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ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာပညာေရး 

ျမန္မာ့ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားအေပၚ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
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မာတိကာ

၄ နည္းစနစ္ေဗဒ

၅ အပိုင္း-၁
 စီးပြားေရးအေပၚအျမင္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္   
 ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

၁၁ အပိုင္း-၂
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑

၁၃ အပိုင္း-၃
 ေငြစုဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ

၁၅ အပိုင္း-၄ 
 ေငြေပးေခ်ဆိုင္မႈရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္  
 သေဘာထားမ်ား
 
၁၉ အပိုင္း-၅
 ထြန္းကားလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ လားရာ

၂၃ အပိုင္း-၆
 သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားမ်ား

၂၆ သံုးစြဲသူ လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္ ေလ့လာမႈမ်ား
 ေလ့လာမႈ - ၁ စတင္သံုးစြဲေနသူ
 ေလ့လာမႈ -၂ သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ 
 ေလ့လာမႈ - ၃ ေနာက္က်မွ တကယ္သံုးစြဲမည့္သူ
 ေလ့လာမႈ - ၄ ေရွးရိုးစြဲသံုးစြဲသူ
 
၃၇ Visa အေၾကာင္း
 
၃၈ Intuit Research အေၾကာင္း
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နည္းစနစ္ေဗဒ

 ဤေလ့လာမႈအစီရင္စာတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေငြေၾကးႏွင့္ 
ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို နားလည္ႏုိင္ရန္ 
လူတန္းစားအလိုက္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ဆန္းစစ္ေမးထားသည့္ အရည္အေသြးျပည့္ 
အင္တာဗ်ဴးအပိုင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

 အေျမာက္အမ်ားေကာက္ယူထားေသာစစ္တမ္း 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမိဳ႔ျပလူထုကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျမိဳ႕ ၅ ျမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္၍ 

နမူနာစစ္တမ္းေကာက္ယူကာ အင္တာဗ်ဴး စုစုေပါင္း ၁၀၄၄ ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ၉၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း 
ရွိၿပီး လြဲမွားႏိုင္ေခ်မွာ အတိုး၊ အေလ်ာ့ ၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ ရွိႏိုင္သည္။

 ျမိဳ႔  ေကာက္ယူသည့္  
  အင္တာဗ်ဴးအေရအတြက္

 ရန္ကုန္  ၂၅၄

 မႏၱေလး  ၂၆၁

 ေတာင္ၾကီး  ၂၀၉

 ပုသိမ္  ၁၆၂

 မေကြး  ၁၅၈

 စုစုေပါင္း  ၁၀၄၄

 အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာအေထာက္အကူျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ (CAPI – 
Computer Aided Personal Interview) ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

 
 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေပၚ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ စစ္တမ္းအတြက္ အင္တာဗ်ဴးမည့္ 

အိမ္ေထာင္စု၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ ရည္မွန္းအုပ္စုမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၅ ႏွစ္ 
အရြယ္ အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ 
မိမိတစ္ဦးတည္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရသူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။

 
 အရည္အေသြးျပည့္ နက္နဲေသာ အင္တာဗ်ဴး
 အေရအတြက္စစ္တမ္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ သံုးစြဲသူလူူတန္းအရပ္ရပ္ကို 

ေလ့လာရန္အတြက္ တစ္ဦးျခင္းစီ အေသးစိတ္အင္တာဗ်ဴး ၈ ခုကို ရန္ကုန္ႏွင့္ 
မႏၱေလးတို႔တြင္ အညီအမွ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ 
သံုးစြဲသူလူတန္းစားတရပ္စီကို ကိုယ္စားျပဳရန္ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကိုင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အမ်ိဳးသား ၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္။

 အခ်ိန္
 ေလ့လာမႈအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ နည္းစနစ္ေဗဒ
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အပိုင္း   ၁

  စီးပြားေရးအေပၚအျမင္၊  
  ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္  
  ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

 ျမန္မာ့စီးပြားေရးတံခါး ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္အခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ မွစတင္၍  
ကမၻာ့ေပၚတြင္ အျမင့္မားဆံုး ႀကီးမားေသာတိုးတက္မႈကို ရရွိခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။၁ 
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း 
အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ကမူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္ တုိးတက္မႈ ၇.၇ရာခိုင္ႏႈန္း 
ျပန္လည္ရရွိလာကာ ေနာက္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္  ၈ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္ႏုိင္မည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားသည္။

 စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသနည္း။

 ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေယဘုယ်အျမင္မွာ သတိၾကီးၾကီးႏွင့္ အေကာင္းျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
အမ်ားစုက ၄င္းတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ ဆက္လက္တုိးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေသာ္လည္း 
ေရတိုကာလ ေငြေၾကးဖိအားမ်ား ရွိေနေသးသည္ဟု ခံစားမိၾကသည္။

 တန္ဖိုးၾကီးပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသူ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း 
သာရွိသည္။ မိမိတို႔ အိမ္ေထာင္စုသည္ ေငြေကာင္းေကာင္း စုေဆာင္းႏုိင္သည္ဟု 
ယူဆသူဦးေရမွာ ၅ ဦးတြင္ ၂ ဦးပင္ မျပည့္ေခ်။ လူအားလံုး၏ ၄ ပံု ၁ ပံု မွာလည္း 
၄င္းတို႔တင္ရွိေနေသာ ေၾကြးၿမီအတြက္ ေသာက ျဖစ္ေနၾကရသည္။

 
 ေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာမူ လူအမ်ားစုက မိမိတို႔၏ ေငြေၾကးအေျခအေနမွာ 

ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တုိးတက္လာသည္ဟု ေျဖဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏ 
စီးပြားေရးမွာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႕ ဦးတည္ေနကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း 
တိုးပြားေနသည္ဟု လူအမ်ားစုကလက္ခံၾကသည္။ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေမးျမန္းသည့္အခါ ယခုမွစ၍ ေနာက္လာမည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မိမိတို႔၏ေငြေၾကးအေျခအေန 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း လူ ၅ ဦးလွ်င္ ၃ ဦးက ေျဖၾကားၾကသည္။

 ေရရွည္အလားအလာအတြက္မူ အမ်ားစုက ပို၍ပင္ အေကာင္းျမင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၆၉ရာခိုင္ႏႈန္းက ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ လက္ရွိ မ်ိဳးဆက္ထက္ 
ပိုမိုၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ (ပံု ၁-၁)

 ၁ https://thediplomat.com/2016/11/myanmars-opening-doing-business-in-asias-final-frontier/

 လံုး၀သေဘာမတူ/သေဘာမတူ
 ၾကားေန
 လံုး၀သေဘာတူ/သေဘာတူ

ယခုအခ်ိန္တြင ္
တာရွည္ခံအိမ္သံုး 
ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ရန္ 
အခ်ိန္ေကာင္း 
ျဖစ္သည္။

မိမိအိမ္တြင္  
ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ရန္ 
အလံုအေလာက ္
ေငြစုႏုိင္သည္

မိသားစုအေၾကြးအတြက္ 
စိတ္ပူသည္

မမိိေငြေၾကးအေျခအေန 
ယမန္ႏွစ္ကထက္ 
ပိုေကာင္းသည္

ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရးသည ္
လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို 
သြားေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အ
လုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္းမ်ားတိုး 
တက္လာသည္

ေနာက္ႏွစ္တြင္ 
မိမိ၏ 
ေငြေၾကးအေျခအေန 
ပိုေကာင္းလာမည္

ေနာက္မ်ိဳးဆက္သည္ 
မိမိအသက္အရြယ္ေရာက္လွ်င္ 
ပိုၾကြယ္၀လာမည္

စီးပြားေရးအေပၚအျမင္

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း ၁  စီးပြားေရးအေပၚအျမင္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစာေပပညာႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

၂၄%

၄၆%

၃၀%

၂၃%

၄၀%

၃၇%

၄၂%

၃၂%

၂၆%

၁၀%

၃၄%

၅၆%

၁၂%

၃၅%

၅၃%

၁၂%

၃၀%

၅၈%

၉%

၃၃%

၅၈%

၇%

၂၅%

၆၈%

 ပုံ-၁-၁
စီးပြားေရးအေပၚ အျမင္
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 ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ ျမိဳ႕ျပေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ 
ေငြေၾကးက႑တြင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိသည္။ တူညီေသာ 
အေရအတြက္ရွိသည့့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိမိကိုယ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ 
မိမိအိမ္ေထာင္စု၏ ေငြေၾကးအဆံုးအျဖတ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရသည္ဟု 
ေျဖၾကားၾကသည္။ (ပံု-၁-၂)

 ထင္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းပင္ အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွာမူ ထုံးစံအတုိင္း 
မိသားစုေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာပါ၀င္မႈမရွိဘဲ မိမိကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားတြင္သာ တာဝန္ယူရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။(ပံု-၁-၂)

 ေငြေၾကးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈ အေျခအေနမွာ အမ်ိဳးသမီး 
၅၂ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၈ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သျဖင့္ လူဦးေရအခ်ိဳးႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ကိုက္ညီသည္။ ထက္ဝက္မွာ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ျပီး တုိင္းျပည္၏ လူငယ္ဦးေရအခ်ိဳးႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည္။

 ေငြေၾကးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အၾကီးဆံုးအုပ္စုမွာ အိမ္ရွင္မမ်ား ျဖစ္ကာ 
၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ စီးပြားေရးသမား/စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၁၈ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
ကာယလုပ္သားမ်ားက ၁၇ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရွိၾကသည္။ ထိုစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အနက္ ၄၃ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္မႈက႑တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွာ အခုိိင္အမာပါ၀င္ေနေၾကာင္း 
ထပ္မံေတြ႔ရွိရသည္။

 ျမန္မာအမ်ားစုသည္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင့္အတင့္ သို႔မဟုတ္ 
အနည္းအက်ဥ္းသာ သိရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ၇ရာခိုင္ႏႈန္း မွ်သာလွ်င္ 
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုသုတျပည့္စံုစြာ သိရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္စြာ 
တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။ (ပံု ၁-၃)

 ေငြေၾကးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္၏ အရင္းအျမစ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ မိသားစု၊ 
မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသာ ျဖစ္ေလ့့ရွိသည္။ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္  
၁ ဦးသာလွ်င္ ေငြေၾကးပညာရပ္ဆုိင္ရာစာေပ၊ ဘဏ္၀န္ထမ္း အစသည့္ ပိုမိုတရား၀င္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ မီွခိုအားကိုးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

 
  

ေငြေၾကးအသိပညာႏွင့္ က်ား-မ 
တန္းတူညီမႈ

 ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု၏ေငြေၾကး 
ဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လံုးဝမပါဝင္ပါ

 ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္သာ
ပါဝင္သည္

 ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္

 လံုး၀မရွိ
 အနည္းငယ္
 အသင့္အတင့္
 အလြန္ျမင့္
 ကၽြမ္းက်င္အဆင့္

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အသက္ ၁၈-၃၆ အသက္ ၃၇-၅၁ အသက္ ၅၂ အထက္

 ပုံ-၁-၂ ။ 
 အသက္အရြယ္ ႏွင့္ က်ား-မ အလိုက္  

မိသားစုေငြေၾကးစီမံဆံုးျဖတ္မႈမ်ား 
တြင္ ပါ၀င္မႈ

 ပုံ-၁-၃ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သိနားလည္မႈအဆင့္

၁၀%

၂၆%

၆၄%

၁၃%

၃၈%

၄၈%

၆%

၁၃%

၈၁%

၁၁%

၁၁%

၇၈%

၁၁%

၂၆%

၆၃%

၃၈% ၆%

၃% ၁%

၅၂%

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း ၁  စီးပြားေရးအေပၚအျမင္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
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၄၆% ၄၅%
၄၉%၄၉% ၄၉%

၃၈% ၃၇%

၂%
၅% ၄%၄% ၅%

၇%

၁% ၂%
၀%

၇% ၈%

၄၆%

၁၁%

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ

ေျဖဆိုသူထက္၀က္ေက်ာ္မွာ မိမိတို႔၏သံုးစရိတ္ကို မွတ္သားထားျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း လံုး၀မရွိဘဲ 
နမူနာအုပ္စု ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသာလွ်င္ အသံုးစရိတ္ကို မွတ္တမ္းထားရွိသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။

