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ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလံုးစံုပါ၀င္ႏုိင္တ့ဲ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း  

ေရးသားသ ူAlexandra Drees-Gross ႏွင့္ Nagavalli Annamalai (ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု)  

ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ဟာ အေျပာင္းအလေဲတြကို ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခု ကိ ုေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္ကေန စၿပီး ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီက႑မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေတြ၊ ေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈေတြ အမ်ားအျပား ရိွခဲ့ပါတယ္။ 

ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက လုပ္ငန္းေတြကို အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကတယ္။ ေငြျဖည့္ဘဏ္ကဒ္ စုစုေပါင္း ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး 

ေအတီအမ္ ေငြထုတစ္က္ေတြလည္း ေနရာအႏွံ႕မွာ ေပၚေပါက္လာၾကတယ္။ ပုဂၢလိက က႑က ရယူတ့ဲ ေခ်းေငြပမာဏကလည္း 

အင္မတန္နည္းေနရာကေန ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တိုးတက္လာခဲ့တယ္။  

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာတာက ဒီက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာဖို႕ အဓိက 

အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြ ဖြင့္လာၾကတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ အ၀တ္အထည္ေတြ၊လွ်ပ္စစ္ 

ပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံျခားကေန တင္သြင္း ေရာင္းခ်လာၾကတယ္။  ဟိုတယ္ေတြမွာ ကမၻာ အရပ္ရပ္က လာေရာက္တ့ဲ ခရီးသည္ေတြနဲ႔ 

ျပည့္ေနၿပီး စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြား လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း၊ လက္မႈပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္တ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ရလာၾကတယ္။ 

ဒီလုပ္ငန္းေတြ လည္ပတဖ္ို႔၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖို႔၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အတြက ္ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး လုိအပ္ခ်က္ကလည္း 

ျမင့္မားလာပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ဟာ ထိေရာက္မႈ အားနည္းေနဆ ဲ ျဖစ္ၿပီး တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕က တေျပးညီ 

မဟုတ္ဘ ဲ ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြ အတြက္သာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေငြေပးေငြယူကိစၥ အမ်ားစုဟာ ေငြသားနဲ႔ ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္က ျပဳစုတဲ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ (FINDEX global database) အရ 

ေက်ာင္း ဆရာဆရာမေတြ၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၀န္ထမ္ေတြရ့ဲ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ သူတုိ႔ရဲ့ လစာေငြကုိ 

ေငြသားနဲ႔ရတယ္။ ဒါဟာ အာဆယီံႏိုင္ငံေတြ အတြင္းမွာ အျမင့္ဆုံးႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိ ု ေငြသားနဲ႔ လစာေပးတာရ့ဲ 

အားနည္းခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုကို ဥပမာ ေျပာရရင္ ေငြသားအေျမာက္အျမားကုိ တစ္ေနရာကေန ေနာက္တစ္ေနရာ 

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရတဲ့အခါ လုံျခဳံေရးအတြက္ အကုန္အက်ေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။  

ထိေရာက္တ့ဲ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ မရိွတာက လူတုိင္းအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုလုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ 

တစ္ခုကေန တစ္ခုကိ ု ေငြလႊဲ ေျပာင္းရတာ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ရက္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္တယ္လိ႕ု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္တဲ့ အိမ္ျခံေျမ 

အက်ဳိးေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚမိုးထြန္း က ေျပာပါတယ္။ တကယ္ေတာ ့ဒီလို ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြလႊဲ ေျပာင္းတယ္ ဆိုတာကလည္း 

ဘဏ္ေတြန႔ဲ လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ လူတန္းစားေတြ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာျပည္မွာ ဘဏ္ေငြစာရင္း 

ဖြင့္ထားတဲ့ ဦးေရဟာ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွပါတယ္။ ေဒၚမိုးထြန္းရဲ ့ ေဖာက္သည္ေတြထဲက အနည္းစုပဲ ဘဏ္စာရင္း ရွိၾကတာပါ။ 

