ကမ္ဘာ့ဘဏ်
၁။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည်

ပိက်ဆ ချးြခင်းနှင့်
ြဖစ်သည်။

ဖွ ဖ
့ ိုးဆဲနိင်ငများသိ ့

အြခားအကူအညီများ ပးြခင်းြပုလပ် သာ

၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ

ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင်
(International

အ ြခခအ ဆာက်အဦးများအတွက်

ဆင်းရဲမွဲ တမကိ

ြပန်လည်တည် ဆာက် ရးနှင့်
Bank

for

Reconstruction

နိင်ငတကာဘဏ်
လ ာ့ချရန်ြဖစ်သည်။

ဖွ ဖ
့ ိုး ရးနိင်ငတကာဘဏ်
and

Development)

နှင့်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဖွ ဖ
့ ိုးမအသင်း (International Development Association)
ဟူ၍ အဖွဲ ့အစည်းနှစ်ခပါဝင်သည်။
၂။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကိ

ကျင်းပခဲ့ သာ

၁၉၄၅ခနှစ်၊

ဒီဇင်ဘာလတွင်

ကလသမဂ္ဂ ငွ ကးရပ ငွနင
ှ ့်

တည် ထာင်ခသ
့ဲ ည်။

ထိညီလာခကိ

ညိနင်းမများစွာ

ြပုလပ်နိင် သာ

ဗိတိသ နိင်ငတိ ့

ြဖစ်သည်။

Bretton

Woods

၌

ဘ

ာ ရးဆိင်ရာညီလာခတွင်

နိင်ငများစွာမှ

တက် ရာက်ခဲ့ က ပီး

အင်အား ကီးနိင်ငများမှာ

ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည်

အ မရိကန်နိင်ငနှင့်

ဝါရှင်တန်တွင်

အ ြခစိက် ပီး

၁၉၄၆ခနှစ်၊ ဇွနလ
် တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့ ပီး ဒတိယကမ္ဘာစစ် ကာင့် ပျက်စီးခဲ့ သာ
နိင်ငများ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းများ လပ် ဆာင်ရာတွင် ကူညီ ပးခဲ့သည်။
၁၉၆၀ြပည့်နှစ်များမှစ၍

စက်မနိင်ငများကိ

ြပာင်းလဲကူညီ ပးခဲ့သည်။

ကူညီ ပးရာမှ

ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည်

ဖွ ဖ
့ ိုးဆဲနိင်ငများကိ

အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများ

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်ဆဲနိင်ငများ၏ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးလပ်ငန်းများအတွက်
ထတ် ပးြခင်းြဖင့်

အဓိကအခန်းက

မှ

အထူးသြဖင့်
ချး ငွများ

ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရိှသည်။

ကမ္ဘာဘ
့ ဏ်သည် ၅နှစမ
် ှ နှစ၂
် ၀ ကာ သာ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး စီမကိန်းအမျိုးမျိုး
အတွက် ရရှည် ချး ငွများ ထတ် ပးလျက်ရှိသည်။
ရည်မှန်းချက်များ
၃။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ရည်မှန်းချက်များမှာ (က) စီးပွား ရးြပန်လည်ထူ ထာင် ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရးအတွက် အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများ
အား ကာလရှည် ချး ငွ ပးရန်
(ခ)

ရရှည်ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် တိက်တွန်းရန်

(ဂ)

ချး ငွအနည်းအများပမာဏတိင်းနှင့် အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများ၏ စီမကိန်းများ
အတွက် အာမခချက် ပးရန်

(ဃ) ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးစီမကိန်းများကိ ဖာ် ဆာင်ရာတွင် သချာမရှိ စရန်
(င)

ပဂ္ဂလိက ချး ငွများအ ပ အာမခချက်ထားရှိ ပးြခင်း၊ အာမခထား ပီး
သာ်လည်း ပဂ္ဂလိက ချး ငွမရရှိပါက ြပန်လည်တည် ဆာက် ရးနှင့်
ဖွ ဖ
့ ိုး ရးနိင်ငတကာဘဏ်မှ

