၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးေသာ (၆)လတာကာလ၏
လတာကာလ၏
ေငြေရးေၾကးေရးအေၿခအေန
ႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ
စီမံခန္႔ခြဲသမ
ူ ်ား
်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား

စီမံခန္႔ခြဲသမ
ူ ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား (MD & A)
ယခုတင္ၿပသည့္

ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္

ေငြေရးေၾကးေရးအေၿခအေနႏွင့္

(အမ်ားပိုင္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏

“ကုမၸဏ”ီ

သို႔မဟုတ္

ရလဒ္မ်ားအေပၚ

“MCB”)

၏

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏

ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား (“MD & A”) အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္
ႏွစ္ကန
ု ္ပိုင္းအထိ ေၿခာက္လစာ ၿပဳစုထားေသာစစ္ေဆးၿပီးၿဖစ္သည့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းအခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္
ဖတ္ရႈရန္

ၿဖစ္သည္။

ဤ၆လစာ

ေငြေရးေၾကးေရးအေၿခအေနေဖာ္ၿပခ်က္သည္

ဘ႑ာႏွစ္ဆုင
ိ ္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္

လက္ရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

အသစ္ၿပင္ဆင္လုက
ိ ္ေသာ

ဘ႑ာႏွစ္အဆံုးတြင္

ကြာဟေနေသာ

၆

လတာအတြက္ ၿဖစ္ၿပီး၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းစံႏႈန္း သတ္မွတခ
္ ်က္ (MAS) ႏွင့္အညီ ၿပင္ဆင္ထားပါသည္။
မၾကာေသးမွီကတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ၿပဳစုထားေသာကုမၸဏီ၏
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအပါအ၀င္ ကုမၸဏ၏
ီ အၿခားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကာလအပိုင္းအျခား
အလိုက္ၿပဳစုထားေသာေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအား ysx-mm.com တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤ MD & A
တြင္ပါရွိေသာေငြေၾကးပမာဏအားလံုးကို ၿမန္မာက်ပ္ေငြၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
ဘဏ္၏ အခ်က္အလက္မ်ား
ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔ရက္စြဲပါ ကုန္သြယ္ေရး
၀န္ၾကီးဌာန၏

အသိေပးစာအမွတ္

၂၁/၉၁၊

၁၉၉၁

အဖြဲ႔အစည္းတည္ေထာင္ခြင့္အသိအမွတ္ၿပဳလက္မွတအ
္ မွတ္

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တိုဘာ

၂၇၄/၉၁-၉၂

(၃၀)

တို႔ႏွင့္အညီ

ရက္ေန႔ရက္စြဲပါ
အမ်ားပိုင္ကမ
ု ၸ ဏီ

တစ္ခုေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုိင္စင္ရပုဂၢလက
ိ ပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္
တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္၏ ခြင့္ၿပဳမတည္ေငြရင္းမွာ ၇၅ ဘီလီယံၿဖစ္ၿပီး၊ ရွယယ
္ ာရွင္မ်ားမွ ထည့္၀င္ထားေသာ
ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းမွာ ၅၂ ဘီလီယံ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ ရံုးခ်ဳပ္သည္ အမွတ္ ၂၅၆/၂၆၀၊
ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္
စစ္ေဆးမႈၿပဳထားၿပီးၿဖစ္သည့္ ၀င္ေငြရွင္းတမ္း အခ်ဳပ္
က်ပ္သန္းေပါင္း
၆ လစာကာလပိုင္း
အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား

၃၀.၀၉.၂၀၁၈

၃၀.၀၉.၂၀၁၇

(စစ္ေဆးၿပီး)

(စစ္ေဆးၿပီး)

Interest Income

၁၅,၈၂၃.၁၇

Interest Expense

အတက္/(အက်)
ပမာဏ

%

၁၀,၆၃၈.၃၄

၅,၁၈၄.၈၃

၄၈.၇၄%

(၉,၂၅၀.၆၀)

(၆,၆၂၃.၉၄)

