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သတ်မှတ်ြခင်း၊ အပ်ေငွေလလံ/ ေချးေငွေလလံ ေခယူြခင်းှင့် ေငွေရးေကးေရးေစျးကွက်တွင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းတို
ြဖစ်ကပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လတာကာလအတွင်း အပ်ေငွေလလံ (၁၂) ကိမ်ေခယူခဲ့ပီး၊
ေဈးကွက်အတွင်းမှ ပိုလံေငွေကးများကို ုတ်သိမ်းိုင်ခဲ့သြဖင့် သီးသန ်ေငွေကးပမာဏ (Reserve Money) ှင့် စုစုေပါင်း
ေငွေကးပမာဏ (Money Supply) တိုမှာ ရည်မှန်းချက်ေဘာင်အတွင်းသို ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေကးေရးကတွင် အားလုံးပါဝင်ေရးကို အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်
ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ြပည်တွင်းပုဂလိကဘဏ် ၂၇ ဘဏ်ှင့် ဘဏ်ခွဲေပါင်း ၁၇၁၀ ခု၊ ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲ
၁၃ ခု၊ ိုင်ငံြခားဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်ုံး ၄၄ ခု၊ ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးကုမဏီကိုယ်စားလှယ်ုံး ၅ ခုှင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း ၂၅ ခုတိုအား ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မလက်လှမ်းမမီသည့်
ေဒသများမှြပည်သူများ ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မကို အလွယ်တကူရရှိေစရန်ရည်ရ ယ်၍ ဘဏ်များအား မိုဘိုင်းဘဏ်
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပလျက်ရှိရာ အစီရင်ခံသည့်ကာလအထိ ပုဂလိကဘဏ် ၉ ဘဏ်၊ မိုဘိုင်းကွန်ယက်ေဆာင်ရက်သူ
၂ ခုှင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း ၁ ခု တိုမှ မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
ဘဏ်များကိုကီးကပ်စစ်ေဆးရာ၌ Compliance-based Supervision မှ Risk-based Supervision သို ေြပာင်းလဲကျင့်သုံး
ရန်အတွက် ၂၀၁၈ ခုှစ်မှစ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကးရန်ပုံေငွအဖွဲ၏ နည်းပညာအကူအညီရယူကာ ဌာနတွင်းလိုအပ်
သည့် Guideline များ၊ User Manual များထုတ်ြပန်ပီး ဘဏ်အချိအား စမ်းသပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင်
Risk-based Supervision ကို အြပည့်အဝကျင့်သုံးသွားိုင်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။
ေငွေပးေချမှင့်စာရင်းရှင်းလင်းမစနစ်အတွက် JICA ၏ အကူအညီြဖင့် ပိုမို၍လုံ ခံစိတ်ချထိေရာက်မရှိေသာ ေငွေပး
ေချမကွန်ယက်အေဆာက်အအုံ(CBM-NET System)ကိုတည်ေဆာက်ပီး ပမာဏကီးမားေသာေပးေချမများအတွက် အချိန်
ှင့်တစ်ေြပးညီစာရင်းရှင်းလင်းြခင်းစနစ်ှင့် ချက်လက်မှတ်စာရင်းရှင်းလင်းမစနစ်တိုကို အသုံးြပေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအြပင် လက်ရှိ CBM-NET System အား ိုင်ငံတကာအဆင့်မီြမင့်တင်ိုင်ရန်ှင့် အာဆီယံေဒသတွင်း ချိတ်ဆက်ေဆာင်
ရက်ိုင်ေရးအသင့်အေနအထားသိုေရာက်ရှိေစရန် CBM-NET System ဒုတိယအဆင့်အား ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
စာရင် း အင် း အချက် အ လက်မ ျား တိက ျမှန ်က န် ေ ရးှ င့ ် ပွ င့ ်လ င် း ြမင် သ ာမ ရ ှိ ေ စေရးအတွက ် ြမန်မ ာို င ် ငံ ေ တာ်
ဗဟိုဘဏ်၏ သုံးလပတ်ေငွေရးေကးေရးစာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာ၊ ှစ်ချပ်အစီရင်ခံစာှင့် ေငွေကးမူဝါဒအစီရင်ခံစာတိုကို
ထုတ်ြပန်လျက်ရှိပီး၊ အဆိုပါအစီရင်ခံစာများကို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဆိုဒ် www.cbm.gov.mm တွင် ရယူဖတ်
ိုင်ပါသည်။
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Messagefrom the Governor
Central Bank of Myanmar has become an independent entity according to the
new Central Bank of Myanmar Law enacted on 11

th

July, 2013 and mainly

implemented Monetary Stability, Financial System Stability and Payment and
Settlement System Development.
For the monetary stability, Central Bank of Myanmar has adopted the Reserve
Money Targeting Monetary Policy Framework to establish a certain amount of
reserve money according to our economy, and implemented to achieve national projected economic growth
at the reasonable inflation level. In such managing, we used to apply some monetary policy instruments like
Interest Rate Policy, setting Minimum Reserve Requirement Ratio for banks, conducting deposit auction/
credit auction and open market operations. Within the six months of April to September 2018, we conducted
12 times of deposit auctions and sucked up excess money from the market, and thus the reserve money and
money supply reached in the targeted bound.
Central Bank of Myanmar has focused on the financial inclusion and thus granted 27 private banks
with 1710 branches, 13 foreign bank branches with 44 foreign bank representative offices, 5 representative
offices of foreign finance companies and 25 Non-Bank Financial Institutions up to the end of September 2018.
Moreover, in order to access easily financial services to the people from the unreached area of the banking
service, we have allowed to the banks to conduct mobile banking services, and up to the reporting period, 9
private banks, 2 Mobile Network Operators and 1 Non-Bank Financial Institution are operating mobile
banking services. In the method of the banking supervision, for adopting Risk-based Supervision from
Compliance-based Supervision, Central Bank of Myanmar has issued Internal Guidelines and User Manual
with the Technical Assistance of IMF and then tested to some banks in 2018, and we have a plan to fully
adopt Risk-based Supervision in 2020.
For the payment and settlement sector, we have built safe, reliable and efficient payment network
infrastructure (CBM-NET System) with JICA Grant Aid, and thus Real Time Gross Settlement System - RTGS
and Mechanized Clearing House - MCH was able to be launched for the large value payment. Besides, to
upgrade this current system in line with the international standards and to be ready for linkage in ASEAN
Region, the Project of CBM-NET System Phase II has been currently implementing and the targeted timeline
will be October, 2020.
For the data transparency and accuracy, Central Bank of Myanmar has been publishing Quarterly
Financial Statistics Bulletin, Annual Report and Monetary Policy Report and these reports can be freely
downloaded on our website: www.cbm.gov.mm.

8
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည်

ဗဟိုဘဏ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင်

ိုင်ငံတကာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ

အစည်းများြဖစ်ေသာ IMF, World Bank ှင့် ADB တိုအြပင် အေရှေတာင်အာရှဗဟိုဘဏ်များအဖွဲတိုှင့်လည်း ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲအစည်းများှင့် တိုင်ပင်ေဆွး ေွးကာ ဘဏ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာှင့် နည်းပညာပိုင်း
ဆိုင်ရာအ ကံာဏ်များကို ရယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် ကေမာဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ
ဗဟိုဘဏ်များှင့်လည်း နားလည်မစာခန်လာများ လက်မှတ်ေရးထိုးကာ ေငွေရးေကးေရးှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အေတွ
အ ကံများဖလှယ်ြခင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများကို ပုံမှန်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
ပါသည်။
နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
ထိေရာက်သည့်ပံ့ပိုးမများှင့် လမ်းန်မများေပးခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များအားလည်းေကာင်း၊
မိမိတိုတာဝန်ဝတရားများကို ကျရာအခန်းကမှ အင်တိုက်အားတိုက် ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊
ဝန်ထမ်းများအားလည်းေကာင်း အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရှိအပ်ပါသည်။

(ေကျာ်ေကျာ်ေမာင်)
ဥကဌ
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The Central Bank of Myanmar has been collaborating with international financial organizations such
as IMF, World Bank and ADB as well as the regional South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and
Training Centre. We often consult with them and receive technical and operational advices. In addition, we
have signed the Memorandum of Understanding with the Central Banks of Cambodia, Laos, Thailand,
Singapore and Vietnam and then performed the exchange of the financial and banking experiences as well as
cooperation of the banking sector development on a regular basis.
Finally, I wish to express my great thanks to the Board of Directors of the Central Bank of Myanmar
for their effective suppprt and guidance, and also appreciation to our staff for their all-out efforts in the
process of development and firmness of the financial and banking sector of Myanmar.

(Kyaw Kyaw Maung)
Governor
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PHOTOS OF THE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS (Policy Board)
(FY 2018, April to September)
CHAIRMAN

U Kyaw Kyaw Maung
Governor

MEMBERS

U Soe Min

U Soe Thein

U Bo Bo Nge

Deputy Governor

Deputy Governor

Deputy Governor

U Kyaw Min Tun
Shine

U Myint Thein Tun

U Soe Paing

Daw Yi Yi Win

Daw Khin May Hla
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အပိုင်း (၁)
ေမခိုစီးပွားေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရက်မများ

Part (I)
MACROECONOMIC PERFORMANCE
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၁.၁

ြပည်တွင်းေငွေရးေကးေရးအေြခအေန

ေငွေကးစစ်တမ်း ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ရှိ ြပည်တွင်းေချးေငွှင့် ေငွေကးပမာဏအေြခအေနတိုအား ၂၀၁၇ ခုှစ်၊
စက်တင်ဘာလကုန်ှင့် င်းယှဉ်ကာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည် ဇယား (၁) ေငွေကးစစ်တမ်း
အမှတ်စဉ်

အေကာင်းအရာ

1

အသားတင်ိုင်ငံြခား ရရန်ပိုင်ခွင့်များ

2

ြပည်တွင်းေချးေငွ
1

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

ေြပာင်းလဲမ
(+)

1932645

36323823

44080927

(+)

7757104

အစိုးရကမှ အသားတင်ရရန်ရှိေငွ

14345600

18561677

(+)

4216077

(က) အစိုးရကမှ ရရန်ရှိေငွ

31182536

21761709

(-)

9420827

15260083

16307218

(+)

1047315

3997474

5449975

(+)

1452501

16836936

3200032

(-)

13636904

21978223

25519250

(+)

3541027

20569846

24919426

(+)

4349580

441426

(-)

1147212

45937844

54480381

(+)

8542537

14641123

17191970

(+)

2550847

9973152

11504279

(+)

1531127

(ခ) စာရင်းရှင်အပ်ေငွများ

4667971

5687691

(+)

1019720

အြခားအပ်ေငွများ

31296721

37288411

(+)

5991690

(က) အချိန်ပိုင်းအပ်ေငွများ

10739071

10303224

(-)

435847

(ခ)

ေငွစုဘဏ်အပ်ေငွများ

19007149

22411210

(+)

3404061

(ဂ)

အြခားအပ်ေငွများ

1550501

4573977

(+)

3023476

(ခ) အစိုးရကသို ေပးရန်ရှိေငွ
အြခားကများမှ ရရန်ရှိေငွ
ပုဂလိကကမှ ရရန်ရှိေငွ
3

အြခားအေကာင်းအရာများ (အသားတင်)

4

အကျယ်သေဘာေငွေကးပမာဏ (M2)
ေငွေကးပမာဏ (M1)
(က) စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းရှိ အမှန်တကယ်
လှည့်လည်သုံးစွဲေငွ
2

၂၀၁၈ ခုှစ်၊

10840880

အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များ

1

၂၀၁၇ ခုှစ်၊

8908235

အစိုးရေငွတိုက်လက်မှတ်များ

2

(ကျပ်သန်းေပါင်း)

705786

(-)

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အသားတင်ိုင်ငံြခားရရန်ပိုင်ခွင့်များမှာ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်
ပါက ကျပ်သန်းေပါင်း 1932645 ြမင့်တက်ခဲ့ပီး၊ ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် 10840880 သန်းသို ေရာက်ရှိခဲ့ရာ၊ ရာခိုင်န်းအား
ြဖင့် 21.70 ရာခိုင်န်း ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းရှိ အမှန်တကယ်လှည့်လည်
သုံးစွဲေငွမှာ ကျပ်သန်းေပါင်း 11504279 အထိ ရှိခဲ့ပီး၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၁၅.၃၅ ရာခိုင်န်း ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ေငွေကး
ပမာဏတွင်ပါဝင်ေသာ စာရင်းရှင်အပ်ေငွမှာ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ၅.၆၄ ရာခိုင်န်းရှိခဲ့ရာမှ ၂၁.၈၅ ရာခိုင်န်းသို
ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။
ေငွေကးပမာဏ (M1) ှင့် အကျယ်သေဘာေငွေကးပမာဏ (M2) တိုမှာ ယခင်ှစ် အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်
ပါက ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၁၇.၄၂ ရာခိုင်န်းှင့် ၁၈.၆၀ ရာခိုင်န်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ြပည်တွင်း
ေချးေငွပမာဏမှာ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၂၁.၃၆ ရာခိုင်န်း ြမင့်တက်ခဲ့ရာ၊ ၎င်းမှာ
ေငွေကးပမာဏကိုတိုးေစေသာ အေကာင်းရင်းတစ်ချက်ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ စုေဆာင်းေငွများမှာ ယခင်ှစ် အလားတူကာလှင့်
င်းယှဉ်ပါက ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျပ်သန်းေပါင်း ၃၇၂၈၈၄၁၁ သို ြမင့်တက်ခဲ့ရာ၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၁၉.၁၄
ရာခိုင်န်း ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ပုဂလိကကသို ထုတ်ေချးေငွများမှာ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ၂၇.၆၄ ရာခိုင်န်း
ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ၂၁.၁၅ ရာခိုင်န်းသို ြမင့်တက်ခဲ့ရာ၊ ၎င်းမှာ ြပည်တွင်းေချးေငွကို ြမင့်တက်ေစခဲ့
ေသာ အချက်တစ်ချက်ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။
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1.1

Domestic Finance Condition

Depository Corporations Survey

The condition of domestic credit and monetary aggregates for

September 2018 is shown below in comparison with September 2017.
Table (1)

Depository Corporations Survey

Serial No.

Particulars

1

Net Foreign Assets

2

(Kyat in Million)
2017 Sept

2018 Sept

Annual Change

8908235

10840880

(+)

1932645

Domestic Credit

36323823

44080927

(+)

7757104

1

Net Claims on Central Government

14345600

18561677

(+)

4216077

a. Claims on Central Government

31182536

21761709

(-)

9420827

15260083

16307218

(+)

1047315

3997474

5449975

(+)

1452501

b. Liabilities to Central Government

16836936

3200032

(-)

13636904

Claims on Other Sectors

21978223

25519250

(+)

3541027

20569846

24919426

(+)

4349580

441426

(-)

1147212

of which: Treasury Bills
Treasury Bonds

2

of which: Claims on Private Sector
3

Other Items (Net)

4

Broad Money (M2)

45937844

54480381

(+)

8542537

1

14641123

17191970

(+)

2550847

9973152

11504279

(+)

1531127

4667971

5687691

(+)

1019720

Other Deposits

31296721

37288411

(+)

5991690

a. Fixed Deposits

10739071

10303224

(-)

435847

b. Savings Deposits

19007149

22411210

(+)

3404061

1550501

4573977

(+)

3023476

Money Supply (M1)
a. Currency outside depository
Corporations
b. Transferable Deposits

2

c. Other Deposits

705786

(-)

In the reporting period, net foreign assets increased by Kyat 1932645 million and reached to Kyat
10840880 million, rising 21.70 % from the same period of last year. At the end of September 2018, currency
outside depository corporations increased to 15.35 % from a year earlier and amounted to Kyat 11504279
million, while transferable deposits widened to 21.85 % in September 2018 from 5.64 % in the September
2017.
In the interim period, the growth rates of money supply (M1) and broad money (M2) rose to 17.42 %
and 18.60 % respectively from a year earlier. Domestic credit increased to 21.36 % by the end of September
2018, and it was one of the main drivers of the increase in money supply growth. Claims on private sector
increased to 21.15 % from 27.64 % in the same period of last year while other deposits accelerated by 19.14
% from a year earlier and amounted to Kyat 37288411 million.
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ဇယား (၂) ေငွေကးပမာဏတိုးတက်မန်း
၂၀၁၆ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

ကျပ်သန်းေပါင်း

ကျပ်သန်းေပါင်း

ကျပ်သန်းေပါင်း

စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းရှိ အမှန်တကယ်
လှည့်လည်သုံးစွဲေငွ၁1

အေြခခံေငွေကးပမာဏ (M0)၂2
စာရင်းရှင်အပ်ေငွ
ေငွေကးပမာဏ (M1)၃3
အြခားအပ်ေငွများ (အချိန်ပိုင်း၊ ေငွစုဘဏ်
အပ်ေငွှင့် အြခားအပ်ေငွ)
အကျယ်သေဘာေငွေကးပမာဏ (M2)၄4

ပုံ - ၁

%

%

9218706

-3.17

9973152

8.18

11504279

15.35

15329304

10.36

16562122

8.04

17327027

4.62

4418961

-4.89

4667971

5.64

5687691

21.85

13637667

-3.73

14641123

7.36

17191970

17.42

24193370

32.14

31296721

29.36

37288411

19.14

37831037

16.49

45937844

21.43

54480381

18.60

ေငွေကးပမာဏစုစုေပါင်း

40.00
35.00

အကျယ်သေဘာေငွေကးပမာဏ

30.00

(M2)

25.00

စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းရှိ

20.00
ရာခိုင်န်း (%)

%

အမှန်တကယ်

15.00

လှည့်လည်သုံးစွဲေငွ

10.00

အေြခခံေငွေကး(M0)

5.00
0.00
-5.00
-10.00

ေငွေကးပမာဏ(M1)
2014 ခုှစ်၊

2015 ခုှစ်၊

2016 ခုှစ်၊

2017 ခုှစ်၊

2018 ခုှစ်၊

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

အကျယ်သေဘာေငွေကးပမာ(M2) တိုးတက်မတွင် ပါဝင်မန်း

ပုံ - ၂
40.00
35.00

အသားတင် ိုင်ငံြခားရရန်ပိုင်ခွင့်များ

ရာခိုင်န်း (%)

30.00
25.00

အစိုးရကမှ အသားတင်ရရန်ရှိေငွ

20.00
15.00

အြခားကများမှ အသားတင်ရရန်ရှိေငွ

10.00
အြခားအေကာင်းအရာများ (အသားတင်)

5.00
0.00
-5.00
-10.00

2014 ခုှစ်၊

2015 ခုှစ်၊

2016 ခုှစ်၊

2017 ခုှစ်၊

2018 ခုှစ်၊

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

စက်တင်ဘာလ

အကျယ်သေဘာ ေငွေကးပမာဏ(M2)

၁
၂

ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှ ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ ေငွများမပါဝင်ပါ။

၃
၄

ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ေဝေသာ ေငွစကှင့် ေငွအေကများှင့် ဘဏ်အပါအဝင် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ သီးသန ်ေငွလိုအပ်ချက်အတွက်
ဗဟိုဘဏ်တွင်ထားရှိရမည့် အပ်ေငွများ ပါဝင်ပါသည်။
စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းရှိ အမှန်တကယ်လှည့်လည်သုံးစွဲေငွှင့် စာရင်းရှင်အပ်ေငွများ ပါဝင်ပါသည်။
ေငွေကးပမာဏ (M1) ှင့် စုေဆာင်းေငွများ ပါဝင်ပါသည်။
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Table (2)

Monetary Aggregates: Growth Rates (Y-o-Y)
2016 Sept
Kyat in Million

Currency Outside Depository
1

Corporations

2

Monetary Base (M0)

Transferable Deposits
3

Money Supply (M1)

Other Deposits (Fixed, Savings and
other)
4

Broad Money (M2)

Chart-1

2017 Sept
%

Kyat in Million

2018 Sept
%

Kyat in Million

%

9218706

-3.17

9973152

8.18

11504279

15.35

15329304

10.36

16562122

8.04

17327027

4.62

4418961

-4.89

4667971

5.64

5687691

21.85

13637667

-3.73

14641123

7.36

17191970

17.42

24193370

32.14

31296721

29.36

37288411

19.14

37831037

16.49

45937844

21.43

54480381

18.60

Monetary Aggregates

40.000
35.000
Growth Rate (%)

30.000

Broad Money (M2)

25.000
20.000

Currency Outside

15.000

Depository Corporations

10.000

Monetary Base(M0)

5.000

Chart-2

2018 Sept

2017 Sept

2016 Sept

-10.000

2015 Sept

-5.000

2014 Sept

0.000

Contribution to M2 Growth

40.00
(%)

Money Supply (M1)

Net Foreign Assets

35.00
30.00

Net Claims on Central

25.00

Government

20.00

Credit to the Economy

15.00
10.00

Other Items (Net)

5.00
0.00
-5.00

Broad money (M2)
2014 Sept

2015 Sept

2016 Sept

2017 Sept

2018 Sept

-10.00

1

Excludes holdings by depository corporations (the Central Bank of Myanmar and the banks)

2

Comprises currency issued by the Central Bank and financial institutions' deposits in national currency and foreign currency at the

3

Central Bank of Myanmar for required reserves and clearing balances.

Comprises currency outside depository corporations and transferable deposits.

4

Includes M1 plus other deposits.
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၁.၂

ြပည်ပေငွေကးအေြခအေန

ိုင်ငံြခားေငွေပးေငွယူစာရင်း

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းမများ ြမင့်တက်လာ

ြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်ြခင်းများ ကျဆင်းခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် ိုင်ငံြခားေငွေပးေငွယူစာရင်း၌ လိုေငွ
အေမရိကန်ေဒလာ ၂၆.၇ သန်း ဆက်လက်ြဖစ်ေပေနပီး၊ ယခင်ှစ်အလားတူကာလတွင် လိုေငွ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၀.၁
သန်း ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း သာမန်စာရင်းလိုေငွြဖစ်ေပမသည် အေမရိကန်ေဒလာ
၁၉၂၂.၅ သန်း ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း သာမန်စာရင်းလိုေငွြဖစ်ေပမသည် အေမရိကန်ေဒလာ
၁၃၀၈.၅ သန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်ြခင်းများ ကျဆင်းခဲ့ြခင်းေကာင့် ေငွေရးေကးေရး
စာရင်းတွင် အသားတင်စီးဝင်မမှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၆၈၆.၇ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ိုင်ငံြခားေငွေပးေငွယူစာရင်းအား
ေအာက်ပါအတိုင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။
ဇယား (၃) ိုင်ငံြခားေငွေပးေငွယူစာရင်း
အမှတ်စဉ်
၁။

အေကာင်းအရာ

(အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း)
၂၀၁၇(ဧပီ-စက်တင်ဘာ)

၂၀၁၈(ဧပီ-စက်တင်ဘာ)

ေရှေြပးအမှန်

ယာယီ

ပိုကုန် (သေဘာေပေရာက်တန်ဖိုး)
ရာခိုင်န်းေြပာင်းလဲမ

၂။

သွင်းကုန် (သေဘာေပေရာက်တန်ဖိုး)

(-)

ရာခိုင်န်းေြပာင်းလဲမ
၃။

ကုန်သွယ်မရှင်းတမ်း

၄။

အသားတင်ဝန်ေဆာင်မ

၅။

အသားတင်ဝင်ေငွ

၆။

အသားတင်ေငွလဲေြပာင်းမ

၇။

သာမန်စာရင်း

၈။

ေငွလုံးေငွရင်းစာရင်း

၉။

ေငွေရးေကးေရးစာရင်း
၁. ရရန်တာဝန်များ
(+=အသားတင်အတိုး/ -= အသားတင်အေလျာ့)
ေငွေကးှင့် အပ်ှံေငွများ

၅၄၉၀.၀

၀.၄

၁၆.၄

၇၄၉၈.၈

(-)

၂၃.၅
(-)

၂၇၈၂.၂

(-)

၈၁၂.၂

(-)

၁၉၂၂.၅

၂၄၄၇.၇
၆၁၈.၃

(-)

၁၁၆၇.၀
(-)

၇၉၃၇.၇
၅.၉

၅၀၄.၉

၇၃၃.၅
၁၄၀၆.၃

(-)

၀.၁

၁၃၀၈.၅
၀.၀

(-)

၁၉၄၁.၄

(-)

၁၆၈၆.၇

(-)

၂၀၉.၆

(-)

၆၀၆.၂

(-)

၂၈၇.၈

(-)

၆၀၆.၅

၂. ေပးရန်တာဝန်များ

၁၇၃၁.၈

၁၀၈၀.၅

ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမစာရင်း

၁၄၃၈.၁

၈၁၉.၉

အြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစာရင်း

၂၉၁.၉

၂၆၀.၆

ေငွေကးှင့် အပ်ှံေငွများ

၁၀၇.၀

ေချးေငွ

၁၉၃.၄

၅၅၂.၃

၃၆.၄

၁၂၅.၈

ေချးေငွယူြခင်း

၂၃၀.၀

၃၄၉.၂

ြပန်ေပးဆပ်ြခင်း

၁၉၃.၇

၂၂၃.၅

၀.၀

၀.၀

(+=အသားတင်အတိုး/ -= အသားတင်အေလျာ့)

အစိုးရေချးေငွ

ေကးမီစာရင်း
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကးရန်ပုံေငွအဖွဲ(အထူးအစီအစဉ်)
၁၀။

၄၇၁၆.၆

အထက်ပါစာရင်းတွင် ကျန်ရစ်သည့်ကိစရပ်များအတွက်
ြဖည့်စွက်ချက် စုစုေပါင်း ပိုေငွ (+) / လိုေငွ (-)

(-)

၂၈၁.၃

(-)

၂၉.၁

(-)

၄၀၄.၈

၁၁။

ိုင်ငံြခားသုံးသီးသန ်ေငွေြပာင်းလဲမ

(-)

၁၀.၁

(-)

၂၆.၇

၁၂။

စုစုေပါင်းိုင်ငံြခားသုံးသီးသန ်ေငွေြပာင်းလဲမ

(+)

၁၀.၁

(+)

၂၆.၇
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1.2

External Sector Condition

Balance of Payments

The overall Balance of Payments position continued to show a deficit of US$ 26.7

million during April to September in 2018, slightly increased from a deficit of US$ 10.1 million in the same
period of previous year. This decline was underpinned mainly due to significantly increased in imports
payments and decreased in Investment inflows. The current account deficit narrowed to US$ 1308.5 million
during April to September, compared to a large deficit of US$ 1922.5 million in the same period of previous
year. The financial account posted US$ 1686.7 net inflows mainly due to decrease of net inflows of foreign
direct investment. BOP statistics are as shown below:
Table (3) Balance of Payments
Sr. No.
1.