ငွ ချး ပးြခင်းြဖင့် အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများတွင်

ငွ ကးရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ရန်
ဦး ဆာင်သူများ
၄။

ယခကမ္ဘာဘ
့ ဏ်ဥက္က မှာ

ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးများကိ
တာဝန်ရှိသည်။

ရာဘတ်ဇဝ
ူ ဲလ်လစ်ြဖစ် ပီး ၎င်းသည် ဒါရိက်တာ
ဦး ဆာင်မနှင့်

ဘဏ်ဥက္က သည်

ဘဏ်လပ်ငန်းစဉ်များအတွက်

အ မဲတမ်းပင်

အများဆး ငွရင်းစိက်ထတ်သူြဖစ် သာ

အ မရိကန်နိင်ငသားြဖစ် ပီး

အ မရိကန်နိင်ငကသာ

ရွးချယ်သည်။

ထိ ့ နာက် အပ်ချုပ်မအဖွဲ ့မှ အတည်ြပုခန် ့အပ်သည်။ ၄င်းသည် ငါးနှစ်သက်တမ်း
အတွက် ြဖစ် ပီး နာက်ထပ်လည်း အ ရွးခနိင်သည်။
၅။

အမ ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးများသည်

နိင်ငများကိ

ကိယ်စားြပုသည်။

သီတင်းတစ်ပတ်လ င်

နှစ် ကိမ်ကျ

ထိ ့ နာက်

သက်ဆိင်ရာကမ္ဘာ့ဘဏ်
ဒါရိက်တာဘတ်အဖွဲ ့

အစည်းအ ဝးြပုလပ်ကာ

အဖွဲ ့ဝင်
ဖွဲ ့စည်းကာ

ဘဏ် ချး ငွများ

အတည်ြပု ပးြခင်း၊ မူဝါဒသစ်များ ချမှတ်ြခင်း၊ နိင်ငများသိ ့ ကူညီရန် နည်းလမ်း
ရှာ ဖွြခင်းနှင့်

အြခားအ ရး ကီးအ ကာင်းအရာများကိ

ဘဏ်တွင် အမ ဆာင်ဒဥက္က

(၂) ဦး၊ အ ကီးတန်းဒဥက္က

ဆွး နွး ကသည်။

(၃) ဦးနှင့်ဒဥက္က

(၂၄) ဦး

ရှိသည်။
အ ြခခအ ဆာက်အဦညိနင်းမ
၆။

ဆင်းရဲ သာနိင်ငများအတွက် အ ြခခအ ဆာက်အဦညိနင်းမ၏ အကျိုးဆက်

သည်လည်း အထူး ဝဖန်ခရ သာကမ္ဘာ့ဘဏ်၏မူဝါဒ ြဖစ်သည်။ ၁၉၇၀
လာင်စာဆီအကျပ်အတည်းသည်
ြဖစ် ပ စခဲ့သည်။

နိင်ငအများအြပားကိ

နှာင်းပိင်း

ငွ ကးအခက်အခဲ

၇။

အ ြခခအ ဆာက်အဦးညိနင်းမဆိင်ရာ ချး ငွကိထတ် ချးမည်ဟ ကမ္ဘာဘ
့ ဏ်က

ဆးြဖတ်ခ့ဲသည်။

ထိအစီအစဉ်တင
ွ ်

ငွ ဖာင်းပွမ လ ာ့ချရန်၊

ထတ်ကန်နှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမတိးြမင့်ရန်၊ ငွလဲနန်း ြပာင်းလဲ ပးရန်နှင့် သယဇာတများကိ အစိးရက
အသးချပနည်းလမ်းများကိ

ြပာင်းလဲရန်စသည်တိ ့ပါဝင်သည်။

ထိနည်းလမ်းများ

သည် အထက်ပါမူဝါဒချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် လွယ်ကူ သာ နိင်ငများတွင်
အလပ်ြဖစ်ခဲ့သည်။
၈။