(၂,၆၂၆.၆၆)

၃၉.၆၅%

Net Interest Income

၆,၅၇၂.၅၇

၄,၀၁၄.၃၉

၂,၅၅၈.၁၈

၆၃.၇၃%

Other Income

၃,၅၈၁.၇၆

၁,၄၂၄.၇၈

၂,၁၅၆.၉၈

၁၅၁.၃၉%

Total Revenue

၁၀,၁၅၄.၃၃

၅,၄၃၉.၁၇

၄,၇၁၅.၁၆

၈၆.၆၉%

Total Expenses

(၅,၁၉၃.၀၉)

(၄,၀၄၆.၂၉)

(၁,၁၄၆.၈၀)

၂၈.၃၄%

၄,၉၆၁.၂၄

၁,၃၉၂.၈၈

၃,၅၆၈.၃၆

၂၅၆.၁၉%

Profit before Income Tax

ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္
စစ္ေဆးမႈၿပဳထားၿပီးၿဖစ္သည့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းအခ်ဳပ္
က်ပ္သန္းေပါင္း
သက္မွတရ
္ က္မ်ားအလုိက္
Assets

လက္က်န္ရွင္းတမ္း
၃၀.၀၉.၂၀၁၈

၃၁.၀၃.၂၀၁၈

၆၁,၄၇၄.၉၅

အတက္/(အက်)
ပမာဏ

%

၄၆,၀၈၅.၂၅

၁၅,၃၈၉.၇၀

၃၃.၃၉%

၂၃၀,၄၉၆.၃၇

၁၈၈,၂၅၂.၅၅

၄၂,၂၄၃.၈၂

၂၂.၄၄%

Investment & T-Bond

၅၉,၈၇၁.၁၅

၅၇,၅၁၀.၈၈

၂,၃၆၀.၂၇

၄.၁၀%

Property & Equipment

၁၃,၇၅၀.၃၂

၁၂,၉၄၇.၂၈

၈၀၃.၀၄

၆.၂၀%

Intangible Assets

၃,၅၅၅.၉၉

၁၆၇.၆၇

၃,၃၈၈.၃၂

၂၀၂၀.၈၃%

Other Assets

၇,၀၄၀.၃၄

၅,၁၈၆.၃၃

၁,၈၅၄.၀၁

၃၅.၇၅%

Total Assets

၃၇၆,၁၈၉.၁၂

၃၁၀,၁၄၉.၉၆

၆၆,၀၃၉.၁၆

၂၁.၂၉%

(စစ္ေဆးၿပီး)

Cash in Hand & Bank
Loans & Advance

(စစ္ေဆးၿပီး)

သက္မွတရ
္ က္မ်ားအလုိက္
Liabilities

Deposit from Customer
Other Liabilities
Borrowings
Total Liabilities

လက္က်န္ရွင္းတမ္း

၃၀.၀၉.၂၀၁၈

၃၁.၀၃.၂၀၁၈

(စစ္ေဆးၿပီး)

(စစ္ေဆးၿပီး)

၂၈၃,၂၂၂.၁၀
၁၂,၅၄၅.၈၀

အတက္/(အက်)
ပမာဏ

%

၂၂၀,၁၅၃.၃၀

၆၃,၀၆၈.၈၀

၂၈.၆၅%

၂၀,၃၀၀.၂၉

(၇,၇၅၄.၄၉)

-၃၈.၂၀%

၉,၀၀၀.၀၀

၁၀၀.၀၀%

၉,၀၀၀.၀၀
၃၀၄,၇၆၇.၉၀

၂၄၀,၄၅၃.၅၉

၆၄,၃၁၄.၃၀

၂၆.၇၅%

၅၂,၀၀၄.၉၃

၅၂,၀၀၄.၉၃

-

၀.၀၀%

Share Premium

၅,၁၁၉.၇၃

၅,၁၁၉.၇၃

-

Other Reserves

၁၂,၁၆၀.၅၂

၁၀,၃၆၀.၄၆

၁,၈၀၀.၀၆

၁၇.၃၇%

၂,၁၃၆.၀၄

၂,၂၁၁.၂၄

(၇၅.၂၀)

