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မာတိကာ  

 

ေကျးဇးူတငလ်ာ (ဥေယျာဇ)်  ၁ 

နဒိါနး် ၅ 

အခနး် ၁: ရညရ်�ယခ်ျက် ၇ 

အခနး် ၂: အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ဆုိသညမှ်ာ 

- အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) အဓိပါယ ်

- အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ၏ အသွငအ်ြပင ်လကဏာများ 

- ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ စနွ်ပစအ်မိကစ်မံီခန်ခွဲမ အေလ့အထများ 

- သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ကျိးြပထုပ်ပုိးမ (Eco-friendly Packaging) 

ဆုိငရ်ာ ေြဖရှငး်ချက် နည်းလမ်းများ (Capital) 

- စက်ဝနး်ပုံေဆာငစ်းီပွားေရး (Circular Economy) သုိ အသွငက်းူ 

ေြပာငး်ြခငး် 

၈ 

၈ 

၉ 

၁၁ 

၁၂ 

 

၁၃ 

 

အခနး် ၃: ြမနမ်ာိုငင်ဘံဏ်များအသငး်ဝငဘ်ဏ်များ အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ

(Green- Loan) ငှ့်ပတသ်တ၍် ေဆာငရ်�ကေ်နမ အေြခအေန 

- ြမနမ်ာိုငင်ဘံဏ်များအသငး် အသငး်ဝင်ဘဏ်များ 

- ဘဏ်များမှ အစမ်ိးေရာငေ်ချး ေငွ (Green Loan) ဝနေ်ဆာငမ် ေပးေနသည့် 

အေြခအေန 

၁၄ 

 

၁၄ 

၁၆ 

 



အခနး် ၄: ေလာကထ်ားရာတငွ ်ဘဏ်များမှ သတမှ်တထ်ားသည့် လုိအပ်သည့် အချကမ်ျား 

 

- CB BANK PCL 

- ဧရာဝတဘီဏ်လီမိတက် (AYA BANK) 

- YOMA BANK ိုးမဘဏ်လီမိတက် (YOMA BANK) 

- ြမနမ်ာိုငင်သံားများဘဏ်လီမိတက် (MCB BANK) 

- ဧရာဝတေီတာငသူ်လယသ်မားများဖံွဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ်(A BANK) 

- အေသးစားငှ့်အလတစ်ားလုပ်ငနး်များ ဖံွဖိးေရး ဘဏ်လီမိတက ်(SMED BANK) 

- ယေူအဘီဘဏ်လီမိတက် (UAB BANK) 

၁၇ 

 

၁၇ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၁ 

၃၃ 

၃၅ 

၃၇ 

အခနး် ၅: ေချးေငထုွတေ်ပးသင့်မသင့် အကြဲဖတန်ညး် (၅) ချက-် (5 Cs of Credit) 

- ေငေွချးသူ၏ အကျင့်စာရိတ (Character) 

- ေငေွချးသူ၏ ေချးေငကွို ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ိုငသ်ည့်စမ်ွးရည ်(Capacity) 

- ေငေွချးသူ၏ ေငရွငး် (Capital) 

- ေငေွချးသူ၏အေြခအေနများ (Conditions) 

- ေငေွချးသူက ဘဏ်သုိေပးအပ်မည့် အာမခပံစညး် (Collateral) 

၄၀ 

 

၄၀ 

၄၁ 

၄၁ 

၄၂ 

၄၂ 

အခနး် ၆: အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ေလာကထ်ားရနအ်တကွလု်ပ်ငနး်စ် (၅) ခ ု

- ေချးေငေွလာက်ထားရန ်ဆုံးြဖတြ်ခငး် 

- ေလာကထ်ားရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

- မှနက်နေ်သာ ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်ကို ရှာေဖွြခငး် 

- ေချးေငေွလာက်ထားြခငး် 

- ေချးေငရွယြူခငး် 

၄၄ 

၄၄ 

၄၄ 

၄၅ 

၄၆ 

၄၇ 

နဂိံုး ၄၈ 

ေန�က်ဆက်တွဲများ 

- ေဝါဟာရ အဓိပါယရှ်ငး်လငး်ချက်များ 

- ေလာကထ်ားိုငသ်ည့် ဘဏ်များ၏ ဆကသွ်ယရ်န ်လိပ်စာ ၊အးီေမးလ် ငှ့် 

ဖုနး်နပံါတမ်ျား 

၅၄ 

၅၆ 
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ေကျးဇူးတင်လာ (ဥေယျာဇ)် 

စနွ်ပစပ်စညး်များအား သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက်ို ထိခိုကမ်မရိှေစဘဲ စနစတ်ကျ 

ေရရှညတ်ညတ်ံ့မရိှစာွ စမံီခန်ခဲွမကတငွ ် ရငး်ှီးြမပ်ှံမည့် အငယစ်ား၊ အေသးစားငှ့် 

အလတစ်ား စးီပွားေရး လုပ်ငနး်များ အတကွ ် လုိအပ်သည့် ေငပွငေ်ငရွငး်ကို ေချးေငအွြဖစ ်

ေထာက်ပ့ံိုငရ်န ် ရညရ်�ယမ်တညထ်ားသည့် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (“Green Loan”) 

အမျိးအစားငှ့်ပတသ်က်၍ သိေကာငး်စရာ အချကအ်လကမ်ျား၊ ေချးေင ွ ေလာကထ်ားရ 

ယူိုငသ်ည့် ဘဏ်များ ငှ့် ကိတငြ်ပငဆ်ငရ်န ် လမ်းနခ်ျကမ်ျားအား လွယလ်င့် တက ူ

ဖတ်ေလ့လာိုင်ကေစရန ် ရညရ်�ယ၍် “ြမနမ်ာိုငင်တံငွ ် စမ်ိးလနး်သာယာေသာ 

ဝနး်ကျငအ်တက်ွ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခုိင်မဲသည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ အြဖစသုိ် ကးူေြပာငး်ေပး 

ိုငမ်ည့် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (“Green Loan”) လကစ်ွဲစာအပ်ု” ကို ြပစထုုတေ်ဝရြခငး် 

ြဖစပ်ါသည။် ြမနမ်ာိုငင်တံငွ ်စနွ်ပစပ်စညး်များ စမံီခန်ခွဲမဆုိငရ်ာ အေလ့အကျင့်ေကာငး်များ ှင့် 

အသိအြမငမ်ျား ြမင့်တငေ်ရး ေဆာငရ်�ကမ်များမှ တစဆ်င့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟနခ်ျက်ညေီသာ ကုနထု်တလု်ပ်မ ငှ့် စားသုံးမပုံစမံျား တိုးတက ် ေပထွနး်လာရန ်

ရညရ်�ယခ်ျက်ြဖင့် ပူးေပါငး်ေဆာငရ်�က်မများ၊ လပ်ရှားမများကို ဥေရာပသမဂ၏ ေငေွကး 

အေထာက်အပ့ံြဖင့် ေဆာငရ်�က်လျက်ရိှသည့် Prevent Plastics အဖဲွ၏ အသိအြမင ်ြမင့်တငေ်ရး 

စမံီကိနး်တစရ်ပ်အြဖစ ် Prevent Plastics ငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာ ပါဝငပ်တသ်ကသူ်များ အကား 

ပူးေပါငး်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ် ြပစြုခငး် ြဖစပ်ါသည။် အထူးအားြဖင့် လကစ်ွဲစာအပ်ု 

ြပစုိုငေ်ရးအတက်ွ  Prevent Plastics ငှ့် ပူးေပါငး်ေဆာငရ်�ကေ်ပးခဲ့ပါေသာ ြမနမ်ာိုငင် ံ

ဘဏ်များအသငး် (“Myanmar Banks Association”) ငှ့် လုိအပ်သည့် အချကအ်လကမ်ျားကို 

ပ့ံပုိးကူညခ့ဲီကေသာ အသငး်ဝငဘ်ဏ်များြဖစ်ကသည့် CB BANK PCL ၊ ဧရာဝတ ီ

ဘဏ်လီမိတက ် (AYA BANK) ၊ ိုးမဘဏ်လီမိတက ် (YOMA BANK) ၊ ြမနမ်ာိုငင်သံားများ 

ဘဏ်လီမိတက ်(MCB BANK)၊ ဧရာဝတေီတာငသူ်လယသ်မားများ ဖံွဖိးေရးဘဏ်လီမိတက် (A 

BANK) ၊ အေသးစားငှ့် အလတစ်ား လုပ်ငနး်များ ဖံွဖိးေရး ဘဏ်လီမိတက ်(SME – DEVEL-

OPMENT BANK) ငှ့် ယေူအဘီဘဏ် လီမိတက ် (UAB BANK) တိုအား လညး်ေကာငး် 

အထူးေကျးဇးူတင်ရိှပါေကာငး် မှတတ်မ်းတငအ်ပ်ပါသည။် ထုိြပင ် အငတ်ိုကအ်ားတိုက် 

ပါဝငြ်ပစအုေကာငအ်ထည ် ေဖာခ့ဲ်ကေသာ စာအပ်ုြပစေုရး အဖဲွဝငမ်ျား ငှ့် အြခား 

ေကျးဇးူတငထုိ်က်သူတစဦ်းချငး်စအီား Prevent Plastics အဖဲွက ေကျးဇးူတငရိှ်ေကာငး် 

မှတတ်မ်း တင ်အပ်ပါသည။်  
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နိဒါန်း  
 

 

ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခုိင်မဲပီး ဟနခ်ျက်ညေီသာ စးီပွားေရးအသွငက်းူေြပာငး်ြခငး် ြဖစစ််တစရ်ပ်ကို 

ေဖာ ် ေဆာငရ်ာတငွ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက်ို အကျိးြပပီး ေရရှညတ်ည ် တံ့ေသာ 

ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကုိ ကျားကန် ေထာက်ပ့ံေပးိုငသ်ည့် စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ ကမုဏီများအား 

ေငေွကးဆုိငရ်ာ ရငး်ှီးြမပ်ှံမ အခွင့်အေရးများ ပ့ံပုိးေပးရန ်လုိအပ်ပါသည။်  

ေငေွကးေထာကပ့ံ်ေပးမ (ရနပုံ်ေင)ွ သည် ကမုဏီတစခ်၏ု လုပ်ငနး် ေဆာငရ်�ကမ်တငွ ်

အဓိကကျသည့် အခနး်ကမှ ပါဝငလ်ျကရိှ်ပါသည။် ေချးေင ွ စသည့် ေငေွကးေထာကပ့ံ်မ 

ရိှမှသာ လုပ်ငနး်များ အဆငေ်ြပေချာေမွစာွ၊ ထိေရာကစ်ာွ လညပ်တ်ိုငရ်နအ်တကွ ်

အေထာကအ်ကြူပမည ် ြဖစ်ပီး ရငး်ှီးြမပ်ှံမြပရန ် ဆုံးြဖတခ်ျက ် ချမှတြ်ခငး်ြပသည့် အဆင့်မှ 

လက်ေတွ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ် ရငး်ှီးြမပ်ှံသည့် အဆင့်သုိ ကးူေြပာငး်တကလှ်မ်း 

ိုငရ်နအ်တကွ ်ေကာငး်စာွ အေထာက်အပ့ံြပိုငမ်ည ် ြဖစပ်ါသည။် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green 

Loan) များ မတညပ့ံ်ပုိးြခငး်၊ ထုတေ်ချးရြခငး် ၏ ရညရ်�ယခ်ျကမှ်ာ အထကေ်ဖာြ်ပပါ စက်ံု၊ 

အလုပ်ံု၊ ကုမဏီများ၏ ထုတလု်ပ်မ၊ ထုပ်ပုိးမ၊ ြဖန်ြဖးမ ငှ့် စနွ်ပစအ်မိက် 

စမံီခန်ခဲွမကများတငွ ် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ အဆင့်ြမင့်တငမ်များငှ့် ြပနလ်ညမွ်မ်းမံမများ 

ြပလုပ် ဖနတ်းီေပးိုငသ်ည့် အငယစ်ား၊ အေသးစား ငှ့် အလတစ်ား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

(MSMEs) ငှ့် အေသးစား ငှ့် အလတ်စား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ (SMEs) တိုအား  

ေငေွရးေကးေရးအရ ကူညေီထာက်ပ့ံမ ြပိုငရ်န ် ြဖစပ်ါသည။် ထုိသုိေသာ နယပ်ယမ်ျားတငွ ်

ေငေွကးရငး်ှီးြမပ်ှံမပမာဏကုိ ြမင့်တငထ်ည့်ဝငြ်ခငး် ြဖင့်  သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

အကျိးေကျးဇးူများ ရရိှပီး ထုတလု်ပ်မ ငှ့် သုံးစွဲမ/စားသုံးမ အေလ့အထ တိုတငွ ်တိုးတကမ်များ 

ြဖစေ်ပလာိုငပ်ါသည်။ ယငး်မှတစဆ်င့် စက်ဝနး်ပုံေဆာင ်စးီပွားေရးစနစ ်(Circular Economy 

System) တစရ်ပ်အြဖစသုိ် အသွငကူ်းေြပာငး်မြပိုငမ်ည ် ြဖစပ်ါသည။် ဥပမာ - 

ဘာေရးဆုိငရ်ာ ပုိငဆုိ်ငမ်များ (ေငပွငေ်ငရွငး် ဓနဥစာ တိုးတကထ်ည့်ဝင်ိုငမ်) 
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ပုိမုိတိုးပွားလာသည်ငှ့် အမ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ ခိုင်မဲပီး ဟနခ်ျကည်ေီသာ 

ဖံွဖိးတိုးတကမ်ြဖစစ် ် ပုိမုိအရိှနအ်ဟနုြ်မင့်တကလ်ာေစရန ် လမ်းမုိးတနွး်အား ေပးိုင်ပီး 

ဆက်လက်တိုးပွားလာေစရနလ်ညး် လံေဆာတ်ိုကတ်နွး်မ ြပပါသည။် ထုိြပင ် ထိေရာကေ်သာ 

စမ်ွးအငအ်သုံးချမများ (ြပနလ်ညြ်ပည့်ဖိးမဲ စမ်ွးအငဆုိ်ငရ်ာ နညး်ပညာ၊ 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ား ထိခုိက်မ နညး်ပါးသည့် သန်ရှငး်ေရးနညး်ပညာ၊ 

စနွ်ပစအ်မိက်စမံီခန်ခဲွမ ငှ့် သန်ရှငး်ေသာေရ ဆုိငရ်ာ ြပြပငေ်ြပာငး်လဲ ြခငး်တိုအား 

ကုိငတ်ယွေ်ြဖရှငး်ိုငသ်ည့် နည်းလမ်းများ စသညတ်ိုအြပင ်လမ်းပနး်ဆကသွ်ယေ်ရး ငှ့် အေြခခံ 

အေဆာကအ်ဦးကများ) တငွ ် ရငး်ှီးြမပ်ှံလာကေစရန ် တနွး်အားငှ့် ဆဲွေဆာငအ်ားများ 

ြဖစေ်ပေစသည။်  ဤ ချး်ကပ်မများကုိ အသုံးြပ၍ ဘာေရးဆုိငရ်ာ ေငပွငေ်ငရွငး် ရရိှမများ၊ 

ေချးေငဆုိွငရ်ာ ေြခရာခံ ိုငမ် (ေငေွကးစးီဆငး်မအား န�းလညသ် ေဘာေပါကြ်ခငး်) ငှ့် 

လုပ်ငနး်များငှ့် ဆက်စပ်သည့် လူမ အသုိကအ်ဝနး်အေပ မညသုိ် ေသာ ေကာငး်မွနသ်ည့် 

အကျိးသကေ်ရာကမ် ရိှိုငမ်ည ် စသညတ်ိုကို တိုငး်တာ ိုငပ်ါသည။် သုိရာတငွ ်

တည်ဆဲမူဝါဒများငှ့် ဥပေဒမူေဘာငမ်ျားကို ြပြပငေ်ြပာငး်လဲိုငရ်န ် ညိိငး် ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ား ထိခိုကမ် နညး်သည့် အစမ်ိးေရာငဘ်ာေရး လုပ်ငနး် 

ဆက်သွယေ်ဆာငရ်�က်မ၊ လဲေြပာငး်ေပးေချမကစိများ (Transactions of Green Finance) အား 

ေဆာငရ်�က်ြခငး်ြပိုငရ်နအ်တက်ွ လညး်ေကာငး် စသည့် လုပ်ငနး်စ်များကို အေကာင ်

အထညေ်ဖာ ် ေဆာငရ်�က်ရာတငွမူ် ပတသ်ကဆ်က်ယွရ်ာ လုပ်ငနး်ရှငအ်သုိကအ်ဝနး်ကို 

ဖိတေ်ခပူးေပါငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ် ေဆာငရ်�က်ိုငမှ်သာလင ် လုပ်ငနး်စ်များ 

အထေြမာက်ေအာငြ်မင်ိုငမ်ည ် ြဖစပ်ါသည။် ပတသ်ကဆ်က်ယွရ်ာ လုပ်ငနး်ရှငအ်သုိကအ်ဝနး် 

ဆုိသညမှ်ာ အထက်ပါလုပ်ငနး်စမ်ျား ပီးေြမာက ် ေအာငြ်မငမ်ငှ့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟနခ်ျက်ညေီသာ ဖံွဖိးတိုးတက်မတိုအကား တိုက်ိုကအ်ချိးကျ ဆက်ယွမ်ကို ေကာငး်စာွ 

န�းလည် အသိအမှတြ်ပပီး ဘာေရးစနစအ်ေပ တိုက်ိုကအ်ကျိး သကေ်ရာက ် ေစသည့် 

လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားအစအုေဝးကုိ ဆုိလုိြခငး် ြဖစပ်ါသည။် 



အစိမ်းေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) လက်စဲွစာအုပ် - ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ        

7 

အခန်း ၁: ရညရ်�ယခ်ျက ်  
 

အစမ်ိးေရာင ် ေချးေငွ (Green Loan) သည် ိုငင်ရိှံ လူသားအားလုံးတိုအတကွ ်  ပုိမုိ 

သန်ရှငး်ေသာ၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငကုိ် ထိခိုကမ် နညး်ေစေသာ၊ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ 