(US$ in Million)
Particulars

2017 (Apr-Sept)

2018 (Apr-Sept)

(P.A)

(P)

Exports (f.o.b)

4716.6

5490.0

0.4

16.4

(-) 7498.8

(-) 7937.7

23.5

5.9

(-) 2782.2

(-) 2447.7

504.9

618.3

(% change)
2.

Imports (f.o.b)
(% change)

3.

Trade Balance

4.

Services, net

5.

Primary Income, net

6.

Secondary Income, net

7.

(-)

(-)

733.5

1167.0

1254.4

Current Account

(-) 1922.5

(-) 1308.5

8.

Capital Account

0.1

0.0

9.

Financial Account

(-) 1941.4

(-) 1686.7

1. Assets (+= net increase/ - = net decrease)

(-)

209.6

(-)

606.2

Of which: Currency & Deposit(assets)

(-)

287.8

(-)

606.5

2. Liabilities (+= net increase/ - = net decrease)

1731.8

1080.5

Of which: Direct Investment (liabilities)

1438.1

819.9

Of which: Other Investment (liabilities)

291.9

260.6

Currency & Deposit (liabilities)

107.0

Loan (liabilities)

193.4

552.3

36.4

125.8

Disbursements

230.0

349.2

Repayments

193.7

223.5

0.0

0.0

Of which: Government Loan (liabilities)

Allocation of SDRs

P

812.2

(-)

10.

Net errors & omissions

(-)

29.1

11.

Overall Balance

(-)

10.1

(-)

26.7

12.

Gross Reserves (-increase)

(+)

10.1

(+)

26.7

: Provisional

P. A : Provisional Actual

(-)

281.3

404.8
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သာမန်စာရင်း
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း သာမန်စာရင်းလိုေငွြဖစ်ေပမသည် ယခင်ှစ် အလားတူကာလက
ထက် ၃၁.၉ % သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့ပီး၊ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၃၀၈.၅ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်
ဘာလအတွင်း သာမန်စာရင်းလိုေငွြဖစ်ေပမသည် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၉၂၂.၅ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် ဝန်ေဆာင်
မစာရင်းှင့် အသားတင်ေငွလဲေြပာင်းမစာရင်းတို ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းှင့် ဝင်ေငွစာရင်း လိုေငွြဖစ်ေပမ ကျဆင်းခဲ့ြခင်းတိုေကာင့်
ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပိုကုန်တင်ပိုမ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ကုန်သွယ်ေရးလိုေငွြဖစ်
ေပမသည် ၁၂.၀ % ကျဆင်းခဲ့ပီး၊ အေမရိကန်ေဒလာ ၂၄၄၇.၇ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။
တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဂျပန်ိုင်ငံ၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊ အိိယ၊ ဂျာမနီ၊ ဗိတိန်၊ ကိုရီးယား
သမတိုင်ငံ၊ ေဟာင်ေကာင်၊ ဘဂလားေဒ့ရှ်၊ နယ်သာလန်ှင့် စင်ကာပူိုင်ငံစသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကကုန်သွယ်ဖက်ိုင်ငံ
များမှ ဝယ်လိုအားြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပိုကုန်တင်ပိုမမှာ ၁၆.၄ % တိုးတက်
ခဲ့ပီး အေမရိကန်ေဒလာ ၅၄၉၀.၀ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခင်ှစ်အလားတူကာလတွင် ပိုကုန်တင်ပိုမသည် အေမရိကန်ေဒလာ
၄၇၁၆.၆ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ အဝတ်အထည်တင်ပိုမသည် အစီရင်ခံသည့်ကာလတွင် စုစုေပါင်းပိုကုန်တင်ပိုမ၏ ၂၅.၅ % ရှိခဲ့ပီး၊
သဘာဝဓါတ်ေငွတင်ပိုမသည် စုစုေပါင်းပိုကုန်တင်ပိုမ၏ ၁၈.၇ % ရှိခဲ့ပါသည်။ ယာယီစာရင်းများအရ သံှင့်သတိုင်း တင်ပို
မတွင် ယခင်ှစ်အလားတူကာလကထက် ၃၉.၃ %၊ ေကျာက်စိမ်းတင်ပိုမတွင် ၁၀၂.၁ % ှင့် ငါးှင့်ငါးထုတ်ကုန်တင်ပိုမတွင်
၃.၅ % အသီးသီးြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ စုစုေပါင်းပိုကုန်တင်ပိုမတွင် ိုင်ငံပိုင်ကမှ ၂၅.၂ % ှင့် ပုဂလိကကမှ ၇၄.၈ %
ပါဝင်ပါသည်။
အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ရင်းှီးကုန်စည်တင်သွင်းမ၊ ကားခံကုန်စည်တင်သွင်းမှင့် စားသုံးကုန်စည်တင်သွင်း
မ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် သွင်းကုန်တင်သွင်းမသည် ယခင်ှစ်အလားတူကာလကထက် ၅.၉ % ြမင့်တက်ခဲ့ပီး၊ အေမရိကန်
ေဒလာ ၇၉၃၇.၇ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းမသည် အေမရိကန်
ေဒလာ ၇၄၉၈.၈ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ယာယီစာရင်းများအရ ရင်းှီးကုန်စည်တင်သွင်းမသည် ယခင်ှစ်အလားတူကာလက
ထက် ၂.၂ %၊ ကားခံကုန်စည်တင်သွင်းမသည် ၁၆.၇ % ှင့် စားသုံးကုန်စည်တင်သွင်းမသည် ၅.၉ % အသီးသီးြမင့်တက်ခဲ့ရာ
စုစုေပါင်းသွင်းကုန်တင်သွင်းမတွင် ရင်းှီးကုန်စည်တင်သွင်းမသည် ၃၅.၁ %၊ ကားခံကုန်စည်တင်သွင်းမသည် ၃၈.၁ % ှင့်
စားသုံးကုန်စည်တင်သွင်းမသည် ၂၆.၈ % ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ စုစုေပါင်းသွင်းကုန်တင်သွင်းမတွင် ိုင်ငံပိုင်ကမှ ၇.၆ % ှင့်
ပုဂလိကကမှ ၉၂.၆ % အသီးသီးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံမှ သွင်းကုန်အဓိကတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံများမှာ တုတ်ြပည်သူ
သမတိုင်ငံ၊ စင်ကာပူိုင်ငံ ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ အိိယိုင်ငံ၊ မေလးရှားိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဂျပန်ိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ကိုရီး
ယားသမတိုင်ငံ၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် ြပင်သစ်ိုင်ငံတို ြဖစ်ကပါသည်။
ပုံ - ၃

ပိုကုန်ှင့်သွင်းကုန်
(အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း)

သွင်းကုန်

၈၀၀၀.၀
၇၀၀၀.၀
၆၀၀၀.၀
၅၀၀၀.၀
၄၀၀၀.၀
၃၀၀၀.၀
၂၀၀၀.၀
၁၀၀၀.၀
၀.၀

ပိုကုန်
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Current Account
The current account reached at a deficit of US$ 1308.5 million during April to September in 2018;
significantly lower than 31.9 % the US$ 1922.5 million deficit recorded in the same period of 2017. This
improvement was due to the increase in Services and Secondary Income Account and decrease in deficit of
Primary Income Account. The trade in goods deficit for April to September in 2018 went down by 12.0 % to
US$ 2447.7 million as increased in growth rate in exports of goods.
Exports of goods rose by 16.4 % to US$ 5490.0 million during April to September in 2018 from US$
4716.6 million in the same period of 2017 driven by continued demand from the country’s trading partners
(i.e, China, Thailand, Japan, United States of America, India, Germany, United Kingdom, Republic of Korea,
Hong Kong, Bangladesh, Netherlands and Singapore). The expansion in exports of goods was due largely to
manufacturing export (garment export) which accounts for 25.5 %, follow by gas export which amounts for
18.7 % of total exports of April to September in 2018. According to provisional data, export of base metal and
ores, jade as well as fish and fish product increased by 39.3 %, 102.1 % and 3.5 % respectively, compared
with the data in the same period of last year. Out of the total exports, the share of the government and
private sector contributed to 25.2 % and 74.8 % respectively.
Imports of goods went up by 5.9 % to US$ 7937.7 million from US$ 7498.8 million in the same period
of a year ago due to increase in imports of capital goods, intermediate goods and consumer goods. According
to provisional data, capital goods increased by 2.2 %, intermediate goods increased by 16.7 % and consumer
goods increased by 5.9 % compared to the same period of previous year. Out of the total imports, capital
goods, intermediate goods, consumer goods cover 35.1 %, 38.1 % and 26.8 % respectively. The import of the
government sector was 7.6 % while that of the private sector was 92.4 % respectively. Major trading partners
of imports consist of China, Singapore, Thailand, India, Malaysia, Indonesia, Japan, Vietnam, Republic of
Korea, United States of America and France.
Chart - 3
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ပုံ - ၄

ပိုကုန်တင်ပိုေသာိုင်ငံများ (၂၀၁၈ ဧပီ-စက်)

ပုံ - ၅

ြပင်သစ်
အေမရိကန်

အြခား

စင်ကာပူ

အြခား

ြပည်ေထာင်စု
တုတ်ြပည်သူ

နယ်သာလန်

သွင်းကုန်တင်သွင်းေသာိုင်ငံများ (၂၀၁၈ ဧပီ-စက်)
(ရာခိုင်န်း)

(ရာခိုင်န်း)

သမတိုင်ငံ

တုတ်ြပည်သူ

ကိုရီးယား

သမတိုင်ငံ

သမတိုင်ငံ

ဘဂလားေဒရှ်
ဗီယက်နမ်
ေဟာင်ေကာင်

အိိယ

ကိုရီးယား

မေလးရှား

သမတိုင်ငံ
ဗိတိန်

အင်ဒိုနီးရှား

ဂျာမနီ
ဂျပန်

အိိယ
အေမရိကန်ြပည်
ေထာင်စု

ထိုင်း

စင်ကာပူ
ထိုင်း

ဂျပန်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဝန်ေဆာင်မစာရင်းပိုေငွြဖစ်ေပမသည် ယခင်ှစ်အလားတူကာလက
ထက် ၂၂.၅ % ြမင့်တက်ခဲ့ပီး၊ အေမရိကန်ေဒလာ ၆၁၈.၃ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ
ဝန်ေဆာင်မစာရင်းပိုေငွြဖစ်ေပမသည် အေမရိကန်ေဒလာ ၅၀၄.၉ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို ဝန်ေဆာင်မစာရင်းပိုေငွ ြမင့်တက်
ခဲ့ရြခင်းမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်းဝန်ေဆာင်မမှ ရေငွများ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများမှ အြမတ်ေငွြပန်လည်ေပးပိုမ ကျဆင်းလာြခင်းေကာင့် ဝင်ေငွစာရင်းတွင် လိုေငွြဖစ်ေပ
မသည် ယခင်ှစ်အလားတူကာလကထက် ၉.၇ % ကျဆင်းခဲ့ပီး၊ အေမရိကန်ေဒလာ ၇၃၃.၅ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊
ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဝင်ေငွစာရင်း လိုေငွြဖစ်ေပမသည် အေမရိကန်ေဒလာ ၈၁၂.၂ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။
ိုင်ငံြခားတွင် သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် ိုင်ငံသားများထံမှ လဲေြပာင်းေပးပိုေငွများ၊ ဖွံဖိးမအကူအညီ
ေပးြခင်းများ၊ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ လဲေြပာင်းေငွများှင့် လူမေရးှင့်ပတ်သက်ေသာ လှဒါန်းမများအပါအဝင်
အြခားလဲေြပာင်းေပးပိုေငွများ ြမင့်တက်လာြခင်းတိုေကာင့် ေငွလဲေြပာင်းမစာရင်းတွင် ပိုေငွြဖစ်ေပမသည် ယခင်ှစ်အလား
တူကာလကထက် ၇.၅ % တိုးတက်ခဲ့ပီး၊ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၂၅၄.၄ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာ
လအထိ ေငွလဲေြပာင်းမစာရင်းတွင် ပိုေငွြဖစ်ေပမသည် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၁၆၇.၀ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးစာရင်းအေြခအေန
အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်ြခင်းများ ကျဆင်းခဲ့ြခင်းှင့် ြပည်တွင်းအေြခစိုက်
ေနထိုင်သူများမှ ေငွေကးအပ်ှံမတွင် ေပးရန်တာဝန်များ ကျဆင်းလာခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် ေငွေရးေကးေရးစာရင်းတွင် အသားတင်
စီးဝင်မမှာ ယခင်ှစ်အလားတူကာလထက် ၁၃.၁ % ကျဆင်းခဲ့ပီး၊ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၆၈၆.၇ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇
ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ေငွေရးေကးေရးစာရင်းတွင် အသားတင်စီးဝင်မသည် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၉၄၁.၄
သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။

ိုင်ငံြခားသုံးသီးသန်ေငွအေြခအေန
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း စုစုေပါင်းိုင်ငံြခားသုံးသီးသန ်ေငွသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
တွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၅၃၀၃.၀ သန်း ရှိခဲ့ပီး၊ သွင်းကုန်ှင့် ဝန်ေဆာင်မေပးေချြခင်းတိုအတွက် ၃.၃ လစာရှိပါသည်။
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The Surplus in the trade in services account increased by 22.5 % amounted to US$ 618.3 million
during April to September in 2018, slightly more than the US$ 504.9 million net receipts in the same period of
previous year. This improvement was mainly driven by increased in manufacturing service.
The primary income account posted the deficits of US$ 733.5 million, 9.7 % lower than the US$ 812.2
million from the same period of previous year due to decreased in profit reparation of foreign investors.
The Surplus in secondary income account grew by 7.5 % to US$ 1254.4 million from US$ 1167.0
million in the same period of a year ago. This increase was attributable to remittances of Myanmar nationals
working abroad and other current transfers including development assistance, transfers of financial
corporations and social donations.

Financial Account
During the reporting period, the net inflows in financial account decrease by 13.1 % to US$ 1686.7
million from US$ 1941.4 million in the same period of previous year. This decline was mainly driven by foreign
direct investment flows and residents’ net incurrence of liabilities on currency and deposit.

International Reserves
The country gross international reserves amounted US$ 5303.0 million at the end of September 2018,
which can cover 3.3 months’ worth of imports of goods and payments of services.
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၁.၃

ေငွေကးမူဝါဒမူေဘာင်ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မအေြခအေန
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ၂၀၁၃ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်ေန တွင် ြပဌာန်းခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟို

ဘဏ်ဥပေဒအရ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဗဟိုဘဏ်အြဖစ် ရပ်တည်လျက် အဓိကရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ ြပည်တွင်းေစျးန်း
တည်ငိမ်မရရှိရန်ှင့် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မိမိ၏ေငွေကးမူဝါဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် သီးသန်ေငွေကး
ပမာဏ ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ထားရှိသည့် ေငွေကးမူဝါဒမူေဘာင်ကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းေငွေကး
မူဝါဒမူေဘာင်အရ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးတိုးတက်မန်းရည်မှန်းချက်အား သင့်တင့်မတေသာ
ေငွေဖာင်းပွမန်းေဘာင်အတွင်း ရရှိေစိုင်မည့် ေငွေကးပမာဏကို ရည်မှန်းချက်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားရှိပီး အဆိုပါရည်မှန်း
ချက်ေဘာင်အတွင်းရှိေစရန် ေငွေကးမူဝါဒနည်းလမ်းများြဖစ်သည့် အနည်းဆုံးသီးသန ်ေငွလိုအပ်ချက်သတ်မှတ်ြခင်း၊ အပ်ေငွ
ေလလံ/ ေချးေငွေလလံေခယူြခင်း စသည့်နည်းလမ်းများြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေကးတည်ငိမ်မရရှိေစရန်ေဆာင်ရက်ရာတွင် စီးပွားေရးစနစ်တွင်ြဖစ်လာမည့်
ေငွေကးပမာဏအား ခန်မှန်းတွက်ချက်ပီး ေငွေကးပမာဏရည်မှန်းချက်ှင့် င်းယှဉ်ချိန်ထိုး၍ စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းသို
ေငွေကးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါက ေချးေငွေလလံေခယူြခင်းှင့် စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းမှ ပိုလံေငွေကးများအား ုတ်သိမ်း
ရန်လိုအပ်ပါက အပ်ေငွေလလံေခယူြခင်း စသည့်နည်းလမ်းများြဖင့် ေငွေကးပမာဏအား ရည်မှန်းချက်ေဘာင်အတွင်း
ရှိေစရန် ထိန်းညိေပးပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ိုင်ငံ၏ လက်ရှိေမခိုစီးပွားေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအချက်များအရ အနည်းငယ်
တင်းကပ်ေသာေငွေကးမူဝါဒ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသြဖင့် ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လတာကာလအတွင်း
အပ်ေငွေလလံေခယူြခင်းကိုသာ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ ၁၄ ရက်၊ ၂၈ ရက်ှင့် ၄၂ ရက်သက်တမ်းအသီးသီးပါဝင်သည့် အပ်ေငွ
ေလလံစုစုေပါင်း (၁၂) ကိမ် ေခယူခဲ့၍ တစ်ကိမ်လင် ပျမ်းမကျပ် ၃၄၅ ဘီလီယံ ုတ်သိမ်းခဲ့ကာ ေငွေကးမူဝါဒလုပ်ေဆာင်ချက်
ကုန်ကျစရိတ်အြဖစ် အပ်ေငွေလလံအတိုးစရိတ်

ကျပ် ၆.၉၈ ဘီလီယံ ကျခံသုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ အပ်ေငွေလလံတွင်ေအာင်ြမင်

သည့် အနိမ့်ဆုံးှင့် အြမင့်ဆုံး ပမ်းမအတိုးန်းများမှာ (၁၄)ရက်ကာလအတွက် ၂.၉၄ % ှင့် ၅.၇၉ %၊ (၂၈)ရက်ကာလ
အတွက် ၅.၀၂ % ှင့် ၆.၈၈ %၊ (၄၂)ရက်ကာလအတွက် ၄.၆၆ % ှင့် ၅ % အသီးသီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဗဟိုဘဏ်သည် အနည်းဆုံးသီးသန ်ေငွလိုအပ်ချက်အြဖစ် ဘဏ်များမှအပဆက်သွယ်သူများ၏ စုစုေပါင်းအပ်ှံေငွ၏ ၅ %
အား ေငွသားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ရှိ ဘဏ်များ၏စာရင်းရှင်စာရင်းတွင်ထားရှိရန် န်ကားချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး
၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဧပီလမှစ၍ ဘဏ်များမှ လိုက်နာေဆာင်ရက်မအား ေစာင့်ကည့်လက်ရှိပါသည်။

၁.၄

သီးသန်ေငွေကးပမာဏအေြခအေန
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လတာကာလအတွင်း သီးသန ်ေငွေကးပမာဏှင့် စုစုေပါင်း

ေငွေကးပမာဏတို၏ ှစ်အလိုက်တိုးတက်မန်းအား ၁၅ % ှင့် ၂၃ % ထက်မပိုေစရန် ေငွေကးပမာဏရည်မှန်းချက် ထားရှိ
ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တွင် သီးသန ်ေငွေကးပမာဏှင့် စုစုေပါင်းေငွေကးပမာဏတို၏ ှစ်အလိုက်
တိုးတက်မန်းများမှာ ၅ % ှင့် ၁၉ % အသီးသီးြဖစ်သြဖင့် ရည်မှန်းချက်ေဘာင်အတွင်း ထားရှိေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဇယား (၄) ေငွေကးပမာဏရည်မှန်းချက်ှင့် အမှန်အေြခအေန
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလထိ

ေငွေကးအေြခအေန

ေငွေကးပမာဏတိုးန်း

သီးသန်ေငွေကးရည်မှန်းချက်

အမှန်သီးသန ်ေငွေကးပမာဏ
ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ဧပီ-ဇွန်

ဇူလိုင်-စက်တင်ဘာ

ရည်မှန်းချက်

၂၃ %

၂၃ %

အမှန်

၁၈ %

၁၉ %

ကျပ်ဘီလီယံ

၁၉,၀၄၉

၁၉,၀၄၉

ရာခိုင်န်း

၁၅ %

၁၅ %

ကျပ်ဘီလီယံ

၁၇,၇၇၁

၁၇,၃၂၇

ရာခိုင်န်း

၄%

၅%
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1.3

Monetary Policy Framework and Implementation
The Central Bank of Myanmar stands as an independent central bank and pursues reserve money

targeting monetary policy framework in order to achieve its core objective of maintaining domestic price
stability according to the newly enacted Central Bank of Myanmar Law on July 11, 2013. Under this
framework, Central Bank of Myanmar sets the money supply and reserve money targets and then manages
closely those variables are stayed within the targeted bound in order to achieve projected economic growth
at the reasonable inflation level by using monetary policy tools such as setting minimum reserve requirement
ratio and conducting deposit auction / credit auction.
The Central Bank of Myanmar conducts deposit auction when call for sterilization for excess liquidity
in the economy and conducts credit auction when call for injection for shortage liquidity in the economy
indicated by the liquidity forecasting framework which makes judgment between forecasted and targeted
monetary aggregates. In doing so, Central Bank of Myanmar is undertaking monetary stability.
The Central Bank of Myanmar has only conducted deposit auctions as monetary operation during
April to September 2018 because of the necessity of slightly tight monetary policy due to its macroeconomic
fundamentals. The Central Bank of Myanmar conducted 12 times of deposit auctions with the terms: 14 - day,
28 - day and 42 – day and sucked up average amount of kyat 345 billion at each time and used total interest
charges kyat 6.98 billion for monetary operation during April to September 2018. The minimum and
maximum average interest rate for successful bids in deposit auction varied from 2.94 % to 5.79 % for 14
days, from 5.02 % to 6.88 % for 28 days and from 4.66 % to 5 % for 42 days. Moreover, the Central Bank of
Myanmar has applied the minimum reserve requirement as a monetary policy tool that is; banks have to
maintain 5 % of total customer deposit as the minimum reserve requirement at Central Bank of Myanmar
since April 2015.

1.4

Reserve Money
The Central Bank of Myanmar set the target (YoY) growth of reserve money and money supply to be

not more than 15 % and 23 % at the end of September 2018 and maintained within that targeted level as the
actual reserve money and money supply (YoY) growth were 5 % and 19 %, respectively.
Table (4) Reserve Money Target and Actual Position
2018 April – Sept

Monetary Condition

Broad Money Growth (YoY)

Reserve Money-Target

Reserve Money-Actual
Source: Central Bank of Myanmar

April – June

July – Sept

Target

23 %

23 %

Actual

18 %

19 %

Kyat Billion

19,049

19,049

Percentage

15 %

15 %

Kyat Billion

17,771

17,327

Percentage

4%

5%
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သီးသန ်ေငွေကးပမာဏအားေြပာင်းလဲေစသည့် ကိန်းရှင်များအားေလ့လာပါက ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလရှိ
အသားတင်ိုင်ငံြခားရရန်ပိုင်ခွင့်များသည် ယခင်ှစ် အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၂၃ % တိုးတက်ခဲ့ပီး၊ အသားတင်
ြပည်တွင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များသည် ၇ % ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ရှိ ိုင်ငံြခားသုံးသီးသန ်ရန်ပုံေငွမှာ
ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များလက်ဝယ်တွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၉.၀၄ ဘီလီယံှင့် ပုဂလိကပိုင်ဘဏ်များလက်ဝယ်တွင် အေမရိကန်
ေဒလာ ၁.၀၉ ဘီလီယံ ကိုင်ေဆာင်ထားပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များလက်ဝယ်ရှိ ိုင်ငံြခားသုံးသီးသန ်ရန်ပုံေငွ အေမရိကန်
ေဒလာ ၉.၀၄ ဘီလီယံတွင် ိုင်ငံပိုင်မှာ ၅၇ % ှင့် ပုဂလိကပိုင်မှာ ၄၃ % ြဖစ်ပါသည်။
ဇယား (၅) သီးသန ်ေငွေကးအေြခအေန

(ကျပ်ဘီလီယံ)
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

သီးသန်ေငွှင့် ယင်းအားေြပာင်းလဲေစေသာကိန်းရှင်များ

(ဧပီ-မတ်)

ဧပီ-ဇွန်

ဇူလိုင်- စက်တင်ဘာ

၁၈,၀၂၃

၁၇,၇၇၁

၁၇,၃၂၇

ြပည်တွင်းလှည့်လည်သုံးစွဲေငွ

၁၄,၁၈၄

၁၃,၀၄၂

၁၃,၆၅၂

ဗဟိုဘဏ်ရှိစာရင်းရှင်အပ်ေငွများ

၃,၈၃၈

၄,၇၂၉

၃,၆၇၅

အသားတင်ိုင်ငံြခားရရန်ပိုင်ခွင့်များ

၆,၆၉၃

၇,၁၁၅

၈,၀၁၀

အသားတင်ြပည်တွင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များ

၁၁,၃၂၉

၁၀,၆၅၆

၉,၃၁၇

၁၄,၃၃၈

၁၄,၀၃၄

၁၃,၆၆၂

၇၈၀

၇၂၂

၈၀၁

- ၃,၇၈၈

- ၄,၁၀၀

- ၅,၁၄၆

သီးသန်ေငွေကးပမာဏ

သီးသန်ေငွေကးပမာဏအားေြပာင်းလဲေစသည့်ကိန်းရှင်များ

အစိုးရကမှအသားတင်ရရန်ရှိေငွ
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများမှရရန်ရှိေငွ
ဗဟိုဘဏ်မှေပးရန်တာဝန်များ
ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

သီးသန ်ေငွေကးပမာဏတွင် လှည့်လည်သုံးစွဲေငွှင့် ဘဏ်များ၏ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ရှိ စာရင်းရှင်အပ်ေငွ
တို ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တွင် သီးသန ်ေငွေကးပမာဏ ကျပ် ၁၆,၅၆၂ ဘီလီယံရှိရာမှ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊
စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ကျပ် ၁၇,၃၂၇ ဘီလီယံသို ေရာက်ရှိခဲ့သြဖင့် သီးသန ်ေငွေကးပမာဏတိုးတက်မန်းမှာ ၅ % ြဖစ်ခဲ့
ပါသည်။ ၄င်းတွင် ြပည်တွင်းလှည့်လည်သုံးစွဲေငွ ၁၂ % တိုးြမင့်ခဲ့ပီး၊ ဗဟိုဘဏ်ရှိစာရင်းရှင်အပ်ေငွများ ၁၅ % ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။
ပု(ံ ၇) သီးသန်ေငွေကးပမာဏအားေြပာင်းလဲေစေသာကိန်းရှင်များြပပုံ
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ကျပ် ဘီလီယံ
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ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ဗဟိုဘဏ်ရှိအပ်ှံေငွ
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ဒီ-၁၇
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ဇွန်-၁၈
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ကျပ် ဘီလီယံ