 ဓနစည္းစိမ္ကို သမားရိုးက် အစဥ္အလာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ သိမ္းဆည္းၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေမးျမန္းသည့္အခါ လူထက္၀က္ခန္႔က ေငြလႊဲပို႔ျခင္းအေၾကာင္း၊ ေရႊအေၾကာင္း သိရွိသည္ဟု 
ေျဖၾကားၾကေသာ္လည္း၊ ထို႕ထက္ေက်ာ္လြန္၍မူ အျခား ေငြေၾကးဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား 
အေၾကာင္း အမ်ားစုမွာ သိရွိထားျခင္း မရွိေခ်။ ျမိဳ႔ျပ လူၾကီးမ်ား၏ ၃၈ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားရွိျပီး က်န္ ၄၉ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ဘဏ္ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္လိုေၾကာင္း 
ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ ဘဏ္ေငြစာရင္းအေၾကာင္း 
အေတာ္အတန္သိနားလည္သည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ ျမိဳ႔ျပ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ထက္၀က္မွာ 
အေၾကြး၀ယ္ကတ္ သို႔မဟုတ္ အာမခံအေၾကာင္း မသိရွိၾကေသးေပ။ (ပံု ၁-၄)

 

 ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးနည္းေသာ္လည္း 
မ်ားစြာစိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိၾကသည္။ (ပံု-၁-၅)

 အသံုးအမ်ားဆံုး ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမွာ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ ေငြလြဲျခင္းျဖစ္ကာ  
ျမိဳ႕ျပေနလူၾကီးထက္၀က္ခန္႕သည္ ေငြလႊဲ/ ေငြလက္ခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳၾကသည္။ 
လူဦးေရ၏ ၃၈ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိၾကၿပီး က်န္ ၄၉ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ဘဏ္ေငြစာရင္း 
ဖြင့္လွစ္လိုၾကသည္။ ဘဏ္စာရင္းရွိသူ အားလံုးနီးပါးတြင္ ATM ကတ္မ်ားရွိၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာေငြေပးေခ်မႈကြန္ယက္မ်ားအား ျပည္တြင္းအေၾကြး 
၀ယ္ကတ္ေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳျပီး မ်ားမၾကာမီ ယခုစစ္တမ္းကို ေကာက္ယူခဲ့သည့္ 
အတြက္ လက္ရွိ ေငြေပးကတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမွာ မေျပာပေလာက္သည့္ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသးသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေနာက္ ၁၂လ အတြင္း ကတ္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျဖဆုိသူ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ 
ေငြေပးကတ္အျပင္ အျခားေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္သံုးစြဲမႈမွာလည္း ရာခုိင္ႏႈန္းနည္းျပီး 
ဆယ္ဂဏန္းေအာက္တြင္သာ ရွိေသးသည္။

 လက္ရွိပိုင္ဆိုိင္/သံုးစြဲ  သံုးရန္အစီအစဥ္ရွိ

ဘဏ္မွေငြလႊဲလက္ခံ ဘဏ္မွ ေငြပို႔ ဘဏ္ေငြစာရင္း ATMကတ္ ေငြေပးကတ္မ်ား ဘဏ္မဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔စုေငြစာရင္း

ကာလသတ္မွတ ္
ပံုေသအပ္ေငြ

စုေပါင္းရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈရံပံုေငြ

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ အာမခံ

 ပံု-၁-၅ 
 ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳမႈ၊ အသံုးျပဳရန္ 
စီစဥ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆို္င္မႈ

 လံုး၀မသိ
 အနည္းငယ္သိ
 အတန္အသင့္သိ

ေငြလႊဲ ေရႊ အေပါင္ေခ်းေငြ ဘဏ္စာရင္းရွင္ ဘဏ္စာရင္းေသ အေသးစား
ေခ်းေငြ

စားသံုးသူ
ေၾကြးျမီ

ႏုိင္ငံျခားေငြ အာမခံအေၾကြး၀ယ္ကတ္

 ပုံ-၁-၄ 
 ေငြေၾကးထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့ ္

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ

၁၀%

၄၂%

၄၈%

၄၀%

၄၅%

၁၅%

၄၇%

၂၅%

၂၈%

၅၃%

၁၆%

၃၁%

၅၁%

၁၅%

၃၄%

၅၁%

၁၃%

၃၆%

၁၀%

၄၅%

၄၅%

၅၀%

     ၈%

၄၂%

၅၀%

၇%

၄၃%

၆%

၅၂%

၄၂%

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း ၁  စီးပြားေရးအေပၚအျမင္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
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 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕ျပေန သံုးစြဲသူအမ်ားအျပားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ 
ေငြေပးေခ်နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို သံုးစြဲလိုၾကသည္။ သမရိုးက် ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအပါအဝင္  ကုမၸဏီမ်ားသစ္မ်ား၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္အတူ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာရပ္မ်ား ေဝမွ်ရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း အေရးႀကီးလာသည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသူ အနည္းအက်ဥ္းရွိေသာ္ျငားလည္း လူထုအမ်ားစုမွာ 
ယေန႔ရႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးေနေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား 
အေၾကာင္း အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ မသိရွိၾကေသးေခ်။ က္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈ၏

 အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်မႈသည္ အေသးစား(မက္ခရိုု)စီးပြားေရးအေပၚ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းတစ္စံုတစ္ရာ ရွိ/မရွိကို Moody၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၂ 

မွ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ၏ 

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း ၁  စီးပြားေရးအေပၚအျမင္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
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အပိုင္း  ၂

  ျမန္မာႏုိင္ငံနွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑

 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘဏ္အၾကပ္အတည္းတြင္ ဘဏ္တစ္ခု ျပိဳလဲရာမွ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလံုး လ်င္ျမန္စြာထိခိုက္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ဘဏ္တြင္ 
ေငြအပ္ႏွံထားသူအမ်ားအျပားလည္း ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။

 
သံုးစြဲသူအမ်ားစုမွာ ဘဏ္တြင္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္း မရွိၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာေပးေခ်ရန္အတြက္ ဘဏ္ကို အားကိုးၾကရသည္။ 
ဘဏ္လုပ္ငန္းအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ အေထြေထြ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ(liquidity) ျပႆနာ 
ၾကီးထြားလာၿပီး တစ္စတစ္စ စိမ့္၀င္ပ်ံ႔ႏွံ႔လာသည့္အေလ်ာက္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမရွိသူမ်ားကိုပါ 
ရိုက္ခတ္လာသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားပါ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

 
ျမန္မာ့ေငြေၾကးသမိုင္းတြင္ အဆိုး၀ါးဆံုး အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သလို လြန္ခဲ့သည့္ ၁၄ႏွစ္ခန္႔က 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အၾကပ္အတည္းသည္လည္း ဘဏ္စနစ္အေပၚ 
ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္တည္ႏိုင္သည္ဟု ေမ်ာ္မွန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

 
သို႔ရာတြင္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ အျမင္ကို ေမးျမန္းသည့္အခါ အမ်ားအားျဖင့္ အဆိုပါ 
အၾကပ္အတည္းသည္ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အတိတ္ကာလ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုဟုသာ မွတ္ယူထားၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ေျဖဆိုသူ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႕ကသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားသည္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အားနည္းသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ (ပံု ၂-၁)

 
အမ်ားစုကမူ ဘဏ္မ်ားသည္ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ရျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

 
သို႔ေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဆင္ေျပသည့္ 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို သေဘာတူသူအေရအတြက္မွာ ထက္၀က္ပင္မျပည့္ေခ်။ 
ေယဘုယ်လက္ခံထားသည္မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ  
သံုးစြဲသူျမန္မာမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိေခ်။ ေျဖဆိုသူ၏ ၃၆ရာခိုင္ႏႈန္း ကသာလွ်င္ 
ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားမွာ နားလည္အသံုးျပဳရန္ 
လြယ္ကူေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

 
ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမီျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအလံုးစံုပါဝင္မႈကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ ေျဖဆိုသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ား 
လံုေလာက္မႈမရွိဟု ေျပာဆိုျပီး သံုးပံုတစ္ပံုကသာလွ်င္ ၄င္းတို႔မွာ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ေနသလို ခံစားမိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို နိစၥဓူ၀ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘဏ္မ်ားမွာ လူခ်မ္းသာမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆလ်က္ရွိျပီး ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူထုမွာမူ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈလိုအပ္သည့္အခ်က္ကို 
နားမလည္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနေသးသည္။  

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၂   ျမန္မာႏုိင္ငံနွင့ ္ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑

“(ဘဏ္အၾကပ္အတည္းအတြင္းမွာ) 
လူအမ်ားအျပားဟာ သူတို႔ စုထားတ႔ဲ 
ေငြေတြ ဆံုးရံႈးရတယ္လို႔ၾကားတယ္။ 
ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္၊ 
ဟိုးတစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။” 
—
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး
အသက္ ၃၆ ႏွစ္၊ ရန္ကုနၿ္မိဳ႕

 လံုး၀သေဘာမတူ/သေဘာမတူ
 ၾကားေန
 လံုး၀သေဘာတူ/သေဘာတူ

ဘဏ္မ်ား
ယုံၾကည္ရ

ဘဏ္မ်ား
ပြင့လ္င္းျမငသ္ာ

ျမန္မာဘဏ္မ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္း

ဘဏ္မ်ား
စတိခ္်လုံျခံဳ

၇%၇% ၈%
၁၆%

၂၅% ၂၇%
၃၆%

၅၂%

၆၈% ၆၆%
၅၆%

၃၂%

 ပံု-၂-၁ 
ဘဏ္မ်ားအေပၚအျမင္

ယံုၾကည္မႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေငြေၾကးစီမံရန္
ဘဏ္မ်ား 
အဆင္ေျပ

ဘဏ္လုပ္ငန္းက 
ေငြေၾကး
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္

ဘဏ္က  
ဒစ္ဂ်စ္တယ ္
ေပးေခ်မႈ 
အားေပး

ေငြေၾကးပစၥည္း 
အသံုးျပဳရလြယ္

၁၂% ၁၁% ၁၅% ၁၄%

၅၂%
၄၁%

၄၇%
၅၅%

၃၆%
၄၈%

၃၉%
၃၁%

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
ဘဏ္ခြဲ
အေရအတြက္
မလံုေလာက္

ဘဏ္မ်ားသည္ 
လူ႔အသိငု္းအဝိငု္း၏  
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
အျဖစ္ပါဝင္ေန

၁၁%
၂၆%

၅၅% ၃၀%

၃၄%
၄၄%

ဘဏ္ကို
လိုအပ္သည္ဟု
မထင္

ဘဏ္မွာ 
လူခ်မ္းသာမ်ား
အတြက္

၄၂%

၁၃%

၃၀%

၅၁%

၂၈%
၃၆%

ရယူႏိုင္မႈ အားလံုး
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ဆက္သြယ္ေရး 
ကုမၸဏီ 

နည္းပညာ 
ကုမၸဏီ 

ပို႔ေဆာင္ေရး 
ကုမၸဏီ 

လူမႈမီဒီယာ 
ကုမၸဏီ

လက္လီဆိုင္ၾကီး/
အြနလ္ုငိ္းလကလ္ဆီိငု ္

ေထာက္ပံ့
ထိန္းသိမ္းေရး 
ကုမၸဏီ

စာတိုက္

၄၉%၅၁%

 ဘဏ္မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳလိုသည္

 အသံုးမျပဳလုိပါ

 ပုံ-၂.၃
 ဘဏ္မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳရန္ စိတ္၀င္စားမႈ

 သို႔ေသာ္လည္း လူဦးေရ၏ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

 
 ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လိုသူမ်ားအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈတြန္းအား ၄ ခုရွိသည္။
  • ဘဏ္မ်ားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာဓနကို သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ စိတ္ခ်ရသည္ဟုယူဆျခင္း
  • ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားပါက အတိုးရႏုိင္ျခင္း 
  • ဘဏ္ေငြစာရင္းႏွင့္အတူ ATM ကတ္ျပဳလုပ္ထားပါက မိမိ၏ေငြကို လြယ္လင့္တကူ  

  ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း
  • ယခုေခတ္တြင္ လူတိုင္း၌ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိရမည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနျပီး ေခတ္ႏွင့္  

  အမီလိုက္ရန္အတြက္ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိရန္လိုအပ္ေနျခင္းး

 ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိသူမ်ားမွာမူ ဘဏ္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးသည္ကို 
ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပၾကသည္။ အမွန္တကယ္မွာ ဘဏ္စာရင္းရွိရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း မျမင္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 အြန္လုိင္း/မိုဘိုင္း ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လံုး၀ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ယမန္ႏွစ္အတြင္းက ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခုသို႔ ေရာက္ဖူးသူ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္ ေငြလႊဲျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဘဏ္ေငြစာရင္းအခ်င္းခ်င္း ေငြပို႔ျခင္းမွာ အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္ဖူးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ 

 (ပံု-၂-၂)

 ဘဏ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းေနေသးသည္။  
လူတစ္၀က္က လ အနည္းငယ္ ၾကာမွ တစ္ၾကိမ္ခန္႔  ဘဏ္သို႔ သြားေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ 
ဘဏ္ အက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳမႈမွာ ၄ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိျပီး အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

 သံုးစြဲသူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး (peer-to-peer) တိုက္ရိုက္ေငြလႊဲျခင္းကဲ့သို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း 
၀န္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေနေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူထက္၀က္ခန္႕မွာ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရန္လိုလိုလားလား 
စဥ္းစားၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားမွ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးလက္ခံအသံုးျပဳလိုၾကသည္။ (ပံု-၂.၃)

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၂   ျမန္မာႏုိင္ငံနွင့ ္ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑

“ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရင္ ATM 
ကတ္ရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ၾကားတယ္။ 
အဲ့ဒီ ATM ကတ္ရွိရင္ 
အခ်ိန္မေရြး လိုတဲ့အခ်ိန္ 
အလြယ္တကူေငြထုတ္ႏုိင္တာေပါ့။”
—
အေရာင္းစာေရး
အသက္ ၂၈ ႏွစ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕

ျပညတ္ြင္းေငြပို႔ ဘဏ္စာရင္း
အခ်င္္းခ်င္းေငြလႊဲ

လက္က်န္စစ္ ျပည္ပေငြပို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မွတ္တမ္းၾကည့္

က်သင့္ေငြရွင္း အေၾကြး၀ယ္
ကတ္ေလွ်ာက္
ျခင္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
၀ယ္/ေရာင္း

 ပုံ-၂-၂
 လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း 

ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳမႈမ်ား 

၄၅%

၂၈%

၁၈%
၁၄%

၇% ၆%
၂% ၁%

၂၇%

၁၉%
၁၅%

၁၂%
၅%

၂၂%
၂၆%
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အပိုင္း  ၄

  ေငြေပးေခ်ဆိုင္မႈရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္  
  သေဘာထားမ်ား

 ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်မႈကို အမ်ားဆံုးပံုမွန္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်မႈသည္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေငြသားျဖင့္သာေပးေခ်မႈကို 
ျပဳလုပ္ရန္ဆႏၵရွိၾကသည္။ အျခား ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားမွာ ပိုင္ဆုိင္မႈအလြန္နည္းပါးေသာ 
ေၾကာင့္ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်မႈကိုသာ အဓိကလိုလားၾကေၾကာင္းမွန္းဆႏိုင္သည္။ (ပံု ၄-၁)

 သံုးစြဲသူ ၃ ဦးလွ်င္ ၂ ဦးက လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ လက္ရွိေငြသားအသံုးျပဳမႈမွာ 
ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ဟု ယူဆၾကျပီး ၄ ပံု ၁ ပံုကမူ ပိုမိုသံုးစြဲလာရမည္ဟုဆိုသည္။ 
ေငြသားအသံုးျပဳျခင္း၏ အဆင္ေျပမႈကို ေမးျမန္းသည့္အခါ "အက်င့္ျဖစ္ေနပါျပီ" ဟူေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ကို အမ်ားဆံုး ရရွိျပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း ေငြသားကို လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္မည့္သူ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

 အျခား ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းကို အသံုးမျပဳဘဲ ေငြသားေပးေခ်မႈကိုသာ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အလြန္အမင္း မွီခိုခဲ့မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားစုမွာ ေငြသားသည္ ကတ္မ်ား၊ 
မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ားထက္ အဘက္ဘက္မွ သာလြန္သည္၊ အဆင့္ျမင့္သည္ဟု 
ယူဆလ်က္ရွိသည္။ လူအမ်ားစုလက္ခံထားသည့္ ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းျဖစ္ကာ ပုဂၢလိက 
ရႈေထာင့္အရ အျမန္ဆံုး၊ အလံုျခံဳဆံုးႏွင့္ စိတ္အခ်ရဆံုး ျဖစ္သလို ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈကို 
အလ်င္ျမန္ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအရွိဆံုး နည္းလမ္းဟုလည္း 
မွတ္ယူထားၾကသည္။ (ပံု ၄-၂)

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၄   ေငြေပးေခ်ဆိုင္မႈရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့ ္သေဘာထားမ်ား

ေငြသား ATMကတ္

၉၉% ၉၇%

၁၄%
၃%

 ပုံ ၄-၁ 
 အသံုးျပဳေနသည့္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းႏွင့္ 

ပိုမိုႏွစ္ျခိဳက္္မႈ
 အသံုးျပဳေန
 ပိုမိုႏွစ္ျခိဳက္

 ေငြသား  ကတ္ျဖင့္စတုိးဆုိင္၌၀ယ္ျခင္း  မိုဘုိင္းေပးေခ်မႈ  အြန္လိုင္းကတ္ျဖင့္ေပးေခ်မႈ

၃၂%
၂၄%

၂၈%

၈၀%

စိတ္ခ်ရ

 ပံု ၄-၂ 
 ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းမ်ား 

အေပၚ အျမင္

၃၂% ၃၂%
၂၇%

၈၀%

ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္မ်ား 
မေပါက္ၾကားရန္ယံုၾကည္ရ

၂၉% ၂၆%၂၃%

၆၈%

သံုုးစြဲမႈကိုထိန္းေက်ာင္းရန္
လြယ္ကူ

၂၇% ၂၇%
၂၃%

၈၄%

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံသည္ဟုယူဆ

၃၃% ၃၃%
၂၆%

၈၂%

ျမန္ဆန္ထိေရာက္
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 လက္လီဆုိင္မ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္ လက္ခံမႈေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစုေပါင္း ေရာင္းရေငြ၏ 
၅.၈ ရာခိုင္နႈန္းအထိ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။၃

  
အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ GDP 
ကို တိုးတက္ေစေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ Moody's ၏ ေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္အရ 
အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅၄ခုႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္မဖြင့္မီ 
အခ်ိန္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ က်ပ္ ၅၅ ဘီလီယံ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ 
ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ 

 
ေငြသား လႊမ္းမိုးေနေသာေစ်းကြက္တြင္ လူအခ်ိဳ႔သာ ေငြသားမပါဘဲ ရွင္သန္ရန္ႀကိဳးစားမႈမွာ 
အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ေပ။ ေငြသားမပါဘဲ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာၾကာ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ထင္သလဲ 
ဟူေသာ ေမးခြန္းအေပၚ ၄၅ရာခိုင္ႏႈန္းက ေငြမပါဘဲ ၁ရက္ ရွင္သန္ႏုိင္မည္ဟု ေျဖၾကသည္။ 
အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းသည္မွာ လူ ၄ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးက ေငြသားမရွိဘဲ ၁ လေက်ာ္ 
ရွင္သန္ႏုိင္သည္ဟု ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

 ေငြသားအေပၚ အလြန္အမင္းမွီခိုေနၾကေသာ္ျငား ေငြသားမရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္ဟု အားလံုးနီးပါးက လက္ခံၾကသည္။ ၂၉ရာခိုင္ႏႈန္း လူမ်ားက 
လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေငြသားမဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေခ်ရွိသည္ဟုုုဆိုကာ 
၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာသူမ်ားကမူ လာမည့္ ၄ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 
(ပံု ၄.၃) အဆိုပါ အျမင္မွာ ၄င္းတို႔ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ေျပာင္းလဲမႈအရ ရွင္းျပႏိုင္သည္။ 

အထူးသျဖင့္  လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ အေတြ႕အၾကံဳအရ 
ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 အထက္တြင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည့္အတိုင္း အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈ 
ရွိၾကသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ (credit card) ႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္ (debit card) မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျပီး  

၂ ရာခိိုင္ႏႈန္းကမူ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္အသံုးျပဳကတ္ (prepaid card) ျပဳလုပ္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။ 
ပကတိတန္ဖိုးအရ အေရအတြက္ မမ်ားလွေသာ္လည္း လက္ရွိ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္မႈ 
၁ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိေသာ အဆိုပါကတ္တစ္မ်ိဳးစီအတြက္ ယင္းမွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ 
တိုးတက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (ပံု ၄.၃)

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၄   ေငြေပးေခ်ဆိုင္မႈရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့ ္သေဘာထားမ်ား

၃ ႏွစ္ေအာက္ ၄ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္ အထက္ ဘယ္ေတာ့မွ် 
မျဖစ္ႏုိင္

 ပုံ ၄-၃  
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြသားမဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 

ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်အတြင္း ေပၚထြန္းမည္
ဟူေသာေမးခြန္းကိုေျဖၾကားမႈ

၂၉%

၅၀%

၁၇%

၃% ၁%

ကတ္အားလံုး အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ျမီးစားကတ္ ဘဏ္ၾကိဳတင္ေပးကတ္

၂%

၁၁%

၁% ၁% ၁%

၇% ၇%

၂%
3% 3% 3%

 ပုံ ၄-၄
 ေငြေပးကတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္ရန္ 

ရည္ရြယ္ထားမႈ

 ကတ္ရွိ
 ကတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္

 ၃ စုစုေပါင္းကုန္ပစၥည္းေရာင္းရေငြႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ကုန္က်စရိတ္၊ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခ၊ ေငြသားလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ အာမခံ စရိတ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားစရိတ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ Visa ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္   Deloitte Consulting က ထုတ္ေ၀ေသာ “ေငြသားအသံုးျပဳမႈစရိတ္ ၂၀၁၂ 
အစီရင္ခံစာ” 

 ၄ www.visa.com/moodysanalytics
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 ေငြေပးေခ်ကတ္ျပဳလုပ္လုိရသည့္ အဓိကလႈံေဆာ္မႈအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
မွာ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ညီမႈရွိရန္ျဖစ္သည့္အျပင္ ပိုမိုရွင္းလင္းသည့္ 
ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းတစ္ခုဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု 
ကတ္ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္သူ ၃ ပံု ၂ ပံုက ဆိုသည္။ ေျဖဆိုသူ ထက္၀က္ကမူ 
ေငြသားအမ်ားအျပား သယ္ေဆာင္ရသည္ထက္ ကတ္သယ္ေဆာင္ရသည္က 
ပိုမိုစိတ္ခ်လံုျခံဳသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။

 ေျဖဆိုခ်က္မ်ားအရ ေဖာ္ျပသည့္ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ေငြအေၾကြမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္မရႈပ္ရျခင္း၊ ေငြျပတ္လပ္မႈ မရွိျခင္း၊ တိုးပြားလာသည့္ ကတ္အသံုးျပဳသူ 
လူတန္းစားတြင္ ပါ၀င္လာျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

 အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ 
မသိနားမလည္ျခင္းသည္ အဓိက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။ ကတ္ျပဳလုပ္ရန္ 
အစီအစဥ္မရွိသူမ်ားအနက္ အဓိကအခက္အခဲမွာ ဗဟုသုတ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကတ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ေျဖဆိုသူအနက္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ကတ္မရရွိႏိုင္ျခင္းမွာ ကတ္မ်ားအလုပ္လုပ္ပံုကို မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု 
အေၾကာင္းျပသည္။ ကတ္မလုပ္မီ ပထမဦးစြာ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိရန္ 
လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း ကန္႕သတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အျခား 
အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ သာမန္လူတန္းစားမ်ားေစ်း၀ယ္ေလ့ရွိသည့္ သမားရိုးက် 
စတိုးဆုိင္ အမ်ားစုက ကတ္ျဖင့္ေငြေပးေခ်မႈကို လက္မခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပားက 
ကတ္ျဖင့္ေငြေပးေခ်မႈကို လက္ခံလာရန္လိုအပ္သည္။ သံုးစြဲသူလူနည္းစု 
ေျပာဆိုေနၾကသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ ေငြလိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ကတ္ အသံုးျပဳ၍ 
မရႏုိင္ျခင္း၊ ပိုင္ရွင္မသိဘဲ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ မိမိကတ္အားအသံုးျပဳုျခင္း 
အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၄   ေငြေပးေခ်ဆိုင္မႈရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့ ္သေဘာထားမ်ား

“ကတ္သံုးရတာ 
စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ 
အမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ေစ်း၀ယ္ရင္ 
ကတ္သံုးတာ ေတြ႔ဖူးတယ္။ 
ပိုက္ဆံအမ်ားၾကီး သယ္မသြားရတာ 
ေကာင္းတာေပါ့။ ” 
—
အမ်ိဳးသမီး စက္ရံု ၀န္ထမ္းတစ္ဦး
အသက္ ၄၅ ႏွစ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
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အပိုင္း  ၅

  ထြန္းကားလာသည့္   
  ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ လားရာ

 တိုးတက္စျပဳလာသည့္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းပိုင္ဆုိင္မႈသည္ 
တစ္ရွိန္ထိုး တိုးတက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲရျပီးျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဆက္သြယ္ေရးက႑တစ္ရပ္ တစ္ေခတ္ဆန္းလာခဲ့ရာ 
အစိုးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆင္းကတ္ထုတ္ေဝမႈ အေရအတြက္မွာ 
၄၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ၿပီး 
၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ႀကီးမားေ
သာတိုးတက္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ဆင္းကတ္ တစ္ခုထက္မက 
ကိုင္ေလ့ရွိသျဖင့္ ယင္းကိန္းဂဏန္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူအေရအတြက္ (မိုဘိုင္းထိုးေဖာက္မႈ)ကို 
အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားမျပဳေခ်။ (ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆)

 မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္သည့္ တယ္လီေနာ၏ အစီရင္ခံစာအရ ဆင္းကတ္သံုးစြဲမႈမွာ 
၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္သြားျပီး စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈမွာမူ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။၅

 ယခု ေကာက္ယူသည့္ အခ်က္အလက္အရ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမိဳ႔ျပေနလူၾကီးမ်ားတြင္ 
စမတ္ဖုန္းမ်ားရွိသည္။ ၁၀ ပံု ၁ ပံု သာလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ား ရွိၾကသည္။  
(ပံု ၅-၁)

 မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈႏွင့္အတူ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူဦးေရလည္း တိုးတက္လာသည္။ 
မိုဘုိင္းဖုန္း သံုးစြဲမႈ၏ ထက္၀က္ခန္႔တြင္ အင္တာနက္ေဒတာ သံုးစြဲမႈပါရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အင္တာနက္သံုးစြဲမႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။၆ 
လူမႈမီဒီယာမွာ သံုးစြဲမႈအျမင့္မားဆံုးျဖစ္ကာ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ေဖ့စ္ဘြတ္အသံုးျပဳၾကျပီး အျခား လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွာလည္း လူၾကိဳက္မ်ားၾကသည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၅  ထြန္းကားလာသည့ ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ လားရာ

စမတ္ဖုန္း ကြန္ပ်ဴတာ တက္ဘလက္ စမတ္နာရီ

 ပုံ ၅-၁ 
ပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္မႈ

၉၅%

၁၁% ၁၀%
၂%

 ၅ တယ္လီေနာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑အစီရင္ခံစာ
 ၆ https://www.internetworldstats.com
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 ယင္းသို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လူဦးေရ၏ ၄၄ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ေလွ်ာ့ေစ်း ေရာင္းခ်ပြဲ၊ ေစ်းပြဲေတာ္ႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ 
လိပ္စာအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ လိုလားၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

 ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း (Contactless payments) မွာ အီလက္ထေရာနစ္ 
အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ကတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကတ္သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္စရာမလိုဘဲ ကတ္ (သို႔မဟုတ္) 
ဖုန္းကို ဆန္ဆာ(sensor)ႏွင့္ထိရံုမွ်ျဖင့္ ျပဳလုပ္နုိင္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ 
ေငြေပးေခ်ျခင္း (Contactless payments) တြင္ လက္မွတ္စစ္ေဆးစရာမလိုဘဲ ပုိင္ဆုိင္မႈကို 
ဆန္္းစစ္ႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိသည္။

 ျမိဳ႕ျပရွိသံုးစြဲသူမ်ား၏ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း (Contactless 
payments) အေၾကာင္းသိၾကသည္။ ယင္း ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာလွ်င္ မိမိတို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကို 
အသံုးျပဳ၍ ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း (Contactless payments) ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
သတိျပဳမိၾကသည္။ မိုဘုိင္းေငြေၾကး၏ေယဘုယ်သေဘာတရားကို လူသံုးေယာက္တြင္ 
ႏွစ္ေယာက္မွ သတိျပဳမိလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ 

 ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း (Contactless payments) ကို မည္သူမွ် လက္ေတြ႔အမွန္တကယ္ 
အသံုးမျပဳဖူးေပ။ သို႔ေသာ္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း က အသံုးျပဳလိုေၾကာင္း ေျပာသည့္အတြက္ 
စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္မားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ (ပံု ၅-၅)။ အဆုိပါ စိတ္၀င္စားမႈကို အမွန္တကယ္ 
အသံုးျပဳမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ မည္သုိ႔ေငြေပးေခ်ရသည္ကို ပိုမုိသိရွိနား
လည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၅  ထြန္းကားလာသည့ ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ လားရာ

ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း 
(Contactless Payments) 

 ပံု ၅-၄
မိုဘိုင္းဖုန္းေပးေခ်မႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား

ဖနု္းေပ်ာက/္
အခိုးခရံျခင္း

၆၉%

ဗိုင္းရပ္စ္ 

၃၉%

က်သင့္ေငြပမာဏ 
မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ 

၃၃%

မိမိဖုန္းအား 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
အသံုးျပဳမႈ 

၃၃%

ဖုန္းမွာဟက္ကာမ်ား၏ 
တိုက္ခိုက္ခံရမႈ 

၂၁%

မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
အခ်က္မ်ားကို 
ကုမၸဏီက 
အလြဲသံုးစားျပဳမႈ

၁၈%

ကုမၸဏီအား 
ဟက္ကာတိုုက္ခိုက္
ခံရျပီး မိမိ ကိုယ္ပိုင္ 
အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပါက္ၾကားမႈ

၁၁%

ကုမၸဏီအား 
ဟက္ကာတိုုက္ခိုက္ခံရျပီး  
မိမိ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပါက္ၾကားမႈ

၁၁%

မိဘုိုင္းေပးေခ်မႈမ်ားအတြက ္
ကုမၸဏီက 
လံုေလာက္သည့္ 
လံုျခံဳေရးစီမံထားမႈမရွိျခင္း

၉%

 စိတ္၀င္စားမႈ

ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ 
ေငြေပးေခ်ျခင္း

လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔
တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်
မႈမ်ား (Peer to Peer 
Payments)

မိုဘိုင္း 
အက္ပလီေကးရွင္းမွ 
ေငြေပးေခ်မႈ 

မိုဘိုင္း 
အက္ပလီေကးရွင္းမွ 
ေငြလႊဲမႈ 

QR ေပးေခ်မႈ 

၅၀%

၃၅%

၉%

၂၃%
၁၉%

ပံု ၅-၅
ေခတ္စားလာသည့္
ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ 
စိတ္၀င္စားမႈ

 စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေစ်း၀ယ္ျခင္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လံုး၀မရွိသေလာက္ျဖစ္ကာ 
သံုးစြဲသူမ်ား၏ ၂ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ မုိဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေစ်း၀ယ္ဖူူးၾကသည္။ 
ေဘလ္ေပးေခ်ႏုိင္မႈမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား ေဘလ္ခြဲေ၀ေပးေခ်ႏိုင္မႈ၊ အသိေပးခ်က္
မ်ားခ်က္ခ်င္းရရွိႏုိင္မႈ၊ ဖုန္းအသံုးျပဳေငြေပးေခ်သည့္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဆုမ်ား 
ဖန္တီးေပးမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းမွတစ္ဆင့္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို သံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ 
တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သံုးစြဲသူမ်ားကဆုိသည္။ 

 သို႔ေသာ္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ အကယ္၍ 
ဖုန္းအခိုးခံရပါက သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္လံုျခံဳေရးျဖစ္
သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲစိုးရိမ္ရမည့္ အခ်က္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ထိခိုက္ခံရမႈ၊ ဟက္ကာမ်ားမွ 
တုိက္ခိုက္မႈမွခံရႏုိင္မႈ၊ က်သင့္ေငြပမာဏ မမွန္မကန္ ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ မိမိဖုန္းအား 
တျခားတစ္စံုတစ္ဦးက အသံုးျပဳျပီး မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရမႈတို႔ 
ျဖစ္သည္။ (ပံု ၅-၄)

မိုဘုိင္းမွတစ္ဆင့္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
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 ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ထက္ဝက္သည္ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား (Peer 
to Peer Payments) ကို သိရွိၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အနက္မွ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ 
အမွန္တကယ္အသံုးျပဳဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်
မႈမ်ား (Peer to Peer Payments) ကို အဓိကအသံုးျပဳသည့္ပံုစံမ်ားမွာ စိုက္သံုးစြဲေပးထား 
သည့္ေငြေၾကးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း၊ က်သင့္ေငြခြဲေ၀ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္ငွားခေပးျခင္းကဲ့သို႔ 
ထပ္ခါထပ္ခါ ေပးရသည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔တိုက္ရိုက္ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ား (Peer to Peer Payments) ကို အသံုးျပဳျခင္း၏ အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ 
အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း၊ လုပ္ငန္းျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ လံုျခံဳးေရးစနစ္တုိ႔ 
ျဖစ္သည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား (Peer to 
Peer Payments) ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ (ပံု-၅-၅)။ သို႔ရာတြင္ 
ကုန္က်စရိတ္ ခြဲေ၀က်ခံရန္အတြက္ မည္သို႔ ေငြေပးေခ်ၾကမည္ကို ေမးျမန္းသည့္အခါ 
ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်မႈႏွင့္ ဘဏ္မွေငြလႊဲမႈမ်ားကို ႏွစ္သက္သည့္ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္းကသာလွ်င္ လူ
တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်မႈ (Peer to Peer Payments)သည္ ၀န္ေဆာင္မႈကို 
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

 Chat-apps မ်ားအသံုးျပဳ၍ျပဳလုုပ္ေသာ မိုဘိုင္းေပးေခ်မႈအေၾကာင္းကိုသတိျပဳမိသူ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း 
သာရွိျပီး ၉ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသံုးျပဳရန္ စိတ္၀င္စားသည္။ အဆိုပါ Chat-apps မ်ားအသံုးျပဳ၍ 
ေငြလႊဲလိုျခင္း ရွိ/မရွိ သီးျခားေမးျမန္းသည့္ အခါ ၄ ပံု ၁ ပံုက အသံုးျပဳလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ 
(ပံု ၅-၆)

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း၅  ထြန္းကားလာသည့ ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ လားရာ

လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔တိုက္ရိုက္ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ား (Peer to Peer 
Payments)  