သိ ့ သာ် အချို ့နိင်ငများ ၊ အထူးသြဖင့် အာဖရိကတိက်ရှိနိင်ငများတွင် ငွ ကး

ဖာင်းပွမမှာ

ပိမိဆိးရွားလာခဲ့သည်။

ဆင်းရဲမတိက်ဖျက် ရးမှာ

ချး ငွ အကူအညီတွင် မပါဝင်ခဲ့ ပ။ ထိ ့ ကာင့် အစိးရက

ထိအမျိုးအစား

ငွသးမကိ

လ ာ့ချ

လာြခင်းနှင့် စားကန်များ ဈးနန်းတက်လာြခင်းသည် ဆင်းရဲသူများကိ ပိ၍ဆင်းရဲ
တွင်းနက်လာ စခဲ့သည်။
၉။

၁၉၈၀

ချး ငွသည်

နှာင်းပိင်းနှစ်များတွင် ထိအ ြခခအ ဆာက်အဦး ညိနင်းမဆိင်ရာ
ဆင်းရဲသားများ၏

ဘဝကိပိမိနိပ်စက်သကဲ့သိ ့ြဖစ်လာသည်ကိ

သတိြပုမိလာခဲ့သည်။ ထိ ့ နာက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထိ ချး ငွကိ

ြပာင်းလဲခသ
့ဲ ည်။

၁၉၉၉ ခနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ငွ ကးရပ ငွအဖွဲ ့သည် အ ြခခ
အ ဆာက်အဦး

ညိနင်းမဆိင်ရာ ချး ငွအစီအစဉ်ကိ

ဆင်းရဲမွဲ တမ လ ာ့ချ ရး

နည်းဗျူဟာြဖင့် အစားထိးခဲ့သည်။ သိ ့ သာ် လူအများက ထိဗျူဟာသည်လည်း
နည်းလမ်း ဟာင်းအတိင်းသာြဖစ်လမ
ိ ့်မည်ဟ ြပာ ကသည်။ မည်သည်န
့ ည်းလမ်းကမှ
ဆင်းရဲလွန်း သာနိင်ငများကိ
ချး ငွရယူြခင်းအားြဖင့်

ကယ်တင်နိင်လိမ့်မည်မဟတ်ဟလည်း

နိင်ငတစ်နိင်ငသည်

ဆိ ကသည်။

၎င်း၏စီးပွား ရးလည်ပတ်မတွင်

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မခရသည်ဟ ထင်ြမင် ကသည်။
ဆင်းရဲမွဲ တမ လ ာ့ချ ရးဗျူဟာ
၁၀။ အဆင်းရဲဆး သာဖွ ဖ
့ ိုးဆဲနိင်ငများအတွက်

ဘဏ်သည်

ဆင်းရဲမွဲ တမ

လျာ့နည်း စ ရးနည်းဗျူဟာတစ်ရပ်ကိ ချမှတ်ထားသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် အသင့်
တာ်ဆး သာ နည်းဗျူဟာရရှိနိင်ရန် နိင်ငသားများ၏အကျိုးနှင့် လိလားချက်များကိ
အထူးဂရြပု ကည့်ရ လ့လာသည်။

ထိ ့ နာက်

အစိးရက

သ ဘာတူ သာအခါ

ဘဏ်က အ ကာင်အထည် ဖ သည်။
၁၁။

နိင်င ပါင်း ၄၅ နိင်ငက ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆးနိင်ငများအတွက် အ မရိကန်

ဒ လာ

၂၅.၁ဘီလ ကိ

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဖွ ဖ
့ ိုးမအသင်းသိ ့

ပးလှူခဲ့သည်။

ထိ ့ နာက်

၎င်းအသင်းမှ

ကူညီ ပးလှူနိင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္က

နိင်င ပါင်း

(၈၀)ကိ

ြပန်လည်

ရာဘတ်ဇဝ
ူ ဲလ်လစ်ကအလှူ ငွများသည်

ထိနိင်ငများက အားအထားဆး ြဖစ်သည်ဟ အတည်ြပု ပးခဲ့သည်။
ြမန်မာနှငက
့် မ္ဘာဘ
့ ဏ်
၁၂။

၂၀၁၂-ခနှစ၊်

ဖ ဖာ်ဝါရီလ(၂၂)ရက် န ့တွင် ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ယူထား

