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MCB ဘဏ္သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ထြန္းကားလာေစေရး စသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ ္
ႏွင့္အတ ူ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ထံမွ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္လုပ္ငန္း 
လိုင္စင္ကိ ု ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ 
တစ္ခုအျဖစ္ ဝင္ေရာကႏ္ိုင္ခဲ့ ပါသည္။ 

 
 
 

 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္ 

[အက်ဥ္းခ်ဳပ္] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCBဘဏသ္ည ္ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္အတြက ္

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ဘဏ္လုပ္ 

ငန္းလိုင္စင္ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ အစုရွယ္ယာအခ်ိဳ႕မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပိုင္ 

ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမူဝါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မဟာနည္းဗ်ဴဟာအလိုက္ 

အေျပာင္းအလမဲ်ား ရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ MCB ဘဏ္သည္ ကုန္သြယ္မႈက႑ ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဦးတည္ၿပီး၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးက႑ ျမွင့္တင္ရန္အလိ႕ု 

ငွာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတသ္က္၍ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကု ိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ဘဏ ္

တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါသည္။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစတင၍္ ဘဏ္ခြဲမ်ားတိုးခဲ် ႕ျခင္းကိ ု စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ ္

ေဆာင္္ခဲ႕ေသာေၾကာင့္ ၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အျမတ္အစြန္း (၁၀) ဆအထိ ရွိလာပါသည္။ 

အနာဂတက္ာလတြင္လည္း ဘဏ္ခြဲမ်ားတိုးခ်႕ဲျခင္းကိ ုတက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္သြားရန္ မဟာနည္းဗ်ဴဟာ 

မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္ အလားအလာရွိေနပါ 

သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေနသည့္အေပၚ မူတည္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေခတ္မီဘဏ္လုပ္ငန္းနည္းပညာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကု ိ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္ 

တက် ဖ႔ြစဲည္းတည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္တို႔မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိလာေပလိမ့္မည္။ 

MCB ဘဏ္သည္ ကုန္္သြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ အနာဂတ ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအား ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္္အလုိ႔ငွာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း 

မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ သိ႕ုျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ MCB ဘဏ္သည္ မၾကာေတာ့မည့္ အနာဂတ္္ကာလတြင္ 

အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္သြားေစခ်င္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထူးစီးပြားေရးဘဏ္လုပင္န္းတစ္ခအုျဖစ္ 
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘဏလ္ုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဓိကက်သည့္ အစုိးရလမ္းစဥ္မ်ားက အလြန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလွေပသည္။ အဓိက 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ကိ ု ဦးစားေပးေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါ 
သည္။ ေငြလႊဲစာတမ္း (Letter of Credit) ႏွင့္ ဘဏ္မွအာမခံျခင္း (Bank Guarantee) ႏွင့္ ပို႕ကုန္၊ သြင္း 
ကုန္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခ်းေငြဆုိင္ရာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ ရိွေနသည့္အျပင္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ 
နယ္ပယ္အတြင္း အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားစြာတို႔ကိ ု စုေဆာင္းပုိင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္ 
သူတို႔၏ အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူေသာ ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ လူသိမ်ားလွပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ပုိ႕ကုန၊္ သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ 
ပုိ႕ကုန္၊ သြင္းကုန္လ္ိုင္စင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ e-payment စနစ္ကို ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ e-payment 
စနစ္ ထည့္သြင္းအသုံးမျပဳမီကာလတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ 
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအထိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိယု္တုိင္ သြားေရာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး 
ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ခ့ဲရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤစနစ္သို႔ေျပာင္းလၿဲပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုယ္ 
တိုင္ သြားေရာကထ္ည့္သြင္းေပးေဆာင္ရန ္မလိုအပ္ေတာ့သည့္အျပင္ ေငြသားအစား MCB ဘဏ္မွတဆင့္ 
လႊေဲျပာင္းေပးလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂ ၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အင္မတန ္ အခ်ိန္ကုန ္
သက္သာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္အား စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ MCB ဘဏ ္
တစ္ခုတည္းသာ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ MCB ဘဏအ္တြကမ္်ားစြာ အဖိုးတန္သည့္ တစ္ဦး 
တည္းပုိင္ ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ 
 

ပုံ(၁)  ဘဏ္စာရင္းအေရအတြက္ႏွင့္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္အေရအတြက္တုိ႔၏ အေနအထား 