အေြခအေနများ ရရိှိုင ် ရန် ပ့ံပုိး အေထာကအ်ကြူပသည့် အငယစ်ား၊ အေသးစားငှ့် 

အလတစ်ား စးီပွားေရး လုပ်ငနး်များ (MSMEs & SMEs) တိုကို ပ့ံပုိးကညူေီပးသည့် 

ေချးေငအွရငး်အှီး ေငပွငေ်ငရွငး် မတညပ့ံ်ပုိးမ ရနပုံ်ေင ွ အစအီမံတစရ်ပ် ြဖစ ် ပါသည။် 

ယငး်လုပ်ငနး်တို၏ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ဖံွဖိးတိုးတကေ်စရန်ငှ့် တိုးချဲမများြပလုပ်ရာတငွ် 

အေထာကအ်ကြူပ ေပးိုငရ်နအ်တက်ွ ြဖစ်ပီး ယငး်တိုအား ေငေွကးေထာကပ့ံ်မေပးြခငး်ကို 

အားြဖည့်ကူညေီပးရန်ငှ့် ြမနမ်ာိုငင်တံငွ ် သဘာဝပတ ် ဝနး်ကျငအ်ား ထိခိုကမ်နညး်ပါးသည့် 

စးီပွားေရး (Green Business) ပုံစသုိံ အသွငက်းူေြပာငး်ိုင ် ရနအ်တကွ ် ရညရ်�ယ် 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး် ြဖစပ်ါ သည။် ဤနညး်ြဖင့် MSMEs ငှ့် SMEs လုပ်ငနး်များသည ်

ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ ထုတလု်ပ်မ အေလ့အကျင့်များတငွ ် ပုိမုိပါဝင ် ပတသ်တမ်ရိှေသာ 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ရရိှသုံးစွဲလာိုငမ်များ ပုိမုိတိုးတကေ်ကာငး်မွန ် လာမည် 

ြဖစ၍် ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ ဘဏ်များအေန ြဖင့်လညး် MSMEs ငှ့် SMEs များအတကွ ် Green Loan 

ငှ့် ပတသ်ကသ်ည့် ရိှငှ့်ပီးအချက် အလကမ်ျားငှ့် ထပ်မံလုိ အပ်သည့် ဆီေလျာရ်ာ 

သတငး်အချက်အလက်သစ ်များကုိ စေုဆာငး် ရရိှိုငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။်  
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အခန်း ၂: အစိမး်ေရာင်ေချးေငွ  

(Green Loan) ဆိုသညမ်ာှ 

 

အစိမး်ေရာငေ်ချးေင ွ(GreenLoan) ၏ အဓိပ�ာယ ်

 

ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငကုိ် 

ေရရှညတ်ည့်တံ့ပီး ဟနခ်ျက်ညစီာွ 

အကျိးြပမည့် စးီပွားေရးများကို 

ေဖာေ်ဆာငလု်ပ်ကုိင ်လုိေသာ 

လုပ်ငနး်ရှငမ်ျား အတကွ ်ေငေွကးဆုိငရ်ာ 

အကျိးြပ ေထာကပ့ံ်ေပးေနေသာ ေချးေငွ 

အမျိးအစားတစရ်ပ် ြဖစပ်ါသည။် သတမှ်တ ်

ထားသည့် ဘဏ်များမှ ယင်းေချးေငကုိွ 

စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ ဝနေ်ဆာငမ် လုပ်ငနး်ရှင် 

များအား ထုတေ်ချး ေပးလျက် ရိှပါသည။် 

 

ေချးေငလုွပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကို 

ေဆာငရ်�က်ိုငရ်န ်အတကွ ်ရနပုံ်ေင ွ

စမံီကနိး်များကို သီးသန်မတည ်ထားရိှပီး 

ကမုဏီများ၊ ေဒသ�ရ အာဏာပုိငမ်ျား 

(ဌာနဆုိငရ်ာများ)၊ အငယစ်ား၊ အေသးစားငှ့် 

အလတစ်ား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များငှ့် 

အြခားအဖဲွအစညး်များအား ေငေွကးေထာကပ့ံ် 

ေပးြခငး်၊ ပ့ံပုိးကညူေီပးြခငး်ငှ့် အားေပး 

ေထာကခ်မံြပြခငး် တိုကို ေဆာငရ်�ကရ်န ်

ရညရ်�ယပ်ါသည။်

  GREEN LOAN 

 
$ 
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အစိမး်ေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ၏ အသွငအ်ြပင်လကဏာများ 

- ရရိှလာေသာ အြမတအ်စနွး်/ အကျိးအြမတမ်ျားကို သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ား ထိခိုကမ်နညး် 

သည့် အစမ်ိးေရာငစ်မံီကိနး် (Green Projects) များအတကွ် သာ သီးသန်ခွဲေဝေပးပါသည။် 

- အကျိးအြမတမ်ျားကို ယံုကည ်စတိခ်ျ ရေသာ နည်းြဖင့် ေြခရာခ၍ံ တာဝနယ် ူစမံီခန်ခွဲသည။် 

- ေငေွကးေထာကပ့ံ်ေပး ပီးေန�က ်အစရီငခ်တံငြ်ပမ ြပလုပ်ြခငး်ြဖင့် ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမအား 

ြဖစေ်ပ ေစပါသည။် 

- ဘဏ်၏တာဝနရိှ်ေသာ ေချးငာှးသူ (Lender) သည် ေငေွချးယသူူ (Borrower) အား ေစာင့် 

ကည့်ြခငး်ငှ့် အကဲြဖတြ်ခငး်များ ြပလုပ်ရန ်လုိအပ်ပါသည။် 

 

မျက်ေမှာက်ေခတတ်ငွ ် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ စနွ်ပစအ်မိကစ်မံီခန်ခွဲမငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ငှ့် အရငး်အြမစ် အကျိးထိေရာကမ်တိုအား 

ရရိှသုံးစွဲလာိုငြ်ခငး်ေကာင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ ထိခိုကမ်နညး်သည့် စးီပွားေရး (Green 

Business/Economy) ေပထွနး်လာရန ်တနွး်အားတစရ်ပ် ြဖစလ်ာသည။် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ 

စနွ်ပစအ်မိက်စမံီခန်ခဲွမကုိ ကျင့်သုံးြခငး်ြဖင့် ကမုဏီ (သုိ) စက်ံု၊ အလုပ်ံုများအေနြဖင့် 

ေရရှညတ်ညတ်ံ့ပီး ဟနခ်ျက်ညေီသာစးီပွားေရး ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရး ြဖစစ််ကို အကျိးြပရန ်

ကတိကဝတြ်ပေကာငး်ကုိ ပတသ်က်ဆက်ယွသူ်အားလုံး သိရိှရန ် ထုတေ်ဖာြ်ပသ ိုင်ပီး 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျင၊် လူမေရး ငှ့် အပ်ုချပ်ေရး စသည့် အေလးေပးကစိရပ်များအေပတငွ ်

လညး် အြပသေဘာေဆာငေ်သာ အကျိးသကေ်ရာကမ်များ ရိှလာမည ် ြဖစသ်ည့်အတကွ ်

ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ စနွ်ပစအ်မိက်စမံီခန်ခွဲမသည ် မျကေ်မှာကေ်ခတတ်ကွ ် အေရးပါလာခ့ဲ 

ပါသည။် ထုိအြပင ် ဤသုိ ရငး်ှီး ြမပ်ှံမြခငး်သည ် သကဆုိ်ငရ်ာတာဝနရိှ်သူများ၊ လုပ်ငန်း 

ရှငမ်ျား၏ ေမာမှ်နး်ချက်ငှ့် ကုိက်ညမီရိှပီး ရလဒ ် ေကာငး်များ ရရိှိုငေ်ကာငး်ကိုလညး် 

ေကာငး်စာွ အေလးေပး ထုတေ်ဖာြ်ပသိုငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်  

သုိေသာ ်စက်ံု၊ အလုပ်ံုများသည ်ေရရှညတ်ည့်တံ့ေသာ စနွ်ပစအ်မိကစ်မံီခန်ခွဲမ အေလ့အကျင့် 

များ ချမှတရ်န၊် ပလတစ်တစအ်မိက်များ စနွ်ပစြ်ခငး်ကိုေလာခ့ျရန၊် မီးိြခငး်များ၊ တရားမဝင ်
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အ�ရာယရိှ်ေသာ စနွ်ပစအ်မိက်များ စနွ်ပစြ်ခငး်ငှ့် စနွ်ပစအ်မိကမ်ျားမှ အရငး်အြမစမ်ျားသုိ 

ေြပာငး်လဲြခငး်စသည့်တိုအေပ အသိပညာေပးြခငး်များ လုပ်ေဆာငရ်နလုိ်အပ်ပီး လုပ်ငနး် 

လညပ်တေ်နသည့် ဧရိယာအတငွး်/အြပင ်တိုတငွ ်စနွ်ပစအ်မိကစ်မံီခန်ခွဲမဆုိငရ်ာ လမ်းနခ်ျက် 

များကို လုိက်န�ကရမညြ်ဖစသ်ည။်  

3R ဟေုခေသာ (ေလာခ့ျြခငး်၊ ြပနလ်ညအ်သုံးြပြခငး်၊ ြပနထွ်ငအ်သုံးြပြခငး်) နညး်စနစတ်ိုကို 

စနွ်ပစ ် အမိက်များ စမံီခန်ခဲွရာတငွ ် ကျင့်သုံးေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် အေသးစား ငှ့် 

အလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ (SMEs) များငှ့် ကမုဏီအဖဲွအစညး်များသည ်

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငကုိ် အေထာကအ်ကြူပိုငသ်ည့်အြပင ် ကနုက်ျစရိတမ်ျား ေလာခ့ျိုငမ်ည ်

ြဖစသ်ည။် ထုိြပင ် စနွ်ပစပ်စညး်များကို ြပငထွ်င/်ြပနလ်ညအ်သုံးြပိုင ် ေသာ 

အသုံးအေဆာငပ်စညး်များအြဖစသုိ် ေြပာင်းလဲြခငး်ြဖင့် ြပနလ်ညသုံ်းစွဲိုငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

သုိြဖစရ်ာ 3Rs ကုိ လုိက်န�ကျင့်သုံးေနေသာ စက်ံု/အလုပ်ံု၊ လုပ်ငနး်ရှငမ်ျား အေနြဖင့် 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေငကုိွ  ေလာက ်ထားရယြူခငး်ြဖင့် လုပ်ငနး်များ လွယလ်င့်တက ူေကာငး်မွနစ်ာွ 

ဆက်လက်လညပ်တ်ိုငေ်ရးအတက်ွ အေထာကအ်ကမူျားစာွ ရရိှိုငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။် 
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သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်အကျိးြပ ထပုပ်ိုးမ (Eco-friendly Packaging)       

ဆုိငရ်ာေြဖရငှး်ချက် နညး်လမး်များ 

လက်ရိှကျင့်သုံးေနသည့် ထုတကု်န ်ထုတလု်ပ်၊ သုံးစွဲ၊ စနွ်ပစ ်နညး်လမ်းများတငွ ်ေရရှညတ်ညတ်ံ့ 

ခုိင်မဲပီး ဟနခ်ျက်ညေီသာ စးီပွားေရးပုံစကံို ထည့်သွငး်စ်းစား အေလးေပးိုငမှ်သာ 

စားသုံးသူငှ့် ထုတလု်ပ်သူများအဖုိ ေရရှညအ်ကျိးစးီပွား ြဖစထွ်နး်ိုငမ်ည ် ြဖစပ်ါသည။် 

ေရရှညထု်တလု်ပ် စားသုံးိုငရ်န် အတကွ ် ထုပ်ပုိးမပုံစ၊ံ စားသုံးမပုံစမံျားကို ေြပာငး်လဲရန် 

လုိအပ်ပါသည။် ထုိေကာင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်အကျိးြပသည့် ထုပ်ပုိးမပုံစမံျားကို ေြပာငး်လဲ 

ကျင့်သုံးလုိကသည့် လုပ်ငနး်ရှငမ်ျား၊ လုပ်ငနး်များအတကွ ် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေငသွည ်

ေကာငး်စာွအေထာက်အကူြပိုငမ်ညဟ်ု ယံုကညပ်ါသည။် ေရရှညခံ်ေအာင် ြပလုပ်သည့် 

ထုပ်ပုိးမပုံစသံည ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် လူအသုိကအ်ဝနး်၏ ကျနး်မာေရးကို ထိခိုကေ်စ 

ေသာ အဓိကထုတလု်ပ်မ လုပ်ငနး်စတ်စ်ရပ် ြဖစေ်စကာမူ ၎ငး်အား ပုိမုိေရရှညတ်ညတ်ံ့၍ 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ ထိခုိက်မနညး်ပါးသည့် ထုပ်ပုိးမ (Eco-friendly Packaging) ပုံစံ 

တစခု် အြဖစ် ြပြပင ်ေြပာငး်လဲမ ြပိုငပ်ါသည။်  

ကုနပ်စညး်များ ထုပ်ပုိးမလုပ်ငနး်စ ်ငှ့် ထုပ်ပုိးမလုပ်ငနး်စ် အဆင့်ဆင့်မှ ထွကေ်ပလာသည့် 

စနွ်ပစအ်မိက်များသည် ရာသီဥတေုြပာငး်လဲလာြခငး်ြဖစစ််တငွ ် အဓိကသကေ်ရာကမ်ရိှသည့် 

အြခငး်အရာ အြဖစ် စားသုံးသူ အများအြပားက သိရိှန�းလညသ်ေဘာေပါက်ကသည။် 

ထုိေကာင့် စားသုံးသူတိုသည ် ြပနလ်ညအ်သုံးြပိုငေ်သာပစညး်များ၊ Eco-friendly ြဖစသ်ည့် 

ထုပ်ပုိးမများ ငှ့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ အသုံးြပပီး အသုံးအေဆာငပ်စညး်များကို စတင် 

သတထိား၊ ေတာငး်ဆုိမြပလာကပါသည။် ထုိေကာင့် လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားအေနြဖင့် ထုပ်ပုိးြခငး်ငှ့် 

ထုပ်ပုိးြခငး်ဆုိငရ်ာ နညး်စနစမ်ျားအား ြပနလ်ညေ်ြပာငး်လဲြပငဆ်င ် ြမင့်တငြ်ခငး်ြဖင့် စားသုံး/ 

သုံးစွဲသူများကို ဆဲွေဆာင်ိုငြ်ခငး်၊ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင်မဲမငှ့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ် ကာကယွ ်

ထိနး်သိမ်းမဆုိငရ်ာ စားသုံးသူ အသိပညာြမင့်တင်မများ တိုးတကလ်ာေစရန ် ဆဲွေဆာငမ်ြပလုပ် 

ိုငြ်ခငး်၊ ေရအရငး်အြမစ ် အသုံးြပမ ငှ့် စမ်ွးအငသုံ်းစွဲမဆုိငရ်ာ မူဝါဒများ၊ စညး်မျ်း 

စညး်ကမ်းများငှ့်အည ီ စနွ်ထုတမ်များကုိ ေလာခ့ျလာိုင်ပီး ဖုိေြမအမိကပုံ်များသုိ ပုိေဆာင် 



အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) လက်စွဲစာအပ်ု - ၂၀၂၂ ခုစှ ်        

12 

သည့် စနွ်ပစအ်မိက်ထွက်ရိှမ ပမာဏ ကုိလညး် ေလာခ့ျိုငြ်ခငး် စသည့် အကျိးေကျးဇးူများကို 

ရရိှိုငပ်ါသည။် 

 

စက်ဝန်းပံုေဆာငစီ်းပာွးေရး (Circular Economy) သုိ 

အသွငကူ်းေြပာငး်ြခငး် 

ဖံွဖိးပီးိုငင်မံျားတငွ ် ရာသီဥတေုြပာငး်လဲလာမကို ဟန်တားရန်၊ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟနခ်ျက် ညေီသာ စးီပွားေရး ငှ့် စနွ်ပစပ်စညး်များ စမံီခန်ခွဲမ မူေဘာငန်ညး်စနစမ်ျားကို 

ေလ့ကျင့်ေပးိုငရ်နအ်တက်ွ စက်ဝနး်ပုံေဆာင ် စးီပွားေရးစနစက်ို အားေပးကျင့်သုံးကပါသည။် 

စက်ဝနး်ပုံေဆာငစ်းီပွားေရးပုံစကုိံ ချမှတ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာက်ျင့်သုံးြခငး်ငှ့် 

ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ စနွ်ပစအ်မိက်စမံီခန်ခဲွြခငး် ေဆာငရ်�က်ရန် လူသိရှင်ကား ကတကိဝတြ်ပ 

ထုတေ်ဖာေ်ြပာကားြခငး်သည ် စးီပွားေရး အေဆာကအ်ဦး၊ လူအဖဲွအစညး် ငှ့် သဘာဝ 

ပတဝ်နး်ကျငအ်တက်ွ အခွင့်အလမ်းများငှ့် အကျိးေကျးဇးူများကို ဖနတ်းီေပးိုငပ်ါသည။်  

ထုိြပင ် စက်ဝနး်ပုံေဆာင ် စးီပွားေရးစနစတ်စခု် ြဖစထွ်နး်လာရန ် ဦးတညေ်ဖာေ်ဆာငြ်ခငး်ြဖင့် 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ သက်ေရာကေ်နသည့် ဖိအားများကို ေလာခ့ျိုငြ်ခငး်၊ 

ကုန်ကမ်းြဖည့်တငး်ေပးမဆုိငရ်ာ လုံ�ခံမ (ကုန်ကမ်းဖူလုံမ) ကို တိုးတကေ်စြခငး်၊ အကျိးရိှသည့် 

စးီပွားေရးယှ်ပိငမ်များ များြပားလာေစြခငး်၊ ဆနး်သစတ်ထွီငမ်ကို လံေဆာေ်ပးိုငြ်ခငး်၊ 

စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတက်လာြခငး်၊ အလုပ်အကုိငအ်ခငွ့်အလမ်းများ ဖနတ်းီေပးိုငြ်ခငး်ငှ့် အြခား 