သာ အ ကးများကိြပန်ဆပ်ရန် ကမ္ဘာဘ
့ ဏ်မှ သတိ ပး ြပာ ကားလိက်ပါသည်။
အ ကးများ ြပန်ဆပ်မသ
ှ ာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဘ
ချး ငွအသစ်များ

ြမန်မာနိင်ငက

မည်သည့် ကးကျန်နိင်ငကိမဆိ
စည်းကမ်း

သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ာ ရးအကူအညီ၊ အ ထာက်အပ့၊

ထပ်ရနိင်မည်ြဖစ်သည်။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည်

ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ခွင့်မြပုရသည့်
ထိ ့ ကာင့်

၂၀၀၈ခနှစ်က

စည်းမျဉ်း
ြမန်မာနိင်ငမှာ

နာဂစ်မန်တိင်းဒဏ်ခလိက်ရစဉ်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်အ နနှင့် ချး ငွ ပး၍မရခဲ့ ပ။
နှစအ
် လိက်ြမန်မာနိင်ငအားကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချး ငွပမာဏ

Ms. Sri MulyaniIndrawati ၏ကိယ် ရးအကျဉ်း
၁၃။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးနှင့်

လပ်ငန်းဆိင်ရာအရာရှိချုပ်

Ms.Sri MulyaniIndrawati သည် ကမ္ဘာဘ
့ ဏ်၏ကမ္ဘာလးဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ
လပ် ဆာင်ရသူြဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ခနှစ်တွင် ၄င်းရာထူးကိ ခန် ့အပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
၎င်းကိ

၁၉၆၂ခနှစ၊်

သဂတ်လ

၂၆ရက် န ့တွင်

မွးဖွားခဲ့ ပီး

၁၉၈၆ခနှစ်တွင်

Universitas of Indonesiaမှ စီးပွား ရးဘွဲ ့ရခဲ့ ပီး ၁၉၉၂ခနှစ်တွင် University of
Illinoes

at

Urbana-Champaignမှ

စီးပွား ရးဆိင်ရာ

မဟာဘွဲ ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ ့

ရရှိခဲ့သည်။

၁၄။

Georgia

State

တက္က သိလ်တွင်

အင်ဒိနီးရှားစီးပွား ရးသင် ကားရာတွင်

ဧည့်ပါ မာက္ခအြဖစ် ထမ်း ဆာင်ခဲ့သည်။ အ ရှ ့ တာင်အာရှတွင် ၁၂နိင်ငကိယ်စားြပု
သာ နိင်ငတကာ ငွ ကးရပ ငွဘတ်အဖွဲ ့တွင် အမ ဆာင်အရာရှိချုပ်အြဖစ်လည်း
၂၀၀၂ခနှစ်မှ ၂၀၀၄ခနှစ်ထိ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခသ
့ဲ ည်။ ၄င်းအြပင် သမ္မတ Susilo
Bambang Yudhoyono က သူမအား အင်ဒိနီးရှားနိင်င ဘ

ာ ရး၀န် ကီးအြဖစ်

ခန် ့အပ်ခဲ့သည်။ ၄င်းတာဝန်ကိ ၂၀၀၅ခနှစ်မ၂
ှ ၀၁၀ခနှစထ
် ိ ထမ်း ဆာင်ခဲ့သည်။
၁၅။ ၂၀၀၆ခနှစ်တွင် ယူရိ ငွ ကးမဂ္ဂဇင်းမှ သူမအား Euromoney Finance
Minister of the Year အြဖစ် ဖာ်ြပခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ခနှစ် သဂတ်လတွင် Forbes
မဂ္ဂဇင်းမှလည်း ကမ္ဘာ ပ တွင် ၂၃ ယာက် ြမာက်နှင့် အင်ဒိနီးရှားနိင်ငတွင် အလမ်း
မိးနိင်ဆးအမျိုးသမီးအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