ပုံ(၆) သီးသန်ေငွေကးပမာဏတွင်ပါရှိသည့်ေငွေကးများြပပုံ

အသားတင်ိုင်ငံြခားသုံးသီးသန်ေငွ

အစိုးရထံမှအသားတင်ရရန်ရှိေငွများ

ဘဏ်များမှ ရရန်ရှိေငွများ

ဗဟိုဘဏ်ေပးရန်တာဝန်များ

သီးသန်ေငွေကးပမာဏ

ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
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Looking at the factors that affect reserve money, net foreign asset (NFA) significantly increased by 23
% while net domestic asset (NDA) decreased 7 % in September 2018 compared with previous year. Net
foreign exchange reserve position were USD 9.04 billion in State Owned Banks and USD 1.09 billion in
authorized dealer private banks. Out of USD 9.04 billion, 57 % were state owned foreign exchange reserves
and the rest 43 % were private owned foreign exchange reserves.
Table (5)

Reserve Money Position

Reserve Money and Its Affecting Factors

(Kyat in billion)
2018 (April - Sept)

2017-2018
(April – March )

April- June

July- Sept

18,023

17,771

17,327

Currency in Circulation

14,184

13,042

13,652

Banks’ Deposit at CENTRAL BANK OF MYANMAR

3,838

4,729

3,675

Net Foreign Asset

6,693

7,115

8,010

Net Domestic Asset

11,329

10,656

9,317

14,338

14,034

13,662

780

722

801

-3,788

-4,100

-5,146

Reserve Money

Factors Affecting Reserve Money

Net Claims on Central Government
Claims on Deposit Money Banks
Other Items Net
Source: Central Bank of Myanmar

The major components of Reserve Money are currency in circulation and banks’ current account
deposit at Central Bank of Myanmar. Reserve Money growth was 5 % and reached 17,327 billion kyat at the
end of September 2018, up from 16,562 in September 2017 in which 12 % increased in currency in circulation
and 15 % declined in banks’ deposit at Central Bank of Myanmar, respectively.
Chart (7) Factors Affecting Reserve Money
25,000

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

20,000
Kyat in Billion

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

Currency in Circulation
Reserve Money

Source: Central Bank of Myanmar

Demand Deposit

NFA

NCOG

NCOF

OIN

Reserve Money

Source: Central Bank of Myanmar
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Chart (6) Components of Reserve Money
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၁.၅

ေငွေကးေဖာင်းပွမ
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ရှိ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများမှာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ၅.၉၄ % ှင့်

ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ၈.၅၉ % ရှိသြဖင့်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ မတ်လရှိ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ၄.၀၃ % ှင့်

ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ၅.၄၂ % ှင့် င်းယှဉ်ပါက ေငွေဖာင်းပွမန်းများ ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ေငွေဖာင်းပွမန်း
ြမင့်တက်ရြခင်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလထိ (၆) လတာကာလအတွင်း ေရကီးေရလံသဘာဝေဘးအရာယ်
များေကာင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမခက်ခဲပီး၊ ကုန်စည်ေစျးန်းများြမင့်တက်လာြခင်း၊ စက်သုံးဆီေစျးများြမင့်တက်ြခင်းှင့် ိုင်ငံ
ြခားေငွလဲလှယ်န်း တေြဖးေြဖးြမင့်တက်လာပီး၊ ြမန်မာကျပ်ေငွတန်ဖိုး ကျဆင်းခဲ့ြခင်းတိုေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
ပုံ(၈) ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများြပပုံ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6
4
2

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း (ှစ်စဉ်ပျမ်းမ)

အစားအစာအုပ်စု

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း (ှစ်အလိုက်)

အေထွေထွ

စက် ၂၀၁၈

ဇွန်၂၀၁၈

မတ် ၂၀၁၈

ဒီ ၂၀၁၇

စက် ၂၀၁၇

ဇွန် ၂၀၁၇

မတ် ၂၀၁၇

စက် ၂၀၁၈

ဇွန်၂၀၁၈

မတ် ၂၀၁၈

ဒီ ၂၀၁၇

စက် ၂၀၁၇

ဇွန် ၂၀၁၇

0

ဇာစ်ြမစ်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ

၁.၆

ပုံ(၉) ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းပါ ကုန်စည်အုပ်စုများပါဝင်မြပပုံ (၂၀၁၂=၁၀၀)
% 10

မတ် ၂၀၁၇

%

(၂၀၁၂=၁၀၀)

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု

ဇာစ်ြမစ်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ

အတိုးန်း
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များလိုက်နာရန် (၁-၁-၂၀၁၂) ရက်ေနမှစတင်၍ ဗဟိုဘဏ်အတိုးန်း ၁၀ %၊

ဘဏ်များမှအပ်ှံေငွေပတွင်ေပးရမည့် အနိမ့်ဆုံးအတိုးန်း ၈ % ှင့် ေချးေငွများ၊ စာရင်းပိုထုတ်ေချးေငွများအေပတွင်
ေတာင်းခံိုင်သည့်အြမင့်ဆုံးအတိုးန်း ၁၃ % သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အတိုးန်းဆိုင်ရာ
ေြဖေလျာ့မများ (Interest Rate Liberalization) မှတစ်ခုြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှေခယူလျက်ရှိသည့် အပ်ေငွ
ေစျးပိင်စနစ်၏အတိုးန်းအား ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ေစျးကွက်မှသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုြပင် စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ေပါင်းစပ်ညိှင်း၍ အစိုးရေငွတိုက်လက်မှတ်ေစျးပိင်စနစ်အား ၂၀၁၅ ခုှစ်၊
ဇန်နဝါရီလတွင်လည်းေကာင်း၊ အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်ေစျးပိင်စနစ်များအား ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်လည်းေကာင်း
စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ အတိုးန်းအား ေစျးကွက်မှသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ၊် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာ
လအတွင်း အတိုးန်းများအား တစ်ဖက်ပါဇယား (၆) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
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1.5

Inflation
At the end of September 2018, the annual average inflation and year on year inflation were 5.94 %

and 8.59 %, respectively which had significantly increased compared with the annual average inflation 4.03 %
and year on year inflation 5.42 % at the end of March 2018. These significant increases in inflation were due
to the exchange rate depreciation, increase in fuel price and commodity price because of floods and natural
disaster during 2018 interim period.
Chart (8) Inflation Rate

(2012=100)

Chart (9) Food & non-food composition inInflation (2012=100)
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Interest Rate
With effect from January 1, 2012, the Central Bank of Myanmar changed its central bank rate at 10 %

per annum. Based on the central bank rate, all banks have to follow the minimum deposit rate at 8 % and
the maximum lending rate at 13 %. The Central Bank of Myanmar allowed the market determined interest
rate as one of the interest rate liberalization measures after removing the interest rate cap on deposit auction
since December 2014. After collaboration with Ministry of Planning and Finance, Treasury bill auctions and
Treasury bond auctions have been conducted with market determined rate since January 2015 and
September 2016, respectively. Selected interest rates during April to September 2018 are shown in the table
(6).
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ဇယား (၆) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလထိ (၆)လတာကာလအတွင်း အတိုးန်းများ(%)
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လတာကာလ၏ အတိုးန်းများ (%)
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အတိုးန်း

၁၀

အပ်ေငွအေပအတိုးန်း
ေငွစုဘဏ်အတိုးန်း

စာရင်းေသအပ်ှံေငွအတိုးန်း

၈ ~ ၁၀
(၃ ) လ

၈ ~ ၁၀

(၆ ) လ

၈ ~ ၁၀

(၉ ) လ

၈ ~ ၁၀

ေငွစုလက်မှတ်အတိုးန်း (၁၂)လ

အပ်ေငွေလလံပျမ်းမ အတိုးန်း

အစိုးရေငွတိုက်လက်မှတ်ေလလံ
ပျမ်းမအတိုးန်း

ေငွတိုက်စာချပ်ေလလံ
ပျမ်းမအတိုးန်း

၉
(၁၄) ရက်

၄.၅၁

(၂၈) ရက်

၅.၉၄

(၄၂) ရက်

၄.၈၉

(၃) လ

၅.၂၁

(၆) လ

၆.၄၅

(၁၂) လ

၇.၅၆

(၂-၃) ှစ်

၉.၅၉

(၃-၄) ှစ်

၈.၀၉

(၄-၅) ှစ်

၉.၂၃

ေချးေငွေပအတိုးန်း
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေချးေငွ

၁၃

စိုက်ပျိးစရိတ်အထူးေချးေငွ

၈

အေသးစားေချးေငွ

၃၀

ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

၁.၇

ေငွလဲလှယ်န်းများ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေစျးကွက်တွင် ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီးဆင်းမ လွယ်ကူေချာေမွေစရန်၊ ိုင်ငံြခားေငွ

လဲလှယ်န်းများ ကွာြခားမနည်းပါးေစရန်ှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်း အတက်အကျြမင့်မားြခင်းအား ေရှာင်ရှားိုင်ရန်အတွက်
ိုင်ငံြခားသုံးေငွေစျးပိင်ေလလံမှတစ်ဆင့် အေမရိကန်ေဒလာအား ပုဂလိကဘဏ်များသို ေရာင်းဝယ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့်
ေစျးကွက်အား သွယ်ဝိုက်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့် လိုအပ်သလို ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ
စက်တင်ဘာလ (၆)လတာကာလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွ၏ ရည်န်းိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းမှာ
အနိမ့်ဆုံး ၁,၃၂၆ ကျပ်ှင့် အြမင့်ဆုံး ၁,၅၉၇ ကျပ် ြဖစ်ေပခဲ့၍ ပျမ်းမေငွလဲလှယ်န်းမှာ ၁,၄၁၄ ကျပ် ရှိခဲ့ပါသည်။ အေမ
ရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွ၏ ရည်န်းိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလဆန်းတွင် ၁,၃၃၂ ကျပ် ရှိခဲ့ရာမှ
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ၁,၅၆၀ ကျပ်ထိြမင့်တက်ခဲ့သြဖင့် (၆)လတာကာလအတွင်း ြမန်မာကျပ်ေငွသည် ၁၇ %
ခန် တန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ကျပ်ေငွတန်ဖိုးကျဆင်းရြခင်းမှာ ကုန်သွယ်မလိုေငွြမင့်မားြခင်းှင့် အေမရိကန်ေဒလာတန်ဖိုး
အားေကာင်းခိုင်မာြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် ၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လတာကာလအတွင်း ိုင်ငံြခားေငွ
ေစျးပိင်ေလလံတွင် ဗဟိုဘဏ်မှပုဂလိကဘဏ်များသို စုစုေပါင်းေရာင်းချမ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၄.၈၇ သန်းှင့် ဗဟိုဘဏ်မှ
စုစုေပါင်းဝယ်ယူမ အေမရိကန်ေဒလာ ၃၁.၁၃ သန်း ရှိခဲ့သြဖင့် အသားတင်ဝယ်ယူမပမာဏ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၆.၂၆ သန်း
ရှိခဲ့ပါသည်။
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Table (6) Interest Rates (2018 April – September)
Percentage Selected Interest rates

(Percentage)
2018 April – September

Central Bank Discount Rate (%)

10

Deposit Rate
Saving Account rate
Fixed Deposits Rate (%)

8~ 10
3 Months

8~ 10

6 Months

8~ 10

9 Months

8~ 10

Saving Certificates Rate (12 Months)

Deposit Auction

Treasury Bill

Treasury Bond

9
(14) Days

4.51

(28) Days

5.94

(42) Days

4.89

3 Months

5.21

6 Months

6.45

12 Months

7.56

(2-3) Years

9.59

(3-4) Years

8.09

(4-5) Years

9.23

Lending rate
Working Capital Loans

13

Agricultural Loans to farmers

8

Small Personal Loans
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Source: Central bank of Myanmar

1.7

Exchange Rates
The Central Bank of Myanmar is standing ready to intervene by dealing United States dollar through

foreign exchange auction to facilitate the smooth transactions in the foreign exchange market, to foster
convergence among existing exchange rates and to avoid redundant of exchange rate volatility. During the
2018 interim period, the highest and lowest reference exchange rates were 1,326 kyat and 1,597 kyat,
respectively and average exchange rate was 1,414 kyat. The reference exchange rate had depreciated by 17 %
during the 2018 April to September since the exchange rate went up to 1,560 kyat in September 2018 from
1.332 kyat in April 2018. The reasons of Myanmar kyat depreciation were due to the reduction current
account deficit and strengthened US dollar. The Central Bank of Myanmar had sold USD 14.87 million and
purchased USD 31.13 million, thus net purchased amount was USD 16.26 million with authorized dealer
banks at foreign exchange auction during 2018 interim period.
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ပုံ (၁၁) ေငွလဲလှယ်န်းများှင့် ဗဟိုဘဏ်မှေရာင်း/ဝယ်မြပပုံ

-1.0
-2.0

သဂုတ် ၂၀၁၈

ေမ ၂၀၁၈

မတ် ၂၀၁၈

ဒီ ၂၀၁၇

စက် ၂၀၁၇

ဇွန် ၂၀၁၇

ဧပီ ၂၀၁၇
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2.0
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ေဖ ၂၀၁၈

3.0
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ေအာက် ၂၀၁၇

4.0
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မတ် ၂၀၁၇

အေမရိကန်ေဒလာ/ ြမန်မာကျပ်

%

ဇွန် ၂၀၁၇

ပုံ (၁၀) ေငွလဲလှယ်န်းများကား ကွာဟချက်ြပပုံ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ေရာင်း/ဝယ်မ(ယာ)
ေစျးကွက်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်း
ရည်န်းိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်း

ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ဇာစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ပုံ(၁၂) ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းအတက်အကျအေြခအေနြပပုံ

ပုံ(၁၃) ထိေရာက်ေသာအမည်ခံေငွလဲလှယ်န်းှင့် ထိေရာက်ေသာ
အမှန်ေငွလဲလှယ်န်းများြပပုံ

2
1.5
1
0.5
0
-0.5

ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

သဂုတ် ၂၀၁၈

ေမ ၂၀၁၈

မတ် ၂၀၁၈

ဒီ ၂၀၁၇

စက် ၂၀၁၇

ဇွန် ၂၀၁၇

ဧပီ ၂၀၁၇

-1

ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လတာကာလအတွင်း ရည်န်းိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းှင့် ေစျးကွက်
ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းတို၏ ကွာဟချက်မှာ အြမင့်ဆုံး ၃ % ထိ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း အများအားြဖင့် ၂ % ေအာက် ရှိခဲ့ပါသည်။
ေငွလဲလှယ်န်းများ၏ ေန စဉ်ေြပာင်းလဲမမှာလည်း အများအားြဖင့် ၁ % ေအာက် ရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ြမန်မာကျပ်ေငွတန်ဖိုးသည် ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ထိေရာက်ေသာ
အမည်ခံေငွလဲလှယ်န်း (Nominal Effective Exchange Rate – NEER) အရ ၈ % တန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့ပီး၊ ထိေရာက်
ေသာအမှန်ေငွလဲလှယ်န်း (Real Effective Exchange Rate – REER) အရ ၅ % တန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းသည် ကုန်သွယ်ဖက်ိုင်ငံများ၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းထက် ြမင့်မားသြဖင့်
ထိေရာက်ေသာအမှန်ေငွလဲလှယ်န်းအရ ပိုကုန်ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းမှာ ထိေရာက်ေသာအမည်ခံေငွလဲလှယ်န်းကဲ့သို ြမင့်မားမ
မရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။
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In 2018 interim period, the maximum gaps between reference and market exchange rate were 3 %,
although most of the gaps were within 2 % level. Daily volatility of exchange rates was mostly within 1 %.
Analyzing the nominal and real effective exchange rate (NEER and REER) which is identified the
external price competitiveness among major trading partner countries, NEER and REER showed that Kyat had
depreciated by 8 % and 5 %, respectively in September 2018 compared with previous year.
In this context, competitiveness against its trading partner countries moderately increased according
to NEER and REER analysis, however there was less significant competitiveness with REER analysis due to the
high inflation compared with the trading partner countries in 2018 interim period.
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ဇယား (၇) ကုန်သွယ်မအေလးေပး NEER ှင့် REER န်ကိန်းများ (၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ=၁၀၀)
ပျမ်းမရည်န်းေငွလဲလှယ်န်း

ှစ်

လ

NEER

REER

၂၀၁၇

စက်တင်ဘာ

၇၀.၂၄

၈၇.၀၉

၁၃၅၈

၂၀၁၈

စက်တင်ဘာ

၆၃.၀၅

၈၃.၃၄

၁၅၅၂

အေမရိကန်တစ်ေဒလာ/ြမန်မာကျပ်

ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

အစီရင်ခံကာလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာတန်ဖိုး ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ ေငွေကးတန်ဖိုး
များနည်းတူ ြမန်မာကျပ်ေငွတန်ဖိုး ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း ေအာက်ပါဇယား (၈) တွင် ေတွရပါသည်ဇယား (၈) ိုင်ငံများ၏ေငွေကးတန်ဘိုး ကျဆင်းမ/ ြမင့်တက်မ
ေရးချယ်ထားသည့် ိုင်ငံများ၏ေငွေကးများ

ေငွေကးတန်ဘိုးကျဆင်းမ (%)

ဗိတိန် (ေပါင်)

၇

မေလးရှား(ရင်းဂင်းစ်)

၇

ြမန်မာ(ကျပ်)

၁၇

ယူို

၆

တုတ် (ယွမ်)

၁၀

စင်ကာပူေဒလာ

၄

ဂျပန် (ယန်း)

၇

ေတာင်ကိုရီးယား(ဝမ်)

၅

ထိုင်း (ဘတ်)

၄

အိိယ (ူပီး)

၁၁

ဇာစ်ြမစ် ။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
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Table (7) Trade Weighted NEER and REER Indices (2012 July = 100)
Average Reference Exchange Rate

Year

Month

NEER

REER

2017

September

70.24

87.09

1,358

2018

September

63.05

83.34

1,552

(USD/MMK)

Source: Central Bank of Myanmar

The following table (8) shows that Myanmar currency (kyat) including regional currencies had
depreciated during the reporting period due to the strengthenedUnited State Dollar.
Table (8)

Depreciation/Appreciation of the Currencies of Selected Countries

Currencies of Selected Countries

Depreciation (%)

British Pound

7

Malaysia Ringgit

7

Myanmar Kyat

17

Euro

6

Chinese Yuan

10

Singapore Dollar

4

Japanese Yen

7

South Korean Won

5

Thai Baht

4

India Rupee

11

Source: Central Bank of Myanmar
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အပိုင်း (၂)
ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာေဆာင်ရက်ချက်များ

Part (II)
OPERATIONS OF THE BANK
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၂.၁

အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များ ထုတ်ေဝေရာင်းချြခင်း
၁၉၉၃ ခုှစ်မှစ၍ (၃)ှစ်ှင့် (၅)ှစ် အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များကို အစိုးရကိုယ်စား ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ

ထုတ်ေဝေရာင်းချခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် အရင်းအှီးေစျးကွက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုှင့် ဘဏ်များ၏ ကာလတို
ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုးတက်ေစရန် (၂)ှစ်သက်တမ်းရှိေသာ အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်အမျိးအစားများကို (၁.၁.၂၀၁၀) ရက်ေန မှ
စတင်၍ ထုတ်ေဝေရာင်းချခဲ့ပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများတွင်ပါဝင်သည့် ပုဂလိကဘဏ်များသည် ေငွြဖစ်လွယ်သည့်ရရန်ပိုင်ခွင့်ှင့် သီးသန်
ေငွလိုအပ်ချက်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ိုင်ရန်အတွက် အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များကို အဓိကဝယ်ယူရင်းှီးြမပ်ှံကပါသည်။ ၎င်း
စာချပ်များအေပ အတိုးန်းများမှာ (၁.၁.၂၀၁၂) ရက်ေနမှစ၍ (၁)ှစ်လင် (၂)ှစ်သက်တမ်းစာချပ်အေပ (၈.၇၅ %)၊ (၃)ှစ်
သက်တမ်းစာချပ်အေပ (၉ %) ှင့် (၅)ှစ်သက်တမ်းစာချပ်အေပ (၉.၅ %) ြဖစ်ပါသည်။

၂.၂

အစိုးရေငွတိုက်လက်မှတ်များအား ေလလံစနစ်ြဖင့် ထုတ်ေဝေရာင်းချြခင်း
စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်တို ချပ်ဆိုခဲ့သည့် အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်

မှတ်များဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်အရ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၏ကိုယ်စားလှယ်
အြဖစ် အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကို ထုတ်ေဝေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်
ထုတ်ေဝမအား ိုင်ငံတကာအဆင့်ှင့်အညီြဖစ်ေစရန် (၂၈.၁.၂၀၁၅) ရက်ေနမှစ၍ အစိုးရေငွတိုက်လက်မှတ်များကို Scripless
ပုံစံြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ေလလံစနစ်ြဖင့် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များှင့် ပုဂလိကဘဏ်များသို ေရာင်းချခဲ့ပါသည်။ T-Bill
Auction (၁၁) ကိမ်မှစ၍ Competitive Bidder များအတွက် Multiple Price စနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ Non-Competitive
Bidder များအတွက် Market Weighted Average Yield ြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ Auction ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များြဖစ်ေသာ Auction Calendar များ၊ Auction Announcement များှင့် Auction
Result တိုကို အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် Website တွင် ေကြငာပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ် (ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) အစိုးရေငွတိုက်လက်မှတ်များကို ေလလံစနစ်ြဖင့် လစဉ်ေရာင်းချခဲ့ရာ
Auction (၁၁) ကိမ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ စုစုေပါင်းကျပ်သန်းေပါင်း ၄,၃၁၃,၀၀၀ ေရာင်းချခဲ့ပါသည်။ ယခင်ှစ် (၆) လြဖင့်
င်းယှဉ်ပါက ကျပ်သန်းေပါင်း ၁,၉၃၆,၀၀၀ တိုးတက်လာပါသည်။

၂.၃

အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များအား ေလလံစနစ်ြဖင့် ထုတ်ေဝေရာင်းချြခင်း
(၂၀.၉.၂၀၁၆) ရက်ေန မှစ၍ အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များအား ေလလံစနစ်ြဖင့် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များှင့် ပုဂလိကဘဏ်

များ၊ ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၊ Securities ကုမဏီများသို တိုက်ိုက်ေရာင်းချပီး၊ အာမခံကုမဏီများအား ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်မှ
တစ်ဆင့်လည်းေကာင်း၊ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်ကုမဏီများ၊ လူပုဂိလ်ှင့်အဖွဲအစည်းတိုအား ြမန်မာေငွေချးသက်ေသခံ
လက်မှတ်များလဲလှယ်ေရာင်းဝယ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှတစ်ဆင့် ေရာင်းချခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုေရာင်းချရာတွင် Competitive
Bidder များအတွက် Multiple Price စနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ Non-Competitive Bidder များအတွက် Market Weighted
Average Yield ြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ပီး၊ Auction ှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များြဖစ်ေသာ
Government Securities Auction Procedure၊ Auction Calendar များ၊ Auction Announcement ှင့် Auction Result
တိုကို အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် Website တွင် ေကြငာပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ် (ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များကို ေလလံစနစ်ြဖင့် လစဉ်ေရာင်းချခဲ့ရာ
Auction (၆) ကိမ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ စုစုေပါင်းကျပ်သန်းေပါင်း ၁,၇၈၉,၉၆၀ ေရာင်းချခဲ့ပါသည်။ ယခင်ှစ် (၆) လြဖင့်
င်းယှဉ်ပါက ကျပ်သန်းေပါင်း ၁,၁၀၉,၄၁၀ တိုးတက်လာပါသည်။
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2.1

Issuing Government Treasury Bonds
On behalf of the Government, the Central Bank of Myanmar has issued 3-year and 5-year

Government Treasury Bonds since 1993. Furthermore, in order to develop the Capital Market and to promote
the short-term investment of the public and banks, the Central Bank of Myanmar has issued 2-year
Government Treasury Bonds starting from January 1, 2010.
The Private Banks which include in financial institutions are the main investors of the Government
Treasury Bonds to be treated as reserve requirement and liquid asset. The interest rates of 2-year, 3-year and
5-year Government Treasury Bonds are 8.75 percent, 9 percent and 9.5 percent per annum respectively with
effect from January 1, 2012.

2.2

Issuance of Government Treasury Bills by Auction
According to the Agency Agreement between Ministry of Planning and Finance and Central Bank of

Myanmar, Central Bank of Myanmar is acting as an agent of the Ministry of Planning and Finance for the
issuance of Government Securities. Central Bank of Myanmar has launched Treasury Bill Auctions by
transforming to scripless system in line with international standard on January 28, 2015 and sold to state
th

own banks and private banks. From 11 Auction, the pricing system of Treasury Bill Auctions was changed to
multiple pricing systems from single pricing system. Multiple price system has been applied for Competitive
bidder and Market Weighted Average Yield has been applied for Non-Competitive bidder. All information
related auctions including auction calendars, auction announcements, auction results and related documents
are uploaded on the website of the Central Bank of Myanmar.
For 2018 (April to September), total issuance of Government Treasury Bill recorded Kyat 4,313,000
million by 11 auctions, in the review year for (6) months in comparison to a surplus of Kyat 1,936,000 million
in the previous year.

