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မာတိကာ 

ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များှင့် ြမန်မာုိငင်အံတွက ်၎ငး်တုိ၏အလားအလာ 

 မိတဆ်က ်

 ၁  ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ လကရ်ှိ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ် 

 ဝင်ုိးတစခ် ုဖံွဖိးတိုးတကမ်က ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်စနံမူန�ပုံစလံား 

 ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ ေဒသတစခ်ုင့်ှတစခ်အုကား ကာွဟချကမ်ျား 

 ၂ စးီပွားေရးတိုးတကမ်င့်ှ ေငွေရးေကးေရးကဖံွဖိးမတိုအကား အဆကအ်စပ် 

 ေငွေရးေကးေရးစနစ ်

  ဘဏအ်ေြခြပ င့်ှ ေဈးကကွအ်ေြခြပစနစမ်ျား ိင်းယှဉ်ချက ်

  ဘဏမ်ျားင့်ှ ဗဟုိဘဏ၏် အခနး်က 

 ေငွေရးေကးေရးက၏ အားနည်းမ 

 စးီပွားေရးတိုးတကမ် ဟနခ်ျကညီ်ေစြခင်းင့်ှ ဘဏမ်ျား - ဂျာမနီိုင်ငံ၏ပုံစ ံ

 ေဒသများသုိ ြဖန်ကျကထ်ားသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ ်

 မိင်သုံးခ ုအေြခြပစနစ ်

၃ အေစာပုိင်းကာလ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ဘဏလု်ပ်ငနး်ကျံးခဲ့ြခင်းမှသင်ခနး်စာများ 

 ကိုလုိနေီခတ် ဘာေရး 

 လွတလ်ပ်ေရးရပီးကာလ 

၄ မျကေ်မှာကက်ာလ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစ ်

 ဘဏလု်ပ်ငနး်က 

 ဘဏလု်ပ်ငနး်ကနယ်ပယ် 

 ဘဏလု်ပ်ငနး် စဖဲွုမအေြခအေန  

 ေဒသတင်ွး ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမ်ညီမမအေြခအေန 

 ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

 ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ 

 အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

 ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏ စးီပွားေရးဆိုင်ရာကန်သတခ်ျကမ်ျား 

 တိုင်းရင်းသားပဋိပကအတင်ွး ဘဏလု်ပ်ငနး်အေြခအေန 

 ၅ အားလုံးပါဝင်သည့် ေငွေရးေကးေရးစနစက်ို ချဲထွင်ြခင်း - ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရး   

   ဘဏက်ို စနံမူန�ြဖစေ်စြခင်း 
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 အစနွအ်ဖျားေဒသများင့်ှ ချတိဆ်ကြ်ခင်း 

 ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများထက ်

 ေကျာလွ်နေ်စြခင်း 

 ကချင်ြပည်နယ်အတကွ ်ေရှေြပးစမံီကနိး် 

 ငိမ်းချမ်းေရးအရ ိုင်ငံေရးအခင့်ွအလမ်းတစရ်ပ်   

 ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ ်ထူေထာင်ြခင်း 

 ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ၏် ဖဲွစည်းတည်ေဆာကပုံ် 

 ပုိင်ဆိုင်မ 

 နဂုံိး 

  

 ကိုးကားစာရင်း 

 ေန�ကဆ်ကတ်ွဲ - ကချင်င့်ှ ရမ်ှးြပည်နယ်များရှိ သမဝါယမများင့်ှ 

 အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများဆိုင်ရာ အချကအ်လကမ်ျား 

  ေန�ကဆ်ကတ်ွဲ - ၁:  လူသားအကျိးေရးှသည့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်င့်ှ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာန ် 

  အသင်းချပ် 

   ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ် 

 ေန�ကဆ်ကတ်ွဲ - ၂: ကချင်ြပည်နယ်အတင်ွး အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများ၏ 

 ေန�ကခ်အံေကာင်းအရာ 

ေလ့လာချက် - ၁: မလိယန ်အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း (ြမစ်ကးီန�းနယ်ေြမ) 

ေလ့လာချက် - ၂: ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း (ြမစ်ကးီန�းနယ်ေြမ) 

ေလ့လာချက် - ၃: ဝါေရာှင်အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း (ဝုိင်းေမာန်ယ်ေြမ) 

 အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများင့်ှ ေဆးွေးွမများအေပ မှတခ်ျကမ်ျား 
ေန�ကဆ်ကတ်ွဲ - ၃: ဆတွရ်နှန ်ကမုဏလီီမိတက ်

အေထွေထွမူများ 

ဆတွရ်နှန၏် စးီပွားေရးလုပ်ကိုင်သည့်နယ်ပယ်များ 

ေငွစာရင်းများ 

ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၊ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများင့်ှ 

ဆတွရ်နှနတ်ိုအကား ချတိဆ်ကမ် 

  ဆတွရ်နှန်င့်ှ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ် 

  ဆတွရ်နှန်င့်ှ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများ 

ေန�ကဆ်ကတ်ွဲ - ၄: ရမ်ှးြပည်နယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်း 

  ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်း 

  တနယ်နး်မိနယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်း 

  ဟနေ်မတာ 
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စတဖန် ေကာလ်န်ဂ်န်ွ 

မတ်ိဆက် 

ြမနမ်ာိုင်ငံအစိုးရသည် “ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာေသာ ဒမုိီကေရစီိုင်ငံ” ြဖစလ်ာေစေရး ေမာမှ်နး်ချကက်ို 

ထားရှိလုပ်ေဆာင်လျကရ်ှိေနပါသည် (ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာိုင်ငံေတာ ် ၂၀၁၈)။ ထုိေမာမှ်နး်ချကတ်င်ွ 