Chat-apps မ်ားသံုး၍ 
မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ား

 Chat-app မ်ားအသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ေသာမိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ 
အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္း၊ အခ်ိန္မေရြးအသံုးျပဳႏုိင္သျဖင့္အဆင္ေျပျခင္း၊ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တိုင္း 
ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ရန္မလိုသျဖင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ Chat-app မ်ားအသံုးျပဳ၍ မိုဘိုင္းမွျပဳလုပ္ 
ေသာေငြေပးေခ်မႈမွာ ပိုမိုစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္နည္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆုိျခင္းမွာ 
ထူးျခားသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၁၀ ပံု ၁ ပံုသည္ QR ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းကို သိရွိၾကျပီး ၄င္းတို႔အနက္ 
၂ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳဖူးၾကသည္။ ၁၉ရာခိုင္ႏႈန္း မွာမူ 
သံုးစြဲရန္ စိတ္၀င္စားသည္။ (ပံု ၅-၅)။ အျခားေခတ္စားလာေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္း
လမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ျမန္ဆန္ျခင္းတို႔မွာ QR ေငြေပးေခ်မႈ၏ 
အဓိကအားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

QR ေငြေပးေခ်မႈမ်ား

မုိဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ အက္ပလီေကးရွင္းမ ွ
 ေငြေပးေခ်မႈ 

 ပုံ ၅-၆
မိဘုိငု္းေငြေပးေခ်မႈႏငွ့ ္အကပ္လီေကးရငွ္းအသံုးျပဳ၍ 
ေငြလႊဲျခင္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ

၉%

၂၃%
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အပိုင္း  ၆

  သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားမ်ား

 ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိအသံုးျပဳမႈ၊ 
ေနာင္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားမႈတို႔အေပၚ အေျခခံလ်က္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အမ်ိဳးအစား ၄ 
မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္သည္။ (ပံု-၆-၁)

• စတင္သုံးစြဲေနသူ  
 ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

• သုံးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ  
 ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း  

• ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ 
အမွန္တကယ ္
သံုးစြဲမည့္သူ  

 ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း

• သမရိုးက်သံုးစြဲသ ူ
 ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း

 သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးတြင္ သမရိုးက်သံုးစြဲသူမ်ားမွ စတင္သံုးစြဲေနသူအမ်ိဳးအစားအထိ 
ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အသက္အရြယ္ တျဖည္းျဖည္း ငယ္သြားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ 
ငယ္ရြယ္သူမ်ားသည္ ေခတ္မီ ေငြေၾကးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကို သံုးစြဲရန္ပိုမိုစိတ္
အားထက္သန္လ်က္ရွိၾကျပီး အသက္အရြယ္ၾကီးေသာ သံုးစြဲသူမ်ားမွာမူ ပိုမိုသတိၾကီးစြာသံုးစြ ဲ
လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သမားရိုးက်သံုးစြဲသူမ်ား၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အသက္ ၅၂ ႏွစ္ 
အထက္ျဖစ္ကာ စတင္သံုးစြဲေနသူႏွင့္ သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူတို႔အနက္ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၆ ဦးမွာ အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၃၆ ႏွစ္ၾကားျဖစ္ၾကသည္။ (ပံု ၆-၂)

သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဦးေရအနည္းငယ္မ်ားသည္မွအပ သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားမ်ား
အားလံုးတြင္ က်ား/မ ကြာဟမႈမ်ားစြာမရွိေခ်။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း ၆   သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားမ်ား

ဘဏ္တြင္ေငြစာရင္းဖြင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေခတ္သစ္ေငြေပးေခ်မႈပံုစံမ်ားကို စိတ္မဝင္စား

ဘဏ္တြင္ေငြစာရင္းဖြင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေခတ္သစ္ေငြေပးေခ်မႈပံုစံတို႔မွ တစ္ခုခုကို 
စိတ္ဝင္စားမႈရွိ

ဘဏ္တြင္ေငြစာရင္းဖြင့္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ေခတ္သစ္ 
ေငြေပးေခ်မႈပံုစံတို႔တြင္ 
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို စိတ္ဝင္စား

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားၿပီး 
ေခတ္သစ္ေငြေပးေခ်မႈပံုစံမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳလ်က္ရွိ

 ပုံ ၆-၁ 
ေငြေၾကးပစၥည္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈအရ 
ခြဲျခားႏုိင္ေသာ သံုးစြဲသူမ်ိဳးအစား

၂၆% ၄၂% ၁၀%၂၂%

 အသက္ ၅၂ႏွစ္ အထက္
 အသက္ ၃၇ မွ ၅၁ ႏွစ္
 အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၆ ႏွစ္

ေရွးရိုးစဲြသံုးစြဲသူ

၂၁%

၄၀%

၃၉%

ေနာက္က်သံုးမည့္သူ

၁၆%

၃၄%

၅၀%

သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ

၉%

၃၁%

၅၉%

စတင္သံုးစြဲေနသူ

၁၀%

၃၄%

၆၁%

 ပုံ ၆-၂
သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
အသက္အပိုင္းအျခား

သမရိုးက်သံုးစြဲသူ 
ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္အမွန္

တကယ္သံုးစြဲမည့္သူ 
သံုးစြဲရန္
ဆႏၵရွိသူ 

စတငသ္ံုးစြဲေနသ ူ

ဘဏ္ေငြစာရင္းအျပင္ ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားကို
စတင္အသံုးျပဳေနၾကျပီျဖစ္ေသာ သံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဘဏ္ေငြစာရင္းအျပင္ ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳရန္ စိတ္၀င္စားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္စာရင္း 
သို႔မဟုတ္ ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္း တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳေကာင္း 
အသံုးျပဳေနမည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အသံုးျပဳေနျခင္းမဟုတ္ေပ။

ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္း
လမ္းသံုးသည္။ (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္ (သို႔မဟုတ္) 
ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းသံုးရန္ စိတ္၀င္စားသည္။

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားသံုးရန္
စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေပ။
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 စတင္သံုးစဲြေနသူႏွင့္ သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူတို႔မွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္အမွန္တကယ္သံုးစြဲ
မည့္သူ ႏွင့္ သမားရိုးက်သံုးစြဲသူမ်ားထက္ ပိုမို ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သံုးစဲြသူအမ်ိဳးအစား ဆက္စပ္မႈအခ်ိဳ႕လည္း ေတြ႔ရသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား၊ 
ကာယလုပ္သားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ သမာရိုးက်သံုးစြဲသူမ်ား 
ျဖစ္ေလ့ရွိကာ အေရာင္းစာေရးမ်ား၊ ရံုး၀န္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ သို႔မဟုတ္ စတင္သံုးစြဲေနသူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

 အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စတင္သံုးစြဲေနသူ အားလံုးမွာ ဘဏ္ေငြ
စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီးျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔အနက္ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ATMကတ္မ်ားကိုလည္း 
သံုးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ စတင္သံုးစြဲသူ အမ်ိဳးအစား၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ား 
ရွိၾကသျဖင့္ အဆိုပါကတ္မ်ားကို အေရအတြက္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပိုင္ဆုိင္သည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္သည္။ (ပံု ၆-၃)

 အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ စတင္သံုးစြဲေနသူမ်ားမွာ ေခတ္စားေနသည့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္/ေစ်း
၀ယ္ျခင္းပံုစံ တစ္ခုခုကို အနည္းဆံုး အသံုးျပဳေနရမည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္ 
စတင္သံုးစြဲသူမ်ားအား အျခားသံုးစြဲသူ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ သိသိသာသာ ကြဲျပားေစသည့္ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ စတင္သံုးစြဲသူမ်ား၏ ၇၇ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ဖူူးၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ စတင္သံုးစြဲသူမ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေစ်း၀ယ္ျခင္း၊ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ 
တုိက္ရိုက္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား (Peer to Peer) သို႔မဟုတ္ QR စနစ္ေငြေပးေခ်ျခင္းတို႔ကို 
အသံုးျပဳရန္ အလားအလာ ပိုမ်ားသည္။ (ပံု ၆-၄)

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း ၆   သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားမ်ား

၃၆%

၅၆%

၁၀၀%

ဘဏ္စာရင္း

 ပုံ ၆-၃
သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
ဘဏ္ေငြစာရင္းႏွင့္
ကတ္ပိုင္ဆုိငမ္ႈ ၃၃%

၇၉%

၅၂%

ATMကတ္

၁၃%

၀%၁%

အသားတင္- ကတ္အားလံုး

၂% ၅%၃%

အသားတင္-အာမခံအားလံုး

 ေနာက္က်သုံးမည့္သူ  သံုးစြဲရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူ

 စတင္သံုးစြဲေနသူ

 ေနာက္က်သုံးမည့္သူ  သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ  စတင္သံုးစြဲေနသူ

၉% ၁၁%

၇၇%

အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္

 ပုံ ၆-၄ 
သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားလိုက္ 
အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္မႈႏွင့္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေပးေခ်မႈ

၂%
၁၁%

၀%

စမတ္ဖုန္းျဖင့္ေစ်း၀ယ္

၇%
၁၃%

၁%

ပတီူးပတုိီကရ္ိကု္
ေငြေပးေခ်ဖူး

၀%

၁၄%

၂%

QRေငြေပးေခ်မႈ သံုးဖူး

သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားအလုိက္ 
ဘဏ္ေငြစာရင္းပိုင္ဆုိင္မႈ
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 စတင္သံုးစဲြေနသူႏွင့္ သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူတို႔အနက္ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၈ ဦး၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ 
အမွန္တကယ္သံုးစြဲမည့္သူမ်ား၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔မွာ ဘဏ္ေငြစာရင္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္၏ 
ေနာက္ထပ္၀န္ေဆာင္မ်ားကို သံုးစြဲလိုၾကသည္။ (စတင္သံုးစဲြေနသူမ်ားမွာမူ ဘဏ္ေငြစာရင္း ရွိျပီး 
ျဖစ္သည္။)

 စတင္သံုးစဲြေနသူႏွင့္ သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူတို႔မွာ ေငြေပးေခ်ကတ္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 
အာမခံထားရွိရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားၾက သည္။ (ပံု ၆-၅)

 ေခတ္စားလာေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စတင္သံုးစဲြေနသူႏွင့္ 
သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူတို႔မွာ နည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို စိတ္၀င္စားၾကျပီး Chat-app မ်ားကိုသံုး၍ 
ေငြလႊဲျခင္းႏွင့္ QR ေပးေခ်မႈစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ပိုမို စိတ္၀င္စားၾကသည္။

 ေငြေပးေခ်ကတ္၊ အာမခံ စသည့္ ပံုမွန္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မူ စတင္သံုးစဲြေနသူ 
အမ်ိဳးအစားသည္ သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူအမ်ိဳးအစားထက္ ပို၍စိတ္၀င္စားၾကျပီး 
အသစ္ေခတ္စားလာေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ားတြင္မူ 
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းသစ္မ်ားအားလံုးကို စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍မူ 
သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ အမ်ိဳးအစားသည္ စတင္သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားထက္ ပိုမ်ားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
(ပံု ၆-၆)

 လက္ရွိ ေငြေပးေခ်မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားမွာ 
သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု သိသိသာသာကြဲလြဲမႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ သိသိသာသာကြဲျပားရျခင္းမွာ လူတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ အသိပညာအဆင့္ႏွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာထား 
ကြာျခားျခင္းမ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္သည္။

 သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ စရိုက္လကၡဏာသေဘာသဘာဝမ်ားကို 
ပိုမိုထဲထဲ၀င္၀င္သိရွိႏုိင္ျပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားျပဳစုႏုိင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
အဆုိပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို လာမည့္ေနာက္အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အပိုင္း ၆   သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားမ်ား

၃%

၁၅%၁၁%

ကတ္မထည့္ဘဲေပးေခ်မႈ

 ပုံ ၆-၆ 
သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေပးေခ်မႈအေပၚ 
စိတ္၀င္စားမႈ 