ေသာအခွင့်အလမ်းများ ရရိှြခငး် က့ဲသုိေသာ အကျိးေကျးဇးူများကို ရရိှလာိုငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

အလုပ်အကုိင်ငှ့် ဆနး်သစတ်ထွီငြ်ခငး်များကို ြမင့်တငေ်ဆာငရ်�က ် ေနစ်ကာလအတငွး် 

ကုန်ကမ်း လုိအပ်ချက် သိသာစာွ ေလျာက့ျသွားမည ် ြဖစသ်ြဖင့် အရငး်အြမစစ်မံီခန်ခွဲရာ 

တငွလ်ညး် ပုိမုိထိေရာက်မ ရိှလာမညြ်ဖစသ်ည။် ရလဒအ်ားြဖင့် စှစ်် ကနု်ကမ်းရငး်ြမစ် 

ကနုက်ျစရိတမ်ျားကို ြပနလ်ညရ်ရိှိုငမ်ည ် ြဖစသ်ည။် ဤနညး်ြဖင့် ထုတလု်ပ်သူများသည် 

ေရရှညတ်ငွ ် ေငကုွနေ်ကးကျ သကသ်ာေစ၍ လူေနမဘဝ အရညအ်ေသွးကို ြမင့်တငေ်ပးိုင ်
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ေသာ ဆနး်သစ၍် တာရှညခံ်သည့် ထုတကု်နမ်ျားကို သုံးစွဲသူများအတကွ ် ထုတလု်ပ်ြဖန်ြဖး 

ေရာငး်ချေပးိုငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် ထုိအြပင ် စကဝ်နး်ပုံေဆာင ် စးီပွားေရးပုံစသုိံ အသွငက်ူး 

ေြပာငး်ြခငး် ငှ့် ယငး်ပုံစအံား စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ ကမုဏီများတငွ ် ကျင့်သုံးလာကြခငး်ြဖင့် 

အရငး်အြမစမ်ျားကို အေလအလွင့်နညး်ပါးေစြခငး်၊ ပုိမုိလုံ�ခံေစြခငး် စသည့် အကျိးေကျးဇးူများ 

ရရိှပီး စားသုံးသူများအား ပုိမုိအကျိးရိှ ေကာငး်မွနသ်ည့် ဝယယ်စူားသုံးမအေတွအ�ကံများ 

ေပးစမ်ွးိုငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်  

သုိြဖစရ်ာ ြမနမ်ာိုငင်ံငှ့် ြမနမ်ာိုငင်သံားတို၏ ဝငေ်င ွတိုးတကလ်ာေစရန ်အတကွ ်ိုငင်ေံတာ ်

အစိုးရ ငှ့် ြမနမ်ာိုငင်ဘံဏ်များ အသငး်သည် MSMEs ငှ့် SMEs လုပ်ငနး်များ ကျင့်သုံးရမည့် 

စက်ဝနး်ပုံေဆာင ် စးီပွားေရးလမ်းနခ်ျက်များကို ချမှတ်ြပာနး်ေပးြခငး်ြဖင့် ယငး်လုပ်ငနး် 

များ၏ ထုတလု်ပ်ေရးငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်တိုကုိ ပ့ံပုိးေပးကရန ်အထူးလုိအပ်ပါသည။်  

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) သည် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ား ထိခိုကမ် ပုိမုိနညး် 

ေစေသာ၊ ပုိမုိသန်ရှငး်၍ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ ကနုထု်တလု်ပ်မ/ဝနေ်ဆာငမ် ငှ့် စားသုံးမ/သုံးစွဲမ 

တိုကုိ ေဆာင်ကး် ေပးိုငသ်ည ် ြဖစရ်ာ စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ ကမုဏီများမှ ဤစနစအ်ား 

စတငကူ်းေြပာငး် ကျင့်သုံးလာိုငေ်ရးအတက်ွ အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ ပ့ံပုိးေပး ြခငး်ြဖင့် ဆဲွေဆာင် 

ကူညပ့ံီပုိးမ ြပေပးိုငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 
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အခန်း ၃: ြမန်မာုိင်ငံဘဏ်များ 

အသငး်ဝငဘ်ဏ်များ၏  အစိမး်ေရာင် 

ေချးေင ွ(Green Loan) ှင့် ပတ်သက၍်  

ေဆာငရ်�က ်ေနမ အေြခအေန 
 

ြမန်မာုိငင်ဘံဏမ်ျားအသငး်၊ အသငး်ဝငဘ်ဏမ်ျား 

1. ကေမ�ာဇဘဏ်လီမိတက်  

(KBZ BANK) 

2. CB BANK PCL 

3. ဧရာဝတဘီဏ်လီမိတက်  

(AYA BANK) 

4. ယေူအဘီဘဏ်လီမိတက ် 

(UAB BANK) 

5. အာရှစမ်ိးလနး်ဖံွဖိးေရး 

ဘဏ်လီမိတက်  

(AGD BANK) 

6. ုိးမဘဏ်လီမိတက်  

(YOMA BANK) 

7. ြမနမ်ာေ့ရှေဆာငဘ်ဏ်လီမိတက ်

(MAB BANK) 

8. ြမနမ်ာိုငင်သံားများဘဏ်လီမိတက ် 

(MCB BANK) 

9. ြမနမ်ာအေရှတိုငး်ဘဏ်လီမိတက ်

(MOB BANK) 

10. ြမဝတဘီဏ်လီမိတက ် 

(MWD BANK) 

11. အငး်ဝဘဏ်လီမိတက ် 

(INNWA BANK) 

12. ရနက်နု်မိေတာဘ်ဏ်လီမိတက် 

(YANGON CITY BANK) 

13. ရတန�ပုံဘဏ်လီမိတက ်

(YADANABON BANK) 

14. ေနြပညေ်တာဖံွ်ဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ်

(NDB BANK) 



အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) လက်စွဲစာအပ်ု - ၂၀၂၂ ခုစှ ်        

15 

15. ေရ�ေကျးလက်ငှ့် 

မိြပဖံွဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ်

(SHWE BANK) 

16. ဧရာဝတေီတာငသူ်လယသ်မားများ

ဖံွဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်  

(A BANK) 

17. ဂဏ်ုထူးေဆာငေ်တာငသူ်လယသ်

မားများ ဖံွဖိးေရးဘဏ်လီမိတက် 

(G BANK) 

18. ြမနမ်ာခ့ရီးသွားဘဏ်လီမိတက် 

(MTB BANK) 

19. သတ� ုဖံွ� �ဖိုးေရးဘဏ်လမိီတက ်

(MD BANK) 

20. ထွနး်ေကာမ်ာရှယဘ်ဏ်လီမိတက် 

(TUN COMMERCIAL BANK) 

21. ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက် 

(FPB BANK) 

22. ေကျးလကဖံွ်ဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ်

(RDB BANK) 

23. ေဆာက်လုပ်ေရးအမ်ိရာငှ့် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုဖံွဖိးေရး

ဘဏ်လီမိတက် 

 (CHD BANK) 

24. အေသးစားငှ့်အလတစ်ားလုပ်ငနး်

များ ဖံွဖိးေရး ဘဏ်လီမိတက ်

(SMED BANK) 

25. ကမ�ာရ့တန�ဘဏ်လီမိတက ် 

(GTB BANK) 

26. ြမနမ်ာမကထ်ုိဘဏ်လီမိတက ်

(MM BANK) 

27. ေတာငသူ်လယသ်မားများ 

ဖံွဖိးေရးဘဏ်လီမိတက-်မ�ေလး  

FARMERS DEVELOPMENT BANK 

(MANDALAY) 

28. ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးဘဏ်  

(MEB-MYANMA ECONOMIC BANK) 

29. ြမနမ်ာ့ိုငင်ြံခားကနုသွ်ယမ်ဘဏ်  

(MFTB-MYANMA FOREIGN TRADE 

BANK) 

30. ြမနမ်ာရ့ငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့် 

ကးူသနး်ေရာငး်ဝယေ်ရးဘဏ် 

(MICB – MYANMA INVESTMENT 

AND COMMERCIAL BANK) 

31. ြမနမ်ာလ့ယယ်ာဖံွဖိးေရးဘဏ် 

(MADB - MYANMA AGRICULTURE 

DEVELOPMENT BANK) 
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ဘဏမ်ျား မ ှအစိမး်ေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ဝန်ေဆာငမ်�ေပးေနသည့ ်

အေြခအေန 

ေအာက်ပါဘဏမ်ျားတွင ်အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ဝနေ်ဆာငမ်�ကုိေလ�ာက်ထား ရယူ�ိငု ်

ပါသည်။ 

1. CB Bank PCL 

2. ဧရာဝတဘီဏ်လီမိတက် (AYA BANK) 

3. ိုးမဘဏ်လီမိတက် (YOMA BANK) 

4. ြမနမ်ာိုငင်သံားများဘဏ်လီမိတက် (MCB BANK) 

5. ဧရာဝတေီတာငသူ်လယသ်မားများဖံွဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ်(A BANK) 

6. အေသးစားငှ့်အလတစ်ားလုပ်ငနး်များ ဖံွဖိးေရး ဘဏ်လီမိတက ်(SMED BANK) 

7. ယေူအဘီဘဏ်လီမိတက် (UAB BANK) 
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အခန်း ၄: ေလျာက်ထားရာတွင ်

ဘဏ်များမ ှသတမ်တ်ှထားသည့် 

လုိအပသ်ည့်အချကမ်ျား 
 

 

CB BANK PCL  

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ငှ့် အကျံးဝငေ်သာ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

• သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ား ထိခိုကမ်မရိှဘဲ တိုက်ိုကအ်ကျိးြပေစသည့် 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမများ  

(ဥပမာ-လပစ်စဓ်ာတအ်ားကုိ ေခတာေစိုငေ်သာစက်ပစည်း - Energy Efficiency(EE) 

• ေနစမ်ွးအငသုံ်း ဆုိလာပစညး်များ - Renewable Energy (RE) 

• ေရဆုိးသန်စငစ်က်များ - Wastewater Management (WWM) 

• လုပ်ငနး်သုံး စက်ပစညး်အဆင့် ြမင့်တငြ်ခငး်- Process Equipment Upgrade (PEU)   

• Material Saving Management (MSM)- {Reduce, Refuse, Reuse, Repurpose,  

Recycle} 5R ကုိ ဦးစားေပး လည်ပတ်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ 
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အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ထုတေ်ချးမပုံစအံား ေချးေငေွပးေချသည့် 

အမျိးအစားများ 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ထုတေ်ချးမပုံစကံို ေချးေငေွပးေချသည့် 

အမျိးအစားများ (SME Term Loan, SME JICA Loan, SME KFW Loan, SME CGI Loan) 

စသညြ်ဖင့် သင့်ေတာရ်ာေရ�းချယ၍် ၎ငး်ေချးေင ွ အမျိးအစားအလုိက ် ပုံစကံွဲြပားစာွ 

ထုတေ်ချးလျက ် ရိှပါသည။် ဥပမာအားြဖင့် SME JICA ေချးေငကွို ရယမူညဆုိ်ပါက 

ရယသူည့်ေချးေင၏ွ ၈၀% ကုိ လုပ်ငနး်၏ ပုံေသပုိငပ်စညး်များ ဝယယ်ြူခငး် အေပ 

အသုံးြပရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

ေချးေငအွတိုးနး်ငှ့် ကာလ 

ေချးေငအွတိုးနး်ငှ့် ကာလအား အမှတစ်် (၃) တငွေ်ဖာြ်ပထားသည့်အတိုငး် 

ေချးေငအွမျိးအစား လုိက် အတိုးနး် (၅.၅%) မှ (၁၀%) အထိ၊ ေချးေငသွကတ်မ်းကို (၃) 

စှမှ် (၅) စှအ်ထိ အများဆုံး ထုတေ်ချး လျက်ရိှပါသည။် 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ထုတေ်ချးရာတငွ ် ဘဏ်ပုိငေ်ငြွဖင့် လညး်ေကာငး်၊ 

JICA ငှ့် KFW အဖဲွအစညး်များမှ ရရိှေသာ ရနပုံ်ေငြွဖင့် လညး်ေကာငး် 

မတညေ်ငအွရငး်အြမစ ်(၂) မျိးလုံးမှ ထုတေ်ချး ပါသည။် 

 

လုပ်ငနး်တငွ ်�ကံေတွေနရေသာ အခကအ်ခမဲျား 

လက်ရိှအေနအထားအရ ေချးေငအွသစထု်တေ်ချးေပးရာတငွ ် ေငသွားထုတေ်ပးိုငရ်န် 

အခက်အခဲငှ့် လက်ရိှ�ကံေနရေသာ COVID 19 ေရာဂါ ငှ့် ိုငင်ေံရး အခကအ်ခမဲျားအရ 

ဆုံးံးိုငေ်ြခ (Risk) ြမင့်မားမ စသည့် အခကအ်ခမဲျားငှ့် ေအာကပ်ါအခကအ်ခမဲျား 

�ကံေတွရလက်ရိှပါသည။် 
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• ေစျးကကွအ်တငွး် ေငသွားလုိအပ်ချက ် ြမင့်မားလျကရိှ်ပီး ဘဏ်မှ ေငသွား 

အလွယတ်ကူ ထုတယ် ူမရြခငး်၊ Customer မှ အရငး်အှီးအတကွ ်လကထဲ်တငွ ်

ေငသွားကုိ ထားရိှြခငး် (သုိ) Cash in Hand ေငခွျနထ်ားရြခငး်၊ 

• ေစျးကကွအ်တငွး် ကနု်ကမ်းေစျးနး်များ ြမင့်တကလ်ာြခငး်ငှ့် 

လမ်းပနး်ဆက်သွယေ်ရး အခကအ်ခမဲျား ပုိလာြခငး်၊ 

• အငတ်ာနက်အခက်အခဲေကာင့် အငတ်ာနကအ်ေြခြပ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

(E-commerce) ၏ လုပ်ငနး်တငွက်ျယမ် ေလျာလ့ာြခငး်၊ 

• လပ်စစမီ်းမမှနြ်ခငး် ငှ့် ေလာငစ်ာဆီေစျးနး် ြမင့်မားလာြခငး်ေကာင့် MSMEs & 

SMEs လုပ်ငနး်များ လညပ်တရ်န ်ခကခ်လဲာြခငး်၊ 

• ိုငင်ေံရးအကပ်အတညး်ငှ့် COVID 19 ေရာဂါေကာင့် လူေတွလုပ်ငနး်စစ ်

သွားေရာက်ရန ် ခက်ခဲလာပီး ေချးေငဆုိွငရ်ာကစိများ ေဆာငရ်�ကရ်န ် 

ဆုံးံးိုငေ်ြခ များလာြခငး်၊ 

• ေငသွား ရှားပါးသည့် အခကအ်ခဲငှ့် ဘဏ်တစဘ်ဏ်မှ မတညူသီည့် 

အြခားဘဏ်တစခု်သုိ ေငလွဲ ရာတငွ ်အချနိ်ကာြမင့်ြခငး်တိုေကာင့် မလုိအပ်သည့် 

ေချးေငေွပးဆပ်မ ေန�က်ကျြခငး်၊ Past Due များ ြဖစေ်ပြခငး်၊  

• အြခားမတညူသီည့်ဘဏ်မှ CB Bank PCL သုိ CBM Net ြဖင့် ေငလွဲရာတငွ ်

ကန်သတမ်များ (ဥပမာ - တစပ်တ်လင ် ကျပ်သိနး် (၂၀) သာ လဲခငွ့်ြပြခငး်) 

ကန်သတထ်ားသည့်အတက်ွ အြခား ဘဏ်စာရငး်ရိှ ေငအွား CB Bank PCL ရိှ 

ေချးေငကုိွ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရာ၌ အခကအ်ခ ဲရိှလာ ြခငး်၊ 

• ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ အချိေဒသများတငွ ် နယေ်ြမငမ်ိးချမ်းမ မရိှြခငး်ငှ့် စစမ်က ်

ြဖစပွ်ားမများေကာင့် SMEs & MSMEs လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားကိုယတ်ိုငက် 

စစေ်ရှာငေ်နရြခငး်၊ ရရနရိှ်များ ေကာကခ်ရံန ် ခကခ်ေဲနြခငး်၊ ဆကသွ်ယမ်ရ 

ြဖစေ်နြခငး် စသညတ်ိုေကာင့် ဘဏ်မှေချးေငကွို ြပနလ်ညေ်ပးဆပ် ိုငရ်န် 

အခက်အခဲ �ကံေနရြခငး်၊ 
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ဧရာဝတီဘဏလ်မီတိက် (AYA BANK) 

AYA BANK ၏ အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ

ေကာငး်မွနေ်သာ တနြ်ပနအ်ကျိးသကေ်ရာကမ်များငှ့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

အကျိးေကျးဇးူ များကို ေဆာင်ကး်ေပးိုငသ်ည့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ ထုတလု်ပ်မဆုိငရ်ာ 

စမံီကိနး်များကုိ ေငေွကး ေထာက်ပ့ံကူညေီပးရန ် ရညရ်�ယသ်ည့် ေချးေင ွြဖစပ်ါသည။် 

တာဝနမ်ျား 

အစမ်ိးေရာင ် ဘာေရး အစအီစ်များအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငြ်ခငး်၊ 

သဘာဝစမ်ိးလနး်ေရး (အစမ်ိးေရာင)် စမံီကနိး်များ (Green Projects) အား 

လုပ်ကုိငေ်ဆာငရ်�က်လျက်ရိှေသာ အေသးစားငှ့် အလတ်စား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

(SMEs) အား ဦးစားေပးအာံုစိုက်ြခငး်၊ 

ပုိမုိသန်ရှငး် ေကာငး်မွနေ်သာ လူမအသုိကအ်ဝနး်တစခ် ု ေပေပါကလ်ာေစေရးအတကွ် 

စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ စက်မလုပ်ငနး်များ၏ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမများတငွ ် ေငေွကးေထာကပ့ံ်ကညူေီပး ြခငး်အားြဖင့် 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး ြမင့်တငြ်ခငး် (ကများ) တငွ ် အားြဖည့် 

ကူညပီါဝငလု်ပ်ေဆာငေ်ပးြခငး်၊ 

စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ စက်မလုပ်ငနး်ဆုိငရ်ာ လညပ်တမ်များငှ့် စမံီကနိး်များမှ (ထွကရိှ်ေသာ) 

သဘာဝပတ ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ဖနလုံ်အမ်ိဓာတေ်ငွသကေ်ရာကမ် (ကာ ဗွနေ်ြခရာ/ Carbon 

Footprint) ေလာခ့ျေရး တငွ ်ပါဝငပ့ံ်ပုိး ကညူေီပးြခငး်၊ 

သဘာဝ စမ်ိးလနး်ေရး အတကွ ် အစမ်ိးေရာငေ်ချး ေငွ (Green Loan) 

ေလျာက်ထားြခငး်များငှ့် ဆကစ်ပ် ပီး ဘဏ်မှ လုိအပ်ေသာ၊ အချကအ်လကအ်မျိးမျိးငှ့် 

စာရ�ကစ်ာတမ်းကိစများငှ့် ရငး်ှီးကမ်းဝငမ် ရိှေစရန်ငှ့် အကျိးေကျးဇးူများငှ့် 

ပတသ်က၍် အစမ်ိးေရာင ် ဘာေရးသုံးစွဲသူ (ေဖာကသ်ည)် များအား အကျ်း 

မိတဆ်ကရှ်ငး်လငး်တငြ်ပမ ေဆာငရ်�ကေ်ပးြခငး် 
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အစအီစမ်ျား  

ေချးေငွ အမျိးအစားများ - AYA SME 

- AYA SME (အာမခံ ပစညး်မ့ဲေချးေင/ွ CGI) 

- JICA TSL  

- JICA TSL (အာမခံ ပစညး်မ့ဲေချးေင/ွ CGI) 

 

ေချးေငသွက်တမ်း 

 

- ၃ စှ ်သကတ်မ်း 

- ၃ စှ ်သကတ်မ်း 

- ၅ စှ ်သကတ်မ်း 

- ၅ စှ ်သကတ်မ်း 

 

အတိုးနး် 

 

- ၁၀% p.a. 

