ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက (၁) စုစုေပါင္းျပည္တြင္း
ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ႏွင့္ ေခ်းေငြအခ်ိဳးအစား၊ (၂) အမ်ားျပည္သူမွ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္မွုပမာဏတို႔ လြန္စြာ
ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထို႕ျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားမွာလည္း အလားတူ ပုိမိုတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားအား ပိုမုိဖ႕ြံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္အခ်က္မ်ား
ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာ
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အဓိကေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔ ေနာက္ခံပင္မ
ေက်ာ႐ုိးမ႑ိဳင္တစ္ခုမွာ ဘ႑ာေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔ (Finance) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳး
တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုလုိအပ္ေသာအရင္းအႏွီးမ်ားကုိ အခ်ိန္မီျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ႕ေပးႏုိင္မည့္ဘဏ္လုပ္ငန္း
စနစ္တစ္ခုကုိဖန္တီးျပဳလုပ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအား
ျဖင့္ဆုိေသာ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္စနစ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိပါက အက်ိဳးဆက္
အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးေစမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ
အသံုးျပဳမႈနည္းပါးေနေသးေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း မ်ားစြာဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
၏စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုးGDPႏွင့္ ဘဏ္မ်ားမွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသုိ႔ ေခ်းငွားေပးေနေသာ
ေခ်းေငြတုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ ထိုင္းႏွင့္
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ေခ်းေငြပမာဏမွာ ၁၀၀%ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား
၏ ေခ်းေငြပမာဏသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တုိင္ေအာင္ ၂၀% ခန္႕သာ ရွိေနခဲ႕ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ငါးပံု
တစ္ပုံခန္႕မွ်သာ ရွိေနပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ (၁) ဘဏ္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူမွ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ နည္းပါး
ေနေသးျခင္း၊ (၂) ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားရွားပါးေနေသးျခင္း (၃) ေခ်းေငြစစ
ိ စ္မႈစြမ္းရည္ မျပည့္၀ေသးျခင္းႏွင့္ (၄)
ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတုိ႔ကုိ ဘဏ္မ်ား
သုိ႕တင္ျပႏုိင္မႈ အားနည္းေနေသးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အၾကား လုိအပ္ေနသည့္ ကြာဟခ်က္ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဆုိပါလွ်င္
ဘဏ္မ်ား၏

ေခ်းေငြအခ်ိဳးမွာ ပုိမိုျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခင္းအက်င္းမ်ား ပုိမုိ

တုိးတက္လာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလားအလာရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ အိမ္ရာ
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေငြမ်ား ပုိမိုထည့္၀င္လာေစရန္ ဖိတ္ေခၚရမည့္ အခ်က္မွာလည္း အထူး
လုိအပ္သည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ျမန္မာ့
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ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္ပနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားမွ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ား ၀ယ္ယူအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
လုပ္သားမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာေစရန္ ေဆာင္ရြကသ
္ င့္ပါသည္။ ၎နည္းတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း

လုပ္ငန္း

တုိးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ ဘဏ္မ်ားမွ အလြယ္တကူရယူႏုိင္ရန္ မိမိလုပ္ငန္း၏ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈ မူ၀ါဒမ်ား၊
လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈအခ်ိဳး၊ အ႐ႈံးအျမတ္အစီရင္ခံစာ စသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ားသို႔
တင္ျပႏုိင္မည့္ နည္းစနစ္တုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပံု (၁) - ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြ ပမာဏ (GDPႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း)

GDP/ (%)

ျမန္မာႏိုင္ငံ
ထိုင္းႏိုင္ငံ
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ

Year
ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္ - ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာမွတစ္ဆင့္ စာေရးသူစုစည္းသည္