2.3

Issuance of Government Treasury Bonds by Auction
Since September 20, 2016 Treasury Bonds were sold to state own banks, private banks, foreign banks

and securities companies by auction system. Insurance companies can purchase via Myanmar Economic Bank
and Securities companies, individual investors and institutional investors can purchase via Myanmar
Securities Exchange Centre Co.,Ltd. Treasury Bond Auction has been practiced multiple price system for
competitive bidders and Market Weighted Average Yield for Non-Competitive bidders. All information related
auction including Government Securities Auction Procedure, auction calendars, auction announcements,
auction results and related documents are uploaded on the website of the Central Bank of Myanmar.
For 2018 (April to September), total issuance of Government Treasury Bond recorded Kyat 1,789,960
million by 6 auctions, in the review year for (6) months in comparison to a surplus of Kyat 1,109,410 million
in the previous year.
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၂.၄

ဘဏ်များအကား ေငွေကးေစျးကွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း
ဘဏ်လုပ်ငန်းကဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့်

ဘဏ်၏ေငွြဖစ်လွယ်မစီမံခန် ခွဲြခင်းကို

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်

အတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်အချင်းချင်းေငွေချးြခင်းှင့် အပ်ှံေငွထားရှိြခင်းကို အာမခံြဖင့်လည်းေကာင်း၊
အာမခံမဲ့ြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားေငွေကးြဖင့် ေချးယူ/ေချးငှားြခင်း၊ FX Spot ၊ FX Forward ှင့် FX
Swap များေဆာင်ရက်ြခင်းကို ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရက်ခွင့်ြပြခင်း
အတွက် ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ န်ကားချက် (၂) ခုကို ထုတ်ြပန်ေကြငာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇
ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ှစ်ဦးှစ်ဘက်ြပန်လည်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီချက်အရ လုပ်ေဆာင်
ချက်များ (RepoTransaction) ကို ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ပီး န်ကားချက် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။

၂.၅

ေငွေချးစာချပ်ေစျးကွက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဆာင်ရက်ချက်များ
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေငွေချးစာချပ်ေစျးကွက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ရည်ရယ်၍ အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ုံးမှ Japan-

ASEAN Fund for the Technical Assistance (JAFTA) အေထာက်အပံ့ြဖင့် ဂျပန်ိုင်ငံ၊ ဒိုင်ဝါသုေတသနအဖွဲမှ အတိုင်ပင်ခံ
ပုဂိလ် (၂) ဦးမှ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေချးစာချပ်ေဈးကွက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာအကူအညီအား ေဆာင်ရက်
ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ေမလအထိ နည်းပညာအကူအညီပထမအဆင့်အားလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၃ ခုှစ်၊
ဇွန်လမှ ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ေမလအထိ နည်းပညာအကူအညီ ဒုတိယအဆင့်အားလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၆
ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအထိ နည်းပညာအကူအညီ တတိယအဆင့်အားလည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။

၂.၆

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့် ေဆာင်ရက်ချက်များ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အာရှဗဟိုဘဏ်များေငွစာရင်းရှင်းလင်းေရးအဖွဲဝင်ြဖစ်သည်ှင့်အညီ အာရှဗဟို

ဘဏ်များ ေငွစာရင်းရှင်းလင်းေရးအဖွဲ၏ နီေပါိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် (၄၇) ကိမ်ေြမာက် ေအစီယူဒါိုက်တာအဖွဲအစည်း
အေဝးှင့် နည်းပညာကမ်းကျင်မေကာ်မတီအစည်းအေဝးသို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥကှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်
ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအေဝး၌ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များသည် ေအစီယူစနစ်တွင် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ြပည်တွင်း
ေငွေကးများသုံးစွဲိုင်ေရး၊ ေအစီယူစနစ်တွင် ထိေရာက်၍အဆင်ေြပမရှိေသာ ေငွေပးေချမစနစ် ြဖစ်ေစရန်အတွက် လိုအပ်
ေသာနည်းလမ်းများချမှတ်ိုင်ေရး၊ ေအစီယူစနစ် ချဲထွင်အသုံးြပိုင်ေရး၊ အားေကာင်းခိုင်မာမရှိေစေရးှင့် Cyber Security
ဆိုင်ရာ ေကာင်းမွန်စွာေဆာင်ရက်ထားရှိေရးတိုကို ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။
Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) စာချပ်အရ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် အာဆီယံ+၃
ိုင်ငံများမှ ဗဟိုဘဏ်များှင့် CMIM SWAP Facility ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် ြပည်တွင်းသုံးေငွေကးစာရင်းများ အြပန်အလှန်
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။
ထိုအြပင် International Monetary Fund (IMF)၊ Asian Development Bank (ADB)၊ International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD)၊ International Development Association (IDA) ှင့် The South East
Asian Central Banks (SEACEN) အဖွဲများ၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်သည်ှင့်အညီ စာရင်းဌာနသည် အဆိုပါအဖွဲအစည်းများှင့်
ိုင်ငံေတာ်ထည့်ဝင်ေကးကိစရပ်များ၊ ိုင်ငံေတာ်ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်မများ၊ စာရင်းလဲေြပာင်းေပးမများစသည့် စာရင်းပိုင်း
ဆိုင်ရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
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2.4

Implementation Interbank Market
To support the development of the banking sector and facilitate management of liquidity, Central

Bank of Myanmar has allowed interbank market deposit, and lending / borrowing in Myanmar Kyat in
collateralized and uncollateralized forms, and foreign currency lending, borrowing, FX spot, FX forward and
FX swap in January 2016. In April 2016, Central Bank of Myanmar promulgated two instructions for interbank
lending, borrowing, deposit and interbank FX transactions. In December 2017, Central Bank of Myanmar has
allowed Repo transactions in interbank market and promulgated instruction for Repo transaction.

2.5

Activities of Bond Market Development
Regarding the development of Bond Market, under the ASEAN Bond Market Initiative (ABMI)

program, with the assistance from the Japan - ASEAN Fund for the Technical Assistance (JAFTA), the ASEAN
Secretariat assigned consultants of Daiwa institute of Research (DIR), Japan to provide T.A for development
of bond market in Myanmar. T.A Phase I was implemented from June, 2011 to May 2012, and T.A Phase II was
also implemented from June 2013 to May 2014. T.A Phase III was also implemented from July 2015 to
November 2016.

2.6

Activities with International Organizations
As one of the members of Asian Clearing Union (ACU), Governor of the Central Bank of Myanmar and
th

delegates attended 47 ACU Board of Directors Meeting and Standing Technical Committee Meeting which
was held in Nepal. In the meeting, the discussions included issues relating to the use of domestic currency in
ACU mechanism, the implementation of web-based application, required measures for efficient and smooth
settlement in ACU mechanism, promoting of ACU trade, expanding and strengthening the ACU platform as
well as protecting Cyber Security.
Under the Chiang-Mai Initiative Multilateralisation Agreement, the Central Bank of Myanmar has
opened bilateral local currency accounts with all central banks of the ASEAN+3 countries for the CMIM SWAP
Facility purpose.
Additionally, as the member of the IMF, Asian Development Bank (ADB), International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA) and the South East
Asian Central Banks (SEACEN), the Accounts Department operates transactions with those organizations
regarding the state's contributions, repayment of State's loans and accounts transfers.
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၂.၇

၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဘာေရးှစ်ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာေရးှစ်ှင့် င်းယှဉ်
တင်ြပြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက် ဘာေရးှစ်ကုန်ဆုံးပီးေနာက် ဘာေရးှစ်သစ်

(ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရက်မှ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်ထိ) သို ကူးေြပာင်းိုင်ရန်အတွက် (၆) လ ဘာှစ်ြဖစ်ေသာ ၂၀၁၈
ခုှစ်၊ ဧပီလ (၁ ) ရက်ေန မှ စက်တင်ဘာ (၃၀) ရက်ေန အထိ ဘာှစ်ကို (၁၂) လ ဘာှစ်ြဖစ်ေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ှင့်
င်းယှဉ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၁)ရက်ေန မှ စက်တင်ဘာ (၃၀)ရက်ေန အထိ ဘာှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏
အသားတင်ဝင်ေငွစုစုေပါင်းမှာ ကျပ်သန်း (၃၇၄,၀၂၅.၆၆) ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာေရးှစ်၏ အသားတင်ဝင်ေငွမှာ
ကျပ်သန်း (၆၃၇,၁၈၅.၇၂) ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ဘာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက (၄၁.၃၀ %) ေလျာ့နည်းပါသည်။ ထိုသို ေလျာ့နည်း
ရြခင်းမှာ (၆)လဘာှစ်ကိုသာ ပိတ်သိမ်းရြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပီး၊ အဓိကအားြဖင့် ိုင်ငံြခားေငွရင်းှီးြမပ်ှံမမှ အတိုးရေငွှင့်
ေချးေငွအေပမှ အတိုးရေငွများ ေလျာ့နည်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၁)ရက်ေန မှ စက်တင်ဘာ (၃၀)ရက်ေန အထိ ဘာှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏
အသုံးစရိတ်စုစုေပါင်းမှာ ကျပ်သန်း (၅၅,၁၉၄.၈၁) ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်အတွင်း အသုံးစရိတစ
် ုစုေပါင်းမှာ ကျပ်သန်း
(၁၀၉,၅၄၈.၉၁) ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ဘာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက (၄၉.၆၂ %) ေလျာ့နည်းပါသည်။ ထိုသို ေလျာနည်းရြခင်းမှာ
(၆)လဘာှစ်ကိုသာ ပိတ်သိမ်းရြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပီး၊ အဓိကအားြဖင့် ေငွစကိုက်ှိပ်ခှင့် ပုဂလိကဘဏ်များမှ အပ်ှံေငွ
အေပ အတိုးေပးရေငွများ ေလျာ့နည်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။

၂.၈

ဘဏ်အချင်းချင်းစာရင်းရှင်းလင်းြခင်း
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဘဏ်အချင်းချင်း ချက်လက်မှတ်စာရင်းရှင်းလင်းြခင်းစနစ်တွင် ေငွေရး

ေကးေရးအဖွဲဝင်ဘဏ်များအြဖစ် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ ၊ ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခွဲများပါဝင်ပီး ေနြပည်ေတာ်
တွင် ဘဏ် (၂၀)၊ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲတွင် (၄၄) ဘဏ် ၊ မေလးဘဏ်ခွဲတွင် (၂၁) ဘဏ်တို ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ချက်လက်မှတ်ေစာင်ေရေပါင်း (၃၇၉,၈၇၁) ေစာင်ှင့် ေငွပမာဏ ကျပ်ဘီလီယံ
(၁၈,၅၈၄.၁၉) အား စာရင်းရှင်းလင်းေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂.၉

အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒအရ ဗဟိုဘဏ်သည် အစိုးရစာရင်းများအား ထိန်သိမ်းရပီး ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး

အဖွဲအစည်းများစာရင်း (၅၆) ခု၊ အြခားစာရင်း (၇၂) ခုှင့် ဝန်ကီးဌာနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏စာရင်း (၁၇၃) ခုတို၏ ဝင်ေငွှင့်
အသုံးစရိတ်စာရင်းများအား ြပစုရပါသည်။ ထိုစာရင်းများအား စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေငွတိုက်ဦးစီးဌာနသို
ေပးပိုရပါသည်။

၂.၁၀

ေငွေပးေချမစနစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် တစ်ခုမှာ ေဘးကင်းလုံ ခံ၊ ြမန်ဆန်အားထားရ

ေသာ ေငွေပးေချမစနစ်ကို ထူေထာင်ရန်ြဖစ်သည့်အတိုင်း ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေပးေချမဝါဒများ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ ြပည်သူများ၏ ေငွေကးလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊ ေငွေကးကိုင်တွယ်မေလာ့ချေရးှင့်
လက်ရှိ ေငွေပးေချမစနစ်ကို အဆင့်ြမင့်တင်ရန်အတွက် ချက်လက်မှတ်များအသုံးြပ ေငွေပးေချြခင်း၊ ိုင်ငံတကာကတ်များကို
ြပည်တွင်းတွင် အသုံးြပိုင်ရန်ှင့် ြပည်တွင်းဘဏ်များ၏ကတ်များကို ိုင်ငံတကာတွင် အသုံးြပိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ရက်ခဲ့
ပီးြဖစ်ပါသည်။
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2.7

Performance in comparison with the previous year
After the current fiscal year ended on March 31, 2018, Central Bank of Myanmar has a short fiscal
st

year of six months from April 1, 2018 to September 30, 2018 to alter the new fiscal year from 1 October to
th

30 September and that compared to previous fiscal year 2017-2018 (12-months).
In the short fiscal year of six months from April 1, 2018 to September 30, 2018, total comprehensive
income of the Central Bank of Myanmar reached Kyat (374,025.66) in million and in the FY 2017-2018, total
comprehensive income of the Central Bank of Myanmar reached Kyat (637,185.72) in million, registering
(41.30 %) decreased compared to previous year 12-months. This was reflected by income for interest on
foreign currency investment and Loan to banks.
In the short fiscal year of six months from April 1 , 2018 to September 30, 2018, total expenses of
the Central Bank of Myanmar spent kyat (55,194.81) in million and in the FY 2017-2018, total expenses spent
kyat (109,548.91) in million, (49.62 %) decreased compared to previous year 12-month. This was reflected by
decreased on printing of notes cost and interest expense on deposit auction from the private banks.

2.8

Clearing Settlement
In the Semi financial Year 2018, from April to September, the value of cheque clearing was kyat

(18,584.19) in billion and the number of cheques stood (379,871) participated by state owned banks ၊ private
banks and foreign bank branches. There are (20) member banks in Nay Pyi Taw, (44) member banks in
Yangon Branch and (21) member banks in Mandalay Branch.

2.9

Acting as Agent of the Government
In accordance with the Central Bank of Myanmar law, the Central Bank of Myanmar maintains the

Government Accounts and makes payment and accepts deposit of (56) State Economic Enterprises, (72)
Other Accounts and (173) Ministries and Departments on behalf of the Government and sends these accounts
to the Treasury Department of the Ministry of Planning and Finance.

2.10

Activities on the Development of Payment System
The Central Bank of Myanmar has laid down the policies to develop efficient, fast, safe and reliable

National Payment System as its main responsibility. To reduce cash payment and to promote Payment
System, Cheque Clearing Settlement, International cards for domestic uses and domestic cards for worldwide
use has been able to be implemented and conducted.
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ပိုမို၍ လုံ ခံစိတ်ချထိေရာက်မရှိေသာ ေငွေပးေချမကွန်ယက်အေဆာက်အအုံ တည်ေဆာက်ိုင်ရန်အတွက် JICA
အကူအညီြဖင့် Project for Modernizing the Funds Payment and Securities Settlement Systems in Myanmar ကို
၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစတင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ အကျိးေကျးဇူးအားြဖင့် Large Value Payment
များအတွက် အချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီစာရင်းရှင်းလင်းြခင်းစနစ် (Real Time Gross Settlement System) ှင့် ချက်လက်မှတ်
စာရင်းရှင်းလင်းမစနစ် (Mechanized Clearing House) တိုကို ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်ေန မှစတင်၍ အသုံးြပ
ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် CENTRAL BANK OF MYANMAR - NET System အား ိုင်ငံတကာအဆင့်မီြမင့်တင်
ိုင်ရန်ှင့် အာဆီယံေဒသတွင်း ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအသင့်အေနအထားသို ေရာက်ရှိေစရန်အတွက် CENTRAL BANK
OF MYANMAR - NET System Second Phase ကို JICA အေထာက်အပံ့ြဖင့် ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်
လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် go-live ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ေငွေပးေချမများ ြမန်ဆန်အဆင်ေြပလွယ်ကူမရှိေစရန်ှင့် User များ၊ Payment Service Provider များှင့်
Merchant များ စရိတ်သက်သာေစရန်အတွက် ေငွေပးေချမပုံစံသစ်ြဖစ်သည့် QR Code ေပးေချမများ တစ်ေြပးညီြဖစ်ေစရန်
ရည်ရယ်၍ National Standard for QR Code သတ်မှတ်ိုင်ေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှဦးေဆာင်၍
ဘဏ်များ၊ International Card Scheme များ၊ Mobile Financial Service Provider များပူးေပါင်း၍ Technical Committee
ှင့် Governance Committee တိုဖွဲစည်းခဲ့ပီး MMQR Specification Version 1.0 ကို ဘဏ်များက လိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်
ေအာင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။
Payment Sector တစ်ခုလုံး ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် Large Value Payment များသာမက Retail Payment, Crossborder Payment ှင့် Government Payment တို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် National Payment Strategy (2019-2024)
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်အတွက် World Bank ၏ နည်းပညာအကူအညီ ရယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
ထိုအြပင် ေငွေပးေချမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ြပန်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိေသာ ေငွေပးေချမဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ Payment
System Regulations ေရးဆွဲိုင်ရန်အတွက်လည်း World Bank ၏ နည်းပညာအကူအညီ ရယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
ေစျးကွက်အတွင်းရှိေငွေကးပမာကို ရည်မှန်းချက်ေဘာင်အတွင်းရရှိေစရန်ရည်ရယ်၍ စီးပွားေရးစနစ်၏ Liquidity
Forecasting ကို တွက်ချက်ခန် မှန်းပီးေနာက် စီးပွားေရးစနစ်အတွင်းမှ ကျပ်ေငွများထုတ်တ်ေပးရန်လိုအပ်ပါက ထုတ်တ်
ေပးိုင်ေရးအတွက် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် Deposit Auction ေခယူြခင်းကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ Deposit Auction (၁၂) ကိမ် ေခယူခဲ့ပီး ေဈးကွက်အတွင်းမှ ကျပ်ေငွ (၄,၁၃၇) ဘီလီယံကို ထုတ်ုတ်
ိုင်ခဲ့ပါသည်။
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကးရန်ပုံေငွအဖွဲ (International Monetary Fund –IMF) အကူအညီြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဗဟိုဘဏ်၏ ဘာေရးအစီရင်ခံသည့်စနစ်အား International Financial Reporting Standard (IFRS) ှင့်အညီ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
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To be able to build up safe, reliable and efficient payment network infrastructure, Project for
Modernizing the Funds Payment and Securities Settlement System in Myanmar has been implemented with
JICA Grant Aid since Feb, 2014. As a result, CENTRAL BANK OF MYANMAR -NET System (Real Time Gross
Settlement System) and Mechanized Clearing House (MCH) was able to be launched since January 5, 2016.
To upgrade current CENTRAL BANK OF MYANMAR -NET System in line with international standards
and to be ready for linkage in ASEAN Region, the Project of CENTRAL BANK OF MYANMAR -NET System Phase
II has been currently implementing with JICA Grant Aid and the targeted timeline of Phase II Project will be
October, 2020.
For the purpose of facilitating fast, easy, convenient and cost-saving for user, Payment Service
Providers and Merchants, the Technical Committee and Governance Committee composing of Banks,
International Card Schemes and Mobile Financial Service Providers leading by the Central Bank of Myanmar
has been discussing and conducting to set National Standard for QR Code for QR Code Payment, new
innovative Payment. MMQR Specification Version (1.0) can be defined to be followed by Banks, International
Card Schemes and Mobile Financial Service Providers.
It is also important to accomplish harmonized development of all Large Value Payment, Retail
Payment, Cross-border Payment and Government Payment to achieve the progress in the whole Payment
Sector. In order to do so, National Payment Strategy (2019-2024) has been drawn up with the technical
assistance of World Bank. Moreover, it is also implementing to be able to lay down necessary Payment
System Rules and Regulations.
With the aim of targeting monetary policy, Central Bank of Myanmar conducts Deposit Auction
(MMK) for fund absorption from ecosystem with multiple interest rates by estimating liquidity forecasting. In
the Semi-Financial Year 2018 from April to September, (12) Times of Deposit Auctions can be held and Kyat
(4,137) billion can be extracted from Eco System.
Central Bank of Myanmar has been implementing the Central Bank’s Financial Reporting System to
comply with the International Financial Reporting Standard (IFRS) by the technical assistance of International
Monetary Fund (IMF).
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၂.၁၁

ိုင်ငံြခားသုံးေငွဆိုင်ရာလိုင်စင်များ စိစစ်ထုတ်ေပးြခင်း
ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန ်ခွဲမဌာနသည် ိုင်ငံြခားသုံးေငွှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းများကို ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်

လုပ်ကိုင်ိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍ ိုင်ငံြခားသုံးေငွလုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို စိစစ်ထုတ်ေပးပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်း
ချက်များှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိုင်စင် (၂) မျိးကို ထုတ်ေပးပါသည်(၁)

ိုင်ငံြခားသုံးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် (Authorized Dealer License)

(၂)

ိုင်ငံြခားေငွများ ဝယ်ယူေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့်လိုင်စင် (Money Changer License)

ိုင်ငံြခားသုံးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် (Authorized Dealer License) ကို ၂၀၁၁ ခုှစ်၊
ိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်ေနတွင် ဘဏ် (၁၁) ဘဏ်အား စတင်ထုတ်ေပးခဲ့ပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်ကုန်အထိ ပုဂလိကဘဏ်
(၁၉) ဘဏ်ှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ် (၁၃) ဘဏ်တိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း
ိုင်ငံြခားသုံးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် (Authorized Dealer License) များ ထပ်မံခွင့်ြပ ထုတ်ေပး
ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။
ိုင်ငံြခားသုံးေငွများေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိထားေသာ ဘဏ် (၁၉) ဘဏ်ှင့် ိုင်ငံြခားေငွများ
ဝယ်ယူေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့်လိုင်စင်ရဘဏ် (၄) ဘဏ်တိုသို ေငွလဲေကာင်တာ (၉၈၅) ခု ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပခဲ့ပီး ယင်းအနက်
(၉၂၄) ခုမှာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ဘဏ်များ၏ ေငွလဲေကာင်တာများတွင် ိုင်ငံြခားေငွ (၅) မျိးြဖစ်သည့် အေမ
ရိကန်ေဒလာ၊ ယူို၊ စကာပူေဒလာ၊ ထိုင်းဘတ်ှင့် မေလးရှားရင်းဂစ်တို ဝယ်ယူေရာင်းချြခင်းကို ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။
ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဂလိကဘဏ်များအြပင် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်းများအား ိုင်ငံြခား
ေငွများ ဝယ်ယူေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့်လိုင်စင် (Money Changer Licence) ကို ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်
ရက်ခွင့်ြပခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ကုမဏီ (၁၄) ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ၂၀၁၈
ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ဘဏ်မဟုတ်သည့် ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်း (၃၂၈) ခု မှ Money Changer Counter (၄၆၀) ြဖင့်
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
၃၀.၉.၂၀၁၈ ရက်ေန အထိ လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက် ခွင့်ြပထုတ်ေပးခဲ့သည့် ိုင်ငံြခားသုံးေငွလိုင်စင်အေြခအေန
အား ဇယား (၉) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်-

၂.၁၂

ြပည်ပေချးေငွများအား ေချးယူခွင့်ြပြခင်း
ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန် ခွဲမဥပေဒအရ သာမာန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာများအား လွတ်လပ်စွာ လဲေြပာင်းခွင့်ြပေသာ်လည်း

ေငွလုံးေငွရင်းလဲေြပာင်းြခင်းများကိုမူ

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က

စိစစ်ကီးကပ်လျက်ရှိပါ

သည်။ ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန် ခွဲမဥပေဒှင့်အညီ ေငွလုံးေငွရင်းစာရင်းပိုင်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပေချးေငွအား ြပည်တွင်းြပည်ပ
ကုမဏီများကရယူရာတွင် ေချးေငွဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များြပဌာန်းပီး စိစစ်ခွင့်ြပလျက်ရှိပါသည်။ ြပည်ပေချးေငွရယူြခင်း
ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအား ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဆိုဒ် www.cbm.gov.mm တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ရင်းှီးြမပ်ှံမအြဖစ် ဝင်ေရာက်လာေသာ
ြပည်ပေချးေငွ အေမရိကန်ေဒလာ (၁,၁၁၈.၅၆) သန်း၊ ယူို (၄.၃၀) သန်း၊ ဂျပန်ယန်း (၂၂၀) သန်းှင့် ြမန်မာကျပ် (၇,၄၄၀)
သန်းှင့်ညီမေသာ အေမရိကန်ေဒလာတိုအား ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။
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2.11

Issuing Foreign Exchange License
With a view to facilitate foreign exchange dealing in conformity with the Foreign Exchange

Management Law, Foreign Exchange Management Department scrutinizes and grants the two following
licenses:
(a)

Authorized Dealer License

(b)

Money Changer License

The authorized dealer licenses have been issued to 11 private banks since November 25, 2011 and, at
the end of FY 2017-2018, 19 private commercial banks and 13 foreign banks have been granted. In the FY
2018 (April to September), the authorized dealer licenses have not yet been issued.
The money changer counters of these banks have been permitted to perform the money changing
business; buying and selling foreign currencies: USD, Euro, SGD, THB and MYR. By the end of Sept 2018, 15 new
Money Changer counters of private banks and 14 additional counters of non-bank companies are permitted to
conduct money changing business. At the end of Sept 2018, 924 money changer counters are in full swing
while the commercial banks have been permitted to open 985 money changer counters all over the country.
Moreover, the Central Bank of Myanmar has allowed 328 non-bank companies to operate the money
changing business since December 2012, and thus 460 Money Changers of t h e s e companies are providing
services at the end of Sept 2018.
List of the issued FE Licenses based on the types of business upto 30 Sept, 2018 is shown in the table
(9).

