ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္(FPB) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္အား ပထမဆံုးစတင္ရရွိခဲ့ေသာ ဘဏ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ဘဏ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသုိ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး အႀကံဥာဏ္
ေပးျခင္းတို႔မတ
ွ စ္ဆင့္

အမ်ားျပည္သူတို႕၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျဖစ္ပါ

သည္။
ဘဏ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ခ်ိန္မွစ၍ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းဘဏ္၏အစုရွယ္ယာရွင္
မ်ားထံသုိ႕ပံုမွန္အျမတ္ေ၀စု ခြေ
ဲ ၀ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူထံမွ ယုံၾကည္မႈ
အျပည့္္အ၀ ရရွိထားသည့္ အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္၏
အပ္ေငြႏွင့္ေခ်းေငြအခ်ိဳး (Loan to Deposit Ratio) သည္

သာမန္ထက္ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြရင္းကုိ ထိထိ

ေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ေခ်းေငြလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စနစ္က်နေသာ စိစစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ အရင္းအတိုးေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ
ေခ်းေငြမ်ားအခ်ိဳး (Non-performing Loan Ratio) မွာ ေခ်းေငြ ေခ်းေပးသည့္ပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မဆုိသေလာက္ အနည္းငယ္မွ်
သာ ရွိပါေပသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တုိးတက္ေစရန္အလို႕ငွာ Cyber တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိအကာ
အကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားကုိ ခန္႕အပ္ထားျခင္း၊
၀န္ထမ္းမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ အထက္
ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဘဏ္၏ ၀င္ေငြတုိးပြားလာမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစရန္ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္
ျဖစ္ေပသည္။

၁။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB)သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္
ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကုိ စတင္ရရွိခဲ့ေသာ ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္
ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ တို႔ကုိေပး၍ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ကာ နွစ္စဥ္္နွစ္တုိင္း အစု
ရွယ္ယာရွင္မ်ား ထံသုိ႔ အျမတ္ေ၀စု ခြေ
ဲ ၀ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌စာရင္း
၀င္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ၀ံ႔ႀကြားစြာျဖင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ဘဏ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္(FPB)၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ (၁) ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသုိ႔ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး
ဆုိင္ရာအႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ (၂) စီးပြားေရးႏွင့္လူအဖြဲ႕အစည္းပတ္၀န္းက်င္ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစရန္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
(၃) သာမန္လူတန္းစားမ်ားကုိ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ (၄) အမ်ား
ျပည္သူတုိ႕၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ အသံုးျပဳမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

1

၃။ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူမွ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္အားထားမႈကုိ ရရွိထားသည့္
အေလ်ာက္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ပုိမုိ ခြေ
ဲ ၀ေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ အမ်ားပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ယံုၾကည္အားထားမႈကုိ ရရွိ
ထားေသာ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ ျဖစ္ပါသည္။
၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပုဂၢလိကဘဏ္(၂၄)ဘဏ္ရွိသည့္အနက္ စုစုေပါင္းပုိင္ဆုိင္မႈ(Total Asset)တြင္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ပုိင္ဆုိင္မႈအခ်ိဳးမွာ
၁% ခန္႔ရွိပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မွုအခ်ိဳးအားျဖင့္ အဆင့္(၁၅)ဆင့္တြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါသည္။ FPB ဘဏ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအခ်ိဳးမွာ မ်ားျပားေသာ
ပမာဏဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ၄၂% ခန္႔
ပုိင္ဆုိင္မႈရွိေနျခင္း၊အဆင့္ (၉)ေနာက္ပုိင္းဘဏ္တုိ႔ကို ၾကည့္ပါက တစ္ဘဏ္ခ်င္းစီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈပမာဏမ်ားမွာ မ်ားစြာကြာျခားမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ FPB ဘဏ္၏ အနာဂတ္စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ အဆင့္ (၁၀)အတြင္း ၀င္ေရာက္ လာႏိုင္မည့္
အလားအလာအား ေတြးျမင္မွန္းဆႏုိင္ပါသည္။

ပံု (၁) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ (Total Asset %) အမ်ားဆံုး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္(၁၀) ဘဏ္