-၃.၄၀%

၇၁,၄၂၁.၂၂

၆၉,၆၉၆.၃၇

၁,၇၂၄.၈၅

၂.၄၇%

၃၇၆,၁၈၉.၁၂

၃၁၀,၁၄၉.၉၆

၆၆,၀၃၉.၁၆

၂၁.၂၉%

Equity
Issued &Paid up Capital

Retained earnings
Total equity
Total Liabilities & Equity

ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္(MCB)အေနႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လတာအတြင္း Digital Banking ကူးေၿပာင္းမႈ
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္မွာပင္ Total Assets ၂၁.၂၉% ႏွင့္ အက်ိဳးအၿမတ္(အခြန္မေဆာင္မီ) ၄.၉၆ ဘီလီယံ
တိုးတက္ရရွိထားပါသည္။

ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ၊ ယခု ၆
လတာအတြင္း ဘဏ္အေနႏွင့္ အဓိကစီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ား၌ ခိုင္မာေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိထားပါသည္။
ဤတိုးတက္မႈ႕သည္

ၿပင္ပေစ်းကြက္ဖိအား၊

ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံႏိုင္မႈဆိုင္ရာ
ၿမင့္မားၿခင္း၊

အသစ္ၿပဌာန္းလိုက္ေသာဥပေဒမ်ားေၾကာင့္

အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၿခင္း၊

အေၿပာင္းအလဲမ်ားေသာ

ပမာဏ

အပ္ႏွံေငြမ်ားအေပၚတြင္
သတ္မွတ္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ

ေပးေခ်ရေသာအတိုးစရိတ္

ေငြေၾကးႏႈန္းထားမတည္ၿငိမ္ၿခင္း

ကဲ့သု႔ေ
ိ သာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လႊားကာရရွိထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။
Fund Based Income (FBI)
ယခုႏွစ္အတြင္းဘဏ္၏ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးရရွိရာ အရင္းအၿမစ္ၿဖစ္သည့္ အသားတင္အတိုး၀င္ေငြ (NII) သည္
ဘဏ္လုပ္ငန္း၀င္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၆၄.၇၂% အထက္ၿဖစ္ၿပီး အဓိကအားၿဖင့္ ေခ်းေငြတုးိ ၿခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဤ ၆
လ တာအတြင္း ၆၃.၇၃% ၿမင့္တက္ခဲ့ကာ၊ ေငြက်ပ္အားၿဖင့္ ၂.၅၅ ဘီလယ
ီ ံ ၿဖစ္ပါသည္။
အၿခားေသာ ၀င္ေငြ
အၿခားေသာ ၀င္ေငြရရွိရာ ရင္းၿမစ္မ်ားၿဖစ္သည့္ Non-Fund Based Fees Income (NFBFI) ႏွင့္ Fund Based
Fees Income (FBFI) ႏွစ္ခုေပါင္း ၀င္ေငြသည္ Hire Purchase မ်ား တိုးတက္လာသည့္အေလွ်ာက္ ၎မွ

ရရွိလာေသာ Fee Income မွာ ဤ ၆ လတာအတြင္း ၿမန္မာက်ပ္ေငြ ၂.၁၅ ဘီလယ
ီ ံတုးိ ၿမင့္ခဲ့ပါသည္။
ဤ၀င္ေငြရင္းၿမစ္တြင္

HP

ေခ်းေငြမ်ား၊

အေပၚရရွိေသာေကာ္မရွင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ဘဏ္အာမခံထတ
ု ္ေပးၿခင္း၊

လက္ခံၿခင္းႏွင့္

ေထာက္ခံၿခင္းတို႔

လုပ္ငန္းပိုင္းေဆာင္ရြက္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ား
ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းပိုင္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈအသံုးစရိတမ
္ ်ားေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္
ကုန္ဆံုးေသာ ၆