များစာွေသာ ေထာင့်မျက်�ှစာများ ပါဝင်ေနပါသည်။ ပထမဆံုးမှာ ြပည်တင်ွးစစက်ိုနဂုံိးချပ်ေစရနလုိ်အပ် 

သည့် ငိမ်းချမ်းေရးြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ိုင်ငံ၏ တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များအားလုံးတင်ွ မီှတင်း 

ေနထုိင်ကေသာြပည်သူများက ိုင်ငံ၏ ပွင့်လနး်လာသည့် ကယ်ွဝချမ်းသာလာမတင်ွ ၎င်းတိုပါဝင်လာိုင်မည်၊ 

၎င်းတို၏ လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှလုိလားချကမ်ျားကို န�းလည်ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည်ဟု ယုံကည်ေလာက်ေအာင် 

ကျိးေကာင်းြပိုင်မှသာလင် ငိမ်းချမ်းေရးမှာ အဓွန်ရည်ှိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိလမ်းေကာင်းေပသုိေရာကရ်ှိ 

ေရးအတကွ် အဆင့်ေပါင်းများစာွ လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ်ကို 

ေအာင်ြမင်ထေြမာကေ်သာိုင်ငံေရးပနး်တိုင်သုိ ေဆာင်ယူသွားိုင်ေရးမှာ ိုင်ငံ၏အစတိအ်ပုိင်းအားလုံးသုိ 

သာယာဝေြပာမကို မတစာွခွဲေဝေပးိုင်ြခင်းင့်ှ ဟနခ်ျကညီ် စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို ေထာကမ်ေပးိုင် 

မည့် အဖဲွအစည်းများအေပ မူတည်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ဤအစရီင်ခစံာတင်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ ဟနခ်ျကညီ်ေသာ တိုးတကမ်င့်ှ စဉ်ဆက်မြပတ ် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို 

ေထာကပ့ံ်ေပးိုင်မည့် ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏ်များ ထူေထာင်ိုင်ြခင်းင့်ှ ထုိမှတဆင့် အဓွန်ရည်ှေသာ ငိမ်းချမ်း 

ေရးအေြခခအံတုြ်မစမ်ျား ချေပးိုင်ြခင်းကို အ�ကြံပတင်ြပထားပါသည်။ ယေန ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ အနည်းငယ်မ 

ေသာ ပုဂလိကဘဏ်ကးီများင့်ှ ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားအေပ၌သာ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက် တည်မီှေနြခင်းက 

ဝင်ုိးတစခ်တုည်း ဖံွဖိးတိုးတကမ် (single-pole development) ကို ဦးတည်ေစသည်ဟု ြမင်ပါသည်။ 

ဤအေြခအေနတင်ွ ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီတစခ်တုည်းကေသာ အစဉ်တစိုက ်လမ်းမုိးမရှိေနသည့် စးီပွားေရး 

ဗဟုိချကအ်ြဖစ ်ရှိေနမည်ြဖစ်ပီး ကျနန်ယ်စပ်ေဒသများမှာ အရင်းအြမစမ်ျားင့်ှ အလှမ်းကာွေဝးေစမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ထုိသုိေသာ ဖံွဖိးတိုးတကမ်မျိးမှာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစမုျားင့်ှ လူမေရးင့်ှစးီပွားေရးအရတင်းမာမ 

များကို ြဖစေ်စမည်ြဖစပ်ါသည်။ အြခားေသာ အလုပ်ြဖစ်ိုင်သည့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ပုံစအံတကွ ်ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ 

ဒတုယိကမ�ာစစအ်ပီး န�ဇီအာဏာရင်ှစနစမှ် လူမဘဝကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေသာ ေခတ်င့်ှေလျာညီ်သည့် 

ေဈးကကွစ်းီပွားေရးစနစ ် (social market economy) သုိ အသွင်ကးူေြပာင်းမတင်ွ ေသာခ့ျကြ်ဖစခ်ဲ့သည့် 

မိင်သုံးခဘုဏလု်ပ်ငနး်စနစ ် (Three-pillar banking system) ကို နး်ဆိုလုိပါသည်။ ထုိစနစတ်င်ွ 

ပုဂလိကကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားင့်ှ ိုင်ငံပုိင်ကေငွစဘုဏ်င့်ှ သမဝါယမဘဏမ်ျားကို ေပါင်းစပ် 

ထားပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ပုံစကံို ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ် တိုကုိ်က ် ပုံတကူးူချေဆာင်ရ�က်ိုင်မည်မဟုတပ်ါ။ 

သုိေသာလ်ည်း ထုိပုံစကံ မတညီူသည့်ဘဏအ်မျိးအစားများက ပုိ၍ ဟနခ်ျကညီ်သည့်တိုးတကမ်အြဖစ ်မည်သုိ 

ပ့ံပုိးေပးိုင်မည်ကို နြ်ပိုင်ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ နယ်စပ်အစနွအ်ဖျားကျသည့် စးီပွားေရးနယ်ပယ်များကို 

ေပါင်းစည်းေစ၍ အမျိးသားစည်းလုံးညီတွမ်ကို အေထာကအ်ကြူပိုင်ေစမည့် ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား 

(regional development banks) ပုံစသံစတ်စရ်ပ်တည်ေထာင်ိုင်ေရးအလားအလာ ေလ့လာသုံးသပ်ထားပါ 



ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ၁၆  ၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄ 
   

4 
 

သည်။ ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏတ်စခ်အုတကွ ် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့် ဖဲွစည်းတည်ေဆာကမ်ပုံသာနက်ိုစဉ်းစား၍ 