2.12

Permission of Offshore Loans
Despite, there is no restriction on current account transactions, Central Bank of Myanmar controls

certain extend of the capital account transaction as per Foreign Exchange Management Law. Offshore loans
by local/ foreign companies are required to meet criteria set by the Central Bank of Myanmar and get
approval. Criteria for offshore loan were posted on the Central Bank of Myanmar’s website
www.cbm.gov.mm.
Within the FY 2018 (April to September) Central Bank of Myanmar approved the offshore loan
amounting to USD 1,118.56 million , Euro 4.30 million, Jpy 220 million and MMK 7,440 million.
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ဇယား (၉)

(၃၀.၉.၂၀၁၈) ရက်ေနအထိ လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက် ခွင့်ြပထုတ်ေပးခဲ့သည့် ိုင်ငံြခားသုံးေငွလိုင်စင် အေြခြပဇယား
ိုင်ငံြခားသုံးေငွများ

ိုင်ငံြခားေငွများ ဝယ်ယူ/

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား

ေရာင်းချ/

သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်

လဲလှယ်ေပးခွင့်လိုင်စင်

A.D License

M.C License

၆၃

-

၆၃

၂။ ဟိုတယ်/ မိုတယ်/ အင်းှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း

-

-

-

၃။ ကုန်တိုက်ကုန်ပေဒသာဆိုင်

-

-

-

၄။ ေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း

-

-

-

၅။ စားေသာက်ဆိုင်

-

-

-

၆။ အြခားဌာနများ

-

-

-

၃၂

၄

၃၆

၂။ ဟိုတယ်/ မိုတယ်/ အင်းှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း

-

၁

၁

၃။ ေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း

-

-

-

၄။ ကုမဏီများ

-

၃၂၈

၃၂၈

၅။ စားေသာက်ဆိုင်

-

-

-

၆။ အြခားဌာနများ

-

-

-

၉၅

၃၃၃

၄၂၈

လုပ်ငန်းအမျိးအစား

(က)

ိုင်ငံေတာ်အဖွဲအစည်းများ
၁။ ဘဏ်

(ခ)

ပုဂလိကအဖွဲအစည်းများ
၁။ ဘဏ်

စုစုေပါင်း

၂.၁၃

စုစုေပါင်း

ဘဏ်များအကားိုင်ငံြခားေငွေကးေစျးကွက် Interbank FX Market ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများ
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လပတ်အတွင်း ိုင်ငံြခားေငွေကးေစျးကွက် (Interbank Market)

တွင် ဘဏ်အချင်းချင်းေရာင်းဝယ်သည့် ိုင်ငံြခားေငွပမာဏ (Spot Traded Volume) ှင့် ေစျးကွက်အတွင်း ဘဏ်ှင့်
Customer များအကား ေရာင်းဝယ်သည့် ိုင်ငံြခားေငွပမာဏ (Customer Traded Volume) တိသ
ု ည် သိသာစွာ ဖွံဖိးတိုး
တက်လာသည်ကို ေအာက်ပါ ပုံ (၁၄) ြဖင့် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
ပုံ-၁၄
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Table (9) Status of Foreign Exchange Authorized License as on 30.9.2018.
License Category
(A)

(B)

Money Changer

License

License

Total

State-owned Enterprise
1. State-ownedBanks

63

-

63

2. Hotel & TourismEnterprise

-

-

-

3. DepartmentStore

-

-

-

4. GemsEnterprise

-

-

-

5. Restaurant

-

-

-

6. OtherEnterprise

-

-

-

1.PrivateBanks

32

4

36

2.Hotel & TourismEnterprise

-

1

1

3.GemsEnterprise

-

-

-

4.Companies

-

328

328

5.Restaurant

-

-

-

6.OtherEnterprise

-

-

-

95

333

428

Private Enterprise

Total

2.13

Authorized Dealer

The Interbank Foreign Exchange Market in Myanmar
The interbank foreign exchange market was boomed from April to September, 2018. The spot traded

volume in the interbank market (dealing with bank to bank) and the customer traded volume in the
interbank market (dealing with bank and customers) are shown by the following chart (14).
Chart-14
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ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန ်ခွဲမဌာနသည် ဘဏ်များအကား ိုင်ငံြခားေငွေကးေစျးကွက်
ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်အတွက် အဆိုြပေရာင်းဝယ်သည့် ေစျးန်း၊ အမှန်တကယ်အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်သည့်ေစျးန်းှင့်
အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်သည့် ိုင်ငံြခားေငွပမာဏတိုအား တစ်ေန (၄) ကိမ် စာရင်းေကာက်ယူပီး အများြပည်သူထံ သတင်း
ထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ေန စဉ် နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ၊ ေန လည် (၁၂:၀၀) နာရီ၊ မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီှင့် ညေန (၄:၀၀)
နာရီတိုတွင်ြဖစ်ေပသည့် ေစျးန်းများအားရယူပီး ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဆိုဒ် www.cbm.gov.mm ှင့် တယ်လီဖုန်း
အမှတ် ၀၁-၈၆၀၅၁၀၀ မှတဆင့် သတင်းြပန်ကားေပးလျက်ရှိပါသည်။
ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန ်ခွဲမဌာနသည်

AD လိုင်စင်ရဘဏ်များတွင် ေန စဉ်ေဆာင်ရက်ေနသည့် ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ

စာရင်းများ (Trade Transactions) ှင့် ကုန်သွယ်မမဟုတ်ေသာစာရင်းများ (Non Trade Transactions) တွင် ိုင်ငံြခားေငွ
စီးဝင်/စီးထွက်မ (FX Inflow & Outflow) စာရင်းများအား Electronic Reporting System (ERS) ကို အသုံးြပလျက်
စစ်ေဆးြခင်း၊ စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းတိုကို အချန
ိ ်ှင့်တေြပးညီ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် (ဧပီလမှ စက်တင်ဘာ
လအထိ) (၆) လပတ်ကာလအတွင်း ဘဏ်များမှ ERS ြဖင့် သတင်းေပးပိုချက်အရ ိုင်ငံြခားေငွစီးဝင်မပမာဏ (FX Inflow)
မှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၃၀.၆၁ ဘီလီယံခန် ှင့် ိုင်ငံြခားေငွစီးထွက်မပမာဏ (FX Outflow) မှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၃၁.၀၅
ဘီလီယံခန် ရှိပါသည်။
ြပည်ပသို ပိုကုန်တင်ပိုထားေသာ ကုမဏီများ၏ ပိုကုန်ရေငွများ ြပည်တွင်းသို ဝင်ေရာက်မ/ကျန်ရှိမ အေြခအေန
များကို အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (MACCS) စနစ်ှင့် ဗဟိုဘဏ်၏ Electronic Reporting System (ERS) Software တို
ြဖင့် ချိတ်ဆက်စီစစ်လျက်ရှိပီး ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လအတွင်း ကုမဏီ (၃၂၆) ခုထံမှ ပိုကုန်ရေငွ
ပမာဏ အေမရိကန်ေဒလာ (၆၈၇.၉၅) သန်း ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ြပည်တွင်း AD လိုင်စင်ရဘဏ် (၂၂) ဘဏ်အနက် Trade Financing
ြပလုပ်ေသာဘဏ် (၁၇) ဘဏ်မှ Import Financing ပမာဏ အေမရိကန်ေဒလာ (၁၂၁၇.၉၅) သန်း ြဖစ်သည့်အတွက်
Import Financing ေဆာင်ရက်ေပးမမှာ စုစုေပါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ၂၀.၂၇% ြဖစ်ပီး Export financing ပမာဏ
အေမရိကန်ေဒလာ (၄၃.၇၅) သန်း ြဖစ်သည့် အတွက် Export Financing ေဆာင်ရက်ေပးမမှာ စုစုေပါင်းပိုကုန်တန်ဖိုး၏
၁.၂၈ % ြဖစ်ပါသည်။

၂.၁၄

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ၊ ေငွေကးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ပီးစီးမ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒအရ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွစကများြဖစ်ေသာ ြပည်တွင်းသုံးစွဲ

ေငွကို တစ်ဦးတည်းထုတ်ေဝသူအြဖစ် ေဆာင်ရက်ရသည်ြဖစ်ရာ ေငွေကးလုပ်ငန်းစီမံခန ်ခွဲမဌာနအေနြဖင့် ေငွစကများကို
ြဖည့်တင်းရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ထုတ်ေဝရာတွင်လည်းေကာင်း စနစ်တကျ စီမံခန ်ခွဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ေဝထားေသာ ေငွစကအမျိးအစား(၁၅)မျိးကို ြပည်သူလူထုအတွင်း လွယ်ကူစွာအသုံးြပိုင်ရန်
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များြဖစ်ေသာ ိုင်ငံပိုင်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များှင့် ပုဂလိကဘဏ်များမှတစ်ဆင့်
ြဖန်ေဝလျက်ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ တန်ဖိုးငယ်ေငွစကများအပါအဝင် စုစုေပါင်းကျပ် (၃,၀၂၈.၉၇၄)
ဘီလီယံ ြဖန ်ေဝိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဇယား (၁၀) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ြဖန ်ေဝခဲ့ေသာ ေငွစကအေြခြပဇယား
အေကာင်းအရာ
ိုင်ငံပိုင်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များှင့်
ပုဂလိကဘဏ်များသို ြဖန ်ေဝခဲ့သည့် ေငွစကများ

ပမာဏ (ကျပ်-ဘီလီယံ)
၃,၀၂၈.၉၇၄
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Foreign exchange management department collects the quoted prices, actual traded prices and
volume four times a day to disclose to the public at 10:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM and 4:00 PM every day
except holidays. That information can be searched through the Central Bank of Myanmar website:
www.Central Bank of Myanmar .gov.mm or automatic answering machine number + 95 8605100.
The FEMD is monitoring foreign currency inflows / outflows for trade & non-trade transactions of
Authorized Dealer commercial banks by electronic reporting system (ERS). According to the reported data by
the banks during the period of 2018 (April-Sep), we found out that the total amount of foreign currency
inflows was about USD 30.61 billion and outflows was USD 31.05 billion respectively.
Authorized Dealers are responsible to verify whether the export proceeds are received or not within
six months from the date of shipment of good and view the export documentation which the exporter lodged
at the time of the original export in connecting with Electronic Reporting System (ERS) of Central Bank of
Myanmar and MACCS of Customs. During April to September 2018, the receipt of export proceeds are received
US$ 687.95 million from 326 companies.
From April to September 2018, 17 banks out of 22 Local Authorized Dealer banks supported Trade
Financing. Total Import Financing Amount of these banks is USD 1217.95 million and import financing % of
total import amount is 20.27 % and Total Export Financing Amount of these banks is USD 43.75 million and
export financing % of total export amount is 1.28 %.

2.14

The Implementing Currency Management in 2018 (April to September)
According to the Central Bank of Myanmar Law, Central Bank of Myanmar acts as the sole issuer of

domestic currency either banknotes or coins and conducts operations to ensure the stability of banknote
supply and to maintain public confidence in banknotes. The Currency Management Department issues fifteen
denominations notes and distributes them to public through State Banks and Private Banks for easily
handling to be dealing. According to the Financial Institutions Law of Myanmar, Myanmar Economic Bank is
the agent bank of Central Bank of Myanmar. In this FY 2018 (April to September) Currency Department
distributed banknotes to the public including small notes to the whole nation through State Banks and
Private Banks.
Table (10) shows Currency Issued to the State Bank and Private Banks in the FY 2018 (April to September)
Particular
Issued notes to State Banks and Private Banks

Amount ( Kyat in Billion )
3,028.974
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ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ် ေဆာင်ရက်ေနေသာ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များှင့် ပုဂလိက
ဘဏ်များသို ဘာေငွထုတ်ေပးြခင်း၊ ြပန်လည်လက်ခံြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ ဘဏ်များမှ ကျပ် (၃,၅၀၇.၇၅၉) ဘီလီယံ ေပးသွင်းလာပါသည်။ ဘဏ်များမှ ြပန်လည်ေပးသွင်းလာ
သည့် ေငွစကများကို အေသးစိတ်ြပန်လည်ေရတွက်စစ်ေဆး၍ ြပန်လည်ထုတ်ေဝိုင်သည့်ေငွစကများ (Fit notes) ှင့်
ြပန်လည်သုံးစွဲရန်မသင့်ေတာ်ေသာေငွစကများ (Unfit notes) အြဖစ် စိစစ်ေရးချယ်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် ြပန်လည်ထုတ်ေဝိုင်ေသာ ေငွစကကျပ် (၁,၉၅၂.၇၀၄) ဘီလီယံ
ှင့် ြပန်လည်သုံးစွဲရန်မသင့်ေတာ်ေသာ ေငွစကအြဖစ် ကျပ် (၁,၀၃၀.၂၂၉) ဘီလီယံခန ် ေရးချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဇယား (၁၁) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ြပန်လည်လက်ခံပီး စစ်ေဆးထားသည့် ေငွစက အေြခြပဇယား
(ကျပ်-ဘီလီယံ)
စစ်ေဆးြခင်း
အေကာင်းအရာ

လက်ခံရရှိမ

ြပန်လည်ထုတ်ေဝိုင်သည့်

အသုံးမြပိုင်ေသာ

ေငွစကများ

ေငွစကများ

1,952.704

1,030.229

ိုင်ငံပိုင်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များှင့်
ပုဂလိကဘဏ်များမှ လက်ခံရရှိမ

(U.G &

3,507.759

Invoice)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ေဝေသာ ေငွစကများအနက် ၁/- ကျပ်တန်မှ ၅၀၀/- ကျပ်တန်အထိ ေငွစက
များသည် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲမများြပားသြဖင့် ေဟာင်းွမ်းသွားသည့် ေငွစကများကို ြပန်လည်သုံးစွဲိုင်သည့် သစ်လွင်ေကာင်း
မွန်ေသာ ေငွစကများြဖင့် လဲလှယ်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် အဆိုပါ ေဟာင်းွမ်းေငွစကများကို အပီးသတ်ဖျက်ဆီး
ေရးဌာနစိတ်တွင် ဖျက်ဆီးမြပလုပ်ပါသည်။
ဇယား (၁၂) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ေဟာင်းွမ်းေငွစက အေြခြပဇယား
အေကာင်းအရာ
ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ေဟာင်းွမ်းေငွစက

ပမာဏ (ကျပ်-ဘီလီယံ)
811.234

ေငွေကးစီမံခန ်ခွဲမဌာနသည် ိုင်ငံပိုင်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များှင့် ပုဂလိကဘဏ်များသို ေငွစကများ ြဖန ်ေဝ
ေပးြခင်းသာမက ၄င်းတို၏ ေငွေကးေသတာှင့် ေငွေကးလက်ကျန်တိုကိုလည်း ကီးကပ်လျက်ရှိသည်။ မိမိတို၏ ေငွေကး
ကိုယ်စားလှယ် ဘဏ်ခွဲများြဖစ်သည့် နယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များ၏ ေန စဉ်ေငွေကးေသတာမှ သွင်း/ထုတ်ြပလုပ်ရာတွင်
မှတ်တမ်းြပသည့် ေငွေကးေသတာစာရင်းလာများ၊ ေန စဉ်ေငွသားလက်ကျန်စာရင်းများအား စုစည်း၍ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်
ေငွေကးလှည့်လည်သုံးစွဲေငွစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်လျက်ရှိပါသည်။ ှစ်စဉ်လှည့်လည်သုံးစွဲေငွစာရင်းအား ပုံ(၁၅)
ြဖင့် ြပစုတင်ြပအပ်ပါသည်။
ပုံ(၁၅) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း လှည့်လည်သုံးစွဲေငွ
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According to the Financial Institutions Law, specifically the Currency Management Department
receives/issues banknotes from/to State Banks and Private Banks (Financial Institutions) and counted the
banknotes which received from them and examined them to verify their authenticity and checked their
fitness for recirculation. At the FY 2018 (April to September), Central Bank of Myanmar received over
3,507.759 billions and examined the fit notes over 1,952.704 billons and the unfit notes about 1,030.229
billions.
Table (11) shows Receiving and Examining Fit / Unfit notes in the FY 2018 (April to September)
Particular

Receives

(Kyat in Billion)

Examination
Fit

Unfit

1,952.704

1,030.229

Receive from State Banks and
Private Banks

3,507.759

U.G & Invoice

Beside, the nature of the notes is going oldish and defective when they are being held hand by hand,
especially small notes from 1 kyat note to 500 kyat notes. The currency Department exchanged those oldish
and defective notes with the fresh notes without taking any charges. These oldish and defective notes are
destroyed at Final Destruction Section.
Table (12) shows oldish and defective notes destroyed in the FY 2018 (April to September)
Particular

Amount ( Kyat in Billion)

Destroyed (oldish and defective notes)

811.234

The Currency Management Department therefore not only distributes currencies to the State Banks
but also controls their Currency Chest and Hand Balance. Putting out or withdrawing, putting in or depositing
from/ to Currency Chest, concerning the transaction of MEB and recorded in the chest book and informed to
Currency Management Department as chest slips and its evening Hand Balance. The Currency Management
Department collects and records MEB’s chest slips and Hand Balance daily and withdraws Currency in
Circulation once a week. Currency in Circulation includes hand balance of public, hand balance of State
Banks and balance of Private Banks. Yearly CIC is shown by the chart (15).
Chart -15 shows Currencies in Circulation (CIC) in the FY 2018

(April to September)

54
၂.၁၅

ဘဏ်လုပ်ငန်းလုံ ခံေရး

ရည်ရယ်ချက်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ။

သတင်းှင့်လုံ ခံေရးဌာနအား ြမန်မာိုင်ငံရှိ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ

ှင့် ဘဏ်အသီးသီး၏လုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်ေချာေမွေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ေဆာင်သွားရန်
ရည်ရယ်ဖွဲစည်းထားသည်။ ဤဌာနသည် လုံ ခံေရးအစီအမံများေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတိက
ု ို လုံ ခံေရးအသိ
စိတ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရသည့်အြပင် ဘဏ်ပိုင်ပစည်းများ၊ အေဆာက်အအုံ၊ စာရက်စာတမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများှင့် နယ်ေြမေဒသ
လုံ ခံေရးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ထားမအေပ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းများကို ေဆာင်ရက်ရသည်။
အေြခခံကျေသာလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ။

ဘဏ်လုပ်ငန်းများ လုံ ခံမရရှိိုင်ရန်အတွက် အေြခခံလုပ်ေဆာင်ရမည့် လုံ ခံ

မနယ်ပယ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က)

သတင်းလုံ ခံေရး

(ခ)

ပစည်းလုံ ခံေရး

(ဂ)

ဝန်ထမ်းလုံ ခံေရး

(ဃ)

လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်လုံ ခံေရး

သတင်းှင့်လုံ ခံေရးဌာန၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများ။

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းှင့်လုံ ခံေရး

ဌာန၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က)

လုံ ခံမေလ့လာြခင်းှင့်စစ်ေဆးြခင်း။

စစ်ေဆးေရးအဖွဲများသည် Money Changer Counter (၂၀)

ခုတိုအား လုံ ခံမေလ့လာြခင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။
(ခ)

သတင်းများစုေဆာင်းတင်ြပြခင်း။

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲများ၏ လက်ရှိအေြခအေနများ၊ အြခားေသာ

အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဗဟိုဘဏ်ဥက၊ ဒုတိယဥကများှင့်
န်ကားေရးမှးချပ်များထံသို သတင်းအချက်အလက်များ စုစုေပါင်း (၂၃၀၃) ပုဒ် စုစည်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။
(ဂ)

လုံ ခံမအကာအကွယ်ေပးတာဝန်ေဆာင်ရက်ြခင်း။

အေရးကီးပုဂိလ်များှင့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ

အစည်းများမှကျင်းပြပလုပ်သည့် အစည်းအေဝးများှင့်အခမ်းအနားများ၊ အဖိုးတန်ပစည်းများှင့် ေငွေကး
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာ၌ လုံ ခံမအကာအကွယ်ေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ
သည်။

55
2.15

Banking Security

Objectives and Functions:

The Information and Security Department conducts the security measures

to ensure for successful, smooth and performing of all the banks and financial institutions in Myanmar. This
department performs planning and implementing of security plan with security intelligences through
placement of security staff and also reviewing of the overall security arrangements for the Bank’s properties,
premises, documents, personnel and field works.
Basis Security Measures: The following are the basic security measures to ensure Banking Security:
(a)

Security of INFORMATION

(b)

Security of MATERIALS

(c)

Security of PERSONNEL

(d)

Security of SYSTEM

Performances of Information and Security Department:

Performances

of

Information

and

Security

Department in Year 2018 (April to September) are as follows:
(a)

Survey and Inspection on Financial Institutions:

Teams of Security Survey and Inspection

inspected the security of (20) numbers of Money Changer Counters.
(b)

Submission of information:

The Information and Security Department submitted (2303)

information regarding the current situations of the Financial Institutions and other situations
to the Governor, Deputy Governors and Directors-General of the Central Bank of Myanmar.
(c)

Protection of Intelligence Cover:

The Information and Security Department performed

intelligence cover for the transportation of currency remittance and valuable materials, and
official meetings and formalities of important persons and financial institutions.
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အပိုင်း (၃)
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းက ဖွံဖိးတိုးတက်မများ
Part (III)
DEVELOPMENTS IN MYANMAR’S
BANKING INDUSTRY
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၃.၁

ြပည်တွင်းပုဂလိကဘဏ်များသို ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အများြပည်သူအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများ လွယ်ကူစွာရရှိိုင်ေစရန်

ပုဂလိကဘဏ်များအား ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ စုစုေပါင်း ြပည်တွင်းပုဂလိကဘဏ် ၂၇
ဘဏ် ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

၃.၂

ိုင်ငံြခားဘဏ်များအား ြမန်မာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ိုင်ငံြခားဘဏ် (၁၃) ဘဏ်သို ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ခွင့်လိုင်စင်ေပးအပ်ပီး ြပည်တွင်း

ပိုကုန်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အေထာက်အကူြပေစရန် ိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများအား ြပည်တွင်းပိုကုန်
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သူများအတွက် ပိုကုန်ေချးေငွြဖည့်ဆည်းမ (Export Financing) ှင့် ပိုကုန်လုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပ်သည့်
ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။

၃.၃

ိုင်ငံြခားဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်ုံးများှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီစဉ်ေဆာင်ရက်မများ
ိုင်ငံြခားဘဏ်များအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများှင့် အဆက်

အသွယ်ရယူရန်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ိုင်ငံြခားဘဏ်များ ဖွင့်ခွင့်ြပသည့်အခါ အေြခအေနေကာင်းများရရှိရန်အတွက် ယင်းတို
၏ ကိုယ်စားလှယ်ုံးများအား ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း
ခွင့်ြပပီးိုင်ငံြခားဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်ုံးအေရအတွက်မှာ (၄၄) ခု ြဖစ်ပီး၊ ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးကုမဏီ ကိုယ်စားလှယ်ုံး
အေရအတွက်မှာ (၅) ခု ြဖစ်ပါသည်။

၃.၄

ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးှင့် အကမ်းဖက်မအား ေငွေကးေထာက်ပံ့မတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုး
တက်မများ
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ AML/CFT ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်မများ

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် တားဆီးှိမ်နင်းေရးအဖွဲများြဖစ်သည့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ အဂတိ
လိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်၊ ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက် ေရးဗဟိုအဖွဲ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို
ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ၊ အကမ်းဖက်မတိုက်ဖျက်ေရး
ဗဟိုအဖွဲ၊

ေငွေကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲှင့်အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဉီးစီးဌာနတို

ကဲ့သို

ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ဌာနအဖွဲအစည်းများက စုံစမ်း
စစ်ေဆးေပေပါက်သည့်အမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်တွင်းလူပုဂိလ်ှင့်အဖွဲအစည်းများက ဘဏ်များတွင်
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်

ေငွေရးေကးေရးေဆာင်ရက်ချက်များကို

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က

ဘဏ်များသို သတင်းအချက်အလက်များေတာင်းခံ၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများသို ဆက်လက်ြပန်ကား
ေပးြခင်းှင့် လူပုဂိလ်ှင့် အဖွဲအစည်းများ၏ ေငွေကးှင့်ပိုင်ဆိုင်မများကို အမစုံစမ်းစဉ်ကာလအတွင်း
ေငွသွင်း/ ေငွထုတ်ြပလုပ်ြခင်းမှ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရန် ဘဏ်များသို န်ကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊
ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းချက် ၆၉ ခုအတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်များ
သို ေမးြမန်းေြဖကားေပးခဲ့ြခင်းြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်၊
(ခ)

ထိုအြပင် ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲမှ အမိန ်ထုတ်ြပန်၍ ဖွဲစည်းသည့် ေငွေကးခဝါချမှင့်
အကမ်းဖက်မကို ေငွေကးေထာက်ပံ့မတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲတွင် အဖွဲဝင်အြဖစ်
ပါဝင်ဖွဲစည်းရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ

န်ကားေရးမှးှင့် ဒုတိယန်ကားေရးမှးအဆင့်ရှိ

အရာထမ်းများကို တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီ ၁ ရက်ေန မှ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်ေန အထိ
ယင်းကဲ့သို အဖွဲ ၆ ဖွဲတွင် တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
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3.1

Issuing new licenses to establish local banks
Aiming at the public can access the banking services easily, the Central Bank of Myanmar has

granted the banking licenses to 27 private banks as at September 2018.

3.2

Allowing the Foreign Banks to enter and conduct in Myanma Banking Industry
Central Bank of Myanmar granted thirteen foreign banks to open a branch each in the country and

allowed the foreign bank branches to conduct export financing and banking services relating to export
business for domestic exporters to support the development of domestic export business.

3.3

Arrangement on foreign banks’ representative offices
To conduct liaison services relating to business and finance and taking into consideration of

favorable conditions when granting new foreign banks licenses, foreign banks’ representative offices are
opened in Myanmar. At the end of September 2018, there are 44 foreign bank representative offices and 5
representative offices of foreign finance companies in the system.

3.4

Progress made on Implementation of AML/CFT Regime
The AML/CFT implementations of Central Bank of Myanmar during 2018 (April to September) are as

follows;
(a)

The Central Bank of Myanmar is actively cooperating with the law enforcement agencies
such as AMLCB, CCDAC, CCCT, FIU and BSI in which we identified the financial transactions
of domestic designated persons and entities through banks and forwarded information to
requested law enforcement agencies. And the Central Bank of Myanmar instructed banks to
temporarily freeze the funds and assets of those domestic designated persons and entities
upon request by these Law enforcement agencies. From April to September 2018, there were
69 requests received and responded by the Central Bank of Myanmar accordingly;

(b)

Additionally, the Central Bank of Myanmar dispatches its directors and deputy directors as a
member of the investigation body formed by the AMLCB for the further investigation of
potential ML/TF cases. In April to September 2018, 6 dispatches were made.
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၃.၅

ေငွေရးေကးေရးအလုံးစုံပါဝင်မ (Financial Inclusion) ဆိုင်ရာတိုးတက်ေဆာင်ရက်မများ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေကးေရးကတွင် ြပည်သူများပါဝင်လာိုင်ပီး Financial Inclusion ကို

တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ေချးေငွလိုအပ်ေနေသာ လုပ်ငန်းရှင်များှင့် အများြပည်သူသို ေချးေငွပံ့ပိုးေပးိုင်ရန် ရည်ရ ယ်၍
ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ (Non-Bank Financial Institutions-NBFIs) တည်ေထာင်ခွင့်ြပလျက်
ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိ NBFI ၂၅ ခု ကို တည်ေထာင်ခွင့်ြပပီးြဖစ်ပါသည်။
ဘဏ်က Technical Service Provider (TSP) ငှားရမ်း၍ ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းမရှိသည့်ေနရာများတွင် ၎င်း၏
ကိုယ်စားလှယ် (agent) များမှတစ်ဆင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းအား Mobile application အသုံးြပ၍ ဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ရန်အတွက်
ဘဏ်များအား မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့်ြပထားရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိ ပုဂလိကဘဏ် ၉ ဘဏ်မှ
မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မလက်လှမ်းမမီသည့် ေဒသများမှ
ြပည်သူများ ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မကို အလွယ်တကူရရှိေစရန်အတွက် မိုဘိုင်းနည်းပညာကိုအသုံးြပ၍ ေငွေပးေချမှင့်
ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို ကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့် ဝန်ေဆာင်မရရှိရန်ရည်ရ ယ်၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
ကုန်အထိ မိုဘိုင်းကွန်ရက်ေဆာင်ရက်သူ ၂ ခုှင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း ၁ ခု တိုအား မိုဘိုင်းေငွေရး
ေကးေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေကးေရးကတိုးတက်ေရးအြမင်ြဖင့် ေခတ်မီနည်းပညာအေြခခံေသာ
ထိေရာက်လုံ ခံမရှိသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဗဟိုဘဏ်မှ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ATM စက်အလုံးေပါင်း ၉၁ လုံး တပ်ဆင်ရန် ခွင့်ြပခဲ့ပီး ြပည်တွင်း
ပုဂလိကဘဏ်ခွဲအသစ် ၅၂ ဘဏ် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွေရးေကးေရးပါဝင်မလုပ်ငန်းစဉ်
တိုးတက်ေရးအတွက် တိုးချဲေဆာင်ရက်ခဲ့သည်များကို ေအာက်ပါဇယား (၁၃) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်ဇယား (၁၃) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွေရးေကးေရးပါဝင်မလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက် ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ချက်များ
စဉ်

ဘဏ်အမည်

ဘဏ်ခွဲ

ATM

မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း

၁

ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်

၆

၈



၂

ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက်

-

-



၃

သမဝါယမဘဏ်လီမိတက်

၈

၂၃



၄

ရတနာပုံဘဏ်လီမိတက်

-

-

-

၅

ြမဝတီဘဏ်လီမိတက်

၆

၇



၆

ရန်ကုန်မိေတာ်ဘဏ်လီမိတက်

၁

-

-

၇

ိုးမဘဏ်လီမိတက်

၁

-

-

၈

ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်လီမိတက်

၂

-



၉

အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်

-

-

-

၁၀

ထွန်းေကာ်မာရှယ်ဘဏ်လီမိတက်

-

-

-

၁၁

ကေမာဇဘဏ်လီမိတက်

-

-

-

၁၂

အင်းဝဘဏ်လီမိတက်

၆

၁



၁၃

အာရှစိမ်းလန်းမဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်

၃

၂၂



၁၄

ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်

၈

-

-

၁၅

ယူိုက်တက်အမရဘဏ်လီမိတက်

၂

-

-
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3.5

Improving Financial inclusion
Aiming at providing credit to public and businessmen who need loans and improving financial

inclusion, Central Bank of Myanmar has allowed establishing 25 Non-Bank Financial Institutions as at
September 2018.
Local banks are allowed to conduct Mobile banking that offers services for unbanked people by using
mobile application through agents. Central Bank of Myanmar approved 9 local banks to conduct mobile
banking business up to September, 2018. Moreover, Central Bank of Myanmar issued registration certificates
to 2 Mobile Network Operators and 1 NBFI to conduct mobile financial services up to September, 2018 in
order to provide unbanked people better access to financial services.
Central Bank of Myanmar is striving for the financial sector development and to emerge safe, sound
and effective banking system. Central Bank of Myanmar allowed local banks to operate 91 ATMs and to open
52 bank branches during April to September 2018. Below Table (13) shows the measures taken by the
Central Bank of Myanmar to improve Financial Inclusion Process;
Table (13) shows the measures taken by the Central Bank of Myanmar to improve Financial Inclusion Process.

