများအမည်ခံြဖင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှရန် လိမ်လည် 

ေလာက်ထားခ့ဲမ ထင်ရှားေပလွင်ြခင်း၊ ဘဏ်လုိင်စင်ကုိ ဆက်လက်ခွင့်ြပမည်ဆိုပါက ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

ဘာေရးစနစ်အတွင်းသုိ တရားမဝင်ေငွေကးများစီးဝင်ေရာက်ရိှမကုိ ုိင်ငံေတာ်အဆင့်အဖဲွအစည်း 

များက မသိကျိးကန်ြပကာေငွေကးခဝါချမကုိ အားေပးရာေရာက်ေနသည့်အတွက် ုိင်ငံတကာမှ 

အမည်ပျက် စာရင်းသွင်းြခင်းြဖင့် ဖိအားေပးမများပုိမုိလာုိင်ပီး အမျိးသားအကျိးစီးပွားကုိ ထိခုိက်ုိင် 

ြခင်းတုိေကာင့် ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကျင်းပသည့် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် ဒါုိက်တာ 

အဖဲွအစည်းအေဝးအမှတ်အစ် (၃/၂၀၂၀) ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနညေနပုိင်းမှစ၍ 

အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ုပ်သိမ်းခ့ဲပီး၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

က အုပ်ချပ်သူခန်ထားသည့်  အမနိ်စာထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည။်  ထုိြပင်  ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်က 

၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါစာြဖင့် အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

ဥပေဒအရဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လုိင်စင်ုပ်သိမ်းေကာင်း အေကာင်းကားြခင်းှင့် ဒါုိက်တာ 

အဖဲွဝင်များအား တာဝန်မှထုတ်ပယြ်ခင်းကို အေကာင်းကားခဲ့ပါသည်။ ၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနထုတ် 

ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်လည်း အများြပည်သူ သိရှိေအာင် ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထို ြပင် 

၂၂-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနထုတ် ိုင်ငံပုိင်သတင်းစာများတွင်လည်း အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား 

ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုိင်စင် ုပ်သိမ်းရြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဗဟုိဘဏ် ဒုတယိဥကှစ်ဦးှင့် 

ေတွဆုံေမးြမန်းခ့ဲသည့်အေြခအေနကို အများြပည်သူ သိရိှုိင်ေစရန ်ေဖာ်ြပခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည။် လက်ရိှ 

အချန်ိတွင် ဗဟုိဘဏ်က အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှ မခန် 

အပ်မီကာလထိ ဗဟုိဘဏ်က အုပ်ချပ်သူခန်ထား၍ စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၇။ ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများအားကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း 

 ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများသည် အများြပည်သူထံမှ အပ်ံှေငွများမဟုတ်ေသာ အြခားနည်းြဖင့် 

စုစည်းရရိှသည့် ရန်ပံုေငွများြဖင့် ကုန်ပစည်းဝယ်ယူုိင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင်မများအတွက် 

သုံးစွဲုိင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ေချးေငွများထုတ်ေပးြခင်းကို အဓိကထား၍ ေဆာင်ရက်ကပါသည်။ 

၎င်းအြပင် အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ြဖင့်လည်း ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများမှ ဝန်ေဆာင်မ 

ေပးရာ ပုံမှန်ဝင်ေငွရိှေသာ်လည်း တန်ဖုိးကီးေသာလူသုံးကုန်ပစည်းများ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း မေပးေချ 

ုိင်သူများအတွက် အရစ်ကျြပန်လည်ေပးဆပ်ုိင်ရန် ေငွေရးေကးေရးကုမဏီတစ်ခုချင်း အလိုက် 

စည်းကမ်းချက်များ၊ လူပုဂိလ်အာမခံချက်များြဖင့် ေဆာင်ရက်ပါသည်။ 

 ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများသည် လစ်ယင်းတုိ၏ စုစုေပါင်းဝင်ေငွ၊ သုံးေငွ၊ ေချးေငွ ရှင်းတမ်းအား 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ တင်ြပရပီး၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ Off-site Monitoring ြပ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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လုပ်၍ စိစစ်သုံးသပ်ပီး၊ On-site Team များမှလည်း သွားေရာက်စစ်ေဆးလျက်ရိှပါသည်။ ေငွေရးေကးေရး 

ကုမဏီများသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ(၆)လတွင် စုစုေပါင်းေချးေငွမှာ ကျပ် ၁၂၂.၅၀ ဘီလီယံ 

ရိှပီး၊ ယခင် (၆)လှင့်ိင်းယှ်ပါက ၁၃.၉၃% တိုးတက်ခ့ဲပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးကုမဏီများ၏ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ပထမ(၆)လရိှ ေချးေငွအေြခအေနအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ် ပထမ (၆) 

လှင့် ဒုတိယ(၆)လတုိရိှေချးေငွ အေြခအေနများှင့်ိင်းယှ်၍ ပုံ (၈) ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ရရန် 

ပုိင်ခွင့်အေြခအေနအား ပုံ(၉)ှင့် ဝင်ေငွ၊ သုံးေငွ အေြခအေနအား ပုံ(၁၀) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

ပုံ (၈) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 
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ပုံ (၉) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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ပုံ (၁၀) ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

၈။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေနမများ  

ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနသည် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အဓိကရည်မှန်း 

ချက်တစ်ခုြဖစ်သည့် ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ေရးကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါသည်။ ထုိသိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ိုင်ငံတကာဗဟုိဘဏ်များှင့် ေငွေရးေကးေရးကကပ်မတ် 

ကွပ်ကဲသူများြဖင့် ပါဝင်ဖဲွစည်းထားသည့် ဘာဆဲလ်ေကာ်မတီက ထုတ်ြပန်ထားေသာ ုိင်ငံတကာတွင် 

ကျင့်သုံးေနသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်ရန်၊ ခုိင်မာေတာင့်တင်း 

ေစရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဘဏ်များှင့်ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအေပ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ် 

စစ်ေဆးရာ၌ ဥပေဒှင့်စည်းမျ်းအရ သတ်မှတ်ထားသည့် မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိး၊ 

ေငွေကးလွယက်ူမအချိး၊ ပမာဏကီးမားေသာေကွးမီများ၊ ေချးေငွများအမျိးအစားခွဲြခားြခင်းှင့် 

လျာထားြခင်း၊ အရင်း၊ အတုိးေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်ေသာေချးေငွများအချိး၊ စီမံခန်ခဲွသူများ၏ လုပ်ငန်း 

စွမ်းေဆာင်ရည်ကို တိုင်းတာသည့ ် ေငွေရးေကးေရးအချိးများ၊ အချန်ိကာလအလုိက် တင်ြပရသည့် 

ဘာေရးရှင်းတမ်းများအား ခွဲြခမ်းစိစစ်၍ မှန်ကန်မ ရှိ၊ မရှိ သံုးသပ်ြခင်း၊ အဓိကေြပာင်းလဲမ 

ြဖစ်ေပသည့် စာရင်းေခါင်းစ်များကို ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဘဏ်များတွင် အဆင့်ြမင့်စီမံခန်ခွ ဲသူများ 

ခန်အပ်ရာ၌ အရည်အချင်းသင့်ေလျာ်မ ရိှ၊မရိှ စိစစ်ြခင်း၊ အစုရှယ်ယာများ တုိးြမင့်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်း 

အေပ အခွန်ေပးေဆာင်ထားမှင့် ေငွေကးခဝါချမကင်းရှင်းြခင်းအား စိစစ်ြခင်း၊ ဘဏ်များ၏ 
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လုပ်ငန်းတွင်း ထိန်းချပ်မ၊ စီ မံခန်ခဲွမစနစ် အားေကာင်းမှင့် ြပင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာေပ ဆန်းစစ် 

အကဲြဖတ်ပါသည်။ 

ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းရာတွင် ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းက ရရှိလာသည့် 