ကချင်ြပည်နယ်အတကွ ်ေရှေြပးစမံီချကတ်စခ်ကုို အဆိုြပတင်ြပမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ဤအစရီင်ခစံာတင်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို အခနး် ၁ တင်ွ ဦးစာွေဆးွေးွမည်ြဖစ်ပီး၊ တိုးတက် 

မင့်ှ ဘာေရးအကား ချတိဆ်ကမ်ကို အခနး် ၂ တင်ွ တင်ြပမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိေန�ကတ်င်ွ အခနး် ၃ ၌ 

အတတိ် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက်ျံးမမှ သင်ခနး်စာများကို ေလ့လာမည်ြဖစပ်ါသည်။ အခနး် ၄ တင်ွ ြမနမ်ာ 

ိုင်ငံ၏ မျကေ်မှာက ် ေငွေရးေကးေရးစနစ်င့်ှ ဘဏ်င့်ှ ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

အေပ ေလ့လာဆနး်စစခ်ျကက်ို ဆကလ်ကတ်င်ြပမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိေန�ကတ်င်ွ ေရှေြပးစမံီကနိး်တစခ် ု

အြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ ် ဖဲွစည်းထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာေတးွဆချကက်ို အခနး် ၅ တင်ွ တင်ြပ၍ 

နဂုံိးချပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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၁။  ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ လကရိှ် စးီပွားေရးဖံွဖိးတုိးတကမ် 

ိုင်ငံများ၏သာယာဝေြပာမတင်ွ စးီပွားေရးဇာတေ်ကာင်များအားလုံးကထုတလု်ပ်သည့် စစုေုပါင်းထွကက်နု ်

များ ေပါင်းစည်းပါဝင်ပါသည်။ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်၏ရည်ရ�ယ်ချကမှ်ာ ရင်းြမစမ်ျားအားလုံးကို 

ထုတလု်ပ်မအတကွ ် ပုိမုိ အကျိးရှိရှိအသုံးချိုင်ြခင်းြဖင့် ထုိထွကက်နုမ်ျား (ဂျဒီပီီ - စစုေုပါင်း ြပည်တင်ွး 

ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိး ြဖင့်တုိင်းတာ) ြမင့်တက်လာေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ပီးခ့ဲသည့်ဆယ်စုှစ်အတွင်း 

စးီပွားေရးတိုးတကမ်နး်ကို ြမင့်တကလ်ာေစခဲ့ (ပုံ - ၁ တင်ွကည့်ပါ) သည့် စးီပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အများ 

အြပားကို အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ေသာလ်ည်း လူတစဦ်းကျဂျဒီပီီမှာ (စှအ်လုိကေ်ဈးနး်အား 

ြဖင့်) ၂၀၁၅ ခုစှတ်င်ွ အေမရကိနေ်ဒလာ ၁,၂၇၅ ေဒလာြဖင့် အာဆယံီိုင်ငံများတင်ွ အနမ့်ိဆံုးအြဖစရ်ှိဆ ဲ

ြဖစပ်ါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကးရနပုံ်ေငွအဖဲွက ိုင်ငံ၏ ေရရည်ှအလားအလာရှိသည့် ဂျဒီပီီတိုးတက ်

မနး် (potential GDP growth) မှာ ၇.၄ ရာခိုင်နး်ြဖစသ်ည်ဟု ခန်မှနး်ပါသည်။ ထုိတိုးတက်နး်မှာ လကရ်ှိ 

ရရှိေနသည့်တိုးတက်နး်ထက ် ြမင့်မားသည်ြဖစရ်ာ ိုင်ငံအေနြဖင့် ပုိမုိတိုးတကေ်ကာင်းမွနလ်ာေအာင်လုပ်ိုင် 

သည့် အေြခအေနများရှိပါသည်။ စးီပွားေရးပိတဆ်ိုမများင့်ှ ကျဆင်းခဲ့ရသည့် ိုင်ငံြခားတိုကုိ်ကရ်င်းှီးြမပ်ှံ 

မများက ိုင်ငံ၏စမ်ွးေဆာင်ရည်ကို ေန�ကတ်စ်ကမ်ိထပ်၍ ထိခိုကေ်စခဲ့သည်မှာ ယုံမှားသံသယြဖစဖွ်ယ်မရှိပါ။ 

သုိေသာလ်ည်း စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် အသုံးမချရေသးေသာ အေရးပါသည့်အခင့်ွအလမ်းတစရ်ပ် 

မှာ ြပည်တင်ွးစစေ်ကာင့် ကးီကးီမားမားထိခိုကခ်ထံားရသည့် ိုင်ငံ၏အစနွအ်ဖျားရှိ တိုင်းေဒသကးီ၊ ြပည်နယ် 

များတင်ွ တည်ရှိေနပါသည်။1 ထုိေဒသများတင်ွ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ် ြမနဆ်နလ်ာေစြခင်းက ိုင်ငံြခား 

တိုကုိ်ကရ်င်းှီးြမပ်ှံမကျဆင်းြခင်းကို အနည်းဆံုးတစစ်တိတ်စပုိ်င်း ေထမိေစိုင်ပါသည်။ အဆိုပါေဒသ 

အများအြပားမှာ သယံဇာတရင်းြမစမ်ျား ေပါကယ်ွဝပီး၊ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံနးီပါးမှာ ထုိေဒသများတင်ွ 

မီှတင်းေနထုိင်ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း မတိုထိရေသးသည့် ဖံွဖိးမအလားအလာကိုအသုံးချိုင်ရနမှ်ာ အစနွ ်