 
ခုႏွစ္ ဘဏ္စာရင္းအေရအတြက္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လိုင္စင္အေရအတြက္ 
၂၀၀၈ ၇၉၈ ၃၇၀၂၂ 
၂၀၀၉ ၇၃၁ ၄၅၀၇၉ 
၂၀၁၀ ၇၁၁ ၅၈၃၉၁ 
၂၀၁၁ ၅၅၉၀ ၆၆၆၄၀ 
၂၀၁၂ ၇၂၀၄ ၇၇၄၇၉ 
၂၀၁၃ ၉၀၂၆ ၂၅၅၆၃၁ 
၂၀၁၄ ၁၀၇၃၂ ၁၇၀၉၆၀ 
၂၀၁၅ ၁၂၉၅၂ ၁၈၂၈၃၂ 

 
ကိုးကားခ်က္：MCB ဘဏ၏္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။ 



 
 

 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ ္ စုစုေပါင္း (၂၁) ဘဏရ္ွိသည့္အနက ္ MCB ဘဏ၏္ စုစုေပါင္း ပိုင္ 
ဆိုင္မႈ (Total Asset) သည္ ဘဏ္မ်ားအားလံုး၏ (၁%) ခန္႕သာ ရွိပါသည္။ MCB ဘဏ၏္ စုစုေပါင္း 
ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုတည္းကုသိာ ၾကည့္လွ်င္ ပမာဏႀကီးမားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကူး 
သန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ (က) ထိပ္တန္းဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္ 
သည္ဘဏ္မ်ားအားလံုး၏ (၄၂%) ခန႕္ရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏႀကီးကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာအေျခအေန ျဖစ္ 
ေနျခင္း၊ (ခ) အဆင္ ့(၉) ေနာက္ပိုင္း ဘဏ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းပုိင္ဆိုင္မႈ (Total Asset) သည ္ပမာဏအတိုင္း 
အတာတြင ္ ႀကီးႀကီးမားမား ကြာဟခ်က္မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ရလာဒ္ႏွင့္အတူ MCB ဘဏ္၏အဆင့္သညလ္ည္း အဆင့္ (၁၀) အတြင္း ဝင္လာႏိုင္ေခ် အျပည့္အဝ 
ရွိသည္ဟ ု ေတြးျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္အားအေျခခံ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ (Total 
Asset) ပမာဏ ညီတူနီးပါးရွိေသာ ပထမပုဂ ၢလိကဘဏ္ႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ရွိပါသည္။ 
 

ပုံ(၂)  ထိပ္တန္းဘဏ္(၁၀) ခု၏စုစုေပါင္းပုိင္ဆုိင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းအေနအထား (၂၀၁၆ခုႏွစ္မတ္လကုန္ %) 

 
ကိုးကားခ်က္：GIZ ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။ 

 
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ MCB ဘဏ၏္ ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္စုစုေပါင္းမွာ (၂၁) ဘဏ၊္ ဝန္ထမ္း 

အေရအတြက္စုစုေပါင္းမွာ (၅၆၀) ဦးရိွပါသည္။ ဘဏ္ခြဲ(၂၁)ဘဏရ္ွိသည့္အနက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေန 
အထားတြင ္ဘဏခ္ြ ဲ (၁၄) ဘဏ္သည ္ဘဏပ္ုိင္အျဖစ္ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း၊ ဘဏ္ခြ ဲ (၃) ဘဏသ္ည္ ကာလ 
တိ ုငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ဘဏခ္ြ ဲ(၄) ဘဏသ္ည္ ကာလရွည္ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္ခြဖဲြင့္လွစ္ေသာႏွစ္မ်ားမွာ ဘဏခ္ြဲ (၂၁) ဘဏအ္နက ္ဘဏ္ခြဲ (၁၉) ဘဏက္ိ ု
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲပ့ါသည္။ ၎အခ်က္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ MCB 
ဘဏ္သည ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မုွမ်ားကုု ိ ထထဲဝဲင္ဝင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
ေနာက္ပိုင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဘဏခ္ြမဲ်ား၏အတိုင္းအတာမ်ားကိ ု ၾကည့္လွ်င္လည္း ႀကီးႀကီးမား 
မား မေတြ႕ရဘဲ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုတြင္ အမ်ားဆုံး ဝန္ထမ္းဦးေရ (၄၀) ဦးအထ ိထားရွိေသာ ဘဏခ္ြမဲ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 
အနည္းဆံုး ၀န္ထမ္းဦးေရ (၁၀) ဦးေအာက္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းထားရွိမႈမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
သင့္ေတာ္သလုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 



 
 

 