ကိန်းဂဏန်းှင့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ အေြခခံ၍ လုပ်ငန်းစစ်ေဆးမည့် ဧရိယာသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ထိုမှတစ်ဆင့် ဆံုးံးိုင်ေြခရှိေသာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အား ေဖာ်ထုတ်စစ်ေဆးြခင်း၊ တင်ြပထားေသာ 

အစီရင်ခံစာများ မှန်ကန်မ ရှိ၊မရှိ အတည်ြပစစ်ေဆးြခင်း၊ ဘဏ်၏ ဌာနအလိုက် တာဝန်ခံများကို 

ေတွဆံု၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ၊ စီမံအုပ်ချပ်မ အေြခအေနတိုအေပ ေမးခွန်းများ ေမးြမန်းြခင်း၊ 

ြပဌာန်းထားသည့် ဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း ရိှ ၊ မရိှ 

ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးပီး ရရှိလာေသာ အဓိကစစ်ေဆးေတွရှိချက်များကို နယ်ပယ်အလိုက် 

အဆင့်သတ်မှတ်၍ ကီးကပ်စစ်ေဆးသည့်အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ြပန်ပါသည်။  

တုိင်းြပည်စီးပွားေရး ဖံွဖိးတုိးတက်လာသည့်နည်းတူ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင်လည်း ေခတ်ှင့် 

အညီ နည်းပညာအသုံးြပမ တွင်ကျယ်လာပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် နည်းပညာတုိးတက်လာသည် 

ှင့်အမ ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးသည့် နည်းလမ်းများကုိလည်း ဘဏ်များရယူထားသည့် ဆုံးံး 

ိုင်မအေပ စိစစ်၍ မည်မခိုင်မာေအာင်ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း အေလးေပး၍ ေြပာင်းလဲကီးကပ် 

စစ်ေဆးလျက်ရိှပါသည်။  

ဘဏ်များကို ကီးကပ်စစ်ေဆးသည့်အခါ ယခင်ကဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ် 

ချက်များ လိုက်န မ ရှိ၊မရှိ (Compliance-based) အေြခခံ၍ စစ်ေဆးပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်မှစတင်၍ 

ဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမး် သတ်မှတ်ချက်များလိုက်န မအြပင် ဘဏ်၏ အရယ်အစား၊ လုပ်ငန်း 

နယ်ပယ်အလိုက် ရယူထားေသာ ဆံုးံးိုင်မ(Risk-based) အေပ လုပ်ငန်းတွင်း၊ လုပ်ငန်းြပင်ပ 

သတင်းအချက်အလက်အေပအေြခခံကာ ေပေပါက်ေနသည့် ြပဿန များကိုေဖထုတ်၍ ေရှတွင် 

ြဖစ်ေပလာုိင်မည့် အကျိးဆက်ကိုပါထည့်သွင်းပီး (Forward Looking Assessment) ြဖင့် ဘဏ် 

တစ်ခု၏ ခုိင်မာေတာင့်တင်းမအား ကီးကပ်စစ်ေဆးလျက်ရိှပါသည်။  

 ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးသူများအေနြဖင့် ဆံုးံးိုင်မ အေြခခံကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင် 

ဘဏ်များ၏ ဆုံးံးုိင်ေြခစီမံခန်ခဲွသည့် နည်းလမ်းများအေပ မူတည်၍ High၊ Medium၊ Low အဆင့် 

သတ်မှတ်ကာ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းနည်းဗျဟာှင့် အစီအစ်ေရးဆွဲြခင်း၊ ကီးကပ်စစ်ေဆးမည့် 

လုပ်ငန်းနယ်ပယ် သတ်မှတ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းတွင်း စီမံအုပ်ချပ်ေနမအေပ ေမးခွန်းများ ေမးြမန်း၍ 

အတည်ြပြခင်းှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးသည့် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်ြခင်းတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  
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၉။ Data ှင့် Reporting System များ ပိုမုိမှန်ကန်ေစရန် စိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

 ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် Management Information System (MIS)ကုိ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှရာ ဘဏ်များှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများမှ ေပးပုိလျက်ရိှေသာ အတည်ြပြခင်းှင့် ကီးကပ် 