အဖျားေဒသများ၏ တိုးတကမ်ကိုြမနဆ်နေ်စမည့်မူဝါဒများင့်ှ အဖဲွအစည်းများလုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ပုံ - ၁။  ြမနမ်ာ: စးီပွားေရးတိုးတကမ်  

 
1 ြမန်မာုိငင်၏ံဖဲွစည်းပုံအေြခခဥံပေဒအရ ေဘးဘကတ်ငွရ်ှိေသာေဒသများကို ြပည်နယမ်ျားအြဖစ်သတမှ်တ်ပီး၊ အလယတ်ငွရ်ှိေနေသာေဒသများကို 

တိုငး်ေဒသကးီအြဖစ် သတ်မှတပ်ါသည်။ ၂၀၁၉ ခှုစ် ခန်မှန်းေြခများအရ ုိငင်လံဦူးေရ ၅၄.၁၀၁ သန်း ရှိသည့်အနက်မှာ ၁၅.၉၇၆ သန်းသည် ြပည်နယ် 

များတငွ ်မီှတငး်ေနထိုငပ်ါသည်။ 



ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ၁၆  ၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄ 
   

6 
 

-15

-10

-5

0

5

10

15

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

GDP growth (annual %)
GDP per capita growth (annual %)

Ne Win

SLORC

Thein Sein

N
LD

Myanmar: Economic Growth

Source: World Bank

Private banks licenced

M
M

 Banking Crisis

 

ဇစ်ြမစ်။ ကမ�ာဘ့ဏ ်

ဂျဒီီပီ တိုးတက်န်း (ှစ်စဉ် တိုးတက်မရာခိုင်န်း) / လူတစ်ဦးကျဂျဒီီပီ တိုးတက်န်း (ှစ်စဉ် တိုးတက်မရာခိုင်န်း) 

လူတစဦ်းကျ ဂျဒီပီီ 

  (၂၀၁၀ ပုံမှနေ်ဈးနး်အားြဖင့်၊ အေမရကိနေ်ဒလာ) 
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 ဇစ်ြမစ်။ ကမ�ာဘ့ဏ ်

လကရ်ှိ စးီပွားေရးတိုးတကမ်စမ်ွးေဆာင်ရည်တင်ွ ေကာင်းသတင်းမှာ ိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမ်ွးပါးမနး်များ တြဖည်း 

ြဖည်း ကျဆင်းလာေနြခင်းြဖစပ်ါသည်။2 သုိေသာလ်ည်း ဝင်ေငွ၊ ဆင်းရဲမ်ွးပါးမင့်ှ စးီပွားေရးအရ ဓနဥစာ 

ကယ်ွဝမတိုမှာ ိုင်ငံအတင်ွး လူမအတနး်အစားများအရြဖစေ်စ၊ ေဒသများတစခ်ုင့်ှတစခ်အုကားြဖစေ်စ 

 
2(ကမ�ာဘ့ဏ ်၂၀၁၉၊ ၆) က ုိငင်၏ံဆငး်ရဲွမ်းပါးမန်းမှာ ၂၀၀၄ ခုှစ်တငွ် ၄၈.၂ ရာခိုင်န်းမှ ၂၀၁၅ ခှုစ်တငွ ်၃၂.၁ ရာခိုင်န်းသုိ ကျဆငး်သွားသည် 

ဆုိပါသည်။ ပုံ - ၃ တငွ ်ကိုးကားထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားမှာ ကလုသမဂဖံွဖိးမအစီအစ် (UNDP ဇွန် ၂၀၁၆) အေပအေြခခပံါသည်။ ကမ�ာဘ့ဏ် 

၏ ဆငး်ရဲွမ်းပါးမအချိးတကွခ်ျက်သည့် တစ်ေန ဝငေ်ငွ ၁.၉၀ ေဒလာ (၂၀၁၁ ခှုစ် ဝယယ်ုိူင်စွမ်းတူညီမ) ထက် UNDP က ပုိမုိကျယြ်ပန်သည့် 

ဆငး်ရွဲမ်းပါးမေလလ့ာဆန်းစစ်မကို ေပးပီး၊ ထိုအချကအ်လကမ်ျားအရ ၂၀၁၅ ခုှစ်တငွ ်လဦူးေရ၏ ၆.၅ ရာခိုင်န်းသည်သာ (အလန်ွအမငး်) ဆငး်ရဲ 

ွမ်းပါးပါသည်။ (Collignon ၂၀၁၈) တငွ်ကည့်ပါ။ 
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မတစာွ ခွဲေဝထားြခင်း မရှိပါ။ ပကတစိးီပွားေရးအေြခအေနများ တနး်တရူည်တမူြဖစြ်ခင်းင့်ှ စးီပွားေရးအခင့်ွ 

အလမ်းများကို တေြပးညီလကလှ်မ်းမမီိုင်ဟု ယူဆချကရ်ှိြခင်းတိုမှာ လူမျိးေရးအရတင်းမာမများအတကွ ်

ေန�ကက်ယ်ွမှတနွး်အားများအနက ် တစခ်ြုဖစ်ပီး၊ ိုင်ငံေရးင့်ှ စးီပွားေရးြဖစစ်ဉ်ကို ဆယ်စုစှမ်ျားစာွတိုင် 

အားေလျာေ့စခဲ့ပါသည်။ ထုိအတကွ ် သာယာဝေြပာေသာ ဒမုိီကရကတ်စြ်မနမ်ာိုင်ငံကို ဖနတ်းီိုင်ေရးတင်ွ 

အဓိကအချကမှ်ာ ြမနမ်ာိုင်ငံအလယ်ပုိင်း အချကအ်ချာကျသည့်မိြပဗဟုိေဒသများတင်ွသာမဟုတဘဲ် စစပဲွ် 