၂။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အမ်ားျပည္သူမွ ပုိမိုအသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အလားအလာ
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔အၾကား မည္မွ်အသံုးျပဳသည္ကုိ တုိင္းတာလိုပါက ဘဏ္မ်ားမွ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသုိ႔ ေခ်းေငြမည္မွ်ထုတ္ေခ်းေပးထားသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူတန္းစား
အလႊာစံုပါ၀င္ႏိုင္သည့္ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မည္မ်ွအသံုးျပဳႏုိင္သနည္း(Financial Inclusion)ဟူသည့္ အေၾကာင္း
အရာမွာလည္း အဓိကက်ပါသည္။ Financial Inclusion ဆုိသည္မွာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားကုိ ေငြေၾကးျပည့္စံုေသာ လူခ်မ္းသာမ်ား သာမက သာမန္ႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားပါ၀င္ အသံုးျပဳလာႏုိင္ျခင္း
ကိုဆိုလိုျပီး ယင္းသို႔အသံုးျပဳမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားမွာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလ်ာ့နည္း
လာႏုိင္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းမွာလည္း ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ
မွဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳမႈအေျခအေန၊ေငြစုဘဏ္စာရင္းဖြင့္ လွစ္ အသံုးျပဳမႈအေျခအေနတုိ႔ကုိ သံုးသပ္ၾကည့္မည္
ဆုိလွ်င္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မည္မွ်ပါ၀င္အသံုးျပဳေနသည္ကို သိရွိ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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Financial Inclusion ၏ အေျခခံသေဘာရားအျမင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမွ အသံုးျပဳမႈကုိ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ အထက္မွာ ၂၃%
မွ်သာရွိေနခဲ႕ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာအသံုးျပဳမႈမရွိေသးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အလားတူ ကေမၻာဒီးယား
ႏုိင္ငံသည္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ အသံုးျပဳမႈသည္ ၂၂%မွ် သာ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ ထုိင္းႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနမွာ ၇၈%
ႏွင့္ ၈၁% အသီးသီးရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေငြစုဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ အသံုးျပဳႏႈန္းမွာ
အလြန္နည္းပါးလွပါသည္။
အထက္ပါ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဏ္စာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳမႈႏႈန္းမွာလည္း ပုိမုိတုိးတက္လာမည့္
အေျခအေနမ်ားရွိေနပါသည္။ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ
မ်ားစြာ အေရးပါလွပါသည္။
ပံု (၂) - ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လူတန္းစားအလႊာစံုေသာ အမ်ားျပည္သူမွ ပါ၀င္အသံုးျပဳမႈ (၂၀၁၄ )

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိႏႈန္း

ေငြစုဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိႏႈန္း

Cambodia

Myanmar

Thailand

Malaysia

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္ - ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာမွတစ္ဆင့္ စာေရးသူစုစည္းသည္။

မွတ္ခ်က္-ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္၁၅ႏွစ္အထက္ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။
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၃။ ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑
ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားတြင္ ထူးျခားခ်က္မ်ားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ
အခ်ိဳးပမာဏမ်ားအတုိင္းႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားအားလံုး၏
၄၂% ခန္႔ပုိင္ဆုိင္မႈရွိေနၿပီး ဧရာ၀တီဘဏ္သည္လည္း ၁၄%ခန္႔ ပုိင္ဆုိင္မႈရွိေနသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ ကြာဟမႈ
မ်ားျပားသည္ကုိေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈပမာဏအခ်ိဳးကုိ တုိင္းတာရာ
တြင္ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏုိင္စြမ္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေခ်းေငြအားမ်ားမ်ားထုတ္ေခ်းႏုိင္ေလေလ အျမတ္
အစြန္းပုိမုိ ရရွိေလေလျဖစ္သည္ကုိ ကေမၻာဇဘဏ္အား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ေပသည္။
အျခားထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ အဆင့္(၃) ႏွင့္ (၄)ရွိ ဘဏ္မ်ားမွာ အဆင့္ (၆)ႏွင့္ (၇) ဘဏ္မ်ား အၾကားရွိ ပုိင္ဆိုင္မႈ
အခ်ဳိးတြင္ ကြာဟေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ (၃)ရွိေသာ သမ၀ါယမဘဏ္ႏွင့္ အဆင့္(၄) ရွိေသာ ျမ၀တီဘဏ္တုိ႕သည္
၄%ခန္႕မွ်သာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ကြာဟေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ (၅)ရွိေသာ ႐ုိးမဘဏ္ႏွင့္အဆင့္ (၇)ရွိေသာ UAB ဘဏ္တုိ႔
သည္ ၀.၃% ခန္႕မွ်သာ ကြာဟမႈ ရွိပါသည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေျခခံစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္(၁၀)ဘဏ္တုိ႔သည္ ပုိင္ဆုိင္မႈအခ်ိဳးအရ ထိပ္တန္းအဆင့္(၃)ဘဏ္၊
အလယ္တန္းအဆင့္ (၃) ဘဏ္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ေအာက္ (၄)ဘဏ္တုိ႕အျဖစ္ ခြျဲ ခားသိျမင္ႏုိင္ေပသည္။
ေကာင္းမြန္ခုိင္မာေသာဘဏ္တစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ပုိင္ဆုိင္မႈအခ်ိဳးႏွင့္ အျမတ္အစြန္းတုိ႔ကုိ တိုးပြားမ်ားလာ
ေအာင္စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ုိင္စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဆံုး႐ုံးႏုိင္ေျခရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုးနည္းပါးႏိုင္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားမွာ

အဓိကျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားသည္

ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားကုိ မည့္ကဲ့သုိ႔ ပုိမုိရရွိေအာင္လုပ္မည္၊ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေခ်နည္းပါသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ စီစစ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္တုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားသည္ တိက်
ေသခ်ာေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားတုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ျပည္ပအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊
ကၽြမ္းက်င္ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား

ပုိမုိေပၚထြက္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမွ

တစ္ဆင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ

စြမ္းရည္မ်ားကုိျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဘဏ္ခမ
ဲြ ်ား တုိးလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႕ခြႏ
ဲ ုိင္ရန္ ဌာနခဲင
ြ ယ္မ်ား
ဖြ႕ဲ စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း စရိတ္စခမ်ား ေလ်ာ့နည္းသက္သာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔သည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။ ဘဏ္တစ္ဘဏ္အား မည္မွ်အျမတ္ရႏုိင္သည္ကုိ ေလ့လာၾကည့္
မည္ဆုိပါက ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မႈနည္းဗ်ဴဟာ၊ ေခ်းေငြမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခနည္းေအာင္ စိစစ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္၊
ေခတ္မီကြန္ဗ်ဳတာေဆာ့၀ဲလ္စနစ္တုိ႕ကုိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမႈ အေျခအေနတုိ႔ကုိ အဓိကအားျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္
ဆံုးျဖတ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
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ပံု (၃) ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ဘဏ္(၁၀)ခုတ႔၏
ို ပိုင္ဆိုင္မႈအတိုင္းအတာရာခိုင္ႏႈန္း(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္၊%)

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

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္-Giz Report

နိဂုံးခ်ဳပ္
ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားသည္ တုိးတက္မႈလမ္းစတြင္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထား
ခဲ့သည့္အတုိင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားမွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ားထံသုိ႔ ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ႔
ေပးႏုိင္မႈတုိ႔တြင္ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေနေသးသည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔မွ ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပါ၀င္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားမွာလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေပ။ ျမန္မာ့ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈအမယ္သစ္မ်ားမွာလည္း မ်ားစြာမရွိေသးဘဲ ေငြေၾကးဆံုး ႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္
ေပးႏုိင္ေသာ ကြန္ဗ်ဴတာေဆာ့၀ဲလ္စနစ္တုိ႔ကုိ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း အျပည့္အ ၀ မလုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ေသးေပ။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျဖည္႔ဆည္းေထာက္ပံ႔ေပးႏုိင္လွ်င္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာ့ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားအဖက္ဖက္မွ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္
ပါသည္။

ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏

အခန္းက႑သည္

မၾကာေတာ့မည့္

အနာဂတ္ကာလတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္ အထူးပင္ အေရးပါလွေပသည္။
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