ေဒသတြင္းက မေလးရွားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာဆို လူဦးေရရ့ဲ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘဏ္စာရင္း ရိွၾကၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံေတြ အားလံုးမွာေတာ့ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တရား၀င္ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြကို လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ ့

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းမွာ ေနာက္ဆံုးတန္းမွာ ရွိေနပါတယ္။  

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အလြယ္တက ူ မရႏုိင္တာက သူတုိ႔ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္လို႔ 

ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရး သမားေတြက တခဲနက ္ေျပာဆုိထားတာ ရွိပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ လက္လီ အေရာင္း အ၀ယ္ 

လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစတဲ့ အဓိက က်တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကို ဒီအခ်ကက္ ထိခိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

လူတစ္ဦးခ်င္း တင္မက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကပါ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးရဖို႕ ေငြေခ်းသူေတြ၊ မိသားစုပိုင္ အရင္းအႏွီးသို႔မဟုတ္ 

အျခား နည္းလမ္း ေတြ ကေန ရဖို႔ အဓိက အားထားေနရၿပီး အခ်ိန္တိုတို ေခ်းယူဖို ႔ အတြက္ကုိပဲ အတိုးၾကီးၾကီးေပးေနရပါတယ္။  



ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလံုးစံုပါ၀င္ႏုိင္တ့ဲ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု)  
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ဒီလုိဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူတုိင္းအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မယ့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑တစ္ခု ေပၚထြန္းလာဖုိ႔ အစုိးရ အေနနဲ႔ 

ဘယ္လုိ မူ၀ါဒေတြကုိ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။  

ကံအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြက ေလ့လာစရာ သင္ခန္းစာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား 

ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ ထိုင္းန႔ဲ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြဟာ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းကာလ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတုိ႔ႏိုင္ငံရ့ဲ 

ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္ကိ ု ခိုင္မာမာနဲ႔ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ အကူးအေျပာင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အလားတူ 

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုစလုံးကလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ အညီ သူတုိ႔တိုင္းျပည္ရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ကုိ 

အျမင့္ဆုံး အဆင့္ထ ိျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြရဲ့ တန္ဖုိးန႔ဲ အျမတ္ေငြ ထိုးဆင္းသြားခဲ့ၿပီး အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ ေငြေရး 

ေၾကးေရး စနစ္ဟာ ထိခိုက္မႈ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္ေပၚခ့ဲရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးေပၚ ဘက္စုံ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အစီအမံ 

တစ္ခုကိ ု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရ့ဲ ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္က အၾကပ္အတည္းနဲ႔ ၾကဳံေနရတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက 

ေငြေၾကး အၾကပ္အတည္း ကာလတုန္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တ့ဲ အေတြ႕အၾကဳံေတြျဖစ္တဲ့ အင္အားနည္းတ့ဲ ဘဏ္ေတြကို အထူး စာရင္းစစ္ 

၀င္တာ၊ ေငြပင္ေငြရင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးတာ၊ ေၾကြးမီွစနစ္ကိ ု ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ေဆာင္ရြက္တာေတြက အသုံး၀င္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘ႑ာေရး အၾကပ္ အတည္း ေပၚေပါက္လာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္မွာပဲ 

ထိုင္းႏိုင္ငံက တာ၀န္ရွိသူေတြက ေငြေရးေၾကးေရးက႑အတြက ္ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလေဲရးေတြကုိ 

အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိ ုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ထိေရာက္တ့ဲ ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႕၊ ေငြေရး ေၾကးေရး 

၀န္ေဆာငမ္ႈေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဖုိ႕၊ ဘဏ၀္န္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳတဲ့ ျပည္သူေတြ အကာအကြယ္ ပိုမို ေပးႏုိင္ဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ 

“ေငြေရးေၾကးေရး က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး အဓိက စီမံခ်က္ ၂၀၀၄-၀၈” ရဲ ့ ပထမ အဆင့္အရ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ 

ေတြ႕ရွိရပါတယ္။  

မေလးရွားႏိုင္ငံရ့ဲ အေတြ႕အၾကဳံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အာရွ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းကာလၿပီးေနာက္မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတ့ဲ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေတြကို ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေငြေရးေၾကးေရး က႑ အဓိက 