ေကာင့် ကးီစာွထိခိုကပ်ျကစ်းီခဲ့ရသည့် ေဘးဘကအ်စနွအ်ဖျားရှိေဒသများတင်ွပါ စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို 

အရှိနြ်မင့်ေပးိုင်ြခင်းင့်ှ စဉ်ဆကမ်ြပတြ်ဖစေ်စြခင်းတိုအေပ မူတည်မည်ြဖစပ်ါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

ေပါင်းစံု ေပါင်းစည်းပါဝင်သည့် ိုင်ငံြဖစသ်ည့်အေလျာက ် ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ် ထုိအချကမှ်ာလူမျိးစအုနည်း 

ငယ်မသာေပါင်းစထုားသည့် အြခားေသာဖံွဖိးဆဲိုင်ငံများထက ်ပုိ၍အေရးပါပါသည်။ 

ဟနခ်ျကညီ်ေသာ ဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် ရင်းြမစမ်ျားြပည့်ဝေစရာ၌ အေရးပါသည့်ေထာင့်တစခ်မှုာ 

အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာေငွေရးေကးေရးစနစ ်ြဖစ်ပီး၊ ၎င်းတင်ွ လူတစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျင်းင့်ှ စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 

များအတကွ် လုံ�ခံ၍အများတတ်ိုင်ေသာ ေငွေရးေကးေရးထုတက်နုမ်ျားင့်ှ ဝနေ်ဆာင်မများကို လကလှ်မ်း 

မီေစပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟနခ်ျကညီ်ေသာ ဖံွဖိးတိုးတကမ်စမံီကနိး် (Myanmar 

Sustainable Development Plan - 2018-2030) တင်ွ “တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များအားလုံး စးီပွားေရး 

ဖံွဖိးမညီမေစြခင်း” င့်ှ “အမ်ိေထာင်စမုျား၊ ေတာင်သူလယ်သမားများင့်ှ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ေရရည်ှ 

ဖံွဖိးတိုးတကေ်စေရး အေထာကအ်ကြူပိုင်မည့် ေငွေရးေကးေရးစနစြ်ဖင့် ဘာေရးတည်ငိမ်မရှိလာေစ 

ြခင်း” တိုအတကွ ်ရင်ှးလင်းစာွ နြ်ပထားပါသည် (ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာိုင်ငံေတာ ်၂၀၁၈၊ ၆)။ အားလုံး 

ပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစြ်ဖစေ်စြခင်းမှာ ကလုသမဂ၏ ၂၀၃၀ စဉ်ဆကမ်ြပတ်ဖံွဖိးမ ပနး်တိုင်များ 

(Sustainable Development Goals – SDGs) တင်ွလည်း ပနး်တိုင် ၁၇ ခအုနကမှ် ၈ ခတုင်ွ အဓိကပါဝင် 

ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ လူအများစမှုာ ဆင်းရဲမ်ွးပါးမမျဉ်းင့်ှထိကပ်ေနေသာ ဝင်ေငွအလွနန်မ့်ိအဆင့်များ၌ 

ေနထုိင်ေနရသည်ြဖစရ်ာ ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ အေသးစား၊ အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ား စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 

များ၊ ကနုသ်ည်များ၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်သူများင့်ှ အြခား ေကျးလက်င့်ှ မိြပလူထုအတကွ ်ေငွေရး 

ေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများ ပ့ံပုိးေပးိုင်ေရးကို ရည်ရ�ယ်ေဆာင်ရ�ကရ်မည်ြဖစပ်ါသည် (Ferguson ၂၀၁၃)။ ြမနမ်ာ 

အစိုးရက လုိကန်�ေဆာင်ရ�ကမ်ည်ြဖစေ်သာ ကလုသမဂအရင်းအှီးဖံွဖိးေရးရနပုံ်ေငွ (United Nations 

Capital Development Fund – UNCDF) ၏ အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာေငွေရးေကးေရးစနစသုိ် လမ်းြပေြမပုံ3 

တင်ွ အားလုံးအ�ကံးဝင်ပါဝင်ိုင်မကို တိုးြမင့်ိုင်ရန ်မဟာဗျဟာ ၅ ရပ်ကို ေရးဆွဲချမှတထ်ားပါသည်-  

 (က) ဝင်ေငွနမ့်ိြပည်သူအလာအတကွ ်ေငွေရးေကးေရး လကလှ်မ်းမီိုင်မကို ြမင့်တင်ရန၊် 

 (ခ) အ ငယ်စားင့်ှ ေတာင်သူလယ်သမားများအတကွ ်ေငွေရးေကးေရးလကလှ်မ်းမီိုင်မကို  

  ြမင့်တင်ရန၊် 

 (ဂ) ဝင်ေငွအလာအားလုံးတင်ွ ေငွစေုဆာင်းမကို ြမင့်တင်ိုင်ရန၊် 

 
3 ကလုသမဂအရငး်အီှးဖံွဖိးေရးရန်ပုံေင ွ(United Nations Capital Development Fund – UNCDF) ၏ Making Access Possible (MAP) 

Myanmar Financial Inclusion Roadmap- 2019–2023၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက် 

https://www.uncdf.org/article/5612/myanmar-financial-inclusion-roadmap-20192023 
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 (ဃ) ဒဂီျစတ်ယ်ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများ၏ အခင့်ွအလမ်းကို ေဖာထု်တရ်န၊် 

(င)  ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မရယူသူများကို အကာအကယ်ွရှိေစရန၊် ေငွေရးေကးေရး 