- ၁၃% p.a. + ( CGI ပရီမီယမ် စှစ််ေကး) 

- ၅.၅% p.a. 

- ၅.၅%  မှ ၁၀% + ( CGI ပရီမီယမ် စှစ််ေကး) 
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AYA SME အစမ်ိးေရာင ်ေချးေငွ (Green Loan) ထုတေ်ချးြခငး် 

(၁) ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ က့ဲသုိေသာ စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မင့် စကပ်စညး်များငှ့် 

အလီက်ထေရာနစ ် ပစညး်များအား လဲလှယြ်ခငး် ငှ့် အသစတ်ပ်ဆငြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ 

လုပ်ငနး်များ  

• ဆုိလာြပား 

• LED မီးများ 

• ေလေအးေပးစကမ်ျား 

• ေမာတ်ာများ 

• အေအးခံ/အေအးေပးစကမ်ျား 

• ေရခဲေသတာ/ ေရခဲေသတာငှ့် ဆကစ်ပ်ပစညး်များ 

• ပန်များ 

• အပူေပး/အပူခံစက် ငှ့် ေလသန်စငစ်ကမ်ျား အစရိှသြဖင့် 

(၂) ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ က့ဲသုိေသာ စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မင့် စကမ်လုပ်ငနး်သုံး 

နညး်ပညာများအား လဲလှယြ်ခငး် ငှ့် အသစတ်ပ်ဆငြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်များ 

• ဘိွငလ်ာများ (စပါးခံွ ေခွစက)် 

• မီးဖုိကးီများ  

• အပူလဲလှယကိ်ရိယာများ 

(၃)  ထပ်ဆင့်ြပနလ်ည ်ရယအူသုံးြပိုငေ်သာ ဓာတေ်ငွများ၊ စနွ်ပစအ်မိကမ်ျားငှ့် 

ဖိအား/တနွး်ကနအ်ားများ 
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 အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ေချးေငအွတကွ် လုိအပ်ေသာ စာရ�ကစ်ာတမ်းများ 

• ကုမဏီ မှတပုံ်တင/်လုိငစ်င/်SME အဖဲွဝငက်ဒြ်ပား 

• ပုံစ ံ၆/ သနး် ေခါငစ်ာရငး်၊ ပုံစ ံ၂၆) ငှ့် (ပုံစ ံ-E) (DICA) 

• (လုပ်ငနး်တာဝနခံ်) ဒါိုကတ်ာများ၏ ဆုံးြဖတခ်ျက ်(Meeting Minutes) 

• စာရငး်စစထ်ားပီးြဖစ်ေသာ ကုမဏီ ဘာေရးရှငး်တမ်းအေထာကအ်ထား (၂ စှ ်စာ) 

• အခွနေ်ပးေဆာငထ်ားသည့် အေထာကအ်ထား စာရ�ကစ်ာတမ်းများ ( ၂ စှ ်စာ)  

• ပုိကုန/်သွငး်ကုန ်လုိငစ်င ်

• လပ်စစမီ်တာ ေဘလ်၊  

• စညပ်ငခွ်န ်(လုပ်ငနး်) 

• လုပ်ငနး်အစအီစ ်(Business Plan) 

• အေရာင်းမှတတ်မ်းများ၊ ဘဏ်ရှငး်တမ်း 

• လုပ်ငနး် (ဓာတပုံ်) 

• အာမခံ/အေပါငပ်စညး် (ဓာတပုံ်) 

• အငါှး ဂရမ်ေြမ ငှ့် ေြမစာရငး်(ပုံစ ံ၁၀၅၊ ပုံစ ံ-၁၀၆) 

• စညပ်ငခွ်န ်(အာမခံ/အေပါငပ်စညး်) 

• ိုငင်သံားမှတပုံ်တင ်ငှ့် အမ်ိေထာငစ် ုစာရငး် 

• ေလာကထ်ားသူ၏ ပတစ်ပုိ် အရ�ယ ်ဓာတပုံ် ၂ ပုံ 

• ရပ်ကွက်ေထာက်ခံစာ 

• ရဲစခနး်ေထာက်ခံစာ  

** လုပ်ငနး် သေဘာအရ စာရ�ကစ်ာတမ်းများ လုိအပ်လာပါက ထပ်မံေတာငး်ခမံညြ်ဖစသ်ည ်။ 
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ေချးေငေွလာကထ်ားရာတငွ ် �ကံေတွရသည့် အေသးစားငှ့် အလတစ်ား စးီပွားေရး 

လုပ်ငနး်များ (SME) များ၏ အခက်အခမဲျား 

၁။ လုပ်ငနး်လုိငစ်င ်မရိှြခငး် 

၂။ အခွနေ်ပးေဆာငမ် အားနညး်ြခငး် 

၃။ Business Plan ေရးဆဲွရန ်အခကအ်ခ ဲရိှြခငး် 

၄။ စာရငး်အငး်များ ငှ့် ဘဏ်ရှငး်တမ်းများ မရိှြခငး် 

၅။ အာမခံ ေပးရန/် အာမခံပစညး် တငရ်န ်အခကအ်ခရိှဲြခငး် 

၆။ သဘာ၀ပတဝ်နး်ကျငကုိ် ထိခုိက်ပျကစ်းီမအား ေလာ့ချိုငသ်ည့် အသိပညာများ 

အားနညး်ြခငး် 
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ုိးမဘဏလ်မီတိက် (YOMA BANK) 

လက်ရိှေဆာငရ်�က်ေနသည့် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) (SME & MSME Loan) 

ထုတေ်ချးမ အေြခအေန 

ိုးမဘဏ်လီမိတက်တငွ ် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ဟ ု အမည ်ေပးထားသည့် 

ေချးေငွ အမျိးအစားမရိှသက့ဲသုိ Green Financing ငှ့်သကဆုိ်ငေ်သာ 

ရညရ်�ယခ်ျက်များအတက်ွ ေချးေငွ သီးြခားထုတေ်ချးြခင်းမျိး မရိှပါ။ သုိေသာ ်

ိုးမဘဏ်လီမိတက်၏ Strategy အဖဲွမှ Green Loan ငှ့် ပတသ်ကသ်ည့် 

ေဆွးေးွမတစခု်ြပလုပ်ခ့ဲပီး ယငး်မှာ ကနဦး ေဆွးေးွမအဆင့်တငွသ်ာ ရိှပါသည။် 

စနွ်ပစအ်မိက်စမံီခန်ခဲွမငှ့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ စိုကပ်ျိးေရးလုပ်ငနး်များအတကွ် 

ေချးေငအွမျိး အစားအချိ ရိှေသာလ်ညး် ၎ငး်တို၏ ေချးေငရွညရ်�ယခ်ျကမှ်ာ အများအားြဖင့် 

လုပ်ငနး် တိုးချဲရန ် အတကွသ်ာ ြဖစပ်ါသည။် ထုိေကာင့် ိုးမဘဏ်မှ 

ထုတေ်ချးေပးခ့ဲပီးေသာ SME ကမှ အချိေသာ ေချးေငမွျားကို အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ

(Green Loan) အမျိးအစားအေနြဖင့် သတမှ်တ်ိုငေ်သာလ်ညး် လကရိှ်ေချးေငမွျား 

အနကမှ် အဆုိပါ ေချးေငအွချက်အလကမ်ျားကို ချကခ်ျငး်စေုဆာငး်ိုငမ်ည ်မဟတုပ်ါ။ 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) (SME & MSME Loan) ရရိှေရးအတကွ ် Customer 

များ ကုိက်ညရီမည့်အချက်များ 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) သည် SME ေချးေငွ ငှ့် ဆငတ်ပူါသည။် ေချးေင ွ

ေလာကထ်ားသူများ၏ ရညရ်�ယခ်ျက၊် စိုကလ်ကဏာငှ့် ေချးေငြွပနလ်ည် 

ေပးဆပ်ိုငစ်မ်ွးတိုကုိ အကဲြဖတ်ပီးေန�က ် SME ေချးေင ွ ထုတေ်ချးြခငး်ကို 

အာမခံြဖင့်ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ အာမခံမပါဘဲ ေသာလ်ညး်ေကာငး် ဘဏ်က 

အတညြ်ပပါသည။် သုိေသာလ်ညး် လုပ်ငနး်လညပ်တမ်ငှ့် ေချးေငမွျားကို အသုံးချမ 

အေပတငွ ်ပုိမုိြမငသ်ာမငှ့် ထိနး်ချပ်မ ရိှသင့်ပါသည။် 
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အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) (SME & MSME Loan) ထုတေ်ချးမ ပုံစ ံ

 

ေယဘုယျအားြဖင့် ေချးေငသွကတ်မ်းမှာ (၃) စှအ်ထိ ြဖစပ်ါသည။် သုိရာတငွ ် အစမ်ိးေရာင် 

ဘာေရး (Green Financing) ငှ့် တိုးတကဖံွ်ဖိးမငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ 

စမံီကိနး်အများစသုည ် အနညး်ဆုံး (၃) စှ ် ကာြမင့်သည် ြဖစ၍် ေချးေငသွကတ်မ်းသည် 

ကာလရှည် ေချးေငအွမျိးအစား မျိး ြဖစသ်င့်ပါသည။် ထုိေကာင့် အဆုိပါ 

ကာလရှညေ်ချးေငသွည ် သတ်မှတထ်ားေသာ ေချးေင ွ သကတ်မ်း အများဆုံး (၃)စှ် ရိှရမည ်

ဟေူသာ မူဝါဒငှ့် ကဲွလဲွိုငပ်ါသည။် 

 

 

အတုိးနး်င့်ှကာလ 

လကရ်ှိအချနိတွ်င် အာမခပံစညး်ေပ မတူည၍် တစ်စှလ်င် 

အတုိးနး်သည ်(၁၀%) မ ှ(၁၄.၅%) ရှိပးီ အတုိးနး် 

သတ်မှတ်ရာတွင် ဘဏ၏် ဆံုးံးိုင်ေြခများကို 

ထည့်သွင်းစး်စားသင့်သလို ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ၏် 

စညး်မျး်များင့်ှလညး် ကိုကည်သီင့်ပါသည။်  

မမိဘိဏရ်နပ်ံုေငွြဖင့် 

ထတ်ုေချးသည် 

(သုိ)မည်သည့်ရနပ်ံုေငွြဖင့် 

ထတ်ုေချးသည်။ 

ဘဏ၏် ရနပ်ံုေငွှင့် ထတ်ုေချးပါသည။် 

 

အစမိး်ေရာင်ေချးေငွ 

(Green Loan) (SME & 

MSME Loan) 

င့်ှပတ်သက်၍ 

ေတွ�ကံရသည့် အခက ်

အခမဲျားင့်ှ ပံ့ပိုးရမည့် 

အချကမ်ျား 

အစမိး်ေရာင်ေချးေငွ (Green Loan) င့်ှ သကဆ်ိုင်ေသာ 

ေငွေကးေထာကပ်ံ့မကို ပံ့ပိုးရနအ်တွက ်အစိုးရ၊ 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်ရှင်များ၊ ဘဏ်များ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

စသညြ်ဖင့် အဓကိသကဆ်ိုင်သူ များအေနြဖင့် အခက ်

အခမဲျားစာွကို ေကျာ်လားရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

အဆိုပါအခက်အခမဲျားကို မေြဖရင်ှးိုင်ပါက 

အစမိး်ေရာင်စးီပာွးေရး (Green Economy) ၏ 

လိုအပခ်ျကမ်ျားင့်ှ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အခင့်ွအလမး်များအကားရှိ 

ဘာေရးကာွဟချကက်ို ေလာ့ချိုင်ရန ်စနိေ်ခမများ 

ရှိိုင်ပါသည။် 
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ေချးေငရွယသူူများငှ့် သက်ဆုိငသ်ည့် အခကအ်ခမဲျားမှာ- 

 

• SME များ၏ ဘာေရးငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ ဗဟသုုတ နညး်ပါးြခငး်။ ြပငပ်ရနပုံ်ေင ွ

လုိအပ်ေနသည့် SME များသည် ေချးေငေွလာကလ်ာ အြပည့်အစံုကို ြပငဆ်ငရ်န် 

လုိအပ်ေသာ ဘာေရးငှ့် စာရငး် ေရးသွငး်ြခငး်ဆုိငရ်ာ အသိပညာ နညး်ပါးေလ့ 

ရိှပါသည။် ထုိအချက်များေကာင့် SME များသည ် ၎ငး်တို၏ စးီပွားေရးအေြခအေနကို 

တကိျစာွ ပုံမေဖာ်ိုငသ်ည့် အေြခအေနသုိ ဦးတညေ်စပီး SME များကို ဘဏ်များမှ 

ေငေွချးရနအ်တက်ွ တနွ်ဆုတမ်များကို တိုးလာေစသည။် 

 

• အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ ေချးေငရွယလုိူအားမှာ 

အေသးစားငှ့် အလတစ်ား လုပ်ငနး်များတငွ ် မရိှပါ။ လကရိှ် 

စးီပွားေရးအေြခအေနတငွ ်SME များ၏ အဓိက ပစမှ်တမှ်ာ လုပ်ငနး် တိုးချဲြခငး် ြဖစ်ပီး 

SME အနညး်ငယမ်သာ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ ထုတလု်ပ်မ တိုးတကမ်များကို 

ထည့်သွငး်စး်စားကပါသည။် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ ထုတလု်ပ်မများသည် 

လုပ်ငနး်များ၏ ထုတလု်ပ်မစမ်ွးရညက်ို ြမင့်တင်ိုင်ပီး သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် 

သဟဇာတ ြဖစ ် ေသာ ထုတက်နုမ်ျားသည ် ေဈးကကွသ်စမ်ျား ထုိးေဖာက်ိုငသ်ည ်

ဟေူသာ အသိပညာမှာ SME များ အကားတငွ် အလွနန်ညး်ပါးေနပါသည။် 

 

• ြမနမ်ာိုငင်အံတငွး်ရိှ ေဈးကကွ ် ငှ့် လုပ်ငနး်ပုိငရှ်ငမ်ျားသည ် ဘာေရးငှ့် 

သက်ဆုိငေ်သာ ဗဟသုုတ၊ အထူးသြဖင့် အစမ်ိးေရာငေ်ငေွချးြခငး် (Green Financing) 

ငှ့်ပတသ်က်သည့် ဘာေရး ဗဟသုုတ နည်းပါးေသာေကာင့် ၎ငး်ကများ 

ငှ့်သက်ဆုိငေ်သာ စမံီကိနး်ေရ�းချယမ်ငှ့် စမံီခန်ခွဲမတငွ ်လုိအပ်ချကမ်ျားရိှေနပါသည။် 
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ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်များငှ့် သကဆုိ်ငသ်ည့်အခကအ်ခမဲျားမှာ- 

 

• ေချးေငရွယရူန ် တငး်ကပ်ေသာ လုိအပ်ချကမ်ျားသည ် SME များအတကွ ်

ေချးေငရွရိှရန ် အတား အဆီး ြဖစေ်စပါသည။် SME အများစုသည ်

အာမခံပစညး်လုိအပ်ချက်များကုိ မြပည့်မီိုငေ်သာ ေကာင့် မညသ်ည့် 

တရားဝငေ်ချးေငကုိွမ လက်လှမ်းမမီိုငပ်ါ။ 

• ေချးေငအွကဲြဖတြ်ခငး်ငှ့် ဆုံးံးိုငေ်ြခအား စမံီခန်ခွဲမ မရိှြခငး်ငှ့် ပတသ်က၍် 

အစမ်ိးေရာင ် ေချးေငွ (Green Loan) ကို ရယူပီးပါက SME များတငွ ် ြပနဆ်ပ်ိုငစ်မ်ွး 

ရိှ-မရိှကုိ ကိတငစ်စိစ ်အကဲြဖတရ်န ်ခကခ်ပဲါသည။် 

• အစမ်ိးေရာင ်ေချးေငွ (Green Loan) သည ် ေငေွချးသူများအတကွ ် အသစအ်ဆနး် 

ြဖစေ်နဆဲ ြဖစသ်ည။် SME အများစသုည ် Green Financing ငှ့် ပတသ်ကသ်ည့် 

ေငေွကးေထာက်ပ့ံမ အလားအလာများကို သတမိြပမိကေသးေသာေကာင့် ၎ငး်အား 

လုိအပ်ချက်မှာ မရိှသေလာက် ပငြ်ဖစသ်ည။် 

• အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ငှ့် ပတသ်ကသ်ည့် အထူးလမ်းနခ်ျက ်

