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ြမန်မာ'ိ)ငင်သံားများဘဏ်မ1 Mr.Godfrey Swain အား အမAေဆာငအ်ရာE1ိချGပ်အြဖစခ်န ့်အပ် 

ေLကာငး်ေLကညာြခငး်။ 

 

၂၀၂၀ခ)'1စ၊် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက၊် ရန်က)န် - Mr.Godfrey Swain အား ဘဏ၏်အမ8ေဆာငအ်ရာ=>ိချBပ်အြဖစ ်

ခန ့အ်ပ်ေIကာငး် ြမနမ်ာKိLငင်သံားများဘဏ ်(MCB) မ> ေIကညာခဲပ့ါသည။် Mr.Godfrey Swain သည ်အWကးီစားK>င့ ်

အလတစ်ားဘဏမ်ျား၊ Bancassurance အဖ̀ဲွအစညး်များတငွသ်သိာထင=်>ား bပီး အေတွ`အIကBံ=>ိေသာအသကေ်မးွ 

ဝမ်းေကျာငး်ဘဏလ်Lပ်ငနး်လLပ်ကိLငသ်dြဖစသ်ည။် သdသည ်ဥေရာပ၌စတငအ်ေြခစိLကခ်ဲb့ပီး K>စေ်ပါငး် (၂၀) ခန် ့ ်အWကးီ 

တနး်အမ8ေဆာငအ်ရာ=>ိအြဖစ ် အေတွ`အIကBံများစာွြဖင့ ် လLပ် ေဆာငခ်ဲသ့dြဖစသ်ည။် ပထမဆံLး HSBC Life Assu-        

-rance (Malta) ၏ CEO K>င့ ်Managing Director အြဖစန်ဲ ့ စတငတ်ာဝနထ်မ်းေဆာင ်ခဲb့ပီးေနာကပိ်Lငး် ထပ်မံ၍ 

Country Head of Personal Financial Service (PFS) and Marketing အြဖစလ်ညး်  အာ=>ပစဖိိတေ်ဒသသိLမ့ 

သာွးမီထ ိ ဆကလ်က ်ေဆာငရွ်ကခ်ဲ ့ေသးသည။် အာ=>၌ Mr.Swain သညအ်စဦးဆံLး Japan KိLငင်တံငွ ် Managing 

Director အြဖစ ်Retail Banking and Wealth Management (RBWM) အတကွ ်( ၂ ) K>စ ်Iကာထမ်းေဆာငခ်ဲb့ပီး  

ေနာက ်HSBC Vietnam တငွလ်ညး် လကလ်ဘီဏလ်Lပ်ငနး်ဖ̀ံွ bဖိBးေရးလLပ် ေဆာငမ်8များတငွ ် (၄) K>စန်းီပါးဦးေဆာင ်

bပီး ဖ̀ံွ bဖိBးဆေဲဈးကကွတ်ငွ ်သသိာထင=်>ားသည့အ်ေတွ`အIကBံများရ=>ိခဲသ့ည။် ဆကလ်ကb်ပီး ဗီယကန်မ်KိLငင်၏ံ ထပ်ိ 

တနး်ြပညတ်ငွး်ဘဏတ်စခ်Lြဖစသ်ည့ ်ဗီယကန်မ်အြပညြ်ပညဆ်ိLငရ်ာဘဏ ်(VIB) တငွ ်Deputy CEO အြပင၊် Head 

of Retail Banking and Marketing အ ေနြဖင့်လ်ညး်ေနာကထ်ပ်K>စK်>စတ်ာဝနထ်မ်းေဆာငခ်ဲ ့ ေသးသည။် Mr.Swain 

သည ် ယခငက် IသစေIတးလျ၊ ဥေရာပK>င့ ် ေြမာကအ်ာဖရိက=>ိ အသကအ်ာမခKံ>င့ ် ေလေIကာငး်လLပ်ငနး်များတငွ ်

လညး်လLပ်ကိLငခ်ဲb့ပီး တိLကW်ကးီေလးတိLကတ်ငွK်>စေ်ပါငး် (၃၀) ေကျာ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ8လLပ်ငနး် ေန ရာများတငွ ် စးီပာွးေရးဖ̀ံွ 

bဖိBးတိLးတကမ်8K>င့ ် ဖ̀ံွ bဖိBးဆေဲဈးကကွမ်ျား=>ိ ေငေွIကးလLပ်ငနး်K>င့ ် ရငး်K>းီြမBပ်K>မံ8လLပ်ငနး်များတငွ ် အေတွ`အIကBံများ 