စီမံခ်က္ ၂၀၀၁-၂၀၁၀” ကိ ု မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ့ ဗဟုိဘဏ္ (Bank Negara Malaysia) က ဦးေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ 

“အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ အဓိက စီမံခ်က္” ကိ ု စေတာ့ေစ်းကြက္ ေကာ္မရွင္က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ စီမံခ်က္ေတြက ေငြေရးေၾကးေရး 

က႑တစ္ခုလုံး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ စုစည္းမႈ ရိွေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ခဲတ့ယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီစီမံခ်က္ႏွစ္ခုေၾကာင့္ 

ေငြေရးေၾကးေရး က႑ရဲ ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈ မူေဘာင္ေတြကိုလည္း ခုိင္မာေစခဲ့ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ဒီ 

စီမံခ်က္ႏွစ္ခုရဲ ့ အေထာက္အကူေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္ဟာ အမ်ဳိးအစား စုံလင္လာျခင္း၊ ေခတ္မီလာျခင္း၊ 

တည္ၿငိမ္မႈရွိလာျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈ အားေကာင္းလာျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သုံးစြသူဲ 

အေရအတြက ္ျမ ွင့္တင္ႏုိင္ျခင္း (ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈႏွင့္ သုံးစြမဲႈ) တုိ႔ 

ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံဟာ ေငြေရးေၾကးေရး က႑အသုံးျပဳသ ူ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ကမၻာေပၚမွာ 

အျမင့္ဆုံးႏႈန္းတစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက လုပ္ငန္းရွင္ အသီးသီးအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစုံႏွင့္ အတူအတြ လက္တြဲကာ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ 

တိုုးတက္ေရးကိ ုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ ့“အလုံးစုံပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး က႑အတြက္ လမ္းျပေျမပုံ ၂၀၁၅-၂၀၂၀” ႏွင့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ” ဆိုတ့ဲ အဓိကစာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္။ 

လာမယ္ႏ့ွစ္ေတြမွာ ဦးစားေပးက႑သုံးခုအေပၚ အေျခခံကာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ တစ္ခုလုံး က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႕ 

တိုးတက္လာေစဖို႔၊ ထိေရာက္မႈရိွေစဖုိ႕နဲ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္စြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေစဖုိ႔ က်ယ္ျပန္႕ကာ ဗ်ဴဟာက်တဲ့ အစီအမံမ်ား 

ပါ၀င္ထားပါတယ္။  



ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလံုးစံုပါ၀င္ႏုိင္တ့ဲ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု)  
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ေငြေရးေၾကးေရး က႑ ဥေပဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ မူေဘာင္ အားေကာင္းလာေစေရး - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ 

ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့အ့တြက္ တိုင္းျပည္ရဲ့ ေငြေရးေၾကး က႑ 

တစ္ခုလုံးအတြက္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈ မူေဘာင္ အားေကာင္းေစဖုိ႔ ၾကီးမားတ့ဲ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

ေငြေရးေၾကးေရး က႑ တည္ၿငိမ္မႈရိွေစၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပိုမို ပါ၀င္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအသစ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ထိေရာက္တ့ဲ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈ ေဆာင္ရြက္တဲ့ စံႏႈန္းေတြလို႔ 

ဆိုႏိုင္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္ (Basel Core Principles) ေတြန႔ဲ အညီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ခုုိင္ခိုင္မာမာ 

တိုးတက္လာဖို႕ ကူညီနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒအသစ္က အစိုးရပုိင္နဲ႔ ပုဂၢလိကပုိင္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းေတြ အၾကားမွာ မွ်တတ့ဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ 

ျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႕လည္း အားေပးထားပါတယ္။ ထိ႕ုအတူ အင္တာနက္၊ မိုဘိုင္းန႔ဲ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္နဲ႔ ေငြေပးေငြယူ လုပ္ငန္းေတြမွာ 

သုံးစြသဲူေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႕ အစီအမံေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိေစဖုိ႕လည္း 

