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ျမန္္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား  
ပိုမုိတည္ၿငိမ္ၿပီး အားလုံးပါ၀င္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာ 
ေရးသည္ စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ႏိုင္ငံ 
တကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်လ်က္ ရိွေနပါသည္။ ဥပမာ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အရြယ္ေရာက္သူဦးေရ၏ ၂၅% ေအာက္္သာ 
ဘဏ္စာရင္းမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ေခ်းေငြႏွင့္ GDP အခ်ိဳးမွာ ၁၈% ခန္႔ရွိၿပီး၊ 
ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းရွားပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဘဏ္ 
လုပ္ငန္း၏ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈတြင ္
အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ၀ယ္လုိအားအေျခခံၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေသာ 
ေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရရိွႏုိင္ျခင္း 
သည္လည္း စီးပြါးေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအခက္အခဲတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား(SME)အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံရရိွရန္ ေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
နည္းလမ္းရွားပါးမႈတြင္သာမက ဘဏ္တြင္ေခ်းေငြကုိ မည္ကဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထား 
ရမည္ဆိုသည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ သိရိွနားလည္ရန္အတြက္ လည္း 
အထူးသျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ 

ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းႏွင့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား  
ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွ SME မ်ားသုိ႔ ပိုမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ၊  

 

 
ပိုမုိပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထား 
ပါသည္။  
 

ဤစီမံကိန္းတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္အားျဖည့္ေပးေနေသာ 
ေအာက္ပါ နယ္ပယ္ (၄)ခုကုိ ဦးတည္ထားပါသည္ -   

 
 ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး 

မူေဘာင္။ 
 ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား တုိးတက္ေစေရး။ 
 ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ 

ေရး။  
 မိတ္ဖက္ဘဏ္မ်ားမွ SME မ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈကို တုိးတက္ 

ေစျခင္း 
 

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ စည္္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမူေဘာင္ - 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔အား ထိေရာက္ 
တည္ၿငိမ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးႏိုင္၍ 
ဥပေဒလုိက္နာေစသည္အထိ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ GIZ မွ ရည္မွန္း 
ထားပါသည္။ ဤမူေဘာင္အေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ 
ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္ -  

 ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးနွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနမ်ားတြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္  ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။  

 ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သို႔ ၀ယ္လုိအားအေျခခံသည့္ နည္း 
ပညာဆုိင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း။  

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးေကာ္မတီကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။  

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား တုိးတက္ေစေရး - GIZ ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကုိင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းတို႔ျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း 
က႑တြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံျခင္းစံမ်ား လုိက္နာမႈအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ (BFRIC) တုိ႔သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေရွ႕ေျပးဘဏ္ 
မ်ားအား ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံထားေသာ 
စာရင္းေရးသြင္းျခင္းဆုိင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  
ဤနယ္ပယ္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္ -  

 ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ 
စာရင္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားကုိ လုိက္နာေစရန္    
ရည္႐ြယ္၍ ႏုိင္ငံအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခု  

စီမံကိန္းအမည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း 

ေထာက္ပ့ံသည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္္း 

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ 
ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာန (ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာန) 

ႏုိင္ငံေရးမိတ္ဖက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန 

အျခားမိတ္ဖက္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ 
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ 
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ စာရင္းေကာင္စီ၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္္း၊  
ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကုိင္မ်ားအသင္းနွင့္  
ဘဏ္မ်ား 

စီမံကိန္းကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ  
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ေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အား အကူအညီေပးျခင္း။   

 ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား၏ လူ႕စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အကူအညီေပးျခင္း။     

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး - GIZ သည္ 
SME မ်ားအား ေခ်းေငြေထာက္ပ့ံျခင္းကုိ အထူးဦးတည္လွ်က္ ဘဏ္မ်ား၏ 
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဗဟုိမွစုစည္းေဆာင္႐ြက္ေသာ 
သင္တန္းေပးသူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။  
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္သည္ -  

 ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင ္ ၀ယ္လုိအားအေျချပဳေသာ သင္တန္းအစီ 
အစဥ္မ်ား လုံေလာက္စြာ ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ား 
အသင္း၊ ရန္ကုန္စီးပြါးေရးတကၠသုိလ္၊ Myanmar Institute of Bank-
ing (MIB) ႏွင့္ ဘဏ္တစ္ခုခ်င္းဆီသုိ႔ အကူအညီေပးျခင္း။  

 အထူးသျဖင့္ ပုံမွန္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြ႕ဲစည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ဘဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
႐ြက္ေရးကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း။  

မိတ္ဖက္္ဘဏ္မ်ားမွ SME မ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြေထာက္ပ့ံမႈတုိးတက္ေစျခင္း - SME 
မ်ားအား ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  

 

လုပ္ထုံးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ 
တည္ေထာင္ေရးအတြက္ GIZ သည္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။  
SME မ်ားအား ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေရးကုိ ကူညီမည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္သည္ -  

 SME မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ မိတ္ဖက္ဘဏ္ (၃)ခု (ကေမၻာဇဘဏ္၊ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ႐ုိးမဘဏ္) တုိ႔ကုိ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ကာလရွည္ ကူညီေပးျခင္း။  

 မိတ္ဖက္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာမွ ေဖာ္ထုတ္ရရိွေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလံုးသုိ႔ မွ်ေ၀ျခင္း။  

ဤစီမံကိန္းဒီဇိုင္းတြင္ အျခားေသာ GIZ စီမံကိန္း (၂)ခုႏွင့္ (KfW မွ 
ေဆာင္႐ြက္မည့္) SME ေခ်းေငြေထာက္ပ့ံေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး 
အကူအညီ စီမံကိန္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ဤစီမံကိန္းသည္ ရန္ပုံေငြႏွင့္စုစည္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ 
အရွိန္ျမႇင့္္တင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ 
ပုဂၢလိကက႑တုိ႔ႏွင့္လည္း တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။  

 

ယခုအခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

 

 

 

 

 ၿပီးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းအတြင္းတြင္ မိတ္ဖက္ဘဏ္ (၃)ဘဏ္မွ SMEs မ်ားသို႔ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈပမာဏသည္ (၃)ဆနီးပါးတိုးလာၿပီး စုစုေပါင္း ၁၃၀၀၀၀ SMEs 
သို႔ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

 မိတ္ဖက္ဘဏ္တစ္ဘဏ္တြင္ ေခ်းေငြျပန္္လည္ရရွိေရးဌာနတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပန္မဆပ္ေသးေသာေခ်းေငြမ်ား (Non-Performing 
Loan) အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းႏွင့္ ယင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း (MIB) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
ေပးအပ္သည့္ `SME Finance´ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္လၾကာဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 
ဆရာျဖစ္သင္တန္းသား (၁၅)ဦးကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ာားဥပေဒသစ္ျပဌာန္းခဲ့သည့္အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးက႑၏ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္သိသာစြာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ GIZ သည္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္ နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာအၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ားအား ေလ့လာေရးခရီးႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
စီစဥ္ေပး၍ ႏိုင္ငံတကာမွအေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကို ထိေတြ႕ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။   

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊  ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္းတို႔အပါ 
အ၀င္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွ အဓိကအက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေရးဆြခဲဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာစံမ်ား (IFRS) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ 
ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။   

 GIZ သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားသို႔္ IFRS Transformation Programme ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ IFRS Transformation 
Workshop မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ရန္ကုန္္စီးပြါးေရးတကၠသိုလ္၏ Master of Banking and Finance မဟာဘြဲ႔အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ရာ၊ အျခားနည္းပညာ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားႏွင့္အတူ ကထိကမ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 

 ဤစီမံကိန္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ GIZ-BSFD banking report – “Myanmar’s 
Financial Sector – A Challenging Environment for banks”, “ the “Collection of Papers on Myanmar’s Financial Sector”, the “Trade Finance 
Manual”,  the “Performance Management Handbook”, and the Dictionary of Banking and Finance တို႔ကို ပူးတြဲျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  
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