၁၃%
၂၁%

၄၂%

တစ္ဦးမွ တစ္ဦး 
တိုက္ရိုက္ေပးေခ်မႈ

၁၄%

၂၈%

5%

အက္ပလီေကးရွင္းသံုးေပးေခ်မႈ

၉%

၄၃%

၅၁%

QR ေပးေခ်မႈ

၁၆%

၃၉%

၅၄%

အက္ပလီေကးရွင္းမွ ေငြလႊဲမႈ

 ပံု ၆-၅
သံုးစြဲသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဘဏ္ေငြစာရင္းႏွင့္ ကတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္

၅၁%

၈၅%၈၂%

၀%

ဘဏ္စာရင္း/၀န္ေဆာင္မႈ

၄၂%

၆၀%

၈၉%

၀%

ATMကတ္

၅%

၂၀%

၃၉%

၀%

အသားတင္-ကတ္အားလံုး

၃%

၁၃%

၂၈%

၀%

အေၾကြး၀ယ္ကတ္

၃%

၁၂%

၂၇%

၀%

ႀကိဳတင္ေငြေပးကတ္

၇%
၁၄%၁၅%

၂%

အသားတင္-အာမခံအားလံုး

၀% ၀%

၁၁%
၄%

ၾကိဳတင္ေပးျဖည့္ကတ္

 ေရွးရိုးစြဲသံုးစြဲသူ  ေနာက္က်သုံးမည့္သူ  သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ  စတင္သံုးစြဲေနသူ

 ေနာက္က်သုံးစြဲမည့္သူ  သံုးစြဲရန္  
ရညရ္ြယခ္်ကရ္ွသူိ

 စတင္သံုးစြဲေနသူ

ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



26

ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း
 • အသက္ ၃၆ ႏွစ္ရွိ စီးပြားေရးသမားျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ကေလး ၂ ေယာက္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၂ ထပ္တုိက္    

 တုိက္ခန္းတြင္ေနထုိင္သည္။  
 • ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ အဓိကလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊  

 လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ စမတ္ဖုန္း စသည္တုိ႔ပိုင္ဆိုင္သည္။ 
 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚအျမင္
 • ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္ကတည္းက စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ္လည္း  

 လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွစ၍ စီးပြားေရးေႏွးေကြးလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားသည္  
 အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိသည္။  

 •  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းမဟုတ္ေပ။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ပိုမုိခက္ခဲသည္ဟ ု
 ယံုၾကည္သည္။ 

 •  တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားလည္း တိုးတက္တက္လာမည္ဟု  
 ယံုၾကည္သည္။ 

 • အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္စနစ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုတက္ၾကြေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု  
 ယူဆသည္။ 

 • ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပိုမုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသးသည္။
 •  လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပိုမိုေထာက္ခံအားေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထြန္းကားလာရန္  

 ဆႏၵျပဳသည္။
 

 
 

ဘဏ္လုပ္ငန္း
• ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိသည္။ 
• လက္ရွိ ဘဏ္ေငြစာရင္းကို ၎၏လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေဖာက္သည္မ်ားထံမွ ခ်က္လက္မွတ္ လက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ားအတြက္သာ 

အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 
• ဘဏ္၌ေငြစုေဆာင္းျခင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ထင္သည္။ 
• ေငြထုတ္ျခင္း၊ ေငြသြင္းျခင္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္သို႔အျမဲသြားရသည္မွာ အဆင္မေျပေပ။ သူသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအတြက္ 

မၾကာခဏဆုိသလို ေငြေၾကးပမာဏမ်ားမ်ား ထုတ္ယူရန္လိုအပ္သည္။ 
• ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ သူ၏တန္ဖိုးရိွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သည္။ 
• စုေငြအေပၚဘဏ္ကေပးသည့္ အတိုးမွာ အဆုိပါအားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ မကာမိဟု ထင္သည္။
 

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၁ ကိုေအာင္၀င္း၊ စီးပြားေရးသမား စတင္သံုးစြဲေနသူ

ေလ့လာခ်က္-၁ 
ကိုေအာင္၀င္း၊ စီးပြားေရးသမား 
စတင္သံုးစြဲေနသူ

“အခုအခ်ိန္မွာေတာင္ ေစ်း၀ယ္တာ၊ ေငြေပးေခ်တာေတြမွာ ေငြသားကို 
သိပ္မသံုးေတာ့ဘဲ ကတ္ေတြကိုပိုသံုးလာတယ္။ အနာဂတ္မွာ 
ကတ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းေတြကို 
ပိုျပီးအသံုးျပဳလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
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ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ
• ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အာရွဓနဘဏ္၏အၾကပ္အတည္းကို ၾကားဖူးထားေသာေၾကာင့္ ၄င္း၏စိတ္အတြင္းတြင္ ဘဏ္မ်ားအေပၚယံုၾကည္မႈမရွိေခ်။ 
• သုိ႔ေသာ္ သူသည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚမယံုၾကည္မႈမွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့ပါးလာလ်က္ရွိသည္။ 
• ဘဏ္မ်ားအေပၚယုံၾကည္မႈရွိျပီး ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္သူ တစ္စထက္တစ္စ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ 

အဆုိပါဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

ေခ်းေငြမ်ား
• ကုိယ္ေရးကိုယ္တာလိုအပ္ခ်က္ထက္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အတြက္သာ ေငြေခ်းလုိသည္။
• ေငြလိုအပ္ပါကလည္း ဘဏ္မွေခ်းယူျခင္းထက္ မိမိ၏မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ုိင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း စသည့္ လူမႈေရးကြန္ယက္အတြင္းမွသာ 

ေငြေခ်းယူလိုသည္။ 
• စာရြက္စာတမ္းအမ်ားအျပားလိုအပ္ျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမ်ားကို အေပါင္အျဖစ္တင္ျပရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 

သူသည္ဘဏ္မွေငြေခ်းယူျခင္း မျပဳလိုေပ။ 

ေငြစုေဆာင္းျခင္း
• ၀င္ေငြအမ်ားစုကို လုပ္ငန္းအတြင္း ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနရသျဖင့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေငြမ်ားစြာမစုေဆာင္းႏိုင္ေသးေပ။
• သူ႔အေနျဖင့္ စုေဆာင္းထားသည္တို႔မွာ ရံုးႏွင့္အိမ္ရွိ မီးခံေသတၱာမ်ားထဲတြင္ ရွိသည့္ပမာဏမွ်သာျဖစ္သည္။ 

အာမခံ
• အာမခံမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ ထုတ္ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အေနျဖင့္ အသက္အာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ အိမ္အာမခံ၊ ကားအာမခံ 

စသည္ျဖင့္ အာမခံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတိျပဳမိပါသည္။
• သုိ႔ေသာ္ အာမံမွာ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အေၾကာင္းအရာအသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။ သူသည္ အနာဂတ္တြင္ အာမခံ ထားေကာင္းထားမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေပးေခ်မႈ အေလ့အထ
ေငြသား
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းျပဳသည့္အခါ လက္ေတြ႔က်ျပီးမေရွာင္လႊဲႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမွာ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ 
• ကုိေအာင္အေနျဖင့္ သံုးစြဲရလြယ္ကူျပီး အခ်ိန္တုိင္း၊ ေနရာတုိင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ျခင္းကိုသာ အဓိကျပဳလုပ္သည္။
• ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ရသည္တုိ႔မွာ လံုျခံဳမႈ၊ ခိုးယူခံရႏုိင္မႈ၊ ေငြစကၠဴပ်က္စီးမႈ၊ ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္မႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
• Debit Cards ႏွင့္ ATMကတ္ ဟူသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ သူသည္ 

အဆုိပါကတ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အတူတူဟုသာယူဆျပီး ေငြထုတ္ယူရန္အတြက္ အဓိကအသံုးျပဳသည္။ 
• Debit card သည္ သံုးစြဲရအဆင္ေျပျပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေငြသားအသံုးျပဳရသည္ထက္ ပိုမုိလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိပါသည္။ 
• သူသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ မလုပ္ဖူးေသးပါ။ အေၾကြး၀ယ္စနစ္မွာ အသံုး၀င္ေသာ္လည္း စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိပါက 

အတိုးႏႈန္းမ်ားစြာ ေပးရႏုိင္ပါသည္။  

လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းဆုိင္ရာသေဘာထား
• သူသည္ လူမႈမီဒီယာကို တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ Facebook ႏွင့္ Viber 

အား တစ္ေန႔ လွ်င္ ၂ နာရီခန္႔ သံုးစြဲသည္။ 
• ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကားအြန္လုိင္းေစ်းဝယ္ျခင္းမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား တုိးတက္လာမႈအတြက္ ဝမ္းသာမိပါသည္။ 

လာမည့္အနာဂတ္တြင္ နည္းပညာေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုိုးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ (ဥပမာ အိမ္အေရာက္ပစၥည္းပို႔သည့္ 
အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား။)

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၁ ကိုေအာင္၀င္း၊ စီးပြားေရးသမား စတင္သံုးစြဲေနသူ
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အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္း
• သူသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္အေရာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၊ www.shop.com.mm တို႔မွတစ္ဆင့္ အြန္လိုင္း ေစ်း၀ယ္ဖူးသည္။ ၀ယ္ယူခဲ့ဖူးသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ 

အ၀တ္အစားမ်ားျဖစ္သည္။
• အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ရျခင္းမွာ အဆင္ေျပေသာ္လည္း မွာယူမႈမျပဳခင္ ပစၥည္းကို ကုိယ္တုိင္စစ္ေဆး၍မရေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးမမွန္ 

ျဖစ္မည္ကို စိတ္ပူရသည္။
• ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ပစၥည္းေရာက္ေငြေခ်စနစ္ကို ပိုမုိႏွစ္သက္သည္။ ေငြၾကိဳေပးရမည္ဆုိပါက သံသယရွိသည္။
• သူသည္ အြန္လိုင္းမွမၾကာခဏ ေစ်း၀ယ္ေလ့မရွိေသာ္လည္း မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္မူ အလြန္သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈဆုိင္ရာေခတ္ေရစီးေၾကာင္း
• မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ေငြေပးေခ်ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို လူမ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳလာျခင္းမွာ 

ေခတ္ႏွင့္အမီလိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမုိသတိျပဳမိလာျခင္းႏွင့္ စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ဟု ယူဆသည္။
• ယခုလက္ရွိတြင္ သူသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီတာေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ားအတြက္ OK ေဒၚလာကို အသံုးျပဳေနသည္။ အျခား 

Red Dot ႏွင့္ Wave Money တို႔ရွိသည္ကိုလည္း သိေသာ္လည္း မသံုးဖူးပါ။ အဓိက အားသာခ်က္မွာ ေန႔စဥ္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

စိုးရိမ္မႈမ်ား
• သူသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ေငြေပးေခ်ရာတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို စိုးရိမ္သည္။ မီတာခ/ေရခမ်ား ေပးေခ်ရာတြင္ ၀န္ေဆာင္ချမင့္မားျခင္း၊ ေငြေၾကး

အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမရွိျခင္းကဲ့သို႔ နည္းပညာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းေႏွးေကြးျခင္းစသည့္ 
အေျခအေနမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္သည္။  

• မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈအက္ပလီေကးရွင္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ၀င္ေငြႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ အပါအ၀င္ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရျခင္းသည္ သူ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိပါ။ 

QR စနစ္ေငြေပးေခ်ျခင္း
• QR စနစ္ေငြေပးေခ်ျခင္းအေၾကာင္း သိရိွျပီးျဖစ္ကာ ေကာ္ဖီဆုိင္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္ခန္႔ သံုးဖူးသည္။ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာက်ေသာ္လည္း ဆိုင္အနည္းငယ္တြင္သာ အသံုးျပဳႏုိင္သျဖင့္ သံုးစြဲႏုိင္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ 
ကိုေအာင္အေနျဖင့္ အဆုိပါနည္းလမ္းသည္ ေခတ္စားလာမည္ဟု ယူဆသည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၁ ကိုေအာင္၀င္း၊ စီးပြားေရးသမား စတင္သံုးစြဲေနသူ
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“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အသံုးစရိတ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ 
ဘဏ္မွာေငြစုခ်င္ပါတယ္။ လက္ထဲမွာေငြရွိရင္ ဟိုဟာ ဒီဟာ 
ေလွ်ာက္၀ယ္မိတယ္။”

ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း
• အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိျပီး မႏၱေလးကုန္တိုက္တစ္ခုတြင္ အေရာင္းစာေရးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္။ 
• အေမ၊ အစ္မတို႔ႏွင့္အတူ အုတ္ညႇပ္ သစ္သားအိမ္တြင္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ 
• တီဗြီ၊ ေလေအးေပးစက္၊ စမတ္ဖုန္း၊ စကုိင္းနက္ေကဘယ္တီဗြီ၊ ကင္မရာ၊ လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္သြားလာရန္အတြက္ 

ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တစ္စီးရွိသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚအျမင္
• အမ်ားအျမင္တြင္ လက္တေလာအခ်ိန္၌ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈသည္ ေႏွးေကြးသြားသည္ဆုိေသာ္လည္း ၎၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြေၾကး 

အေျခအေနမွာမူ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 
• သူသည္ တုိင္းျပည္၏ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္သည္။ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈအပါအ၀င္ အိမ္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ 

လက္လီလုပ္ငန္းပိုင္းမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ထင္သည္။ 
• အစိုးရသည္ တုိင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ အျပင္းအထန္ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး တုိင္းျပည္၏ 

စီးပြားေရးသည္လည္း တုိးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

ဘဏ္လုပ္ငန္း
• ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိသည္။ ေငြေၾကးကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျပီး သံုးစြဲႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာေၾကာင့္ ဘဏ္၌ ေငြစုေဆာင္းလိုသည္။  
• သူသည္ လက္ထဲတြင္ ေငြရွိလွ်င္ ပိုမုိသုံးစြဲတက္သည္။ ဘဏ္၌ ေငြအပ္ထားပါက ပုိမုိစိတ္ခ်ရျပီး အတိုးလည္းရသည္ဟု ဆိုသည္။ 
• ဘဏ္တြင္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ျပဳရန္အတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္အျပင္အခ်ိန္အလြန္ကုန္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔  

မၾကာခဏ သြားေလ့မရွိေပ။ 
• ATMစက္မ်ားႏွင့္ မုိဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈရွိသည္ကို သေဘာက်သည္။ ATMကတ္ရွိေသာေၾကာင့္ သြားေလရာကို 

ေငြသားအမ်ားအျပားသယ္သြားစရာမလိုဘဲ မိမိပိုက္ဆံကို အခ်ိန္မေရြးထုတ္ယူႏုိင္သည္။
• သုိ႔ေသာ္ နည္းပညာဆုိင္ရာစနစ္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေႏွးေကြးမႈမ်ားျဖစ္တက္သကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ရံ ATMစက္မ်ားခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း၊ ေငြျပတ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းပါသည္။
• မိုဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမွာ ထိေရာက္၊ ျမန္ဆန္သည္။ သူသည္ ဘဏ္အက္ပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆာဗာ/ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္မွာ ပ်က္တတ္သည္။ 

ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ
• ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘဏ္အၾကပ္အတည္းတြင္ ၄င္းမိသားစု၏ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးဆံုးရႈံးမႈမ်ားရွိသည္ကို ၾကားသိထားဖူးေသာ္လည္း 

ယခုအခါ ဘဏ္မ်ားကိုပိုမိုစနစ္တက်စည္းၾကပ္လာသည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚယံုၾကည္မႈရွိသည္။ 
 
ေခ်းေငြမ်ား
• ၎အေနျဖင့္ မည္သည့္ေခ်းေငြမွ မယူဖူးပါ။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္လာပါက ေခ်းယူလိုသည္။
• ေခ်းေငြမွာ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည္။ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

ေခ်းေငြမ်ားကို အခ်ိန္မီျပန္လည္ မေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၂ ကိုသီဟေဇာ္၊ အေရာင္းစာေရး သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ

ေလ့လာခ်က္-၂ 
ကိုသီဟေဇာ္၊ အေရာင္းစာေရး
သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ
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အာမခံ
• အာမခံအစီအစဥ္မ်ားရွိသည္ကို သိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္အာမခံ၊ ကားအာမခံမ်ားကို သိသည္။
• သူသည္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းမျမင္ပါ။ "ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ အာမခံက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္ကို ေငြနဲ႔တန္ဖိုးျဖတ္သလို 

ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါက လူတစ္ေယာက္ အသက္ကို တန္ဖိုးက်ေစသလိုပါပဲ" ဟု ဆိုသည္။

ေငြေပးေခ်မႈ အေလ့အထမ်ား
ေငြသား
• ေငြသားမွာ အသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေငြေပးေခ်မႈ အမ်ားစုကို ေငြသားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သည္။ 
• သူ႔တြင္ATMကတ္ရိွေသာေၾကာင့္ အျပင္သြားလွ်င္ ေငြမ်ားမ်ာစားစား ယူသြားေလ့မရွိေပ။
• သူသည္ ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အခိုးခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
• အေၾကြး၀ယ္ကတ္ (credit card) သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ေငြေပးသြင္းကတ္ (debit card) ကဲ့သို႔ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 

လက္ခံအသံုးျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။ 
• ယင္းကတ္မ်ားမွာ ေငြသားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရကာ အသံုးျပဳရအဆင္ေျပျပီး သယ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ 

အဆိုပါကတ္မ်ားကို ေစ်း၀ယ္ရာတြင္ အဓိက အသံုးျပဳမည္။ 
• ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ တက္ၾကြျပီး အေမွ်ာ္အျမင္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရပါသည္။

လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳမႈ
• ကုိသီဟသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ အင္စတာဂရမ္ႏွင့္ ဗိုက္ဘာကို ေကာင္းစြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။
• သူသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားအတြက္ လူမႈမီဒီယာကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ အသံုးျပဳသည္။
• မိုဘိုင္းဂိမ္းမ်ားကိုလည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။

 အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္း
• အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းမွာ အဆင္ေျပသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး စမ္းသပ္သံုးစြဲရန္ စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိပါသည္။
• ေစ်း၀ယ္ျခင္းကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျပီး ၎ႏွင့္သက္တူရြယ္တူဝန္းက်င္ရွိသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္သည္။ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ 

အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမည္ဟု ထင္သည္။ 
• အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ ပစၥည္းေရာက္/မေရာက္ မေသခ်ာမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

စိုးရိမ္မႈရွိသည္။ 

မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ား
• ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မုိဘိုင္းေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း သတိထားမိသည္။ 
• အသံုးမျပဳဖူးေသးေသာ္လည္း အသံုးျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္သည္။ အဓိက အားသာခ်က္မွာ အဆိုပါ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မိမိ 

အဆင္ေျပသည့္ေနရာ၊ အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
• အားနည္းခ်က္မွာ ေစ်းသည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယင္းေငြေပးေခ်ျခင္းစနစ္ကုိ လက္ခံအသံုးျပဳျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သူ႔အေနျဖင့္ 

ေငြသြင္း၊ေငြထုတ္ျပဳရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ၾကားသိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းက ေခတ္စားလာေပမယ့္ ပစၥည္းပို႔ေပးမယ္၊ 
မပို႔ေပးဘူး မေသခ်ာဘဲ ေငြၾကိဳတင္ေပးေခ်ရတာကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ပစၥည္းေရာက္ျပီးမွ ေငြေပးေခ်လို႔လည္းရတဲ့အတြက္ 
အဆင္ေျပပါတယ္။”

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၂ ကိုသီဟေဇာ္၊ အေရာင္းစာေရး သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ
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QR ေငြေပးေခ်မႈ
• QR ေငြေပးေခ်မႈအေၾကာင္းကို ကိုရီးယားတီဗြီဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားထဲတြင္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၌ အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရျပီး သတိထားမိျခင္း 

ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ေသခ်ာမသိပါ။ 

အနာဂတ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
• လာမည့္အနာဂတ္တြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ေငြသားမ်ားကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 
• စံျပေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိျပီး အဆင္ေျပမႈရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မီတာခ/ေရခေပးေခ်ျခင္း၊ ၾကိဳတင္လက္မွတ္၀ယ္ယူျခင္း၊ 

ေစ်း၀ယ္ျခင္း၊ ေငြထုတ္ယူျခင္း အစရွိသည့္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းတစ္ခုတည္းရွိရန္ လိုလားသည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၂ ကိုသီဟေဇာ္၊ အေရာင္းစာေရး သံုးစြဲရန္ဆႏၵရွိသူ



32ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္                          ေလ့လာခ်က္-၃   မသႏၱာထြန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၀န္ထမ္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္အမွန္တကယ္သံုးစြဲမည့္သူ

ေလ့လာခ်က္-၃ 
မသႏၱာထြန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၀န္ထမ္း
ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္အမွန္တကယ္သံုးစြဲမည့္သူ

 ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း
• အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ကေလး ၂ ေယာက္ရွိျပီး ၂ ေယာက္စလံုး 

အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူ၏အမ်ိဳးသားမွာ မေလးရွားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
• ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးရွိသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚအျမင္
• မိသားစုုေငြေၾကးအေျခအေနမွာ သူ႔အတြက္ အဓိကစိတ္ပူရသည့္အရာျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး အေျခအေနမေကာင္းသလို 

လူေနမႈစရိတ္လည္း ျမင့္မားလာေနသည္ဟု ထင္သည္။ 
• သုိ႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက တုိးတက္မႈမ်ားရွိျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာမည္ဟု 

အေကာင္းျမင္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးရံုစနစ္မ်ားသည္ လြန္စြာ တိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ ေဆးကုသစရိတ္ႏွင့္ 
ကေလးမီးဖြားစရိတ္မ်ားမွာ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ 

• ေခတ္မီ၊ ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ထားသည့္ ဘတ္စကားမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ တုိးတက္လာသည္။ အိမ္သံုးပစၥည္း
မ်ား၀ယ္ယူရာတြင္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ 

ဘဏ္လုပ္ငန္း
• ေငြပိုမုိစုေဆာင္းလာႏုိင္သျဖင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ 
• သူ႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားသည္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္ကာ ATMကတ္မ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 
• အသံုးျပဳရအဆင္ေျပျပီး၊ မိမိၾကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြထုတ္ယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သူ႔အေနျဖင့္ ATMကတ္အသံုးျပဳရန္ အလြန္စိတ္၀င္စားေနသည္။ 
• ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေငြသားသယ္ယူရသက္သာသကဲ့သုိ႔ အခိုးခံရမည္ကိုလည္း ပူပန္စရာမလိုေတာ့ေပ။ 
• ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ရန္အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္အခ်က္မွာ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ပါက လစဥ္ ေငြပမာဏ အမ်ားအျပား အပ္ႏွံရမည္ဟု 

ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ရွိေသာ စုေငြအနည္းအက်ဥ္း အတြက္ ရွက္ရြံမိျပီး ဘဏ္က လက္မခံမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္မိေနသည္။

ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ
• ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ဘဏ္အၾကပ္အတည္းတြင္ သူ၏ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး ေငြေၾကးဆံုးရံႈးဖူးသျဖင့္ အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္ကို သိရွိသည္။
• ထုိစဥ္က ဘဏ္မ်ားကို အထူးဆန္႔က်င္မိေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ သူ၏ပတ္၀န္းက်င္မွသူမ်ားမွာ တစ္စတစ္စ 

ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာသျဖင့္ မိမိလည္း ဖြင့္လွစ္လိုစိတ္ရွိလာခဲ့သည္။
• ထုိ႔အျပင္ သူသည္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္လည္း ပိုမုိစိတ္ခ်ယံုၾကည္မိသည္။ 