လတာအတြင္း

ၿမန္မာက်ပ္(၄.၀၅)ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ

ယခုႏွစ္

ေစာင့္ၾကည့္ကာလအတြင္း

၂၈.၃၄% တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ ၿမန္မာက်ပ္(၅.၁၉)ဘီလီယံအထိ ၿမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤျမင့္တက္မႈ
သည္ အဓိကအားျဖင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားျပင္ဆင္ၿခင္း၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လစ
ွ ္ၿခင္း၊ core banking စနစ္ ေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အသံုးၿပဳရေသာလုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ လစာေပးႏႈန္းၿမင့္မားလာၿခင္း(annual increment)၊
လုပ္ငန္းပိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ရၿခင္း စသည့္ကစ
ိ ၥရပ္မ်ားအတြက္
ကုန္က်ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။
အၿမတ္အစြန္း
အခြန္မေဆာင္မီအၿမတ္သည္

ယခင္ႏွစ္ႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

၂၅၆.၁၉%

ၿမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၊

အဓိကအားၿဖင့္

ေခ်းေငြတိုးျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းပိုင္းတိုးတက္မႈ
ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္အေနႏွင့္

ဤ

(၆)လတာ

ကာလအတြင္း

အပ္ေငြႏွင့္

ေခ်းေငြပမာဏသည္

ၿမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၈၃.၂၂ ဘီလီယႏ
ံ ွင့္ ၂၃၀.၄၉ဘီလီယံ အသီးသီးျမွင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္၏ တူညီေသာကာလ
အပိုင္းအျခားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက စုစုေပါင္းအပ္ေငြပမာဏ ၆၃.၀၇ဘီလီယံ(reclassification ျပဳလုပ္ၿပီးစာရင္းအရ)

ႏွင့္ ေခ်းေငြပမာဏ ၄၂.၂၄ဘီလီယံ တိုးၿမင့္ခဲ့ပါသည္။ ေခ်းေငြလပ
ု ္ငန္းမ်ား အမ်ားအၿပားတိုးတက္မႈသည္
အေၿခခံအားၿဖင့္ အငွား၀ယ္စနစ္ၿဖင့္ ေငြေခ်းမႈကုိ ပိုမိုၿမင့္တက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္ခြဲမ်ားဖြင့္လစ
ွ ္ၿခင္း
ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏

ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ၿခင္းအစီအစဥ္သည္

ၿမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔

လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လိုေသာ

အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ၍
္ လုပ္ေဆာင္သည့္
ႀကိဳးစားအားထုတမ
္ ႈတစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္မႈအတြက္ မွ်တ၍ ေခ်ာေမြ႕
ၿမန္ဆန္စြာ ၀န္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ structure မ်ား စီစဥ္ေပးထားႏိုင္မႈသည္
အေရးၾကီးေၾကာင္း

မိမိတို႔မွ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုးံ ခ်ိန္တြင္

မိမိတု႔ဘ
ိ ဏ္အေနႏွင့္

ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၇ ခု ပါ၀င္သည့္ ဘဏ္ခြဲကြန္ရက္အၿဖစ္တုးိ ၿမွင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိစီးပြားေရးတြင္
အခ်ဳိ႕ေသာဘဏ္ၾကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဘဏ္ခြဲတုးိ ခ်ဲ႕မႈႏႈန္းအား သိသသ
ိ ာသာေလ်ာ့က်လာၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း
မိမိတု႔ဘ
ိ ဏ္မွ သိရွိထားၿပီးၿဖစ္သည္။ သို႔ၿဖစ္ပါ၍ မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္ေၿခလွမ္းမ်ားအၿဖစ္ ဘဏ္ခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ကာ
ဘဏ္လုပ္ငန္းအား