စာွြဖင့အ်ကျိBးြပBလLပ် ေဆာငခ်ဲသ့ည။် 

 
 “လdဦးေရ (၅၅) သနး် ေကျာ်=>ိထားတဲြ့မနမ်ာKိLငင်ရဲံ ့ အ=>ိနအ်ဟLနြ်မင့တ်ိLးတက ်ေြပာငး်လ ဲေနတဲဘ့ဏလ်Lပ်ငနး်ဖ̀ံွ bဖိBး 

ေရးက� ေတနွဲအ့တd MCB ဘဏရဲ်စ့တိလ်8ပ်=>ားစရာြပBြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကာလမ>ာ စတငလ်Lပ်ကိLငခ်ငွ့ရ်တဲအ့တကွ ်

က�နေ်တာ့်အေနနဲ ့ ဂLဏယ်dရပါတယ။် က�န ်ေတာ်တိLမ့>ာ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ8နဲက့ိLယက်ျင့သ်ကိ�ာေကာငး်မနွမ်8=>ိတဲ ့အဖ̀ဲွအ 

စညး်ရဲ ့ ခိLငမ်ာတဲစ့မံီခန ့ခ်ွအဲLပ်ချBပ်မ8နဲအ့တd အချငး်ချငး်ပံပိ့Lးကdညbီပီး အချိတဆ်ကမိ်မိအ ေကာငး်ဆံLးWကBိးစားလLပ်ကိLင ်

Iကတဲအ့ဖ̀ဲွ၀င ်များနဲ ့ ေကာငး်မနွတ်ဲပ့တ၀်နး်ကျငတ်စခ်L=>ိbပီးသားြဖစပ်ါတယ။် က�နေ်တာ်တိLအ့ေနနဲ ့ လာမယ့K်>စက်ာ 
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လများအတငွး်မ>ာ ြမနမ်ာKိLငင်သံားများဘဏက်ိL ြမနမ်ာKိLငင်သံd၊ KိLငင်သံားတိLငး်ေရွးချယရ်ာဘဏတ်စခ်Lြဖစလ်ာဖိL ့ အ 

ေကာငး်ဆံLး ေခါငး် ေဆာငမ်8များနဲအ့တd WကBိးစားဦး ေဆာငသ်ာွးဖိL ့ ရညရွ်ယထ်ားပါတယ”် ဟL Mr. Godfrey Swain မ>  

ေြပာIကားသည။် ဆကလ်က ်ေြပာIကားချကအ်ရ “MCB ဘဏဟ်ာ KိLငင်အံK>ံမ့>ာ=>ိတဲ ့အေသးစား၊ အလတစ်ားစးီပာွး 

ေရးလLပ်ငနး်များနဲ ့ ချိတဆ်ကထ်ားbပီး အ ေကာငး်ဆံLးပံပိ့Lး ေပးေနတဲ၊့ KိLငင်ရဲံခ့ိLငမ်ာတဲစ့းီပာွးေရးတိLးတကမ်8ကိL တစဖ်က ်

တစလ်မ်းက အေထာကအ်ကdြပB ေန ေသာ SME ဆိLငရ်ာလLပ်ကိLငေ်ဆာငရွ်ကမ်8များကိL အထdးပံပိ့Lးေပး ေနတဲလ့dသမိျား  

bပီးြဖစတ်ဲဘ့ဏြ်ဖစပ်ါတယ။် က�နေ်တာ်တိLအ့ေနနဲ ့ တစဘ်ကမ်>ာ Retail Baking ပိLငး်ကိLအ ေကာငး်ဆံLးတိLးတကမ်8များ 

နဲထ့dေထာငရ်ငး်၊ Corporate Banking ပိLငး်ကိL ြမနြ်မနဆ်နဆ်နန်ဲတ့ိLးတကမ်8=>ိေအာငလ်Lပ်ကိLငေ်နစ�တစခ်ျိနတ်ညး် 