များသည ် Green Loan အား အထူးေချးေငထုွတက်နု ် တစရ်ပ်အြဖစ ်

ဝနေ်ဆာငမ်ေပးိုငရ်န ် ေဆာငရ်�ကေ်နေသာ၊ ဝနေ်ဆာငမ် ေပးလျကရိှ်ေသာ 

ဘဏ်များအတကွ ်အသုံးဝငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

• အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) စစိစအ်ကြဲဖတရ်န ် ေဈးကကွတ်ငွ် ကမ်းကျငမ် 

ရှားပါး ိုငသ်ည။် 

• ေချးေငသွတမှ်တြ်ခငး် (Loan Pricing) ငှ့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ထိခိုကမ်တို 

အကား ဟနခ်ျက် ညေီအာင ် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်အတကွ ် ဘဏ်များဘကမှ်လညး် 

လုိလားချက်၊ လုိအပ်ချက် များ ရိှေနပါသည်။ 
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အြခားေသာအခက်အခဲများ- 

 

• အစိုးရအဖဲွအစညး်၊ လုပ်ငနး်ပုိငရှ်ငမ်ျား၊ ေငေွကးအဖဲွအစညး်များ၊ ရငး်ှီးြမပ်ှံသူများ 

စသည့် သက်ဆုိငသူ်များအကား Green Financing ဆုိငရ်ာ ဘုံအဓိပာယဖွ်င့်ဆုိချက ်

မရိှြခငး်၊ 

• အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ငှ့် တိုက်ိုကသ်ကဆုိ်ငေ်သာ စညး်မျး်စညး်ကမ်း 

ငှ့် ဥပေဒ မူေဘာင ်မရိှြခငး်၊ 

• ရင့်ကျက်မ မညမီြခငး်၊ 

• ေဈးကကွတ်ငွ် အချက်အလက် အချိးမညြီခငး်၊ 

• ခဲွြခမ်းစပ်ိြဖာ သုံးသပ်ရာတငွ ် အသုံးြပရမည့် အေထာကအ်ကြူပ နညး်စနစမ်ျား 

(နး်ကိနး်များ) မရိှ ြခငး် ငှ့် အစမ်ိးေရာငစ်မံီကနိး်များ (Green Projects) ၏ 

ဆုံးံးိုငေ်ြခများကုိ ေဖာထု်တရ်န ်ငှ့် စစိစအ်ကြဲဖတရ်န ်ကမ်းကျငမ်များ ရှားပါးြခငး်။ 

 

လုိအပ်သည့် ပ့ံပုိးမများ 

 

• Green Financing ဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်စ် ငှ့် အကျိးေကျးဇးူများအား လူထုထံ 

အသိပညာ ေပးြခငး်၊ 

• သဘာဝပတဝ်နး်ကျင၊် ရာသီဥတုငှ့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့မဆုိငရ်ာ ရငး်ှီးြမပ်ှံမများငှ့် 

သက်ဆုိငသ်ည့် အစိုးရမူဝါဒများကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး်။ 

• သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်ငှ့် လုိကေ်လျာညေီထွေသာ စးီပွားေရး အေလ့အကျင့်များ၊ 

ကူးသနး် ေရာငး်ဝယေ်ရး အြပအမူများ ြဖစေ်ပလာေစရန ်အခနွေ်လာ့ချြခငး်များ၊ 

အစိုးရေထာက်ပ့ံ ေကးများ ေပးအပ်ြခငး်။ 

• ေငေွချးသူများအတက်ွလညး် အထူးအခငွ့်အေရးများ (Special Incentive) ၊ 

အတိုးနး်ေလျာ ့ေပးေငမွျား၊ အစိုးရအာမခခံျကမ်ျား ပ့ံပုိးေပးိုငပ်ါက 
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သဘာ၀စမ်ိးလနး်စိုေြပေရး လပ်ရှား ေဆာငရ်�ကမ်များ၊ အစအီစ်သစမ်ျားငှ့် 

လုပ်ငနး်များ (Green Initiative) တငွ ်ပုိမုိရငး်ှီး ြမပ်ှံရန ်အားေပးိုငသ်ည့် 

အချက်ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် 

• JICA က့ဲသုိ အထူးေထာက်ပ့ံေင ွငှ့် အတိုးနး်နညး်ပါးသည့် 

ေချးေငအွာမခံများသည ်ေကျးလကေ်ဒသများသုိ အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green 

Loan) များ ထုတေ်ချးေပးိုငရ်န် လံေဆာဆဲွ်ေဆာငမ်ြပ ိုငပ်ါသည။် (ဥပမာ - 

ဆုိလာစမံီကိနး်များ၊ ေကျးလက ်လပ်စစ ်ဓာတအ်ား ရရိှေရး စသညြ်ဖင့်) 
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ြမန်မာုိငင်သံားများဘဏလ်မီတိက် (MCB BANK) 

MCB BANK တငွ ်အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ကို ရယလုိူသူများအတကွ ်

လုိအပ်သည့် ကိတငြ်ပငဆ်ငမ်များ 

 

• ေငေွချးယလုိူသူသည ် လပ်စစထု်တလု်ပ်ြဖန်ြဖေရးငှ့် လုပ်ေဆာငသ်ည့် 

အေတွအ�ကံ (၃) စှ ် ရိှရမည။် လုပ်ေဆာငမ်ည့် အေသးစားလပ်စစဓ်ာတအ်ား 

တပ်ဆငေ်ရး စမံီချက် (Mini Grid Project) အတကွ ် ေငေွကးအေြခအေန၊ 

နညး်ပညာအရငး်အြမစ ် စသညတ်ိုအတကွ ် သကေ်သအေထာက ် အထား 

တငြ်ပရမည။် 

 

• (၃) စှတ်ာ ကာလ လုပ်ငနး်ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့စ်အတငွး် အကျိးအြမတ ်

ြဖစထွ်နး်ခ့ဲရမည။် 

 

• ေငေွချးယလုိူသူသည ် အေသးစား လပ်စစဓ်ာတအ်ားတပ်ဆငေ်ရး စမံီကနိး်ကို 

စတင ်ဦးေဆာငသူ် (Mini Grid Developer) အြဖစ် ေကျးလကဖံွ်ဖိေရးဦးစးီဌာန 

(Department of Rural Development - DRD) မှ  အသိအမှတြ်ပထားသူ 

ြဖစရ်မည်။ 

 

• ေငေွချးယလုိူသူသည ် အလားတ ူ Project အမျိးအစား အနညး်ဆုံး (၂) ခကုို 

လုပ်ေဆာငဖူ်းသူ ြဖစရ်မည။် သုိမဟတု ်DRD မှ အတညြ်ပေသာ လကရိှ် Project 

အနညး်ဆုံး (၃) ခု၏ ၇၅ ရာခိုင်နး် အထိ ပီးစးီေအာင ်

တညေ်ဆာကလ်ညပ်တထ်ားပီး ြဖစရ်မည။် 
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အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ထုတေ်ချးရန ်လုိအပ်ချကမ်ျား 

• အာမခံမ့ဲ ထုတေ်ချးြခငး်၊ 

• သက်ဆုိငရ်ာ ဝန်ကီးဌာန၏ အေကာငး်ြပန်ကားစာအရ ထုတေ်ချးြခငး်။ 

 

အတိုးနး်သတမှ်တြ်ခငး် ငှ့် ေငထုွတေ်ချးသည့် ကာလ - 

အတိုးနး်  ၁၂ % 

သက်တမ်း  ၉ လ  သုိမဟတု ်၁၂ လ 

ဝနေ်ဆာငခ်  ၁ % 

 

 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ထုတေ်ချးရာတငွ ်အခကအ်ခမဲျား 

၂၀၂၀ ြပည့်စှတ်ငွ ်ြဖစပွ်ားခ့ဲေသာ Covid-19 ေရာဂါေကာင့် Developer များသည် 

၎ငး်တို၏ Project များကို သတမှ်တက်ာလအတငွး် အချနိမီ် ပီးစးီေအာင ်မေဆာင ်

ရ�က်ိုငြ်ခငး်။ 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) အခကအ်ခမဲျားကို ကညူေီြဖရှငး်ေပးြခငး်။ 

Developer များ၏ ေချးေငသွကတ်မ်းကို တိုးြမင့်ေပးသည့် လုပ်ေဆာင်မများကို ြပလုပ် 

ေပးသည။် 

 

  



အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) လက်စွဲစာအပ်ု - ၂၀၂၂ ခုစှ ်        

33 

ဧရာဝတီေတာငသူ်လယသ်မားများဖွံဖိးေရးဘဏလ်မီတိက် (A BANK) 

 

လက်ရိှေဆာငရ်�က်ေနသည့် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan)  

(MSME & SME Loan)ထုတေ်ချးမ အေြခအေန 

ေချးေငသွက်တမ်း(၃)စှြ်ဖင့် ထုတေ်ချးထားပါသည။် 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) (MSME & SME Loan) ရရိှေရးအတကွ ်Customer မှ 

ေပးအပ်ရမည့် အချက်အလက်များ 

• လုပ်ငနး်လုိငစ်င ်သကတ်မ်းအနညး်ဆုံး (၂) စှရိှရမည။် 

• လုပ်ငနး် Financial များငှ့် ေချးေငအွသုံးြပမည့် Plan များအား 

အေသးစတိ ်တငြ်ပိုငရ်မည။် 

• လုပ်ငနး်ငှ့်သက်ဆုိငေ်သာ စာရ�ကစ်ာတမ်းများ တငြ်ပိုငရ်မည။် 

 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) (MSME & SME Loan) ထုတေ်ချးမပုံစ ံ

ေနေရာငြ်ခညသုံ်း (Solar) ငှ့် ဆကစ်ပ်ပစညး်များ ဝယယ်မူည့် လုပ်ငနး်ရှငမ်ျား၊ Waste 

Water Management တပ်ဆငမ်ည့် လုပ်ငနး်ရှငမ်ျား၊ စကပ်စညး် ဝယယ်မူည့် 

လုပ်ငနး်များ၊ RBF မှ Grant Agreement ရရိှထား ေသာ လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားအား 

ေချးေငထုွတေ်ချးပါသည။် 

အတိုးနး်ငှ့်ကာလ 

အတိုးနး်  - ၁၀% 

ကာလ  - ၃လ မှ ၃စှထိ် 

A Bank ရနပုံ်ေငြွဖင့်သာ ထုတေ်ချးပါသည။် 
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အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) (SME & MSME Loan) ငှ့် ပတသ်တ၍် ေတွ�ကံ 

ရသည့် အခက်အခဲများ ငှ့် ပ့ံပုိးရမည့်အချကမ်ျား 

SME လုပ်ငနး်ရှငအ်ချိမှာ ေချးေင ွေလာကထ်ားရာတငွ ် အာမခအံေပါငပ်စညး် ေပးအပ်ရန် 

အခက်အခဲရိှသြဖင့် A Bank မှ အေပါငပ်စညး်မ့ဲြဖင့် ပစညး်ဝယယ်သူည့် 

ေဘာကခ်ျာ(ေြပစာ)ကုိ အေြခြပပီး ေငထုွတေ်ချးြခငး် (Invoice Financing Loan) ကို 

ေဆာငရ်�က်ထားပါသည။် 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ကို ၂၀၂၀ ခုစှတ်ငွ ်A Bank မှ ေချးေငွ 

ထုတေ်ချးခ့ဲသည။် 
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အေသးစားှင့်အလတ်စားလပုင်န်းများ ဖွံဖိးေရး ဘဏလ်မီတိက်  

(SME – DEVELOPMENT BANK) 

SME–DEVELOPMENT BANK တငွ ် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ထုတေ်ချးေရး 

အတက်ွ သတမှ်တထ်ားချက် 

• သဘာ၀ပတဝ်နး်ကျင ် ငှ့် လူမပတဝ်နး်ကျင ် ေဆာငရ်�ကမ်များအတကွ ်

သက်ဆုိငရ်ာဌာနများ မှ ေထာကခ်ခံျကရ်ရိှသူများ။ 

• DICA မှ ထုတေ်ပးထားေသာ သကတ်မ်းရိှလုပ်ငနး်လုိငစ်ငရိှ်သူများ၊ ၎ငး်အြပင ်

အြခား ဝန်ကီးဌာနများမှ ထုတေ်ပးသည့် လုိငစ်ငရိှ်သူများ၊ သဘာ၀ပတဝ်နး်ကျင ်

ထိနး်သိမ်းေရး လုပ်ငနး် များငှ့် ကိုကည်၍ီ သဘာ၀ အစမ်ိးေရာင ်လုပ်ငနး်များကို 

အေကာငအ်ထည ်ေဖာေ်ဆာငရ်ာ တငွ ်ေငေွကးလုိအပ်သူများ။ 

 

ေငထုွတေ်ချးမပုံစ ံ

လုပ်ငနး်၏ သဘာ၀ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ထိနး်သိမ်းြခငး်ကို စစေ်ဆးရနအ်တကွ ် ဘဏ်မှ 

သတမှ်တ ် ထားေသာ အစမ်ိးေရာငေ်ချးေငွ (Green Loan) အကြဲဖတမှ်တတ်မ်းတငွ ်

ြဖည့်သွငး်ပီး၊ အဆင့်ကုိ စစိစသ်တမှ်တသ်ည။် အဆင့် A ရိှလုပ်ငနး်များကို သဘာ၀ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာကုိ ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေရှာကသ်ည့် လုပ်ငနး်များဟ ု သတမှ်တ်ပီး  

အဆင့် B ငှ့် C အဆင့်ရိှ လုပ်ငနး်များကို သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာကို ဆုိးကျိးြဖစေ်စ 

ိုငသ်ည့် လုပ်ငနး်များအြဖစသ်တမှ်တ၍် ၎ငး်တိုအားေချးေငထုွတေ်ချးြခငး်ကို ြငငး်ပယ ်

မည ်ြဖစသ်ည။် 
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ေချးေငထုွတေ်ချးြခငး် 

အေပါငအ်ာမခံ ေပးအပ်ိုငေ်သာ လုပ်ငနး်များအတကွ ် ကျပ်သိနး် (၅၀၀၀/-) ထက် 

မပုိေသာ ေချးေင ွ ကုိ ထုတေ်ချးေပးသည။် အေပါငအ်ာမခ ံ မေပးအပ်ိုငေ်သာ 

လုပ်ငနး်များအတက်ွ ကျပ်သိနး် (၅၀၀/-) ထက ်မပုိေသာ ေချးေငကွို ထုတေ်ချးေပးပါသည။်  

 

အတိုးနး် ငှ့် ကာလ 

အတိုးနး်   ၅.၅% မှ ၁၄.၅%  

ေချးေငကွာလ  (၃) စှမှ် (၅) စှအ်ထိ 

 

 

ေငေွချးမည့်သူသည ်SME – DEVELOPMENT BANK တငွ ်စာရငး်ရှငစ်ာရငး်ကို မြဖစမ်ေန 

ဖွင့်လှစ ် ရပါမည။် လုပ်ငနး်တစခု်လုံး၏ ၂၀% မှ ၃၀ % ကို ကနဦး ေငသွားြဖင့် 

ေပးသွငး်ရမည ်ြဖစသ်ည။် 
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ယေူအဘဘီဏလ်မီတိက် (UAB BANK) 

 

လကရိှ် ေဆာငရ်�က်ေနသည့် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) (MSME &SME Loan) 

ထုတေ်ချးမအေြခအေန 

တာဝနယ်မူရိှေသာ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များသုိ ေငေွကးေထာကပ့ံ်မ ရနပုံ်ေင ွ(Responsible 

Bussiness Fund – RBF) မှ Grant Agreement ရရိှထားေသာ လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားအား 

ေချးေငသွက်တမ်း အများဆုံး (၁) စှတ်ာ ကာလြဖင့် ေငထုွတေ်ချးေပးပါသည။် 

အစမ်ိးေရာင ် ေချးေငွ (Green Loan) အားလုံးကို ဘဏ်၏ ရနပုံ်ေငြွဖင့်သာ 

ထုတေ်ချးပါသည။် 

သတမှ်တထ်ားသည့် အရညအ်ချငး်ြပည့်မီေသာ ေထာကပ့ံ်မ ရရိှသူများသည် 

တထွီငဆ်နး်သစသ်ည့် လုပ်ငနး်များကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် ြပိုငမ်ည့် 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ သတမှ်တထ်ား သည့် နယပ်ယ ်(၇) ခတုငွ ်ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကရ်ပါမည။် 

• စမ်ွးအင ်ထိေရာက်စာွ အသုံးချမ၊ 

• ေရအရငး်အြမစမ်ျား ထိေရာကစ်ာွ အသုံးချမ၊ 

• ေရသန်စငြ်ပြပငြ်ခငး်ငှ့် ြပနလ်ညသုံ်းစွဲမ၊ 

• လုပ်ငနး်ခွငဆုိ်ငရ်ာ ေဘးအ�ရယက်ငး်ရှငး်မငှ့် ကျနး်မာမ၊ 

• အစားအေသာက် ေဘးကငး်လုံ�ခံမ၊ 

• စမံီခန်ခဲွေရးငှ့် ကီးကပ်ေရး ဆုိငရ်ာ ကမ်းကျငမ်၊ 

• လက်ေတွငှ့် နညး်ပညာဆုိငရ်ာ ကမ်းကျငမ်။ 
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အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) (MSME & SME Loan) ရရိှေရးအတကွ ်ေပးအပ်ရမည့် 

အချက်အလက်များ 

 

