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ြမန်မာနိုင်ငံတွင်အားလံုးပါဝင်နိုင်ေသာေငွေကးက တညေ်ဆာက်ေရးလမ်းြပေြမပုံ(၂၀၁၄-၂၀၂၀) 
Myanmar Financial Inclusion Roadmap (2014-2020) 

 

၁။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်ဒီမုိကေရစီအစုိးရတက်လာ ပီး၂၀၁၁ ခုနှစ် ေနာက်ပုိင်းတွင်UNDP၏ ဖံွ ဖိ့ုးဆဲ 
နုိင်ငံများ ကူညီေထာက်ပံ့ေရးအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ ပီးအားလုံးပါဝင်နိုင်ေသာ ေငွေရးေကးေရး 
က သည် National Financial Inclusion Roadmap တိုးတက်ြဖစ်ေပ ေစရန် 
အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့် အေရးကီးေသာ Agendas များမှ တစ်ခုအပါအဝင် 
ြဖစ်လာသည်။ Making Access to Finance Possible (MAP) အစီအစဉ်အား 
ေတာင်အာဖရိကတွင်အေြခစိုက်သည့် Fin Mark Trust နှင့် သက်ဆုိငရ်ာ Stakeholder 
များ ပူးေပါင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်တွင် အသုံးြပုသူ ၊ 
ြဖန ့ြ်ဖူးသူနှင့် ကီးကပ်သူဟူ၍ အပိုင်း(၃)ပုိင်းြဖင့် မို န့ယ်(၅၁) မို န့ယ်ရိှ အိမ်ေထာင်စုေပါင်း 
(၅၁၀၀)ကုိ စစ်တမ်းေကာက်ယမူြပု ပီး အုပ်စုလုိက် ေဆွးေနွးမနှင့် အြခားသက်ဆုိငရ်ာ 
Stakeholder များြဖင့် ေတွဆ့ုံေဆွးေနွးမများ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ Financial Inclusion Roadmap မူကမ်းေရးဆဲွရာတွင်အကံြပုချက်များရရှိနိုင်ရန် ေတွဆ့ုံ 
ေဆွးေနွးပွဲများ ြပုလုပ်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။အားလံုးပါဝင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ ေငေွရးေကးေရး 
က  အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း လမ်းြပေြမပံု (၂၀၁၄-၂၀၂၀) ဖွင့်လှစ်သည့် 
အခမ်းအနားကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧ ပီလ ၁ ရက်ေနတွ့င် ကျင်းပခဲ့ ပီး အဆိုပါ အခမ်းအနားသို ့
နယ်သာလန်နိုင်ငံမိဖုရားQueen Maxima ကုိယ်တုိင် တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း 
လုပင်န်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုိက်ပျိုးေရးက ၊ MSME နှင့် ဝင်ေငွနည်း 
အိမ်ေထာင်စုများသုိ ့ ေငွေကး ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အဓိက ဦးတညခ်ျက်ထား 
ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

၃။ Quick Win လုပ်ငန်းစဉ် (၆)ရပ်ြဖစ်သည့် (၁) One Household One Bank Account 
(၂) Financial Literacy (၃) Mobile Payment and Digital Finance (၄) Donor 
Mobilization (၅) Low Income Segment (၆) MSME Development တိုက့ို 
UNDP-UNCDF နှင့် ပူးေပါင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
Financial Literacy Strategy ကုိ အပီးသတ်မူကမ်းေရးဆဲွပီးြဖစ်ရာ ကမာ့ဘဏ်မှ ေဆာင်ရွက် 
လျက်ရိှသည့် Financial Capability Survey ရလဒ်များနှင့် ညိှနင်း၍ အမှန်တကယ် 
အေကာင်အထည် ေဖာ်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ေဖာ်ထုတ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအ့စည်းများသည် ဝင်ေငွနည်းြပည်သူများသာမက MSME 
များသုိ ့ ေငွေကးဝန်ေဆာင်မေပးနုိင်ေရးအတွက် Individual Loan ထုတ်ေချးခွင့်ြပုြခင်း၊ 
ေနအိမ ် အေသးစားြပင်ဆင်မနှင့် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ယာများအတွက် Housing Loan၊ 
Agricultural   Equipment များ ဝယ်ယူေရးအတွက် Agricultural Loan (Hire  
Purchase)နှင့ ် အေသးစားေငွေရးေကေရးအဖွဲအ့စည်းများအတွက် Hole Sale Loan 
များထုတ်ေချးြခင်း၊ MADB မှ Seasonal Loan များအြဖစ် ေချးေငွတုိးြမှင့် 
ထုတ်ေချးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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၅။ Digital Financial Services Working Group ေပ ေပါက်လာေရးအတွက် 
ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ပူးေပါင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးနှင့်ပတ်သက်၍ စမံီကိနး်နှင့်ဘ ာေရးဝန် ကီး 
ဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များ၊ အြခားသက်ဆိုင်သည့်ဌာန အဖွဲအ့စည်းများနှင့်ညှိနင်း၍ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၆။ ြမန်မာနိုင်င ံ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒကုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ 
(၃၀)ရက်ေနတ့ွင ် ြပဌာန်းထားခ့ဲ ပီးြဖစ်ရာ လက်ရှိအချိန်ထိ အေသးစားေငွေရးေကးေရး 
လုပင်နး်များအတွက် ညန်ကားချက်ေပါင်း(၁၅)ခ ုထုတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူများနှင့် 
စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ ေချးေငွပုိမုိရရိှေစြခငး်နှင့် ပတ်သက်၍ အေသးစားေငွေရးေကးေရး 
က တွင်ြပည်တွင်း / ြပည်ပမှ အေသးစားေငွေရးေကေရး အဖွဲအ့စည်းများအား ေချးေငွ 
ထုတ်ေချးခွင့်ြပုထား ပီးြဖစ်ပါသည်။အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အ့စည်းများမ၎ှငး်တို၏့ 
အသင်းဝင်များသုိေ့ချးေငွထုတ်ေချးနုိင်မကုိယခင်က ကျပ်သိန်း(၅၀)ထိသာ ခွင့်ြပုခ့ဲေသာ်လည်း 
ယခအုခါတွင် ကျပ်သိန်း(၁၀၀)ထိ တိုးြမှင့် ထုတ်ေချးနိင်ုရန် ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ 

၇။ အေသးစား ေငွေရးေကးေရး အဖဲွအ့စည်းများနှင့်သက်ဆုိင်သည့် စည်းမျဉ်း ဥပေဒ 
ြပင်ဆင်မများကုိေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ ာေရးနှစ်တွင်အေသးစားေငွေရးေကးေရး 
လုပင်န်းကီးကပ်မေကာ်မတီညန်ကားချက် (၅)ခ ု ထုတြ်ပန၍် အေသးစားေငွေရးေကေရး 
အဖဲွအ့စည်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မနှင့် ေငွေကးခုိင်မာမ ကပ်မတ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 
ြပည်တွင်း/ ြပည်ပမှ ေချးေငွများအလွယ်တကူရရှိေစြခင်း၊ ဆနအေလျာက်စုေဆာင်းေငွများ 
ပုိမုိလက်ခေံစြခင်း၊ အသင်းဝင်များ အကာအကွယ်ေပးေရး စည်းမျဉ်းဥပေဒများ ချမှတ ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊MSME လုပင်န်းများအား အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ေချးေငွအရွယ်အစား 
တိုးြမှင့်ြခင်းတို ့ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 