စစ်ေဆးသည့်အစီရင်ခံစာ ထုတြ်ပန်ြခင်းတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် Management Information System (MIS) ကုိ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှရာ ဘဏ်များှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများမှ ေပးပုိလျက်ရိှေသာ အစီရင်ခံစာများအား အချန်ိှင့် 

တေြပးညီမှန်ကန်တိကျေသာ data များအား MIS မှ ထုတ်ယူရရှိိ ုင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ 

Infrastructure များ  Applications များ အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

MIS ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် Manual Workload များ သက်သာေစုိင်ပီး၊ Time Saving များ ြဖစ်လာ 

ိုင်ြခင်း၊ အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ဘာေရးအချိးများကို စိစစ်ိုင်ြခင်းြဖင့် မူဝါဒချမှတ်သူများက 

ဆုံးြဖတ်ချက်များအား လင်ြမန်စွာ ချမှတ်ုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိြပင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးှစ်တွင် 

စတင်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ုိင်ငံတကာဘာေရး အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ် 

ချက်များ (IFRS) အား Timeline ှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် ဘဏ် 

Management ှင့် ပံုမှန်ေတွဆံုညိိင်းေဆွးေွးမများ၊ အလုပ်ံုေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပြခင်းတိုကို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  

၁၀။ ဘဏ်များမှ IFRS အားအချနိ်မီလုိက်န ကျင့်သုံးိုင်ရန်အတွက် Banking Sector 

Financial Reporting Implementation Committee ၏ေဆာင်ရက်ေနမအေြခအေနများ 

ဂျာမန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စီ (GIZ) ၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့် 

ြမန်မာုိင်ငံရိှ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ဘာေရးအစီရင်ခံြခင်းဆုိင်ရာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် 

ဘဏ်လုပ်ငန်းက ဘာေရးအစီရင်ခံတင်ြပြခင်းဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ (Banking Sector Financial Reporting Standards Implementation 

Committee-BFRIC) ကို Key Stakeholder များြဖစ်သည့် CBM, OAG, MICPA, MBA တို မှ 

ကိုယ်စားလှယ်များ ကျယ်ြပန်စွာ ပါဝင်ေသာ BFRIC ေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။  

  BFRIC အေနြဖင် ့  ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် IFRS အား အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် ပံုမှန်ေတွဆံုညိိင်းေဆွးေွးမများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ဘဏ်များမှ 

IFRS အား လက်ရိှအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမအေြခအေနအား သိရိှုိင်ရန် IFRS Survey 

များေကာက်ယူြခင်း၊ ဘဏ်များသုိသွားေရာက်ပီး တာဝန်ရိှသူများှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းမများ ြပလုပ်ြခင်း၊ 



ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

 ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မအေြခအေနအစီရင်ခံစာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ မတ်လအထိ) 
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Technical Guide (၄) ခု ြဖန်ေဝေပးြခင်းှင့် Experience Sharing Workshop များ ြပလုပ်ေပး 

ခ့ဲပါသည်။ 

၁၁။ Capacity Building for Supervisors 

  ြမန်မာိ ုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်လုပ်ငန်းကကိုကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင် ပိုမိ ု 

ထိေရာက်မရှိပီး တိုးတက်လာေသာ နည်းပညာရပ်များှင့်အညီ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ ချမှတ်ပီး 

ထိန်းေကျာင်းိုင်ရန်အတွက် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများြဖစ်ေသာ IMF ၊ World Bank ၊ ဖွံဖိးမ 

မိတ်ဖက်အဖဲွအစည်းများ၊ ှစ်ုိင်ငံအဖွဲအစည်းများ၏ သေဘာတူညီချက်များ၊ နည်းပညာအေထာက် 

အပံ့များရယူြခင်း၊ Virtual Conference/ Webinar များ တက်ေရာက်ေစြခင်းြဖင့ ် အရာထမ်း 

ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အေသွးများတိုးတက်ေစရန် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  

 

 

 

 


