ြြည်ထောင်စုသမတြမန်မာ ိုင်ငံထတာ်အစိုးရ
အထသးစားထငွထရးထ ြေးထရးလုြ်ငန်း ြေီး ြေြ်မထြော်မတီ
န် ြေားချြေ်အမှတ်
ထနြြည်ထတာ်

/

ခု ှစ် ဝါဆိုလြြည့ထ
် ြေျာ် (
ခု ှစ် ဩဂုတ်လ (

၁။

) ရြေ်

) ရြေ်

အေသ စာ ေငွေရ ေ ြေ ေရ လုပ်ငန် ဥပေဒပုဒ်မ ၆၈ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ် ှင် ထာ ေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင်မျာ ြေို

ြေျင်သု ၍

၂၅-၇-၂၀၁၆

ရြေ်ေနတွင်

ြေျင် ပေသာ

အေသ စာ ေငွေရ

ေ ြေ ေရ လုပ်ငန် ြေီ ြေပ်မေြော်မတီအစည် အေဝ အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၆) ြေိမ်ေြမာြေ် အစည်
အေဝ ဆု ြဖတ်ချြေ်အရ အေသ စာ ေငွေရ ေ ြေ ေရ လုပ်ငန် ြေီ ြေပ်မေြော်မတီသည် ဤ

န်

ြော ချြေ်အမှတ် ၅/ ၂၀၁၆ ြေို ထုတြ် ပန်လုြေ
ိ ်သည်။
၂။

အေသ စာ ေငွေရ ေ ြေ ေရ အဖွဲ အစည် မျာ သည် ေငွေပ ေချ ိုင်မအချိ

၊ ေငွြဖစ်လယ
ွ ်မ

အချိ ှင်စပ်လျဉ် ၍ ေအာြေ်ပါတိုြေို လိြေ
ု ်နာေဆာင်ရြေ်ရမည်(ြေ) ေငွေပ ေချ ိုင်မအချိ သတ်မှတ်ြခင် (Solvency Ratio)။

ေငွေပ ေချ ိုင်မ

အချိ

တွြေ်ချြေ်ပု ေြပာင် လဲမမရှိဘဲ အပ်ေငွလြေ်ခေသာ အေသ စာ ေငွေရေ ြေ ေရ အဖွဲ
အစည် မျာ လိြေ
ု ်နာေဆာင်ရြေ်ရန် ေငွေပ ေချ ိုင်မအချိ အာ ၁၂% ထြေ် မနည်
ေစရန် အ မဲထိန် သိမ် ထာ ရမည်။
စုစုေပါင် ပိုင်ဆိုင်မ
ေငွေပ ေချ ိုင်မအချိ =

= > ၁၂%
စုစုေပါင် ရပိုင်ခွင်
Total Equity

Solvency Ratio =

= > 12%
Total Asset

(ခ)

ေငွြဖစ်လယ
ွ ်မအချိ (Liquidity Ratio) သတ်မှတ်ြခင် ။

အပ်ေငွလြေ်ခေသာ

အေသ စာ ေငွေရ ေ ြေ ေရ အဖွဲ အစည် မျာ လိြေ
ု ်နာေဆာင်ရြေ်ရန် ေငွြဖစ်လယ
ွ ်မ
အချိ အာ ၂၅% ထြေ်မနည် ေစရန် အ မဲထန
ိ ် သိမ် ထာ ရမည်။
လြေ်ရှိေငွ+ဘဏ်ရှိေငွ
ေငွြဖစ်လယ
ွ ်မအချိ =

= > ၂၅%
စုစုေပါင် ဆ အေလျာြေ်စုေငွ

၂
Cash in Hand +Cash in Bank
Liquidity Ratio =

= > 25%
Total Voluntary Saving

(ဂ)

ေချ ေငွအတန် အစာ ခွဲြခာ ြခင် ှင် ေ ြေ ဆု လျာထာ သတ်မှတ်ြခင် ။

ေချ ေငွ

ြောလအာ ထည်သွင် စဉ် စာ ြခင် မြပ ဘဲ အသင် သာ မျာ သို ထုတေ
် ချ ေသာ ေချ
ေငွအာ လု အတွြေ်

ေချ ေငွအတန် စာ ခွဲြခာ ြခင် ှင်

ေ ြေ ဆု လျာထာ မအာ

ေအာြေ်ပါအတိင
ု ် သတ်မှတ်လိုြေ်သည်ေပ ေချရြေ်ေနာြေ်ြေျမ(Days Past Due)
(ြေ)

ေ ြေ ဆု လျာထာ မ

သာမန်ေချ ေငွ(Current)
ပုမှန်ေပ ေချေသာေချ ေငွ

(ခ )

၁%

သာမန်ေအာြေ်ေချ ေငွ(Sub-Standard)
ေပ ေချရန်(၃၀)ရြေ်ေနာြေ်ြေျေသာေချ ေငွ

(ဂ )

၁၀%

ေစာင် ြေည်အဆင်ေချ ေငွ(Watch)
ေပ ေချရန်ရြေ်(၃၁)ရြေ်မှ(၆၀)ရြေ်အတွင်

၅၀%

ေနာြေ်ြေျေသာေချ ေငွ
(ဃ)

သသယြဖစ်ဖွယေ
် ချ ေငွ(Doubtful)
ေပ ေချရန်ရြေ်(၆၁)ရြေ်မှ(၉၀)ရြေ်အတွင်

၇၅%

ေနာြေ်ြေျေသာေချ ေငွ
(င )

ဆု

ေချ ေငွ(Loss)

ေပ ေချရန်ရြေ်(၉၁)ရြေ်ထြေ်ေြေျာ်လန
ွ ်ေသာ

၁၀၀%

ေချ ေငွ

၃။

(စ )

ေချ ေငွြပန်လည်ေပ ဆပ်ရြေ်(၁) ြေိမ်ြပင်ဆင်မ

၅၀%

(ဆ)

ေချ ေငွြပန်လည်ေပ ဆပ်ရြေ်(၂) ြေိမ်ြပင်ဆင်မ

၁၀၀%

အထြေ်ပါ

ေြော်မတီ၏ ယခင်

အချြေ်မျာ ှင်စပ်လျဉ် ၍
န် ြော ချြေ်မျာ ြေို ဤ

အေသ စာ ေငွေရ ေ ြေ ေရ လုပ်ငန် ြေီ ြေပ်မ
န် ြော ချြေ်ြဖင် ေြေျာ်လန
ွ ် လမ် မို လိုြေ်သည်။
ေြေျာ်ဝင်
ဥြေ

အေသ စာ ေငွေရ ေ ြေ ေရ လုပ်ငန် ြေီ ြေပ်မေြော်မတီ

၃
အမိန ်အရ

(ေဒါြေ်တာစ ာဦ )
အတွင် ေရ မှ
အေသ စာ ေငွေရ ေ ြေ ေရ လုပ်ငန် ြေီ ြေပ်မေြော်မတီ