ေငြစုေဆာင္းမႈ
• လတစ္လ၏အစတြင္ တစ္လစာအိမ္အသုံးစရိတ္ေငြကို ဖယ္ထားသည္။
• က်န္သည့္ေငြျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ စုေငြစုေဆာင္းျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္။
• လစဥ္ ထည့္၀င္စုေဆာင္းသည့္ ေငြပမာဏမွာ က်ပ္ ၁ ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္းအထိ ျဖစ္သည္။ သူ႔အလွည့္က်၍ ဆုမဲေပါက္သည့္အခါ အဆိုပါေငြျဖင့္ 

ေရႊ၀ယ္သည္။
• ထိုသို႔မစုေဆာင္းျဖစ္ပါက ေငြသားကုိ အိမ္၌သာ သိမ္းထားသည္။
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  ေခ်းေငြမ်ား
• ေငြေခ်းရန္ တက္ၾကြသည့္စိတ္ကူး မရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေသးတစ္ခု၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ၀ယ္ရန္အတြက္မူ 

ေငြေခ်းလိုသည့္ဆႏၵရွိသည္။
• ဘဏ္အတုိးႏႈန္းမွာ ျမင့္မားမည္ဟုယူဆျပီး ဘဏ္မဟုတ္ဘဲ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွထုတ္ေခ်းပါက အတိုးႏႈန္း သက္သာမည္ဟု 

ထင္သည္။ ေငြေခ်းျပီးပါက အေၾကြးကို အခ်ိန္မွန္ ျပန္မဆပ္နုိင္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္သည္။

အာမခံ
• အာမခံထားရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးစဥ္းမွ်မသိေခ်။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားသာ အာမခံထားႏုိင္သည္ဟု ယူဆသျဖင့္ 

အာမခံအေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားျခင္းလည္းမရွိေခ်။

ေငြေပးေခ်မႈ အေလ့အထမ်ား
ေငြသား
• ေငြသားသည္အသုံးျပဳရ အလြန္အဆင္ေျပေသာေၾကာင့္ သူသည္ ေငြသားျဖင့္သာေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္သည္။ 
• ေငြသားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြစကၠဴအတုျပႆနာႏွင့္ ေငြအမ်ားအျပားသယ္ေဆာင္သြားရျခင္းတို႔ကိုသာ စိုးရိမ္သည္။ 

ကတ္မ်ား
• ေငြသားတစ္ခုတည္းကိုအသံုးျပဳေနျပီး အေၾကြး၀ယ္ကတ္ႏွင့္ ေငြထည့္သြင္းအသံုးျပဳကတ္မ်ားအေၾကာင္း လံုး၀မသိရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ 

ATMကတ္ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိသည္။

ေခတ္စားလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်နည္းလမ္းမ်ား
• သူသည္ ေခတ္စားလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း မသိသေလာက္ျဖစ္သည္။ 
• မိုဘုိင္းေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကားဖူးေသာ္လည္း မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမွန္းမသိေပ။ ထုိ႔အျပင္ QR ေငြေပးေခ်မႈအေၾကာင္းကို 

မၾကားဖူးပါ။

အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္း
• သူသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးမျပဳေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္မွတစ္ဆင့္ 

သူ႔သမီး ေစ်း၀ယ္သည္ကို ေတြ႔ဖူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းကို သိသည္။
• အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပစၥည္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းေရာက္မွေငြေပးေခ်ရျခင္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကို သတိျပဳမိသည္။ သို႔ေသာ္ 

အြန္လုိင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းမွာ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၊ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္သာ အဓိကျဖစ္ျပီး သူ႔ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားအတြက္ 
မသင့္ေတာ္ဟုု ယူဆသည္။

• အြန္လိုင္းတြင္ ျပသထားေသာပံုႏွင့္ အမွန္တကယ္ေရာက္လာသည့္ပစၥည္း အရည္အေသြးကြဲလြဲမႈရွိမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း 
ေျပာသည္။

အနာဂတ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
• သူ႔အေနျဖင့္ ေငြသားမဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာစနစ္တစ္ခုကို စိတ္ကူးထဲတြင္ပင္ စဥ္းစား၍မရပါ။
• စံျပေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမွာ မည္သည့္နည္းျဖစ္သည္ကို ေမးျမန္းသည့္အခါ သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ATMကတ္ အသံုးျပဳေရးတြင္သာ 

အဆံုးသတ္သည္။ ATMကတ္ရွိလွ်င္ သူ႔အတြက္ ျပည့္စံုျပီ၊ ေခတ္မီျပီဟု ယူဆသည္။

“လက္ရွိ ကၽြန္မစုထားတဲ့ေငြက နည္းနည္းေလးပါ။ 
ဒါေလးနဲ႔ ဘဏ္ကိုသြားရင္ လူေတြက ကၽြန္မကို 
အထင္ေသးႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံၾကမွာကို စိုးရိမ္တယ္။”
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 ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း
• အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရွိျပီး အိမ္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
• မႏၱေလးတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အတူေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္မက်ေသးေသာ အရြယ္ေရာက္သားသမီး ၃ဦးရွိသည္။ 
• သမားရုိးက်ပံုမွန္အိမ္တစ္အိမ္တြင္ေနထုိင္ျပီး တီဗြီ၊ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီး ပိုင္ဆုိင္သည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚအျမင္
• မိသားစုုမွာ ၀င္ေငြထြက္ေငြကာမိရန္အတြက္ ရုန္းကန္ေနရသည္။
• ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ လူေနမႈစရိတ္ျမင့္မားမႈတို႔ကို စိုးရိမ္သည္။ ၀င္ေငြအဆင့္ျမင့္တက္မလာျခင္းက အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစသည္။
• သူ၏ကေလးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွိဟုယူဆျပီး ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္လည္း 

စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ျဖစ္ေနသည္။
• တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားမ်ားႏွင့္ အျခားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လမ္းမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု

မ်ားတိုးတက္လာျခင္းတို႔အတြက္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မိသည္။
• "လူေနမႈစရိတ္က ျမင့္တယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက အၿမဲတက္ေနတာ။ အခုဆို ၾကက္သြန္ ၁ ပိႆာကို က်ပ္ ၂၀၀၀ ျဖစ္ေနျပီ။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္မတို႔၀င္ေငြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တက္မလာဘူး" ဟု ေျပာသည္။
 

 
 

 ဘဏ္လုပ္ငန္း
• သူ႔တြင္ ေငြစုဘဏ္စာရင္း မရွိသလို စာရင္းဖြင့္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေခ်။
• ေငြစာရင္းမဖြင့္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘဏ္အၾကပ္အတည္းတြင္ သူ႔ေဆြမ်ိဳးမ်ား ေငြေၾကးဆံုးရံႈးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုသည္။ သူ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကိုလည္း အလြဲသံုးစားလုပ္ခံရမည္စိုးသျဖင့္ ဘဏ္ကို မေပးလိုေပ။ 
• အကယ္၍ သူ႔အတြက္ ကံမေကာင္းေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ပါက ဘဏ္အေနျဖင့္ သူ႔စုေဆာင္းေငြမ်ားကို သူ၏မိသားစုကို လႊဲမေပးမည္ကိုလည္း 

စိုးရိမ္သည္။
• ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္တြင္ေငြစာရင္းဖြင့္ရေလာက္ေအာင္လည္း သူ႕တြင္စုေဆာင္းထားမႈမရွိေပ။ သူ႔ေငြစာရင္းထဲတြင္ စုေဆာင္းေငြအနည္းငယ္သာ 

ရွိမည့္အျဖစ္ကိုလည္း ရွက္ရြံလ်က္ရွိသည္။ 
• ဘဏ္မ်ားမွာ ပံုမွန္၀င္ေငြေကာင္းျပီး လူေနမႈအဆင့္ျမင့္ေသာသူမ်ားႏွင့္သာ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၄ ေဒၚယုဇာထြန္း၊ အိမ္ရွင္မ၊  သမရိုးက်သံုးစြဲသူ

ေလ့လာခ်က္-၄ 
ေဒၚယုဇာထြန္း၊ အိမ္ရွင္မ၊ 
သမားရိုးက်သံုးစြဲသူ

“လူေနမႈစရိတ္က ျမင့္တယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက အၿမဲတက္ေနတာ။ 
အခုဆို ၾကက္သြန္ ၁ ပိႆာကို က်ပ္ ၂၀၀၀ ျဖစ္ေနျပီ။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္မတို႔၀င္ေငြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တက္မလာဘူး”





36ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္-၄ ေဒၚယုဇာထြန္း၊ အိမ္ရွင္မ၊  သမရိုးက်သံုးစြဲသူ

အင္တာနက္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ
• သူ၏အျခားမိသားစု၀င္မ်ား စမတ္ဖုန္းသုံးေနခ်ိန္တြင္ ေဒၚယုဇာမွာ ခလုတ္ဖုန္းကိုသာ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
• ဆုိရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသာ္လည္း သူ၏ကေလးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္အေၾကာင္းသိသည္။

အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္း
• သူ႔အေနျဖင့္ အြန္လုိင္းတြင္ တစ္ခါမွ်ေစ်းမ၀ယ္ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္ သူ၏ကေလးမ်ား မိတ္ကပ္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို 

ေဖ့စ္ဘြတ္မွတစ္ဆင့္ မွာယူၾကသည္ကို ေတြ႔ဖူးသည္။ 
• အခ်ိန္မလံုေလာက္သူမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းမွာ ေကာင္းသည္ဟုယူဆသည္။
• သူသည္ အြန္လုိင္းမွ စမ္းသပ္ေစ်း၀ယ္ရန္စိတ္မ၀င္စားပါ။ ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ရပါက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မိမွာ ေသခ်ာပါသည္။

အနာဂတ္ ေငြေပးေခ်မႈ
• ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာစနစ္အတြက္ ေငြသားမွာ အဓိကအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အၿမဲရွိေနမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။
• သူ၏စံျပေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ "ေငြသားအသံုးျပဳမႈဟာ တစ္စတစ္စ ပိုမ်ားလာမယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 

ေငြသားမရွိဘဲ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူးေလ" ဟု ေျပာသည္။ 
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Visa Inc အေၾကာင္း

 Visa Inc.(NYSE: V) သည္ ကမာၻတစ္ဝန္း ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 
ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ Visa ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာေစေရးအတြက္ 
ဆန္းသစ္၍ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရဆံုးေသာေငြေပးေခ်မႈကြန္ရက္တစ္ခုကို ကမာၻတစ္ဝန္း 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ေခတ္အမီဆံုးကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
VisaNet ကို အသံုးျပဳ၍ ကမာၻတစ္ဝန္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သလို၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပါင္း ၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို တစ္စကၠန္႔အတြင္း လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 
Visa ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသားေပးလုပ္ေဆာင္
လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ မည္သည့္ၾကားခံအသံုးျပဳစက္ျဖင့္မဆို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ကာ၊ 
လူတိုင္း၊ ေနရာတိုင္းအတြက္ ေငြသားကိုင္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ေတာ့သည့္ အနာဂတ္တစ္ခု 
ရရွိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ အန္နာေလာ့မွ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ဆီသို႔ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလံုးက ကူးေျပာင္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္  
ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး၏အနာဂတ္ကို ျပန္လည္ပံုေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ Visa 
အေနျဖင့္ မိမိ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လူအင္အားႏွင့္ ကြန္ရက္တို႔ကို အသံုးျပဳ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
usa.visa.com/aboutvisa, visacorporate.tumblr.com ႏွင့္ @VisaNews တြင္ 
ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ ပါသည္။

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ Visa Inc အေၾကာင္း
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ျမန္မာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ Intuit Research အေၾကာင္း

 Intuit Research ကုမၸဏီသည္ ေငြေရးေၾကးေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ 
သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ က႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အရည္အေသြးျမင့္သုေတသန ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေစ်းကြက္နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္း ဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ 
အထူးေစ်းကြက္သုေတသနျပဳ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ 
ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ စကၤာပူတို႔တြင္ ရံုးခန္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။ သုေတသနေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
စီစဥ္မႈမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က်က် 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ သုေတသီမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
အဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား   
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ကူညီေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက   
www.intuit-research.com သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။