မ>ာပဲ ေဈးကကွဦ်းေဆာငသ်dေနရာမ>ာ=>ိထားKိLငဖိ်L ့ SME ဘဏလ်Lပ်ငနး်မ>ာလညး်ဆကလ်ကြ်မ�Bပ်K>လံLပ်ကိLငသ်ာွးမ>ာြဖစ ်

ပါတယ။် ဒဂီျစတ်ယက်dးေြပာငး်မ8ပံLစနံဲဘ့ဏလ်Lပ်ငနး်များ၊ ဘဏခ်ွကဲနွယ်ကမ်ျားတိLးချ̀ဲ မ8ေတကွတဆင့ ်အဓိကအေရး 

အWကးီဆံLးြဖစတ်ဲဘ့ဏ၀်န ်ေဆာငမ်8များေနရာေဒသအK>ံအ့ြပားြဖန ့က်ျကေ်ရာက=်>ိ ေအာငြ်ပBလLပ်ြခငး်ြဖင့ဘ်ဏရဲ်ရ့ည ်

မ>နး်ချကမ်ျားြပည့မီ်ေစေရး တိLးြမ�င့K်ိLငမ်>ာြဖစပ်ါတယ။်” 

 

ဆကလ်ကb်ပီး MCB ဘဏ၏်ဥက� ဌြဖစသ်dဦးတိLးေအာငြ်မင့က် “Mr.Godfrey Swain ကိL က�နေ်တာ်တိLရဲ့ ့ အမ8ေဆာင ်

အရာ=>ိချBပ်အသစအ်ြဖစခ်န ့အ်ပ်ရတဲအ့တကွ ်ဒါ�ိLကတ်ာအဖ̀ဲွအေနနဲအ့ထdးဝမ်းေြမာကရ်ပါတယ။် သနး်ေပါငး်များစာွ 

ေသာစးီပာွးေရးလLပ်ကိLငသ်dများနဲ ့ လLပ်ငနး်များစာွ ေငေွIကးအရပါဝငလ်ာbပီး တိLးတကမ်8ြမနဆ်နတ်ဲေ့စျးကကွအ်တငွး် 

မ>ာ MCB ဘဏအ် ေနနဲအ့=>ိနဟ်Lနြ်မင့တ်ိLးတကမ်8များနဲအ့တd Commercial Banking၊ SME နဲ ့ Retail Banking က� 

ေတမွ>ာသသိသိာသာတိLးတကမ်ယ့အ်လားအလာကိL ေတွ`ထားပါတယ။် Mr. Swain ရဲ ့ ကမ�ာေ့ဈးကကွဆ်ိLငရ်ာစးီပာွး 

ေရးလLပ်ငနး်ဆိLငရ်ာအေတွ`အIကBံေတ၊ွစတိအ်ားထကသ်နမ်8များ၊ဘဏလ်Lပ်ငနး်ဆိLငရ်ာက�မ်းကျငမ်8များနဲဦ့းေဆာငK်ိLင ်

စမ်ွးေတကွ ဘဏရဲ်တ့ိLးတကေ်ရးဆိLငရ်ာရညမ်>နး်ချကေ်တအွတကွ ်အေထာကအ်ပံမ့ျားစာွြဖစေ်စမ>ာပါ။ ကမ�ာဘ့ဏ ်

အဖ̀ဲွအစညး်ရဲ ့ အဖ̀ဲွဝငြ်ဖစတ်ဲ ့ KိLငင်တံကာေငေွIကးအဖ̀ဲွအစညး် (IFC) ကိL အIကေံပးအြဖစထ်ား=>ိbပီး ဘဏလ်Lပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားK>င့် ် အြခားြပBြပင ်ေြပာငး်လမဲ8များလLပ် ေဆာငေ်နတဲ ့ အေြခအေန၊ အနာဂတအ်ာမခခံျကေ်ပးKိLင ်

မယ့အ်ဓိကအ ေြခြပB ေဆာငရွ်ကမ်8များကိL ဖနတ်းီေနတဲ ့ MCB ဘဏရဲ်အ့ေရးအWကးီဆံLးအချိနအ်ခါမ>ာ ယခLလိLအမ8 