1 Kanbawza Bank

42

2 Ayeyarwaddy Bank

14

3 Co-operative Bank

10

4 Myawaddy Bank

6

5 Myanmar Apex Bank

6

6 Yoma Bank

6

7 United Amara Bank

3

8 Global Treasure Bank

3

9 Asia Green Development Bank

2

10 Myanmar Oriental Bank

2

ကိုးကားခ်က္-giz

2

၅။ FPB ဘဏ္ခြစ
ဲ ုစုေပါင္း(၃၂)ဘဏ္တြင္ ဘဏ္၀န္ထမ္း(၆၁၀)ဦးျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ႏွစ္စဥ္မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းပိတ္
ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေခ်းေငြ၏ ၉၀%သည္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ ျဖစ္ၿပီး၊ ရုိးရုိးဘဏ္ေခ်းေငြမွာ ၁၀%ခန္႔ ရွိေနပါသည္။ဘ႑ာေရး ႏွစ္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြတုိးတက္မႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြတင
ြ ္ ၂၉.၁၅% ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရုိးရုိးဘဏ္ေခ်း
ေငြ မွာ ၂၃.၁၈ % ျဖင့္ အသီးသီး တုိးတက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ဘဏ္ေခ်းေငြကုိ ရယူေသာအဓိက လုပ္ငန္းက႑မ်ား မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္း(၁၇%)၊ လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း (၅၈%) ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (၂၅%) အသီးသီးတုိ႕ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလွ်က္ရွိ
ပါသည္။
၆။ ဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အာမခံပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မွုထားရွိသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္
ရွိပါသည္။ အာမခံပစၥည္း အမ်ားစုမွာ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အဦး (၉၉.၈%) ရွိေနၿပီး ေရႊေငြလက္၀တ္ရတနာမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေငြရင္း
အပ္ေငြတုိ႔ အေပၚမွတစ္ဆင့္ ေခ်းယူေသာ ေခ်းေငြမွာပမာဏ နည္းပါးလွပါသည္။ ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ မေပးမီကာလတြင္ စနစ္တက် စိစစ္
ေလ့ရွိၿပီး ေခ်းေငြရယူၿပီးေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေခ်းေငြ
၀န္ေဆာင္မႈရယူေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ပထမအရစ္တြင္ အာမခံပစၥည္းခံပစၥည္း၏ ၃၀% ခန္႕သာ ေခ်းေပးၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းအရစ္မ်ားတြင္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိေျဖေလ်ာ့ေပးေလ့ရွိပါသည္။ အထက္ပါနည္းလမ္းအတုိင္းက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အရင္းအတုိးေပးဆပ္ရန္
ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြအခ်ိဳးမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး၊ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္လည္း အရင္းအတုိးေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္
ေသာေခ်းေငြအခ်ိဳး(NPL Ratio) မွာ ၀.၁% ေအာက္မွ်သာ ရွိပါသည္။
၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္မ်ား၏ အပ္ေငြႏွင့္ေခ်းေငြအခ်ိဳး (Loan to Deposit Ratio)မွာ ၇၀% မွ်သာရွိၿပီး၊ မတည္ရင္းႏွီးေငြအခ်ိဳး အား
ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမျပဳႏုိင္ဘဲ အျမတ္နည္းေနေသာ ဘဏ္မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း FPB ဘဏ္၏ ဘဏ္အပ္ေငြေခ်းေငြအခ်ိဳးမွာ
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တုိးတက္လာလွ်က္ရွိေနပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ FPB ဘဏ္သည္ မတည္ရင္းႏွီးေငြရင္းအခ်ိဳးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳ
လွ်က္ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ပံု (၂) ဘဏ္မ်ား၏ အပ္နွံေငြႏွင့္ ေခ်းေငြအခ်ိဳး (Loan to Deposit Ratio) အတက္အက်ျပပံု