Sr.No.

Bank Name

Branch

ATM

Mobile Banking

1

Myanmar Citizens Bank Ltd

6

8



2

First Private Bank Ltd

-

-



3

Co-operative Bank Ltd

8

23



4

Yadanabon Bank Ltd

-

-

-

5

Myawaddy Bank Ltd

6

7



6

Yangon City Bank Ltd

1

-

-

7

Yoma Bank Ltd

1

-

-

8

Myanmar Oriental Bank Ltd

2

-



9

Asia Yangon Bank Ltd

-

-

-

10

Tun Foundation Bank Ltd

-

-

-

11

Kanbawza Bank Ltd

-

-

-

12

Small & Medium Industrial Development Bank Ltd

6

1



13

Global Treasure Bank Ltd

3

22



14

Rual Development Bank Ltd

8

-

-

15

Innwa Bank Ltd

2

-

-
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စဉ်

ဘဏ်အမည်

ဘဏ်ခွဲ

၁၆

ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက်

-

၂၆



၁၇

အေသးစားှင့်အလတ်စားစက်မလုပ်ငန်းဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်

-

-

-

၁၈

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်

-

-

-

၁၉

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်

၁

၄

-

၂၀

ြမန်မာအေသးစားေငွေရးေကးေရးဘဏ်လီမိတက်

-

-

-

၂၁

ေဆာက်လုပ်ေရး၊ အိမ်ရာှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ

-

-

-

ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်

ATM

မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း

၂၂

ကမာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်(ယခင် MLFDB)

၆

-

-

၂၃

ေရ(ေကျးလက်ှင့် မိြပ)ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဘဏ်လီမိတက်

-

-



၂၄

ဧရာဝတီေတာင်သူလယ်သမားများဖွံဖိးေရးဘဏ်

၂

-

-

-

-

-

လီမိတက်(A Bank)
၂၅

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ေတာင်သူလယ်သမားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဘဏ်လီမိတက်(G Bank)

၂၆

သတဖွံဖိးေရးဘဏ်

-

-

-

၂၇

ြမန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်

-

-

-

၅၂

၉၁

၉

စုစုေပါင်း

၃.၆

ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာန
ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာန၏ အဓိကရည်ရယ်ချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံတွင်းရှိဘဏ်များ လုံ ခံခိုင်မာမရှိေစ

ရန် ရည်ရယ်ပါသည်။ ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းှင့် ကွင်းဆင်းကီးကပ်
စစ်ေဆးြခင်းတိုအား အေြခခံ၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၃.၇

ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း
ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း၏ အဓိကရည်ရယ်ချက်များမှာ(က)

ဘဏ်များ၏ေငွေရးေကးေရးအေြခအေနှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေပ ပုံမှန်သတင်းအချက်အလက်
ရယူ၍ ကီးကပ်စစ်ေဆးရန်၊

၃.၈

(ခ)

ဘဏ်များ၏ အဓိကလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မန်းကိန်းများအား ေလ့လာဆန်းစစ်ရန်၊

(ဂ)

ကိတင်သတိေပးစနစ်အား ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ရန်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းက၏ စုစုေပါင်းလက်ကျန်ရှင်းတမ်းအေြခအေန
ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များသည် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန တွင် ကျပ် ၅၃,၈၄၉,၇၂၁.၉၆

သန်း ရှိရာမှ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တွင် ကျပ် ၆၁,၂၀၁,၅၉၉.၀၃ သန်း ရှိ၍ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့် ကျပ် ၇,၃၅၁,၈၇၇.၀၇ သန်း
တိုးသွားပါေကာင်း၊ ထိုသိုတိုးသွားရြခင်းမှာ ဘဏ်များ၏ ေချးေငွပမာဏ၊ အေဆာက်အဦှင့်ပုံေသရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ ေငွတိုက်
စာချပ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများထံမှ ရရန်ရှိများတွင် ၂၀.၂၁ % ၊၂၈.၈၉ % ၊ ၃၉.၇၈ % ှင့်
၇.၁၀ % အသီးသီး တိုးတက်လာေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
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Sr.No.

Bank Name

ATM

Mobile Banking

16

Asia Green Development Bank Ltd

-

26



17

Ayeyarwaddy Bank Ltd

-

-

-

18

United Amara Bank Ltd

-

-

-

19

Myanma Apex Bank Ltd

1

4

-

20

Naypyitaw Sibin Bank Limited

-

-

-

21

Myanmar Microfinance Bank Limited

-

-

-

6

-

-

-

-



2

-

-

-

-

-

Construction , Housing and Infrastructure

22

Development Bank Limited
Shwe Rural and Urban Development Bank

23

Limited
Ayeyarwaddy Farmers Development Bank

24

Limited(A Bank)
Glory Farmer Development Bank Limited (G

25

Bank)

26

Mineral Development Bank

-

-

-

27

Myanma Tourism Bank

-

-

-
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91

9

Total

3.6

Branch

Financial Institutions Supervision Department
The primary objective of the financial institutions supervision department (FISD) is to ensure safety

and soundness of banks in Myanmar. The process of supervision is based on off-site monitoring and on-site
examination.

3.7

Off-site Monitoring
Key objectives of off-site monitoring are:
(a)

To obtain regular information on the financial condition and performance of banks through
the analysis of bank data and reports,

3.8

(b)

To verify and analyze the data submitted to FISD on key performance indicators, and

(c)

To serve as an Early Warning System.

Highlight of Aggregate Balance Sheet of the Banking Sector
The total assets of the banking sector increased from kyat 53,849,721.96 million at the end of

September 2017 to kyat 61,201,599.03 million at the end of September 2018 increasing by kyat 7,351,877.07
million. This is due to loans and advances, Premises and Other Fixed Assets, Equity Investment, Claims on
Financial Institutions at 20.21 %, 28.89 %, 39.78 % and 7.10 % are increasing respectively compared to the
previous total assets.
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အလားတူ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ ေပးရန်တာဝန်များတွင် ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန ၌ အပ်ေငွသည် အဓိက
အေနြဖင့် အများဆုံးပါဝင်ပီး၊ ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေနှင့် င်းယှဉ်ပါက အပ်ေငွတွင် ၁၃.၉၂ %၊ ကာလရှည်ေချးေငွတွင် ၇.၁၉ %
ှင့် အြခားေပးရန်ရှိတာဝန်တိုတွင် ၁၃.၃၂ % အသီးသီးတိုးလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ မတည်ေငွရင်းှင့် ရန်ပုံေငွထားရှိမ
စာရင်းအေနြဖင့် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၉.၄၈ % တိုးလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယား
(၁၄) သည် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့် ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တိုရှိ စုစုေပါင်းလက်ကျန်ရှင်းတမ်းများကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ဇယား(၁၄) ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၏ ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့် ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန ရှိ စုစုေပါင်း လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
အေကာင်းအရာ

(၃၀-၉-၂၀၁၇)

(၃၀-၉-၂၀၁၈)

၇,၂၈၀,၄၃၈.၆၀

၆,၈၆၈,၂၁၁.၉၄

၁၀,၉၆၃,၅၃၈.၃၃

၁၁,၉၁၇,၇၅၉.၄၉

၆,၉၀၄.၂၁

၂၇၄.၂၆

၅,၅၆၁,၃၉၇.၆၀

၇,၇၇၃,၅၆၈.၇၃

၂၃,၀၇၃,၈၅၉.၃၇

၂၇,၃၀၅,၀၈၁.၆၆

၁,၈၀၀.၀၅

၃၈၁.၅၂

ရရန်ပိုင်ခွင့်များ (ကျပ်သန်းေပါင်း)
ေငွသားလက်ကျန်
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများတွင်ရရန်ရှိများ
ေလျာ့န်းြဖင့်ဝယ်ယူထားေသာဘီလ်များ
ေငွတိုက်စာချပ်များရင်းှီးြမပ်ှံမများ
ေချးေငွ
အေကးြပန်မဆပ်ိုင်၍သိမ်းယူထားေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ
လက်ေအာက်ခံကုမဏီများှင့် မိတ်ဖက်ကုမဏီများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ
အေဆာက်အဦှင့်ပုံေသရရန်ပိုင်ခွင့်များ
အြခားရရန်ပိုင်ခွင့်များ
စုစုေပါင်း

၁၉,၆၆၀.၀၀

၂၁,၁၆၀.၀၀

၁,၃၄၄,၃၇၈.၄၂

၁,၇၃၂,၇၇၈.၈၈

၅,၅၉၈,၈၀၆.၆၆

၅,၅၉၆,၅၇၄.၈၂

၅၃,၈၄၉,၇၂၁.၉၆

၆၁,၂၀၁,၅၉၉.၀၃

၄၀,၂၃၅,၅၃၆.၆၁

၄၅,၈၃၄,၅၁၁.၉၂

၂,၂၃၉,၅၂၀.၇၄

၂,၁၈၇,၀၂၇.၆၈

ေပးရန်တာဝန်များ (ကျပ်သန်းေပါင်း)
အပ်ေငွ
ကာလတိုေချးယူေငွ
ကာလရှည်ေချးယူေငွ

၇၁၅,၁၁၆.၅၀

၇၆၆,၅၆၈.၀၁

အြခားေပးရန်ရှိတာဝန်များ

၆,၃၇၆,၉၆၂.၀၆

၇,၂၂၆,၆၇၀.၇၇

မတည်ေငွရင်းှင့်ရန်ပုံေငွထားရှိမစာရင်း

၄,၂၈၂,၅၈၆.၀၅

၅,၁၈၆,၈၂၀.၆၅

၅၃,၈၄၉,၇၂၁.၉၆

၆၁,၂၀၁,၅၉၉.၀၃

စုစုေပါင်း

၃.၉

ဘဏ်များမှ စီးပွားေရးကအလိုက် ေချးေငွထုတ်ေချးထားမအေြခအေန
ဘဏ်များသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို (၃) လတစ်ကိမ် ကအလိုက်ထုတ်ေချးထားေသာ ေချးေငွစာရင်း

ြပစုတင်ြပရပါသည်။ အစီရင်ခံတင်ြပသည့်ကာလအတွင်း စိုက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရးကသို (၆၈.၃၄ %)၊ ဝန်ေဆာင်မက
သို (၁၀.၄၀ %)၊ ေဆာက်လုပ်ေရးကသို (၉.၀၃ %)၊ အိမ်ယာေချးေငွကသို (၇.၆၂ %)၊ အေထွေထွသို (၂.၃၁ %) ှင့်
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကသို (၁.၂၀ %) ထုတ်ေချးထားသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ဘဏ်များမှ စီးပွားေရးကအလိုက်
ထုတ်ေချးထားေသာ ေချးေငွပမာဏအား ေအာက်ပါ ဇယား (၁၅) ြဖင့် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
ဇယား (၁၅) ဘဏ်များမှ စီးပွားေရးကအလိုက်ထုတ်ေချးထားေသာ ေချးေငွပမာဏြပဇယား
စဉ်

က

စုစုေပါင်းေချးေငွ
ပမာဏ(ကျပ်သန်း)

ရာခိုင်န်း

၁၆,၅၅၅,၁၃၂.၀၄

၆၈.၃၄

၁။

စိုက်ပျိ းေရး/ေမွးြမေရး

၂။

ထုတ်လုပ်မ

၄,၃၉၃.၄၀

၀.၀၂

၃။

ကုန်သွယ်မ

၂၂၇,၄၇၆.၅၇

၀.၉၄

၄။

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး

၂၈၉,၈၅၅.၉၇

၁.၂၀

၅။

ေဆာက်လုပ်ေရး

၂,၁၈၇,၃၇၃.၈၉

၉.၀၃

၆။

ဝန်ေဆာင်မ

၂,၅၂၀,၄၄၆.၂၁

၁၀.၄၀

၇။

အိမ်ယာေချးေငွ

၁,၈၄၅,၄၁၈.၂၆

၇.၆၂

၈။

SME

၃၆,၄၇၄.၃၈

၀.၁၅

၉။

အေထွေထွ

၅၅၉,၅၃၆.၅၆

၂.၃၁

၂၄,၂၂၆,၁၀၇.၂၈

၁၀၀

စုစုေပါင်း
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On the other hand, the ranking of the major components of the liabilities remained largely by
deposit at the end of Sept 2018, and when compare with the end of Sept 2017, deposit increased to 13.92 %,
Long-term Borrowing increased to 7.19 % and other liabilities increased to 13.32 % respectively. At the Equity
component, Equity Capital also increased to 9.48 % compared to the end of Sept 2017. The following table
(14) shows the aggregate balance sheet structure of the banking sector at 30-9-2017 and 30-9-2018.
Table (14) shows the aggregate balance sheet of the banking sector for the years ended (30-9-2017) and (30-9-2018).
Particulars

30-9-2017

30-9-2018

Assets (Kyat in Million)
Cash
Claims on Financial Institutions

7,280,438.60

6,868,211.94

10,963,538.33

11,917,759.49

6,904.21

274.26

5,561,397.60

7,773,568.73

23,073,859.37

27,305,081.66

1,800.05

381.52

19,660.00

21,160.00

1,344,378.42

1,732,778.88

Bills Purchased & Discounted
Equity investment
Loans and Advances
Repossessed Assets
Investments in Unconsolidated Subsidiaries and Associated Companies
Premises and Other Fixed Assets
Other Assets

5,598,806.66

5,596,574.82

53,849,721.96

61,201,599.03

40,235,536.61

45,834,511.92

Short-term Borrowing

2,239,520.74

2,187,027.68

Long-term Borrowing

715,116.50

766,568.01

Other Liabilities

6,376,962.06

7,226,670.77

Equity Capital and Reserve

4,282,586.05

5,186,820.65

53,849,721.96

61,201,599.03

Total
Liabilities (Kyat in Million)
Deposit

Total

3.9

Loan and Advances to Different Economic Sectors
Total Loan and advances disbursed in various sectors of economy were compiled on the basis of

quarterly returns submitted by the banks. At the reporting period, Agriculture/livestock sector was the
dominant sector of borrowing with 68.34 % share followed by Services 10.40 %, construction 9.03 %, Real
Estate 7.62 %, Miscellaneous 2.31 % and Transportation 1.20 %. Sector-wise classification of the total loan
and advances of the banks are shown in the following table (15).
Table (15) shows sector-wise loan and advances of the banks
No

Sector

Total Loan
Amount (Kyat in Million)

Percentage

16,555,132.04

68.34%

4,393.40

0.02%

1

Agriculture/Livestock

2

Manufacturing

3

Trade

227,476.57

0.94%

4

Transportation

289,855.97

1.20%

5

Construction

2,187,373.89

9.03%

6

Services

2,520,446.21

10.40%

7

Real Estate

1,845,418.26

7.62%

8

SME

36,474.38

0.15%

9

Miscellaneous

559,536.56

2.31%

24,226,107.28

100 %

Total
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၃.၁၀

ဘဏ်များမှ အာမခံအမျိးအစားအလိုက်ေချးေငွထုတ်ေချးမအေြခအေန
ဘဏ်များမှ ထုတ်ေချးထားေသာ ေချးေငွများသည် အာမခံအမျိးမျိးယူ၍ ထုတ်ေချးလျက်ရှိပါသည်။ အစီရင်ခံတင်ြပ

သည့်ကာလအတွင်း စုစုေပါင်းေချးေငွ၏ ၂၉.၉၁ % မှာ စာရင်းေသအပ်ေငွအာမခံြဖစ်ပီး၊ လူပုဂိလ်/အဖွဲအစည်းအာမခံမှာ
၁၄.၄၂ % ှင့် ၁၇.၃၉ % မှာ အာမခံမဲ့ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယား (၁၆) သည် ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန ရှိ ဘဏ်များ၏
အာမခံအမျိးအစားအလိုက် ထုတ်ေချးထားေသာေချးေငွများ ြဖစ်ပါသည်။
ဇယား(၁၆) ဘဏ်များ၏ အာမခံအမျိးအစားအလိုက် ေချးေငွထုတ်ေချးထားမပမာဏြပဇယား
စဉ်

စုစုေပါင်းေချးေငွ

အာမခံအမျိးအစားများ

ပမာဏ (ကျပ်သန်း)

ရာခိုင်န်း

၁။

ေြမှင့်အေဆာက်အဦး

၂,၀၆၆,၃၅၀.၄၂

၈.၅၃

၂။

ေရှင့်ေရထည်ပစည်း

၂,၇၃၁,၄၇၆.၁၈

၁၁.၂၇

၃။

စာရင်းေသအပ်ေငွ

၇,၂၄၇,၀၀၅.၉၈

၂၉.၉၁

၄။

စက်/ကုန်ပစည်း

၅၃၇,၄၁၃.၃၁

၂.၂၂

၅။

လူပုဂိလ်/အဖွဲအစည်း

၃,၄၉၂,၄၅၈.၄၀

၁၄.၄၂

၆။

အေထွေထွ

၃,၂၄၆,၈၁၅.၂၅

၁၃.၄၀

၇။

အာမခံမဲ့

၄,၂၁၂,၁၂၄.၉၄

၁၇.၃၉

၈။

အိမ်ယာေချးေငွ

၆၄၁,၃၈၇.၈၃

၂.၆၅

၉။

SME

၅၁,၁၂၄.၂၁

၀.၂၁

၂၄,၂၂၆,၁၀၇.၂၈

၁၀၀

စုစုေပါင်း

၃.၁၁

ပုဂလိကဘဏ်များ၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခအေန
ပုဂလိကဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခအေနသည် ဘဏ်ခွဲအေရအတွက်အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အပ်ေငွ

လက်ခံရရှိမ၊ ေချးေငွထုတ်ေချးထားမှင့် စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များ တိုးတက်လာမအေနအထားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်း
အရယ်အစား တြဖည်းြဖည်းတိုးတက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ြပည်တွင်းပုဂလိကဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းအပ်ေငွမှာ
ယခင် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေနှင့်င်းယှဉ်ပါက ကျပ် ၂၆,၅၆၀,၈၂၆.၈၇ သန်းမှ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေနတွင် ကျပ် ၃၁,၁၂၉,၈၄၆.၇၄
သန်းအထိ တိုးတက်လာသည်ကို ေတွရှိရပီး၊ ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၄,၅၆၉,၀၁၉.၈၇ သန်း၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၁၇.၂၀ %
တိုးတက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ထိုအတူ ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေချးေငွှင့် စာရင်းပိုထုတ်ေချးေငွမှာလည်း ယခင်
၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့်င်းယှဉ်ပါက ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၃,၄၃၅,၄၅၆.၆၅ သန်း၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၁၉.၅၅ %၊ ရရန်
ပိုင်ခွင့်များတွင် ကျပ် ၅,၃၉၁,၂၂၇.၂၀ သန်း၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၁၈.၀၃ % တိုးတက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ပုဂလိက
ဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းအပ်ေငွ၊ ေချးေငွ၊ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တိုအား ေအာက်ပါ ပုံ(၁၆) ြဖင့် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
ပုံ-၁၆

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခြပဂရပ်

ကျပ်သန်းေပါင်း
၄၀၀၀၀၀၀၀.
၃၅၀၀၀၀၀၀.
၃၀၀၀၀၀၀၀.
၂၅၀၀၀၀၀၀.
၂၀၀၀၀၀၀၀.
၁၅၀၀၀၀၀၀.
၁၀၀၀၀၀၀၀.
၅၀၀၀၀၀၀.
၀.

အပ်ေငွ
၃၀-၉-၂၀၁၇

ေချးေငွ
၃၀-၉-၂၀၁၈

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်
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3.10

Security-wise Loan and Advances
Loan and advances disbursed by the banks are backed by the various securities. At the reporting

period, 29.91 % of the total loan and advances were secured by fixed Deposit, followed by Unsecure and
personal and organization guarantee as collateral at 17.39 % and 14.42 %. The below table (16) shows the
security-wise loan and advances position of the banks at 30-9-2018.
Table (16) shows security used to secure loan and advances of the banks
No

Total Loan

Security

Amount (Kyat in Million)

Percentage

1

Land and Building

2,066,350.42

8.53%

2

Gold & Gold Ornament

2,731,476.18

11.27%

3

Fixed Deposit

7,247,005.98

29.91%

4

Machine and Merchandise

537,413.31

2.22%

5

Personal and Organization Guarantee

3,492,458.40

14.42%

6

Miscellaneous

3,246,815.25

13.40%

7

Unsecure

4,212,124.94

17.39%

8

Real Estate

641,387.83

2.65%

9

SME

51,124.21

0.21%

24,226,107.28

100%

Total

3.11

Scope of Private Banks Operation
Size of the private banking industry has been growing gradually in terms of the number of branches,

deposit, loans and total assets. Total deposits of the domestic private banks increased from kyat 26,560,826.87
million to kyat 31,129,846.74 million at 30-9-2018 compared to the previous year 30-9-2017 kyat 4,569,019.87
million, 17.20 % of total system deposit growth over the period. Similarly, loan and advances of the domestic
private banks increased by kyat 3,435,456.65 million, 19.55 % and total assets of the domestic private banks
increased by kyat 5,391,227.20 million, 18.03 % at 30-9-2018 compared to the previous year 30-9-2017. The
following chart (16) shows deposits, loans and advances and total assets of private sector banks.
Chart - 16

Private Banking Operation

Kyat in Million
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
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20,000,000.00
15,000,000.00
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Loans and Advances
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၃.၁၂

ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခအေန
ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲ ၁၃ ဘဏ်၏ စုစုေပါင်း

အပ်ေငွမှာ ယခင် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့်င်းယှဉ်ပါက ကျပ် ၃,၀၂၁,၈၂၈.၀၈ သန်းမှ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တွင် ကျပ်
၄,၁၉၀,၇၆၄.၀၁ သန်းအထိ တိုးတက်လာပီး၊ ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၁,၁၆၈,၉၃၅.၉၃ သန်း၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၃၈.၆၈ %
တိုးတက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ထိုအတူ ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ ေချးေငွမှာလည်း ယခင် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့်
င်းယှဉ်ပါက ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တွင် ကျပ် ၆၉၇,၁၅၉.၀၈ သန်း၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၆၃.၆၂ % တိုးတက်လာသည်ကို
ေတွရှိရပါသည်။ အလားတူ ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များမှာ ယခင် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့်င်းယှဉ်ပါက
၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တွင် ကျပ် ၁,၂၈၈,၃၉၉.၇၅ သန်း၊ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၂၃.၁၆ % တိုးတက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။
ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းအပ်ေငွ၊ ေချးေငွှင့် စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များအား ေအာက်ပါပုံ(၁၇) ြဖင့် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
ပုံ-၁၇

ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခြပဂရပ်
၃၀-၉-၂၀၁၇

ကျပ်သန်းေပါင်း
၈၀၀၀၀၀၀.

၃၀-၉-၂၀၁၈

၆၀၀၀၀၀၀.
၄၀၀၀၀၀၀.
၂၀၀၀၀၀၀.
၀.
အပ်ေငွ

၃.၁၃

ေချးေငွ

စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအေြခအေန
ေငွအပ်ှံသူများ၏အကျိ းစီးပွားကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များမှထားရှိရမည့်

စုစုေပါင်းမတည်ရင်းှီးေငွအေြခအေန လုံေလာက်မရှိရန် ကီးကပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဘဏ်များသည် မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်
မအချိးှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအရ အလာ(၁)
မတည်ေငွရင်းအချိးသည် ၄ % ှင့် စုစုေပါင်းမတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိ းသည် အနည်းဆုံး ၈ % ထက်မနည်း ထိန်းသိမ်း
ထားရှိရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တွင် ပုဂလိကဘဏ်များ၏ မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိ းမှာ အလာ(၁)
မတည်ေငွရင်းအချိးြပည့်မီပီး စုစုေပါင်းမတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိး ပျမ်းမ ၇.၁၇ % ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ မတည်
ေငွရင်းြပည့်မီမမရှိသည့် ဘဏ်အချိကို ၎င်းတို၏ ဒါိုက်တာအဖွဲ/စီမံခန် ခွဲသူများှင့်ေတွဆုံပီး မတည်ေငွရင်းအား အချိန်
ကာလသတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ တင်ြပေစပီး၊ လိုက်နာေဆာင်ရက်မရှိ၊မရှိ အနီးကပ်ကီးကပ်ြခင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊
ဒါိုက်တာအဖွဲသို တင်ြပပီး၊ Supervisory process ှင့်အညီ corrective action ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်လျက်
ရှိရာ ဘဏ်များကလည်း လိုက်နာေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
ပုံ - ၁၈

ဘဏ်များအားလုံး၏ မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မအချိးအေြခအေန
ကျပ်သန်းေပါင်း
၃၅၀၀၀၀၀၀.

၁၆.၀၀%
၁၄.၀၀%
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၁၁.၅၁%

၃၀၀၀၀၀၀၀.
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၂၀၀၀၀၀၀၀.
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၆.၀၀%
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၁၀၀၀၀၀၀၀.

၂.၀၀%

၅၀၀၀၀၀၀.