ေဆာငအ်ရာ=>ိချBပ်ခန ့အ်ပ်မ8ဟာ က�န ်ေတာ်တိL ့ MCB ဘဏ ်အေနနဲ ့ အလနွအ်ေရးပါbပီး အဓိကကျတဲအ့ချကတ်စခ်L 

ြဖစလ်ာပါတယ။်” 
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ြမန်မာ'ိ)ငင်သံားများဘဏ် အ ေLကာငး် 

၁၉၉၂ ခLK>စတ်ငွ ်တညေ်ထာငေ်သာ ြမနမ်ာKိLငင်သံားများဘဏသ်ည ်KိLငင်ရဲံ ့ အေစာဆံLးဘဏမ်ျားထမဲ> တစခ်L ြဖစb်ပီး၊ 

ပထမဆံLး ပLဂ�လကိစးီပာွးေရးဘဏလ်ညး်ြဖစပ်ါသည။် ဘဏတ်ငွတ်စဦ်းချငး်=>ယယ်ာ=>ငေ်ပါငး် (၂၀၀၀)၊ စးီပာွးေရး 

K>င့ ် ကdးသနး်ေရာငး်ဝယေ်ရးဝနW်ကးီဌာန၊ ေကာ်ပိLေရး=>ငး် (၆) ခLK>င့ ် တစဦ်းပိLငလ်Lပ်ငနး်=>ငမ်ျားအပါအဝင ် အမျိBးမျိBး 

ေသာ=>ယယ်ာ=>ငမ်ျားပါ၀ငထ်ားပါသည။် ေချးေငမွျား၊ စာရငး်ပိLထLတေ်ချးေငမွျား၊ အင>ားဝယ ်ဝနေ်ဆာငမ်8များ၊ ေငလွ� ဲ

ဝနေ်ဆာငမ်8များ၊ KိLငင်တံကာကLနသ်ယွေ်ရးဝနေ်ဆာငမ်8များK>င့ ်အပ်ေငဝွနေ်ဆာငမ်8များစသညြ်ဖင့ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာင ်

ရွကသ်dများ၏ လိLအပ်ချကမ်ျားK>င့ ်ကိLကည်သီည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်8၊ Product အမျိBးမျိBးြဖင့ ်SME K>င့ ်Retail က�များ 

တငွ ်တက�်ကစာွလLပ်ကိLငလ်ျက=်>ိပါသည။် ပိLငဆ်ိLငမ်8အားြဖင့ ်၂၀၂၀ ခLK>စ၌် KိLငင်အံတငွး်=>ိ bမိB` (၂၆) bမိB`တငွ ်ဘဏခ်ွ ဲ

ေပါငး် (၄၆)ဘဏ၊် ဝနထ်မ်းအငအ်ားေပါငး် (၁၀၀၀) ေကျာ်=>ိထားေသာ Mid-Tier ဘဏတ်စခ်Lြဖစပ်ါသည။် MCB 

သည ်KိLငင်တံကာစKံ8နး်K>င့အ်ည ီဘဏလ်Lပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်8များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်8 Product များ ခိLငမ်ာစာွဖနတ်းီKိLငေ်စ 

ရနအ်တကွ ် သသိာေသာေြခလ>မ်းများြဖင့ ် ေခတမီ်တိLးတကေ်သာဘဏအ်ြဖစေ်ြပာငး်လမဲ8များလLပ်ေဆာငလ်ျက=်>ိပါ 

သည။် ၂၀၁၆ ခLK>စ၊် IသဂLတလ်အတငွး် ရနက်Lနစ်ေတာအ့တိခ်ျိနး်တငွ ်ပထမဆံLးစာရငး်ဝငဘ်ဏြ်ဖစခ်ဲb့ပီး၊ ခိLငမ်ာေသာ 

ကိLယက်ျင့သ်ကိ�ာ၊ လLပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ8များြဖစထ်နွး်ေစမည့ ် ခိLငမ်ာေသာစမံီခန ့ခ်ွမဲ8ပံLစြံဖင့ ်

လLပ်ကိLငေ်ဆာငရွ်ကလ်ျက=်>ိသည့ ်ဘဏြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

 

ဆကသ်ယွရ်န်- 

မခိLငဇ်င၀်ငး် 

ဖLနး် - ၀၉၇၉၈၄၁၆၆၅၂ 

Email: khynezinwin@mcb.com.mm 
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