ဝနေ်ဆာင်မများကို ေကာင်းစာွ သိန�းလည်ေစရန်င့်ှ ကျား/မ တနး်တရူည်တြူဖစေ်စရန။် 

ေဖာြ်ပပါရည်မှန်းချကမ်ျား အထေြမာကေ်အာင်ြမင်ေရးကို အေထာကအ်ကြူပေစမည့် ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏ ်

များ ထူေထာင်ရနအ်�ကြံပချကက်ို ယခအုစရီင်ခစံာတင်ွ တင်ြပသွားပါမည်။ 

မုိကခ်ုိစးီပွားေရးမူဝါဒနည်းလမ်းများမှာ ပုိ၍ကျယ်ြပန်သည့် ေမခုိစးီပွားေရးအေြခအေနတင်ွ ကိုယ်စားြပ 

ပါဝင်ပါသည်။ စဉ်ဆကမ်ြပတ ် စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မရှိရနလုိ်အပ် 

ေပသည်။ အမျိးသားဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် (NLD) အစိုးရလကထ်ကတ်င်ွ ဘတဂ်ျကလုိ်ေငွေလာခ့ျြခင်းင့်ှ 

ေငွစကုိကထု်တ၍် လုိေငွြဖည့်ဆည်းမကိုေလာခ့ျြခင်းတိုြဖင့် ဘာေရးမူဝါဒမှာ ေမခုိစးီပွားေရးတည်ငိမ်မ 

ကို ပ့ံပုိးေပးခဲ့ပါသည်။ အစိုးရက ေကာင်းမွနသ်ည့်ေမခုိစးီပွားေရးမူဝါဒများကို ေဆာင်ရ�ကေ်နချနိတ်င်ွ 

ပုဂလိကကင့်ှ ဘဏမ်ျားမှာလည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမင့်ှ  စးီပွားေရးတိုးတကမ်တိုအတကွ ် များစာွြဖည့်ဆည်း 

ေပးိုင်ပါသည်။ ပီးခဲ့သည့်ဆယ်စုစှအ်တင်ွး ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ စးီပွားေရးကိုအသွင်ေြပာင်းရာတင်ွ ဘဏမ်ျားမှာ 

အေရးပါသည့်အခနး်ကမှ ပါဝင်ခဲ့င့်ှပီးလည်းြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ကိုလုိနေီခတဦ်း ဗမာြပည်ေနရက ်

များမှသည် မျကေ်မှာကြ်မနမ်ာိုင်ငံအထိ ဆကလ်ကြ်ဖစေ်နသည့် အကျပ်အတည်းများအရကည့်လင် 

ေငွေကး၊ ဘဏမ်ျားင့်ှ ဘာေရးဆိုင်ရာတိုင့်ှစပ်လျဉ်းလင် ိုင်ငံ၏သမုိင်းတေလျာကအ်ေတွအ�ကံမှာ 

လိင်းထနခ်ဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုစှတ်င်ွေပေပါကခ်ဲ့သည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်အကျပ်အတည်းမှရရှိခဲ့သည့် သင်ခနး်စာ 

များက စဉ်ဆကမ်ြပတဖံွ်ဖိးတိုးတကမ်အတကွလုိ်အပ်ေသာ (ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ)် တည်ငိမ်မကို ေထာကပ့ံ် 

ေပးိုင်မည့် ဘဏ်င့်ှ ေငွေရးေကးေရးကးီကပ်စစေ်ဆးမ ေခတမီ်နည်းလမ်းများကျင့်သုံးမများကို ြဖစလ်ာေစ 

ပီဟု ေမာ်လင့်ိုင်ေနသင့်ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမှ်ာ တစေ်နရာထဲတင်ွ စစုည်းလွနး် 

ေနေသးပီး ဟနခ်ျကညီ်စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို ေထာကပ့ံ်ေပးိုင်ြခင်းလည်း မရှိေသးပါ။ ပုဂလိကဘဏမ်ျား 

မှာ မိြပဗဟုိချကမ်ျားြဖစသ်ည့် ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးတိုရှိ လျင်လျင်ြမနြ်မန ် ကးီထွားလာေနသည့် ေဈးကကွ ်

များအတင်ွးသုိသာ ေငွေကးရင်းြမစမ်ျားသွနထ်ည့်ေပးေနဆြဲဖစ်ပီး အထူးသြဖင့် အမ်ိ�ခေံြမကတင်ွြဖစပ်ါ 

သည်။ တစခ်ျနိတ်ည်းမှာပင် ိုင်ငံ၏ အစနွအ်ဖျားြပည်နယ်များမှာ ေန�ကတ်င်ွကျနေ်နရစခ်ဲ့ပါသည်။ ထုိအချက ်

က ိုင်ငံအတင်ွး ပုိမုိ၍ဘကညီ်မတသည့် စဉ်ဆကမ်ြပတ် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကိုြဖစေ်စိုင်မည့် အဖဲွအစည်း 

ဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမတစရ်ပ်ကို ေတာင်းဆိုေနြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ဘဏမ်ျားမှာ အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲ 

မများတင်ွ အခနး်ကတစရ်ပ်မှ ပါဝင်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ဝင်ုိးတစခ် ုဖံွဖိးတိုးတကမ်က ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်စနံမူန�ပုံစလံား 

ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်မှာ ိုင်ငံ၏အစတိအ်ပုိင်းအားလုံးတင်ွ တေြပးညီေတာ ့ မရှိေသးပါ။ 

ရနက်နု၊် မ�ေလး၊ ေနြပည်ေတာတ်ိုကဲ့သုိေသာ မိြပဗဟုိချကမ်ျားင့်ှ တုတ်ိုင်ငံ၊ ထုိင်းိုင်ငံတိုင့်ှ နးီကပ် 