MCB ဘဏ္၏ အမွန္တကယ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ဘဏလ္ုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္မႈသည္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကုိ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အတက္အက်ကုိ ၾကည့္ 
ျခင္းအားျဖင့္လည္း သိသာႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ 
အတက္အက်ပမာဏကိ ု ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၏ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေငြပမာဏသည္ 
အနည္း ငယ္မွ်သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ စတငမ္်ားျပားလာၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ ပမာဏသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထက္ (၅.၇) ဆအထိ သိသိသာသာ 
တိုးတကလ္ာခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လပိုင္းတြင္ အရင္းအတိုးေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ 
ေခ်းေငြမ်ားအခ်ိဳး (Non-Performing Loan Ratio) မွာ၂.၆၉% မွ်သာ ရွိပါသည္။  

 

ပုံ(၃)  ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေငြပမာဏ အတက္အက်（က်ပ္သန္းေပါင္း） 

Year 

ကိုးကားခ်က္：MCB ဘဏမ္ွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။ 
 

MCB ဘဏ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထထဲဝဲင္ဝင္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထ ိ ဘဏ္အပ္ေငြပမာဏႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေငြ (အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး) တို႔ကုိ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ လွ်င ္ ဘဏ္အပ္ေငြပမာဏသည္ (၁၂၂) ဘီလီယံက်ပ္မွ (၁၄၄၃) ဘီလီယံက်ပ ္
အထိလည္းေကာင္း၊ အက်ိဳး အျမတ္ေငြ(အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး)သည ္(၅) ဘီလီယံက်ပ္မွ (၅၃) ဘီလီယံက်ပ ္
အထိလည္းေကာင္း အသီး သီး    (၁၀) ဆေက်ာ္အထ ိတိုးတက္မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ MCB ဘဏ၏္ေခ်းေင ြထုတ္ေခ်းေနသည့္နယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာ 
သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ လက္လ၊ီ လက္ကား လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ပထမအမ်ားဆံုး ေခ်းေငြ 
ပမာဏမွာ- ၃၅.၉% အထိရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေနာက ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထံ ေခ်းေငြ 
၀န္္ေဆာင္မႈ ထုတ္ေခ်းမႈသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးေခ်းေငြပမာဏ ၂၆.၅% ႏွင့္ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားထံ ေခ်းေငြ 
၀န္္ေဆာင္မႈ ထုတ္ေခ်းမႈသည္ တတိယအမ်ားဆံုးေခ်းေငြပမာဏ ၂၂.၅% အသီးသီးျဖစ္ပါသည္။ အထက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း MCB ဘဏ၏္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး 

(Mil. Kyat) 

 2008        2009         2010         2011       2012           2013       2014         2015 



 
 

 

ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပါ၀င္သည့္အေလွ်ာက္ အေရာင္း၊ အဝယ္ မိတ္ဖက္ အမ်ားစုမွာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေသာကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္အလက္မွ ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ရမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကုမၸဏီဟုဆိုပါက အမ်ားစုမွာ လက္လီလက္ကား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ လယ္ယာလုပ္ငန္း ႏွင့္ေမြးျမဴေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားထံ ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ အင္မတန္နည္းပါး ၿပီး ၀.၅% ခန္႕မွ်သာ 
ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လယ္ယာသားငါးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ လွ်င္ Global Treasure 
Bank မွ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း အားသာခ်က္ျဖင့္ 
ဘဏ္မ်ားအၾကားတြင ္ လယ္ယာသားငါးလုပ္ငန္းအတြြက္ ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈရယူ အသံုး ျပဳသူမ်ားအား 
အဓိကဆြဲေဆာင္ ေရြးခ်ယ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

သို႔ေသာ ္ MCB ဘဏ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ား 
ဝယ္ယူရာတြင္ အဆင္ေျပေျပ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်ိဳသာေသာအတုိးနွုန္းျဖင့္ ေခ်းေငြ 
မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ 
အျခားေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာလည္း ေမာ္ေတာ္ကားဝယ္ယူမႈ၊ အိမ္ယာဝယ္ယူမႈႏွင့္ မိုဘိုင္း 
ဖုန္းဝယ္ယူမႈစသည့္တု႕ိကုိလည္း ခ်ိဳသာေသာေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ 

 

ပုံ(၄) အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္အက်ိဳးအျမတ္ (၂၀၁၀ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၆ခုႏွစ္တုိ႔ကုိယွဥ္တြျဲပျခင္း） 

   Year 
ကိုးကားခ်က္：MCBစာရြက္စာတမ္းမွတဆင့္စာေရးသူမွစုစည္းသည္။ 
 
 
 
 
 
 

(Kyat 100 Mil.) 