• သက်တမ်းရိှေသာ RBF ေချးေငစွာချပ် သေဘာတညူခီျက၊် 

• RBF ၏ အတညြ်ပေထာကခ်စံာ၊ 

• ေချးေငထုွတေ်ချးမ သေဘာတညူခီျကသ်ည ် တရားဝငြ်ဖစ၍် ဘဏ်မှ ေချးေင ွ

ထုတေ်ပးြခငး် ကုိ ဆက်လကေ်ဆာငရ်�က်ိုငေ်ကာငး် ေထာကခ်ေံပးသည့် RBF 

ထံမှ အတညြ်ပ ေထာက်ခံစာ၊ 

• ေချးေငရွယသူူက ကိတငစ်ရံေပးထားခဲ့လင ် ဝနေ်ဆာင်မေပးသွငး်သူထံမှ 

မူလေြပစာငှ့် ေထာက်ခံစာရယ၍ူ RBF သုိတငြ်ပထားသည့် မှတတ်မ်း 

• RBF သုိ SME မှ ေတာငး်ဆုိထားသည့် ေငေွတာငး်ခလံာပုံစ၊ံ  

• SME မှ အဆုိြပထားေသာ အပုိငး် ကို Project ပီးေြမာကေ်ကာငး် 

သကေ်သအေထာက ် အထားများ (ေြပစာ၊ ဘဏ်ေငွ ေပးေချမ အေသးစတိ ်

စသညြ်ဖင့်)၊ 

• စက်ကရိယာ တနဆ်ာပလာများ တငသွ်ငး်သူ/ ဝနေ်ဆာငမ်တငသွ်ငး်သူ ထံမှ 

မူရငး်ေြပစာ များ၊ 

• စက်ကရိယာ တနဆ်ာပလာများ တငသွ်ငး်သူ/ ဝနေ်ဆာငမ်တငသွ်ငး်သူထံမှ 

တပ်ဆငြ်ခငး်/ တာဝနယ် ူ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် (ေကာမ်ရှငခ်) အစရီငခ်မံျား၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်ပီးစးီေကာငး် စသည့် စမံီကနိး်လုပ်ငနး်များ ပီးစးီမ 

အေထာကအ်ထားများ။ 
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အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ထုတေ်ချးမပုံစ ံ

 

၂၀၁၉ ခုစှတ်ငွ ် ေအာကပ်ါ စမံီကနိး်များအတကွ ် RBF ထံမှ Grant Agreement 

ရရိှထားေသာ လုပ်ငနး်အမျိးအစားများကို ေချးေငသွကတ်မ်းအများဆုံး ကာလ (၁) စှ် 

သတမှ်တခ်ျက်ြဖင့် ထုတေ်ချးထား ပါသည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်ဆုိငရ်ာ စကက်ရိိယာများ ဝယယ်ရူန် (လုပ်ငနး်ခငွဆုိ်ငရ်ာ 

ေဘး အ�ရာယ ်ကငး်ရှငး်ေရးငှ့် ကျနး်မာေရးအတကွ)်၊ 

• ဆုိလာ အေြခာက်ခံစက် ဝယယ်ရူန ်(စမ်ွးအင ်ကိုထိေရာကစ်ာွ အသုံးချိုငရ်န)်။ 

 

အတိုးနး် ငှ့် ကာလ 

 အတိုးနး် - (၁) စှလ်င ်၁၃% 

 ကာလ - အများဆုံး (၁) စှ ်

 ေချးေငွ ထုတ ်ေချးသည့် အများဆုံးပမာဏ   - ကျပ်သိနး် (၈၀၀) အထိ 
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အခန်း ၅: ေချးေင ွထုတ်ေပးသင့်-မသင့် 

အကြဲဖတ်နညး် (၅) ချက်  
5 Cs of Credit: Character, Capacity, Capital, Collateral and Conditions 
 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) အတကွ ်ြဖစေ်စ၊ အြခားေချးေငအွတကွ ်ြဖစေ်စ 

ဘဏ်များသည ်ေငေွချးယလုိူသူကို ေငထုွတေ်ချးမညဆုိ်ပါက ေငထုွတ်မေချးမီ 

ေလာကထ်ားသူအေနြဖင့် ေချးေငွငှ့် ထုိက်တနမ် (Credit-worthiness) ရိှ-မရိှကို (5 Cs of Credit) 

(အဂလိပ်အကရာ C-5 လုံး) ြဖင့် ေအာကပ်ါ အတိုငး် စစေ်ဆးေလ့ရိှကပါသည။် ယငး်သုိ 

စစေ်ဆးြခငး် နညး်လမ်းကုိ အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ေလာကထ်ားသူများက 

သိထားသင့်ပါသည။် 

 

၁။ ေငေွချးသူ၏ အကျင့်စာရတိ (Character) 

ေချးေငေွလာကထ်ားသူ၏ ယခငေ်ချးေငရွာဇဝငက်ို ဘဏ်က စစိစပ်ါလိမ့်မည။် ေချးေငယွထူားပီး 

သတမှ်တခ်ျနိအ်တိုငး် ေပးဆပ်ြခငး်ရိှသူ ြဖစသ်ည-်မြဖစသ်ညက်ို စစိစပ်ါလိမ့်မည။် ိုငင်တံကာတငွ် 

ေချးေငွ ေလာကထ်ားသူ၏ ေချးေငရွာဇဝငက်ို Credit Bureau မှ ေတာငး်ယူကည့်ိုငပ်ါသည။် 

ြမနမ်ာိုငင်တံငွ ် Credit Bureau ကုိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငေ်နစ် ကာလြဖစသ်ြဖင့် 

ဘဏ်များသည ် ကုိယ့်နညး် ကုိယ့်ဟနြ်ဖင့်သာ စစိစ်ကမည ် ြဖစပ်ါသည။် ယငး်သုိ စစိစြ်ခငး်ြဖင့် 

ေငေွချးသူသည ် ေငေွရးေကးေရး ကစိ တငွ ် ေကးွကငး်ရှငး်ပီး အကျင့်စာရိတ စိုကလ်ကဏာ 

ေကာငး်မွနသူ် ြဖစေ်ကာငး် သိရိှေစရန ်ကိးစားက ပါသည။် 
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၂။ ေငေွချးသူ၏ ေချးေငကုိွ ြပန်လညေ်ပးဆပုိ်ငသ်ည့်စွမး်ရည ်(Capacity) 

ဝငေ်ငကုိွ မညက့ဲ်သုိ ရရိှသညကုိ် စစိစပ်ါလိမ့်မည။် အြခားတငွ ်ေပးဆပ်ရန ်ေကးွများ ကျနရိှ်ေနြခငး် 

ရိှ-မရိှကို စစေ်ဆးမည ်ြဖစပ်ါသည။် အကမ်းအားြဖင့် အေကးွ - ဝငေ်ငအွချိးကို အကြဲဖတ်ပါသည်။ 

လုပ်ငနး် ဝငေ်င ွေကာငး်မွနြ်ခငး် ရိှ-မရိှ အြမတခ်နွေ်ြပစာငှ့် အြခားအခနွအ်ခများြဖင့် တိုကဆုိ်င်ပီး 

စစိစပ်ါသည။် အကယ၍် ဘဏ်တငွ ် ေငစွထုားပါက ၎ငး်စေုငမွျားကိုလညး် 

ဓနဥစာေတာင့်တငး်မအြဖစ ် မှတယ်မူည် ြဖစ ် ပါသည။် လကရိှ် အာမခံ ေပးထားေသာ 

အာမခံပစညး်အြပင ် အြခားပုိငဆုိ်ငမ်များ ရိှပါကလညး် ဘဏ်မှ ေမးြမနး်မှတတ်မ်းတငမ်ည ်

ြဖစပ်ါသည။် ယငး်ငှ့် ပတသ်က၍် ပုိမုိအဆငေ်ြပစာွ ေဆာငရ်�က်ိုငရ်န ် နညး်လမ်းမှာ 

ေန�က်ထပ်ေချးေငတွစခု်ကုိ မယခူငတ်ငွ ် ရယခူဲ့ပီးသား ေချးေငွများကို အေကျအလည ်

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ထားရန ် ြဖစပ်ါသည။် ေငပွမာဏမညမ်အထိ ေချးယမူညက်ို အတအိကျ 

ကိတငတ်ကွခ်ျက် ထားရန ်လုိအပ်ပီး မညသ်ည့်အခါမှ လုိအပ်သညထ်ကပုိ်ပီး ေချးယြူခငး်မြပရန် 

လုိအပ်ပါသည။် 

 

၃။ ေငေွချးသူ၏ ေငရွငး် (Capital) 

ေငေွချးယလုိူသူမှာ ယခုေချးေငေွလာကထ်ားေသာ လုပ်ငနး်အတကွ ် နဂိုမူလက မတညရ်ငး်ှီးေငွ 

ရိှ-မရိှ (သုိမဟတု)် ဘဏ်ေချးေငကုိွသာ အားကိုးပီး လုပ်ငနး်ထူေထာငြ်ခငး် ဟတု-်မဟတု် 

စသညကုိ် စစေ်ဆး ပါမည။် ရငး်ှီးြမပ်ှံမကုိ မူလကတညး်က ြပလုပ်ထားြခငး် ဟတု-်မဟတုက်ို 

လုပ်ငနး်တငွး်ရိှ စကပ်စညး် အေြခအေန၊ လုပ်ငနး်သုံးပစညး်များ၊ လုပ်သားအငအ်ားများ 

စသညတ်ိုကုိ အေြခခံ၍ စစိစပ်ါလိမ့်မည။် ရရိှလာသည့် ဘဏ်ေချးေငကွိုလညး် 

ေချးေငေွလာကထ်ားသည့် လုပ်ငနး်တငွ ် သုံး-မသုံးကိုလညး် စစိစမ်ည ် ြဖစသ်ည်။ 

လုပ်ငနး်ရှငက်ိုယတ်ိုငက် သူ၏လုပ်ငနး်တငွ ် ထည့်ဝငရ်ငး်ှီးြမပ်ှံထားမှသာ ဘဏ်မှလညး် 

စတိအ်ားထကသ်နစ်ာွ ေငေွချးြခငး်ကုိ ြပလုပ်မည ်ြဖစပ်ါသည။် 
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၄။ ေငေွချးသူ၏အေြခအေနများ (Conditions) 

ေချးေငွငှ့်ပတသ်က်၍ အေသးစတိေ်လ့လာသည့်အချက ် ြဖစပ်ါသည။် ေချးေငေွလာကထ်ားြခငး် 

သည် ေလာကထ်ားသူအတကွ ် အကျိးရိှမညလ်ား ဆုိသညက်ို စစိစပ်ါသည။် ေချးေငပွမာဏ၊ 

အတိုးနး်၊ ေချးေငေွလာကထ်ားြခငး်၏ ရညရ်�ယခ်ျက၊် လုပ်ငနး်ကို လညပ်တေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားမည့် 

နညး်လမ်း အေြခ အေန၊ အြခားပိငဖ်ကမ်ျား၏ အေြခအေန၊ လုပ်ငနး်၏ ေရှအလားအလာ၊ 

ေချးေငေွလာကထ်ားေသာ လုပ်ငနး်သည ် တကွေ်ြခကိုကမ် ရိှ-မရိှ အေြခအေနတိုကို 

အကမ်းဖျငး်ခန်မှနး် တက်ွချက်မများ လုပ်ေလ့ရိှ ပါသည။် 

 

၅။ ေငေွချးသူက ဘဏသုိ်ေပးအပမ်ည့် အာမခပံစညး် (Collateral) 

ေချးေငအွတကွ ် ဘဏ်ဘကမှ် ဆုံးံးမ မရိှေအာင ် ေချးေငအွတကွ် အာမခပံစညး် (အရပ်စကား- 

အေပါငပ်စညး်) ကုိ ဘဏ်ဘကမှ် ရယေူလ့ရိှပါသည။် အထူးသြဖင့် မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ ပစညး်များ 

ြဖစ်က သည့် ေြမငှ့် ယငး်ေြမေပတငွ ် တညေ်ဆာကထ်ားေသာ အေဆာကအ်ဦးကို 

အာမခံပစညး်အြဖစ ် ရယေူလ့ ရိှပါသည။် ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ ပစညး်များြဖစ်ကေသာ 

စက်ပစညး်တိုကုိလညး် ရယေူလ့ရိှကသည။် အများ အားြဖင့် မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ 

အာမခံပစညး်များကို ဘဏ်က ရယေူလ့ရိှပါသည။် ေချးေငကွို ြပန ် မဆပ်ိုင ် သည် ြဖစေ်စ၊ 

ြပနမ်ဆပ်သည့်အခါတငွ ် ြဖစေ်စ၊ ယငး်က့ဲသုိ အေြခအေနမျိးတငွ ် ဘဏ်မှ ထုတေ်ချးထားသည့် 

ေချးေငကုိွ ဆုံးံးမမရိှေစရန၊် ြပနက်ာမိေစရန ် ဘဏ်များက အာမခပံစညး်ကို ရယထူားြခငး် 

ြဖစပ်ါသည။် သုိေသာလ်ညး် ပုံမှနေ်ပးဆပ်ေနသူများအတကွ ်အာမခပံစညး်ကို ဘဏ်သုိ ေပးထားရ၍ 

ပူပငရ်န် မလုိပါ။ အဘယေ်ကာင့်ဆုိေသာ ် ဘဏ်မှ ပုိငဆုိ်ငမ် စာချပ်ကိုသာ 

ရယထူားြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ယငး်ေနအမ်ိ၊ ဥပစာ စသညတ်ိုအား ဘဏ်မှ လကေ်ရာကရ်ယထူားြခငး် 

မဟတုဘဲ် ေငေွချးသူသညသ်ာ ဆက်လကေ်နထုိင ် အသုံးြပေနိုငြ်ခငး်ေကာင့် စိုးရိမ်ပူပနရ်န် 

မလုိအပ်ြခငး် ြဖစပ်ါသည။် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရှငမ်ျားအတကွ ် ြဖစပ်ါက ရရနရိှ် ေငစွာရငး်ငှ့် 

ေရာငး်ချရနရိှ် ကုနစ်ညမ်ျားကုိလညး် အာမခံအြဖစ ်လကခ်ေံလ့ရိှပါသည။် 
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ေငေွချးငာှးပီးေန�က် ဘဏ်မှ မှတတ်မ်းတငသ်ည့် အေရးကးီေသာ ေချးေငဆုိွငရ်ာ အချက ်

အလကမ်ျား 

1. စ ်

2. လုပ်ငနး် အမည ်

3. လုပ်ငနး် အမျိးအစား 

4. လုပ်ငနး် တညေ်နရာ 

5. စတငခွ်င့်ြပေပးသည့် ရက ်

6. သကတ်မ်း ကုနဆုံ်းရက်  

7. ေချးေင ွပမာဏ  

8. ေချးေငွ အမျိးအစား 

9. အတိုးနး်ထား 

10. ေချးေငသွကတ်မ်း 

11. မီးအာမခံ သကတ်မ်း

 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ထုတေ်ချးေနသည့် ဘဏ်များက လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားသုိ 

ေငထုွတေ်ချးေပးသည့် အတိုးနး်များ ငှ့် ထုတေ်ချးကာလ အေြခြပဇယား 

စ် ဘဏ်အမည ် ဘဏ်အတိုးနး် ေငထုွတေ်ချးသည့်ကာလ 
ထုတေ်ချးသညအ်များဆုံး

ေငပွမာဏ (ကျပ်) 

၁ CB BANK PCL ၅% မ ှ၁၀% ထိ (၃)စှမ် ှ(၅) စှအ်ထ ိ ကျပသိ်နး်(၃၅၀၀) အထိ 

၂ AYA BANK ၅.၅% မ ှ၁၃% ထိ (၃)စှမ် ှ(၅) စှအ်ထ ိ N/A 

၃ YOMA BANK ၁၀% မ ှ၁၄.၅% ထိ (၃) စှ ် N/A 

၄ MCB BANK ၁၃% ၉ လ မ ှ၁၂ လထိ N/A 

၅ A BANK ၁၀% ၃လ မ ှ၃စှထ် ိ N/A 

၆ 
SME-  

DEVELOPMENT 
၅.၅% မ ှ၁၄.၅% 

(၃) စှမ် ှ(၅) စှအ်ထ ိ

 

ကျပသိ်နး် ၅၀၀၀ (အာမခံြဖင့်) 

ကျပသိ်နး် ၅၀၀ (အာမခမံဲ့) 

၇ UAB BANK (၁)စှလ်င် ၁၃% (၁) စှ် ကျပသိ်နး်(၈၀၀)  
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အခန်း ၆: အစိမး်ေရာင်ေချးေငွ  

(Green Loan) ေလာကထ်ားရန်အတွက ်

လုပင်န်းစ ်(၅) ခ ု
 

ေချးေငေွလာက်ထားရန် ဆုံးြဖတ်ြခငး် 

ေချးေငအွားလုံးကုိ ပုံစတံ၊ူ ညတီညူမီ ြဖစေ်အာင် စစီ်သတမှ်တထ်ားြခငး် မရိှပါ။ ေချးေငကွို 

အသုံးြပရန ် ရညရ်�ယထ်ားသည့် ေနရာ/လုပ်ငနး်က၊ ယငး်ေချးေငကွို ရယမူညဆုိ်ပါက 

မိမိအတက်ွ အမှနတ်ကယ ် အကျိးေကျးဇးူြဖစထွ်နး်ေစိုငြ်ခငး် ရိှ-မရိှကို ကိတငစ််းစား 

ထားသင့်ပါသည။် ယငး်ေချးေငွသည ် မိမိအတကွ ်ဝငေ်ငတွိုးပွားရန ်အေထာကအ်က ူ ြပိုငြ်ခငး် ရိှ-

မရိှ (သုိမဟတု)် မိမိ၏ အသုံးစရိတမ်ျား အတကွ ် သာ ြဖစသွ်ားမညလ်ား ဟသူည့် အချက်ကို 

သုံးသပ်စး်စားရန ်လုိအပ်ပါသည။် မိမိေချးယလုိူကသ်ည့် ေချးေငွ အတကွ ် ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရမည့် 

ေငေွကးပမာဏငှ့် မိမိ၏ ဝငေ်ငအွချိးတိုကို ေလ့လာတကွခ်ျကထ်ား ရမည ် ြဖစပ်ါသည။် 

ေပးဆပ်ရမည့် အေကးွထက ်မိမိ၏ ဝငေ်င ွပုိများေနမှသာ ေငေွချးယသူင့်ပါသည။် 

 