လျကရ်ှိသည့်ေဒသအချိတင်ွ ဖံွဖိးတိုးတကလ်ျကရ်ှိေသာလ်ည်း ိုင်ငံ၏ကျနေ်ဒသများမှာ ေန�ကက်ျကျန ်

ေနရစပ်ါသည်။ ထုိအချကမှ်ာ တိုးတက်နး်ြမနဆ်နသ်ည့်ိုင်ငံများတင်ွ ြဖစေ်လ့ြဖစထ်အေြခအေနြဖစပ်ါသည်။ 

တုတ်ိုင်ငံ၏စးီပွားေရးအသွင်ေြပာင်းလဲမတင်ွ ကမ်းုိးတနး်ေဒသများမှာ တိုးတကမ်ကိုဦးေဆာင်သည့်ေဒသ 

များြဖစပ်ါသည်။ ဘနေ်ကာက၊် ဆိုးလ်င့်ှ ပါရီတိုကဲ့သုိေသာ တိုင်းြပည်လူဦးေရ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံခန်ေနထုိင်ေသာ 

မိေတာ်များမှာလည်း ဥပမာများြဖစ်ပီး၊ ရနက်နု်မိမှာလည်း ၎င်းင့်ှ များစာွကာွြခားြခင်းမရှိပါ။ စစုည်း 
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တည်ရှိ ေနေသာ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစြ်ဖင့် ဘာေငွေထာကမ်ထားသည့် ထုိသုိေသာ မိြပအေြခြပဖံွဖိး 

တိုးတကမ်ပုံစကံို ဝင်ုိးတစခ်ဖံွုဖိးတိုးတကမ်မဟာဗျဟာ ဟု သုံးနး်ပါသည်။ 

ေဒသတစခ်ုင့်ှတစခ်အုကား တိုးတကမ်မညီမြခင်း၏သကေ်ရာကမ်မှာ ေဆးွေးွြငင်းခံု၍မဆံုးိုင်သည့် 

အေကာင်းအရာြဖစပ်ါသည်။ အထူးသြဖင့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ဗဟုိချကအ်နည်းငယ်အေပတင်ွတည်မီှေနသည့် 

ိုင်ငံများတင်ွ ြဖစပ်ါသည်။ တုတ၊် ထုိင်းင့်ှ ေတာင်ကိုရးီယားိုင်ငံများတိုတင်ွ ြပည်သူများ၌ တညီူေသာ 

ေန�ကခ်ံင့်ှ ဆရည်မှနး်ချကမ်ျားရှိြခင်းေကာင့် ေကျးလကေ်ဒသမှ အေရအတကွ်ကးီမားသည့် ေရ�ေြပာင်း 

အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ မိကးီြပကးီဗဟုိအချကအ်ြခာများင့်ှ လွယ်လင့်တက ူ ေနသားကျိုင်ပါသည်။ 

သုိေသာလ်ည်း ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ထုိသုိြဖစရ်န ် မလွယ်လှပါ။ အများစေုသာ တိုင်းရင်းသားများမှာ ၎င်းတို 

အမ်ိယာ၊ ယဉ်ေကျးမ၊ သုပ်လကဏာများင့်ှ ြပင်းြပစာွ သံေယာဇဉ်တယ်ွကပီး၊ မိကးီြပကးီသုိ ေြပာင်းေရ� 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ကရလင် သံေယာဇဉ်ထားရှိသည့်အရာများကိုစနွ်လတ၍် ၎င်းတိုအတကွ ်ဂုဏသိ်ကာနမ့်ိသည့် 

အေြခအေနများတင်ွ ေနထုိင်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ မတညီူသည့် ပထဝီေဒသများအကား ပုိမုိဟနခ်ျကညီ်သည့် 

တိုးတကမ်မဟာဗျဟာကို ချမှတေ်ဆာင်ရ�က၍် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက်လည်း ထုိတာဝနက်ိုပ့ံပုိးိုင်ေအာင် 

ေဆာင်ရ�ကမ်ည်ဆိုလင် ပုိ၍ လွယ်ကူိုင်ပါသည်။ 

Adam Smith မှသည် ိုဘယ်လ်ဆရုင်ှ Paul Krugman အထိ စးီပွားေရးပညာရင်ှများက ဝင်ုိးတစခ်ဖံွုဖိး 

တိုးတကမ်ပုံသာနမ်ျားကို ေလ့လာခဲ့ကပါသည်။ ထူးထူးကကဲ ဲ နးီစပ်စာွ တည်ရှိြခင်းင့်ှ ေဒသများအကား  

ေြမမျက်�ှအသွင်အြပင်အရ ေပါင်းစထုားသကဲ့သုိြဖစြ်ခင်းတိုမှာ စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို အေထာကအ်ပ့ံ 

ေပးိုင်ေကာင်း ၎င်းတိုက သတြိပမိခဲ့ေသာလ်ည်း၊ ထုိအဆကအ်စပ်မှာ အမဲမမှန်ိုင်ေကာင်း လတတ်ေလာ 

ေလ့လာမများက ေဖာြ်ပပါသည်။ နးီကပ်စာွ စစုည်းတည်ရှိြခင်းမှာ ကနုက်ျစရတိက်ို ေလျာက့ျေစပီး၊ စးီပွား 

ေရးအရ တကွေ်ြခကိုကေ်စသည့်အတကွ ် မိြပစစုည်းတည်ရှိမမှာ ဗဟုိချကတ်င်ွသာမဟုတဘဲ် ိုင်ငံတဝှမ်း 