2010                                          2016 



 
 

 

ပုံ(၅) လုပ္ငန္းအသီးသီးထံသို႕ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈရာခု္ိင္ႏွဳန္း（％） 

 
ကိုးကားခ်က္：MCB ဘဏ္၏ စာရြက္စာတမ္းမွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။ 
 

MCB ဘဏ္၏ အျခားေသာေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေသး 
စားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းကုိ JICA မွကူညီပံ့ပိုးမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ 2 
StepLoan ကုိလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၎၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ MCB ဘဏ္အပါအ၀င္ 
အျခားဘဏ(္၆)ဘဏ္တြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေခ်းေငြ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 2 StepLoan ပံုစံမွာ (က) JICA မွ အတိုးႏႈန္းသက္သက္သာသာျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသုိ႔ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္၄%ျဖင့္ 
MCBဘဏထံ္သို႔ ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ (ခ) MCB ဘဏမ္ွ ထိုအရင္းအႏွီးေငြကုိအသံုးျပဳ၍ အေသး 
စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ထံတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၅% ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစနစ္ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ MCB ဘဏသ္ည ္ ၄.၅% ရွိေသာ အတိုးကြာဟမႈအား ၀င္ေငြတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

MCB ဘဏ၏္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္၍ အျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဘဏ၀္န္ေဆာင္မႈ အမယ္သစ္မ်ားစြာ 
(New Products)မ်ားကု ိဖန္တီးေပးျခင္းတု႕ိတြင္ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးသည့္အတြက္ အနာဂတက္ာလတြင္ 
အရွိန္အဟုန္ေကာင္းစြာျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသြားႏုိင္ရန္ ဘဏခ္ြမဲ်ား တိုးခ်႕ဲဖြင့္လွစ္သြားရန္ ေဆာင္ 
ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းဘဏခ္ြ ဲ(၅၀) ဘဏ္အထိ တုိးခ်႕ဲဖြင့္လွစ္သြားရန္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဘဏခ္ြေဲပါင္း (၅၀) ဘဏ္အနက ္ ဘဏခ္ြ ဲ (၂၆) 
ဘဏ္အတြက ္ ေျမေနရာဝယ္ယူသြားရန္ႏွင့္ က်န္ေသာဘဏ္ခြဲ(၂၄) ဘဏအ္တြက ္ ေျမေနရာ ငွားရမ္း 
အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ားသညM္CBဘဏ၏္အနာဂတ္ကာလတြင္ အျမတ္၀္င္ေငြမ်ား 
ပုိမိုမ်ားျပားလာေစရန္ အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုသင့္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ 
ျဖစ္ပါ သည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္း 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 

လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္း 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

လယ္ယာႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 

အျခားလုပ္ငန္းမ်ား 



 
 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႕သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ နည္း 
ပါးေသာေၾကာင့္ ယေန႔အထိတုိင ္ ဘဏမ္်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးမျပဳဘဲ 
ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ ထားရွိမႈ နည္းပါးေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ 
ဘဏ္အပ္ေငြအေပၚမွ အတုိးႏႈန္းရရွိ ျခင္းႏွင့္ မုိဘိုင္းဘဏ္စနစ္တုိ႕ျဖင့္ အဆင္ေျပေျပ သံုးစြဲႏိုင္မႈ 
စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ လွစ္ထားရွိသူမ်ား တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် 
MCB ဘဏ္၏ ဘဏ္ခြမဲ်ား အသစ္ဖြင့္လွစ္မႈ ႏွင့္အတ ူ ဘဏ္အပ္ေငြပမာဏမ်ားမွာလည္း 
ပိုမိုတိုးတက္လာေစႏိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသည္။ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ ္
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႕ထံမွ ဘဏ္အပ္ေငြပမာဏမ်ားမ်ားရွိမွသာ 
ဘဏ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ားထံသို႕ ေခ်းေငြမ်ားမ်ား ထုတ္ ေခ်းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
သု႕ိမွသာ ဘဏ္မ်ားအတြက ္အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

ပုံ(၆) ဘဏ္ခြတိုဲးခ်ဲ ႕ဖြင့္လွစ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ အေျခအေန 

 
 
 
 
 
 
ို 
 
 

ကိုးကားခ်က：္MCB ဘဏ္၏ စာရြက္စာတမ္းမွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။ 
 