၀.၀၀%

၀.
၃၀-၉-၂၀၁၇

၃၀-၉-၂၀၁၈

အဓိက
မတည်ေငွရင်း
စုစုေပါင်း
မတည်ေငွရင်း
ဆုံးံးိုင်ေြခ အေလးေပး
တွက်ချက်ထားေသာ
စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်
အဓိကမတည်ေငွရင်း
လုံေလာက်မ
အချိး
စုစုေပါင်းမတည်ေငွရင်း
လုံေလာက်မအချိး
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3.12

Scope of Foreign Banks Operation

Total deposits of the 13 Foreign banks increased from kyat 3,021,828.08 million to kyat 4,190,764.01 million at
30-9-2018 compared to the previous year 30-9-2017 kyat 1,168,935.93 million, 38.68 % of total system
deposit growth over the period. Similarly, loan and advances of the Foreign banks increased to kyat
697,159.08 million, 63.62 % at 30-9-2018 compared to the previous year 30-9-2017. Likewise, total assets of
the Foreign banks increased to kyat 1,288,399.75 million, 23.1 % at 30-9-2018 compared to the previous year
30-9-2017. The following chart (17) shows deposits, loans and advances and total assets of the foreign
banks.
Chart - 17

Foreign Banking Operation
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3.13

Loans and Advances

Total Asset

Capital Adequacy Requirement of Private Banks
To protect the depositors, Central Bank of Myanmar supervises the position of total capital adequacy

of banks. According to the Capital Adequacy Regulation dated on July, 2017, banks are required to maintain
the minimum Tier I Capital Adequacy Ratio is 4% and the Regulatory Capital Adequacy ratio of not less than
8 %. At the 30-9-2018, all domestic private banks meet the minimum Tier I Capital Adequacy Ratio and the
Regulatory Capital Adequacy ratio stood at 7.17 %. Central Bank of Myanmar has continuous met with some
banks’ Board of Directors and Management and closely monitored with these banks that have not met the
minimum capital requirement. CBM demanded banks to submit the capital improvement plan with the
specified time frame. FISD also submitted for these matters to CBM BOD meeting with supervisory comments
to take the corrective action according to the supervisory process. These banks are trying to comply with the
capital requirements.
Chart - 18

Capital Adequacy Ratio of all Banks
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၃.၁၄

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်အရည်အေသွးှင့် အရင်း/အတိုးေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ေသာေချးေငွများ
ဘဏ်တစ်ဘဏ်၏ ကံေတွရေသာြပဿနာအေြခအေနအား ခွဲြခားရာတွင် အဓိကအေရးကီးေသာ န်းကိန်းမှာ

၎င်းဘဏ်မှရရန်ပိုင်ခွင့်များ၏အရည်အေသွးကိုေဖာ်ြပေသာ အရင်းအတိုးေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ေသာေချးေငွှင့် စုစုေပါင်းေချး
ေငွအချိး (NPL Ratio) တိုြဖစ်ပါသည်။ ပုဂလိကဘဏ်များ၏ အရင်းအတိုးေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ေသာ ေချးေငွပမာဏသည်
ယခင် ၃၀-၉-၂၀၁၇ ရက်ေန ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တွင် အနည်းငယ်ြမင့်မားလာပါသည်။ ယင်းသို ြမင့်မားရ
ြခင်းမှာ ၇-၇-၂၀၁၇ ရက်ေန တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ န်ကားချက် ၁၇/၂၀၁၇ တွင် NPL day past due ကို ရက်ေပါင်း ၁၈၀
သို ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းှင့် ေချးေငွအာမခံအား Collateral အပိုင်းသာမက Cash Flow Statement များ၊ Business
Plan များအရ Movable Assets များအေြခခံ၍ Financing ေပးရန် ခွင့်ြပစိစစ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၃.၁၅

စီမံခန်ခွဲမအေြခအေန
ေကာင်းမွန်ေသာစီမံခန ်ခွဲမဟူသည်

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းတစ်ခု၏

ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့်

လုပ်ငန်းခိုင်မာ

ေတာင့်တင်းမအတွက် အေရးကီးဆုံးြဖစ်ပါသည်။ စီမံခန်ခွဲမအရည်အေသွးကိုေဖာ်န်းေသာ န်ကိန်းသည် အဖွဲအစည်း
တစ်ခုချင်းအလိုက် တိတိကျကျသတ်မှတ်ိုင်ေသာ်လည်း ကတစ်ခုလုံးအတွက် လွယ်ကူစွာစုစည်းသတ်မှတ်ိုင်ြခင်းမရှိ
ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ေကာင်းမွန်ေသာစီမံခန ်ခွဲမ၏ လကဏာရပ်များသည် သဘာဝအားြဖင့် အရည်အေသွးပိုင်းှင့်သက်
ဆိုင်ပီး၊ ေငွေရးေကးေရးန်ကိန်းများအတွက် အေြခခံကျသည့်အတွက် အဆုံးစွန်ေကာက်ချက်ချိုင်မသည် အခက်အခဲရှိပါ
သည်။ သိုရာတွင် စုစုေပါင်းအသုံးစရိတ်ှင့် စုစုေပါင်းဝင်ေငွအချိးသည် ေယဘုယျအားြဖင့် စီမံခန ်ခွဲမအားတိုင်းတာတွက်ချက်
ေလ့ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အထူးသြဖင့် အသုံးစရိတ်ှင့်ဝင်ေငွအချိးြမင့်မားမသည် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်ဝမကို
ေဖာ်န်းပီး၊ စီမံခန ်ခွဲမအပိုင်းတွင် အားနည်းချက်များ ရှိိုင်ပါသည်။
ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ၏ ဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ် အေြခအေနအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုံ (၁၉) ှင့်
ပုံ(၂၀) တိတ
ု ွင် ေလ့လာိုင်ပါသည်။
ပုံ - ၁၉

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်အေြခြပဂရပ်

ကျပ်သန်းေပါင်း

ရာခိုင်န်း

၁၆၀၀၀၀၀.
၁၄၀၀၀၀၀.
၁၂၀၀၀၀၀.
၁၀၀၀၀၀၀.
၈၀၀၀၀၀.
၆၀၀၀၀၀.
၄၀၀၀၀၀.
၂၀၀၀၀၀.
၀.

၁.၁
၁.၀၅
၁.၀၂

၁.
၀.၉၅

၁၂၀၀၀၀.

ရာခိုင်န်း
၁.၅၆

၁.၅၄

၈၀၀၀၀.

၁.၄၄

၆၀၀၀၀.

၁.၄၁

၄၀၀၀၀.
၂၀၀၀၀.
၀.

၃၀-၉-၂၀၁၈

၁.၂၆
၃၀-၉-၂၀၁၇

၃၀-၉-၂၀၁၈

စုစုေပါင်းဝင်ေငွ

စုစုေပါင်းဝင်ေငွ

၃.၁၆

ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်အေြခြပဂရပ်

ကျပ်သန်းေပါင်း
၁၀၀၀၀၀.

၁.၀၈

၃၀-၉-၂၀၁၇

ပုံ - ၂၀

စုစုေပါင်းအသုံးစရိတ်

စုစုေပါင်းအသုံးစရိတ်

စုစုေပါင်းဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်အချိး

စုစုေပါင်းဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်အချ ိး

ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ၏ ဝင်ေငွှင့်အြမတ်ရရှိိုင်မအေြခအေန
ဘဏ်တစ်ဘဏ်၏ အားေကာင်းေသာ ဝင်ေငွှင့်အြမတ်ရရှိိုင်မအေြခအေနသည် ဘဏ်၏ လက်ရှိအေြခအေနှင့်

အနာဂတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးအတွက် အေထာက်အကူြပေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အထူးသြဖင့် လုပ်ငန်း
တွင်း ဆုံးံးိုင်ေြခများအားေလျာ့နည်းေစပီး လုံေလာက်ေသာမတည်ရင်းှီးေငွထည့်ဝင်ိုင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းချဲထွင်ိုင်ြခင်းှင့်
အစုရှယ်ယာရှင်များအား လုံေလာက်ေသာအြမတ်ခွဲေဝမ ေပးိုင်ပါသည်။ ဝင်ေငွှင့်အြမတ်ခွဲေဝမအား တိုင်းတာရာတွင်
နည်းလမ်းများစွာရှိေသာ်လည်း

အေကာင်းဆုံးှင့်အများဆုံးအသုံးြပသည့်

ရည်ွန်းကိန်းမှာ

မတည်ေငွရင်းအေပတွင်

အြမတ်ြပန်လည်ရရှိိုင်မအေြခအေန (ROE) ှင့် စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တွင် အြမတ်ြပန်လည်ရရှိိုင်မအေြခအေန (ROA)
တိုပင် ြဖစ်ပါသည်။
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3.14

Asset Quality and Non-Performing Loans of Private Banks
The most important indicator intended to identify problems with asset quality in the loan portfolio is

the ratio of non-performing loans (NPLs) to total loans. According to previous instruction 17/2017 dated on
7-7-2017, days past due of the NPL was changed to 180 days, the need of collateral for bank’s loan, to
provide financing based on Movable Assets according to Cash Flow Statements and Business plans. So, when
compare with 30-9-2017, the non-performing loans of private banks slightly increased in 30-9-2018.

3.15

Management
Sound management is the most important for the strength and growth of financial institution. Since

indicators of management quality are primarily specific to individual institution, these cannot be easily
aggregated across the sector. In addition, it is difficult to draw any conclusion regarding management
soundness on the basis of monetary indicators, as characteristics of a good management are rather
qualitative in nature. Nevertheless, the ratio of total expenditure to total income is generally used to gauge
management soundness. In particular, a high and increasing expenditure to income ratio indicates the
operating inefficiency that could be due to flaws in management.
The following charts (19, 20) show aggregate position of income and expenditure of all private banks
and foreign banks.
Chart - 19

Position of Income and Expenditure of all Private Banks
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Chart - 20 Position of Income and Expenditure of all Foreign Banks
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Earnings and Profitability of Private Banks and Foreign Banks
Strong earnings and profitability profile of a bank reflect its ability to support present and future

operations. More specifically, this determines the capacity to absorb losses by building an adequate capital
base, finance its expansion and pay adequate dividends to its shareholders. Although there are various
measures of earnings and profitability, the best and widely used indicator is Return on Equity (ROE), which is
supplemented by Return on Assets (ROA).
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ဝင်ေငွှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းတာရာတွင် မတည်ေငွရင်းအေပတွင် အြမတ်ြပန်လည်ရရှိိုင်မအေြခအေန (ROE) ှင့်
စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တွင် အြမတ်ြပန်လည်ရရှိိုင်မအေြခအေန (ROA) တိုမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းကအတွင်း ကွာြခားမကီးမား
ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန တွင် ြပည်တွင်းဘဏ်ပုဂလိကဘဏ် (၂) ဘဏ်ှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ် (၂) ဘဏ်
တိုတွင် အံးြဖစ်ေပခဲ့ေသာ်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံး၌ ကျပ် ၁၂၆,၃၁၃.၉၂ သန်းြဖင့် အြမတ်ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။
ြပည်တွင်းပုဂလိကဘဏ်များ၏ ဝင်ေငွှင့်အြမတ်ရရှိိုင်မအေြခအေနတိုအား ေအာက်ပါပုံ(၂၁)ှင့် ပုံ(၂၂) တိုြဖင့်လည်းေကာင်း၊
ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ၏ ဝင်ေငွှင့်အြမတ်ရရှိိုင်မအေြခအေနအား တဖက်ပါပုံ(၂၃)ှင့် ပုံ(၂၄) တိုြဖင့်လည်းေကာင်း ေဖာ်ြပ
အပ်ပါသည်။

ရာခိုင်န်း
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ပုံ - ၂၂
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ပုဂလိကဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းအြမတ်ရရှိမအေြခြပဂရပ်

ပုံ - ၂၁
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ိုင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခွဲများ၏စုစုေပါင်းအြမတ်ရရှိမအေြခြပဂရပ်

ပုံ - ၂၄

ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ၏အြမတ်ရရှိမအေြခအေန
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ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခွဲများ၏ ေငွေကးလွယ်ကူမအေြခအေန
ဘဏ်များအတွက် အနည်းဆုံးေငွေကးလွယ်ကူမအချိးလိုအပ်ချက်မှာ ၂၀ % ရှိရမည်ြဖစ်ပီး၊ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန

တွင် ပုဂလိကဘဏ်များမှ ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး ြပည့်မီေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ပုံ(၂၅)ှင့် ပုံ(၂၆)တိသ
ု ည် ၃၀-၉-၂၀၁၇
ရက်ေန ှင့် ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန ရှိ ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ဘဏ်ခွဲများ၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်ှင့် ေငွြဖစ်
လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်အေြခအေနတိုကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ပုံ - ၂၅

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်ှင့်

ပုံ - ၂၆

ိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်ှင့်

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်အေြခြပဂရပ်

ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရရန်ပိုင်ခွင့်အေြခြပဂရပ်
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Earnings as measured by Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) vary largely within the
banking industry. Although 2 Domestic Private banks and 2 Foreign banks made loss as at 30-9-2018, total
banking sector made profit kyat 126,313.92 million. The charts (21, 22) show earning and profitability of
domestic private banks and (23, 24) show earning and profitability of foreign banks.
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Chart - 24
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Liquidity Position of Private Banks and Foreign Banks
The minimum liquidity ratio requirement for banks remained 20 percent and all banks satisfied the

minimum liquidity requirement at the end of September 2018. The position of liquid assets and total assets
of the private banks and foreign banks at 30-9-2017 and 30-9-2018 are shown by the following charts 25, 26.
Chart - 25

Liquid Assets and Total Assets of Private Banks

Chart - 26
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၃.၁၈

ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၊ ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ၏ ေဈးကွက်အစုရှယ်ယာအေြခအေန
ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုံ(၂၇)သည် ဘဏ်လုပ်ငန်းကတစ်ခုလုံးရှိ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၊ ပုဂလိကဘဏ်များှင့် ိုင်ငံြခား

ဘဏ်ခွဲများ၏ ေဈးကွက်တွင်းရှိစုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်အေြခအေနများအား ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန
တွင် ပုဂလိကဘဏ်များသည် ဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံးရှိ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များ၏ ၅၇.၆၇ % ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ
သည် ၃၁.၁၄ % ှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများသည် ၁၁.၁၉ % သာ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။
ပုံ - ၂၇

ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်၊ပုဂလိကဘဏ်များှင့်ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ၏
စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်အေြခအေန
11.19%
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နိုင္ငျံခားဘဏ္ခြဲ (၁၁.၁၉%)

57.67%

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုံ(၂၈) ှင့် (၂၉) တိုသည် ပုဂလိကဘဏ်ှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ တစ်ဘဏ်ချင်းစီ၏ ေဈးကွက်
တွင်းရှိ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်အေြခအေနများအား ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ပုံ - ၂၈
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၃.၁၉

ပုံ - ၂၉

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များ

AYA(16.02%)
YOMA(6.56%)
CHDB(1.03%)
MCB(1.08%)
TCB(0.52%)

CB(11.97%)
UAB(2.97%)
NSB(1.22%)
FPB(0.77%)
A Bank(0.48%)

MAB(9.31%)
GTB(2.34%)
MOB(1.47%)
SMIDB(0.63%)
YCB(0.26%)

ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများ၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များ

Mizuho(11.89%)

OCBC(14.52%)

ICBC(16.11%)

Bangkok(8.58%)

SMBC(14.36%)
BTMU(7.34%)

Shinhan(5.79%)

E-Sun(5.06%)

ANZ(4.65%)

UOB(3.28%)

May Bank(2.90%)

BIDV(2.70%)

SBI(2.81%)

ဘဏ်များမှ ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနသို အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း
ဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံး လုံ ခံခိုင်မာမရှိေစရန်အလိုငှာ ဘဏ်များသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေငွေရးေကးေရးအေြခအေန

များကို ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနသို ေပးပိုရပါသည်ေန စဉ်ေပးပိုရမည့်အစီရင်ခံစာများ။

မတည်ရင်းှီးေငွ၊ အပ်ေငွ၊ ေချးေငွ၊ ေငွလဲေဆာင်ရက်မ၊ ဝင်ေငွှင့်
အသုံးစရိတ်၊ အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များပိုင်ဆိုင်မ၊ ေငွဝင်
/ေငွထွက်စာရင်း၊ အစမ်းရှင်းတမ်းအေြခအေနှင့် ေန စဉ်ထိန်းသိမ်း
ရမည့် ိုင်ငံြခားေငွေကးအေြခအေန၊

အပတ်စဉ်ေပးပိုရမည့်အစီရင်ခံစာများ။

ေငွေကးလွယ်ကူမအချိး၊

လစဉ်ေပးပိုရမည့်အစီရင်ခံစာများ။

ဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်အေြခအေန၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ မတည်ေငွရင်း
လုံေလာက်မအချိးှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်အမျိးအစားခွဲြခားြခင်းှင့် လျာထား
ြခင်းစာရင်း၊

သုံးလတစ်ကိမ်ေပးပိုရမည့်အစီရင်ခံစာများ။

ပမာဏကီးမားေသာေကးမီများစာရင်း ၊

ကအလိုက်ထုတ်ေချး

ေငွစာရင်းှင့် အာမခံအမျိးအစားအလိုက်ေချးေငွစာရင်း၊
ှစ်စဉ်ေပးပိုရေသာအစီရင်ခံစာများ။

ဘဏ်၏ှစ်ချပ်အစီရင်ခံစာှင့် ြပင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ။
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3.18

Market Share of State Banks, Private Banks and Foreign Banks
The following chart 27 shows the share of State Banks, Private Banks and Foreign Banks in terms of

total assets. Private Banks held 57.67 % of the banking system’s total assets, while State Banks only 31.14 %
and Foreign Banks 11.19 % as the end of September 2018.
Chart - 27
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The following charts (28), (29) show in terms of total assets share of the individual private and
foreign bank branches’ shares in the banking industry as the end of September 2018.
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Total Assets of the Foreign Banking Sectors

Mizuho(11.89%)

OCBC(14.52%)

ICBC(16.11%)
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ANZ(4.65%)

UOB(3.28%)

May Bank(2.90%)

BIDV(2.70%)

SBI(2.81%)

Banks’ Reporting to Financial Institutions Supervision Department
In order to ensure safe and soundness of the banking system, banks are also required to send the

following financial positions to Financial Institutions Supervision Department (FISD);
Daily Report:

Capital, deposits, loans, remittance transactions, income and expenditure,
free government treasury bonds, inflow/outflow of cash, consolidated trial
balance and net open foreign currency position.

Weekly Report:

liquidity ratio.

Monthly Report:

Income and expenditure statement, balance sheet, capital adequacy ratio
and Asset Classification and Provision.

Quarterly Report:

Large Exposure and security-wise and sector-wise loan.

Annual Report:

Bank’s annual report and external audit report.
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ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း
ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း၏ အဓိကရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်(က)

ဘဏ်လုပ်ငန်းကေတာင့်တင်းခိုင်မာေစရန်၊

(ခ)

ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်အတွင်း ဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများှင့် ၎င်းတို၏ ေငွေရးေကးေရးအေြခ
အေနကို ကီးကပ်ရန်၊

(ဂ)

မှန်ကန်ေသာအေရးယူေဆာင်ရက်မကို အချိန်မီြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက် ဆုံးံးိုင်ေြခများကို ေဖာ်ထုတ်သတ်
မှတ်ရန်၊

(ဃ)

ဆုံးံးိုင်ေြခများကို အနည်းဆုံးြဖစ်ရန်။

ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲများသည် ဘဏ်များ၏ ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ
၏ တိကျမှန်ကန်မကို စစ်ေဆးအတည်ြပြခင်းြဖင့် ဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းအေြခအေနများှင့် ေငွေရးေကးေရးေဆာင်ရက်ချက်
များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်ရည်ရယ်၍ ဘဏ်များ၏ ုံးချပ်ှင့် ဘဏ်ခွဲများကို ကီးကပ်စစ်ေဆးပါသည်။
ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင် ဘဏ်များမှ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာအချိးများအား မှန်ကန်စွာ တွက်ချက်
ထားြခင်းရှိ၊မရှိ သိရှိိုင်ရန် ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများကို စစ်ေဆးြခင်း၊ ဘဏ်၏ စီမံခန ်ခွဲမအရည်အေသွးကို
စိစစ်ြခင်း၊ ဘဏ်၏အြမတ်ရရှိမအေြခအေနများ၊ အရင်းအတိုးေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ေသာေချးေငွအချိးများ၊ မတည်ေငွရင်းှင့်
ရရန်ပိုင်ခွင့်အချိးများကို င်းယှဉ်ြခင်း၊ ဘဏ်၏ ဌာနတွင်းထိန်းချပ်ကွပ်ကဲမစနစ်များကို စစ်ေဆးြခင်း၊ ထပ်မံစစ်ေဆးရန်
လိုအပ်သည့် ထူးြခားေသာအချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ဆုံးံးိုင်ေြခရှိေသာနယ်ပယ်များကို ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ေငွေကး
ခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကို ေငွေကးေထာက်ပံ့ြခင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာေဆာင်ရက်မအေြခအေနတိုကို စိစစ်ြခင်းတိုပါဝင်ပါသည်။
ကွင်းဆင်းကပ်မတ်စစ်ေဆးသူများသည်

ဘဏ်များအား

ကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင်

မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မ

(Capital Adequacy)၊ ရရန်ပိုင်ခွင့် (Assets Quality)၊ စီမံခန ်ခွဲမအရည်အချင်း (Management)၊ ဝင်ေငွရရှိိုင်မအေြခအေန
(Earnings) ှင့် ေငွြဖစ်လွယ်မအေြခအေန (Liquidity) တိုပါဝင်သည့် CAMEL ြဖင့် အဆင့်သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းကို
အသုံးြပပါသည်။
မတည်ေငွရင်းလုံေလာက်မသည် ဆုံးံးိုင်ေြခအမျိးအစားများ၏ သေဘာသဘာဝှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့်
မတည်ေငွရင်းကို ထိန်းသိမ်းိုင်သည့် အဖွဲအစည်း၏စွမ်းရည်ှင့် အဆိုပါဆုံးံးိုင်ေြခများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ တိုင်းတာြခင်း၊
ထိန်းသိမ်းကီးကပ်ြခင်းှင့် ထိန်းချပ်ိုင်ြခင်းရှိသည့် စီမံခန ်ခွဲမတို၏ အရည်အေသွးတိုကို ေဖာ်ြပပါသည်။ မတည်ေငွရင်း
လုံေလာက်မကို အကဲြဖတ်ရာတွင် ေချးေငွ၊ ေဈးကွက်၏ အကျိးသက်ေရာက်မနင့် အဖွဲအစည်း၏ ေငွေရးေကးေရးအေြခ
အေနှင့်ပတ်သက်ေသာ ဆုံးံးိုင်ေြခများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုပါသည်။
ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၏ အရည်အေသွးကိုစစ်ေဆးရာတွင် ေချးေငွှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမများ၊ ပုံေသပိုင်ပစည်းများှင့် အြခား
ရရန်ပိုင်ခွင့်များှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိှင့်အနာဂတ်ေချးေငွဆုံးံးိုင်ေြခကို ကီးကပ်စစ်ေဆးပါသည်။ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၏
အရည်အေသွးကို အကဲြဖတ်ရာတွင် ေချးေငွဆုံးံးမများအတွက် လုံေလာက်ေသာလျာထားမ၊ သေဘာတူညီချပ်ဆိုထားေသာ
စာချပ်စာတမ်းအရ ကားခံပုဂိလ်၊ ေငွေချးယူသူတို၏ ပျက်ကွက်မတိုကို အေလးေပးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုပါသည်။
စီမံခန ်ခွဲမှင့်ပတ်သက်ပီး အဖွဲအစည်းတစ်ခုအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို စိစစ်ပီး ေငွေရး
ေကးေရးအဖွဲအစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များမှ ဆုံးံးိုင်ေြခများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ တိုင်းတာြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း
ကီးကပ်ြခင်း၊ ထိန်းချပ်ြခင်းှင့်သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများှင့်အညီ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းတစ်ခု၏ ခိုင်မာ
စိတ်ချစွာှင့် ထိေရာက်စွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာအတွက် ဒါိုက်တာအဖွဲှင့် စီမံခန်ခွဲမပိုင်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ၎င်းတို၏
သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကများကို စစ်ေဆးရန်လိုအပ်ပါသည်။
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On-site Examination
The main objectives of on-site supervision are as follows:
a) To ensure the health of the banking sector,
b) To monitor the performance of individual banks and their position in the banking system,
c) To identify problems for taking corrective measures action in time,
d) To minimize risks.
On-Site examination teams inspect HQs and branches of banks for the purposes of reflecting and

determining the financial performance and the overall conditions of banks by checking and verifying the
truthfulness and correctness of banks' financial operations and activities.
On-Site examination involved analyzing the financial data whether they are in line with the
supervisory ratios, analysis the quality of bank's management performance, comparing the bank's profit
trends, NPL ratios, capital to assets ratios, its internal control system, finding out significant finding which
requires further investigation, identifying problematic areas and analysis of whether the bank compliance
with the AML/CFT requirements.
And On-Site examiners are using the CAMEL rating method upon on the Capital Adequacy, Assets
Quality, Management, Earnings and Liquidity.
The capital component signals the institution’s ability to maintain capital commensurate with the
nature and extent of all types of risk and the ability of the management to identify, measure, monitor and
control these risks. The effect of credit, market, and other risks on the institution’s financial condition should
be considered when evaluating the adequacy of capital.
The asset quality rating monitors the quantity of existing and potential credit risk associated with the
loan and investment portfolios, other real estate owned, and other assets. The evaluation of asset quality
should consider the adequacy of the allowance for loan and lease losses and weigh the exposure to
counterparty, issuer, or borrower default under actual or implied contractual agreements.
The management criticizes to capabilities of individuals within an organization to give strategic
direction to business. The capability of the board of directors and management, in their respective roles, to
identify, measure, monitor, and control the risks of an institution’s activities and to ensure that a financial
institution’s safe, sound, and efficient operation in compliance with applicable laws and regulations is
reflected in this rating.
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ဝင်ေငွရရှိိုင်မအေြခအေနသည် ဝင်ေငွရရှိမပမာဏှင့် အလားအလာကိုသာမက ဝင်ေငွစဉ်ဆက်မြပတ် ရရှိေစိုင်
မည့် ဝင်ေငွရရာရင်းြမစ်၏ အရည်အေသွးကိုပါ စစ်ေဆးရန်လိုပါသည်။ ေချးေငွဆုံးံးိုင်ေြခစီမံခန ်ခွဲမ အားနည်းြခင်းသည်
ေချးေငွဆုံးံးမှင့် ေချးေငွဆုံးံးမလျာထားမများတိုးလာေစပီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဝင်ေငွရရှိမပမာဏှင့် ဝင်ေငွအရည်အေသွးကို
ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။
ေငွြဖစ်လွယ်မသည် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းတစ်ခု၏ လက်ရှိှင့် အနာဂတ်ေငွြဖစ်လွယ်မ အရင်းအြမစ်များှင့်
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ အရယ်အစား၊ ပ်ေထွးမှင့် ဆုံးံးိုင်ေြခအေနအထားှင့်ဆက်စပ်သည့် ရန်ပုံေငွစီမံခန ်ခွဲမ
နည်းလမ်းများ၏ ြပည့်စုံလုံေလာက်မကို စိစစ်အကဲြဖတ်ရန် လိုပါသည်။
ထိုအြပင် ဘဏ်တစ်ဘဏ်ချင်းစီအား ကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင် စစ်ေဆးေတွရှိထားသည့် စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ အားနည်း
ချက်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏န်ကားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အြခားေကာင်းမွန်ေသာ စီမံအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ
ကိစရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာေဆာင်ရက်မမရှိသည့်ကိစရပ်များ တိုးတက်မအေြခအေနကို ထိန်းသိမ်းကီးကပ်ရန်
အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနမှ သင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းတိုကို ချမှတ်လုပ်ေဆာင်ပါသည်။
ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးသူများသည် ဘဏ်တစ်ဘဏ်ချင်းစီတွင်ြဖစ်ေပေနသည့်ဆုံးံးိုင်ေြခများကိုအေြခခံသည့်
Risk Based Supervision နည်းလမ်းြဖင့် CAMEL Rating Guide ကိုအသုံးြပကာ ဘဏ်များကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ စစ်ေဆး
သည့်အြပင် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒှင့် ညီွတ်ြခင်းရှိမရှိှင့် ဘဏ်များမှ ိုင်ငံြခားသုံးေငွလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန ်ခွဲမဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ န်ကားချက်များှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်
ရက်မ ရှိ/မရှိ ှင့် ေန စဉ်ထိန်းသိမ်းရမည့် ိုင်ငံြခားေငွလက်ကျန်အေြခအေနသည် သတ်မှတ်ထားေသာရာခိုင်န်းအတွင်း
ရှိ/မရှိ ကီးကပ်စစ်ေဆးပါသည်။
ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲအေနြဖင့်