ေလာက်ထားရန်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေချးေငယွဖုိူ ဆုံးြဖတထ်ားပါက ေလာက်ထားဖုိအတကွ ် ြပငဆ်ငမ်များကို ြပလုပ်ထားရန ် လုိအပ် 

ပါသည်။ ေချးေငေွလာက်လာ၊ ကမုဏီလုိငစ်င၊် DICA Form 6, 26 and E ၊ ဒါိုကတ်ာ 

အစညး်အေဝး ဆုံးြဖတခ်ျက်၊ လုပ်ငနး်စစ ် အစရီငခ်စံာ ရှငး်တမ်း၊ အေရာငး်အဝယ် 

အံးအြမတစ်ာရငး်၊ အြမတခွ်န၊် ဘဏ်ရှငး်တမ်း၊ လုပ်ငနး်ေနရပ်လိပ်စာ၊ မှတပုံ်တင ် ၊ 
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အမ်ိေထာငစ်စုာရငး်၊ ေြမပုိငဆုိ်ငမ် စာချပ်စာတမ်း ငှ့် ပုံစ ံ၁၀၅၊ ၁၀၆၊  ေလာကထ်ားသူ၏ ဓာတပုံ်၊ 

လုပ်ငနး်ဓာတပုံ်၊ အာမခံတငသွ်ငး်သည့် အေဆာကအ်ဦးဓါတပုံ်၊ ရဲစခနး်ငှ့် အပ်ုချပ်ေရးမှး 

ေထာက်ခံချက် စသြဖင့် စာရ�က်စာတမ်း အမျိးမျိးကို ေချးေငွ ထုတေ်ပးသူ ဘဏ်များက 

ေတာငး်ဆုိေလ့ ရိှပါသည။် 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်အတက်ွ ေချးေငေွလာကထ်ားမညြ်ဖစပ်ါက လုပ်ငနး်အေထာကအ်ထားငှ့် 

လုပ်ငနး်အစအီမံများ လုိအပ်ိုငပ်ါသည။် ထုိအြပင ် အာမခံေပးမည့်သူ တစဦ်း သုိမဟတု် 

အာမခံပစညး် လုိအပ်ိုငပ်ါသည။် အာမခံေပးမည့်သူအေနြဖင့် ြဖစလ်ာသမ ေန�ကဆ်ကတ်ွဲ 

အကျိးဆကမ်ျားကို တာဝနယ် ူ ရမည ် ြဖစသ်ည့်အတကွ ် အာမခေံပးသူ ရရိှိုငရ်န် 

အခက်အခဲရိှိုငပ်ါသည။် အာမခံပစညး် (အေပါင်ပစညး်) တင၍် ေလာကထ်ားမညြ်ဖစပ်ါက 

အာမခံပစညး်ကုိ အမှနတ်ကယ ်ပုိငဆုိ်ငေ်ကာငး် အေထာကအ်ထား ြပသရန ်လုိအပ်ပါသည။်  

မန်ှကန်ေသာ ေချးေငထွတ်ုေပးသူဘဏကုိ် ရာှေဖြွခငး် 

ေချးေငထုွတေ်ပးသူ ဘဏ်များငှ့် ေချးေငအွမျိးအစား အများအြပား ရိှပါသည။် ထုိေကာင့် မိမိ၏ 

အေြခအေနငှ့် ကုိက်ညမီည့် အမျိးအစားကုိ ရှာေဖွိုငရ်န ်အေရးကးီပါသည။် 

အတိုးနး်၊ ဝနေ်ဆာငခ်အမျိးမျိး၊ ေချးေငသွက်တမ်း စသည့်တိုကို စစေ်ဆးပီး ေချးေငထုွတေ်ပးသူ 

ဘဏ်များကို ိငး်ယှ်ကည့်ရန ် လုိအပ်ပါသည။် များများရှာေဖွိုငေ်လ အသင့်ေတာဆုံ်း ေချးေင ွ

အမျိးအစား ကို ရရိှိုငေ်ြခများေလ ြဖစပ်ါသည။် ယငး်ကဲ့သုိ ိငး်ယ်ှချင့်ချနိ်ိုငရ်နအ်တကွ် 

ေငေွချးမည့်သူအေနြဖင့် မညသ်ည့် ေချးေငွအမျိးအစား လုိအပ်သညက်ို သိရိှရန ် လုိအပ်ပါသည်။ 

ေချးေငအွမျိးအစားအေနငှ့် ေချးယ ူ မည့်ေငကွို မညသ်ည့်ေနရာတငွ၊် မညသ်ည့်ရညရ်�ယခ်ျကြ်ဖင့် 

သုံးစွဲမညဟ်သူည့် အချက်များကုိ ကိတင ်စ်းစားထားရန ်လုိအပ်ပါသည။် 
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ေချးေငေွလာက်ထားြခငး် 

အထက်ပါ သုံးသပ်တက်ွချက်မများငှ့် ကုိက်ညသီည့် ေချးေငသွည့် ဘဏ်ကို ရှာေဖွေတွရိှပါက 

ဆကသွ်ယေ်လာကထ်ားရမည့် အဆင့်ြဖစပ်ါသည။် မိမိ၏ လုိအပ်ချက၊် မိမိငှ့် ကိုကည်မီည့် ေချးေငွ 

အမျိးအစား ဟတု-်မဟတု၊် လုိအပ်သည့် စာရ�ကစ်ာတမ်းများကို ြပငဆ်င်ပီး ေသချာစာွ 

စ်းစားဆုံးြဖတ ်ခ့ဲြခငး်ြဖစသ်ည့်အတက်ွ ေချးေငရွိုငေ်ြခ များပါသည။် 

ေချးေငထုွတေ်ပးသည့် ဘဏ်အမျိးမျိး ငှ့် ေချးေငအွမျိးအစား အမျိးမျိးကို လုိက၍် မတညူေီသာ 

လုပ်ငနး်စ်ငှ့် လုိအပ်ချက်များ ရိှတတပ်ါသည။် ထုိေကာင့် ဘဏ်များကို ဆကသွ်ယ်၍ 

ေသချာေမးြမနး် စံုစမ်းေလ့လာရန ် လုိအပ်ပါသည။် ေချးေငအွတညြ်ပေပးိုငေ်ြခ ပုိမုိများြပား 

တိုးတက်လာေစရန ် အတကွ ် ဘဏ်ဘကမှ် ေတာငး်ဆုိသမ အချကအ်လက၊် ေမးြမနး်သမ 

ေမးခွနး်များကုိလညး် ေကာငး်မွနစ်ာွ တငြ်ပ ေြဖဆုိေပးိုငရ်န ်လုိအပ်ပါသည။် 

ေချးေငေွလာကထ်ားသည့်အခါ ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်များက ေလာကလ်ာကို စစေ်ဆးမည ်

ြဖစပ်ါသည။် ပူးတွဲတငြ်ပရသည့် စာရ�ကစ်ာတမ်းများ မြပည့်စံုြခငး် မြဖစေ်စရန ်

ကိတငြ်ပငဆ်ငထ်ား ရပါမည။် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ေချးေင ွ ေလာက်ထားြခငး် ြဖစပ်ါက 

ေလာကထ်ားသူ၏ လုပ်ငနး် ငှ့် အာမခံ ပစညး်တိုကို ဘဏ်က လာေရာကစ်စေ်ဆးပါလိမ့်မည်။ 

အာမခံပစညး်ကုိ ဘဏ်ရာြဖတက် အကြဲဖတ ် စစေ်ဆးမညြ်ဖစ်ပီး အမှနတ်ကယ ် ပုိငဆုိ်ငသူ် 

ြဖစေ်ကာငး် ဘဏ်ေရှေနက စစိစအ်တညြ်ပမည ် ြဖစပ်ါသည။် ထုိြပင ် ဘဏ်ရာြဖတက် 

အာမခံပစညး်၏ ကာလေပါကေ်ဈး (Market Sale Value – MSV) ငှ့် အတငး် အကပ်ေရာငး်ေဈး  

(Forced Sale Value - F.S.V) တိုကုိ တကွခ်ျကေ်ပးပါလိမ့်မည။် MSV ငှ့် FSV တနဖုိ်း 

တက်ွချက်မအေပတငွ ်ချနိဆ်ပီး၊ ေငထုွတေ်ချးြခငး် ြပမည-်မြပမညက်ို ဆုံးြဖတမ်ည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဘဏ် ေရှေနခ ငှ့် ဘဏ် ရာြဖတခ်ကုိမူ ေချးေငေွလာကထ်ားသူဘကမှ် ေပးေချရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

ေချးေငလုွပ်ငနး်စတ်စခု်လုံး ပီးစးီရန ် အချနိက်ာလများစာွ ကာြမင့်ေလ့ရိှသည့်အြပင ် လုိအပ်ချက် 

များလညး် များြပားပါသည။် ေချးေငေွလာက်ထားသူက ေချးေငကွို အမှနတ်ကယ ်ေပးဆပ်ိုငြ်ခငး် 

ရိှ-မရိှကုိ ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်ဘက်မှ ေသချာစာွသိရိှိုငရ်န ် လုိအပ်သည့်အတကွ ် ယငး်ကဲ့သုိ 

စနစတ်ကျ စစိစြ်ခငး်ေကာင့် ကန်ကာရြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ထုိေကာင့် ေချးေငွ ပုိမုိြမနဆ်နစ်ာွ 
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ရရိှေအာင ်ေချးေငွ ေလာကထ်ားမည့်သူသည် လုိအပ်မည့်အရာများကို ေသချာစာွ ကိတငြ်ပငဆ်င ်

ထားရနလုိ်ပါသည။် 

ေချးေငရွယြူခငး် 

ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်က ေချးေငေွလာကလ်ာငှ့် ပတသ်က၍် စတိေ်ကျနပ်ေလာကေ်အာင ်

စစေ်ဆးပီးစးီပါက ေချးေငကွို အတညြ်ပေပးမည ် ြဖစပ်ါသည။် အေြခအေနများအေပ မူတည်ပီး 

ယငး်တို ထုတေ်ပးသည့် ေချးေငွပမာဏသည ် ေလာကထ်ားသည့် ေချးေငွငှ့် အနညး်ငယ် 

ကာွြခားမ ရိှိုငပ်ါသည။် ေချးေငွငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ပမာဏ၊ သကတ်မ်း၊ အတိုးနး်စသည့် 

သတမှ်တခ်ျက်များကုိ ေသချာစာွ ဆနး်စစ ်ေမးြမနး်ေဆွးေးွထားရန် လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည။် 

ထုတေ်ချးမည့် ေချးေငွအတိုငး်အတာ၊ သတမှ်တခ်ျကမ်ျားကို လုပ်ငနး်ရှငက် လကခံ်လုိကပ်ါက 

ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်ငှ့် ေငေွချးသူတိုအကား ေချးေငသွေဘာတစူာချပ် ချပ်ဆုိရန် 

ြဖစပ်ါသည။် ေချးေငမွထုတေ်ချးမီ ဘဏ်သုိ ေပးထားသည့် အာမခပံစညး်ကို မီးအာမခံ မြဖစမ်ေန 

ထားရိှရပါသည။် ေချးေငကုိွ နညး်အမျိးမျိးငှ့် ထုတေ်ပးတတ်ကပါသည။် အချိဘဏ်က စာချပ် 

ချပ်ပီးသည့်အခါ ေငသွား ထုတေ်ပးတတသ်ကဲ့သုိ အချိကိုမူ ဘဏ်စာရငး်များမှ တစဆ်င့် ေငလွဲ 

ေပးြခငး်လညး် ရိှတတပ်ါသည။် 
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နိဂုံး 
 

အစမ်ိးေရာင ် ေချးေငွ (Green Loan) ကုိ ြမနမ်ာိုငင်ဘံဏ်များက ထုတေ်ချးလျကရိှ်ကပါသည။် 

ဘဏ် (၃၁) ခုအနက် (၇) ဘဏ်၏  သတငး်အချကအ်လကမ်ျား (Information) များကို 

ေလ့လာကည့်ရာ တငွ ် တညူသီည့် အချကမ်ျား ရိှသကဲ့သုိ၊ ကွဲြပားသည့် အချကမ်ျားလညး် 

ရိှကပါသည။် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ထုတေ်ချးရာတငွ ် ဘဏ်များအေနြဖင့် 

အခက်အခဲများ �ကံေတွရေကာငး် ေတွရိှရသည။် အဓိက အခကအ်ခမဲျားမှာ လပ်စစမီ်း မမှနြ်ခငး်၊ 

ေလာငစ်ာဆီေဈးနး် ြမင့်တက်လာြခငး်၊ ိုငင်ေံရး အကပ်အတညး် ငှ့် Covid-19 ေရာဂါြပန်ပွားမ၊ 

ေငသွားရှားပါးြခငး် တို ြဖစေ်ကာငး်ကို ေတွရိှရပါသည။် ေချးေင၏ွ သကတ်မ်းမှာ (၁)စှ ် မှ (၅) 

စှက်ာလထိ ြဖစေ်ကာငး် ေတွရိှရပါသည။် အတိုးနး်မှာလညး် ကွဲြပားကပီး အနညး်ဆုံး ၅% မှ 

အများဆုံး ၁၄.၅% အထိ ြဖစပ်ါသည။် လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားသုိ ထုတေ်ချးေပးသည့် ေငပွမာဏများ 

မှာလညး် တညူမီမရိှဘဲ ကဲွြပားကေကာငး်ကုိ ေတွြမငရ်ပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် အစမ်ိးေရာင ် ေချးေငွ (Green Loan) ရယလုိူပါက ေယဘူယျအားြဖင့် ဘဏ်သုိ 

အာမခံပစညး် ေပးိုငေ်ရး၊ Business Plan ေရးဆဲွတငြ်ပိုငေ်ရး၊ အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green 

Loan) သည် SME ထုတေ်ချးေငွငှ့် ဆငတ်ေူကာငး် သိရိှရန၊် ေလာက်ထားသူ၏ ရညရ်�ယခ်ျကက်ို 

ေသချာစာွ စး်စား ြပငဆ်ငထ်ားရန၊် ြပငပ်ေကးွမီ ကငး်ရှငး်ေနသူ ြဖစရ်န၊် အာမခံမပါဘဲ 

ေချးယမူည်ဆုိပါက ဘဏ်မှ ယံုကညေ်လာကေ်သာ Business Plan၊ အြမတအ်စနွး် ငှ့် 

လုပ်ငနး်လုိငစ်င၊် လုပ်ငနး်လပ်ရှားမတိုကုိ ေသချာစာွ တငြ်ပေပးရန ် လုိအပ်ပါသည။် 

ေချးေငရွရိှေရးအတကွ ် ဘဏ်သုိ အာမခံ (အေပါငပ်စညး်) ေပးရမည ် ြဖစ်ပီး 

ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် ငှ့် မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ ပစညး်ဟ၍ူ (၂) မျိး ခွဲြခားေပးရပါသည်။ 

ဘဏ် သုိ အာမခံေပးမည့် မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး်ကို ဥပေဒအရ ပုိငဆုိ်ငမ် ပီြပငေ်အာငလ်ည်း 

ကိတင ်လုပ်ေဆာငထ်ားရပါမည။် 
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အာမခံပစညး်များအေပ အြမင့်ဆုံး ထုတေ်ချးိုငသ်ည့် ေချးေငမွာဂျင ်သတမှ်တ်ချကမှ်ာ တစဘ်ဏ် 

ငှ့် တစဘ်ဏ် ကွာြခားမရိှလင် အနညး်ငယသ်ာ ကာွြခားမည ် ြဖစပ်ါသည။် အာမခံပစညး် ခိုငမ်ာ 

မရိှပါက ထုတေ်ချးမည့် ရာခုိင်နး်မှာ များေလ့ရိှသည။် (ဥပမာ- မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ ပစညး်များ 

ငှ့် ေရ�ေြပာငး် ိုငေ်သာ ပစညး်များတငွ ် မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ ပစညး်များသည ် အာမခခံျက် 

ပုိမုိခုိငမ်ာေသာေကာင့် မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ ပစညး်များကို အာမခံထားပါက ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ 

ပစညး်များကို အာမခံထားြခငး်ထက် ပုိမုိပီး ေငထုွတေ်ချးတတသ်ညက်ို ေတွရပါသည။်)  

ဘဏ်များသည ်အာမခံပစညး်များအေပ အြမင့်ဆုံး ထုတေ်ချးိုငသ်ည့် ေချးေငမွာဂျင ်

(ေချးေငထုွတေ်ချးမ အြမင့်ဆုံး ပမာဏကန်သတခ်ျက)် သတမှ်တထ်ား ချကမှ်ာ ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ြဖစပ်ါသည။် 

 

စ ် အာမခံပစညး် 

 အမျိးအစား 

အာမခေံပးသည့် 

တနဖုိ်းအေပ 

ဘဏ်မှ 

အများဆုံးထုတေ်ပး 

သည့် ရာခိုင်နး် 

မှတခ်ျက ်

၁။  ေြမ ၇၅ 
မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး်များ 

 

၂။   အေဆာကအ်ဦး ၆၅ 
မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး်များ 

 

၃။ ေရ�ထညပ်စညး်များငှ့် ေရ�တံုးများ ၇၀ ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 
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၄။ လဲေြပာငး်ိုငေ်သာ စှတ်ိုစာချပ်များ ၈၀ ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 

၅။ 
စာရငး်ရှငအ်ပ်ေင ွ 

(ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ၊ ိုငင်ြံခားေင)ွ 
၈၀ ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 

၆။ 
ေငစွဘုဏ်အပ်ေငွငှ့် 

စာရငး်ေသအပ်ေင ွ
၈၀ ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 

၇။ စေတာ ့၊ ရှယယ်ာ ၊ ဒဘီငခ်ျာ နး်ရှင ် ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 

၈။ 
အစိုးရ ေငတွိုက်လက်မှတ ်ငှ့် 

ေငတွိုက် စာချပ်များ 
၈၀ ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 

၉။ ေကာက်ပဲသီးှံငှ့် ကုနစ်ညမ်ျား  နး်ရှင ် ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 