အားေပးထားပါတယ္။ ဥေပဒကို ေရ႕ွဆက္ၿပီး အသက္၀င္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို ႔၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊  

ဘဏ္မဟုတ္ေပမယ့္ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိ ုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈေတြ ထိေရာက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆိုတာ ေတြက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အရာေတြ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စာရင္းရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ဘဏ္မဟုတ္ေပမယ့္ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ 

လုပ္ငန္းေတြ အတြက ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ကလည္း အေရးၾကီးတ့ ဲေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။  

ေငြေရးေၾကးေရး က႑ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြကုိ ေခတ္မီွတုုိးတက္ေစျခင္း - လူအင္အားသံုးၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ အဓိက 

ေဆာင္ရြက္ေနရတ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ေငြသားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေငြေပးေငြယူ အၾကီးအက်ယ္လုပ္ေနတာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ 

ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေခ်ေတြနဲ႔ ထိေရာက္မႈ မရိွတာေတြကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း 

အေရးၾကီးတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လို႕ ဆိုႏိုင္မယ္ ့ မိုဘုိင္း ေငြေပးေငြယူ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာနဲ႕ အ၀ွန္းမွာ ဘဏ္ေတြ၊ အေသးစား ေငြေခ်း လုပ္ငန္းေတြ၊ 

မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အျခားလုပ္ငန္းေတြက မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ေငြေပးေခ်တဲ့ စက္ေတြကိ ုအသုံးျပဳၿပီး ေငြေပးေငြယူလုပ္တာေတြ တိုးတက္ 

မ်ားျပားလာပါတယ္။ ၿပီးေတာ ့ ဒါေတြက လုပ္ငန္းအငယ္စားေတြ အမ်ားအျပားကုိပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္တဲ့အတြက္ သမရုိးက် 

ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ထက္စာရင္ အသုံးျပဳရတာ လြယ္ကူမႈရွိၿပီးေတာ့ ေစ်းႏႈန္းလည္း အင္မတန္ သက္သာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကၿပီး ဘဏ္ လုပ္ငန္း နဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းၾကီး 

တစ္ရပ္ပါပဲ။  

ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားကုိျပျပဳင္ေျပာင္းလဲျခင္း - အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဘဏ္နဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနတာ၊ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိတာ၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရ့ဲ 

ေငြေရးေၾကးေရး က႑မွာလည္း ႏုိင္ငံပိုင္ ဘဏ္ေတြက ၾကီးစိုးေနၾကၿပီး ၎တုိ႔အမ်ားစုက အရႈံးန႔ဲ ရပ္တည္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရ 

အေနနဲ႔ ၎ဘဏ္ေတြကိ ု ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေတြ လုပ္သြားဖို႔ ဆႏၵရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလမဲႈ 

ေျခလွမ္းကေတာ ့ မူ၀ါဒေတြန႔ဲ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုယူႏိုင္မယ့္ ပုံစံေတြ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရဲ ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာေပၚက ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၃ 

ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြ ရွိေနၾကတယ္လုိ႕ ဆိုပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံပုိင္ ဘဏ္ေတြရဲ့ ေကာ္ပိုရိတ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ခဲ့လုိ႕ အာရွ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းၿပီးေနာက္မွာ ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္ဟာ 

ေတာက္ေလွ်ာက္ တည္ၿငိမ္လာခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။  



ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလံုးစံုပါ၀င္ႏုိင္တ့ဲ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု)  
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ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းေတြကိ ုျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမီႏိုင္ဖို႔က ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ သာယာ၀ေျပာမႈေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ အဓိက က်တဲ့ 

ေနရာကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ သမိုင္း၀င္တဲ့ အေျပာင္းအလမဲွာ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးခံစားႏိုင္တ့ဲ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ဆိုရင္ အလုံးစုံပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ ကိ ုမလြဲမေသြ ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ 

မွတ္ခ်က္။ ယခု ေဆာင္းပါးသည္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျပဳစုသည့္ မူ၀ါဒေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 

အနာဂတ္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး စာတမ္းအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ေရးသားသူႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေငြေရးေၾကးေရး 

က႑ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 