က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔

တဆက္တည္းမွာပင္

ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္ရန္၊

ဘဏ္ခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိေသာ

အမ်ားျပည္သူမ်ား

သတိထားမိလာေစရန္ႏွင့္

ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္အား

ယံုၾကည္အားထား

ႏိုင္သည့္ ဘဏ္အၿဖစ္ ပိုမိုသိရွိလာၿခင္းေၾကာင့္ customers မ်ားပိုမိုရရွိလာၿခင္း၊ ဘဏ္၏၀င္ေငြတိုးလာၿခင္းဟူ
ေသာေကာင္းက်ဳိးမ်ား ၿဖစ္ထြန္းလာမည္ဟု မိမိတို႔မွ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
Core Banking စနစ္ အားအသံုးၿပဳၿခင္း
ယေန႔ေခတ္

ဘဏ္လပ
ု ္ငန္း၌

အေၿခအေနေကာင္းမ်ား၊
ေရွ႕ေရာက္ေနၿခင္းသည္

သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာနည္းပညာမ်ားသည္

နည္းလမ္းအသစ္မ်ားအား
ၿပိဳင္ဘက္ဘဏ္မ်ားႏွင့္

ၿဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစပါသည္။

ကြဲၿပားေစမည့္

ေသာ့ခ်က္ၿဖစ္ကာ၊

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္
နည္းပညာအရာတြင္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္လည္း

အသာစီးရႏိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။ သို႔ၿဖစ္ပါ၍ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္မွ ဒီဂ်စ္တယ္ခရီးစဥ္အား အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္အေနၿဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစ၍ Temenos ၏ T24 Core Banking Solution အား
အသံုးၿပဳခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရွိေရးကို ဦးစားေပးကာ စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္
ေနာက္တြင္ ထို Core Banking System သို႔ ေအာင္ၿမင္စြာ ကူးေၿပာင္းမႈႏိုင္ခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားအား T24 core banking platforms
မ်ားၿဖင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတု႔ဘ
ိ ဏ္အေနႏွင့္ နည္းပညာအရာတြင္ သာလြန္လွေသာ ဤမ်ဳိးဆက္သစ္
core

banking

စနစ္ၿဖင့္

ၿမန္ဆန္ေသာ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံရရွိႏိုင္ရန္၊

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ products မ်ားစီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ အေၿခခံအေဆာက္အအံုအား အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္
ႏိုင္ခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္။
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသံုးၿပဳမႈမ်ား
ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိဘဏ္လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းတြင္

ဒီဂ်စ္တယ္သံုးစြဲမႈမ်ားၿပားလာၿခင္းေၾကာင့္

အဆင္မေၿပမႈမ်ား

ၾကံဳေတြ႕မႈ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ကူးေၿပာင္းမႈႏႈန္း စသည္တု႔အ
ိ ား မိမိတု႔မ
ိ ွ သိရွိထားပါသည္။ မိမိတု႔ဘ
ိ ဏ္၏ ေခတ္မီ core
banking system သည္ အဆင့္ၿမင့္၍ ေခတ္မီေသာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာသံုးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္

ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္ေစမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏

customer

မ်ားအား

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ channel မ်ားျဖင့္ ခ်ိတဆ
္ က္သံုးၿပဳႏိုင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳကို ေပးအပ္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အေၿခစိုက္ Software as a Service (SaaS) မွစီစဥ္ေပးေသာ ထိပ္တန္း
ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနည္းပညာကုမၸဏၿီ ဖစ္သည့္

Fortress

Data

Services

(FDS)

ႏွင့္

ပူးေပါင္းကာ

ဗ်ဴဟာေၿမာက္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ ကူးေၿပာင္းမႈအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ၿဖစ္ပါ၍ မိမိတု႔မ
ိ ွ နည္းပညာပိုင္းတြင္
အေၿပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈအား အရွိန္အဟုန္ၿမင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၿခင္း၊
မေ၀းေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ customer မ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈ အၿပည့္အ၀ေပးႏိုင္ေသာ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္၍
အဆင္ေၿပလြယ္ကူေသာ Digital Banking စနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ၿဖင့္
ဘဏ္ကြန္ရက္မ်ားတိုးခဲ်႕လွ်က္ရွိပါသည္။
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