၁၀။ ဘဏ်အာမခံ ၁၀၀ ေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာပစညး် များ 

  

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) ၏ အတိုးနး်သည ် ြပငပ်အတိုးနး်ထက ် ပုိမုိသကသ်ာ သြဖင့် 

Green Loan ရရိှပါက လုပ်ငနး်ရှငအ်ေနြဖင့် လုပ်ငနး်ပုိမုိတိုးချဲိုင်ပီး၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက်ို 

စိုေြပသာယာမ ရိှေအာင် ပုိေဆာငရ်�က်လာိုငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) 

ရရိှြခငး်ေကာင့် လုပ်ငနး်သုံးစက်ပစညး် အသစဝ်ယယ်ူ အသုံးြပြခငး်အားြဖင့် စမ်ွးအင်ကို 

အေလအလွင့်နညး်ပါးေစပီး ထိေရာက်အကျိးရိှစာွ အသုံးချိုငသ်ည့် Energy Efficiency  ကို 



အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) လက်စွဲစာအပ်ု - ၂၀၂၂ ခုစှ ်        

51 

ရရိှေစပါသည။် ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသုံ်း စကပ်စညး်အသစမ်ျားကို ဝယယ်အူသုံးြပြခငး်အားြဖင့် 

ြပနလ်ညြ်ပည့်ဖိးမဲစမ်ွးအငကုိ် (Renewable Energy) ရရိှေစပါသည။် 

ေချးေငထုွတေ်ပးသည့်ဘဏ်များအေနြဖင့် ယံုကညစ်တိခ်ျရသည့် ေချးယသူူများကိုသာ 

ေချးေငထုွတ ် ေပးလုိကပါသည။် ထုိေကာင့် ယံုကညစ်တိခ်ျရသည့် ေငေွချးယသူူ ဟတု-်

မဟတုဆုိ်သညကုိ် ဘဏ်များ ဘကမှ် ေသချာစာွ ချင့်ချနိ၍် အကြဲဖတတ်တ်ကပါသည။် 

ယငး်သုိအကဲြဖတသ်ည့်အခါ အဂလိပ်အကရာ (C) ၅လုံးကို အသုံးြပေလ့ရိှေသာလ်ညး် ဘဏ်များ၏ 

အဓိကဆနး်စစခ်ျက်မှာ (၃) ချက်သာ ရိှပါသည။် 

• ေချးေငကုိွ ြပနဆ်ပ်ရန် ဆရိှ-မရိှ၊ 

• ေချးေငကုိွ ြပနဆ်ပ်ိုငသ်ည့် တတစ်မ်ွးိုငမ် (ေငေွကး) ရိှ-မရိှ၊ 

• ေချးေငကုိွ ြပနမ်ဆပ်ိုငသ်ည့်အခါ ေချးေငကွို ဆုံးံးမကို ကာမိေစရန ်

အားထားိုငမ်ည့် အာမခပံစညး် ရိှ-မရိှ  

တိုကုိ ဘဏ်က ေမးသည့်အခါ အေသအချာေြဖဆုိရနလုိ်အပ်ပါသည။် 

ေချးေငွ မေလာကထ်ားမီ ကိတငြ်ပငဆ်ငရ်န ်လုိအပ်ချကမ်ျားအေနြဖင့် ေအာကပ်ါအတိုငး် 

လုပ်ေဆာင ်ထားရန ်အ�ကြံပအပ်ပါသည။် 

ေချးေငအွကဲြဖတန်ညး် အချက် (၅) ချက ် သုိမဟတု ် C (၅)လုံးကို ပုိမုိတိုးတကေ်ကာငး်မွနေ်အာင ်

ြပငဆ်င ် ထားသင့်ပါသည။် ေချးေငကုိွ လုိအပ်ရသည့် အေကာငး်ရငး်၊ ေချးေငကွို အသုံးြပမည့် 

ေနရာကုိ တကိျ ရှငး်လငး်စာွ သတမှ်တထ်ားပီးြဖစရ်န ် လုိအပ်ပါသည။် ရှငး်လငး်ြပတသ်ားပီး 

လက်ေတွကျသည့် ေကွးမီ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ေရး အစအီစ်တစရ်ပ်ကို ေရးဆဲွရန ် လုိအပ်ပါသည။် 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်အတက်ွ ေချးယ ူ ြခငး် ြဖစပ်ါက လုပ်ငနး်၏ ဘာေရးစာရ�ကစ်ာတမ်းများငှ့် 

မှတတ်မ်များကို အစအီစ်တကျ စစုညး် ထိနး်သိမ်းထားရမည ် ြဖစပ်ါသည။် ေချးယူိုငမ်ည့် 

ေချးေငွအမျိးအစား အသီးသီးငှ့်ပတသ်က၍် ေလ့လာ သုေတသနလုပ်ကည့်ပီး မိမိ 

လက်ရိှအေြခအေနငှ့်ပတသ်က်၍ ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်များငှ့် ညိိငး် ေဆွးေးွတိုငပ်င ်

ကည့်သင့်ပါသည။် လုိအပ်ချက်များကုိ ေသချာစာွ န�းလည်ပါက မေလာကထ်ားမီ လုိအပ်သည့် 

စာရ�က်စာတမ်း၊ အေထာကအ်ထား ငှ့် အာမခံတငရ်မည့် မေရ�ေြပာငး်ိုငေ်သာ အာမခံ ပစညး် 
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ပုိငဆုိ်ငမ်ကုိ ပီြပငေ်အာင ်ကိတငြ်ပလုပ်ထားရမညြ်ဖစပ်ါသည။် စာရ�ကစ်ာတမ်း မြပည့်စံုြခငး်သည် 

ေချးေငွ ထုတေ်ပးရန ် ြငငး်ပယခံ်ရမည့် အဓိကအေကာငး်ရငး်တစရ်ပ် ြဖစေ်ကာငး် မညသ်ည့်အခါမှ 

မေမ့သင့်ပါ။ 

လုိအပ်ချက်များ အစအီစ်တကျ စစုညး်ပီး ြဖစြ်ခငး်ငှ့် လုိလုိလားလား တာဝနယ်မူ၊ တာဝနခ်မံ 

အြပည့် ရိှြခငး် စသည့် အရညအ်ေသွးများကို ြပသိုငပ်ါက ေချးေငထုွတေ်ပးသူဘဏ်များ၏ 

ယံုကညမ်ကုိ ရရိှမည ်ြဖစပ်ါသည။်  

ေချးေငရွရိှပီးသည့်အခါတငွလ်ညး် ေချးေငကွို အချနိမီ် ြပနဆ်ပ်ရမည ် ြဖစပ်ါသည။် ေချးေငကွို 

ြပနလ်ည ် ေပးဆပ်ရန ် ပျက်ကွက်ြခငး်၊  ြပနဆ်ပ်ရန ် အချနိေ်န�ကက်ျြခငး် တိုေကာင့် 

ေန�က်တစ်ကိမ် ဘဏ်မှ ေချးေငွ ရရိှရန ်အခငွ့်အလမ်း နည်းပါးသွားေစပါသည။် ေန�ငတ်စခ်ျနိတ်ငွ် 

အေရးေပေချးေငလွညး် လုိအပ်ိုငသ်ြဖင့် ေချးေငကွို အချနိမီ် အမဲတမ်း ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ြခငး်ြဖင့် 

မိမိ၏ ေချးေငွ ရယမူဆုိငရ်ာ မှတတ်မ်းကုိ ေကာငး်မွနေ်အာင ်ြပငဆ်ငထ်ားရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

ဤ လက်စွဲစာအပ်ု (Handbook) တငွ ် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ေချးယရူနအ်တကွ ်

လုိအပ်ေသာ အချကမ်ျား ငှ့် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ရရိှိုငသ်ည့် 

ဘဏ်များငှ့်ပတသ်က်၍ ေငေွချးယလုိူသူအေနြဖင့် ဘဏ်များသုိ ကနဦး သွားေရာကစ်ံုစမ်းစရာ 

မလုိဘဲ လွယ်လင့်တကူ ေလ့လာသိရိှိုငမ်ည ် ြဖစ ် ပါသည။် ေငထုွတေ်ချးမည့် ဘဏ်များအေနြဖင့် 

လညး် အြခားဘဏ်များ၏ ေချးေငစွစိစထု်တေ်ချးမ စသံတမှ်တခ်ျက်ငှ့် နညး်လမ်းများကို 

ေလ့လာိုင်ပီး၊ ယငး်တိုကုိ စနံမူန�အြဖစ ်ရယကူျင့်သုံးလျက ်ေချးေငွ ထုတေ်ချးိုငပ်ါသည။်  

အချိဘဏ်များတငွ ် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ကို တရားဝင် အမျိးအမည ်

သတမှ်တလ်ျက ် ထုတေ်ချးြခငး် မြပေသာလ်ညး် SME ေချးေငအွေနြဖင့် ခငွ့်ြပထုတေ်ပးလျက ်

ရိှပါသည။် သုိြဖစ၍် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေငွငှ့် ရယလုိူသူများ၊ ပတသ်ကဆ်က်ယွသူ်များသည် 

ဘဏ်များတငွ ် SME ေချးေငွ အေနြဖင့် ေချးယူိုငပ်ါသည။် SME ေချးေငကွို ဘဏ်မှ 

ရယူိုငရ်နအ်တက်ွ SME ေချးေငေွလာကထ်ားသည့် အခါ လုိအပ်ေသာ စာရ�ကစ်ာတမ်း၊ 

အေထာကအ်ထားများကို န�းလညသိ်ရိှထားရန ်လုိအပ်ပါသည။် ထုိအတ ူဘဏ်များအေနြဖင့်လညး် 

ယငး်တို ဘဏ်ဝနေ်ဆာင်မများတငွ ် အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ကို တရားဝငသ်တမှ်တ ်
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ဝနေ်ဆာငမ်ေပးြခငး် မရိှေသးေသာလ်ညး် ယငး်ကဲ့သုိ ေချးေငွ ေလာကထ်ားလာြခငး်ကို ြငငး်ပယမ် 

မရိှဘဲ SME ေချးေငအွြဖစ ် ေလာက်ထားရယူိုငေ်ကာငး်ကို  ဝနေ်ဆာငမ်အသုံးြပလုိသူများ၊ ေင ွ

ေချးယလုိူသူများကုိ အသိေပးထုတြ်ပနရ်န ် လုိအပ်ပါသည။် ဘဏ်များ ငှ့် ြပညသူ်လူထုက 

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ငှ့် ပတသ်က၍် ပုိမုိန�းလညသိ်ရိှေစရန ် အတကွလ်ညး် 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ် ထိမ်းသိမ်းေရးအဖဲွများမှ အတတူက ွ ပူးေပါငး်ကိးပမ်းေဆာငရ်�က်ေပးကရန် 

လုိအပ်လျက်ရိှပါသည။်  

အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ (Green Loan) ကုိ ရယြူခငး်၊ ထုတေ်ချးြခငး်ြဖင့် ပလတစ်တစသုံ်းစွဲမများ 

ေလျာက့ျလာြခငး်၊ စက်သုံးဆီသုံးစွဲမ ေလျာက့ျလာြခငး်၊ စကယ်�ရားအေဟာငး်များေနရာတငွ် 

စကသ်စ ်များြဖင့် အစားထုိးိုငသ်ြဖင့် ကာဗွနဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒဓ်ာတေ်ငွကို ေလာခ့ျိုငသ်ည့်အတကွ် 

ေလထုကုိသန်ရှငး်ေစပီး လူထုကျနး်မာေရးကို တိုက်ိုကအ်ကျိးရိှေစြခငး် စသည့် အကျိးေကျးဇးူ 

များရရိှေစပါသည။် ပလပ်စတစ်၏ ေနရာတငွ် သဘာ၀ပတဝ်နး်ကျငက်ို စမ်ိးလနး်စိုြပညေ်စေသာ 

အစားထုိး သဘာ၀ထွက် ပစညး်များြဖင့် အစားထုိးြခငး်၊ စနွ်ပစပ်စညး်များကို ြပနလ်ညအ်သုံးြပြခငး် 

စသညတ်ိုကုိ ြမင့်တင်ိုငရ်န ် အစမ်ိးေရာင ် ေချးေငွ (Green Loan) ထုတေ်ချးြခငး်ြဖင့် လုပ်ငနး်ရှင် 

များကို ပ့ံပုိးကညူေီပးသင့်ေကာငး် တိုက်တနွး်အပ် ပါသည။်  
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ေန�ကဆ်က်တဲွများ  

 

ေဝါဟာရအဓိပာယ်ရှင်းလင်းချက် 

1. 5Cs = Character, Capacity, Capital, Collateral and Conditions 

(စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို စစေ်ဆးတိုငး်တာချက ်၅ ခ)ု 

2. Cash in Hand = လက်ထဲရိှေငသွား  

3. CBM Net = ြမနမ်ာိုငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏ်၏ ဘဏ်အချငး်ချငး် 

စာရငး်ရှငး်ေဆာငရ်�က်သည့် ေငေွပးေချမစနစ ်

4. Collateral = ေငေွချးသူက ဘဏ်သုိေပးအပ်မည့် အာမခပံစညး် (ေြမ+ 

အေဆာကအ်ဦး) 

5. Credit Bureau = ေချးေငေွပးဆပ်မကို မှတတ်မ်းတငထ်ားသည့် အဖဲွ၊ စနစ ်

6. CGI = Credit Guarantee Insurance  

7. Creditworthiness = ေချးေငွငှ့် ထုိကတ်နမ်ရိှြခငး် 

8. DICA = Directorate of Investment and Company Administration 

(ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့်ကုမဏီ န်ကားမဦးစးီဌာန) 

9. DRD = Department of Rural Development (ေကျးလကဖံွ်ဖိးေရးဦးစးီဌာန) 

10. Forced Sale Value – FSV = အတငး်အကပ်ေရာငး်ေဈး 

11. Green Business= သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ား ထိခိုကမ် နည်းပါးသည့် စးီပွားေရး  

12. JICA= The Japan International Cooperation Agency  

13. KFW =  Kreditanstalt für Wiederaufbau Development Bank 

14. Market Sale Value –MSV = ကာလေပါက ်ေဈး 

15. MSME (Micro Small & Medium Enterprise) = အငယစ်ား၊ အေသးစားငှ့် 

အလတစ်ား စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 



အစမ်ိးေရာငေ်ချးေင ွ(Green Loan) လက်စွဲစာအပ်ု - ၂၀၂၂ ခုစှ ်        

55 

16. Past Due = ေချးေငေွပးဆပ်မေန�ကက်ျြခငး် 

17. Risk = ဆုံးံးိုငေ်ြခ 

18. 3Rs = Reduce, Reuse, Recycle (ေလာခ့ျြခငး်၊ ြပနအ်သုံးြပြခငး်၊ 

ြပနထွ်ငအ်သုံးချြခငး်) 

19.  5Rs = Reduce, Refuse, Reuse, Repurpose, Recycle (ေလာခ့ျြခငး်၊ 

အသုံးြပရန ်ြငငး်ပယြ်ခငး်၊ ြပနအ်သုံးြပြခငး်၊ ရညရ်�ယခ်ျကေ်ြပာငး်၍ 

အသုံးြပြခငး်၊ ြပနထွ်ငအ်သုံးချြခငး်) 

20. SME (Small & Medium Enterprise) = အေသးစား ငှ့် အလတစ်ား 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 
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ေလာက်ထားုိငသ်ည့်ဘဏမ်ျား၏ လပိစ်ာ ၊အးီေမးလ ်ှင့် ဖန်ုးနံပါတ်များ 

 

CB BANK 

အမှတ(်၄၆)၊ မဟာဗလလမ်းငှ့် 

သိမ်ြဖလမ်းေထာင့်၊  

ဗုိလ်တစေ်ထာင်မိနယ၊် ရနက်နု်မိ။ 

၀၁-၂၃၁၇၉၉၉, ၀၁-၂၃၁၇၉၇၉ 

contact@cbbank.com.mm 

 

AYA BANK 

အမှတ(်၄၁၆)၊ မဟာဗလလမ်း၊  

ေကျာကတ်တံားမိနယ၊် ရနက်နု်မိ။ 

၀၁-၂၃၁ ၇၇၇၇ / ၀၉-၄၄၃ ၇၃၀ ၆၅၅ 

info@ayabank.com 

 

 

YOMA BANK 

ကယစ်င်မိေတာ၊် သနလ်ျင်မိနယ၊် ရနက်နုတ်ိုငး်။ 

၀၉-၇ ၉၆၆၂ ၉၆၆၂, ၀၉-၇၇၉ ၇၇၁ ၀၀၀ 

www.yomabank.com/mm/personal  

  

mailto:contact@cbbank.com.mm
mailto:info@ayabank.com
http://www.yomabank.com/mm/personal
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MCB BANK 

အမှတ(်၃၈၃)၊ မဟာဗလလမ်း၊  

ေကျာကတ်တံားမိနယ၊် ရနက်နု်မိ။ 

၀၁-၈၃၈၆၀၂၈, ၈၃၈၆၀၁၈ 

loan@mcb.com.mm 

 

A BANK 

အမှတ(်၁၀၈)၊ ကမ�ာေအးဘုရားလမ်းှင့် 

နတေ်မာကလ်မ်းေထာင့်၊ ဗုိလ်ချိ(၁)ရပ်ကကွ၊် 

ဗဟနး်မိနယ၊် ရနက်နု်မိ။ 

 (+၉၅၁) ၉၅၅၉၁၉၉, (+၉၅၁) ၉၅၅၉၃၉၉, (+၉၅၉) 

၇၇၀၇၀၇၈၈၈  

info@abank.com.mm 

 

SME DEVELOPMENT BANK 

(၂၉၈)၊ အေန�ရ်ထာလမ်းငှ့် ဝါးတနး်လမ်းေထာင့်၊  

၂ ရပ်ကကွ၊် လမ်းမေတာ်မိနယ၊် ရနက်နု်မိ။ 

အမှတ ်၀၁-၂၃၀ ၂၃၃၇ 

saleandmarketing@smedbank.com 

 

 

mailto:loan@mcb.com.mm
mailto:info@abank.com.mm
mailto:saleandmarketing@smedbank.com
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