၁-၄-၂၀၁၈

ရက်ေန မှ

၃၀-၉-၂၀၁၈

ရက်ေန ကာလအတွင်း

ပုဂလိကဘဏ်(၁)ဘဏ်ှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်(၈)ဘဏ်တို၏ စာရင်းများှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခအေနတိုကို အထက်
ေဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း ကီးကပ်စစ်ေဆးခဲ့ပီး ဘဏ်များအေနြဖင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးမအစီရင်ခံစာပါ ြပြပင်လိုက်နာ
ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်ေသာအချက်များကို တစ်လအတွင်း ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ဘဏ်များသို အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်ခဲ့
ပါသည်။ ၁-၄-၂၀၁၈ ရက်ေန မှ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ရက်ေန ကာလအတွင်း ကီးကပ်စစ်ေဆးခဲ့ေသာ ပုဂလိကဘဏ်ှင့် ိုင်ငံြခား
ဘဏ်ခွဲများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်(၁)

ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်

(၂)

Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

(၃)

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

(၄)

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU)

(၅)

United Overseas Bank (UOB)

(၆)

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)

(၇)

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

(၈)

Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC)

(၉)

Malayan Banking Berhad (May Bank)
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Earning reflects not only the quantity and trend of earnings, but also factors that may affect the
sustainability or quality of earnings. The quantity as well as the quality of earnings can be affected by
excessive or inadequately managed credit risk that may result in loan losses and require additions to the
allowance for loan and lease losses, or by high levels of market risk that may unduly expose an institution’s
earnings to volatility in interest rates.
Liquidity evaluates the adequacy of a financial institution’s liquidity position consideration should be
given to the current level and prospective sources of liquidity compared to funding needs, as well as to the
adequacy of funds management practices relative to the institution’s size, complexity, and risk profile.
Cases of non-compliance with CBM's directives, regulations, and other corporate governance and
management weakness revealed in the examination of each bank are conducted appropriate steps to
monitor the progress by financial institutions supervision department.
According to each bank risk profile, On-Site examiners are using the CAMEL rating Guide and based
on the Risk Based Supervision method upon the rated on banks and also supervise whether they are
compliance with Financial Institutions Law. And then, On-Site examiners supervise the foreign exchange
operations in compliance with the FEMD Law, rules and regulations, checking within on Net open position,
whether they are compliance with the AML/CFT in respect of Account opening or not.
In the period of 1-4-2018 to 30-9-2018, On-Site Supervision Division, Financial Institutions
Supervision Department, examined (1) Private Banks and (8) Foreign banks according to the methods
mentioned above and issues examination report to these banks to comply with the requirements within one
month are as follows:
(1)

Myanmar Oriental Bank

(2)

Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

(3)

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

(4)

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU)

(5)

United Overseas Bank (UOB)

(6)

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)

(7)

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

(8)

Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC)

(9)

Malayan Banking Berhad (May Bank)
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၃.၂၁

Risk-based Supervision ေဆာင်ရက်ေနမများ
ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် ဘဏ်များကိုကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးေနသည့် Compliance-based Supervision

မှ Risk-based Supervision သို ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးရန်အတွက် IMF ၏ နည်းပညာအကူအညီကို ၂၀၁၈ ခုှစ်မှစ၍ ရယူခဲ့ပါ
သည်။ ထိုေနာက် ဌာနတွင်း လိုအပ်သည့် Guideline များ၊ User Manual များထုတ်ြပန်ခဲ့၍ ဘဏ်အချိကို စမ်းသပ်စစ်ေဆးခဲ့
ပီးေနာက် ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် Risk-based Supervision အြပည့်အဝကျင့်သုံးိုင်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။
ယခုေြပာင်းလဲကျင့်သုံးမည့် Risk-based Supervision သည် ဘဏ်များ၏ အဓိကဆုံးံးိုင်ေြခ (Risk Profile)
များြဖစ်သည့် Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal /Regulatory and Reputational
Risk, Strategic risk, Group risk ှင့် Key Financial Ratios များအေပအေြခခံ၍ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဘဏ်၏ ဒါိုက်တာအဖွဲှင့်
စီမံခန် ခွဲသူများအေနြဖင့် အဆိုပါ Risks များအေပ မည်မခိုင်မာသည့်မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ထားမရှိ/မရှိ၊
အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်မများရှိ/မရှိတိုကို Internal Control Questionnaire (ICQs) ေမးခွန်းများေမးြမန်း၍ Qualitative
Assessment ှင့် Quantitative Analysis ကိုေပါင်းစပ်ကာ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင်
ဘဏ်များ၏ ဆုံးံးိုင်ေြခများကို ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက် ဆုံးံးမအများဆုံးြဖစ်ိုင်သည့်ဘဏ်များအား သတ်မှတ်၍
ကိတင်ကာကွယ်မများလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်ြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်များအေနြဖင့်
လည်း မိမိဘဏ်၏ Risk ကို နည်းပါးရန် အစီအမံများကိတင်ေဆာင်ရက်ထားမှသာ Risk-based Supervision နည်းစနစ်
အတွက်ပါ အဆင်သင့်ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ေြပာင်းလဲေနသည့် မက်ခိုစီးပွားေရးဝန်ကျင်ှင့်အညီ ေငွေရးေကးေရး
စနစ်၏ အခန်းကအား ပိုမိုသိြမင်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၃.၂၂

ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာန၏ အခန်းက
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ဖွဲစည်းပုံအသစ်အရ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာန

အား ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းများကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနမှခွဲထွက်၍ သီးြခားဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာနသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟို
ဘဏ်၊ ဌာနအသီးအသီး၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့် စာရင်းများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ န်ကား
ချက်များှင့်အညီ မှန်ကန်ြပည့်စုံရန် ပုံမှန်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်(က)

(ခ)

ကိတင်စစ်ေဆးြခင်း (ေန စဉ်၊ အပတ်စဉ်)
-

ဘာေငွသယ်ယူပိုေဆာင်စရိတ်များ စစ်ေဆးြခင်း၊

-

အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ၏ အငိမ်းစားပင်စင်အမတွဲများအား စစ်ေဆးြခင်း၊

-

ခရီးစရိတ်များစစ်ေဆးြခင်း၊

-

ေငွစကေဟာင်းများ အပီးသတ်ဖျက်ဆီးေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်ပါဝင်ြခင်း။

ေှာင်းစစ်ေဆးြခင်း (သုံးလပတ်အလိုက်)
-

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲှင့် မေလးဘဏ်ခွဲတိုရှိ စီမံခန ်ခွဲမှင့်
လူသားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးေရးဌာန၏ ဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်း၊

-

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲှင့် မေလးဘဏ်ခွဲတိုရှိ ေငွေကး
လုပ်ငန်းအုပ်ချပ်မဌာန၏ ေငွသားလက်ကျန်ှင့် ေငွေကးစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်း။

ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာနသည် IMF ၏ နည်းပညာအကူအညီြဖင့် International Professional Practice
Framework (IPPF) ှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ရှိ အြခားဌာနများအားလည်း ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းများအား အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်မများှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
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3.21

Implementation of Risk-based Supervision
Central Bank of Myanmar has received Technical Assistance from IMF since 2018 for adopting Risk-

based Supervision from Compliance-based Supervision. After that Financial Institutions Supervision
Department issued internal guideline and user manual and testing to some banks by Risk-based Supervision
while performing Compliance-based Supervision. Central Bank of Myanmar has a plan to fully adopt Riskbased Supervision in 2020.
New practice of RBS will be focused on identifying the risk profiles of banks. These risks include
level of Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal/Regulatory and Reputational Risk,
Strategic risk, Group risk. Monitoring Key Financial Ratios with forward looking assessments and closely
overseeing how the emerging risks are mitigated by Management and Board by using Internal Control
Questionnaires (ICQs) of Qualitative Assessment and Quantitative Analysis. Besides, all banks require
preparing a greater focus on risks to control the acceptable low level and understanding of the financial
system’s development in line with the changing of Macroeconomic environments.

3.22

The Role of Internal Audit
According to the new organization of the Central Bank of Myanmar, Internal Audit Department was

separately established and implemented its duties from the Internal Audit and Bank Supervision Department
as the previous one in October 2012.
In accordance with section 36, sub-section (a) of the Central Bank of Myanmar Law, Internal Audit
Department has been undertaking regular inspection to all departments of the Central Bank of Myanmar that
their functions and accounts are correct, complete, sufficient and reliable with procedures, regulations and
instructions(a)

(b)

Pre Auditing (Daily / Weekly)
-

Expenditure of Remittance of Currency

-

Pension Disbursement of Officers and Staffs

-

Expenditure of Travelling Allowances

-

Taking part as a member in old currency destruction function

Post Auditing (Quarterly)
-

Income and Expenditure of Administration & Human Resources Department at Nay Pyi
Taw, Yangon Branch and Mandalay Branch.

-

Cash Balance and Currency Accounts of Currency Management Department at Nay Pyi
Taw, Yangon Branch and Mandalay Branch.

In accordance with International Professional Practice Framework (IPPF), Internal Audit Department
has a plan to inspect the other departments to make sure implementation of their activities with
Technical Assistance from IMF.
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အပိုင်း (၄)
စီမံခန်ခွဲြခင်းှင့် ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ြခင်း

Part (IV)
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
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ဒါိုက်တာအဖွဲ (မူဝါဒအဖွဲ)

ဒါိုက်တာအဖွဲတွင် အဖွဲဝင် (၉) ဉီး ပါဝင်သည်။ ဒါိုက်တာအဖွဲသည် ဗဟိုဘဏ်

၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန ်ခွဲြခင်းှင့် မူဝါဒအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ပါသည်။ ပုံမှန်အစည်းအေဝးကို
တစ်လလင် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် ကျင်းပပီး ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏
ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးကို (၆) ကိမ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ
(၁)

ဉီးေကျာ်ေကျာ်ေမာင်

ဥကဌ

ဥကဌ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
(၂)

ဉီးစိုးမင်း

အဖွဲဝင်

ဒုတိယဥကဌ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
(၃)

ဉီးစိုးသိန်း

အဖွဲဝင်

ဒုတိယဥကဌ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
(၄)

ဉီးဘိုဘိုငယ်

အဖွဲဝင်

ဒုတိယဥကဌ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
(၅)

ဉီးေကျာ်မင်းထွန်း

အဖွဲဝင်

(၆)

ဉီးြမင့်သိန်းထွန်း

အဖွဲဝင်

(၇)

ဉီးစိုးပိုင်

အဖွဲဝင်

(၈)

ေဒရီရီဝင်း

အဖွဲဝင်

(၉)

ေဒခင်ေမလှ

အဖွဲဝင်
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4.1

Board of Directors (Policy Board)

The Board comprises of 9 members. The Board is

responsible for the management and the implementation of the policy matters of the Central Bank. The regular
meeting of the board convenes at least once a month. The Board held six meetings during April to September
in 2018.

Board of Directors
(1)

U Kyaw Kyaw Maung

Chairman

Governor
Central Bank of Myanmar
(2)

U Soe Min

Member

Deputy Governor
Central Bank of Myanmar
(3)

U Soe Thein

Member

Deputy Governor
Central Bank of Myanmar
(4)

U Bo Bo Nge

Member

Deputy Governor
Central Bank of Myanmar
(5)

U Kyaw Min Tun

Member

(6)

U Myint Thein Tun

Member

(7)

U Soe Paing

Member

(8)

Daw Yi Yi Win

Member

(9)

Daw Khin May Hla

Member
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

ဥကဌ

၁

ဒုတိယဥကဌ

၃

န်ကားေရးမှးချပ်

၇

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်

၁၃

န်ကားေရးမှး

၂၄

ဒုတိယန်ကားေရးမှး

၃၀

လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး

၄၅

ဉီးစီးအရာရှိ

၁၅၂

လုပ်ငန်းအရာရှိ (ေငွတိုက်)

၁၂

ဆရာဝန်

၃

အမထမ်း

၁၁၅၈
စုစုေပါင်း

၁၄၄၈
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4.2

Staff Strength of the Central Bank of Myanmar (April to September, 2018)

Governor

1

Deputy Governor

3

Director General

7

Deputy Director General

13

Director

24

Deputy Director

30

Assistant Director

45

Staff Officer

152

Work Officer (Treasury)

12

Doctor

3

Other Staffs

1158
Total

1448
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၁)
ဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်ရှင်းတမ်း
Annex (I)
Income & Expenditure Statement
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ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေနရှိ အလုံးစုံပါဝင်ေသာဝင်ေငွရှင်းတမ်း
ကျပ်သန်းေပါင်း
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈

မတ်လ ၂၀၁၈

ိုင်ငံြခားေငွရင်းှီးြမပ်ှံမမှရရှိသည့် ဝင်ေငွ
အတိုးရေငွ

78,371.08

84,911.05

ိုင်ငံြခားေငွေရာင်းဝယ်ြခင်းမှရရှိသည့်အြမတ်/(အံး)

(1,275.27)

(1,856.19)

516.03

407.65

77,611.84

83,462.51

အတိုးေပးေငွ

245.85

712.49

အြခားအသုံးစရိတ်များ

392.92

770.18

638.77

1,482.67

76,973.07

81,979.84

အတိုးရေငွ

341,368.90

637,154.51

အြခားရေငွ

10,239.73

26,117.61

351,608.63

663,272.12

6,987.41

25,297.33

39,105.48

67,527.43

46,092.89

92,824.76

အသားတင်ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချက်မှဝင်ေငွ

305,515.74

570,447.36

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချက် စုစုေပါင်းအသားတင်ဝင်ေငွ

382,488.81

652,427.20

8,463.15

15,241.48

374,025.66

637,185.72

1,026,423.32

(142,051.56)

21,458.53

14,493.84

ှစ်အတွင်းအြမတ်/(အံး)

1,047,881.85

(127,557.72)

ှစ်အတွင်း စုစုေပါင်းရင်းှီးြမပ်ှံမ ဝင်ေငွ/(အံး)စာရင်း

1,421,907.51

509,628.00

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းအြမတ်

ိုင်ငံြခားေငွဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များမှစုစုေပါင်းဝင်ေငွ
ိုင်ငံြခားေငွရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်

ိုင်ငံြခားေငွရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ စုစုေပါင်းအသုံးစရိတ်
ိုင်ငံြခားေငွဆိုင်ရာ အသားတင်အြမတ်
ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မမှဝင်ေငွ

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချက်များမှ စုစုေပါင်းဝင်ေငွ
ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအသုံးစရိတ်
အတိုးေပးေငွ
အြခားအသုံးစရိတ်များ

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချက်များ၏ စုစုေပါင်းအသုံးစရိတ်

(တ်ရန်) လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်
အေထွေထွှင့် စီမံခန် ခွဲမဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်

ှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချက်အြမတ်
အြခားဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ်
ိုင်ငံြခားေငွတန်ဖိုးြပန်လည်သင့်ြခင်း အရ/(အံး)
ရင်းှီးြမပ်ှံမများအေပတန်ဖိုးြပန်လည်သင့်ြမတ်ြခင်း အရ/(အံး)
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Statement of Comprehensive Income for the year ended 30th September, 2018
Current

Previous

Sept : 2018

Mar : 2018

(Kyat in Million)

(Kyat in Million)

Income from Foreign Currency Investments
Interest Income

78,371.08

84,911.05

(1,275.27)

(1,856.19)

516.03

407.65

77,611.84

83,462.51

Interest Expenses

245.85

712.49

Other Expenses

392.92

770.18

Total Expenses on Foreign Currency Investments

638.77

1,482.67

76,973.07

81,979.84

341,368.90

637,154.51

10,239.73

26,117.61

351,608.63

663,272.12

6,987.41

25,297.33

Other Expenses

39,105.48

67,527.43

Total Expenses on Domestic Operations

46,092.89

92,824.76

Net Domestic Income

305,515.74

570,447.36

Total Net Operations Income

382,488.81

652,427.20

8,463.15

15,241.48

374,025.66

637,185.72

1,026,423.32

(142,051.56)

21,458.53

14,493.84

Profit/(Loss) for the Year

1,047,881.85

(127,557.72)

Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year

1,421,907.51

509,628.00

Net realized gain/(loss) on financial instruments classified as
held For trading
Foreign Exchange Income

Total Income from Foreign Currency Investments
Expenses on Foreign Currency Investments

Net Foreign Currency Income
Income From Domestic Operations
Interest Income
Other Income

Total Income from Domestic Operations
Expenses on Domestic Operations
Interest Expenses

Less: Operating Expenses
General and Administration Expenses

Operating Profit for the Year
Other Income and Expenses
Fair value and Foreign Exchange Revaluation gain /(loss) on
Foreign Currency
Fair Value gain/(loss) on investments
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၂)
လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Annex (II)
BALANCE SHEET
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ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန ရှိ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
(ကျပ်သန်းေပါင်း)
စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈

မတ်လ ၂၀၁၈

ရပိုင်ခွင့်များ
ိုင်ငံြခားေငွဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်များ
ေငွသားှင့်ေငွြဖစ်လွယ်ေသာရင်းှီးြမပ်ှံမများ
ေရ
ြပည်ပဘဏ်များရှိ ိုင်ငံြခားေငွစာရင်း

1,691,074

1,609,070

432,826

413,015

5,825,963

4,654,535

ိုင်ငံြခားေငွဆိုင်ရာစာချပ်စာတမ်းများ

570,852

484,069

ြပည်တွင်းဘဏ်များတွင် အပ်ှံေငွ

800,624

685,155

IMF တွင်ထည့်ဝင်ေငွ
အြခားရပိုင်ခွင့်များ
ိုင်ငံြခားေငွဆိုင်ရာ စုစုေပါင်းရပိုင်ခွင့်များ

1,537

164

20,132

10,730

9,343,008

7,856,739

14,333,310

14,334,810

543

94,671

0

0

14,333,853

14,429,481

ြပည်တွင်းေငွေကးဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်များ
အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များ
ဘဏ်များသိုေချးေငွ
အစိုးရသိုေချးေငွ
ြပည်တွင်းေငွေကးဆိုင်ရာ စုစုေပါင်းရပိုင်ခွင့်များ
ပုံေသပိုင်ပစည်း

14,972

16,818

169,412

160,979

23,861,245

22,464,016

1,236,036

1,063,148

ိုင်ငံြခားအဖွဲအစည်းများ၏အပ်ှံေငွ

376

321

ိုင်ငံြခားအဖွဲအစည်းများမှ ေချးေငွများ

103

20

543,898

479,600

91

700

1,780,504

1,543,790

674,216

71

2,449,393

2,785,786

အြခားအပ်ှံေငွများ

397,148

170,161

အြခားေပးရန်တာဝန်များ

553,672

615,903

13,652,295

14,184,388

ြပည်တွင်းေငွေကးဆိုင်ရာ စုစုေပါင်းေပးရန်တာဝန်များ

17,726,724

17,756,310

စုစုေပါင်းေပးရန်တာဝန်များ

19,507,228

19,300,100

မတည်ေငွရင်း

800,000

500,000

အေထွေထွသီးသန် ရန်ပုံေငွ

342,130

500,000

305

305

2,681,492

1,655,069

ေရတန်ဖိုးညိင်းလျာထားေငွ

430,001

408,542

ေဈးကွက်တည်ငိမ်ေရးလျာထားေငွ

100,000

100,000

89

0

0

0

4,354,017

3,163,917

23,861,245

22,464,016

အြခားရပိုင်ခွင့်များ
စုစုေပါင်းရပိုင်ခွင့်များ
ေပးရန်တာဝန်များှင့်အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မ
ိုင်ငံြခားေငွဆိုင်ရာေပးရန်တာဝန်များ
ဘဏ်များ၏အပ်ှံေငွ

IMF ဆိုင်ရာေပးရန်တာဝန်များ
အြခားေပးရန်တာဝန်များ
ိုင်ငံြခားေငွဆိုင်ရာ စုစုေပါင်းေပးရန်တာဝန်များ
ြပည်တွင်းေငွေကးဆိုင်ရာ ေပးရန်တာဝန်များ
အစိုးရအပ်ေငွ
ဘဏ်များ၏အပ်ှံေငွ

ြပည်တွင်းလှည့်လည်သုံးစွဲေငွ

မတည်ေငွရင်းှင့်သီးသန် လျာထားရန်ပုံေငွ

အြခားသီးသန် ရန်ပုံေငွ
ိုင်ငံြခားေငွေကးလဲလှယ်န်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးညိင်းစာရင်း

ေရှှစ်သိုသယ်ေဆာင်မည့်အြမတ်
ှစ်အတွင်းအြမတ်
စုစုေပါင်းအသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှင့် သီးသန် လျာထားရန်ပုံေငွ
စုစုေပါင်းေပးရန်တာဝန်များှင့်အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မ
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th

Balance sheet as at 30 September, 2018
Year Ended

Year Ended

30-Sep-2018

31-March-18

Kyat in Million

Kyat in Million

1,691,074

1,609,070

432,826

413,015

ASSETS
Foreign Currency Assets
Cash and Cash Equivalents
Gold
Placement with Foreign Banks

5,825,963

4,654,535

Foreign Securities

570,852

484,069

Deposit With Local Banks

800,624

685,155

1,537

164

IMF Related Assets
Other Assets
Total Foreign Currency Assets

20,132

10,730

9,343,008

7,856,739

14,333,310

14,334,810

543

94,671

0

0

14,333,853

14,429,481

Domestic Currency Financial Assets
Domestic Securitites
Loans to Banks
Loans to Government
Total Domestic Currency Financial Assets
Property, Plant and Equipment
Other Assets
Total Assets

14,972

16,818

169,412

160,979

23,861,245

22,464,016

1,236,036

1,063,148

376

321

LIABILITIES & EQUITY
Foreign Currency Liabilities
Banks Deposits
Foreign Institutions Deposits
Borrowing From Foreign Institutions
IMF Related Liabilities
Other Liabilities
Total Foreign Currency Liabilities

103

20

543,898

479,600

91

700

1,780,504

1,543,790

Domestic Currency Liabilities
Government Deposit
Banks Deposits

674,216

71

2,449,393

2,785,786

Other Deposits

397,148

170,161

Other Liabilities

553,672

615,903

13,652,295

14,184,388

Total Domestic Currency Liabilities

Currency in Circulation

17,726,724

17,756,310

Total Liabilities

19,507,228

19,300,100

Capital

800,000

500,000

General Reserve

342,130

500,000

305

305

Equity and Reserves

Other Reserves
Foreign Exchange Revaluation

2,681,492

1,655,069

Gold Revaluation Reserve

430,001

408,542

Stabilisation Fund

100,000

100,000

89

0

Retained Profit

0

0

Total Equity and Reserves

Year to Date Profit

4,354,017

3,163,917

Total Liabilities and Equity

23,861,245

22,464,016
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၃)
အေရးကီးဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ
Annex (III)
IMPORTANT CONTACT ADDRESS
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ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ုံးအမှတ်(၅၅)၊ ရာဇသဂဟလမ်း၊ ေနြပည်ေတာ်။
ဖုန်း - ၀၆၇ - ၄၁၈၂၀၃
ဖက် - ၀၆၇ - ၄၁၈၂၇၀
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Central Bank of Myanmar
Office No (55), Yarza Thingaha Road,
Nay Pyi Taw.
Phone: 95-67-418203
Fax: 95-67-418270
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၄)
ေတွဆုံေဆွးေွးဂါရဝြပြခင်းှင့် ေဆွးေွးပွဲများ
Annex (IV)
COURTESY CALLS AND DISCUSSIONS
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Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Mr. Liu Ying, Chief Representative of
Bank of China on April 6, 2018.

Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Mr. Mamuro Sakai, Senior
Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) on May 10, 2018.
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Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Mr. Clement BOURGEY, Financial
Counsellor for ASEAN Countries of Embassy of France on May 16, 2018.

Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Japanese Ambassador to Myanmar
H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA on June 1, 2018.
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Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Ms. Irma Kikvidze, Resident Advisor
of IMF on July 24, 2018.

Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Korean Ambassador H.E Mr. Lee
Sang-hwa, Embassy of the Republic of Korea on August 10, 2018.
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109

Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Mr. Lee Chang Ha, Chief
Representative of Korea Development Bank on September 5, 2018.

Governor of the Central Bank of Myanmar received the Delegation led by Mr. George Sibley, Deputy Chief of
Mission, US Embassy on September 6, 2018.
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၅)
ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
Annex (V)
PHOTO OF THE BOARD OF DIRECTORS
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Central Bank of Myanmar
Board of Directors (April to Spetember, 2018)

7

6

5

2

1

3

4

(1)

U Kyaw Kyaw Maung

Governor

(2)

U Soe Min

Deputy Governor

(3)

U Soe Thein

Deputy Governor

(4)

U Bo Bo Nge

Deputy Governor

(5)

U Kyaw Min Tun

Member

(6)

U Myint Thein Tun

Member

(7)

U Soe Paing

Member

(8)

Daw Yi Yi Win

Member

(9)

Daw Khin May Hla

Member
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