MCB ဘဏ္သည္ ဘဏ္ခြတဲိုးခဲ် ႕ဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္အတူ ၀န္ေဆာင္မႈအမယ္သစ္မ်ားလည္း ပုိမုိမ်ားျပား 
လာမည္ဟ ု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာငရ္ည္ ျမင့္မားေစေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ထိထိေရာက္ေရာက ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရး၊ Compliance စနစ္ဖြ႕ဲစည္းႏိုင္ေရး စသည္တို႔ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ MCB ဘဏ္တြင ္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္ျမင့္မားလာ 
ေစရန္အတြက ္ႏိုင္ငံတကာမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတ ူ
သင္ယူလုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ ဘဏလ္ုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အလု႕ိငွာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲၿပီး စနစ္တက် ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံျခင္းျဖင့္ သမာ႐ိုးက်ဘဏ္ 
လုပ္ငန္းစနစ္မွ ကြန္ဗ်ဴတာစနစ္သုိ႕ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလသဲြားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရွိပါသည္။ 

အနာဂတက္ာလတြင္ လုပ္အားခ ျမင့္တက္မႈကို စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကိ ု ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဆုိပါက လုပ္အားချမင့္တက္မႈ အသံုးစရိတ္ကို နည္း 
သည္ထက္နည္းေအာင္ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ အက်ိဳးေက်းွဇူးမ်ားကု ိ ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ ကြန္ပ်ဴတာ 
စနစ္သို႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္္နံရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သံုးစြဲရမည့္ျဖစ္သည့္အတြက္ မည့္ကဲ႕သို႔ေသာ ကြန္ပ်ဴ 

ခုႏွစ္ ေျမေနရာ၀ယ္ယူမူွ ေျမေနရာဌားရမ္းမူွ စုစုေပါင္း 

၂၀၀၁၆-၂၀၁၇    ၄ ၂ ၆ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၄ ၃ ၇ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅ ၅ ၁၀ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၆ ၆ ၁၂ 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၇ ၈ ၁၅ 

စုစုေပါင္း ၂၆ ၂၄ ၅၀ 



 
 

 

တာနည္းစနစ္ ထည့္သြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမည္ကိ ုခ်ိန္ဆကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ Compliance စနစ္ 
ဖြ႕ဲစည္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘဏ္၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယလူုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈတို႔ အေရးတႀကီးလုိ 
အပ္ၿပီး ၎အခ်ကတ္ို႔မွာလည္း ကုမၸဏီ၏တန္ဖိုး ျမွင့္တင္သြားရန္ အက်ိဳးရွိေသာနည္းလမ္းတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ျပည္ပမွနည္းပညာမ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကား ၀ယ္ယူအသံုးျပဳကာ အျမန္ဆံုး 
Compliance စနစ္ဖြဲ႕ စည္းတည္ေထာင္သြားသင့္ပါသည္။ 

အနာဂတက္ာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ 
ကုန္ထုတလ္ုပ္ငန္းဆီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚမႈ၊ တနည္းအားျဖင့္ စက္ 
မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္သို႔ အဆင္ဆ့င့္ကူးေျပာင္းသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမဆီေျမႏွစ္ေကာင္း 
မ်ား ရွိသည့္အျပင္ ေရသယံဇာတမ်ားလည္း ေပါမ်ား ႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသို႔ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းျခင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းသြားလာေရး 
စက္ပစၥည္းမ်ား စသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္မဟုတ္ဘဲ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေရ 
သယံဇာတထြက္ကုန္မ်ားကိ ုထုတ္လုပ္ျခင္းမွ စတင္လွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

လယ္ယာထြက္ကုနပ္စၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ကာ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရယူျခင္းႏွင့္အတူ ပိုမိုေခတ္မ ီ
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုုိ႕ ေလွကားထစ္တစ္ထစ္ခ်င္းဆီ လွမ္းခ်ီသြားမည္ဆုိပါက စက္မႈ 
ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ MCB ဘဏသ္ည္ 
လယ္ယာသားငါးလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံ ကူညီပံ့ပိုးရာတြင္ 
တစုိက္မတ္မတ္ အားသြန္ခြန္္စုိက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာေတာ့မည့္ အနာဂတက္ာလတြင္ 
ပုိ႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ကာ 
ပံုမွန္အတုိင္း တိုးတက္သြားမည္ဆိုပါက MCB ဘဏအ္ေနျဖင့္လည္း ေခ်းေငြမ်ား ပုိမုိထုတ္ေခ်းႏုိင္မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာကာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားလည္း တိုးျမင့္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ MCB ဘဏ္သည ္
မေ၀းေတာ့သည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေရႊေရာင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ တိုးတက္ရန္ အလားအလာ 
ျမင့္မားေသာ ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္သြားေစခ်င္ပါသည္။ 
 