Loan to Deposit Ratio အတက္အက်ျပျခင္း

2011

2012

2013

2014

2015

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္-FPBဘဏ္မွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။
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၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအခန္းက႑
မွာလည္း တစ္စထက္တစ္စ ပုိမုိမ်ားျပားလာပါသည္။ အျခားဘဏ္မ်ားနည္းတူ FPB ဘဏ္သည္လည္း အျမတ္မ်ားကုိ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း
ရရွိလွ်က္ရွိပါသည္။ ဘဏ္၏ ၀င္ေငြတုိးတက္မႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၉၈သန္း ရရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ တြင္
က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း၂၂၆သန္း အထိတုိးတက္လာကာ အဆေပါင္း၂.၃ဆ တုိးတက္လာပါသည္။ ဘဏ္အသံုးစရိတ္မ်ားမွာလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့ျပီး

၎အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားတုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ႕ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ား ခန္႕အပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္

ဘဏ္မ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့အပ္ေငြအတုိးႏႈန္းမ်ားကုိအၿပိဳင္အဆုိင္တုိးျမွင့္ေပးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကာလေနာက္ပုိင္းတြင္ FPB ဘဏ္အပါအ၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္အသီးသီးတုိ႔၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္တိုးခ်ဲ႕
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး
ကာလတြင္

ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားမွာလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏

၀န္ေဆာင္မႈက႑မွာ

ပုိမုိယွဥ္ၿပိဳင္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဘဏ္မ်ား၏

ေငြသားျဖစ္လြယ္မွုအခ်ိဳး

တနည္းအားျဖင့္ အပ္ႏွံေငြမ်ားကုိ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေတာင္းခံလာသည့္အခါ အလြယ္တကူ ေငြသားျပန္လည္
ထုတ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိ/မရွိကုိ လည္းေလ့လာ သံုးသပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
၉။ FPB ဘဏ္၏ ဘဏ္ခတ
ြဲ ုိးခ်ဲ႕မႈမဟာဗ်ဳဟာမွာ သာမန္လူတန္းစားမ်ား မ်ားစြာရွိေသာ ၿမိဳ႕အနည္းငယ္တြင္သာ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္
ေသာေၾကာင့္ အျခားဘဏ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာလည္း နည္းပါးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္ခအ
ြဲ သစ္မ်ား၏လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားမွာ ေငြသားျဖစ္လြယ္မွုအခ်ိဳးအတုိင္း

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက အျမတ္မ်ားတုိးပြားလာၿပီး

အသံုးစရိတ္မ်ားကုိလည္း ကာမိ

ေစလိမ္႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပံု (၃) FPB ဘဏ္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနျပဇယား (က်ပ္သန္းေပါင္း)
၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဝင္ေငြ

၉,၈၂၈

၁၁,၈၃၄

၁၂,၉၅၉

၁၈,၃၂၇

၂၀,၈၅၁

၂၂,၆၄၆

၂၃,၉၀၄

ကုန္က်ေငြ

၆,၀၅၇

၇,၀၀၈

၇,၇၇၇

၁၀,၂၇၉

၁၂,၀၈၉

၁၄,၀၉၇

၁၅,၂၇၁

အျမတ္ေငြ

၃,၇၇၁

၄,၈၂၆

၆,၁၈၂

၈,၀၄၈

၈,၇၆၂

၈,၅၄၉

၈,၆၃၃

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္-FPB ဘဏ္၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕အစီရင္ခံစာမွတစ္ဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။

၁၀။ FPB ဘဏ္၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ (၁)သမရိုးက်ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မွ ကြန္ပ်ဳတာစနစ္သို႔ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရ
ဲ န္၊ (၂)
ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သုေတသန အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚသံုးသပ္၍ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊ (၃) ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဘ႑ာေရး
ဆုိင္ရာအသိပညာမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစမႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ (၄) ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ အမယ္သစ္မ်ားစြာ (New Products)မ်ားဖန္တီး
ေပးရန္ႏွင့္ (၅)ဘဏ္ခြမ
ဲ ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ လည္းအီလက္ထေရာနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ
Mobile

Banking,

Internet

Banking

တုိ႕ျဖင့္

အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး

Cyber

တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္

အျခားေဘးအႏၱာရယ္မ်ားကုိလည္း

အလံုအေလာက္ကာကြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ အသစ္သစ္ေသာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ
လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေတာ္သင္ယူျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာ
ၿပီး ဘဏ္၏ အျမတ္တုိးတက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာလည္း မ်ားစြာတုိးပြားလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ
FPBဘဏ္၏ ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ အလား အလာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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