တင်ွပါ စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို ြမနဆ်နလ်ာိုင်ေစပါသည်။ ထုိသကေ်ရာကမ်မှာ မှနက်နမ်ည်ဆိုပါလင် ိုင်ငံ၏ 

ပျမ်းမတိုးတက်နး်ကို ဆွဲတင်ိုင်ပါလိမ့်မည်။ 

သုိေသာ ်လူဦးေရသိပ်သည်းမြမင့်လွနး်လင်လည်း ထုိသုိ စစုည်းမမှရရှိမည့် တိုးတကမ်အကျိးရလဒမှ်ာ ေလျာ့ 

နည်းိုင်ပီး၊ လူဦးေရြပည့်ကပ်လွနး်ြခင်းင့်ှ အခနွပိ်ေနသည့် အေြခခအံေဆာကအ်အံုများက ထုတလု်ပ်ိုင်စမ်ွး 

ကို ကျေစြခင်းတိုေကာင့် တိုးတကမ်အကျိးရလဒမှ်ာ အတလ်ကဏာပင်ြပိုင်ပါသည် (Brülhart င့်ှ 

Sbergami ၂၀၀၉)။ ထုိအတကွ ် တစခ်ါတစရ်တံင်ွ ကးီမားလွနး်သည့် မိြပအချကအ်ြခာများင့်ှ ဟနခ်ျက ်

ပျကယွ်င်းသည့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ပုံစြံဖစလ်ာိုင်ပီး၊ ထုိမိြပများတင်ွလည်း စမံီအပ်ုချပ်ရခကခ်ြဲခင်းင့်ှ မကိုင် 

တယ်ွိုင်ေသာ လူမဘဝြပဿန�များြဖစလ်ာြခင်းတိုကို ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ြပည်သူကျနး်မာေရးအ�ရာယ် 

ြမင့်တကလ်ာေနသည့် ရနက်နု်မိ၏ ယာဉ်ေကာပိတဆ်ိုမင့်ှ ေလထုမသန်ရင်ှးမတိုမှာ ထုိအကျပ်အတည်းကို 

သကေ်သခေံနပါသည်။ ပုိ၍ ဖံွဖိးပီးိုင်ငံများတင်ွ လူေနထူထပ်လွနး်၍ တိုးတက်နး်အေပထိခိုကြ်ခင်းကို 

မိြပအေြခခအံေဆာကအ်အံုများတင်ွ ြပည်သူေရးရာရင်းှီးြမပ်ှံမများြဖင့် တံုြပန်ကေလ့ရှိေသာလ်ည်း 

ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွမူ အစိုးရ၏ အားနည်းသည့်ဘာေရးစမ်ွးေဆာင်ရည်မှာ ထုိသုိ ရင်းှီးြမပ်ှံမအသုံးစရတိ ်  

များသုံးစွဲိုင်ေရးတင်ွ အကန်အသတရ်ှိပါသည် (Collignon ၊ ၂၀၁၈)။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ေဒသအလုိက ် ဝင်ေငွ 

အဆင့်င့်ှ ဆင်းရဲမ်ွးပါးမ မမမတကာွြခားသည့်အတကွ ်စဉ်ဆကမ်ြပတဖံွ်ဖိးတိုးတကေ်ရးတင်ွ အစနွအ်ဖျား 

ရှိစးီပွားေရးနယ်ပယ်များမှာ မိြပစးီပွားေရးဗဟုိချကမ်ျားင့်ှ အမီလုိက်ိုင်ရန ် လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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ဟနခ်ျကမ်ညီသည့် တိုးတကမ်အေြခအေနများမှာ စးီပွားေရးအရ လူေနမစံင့်ှ ဆင်းရဲမ်ွးပါးမနက်နိး်များ 

တင်ွ ထင်ဟပ်ိုင်သလုိ စတိဝ်င်စားစရာေကာင်းသည်မှာ ထုိအေြခအေနများကို ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏ ်  

ကထုတြ်ပနသ်ည့် ဘဏေ်ချးေငွင့်ှ အပ်ေငွကနိး်ဂဏနး်များတင်ွလည်း ြမင်ေတွိုင်ပါသည် (ေရှတင်ွေဖာြ်ပ 

သွားပါမည်)။ ထုိအချကက် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစအ်တင်ွးြဖစေ်ပေနသည့် လကေ်တွအေြခအေနများကို 

ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရမည်ြဖစသ်ည်ကို နြ်ပပါသည်။ 

စးီပွားေရးတိုးတကမ်ရှိေရးအတကွ ် ေရ�းချယ်စရာနည်းလမ်းမှာ ဝင်ုိးတစခ် ု တိုးတကမ်မဟာဗျဟာတစခ် ု

တည်းမဟုတပ်ါ။ တစ်ိုင်ငံလုံးပျမ်းမအဆင့်သုိေရာကရ်ှိရန ် ဆင်းရမဲအြမင့်ဆံုးေဒသများမှာ တစ်ိုင်ငံလုံး 

ပျမ်းမထက ် ပုိမုိလျင်ြမနသ်ည့်တိုးတက်နး်ရှိရန ် လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ Kudo င့်ှ Kugami (၂၀၁၂) တိုက 

ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်အေကာင်းဆံုးမဟာဗျဟာမှာ ဆကသွ်ယ်ကးူလူးမကိုြမင့်တင်ထားသည့် ဝင်ုိးစှခ်မုဟာ 

ဗျဟာ ြဖစေ်ကာင်း ဆိုပါသည်။ ၎င်းမဟာဗျဟာက ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးတိုအတကွ ် လျင်ြမနသ်ည့် ဖံွဖိး 

တိုးတကမ် ရရှိေစရန်င့်ှ တစခ်ျနိတ်ည်းတင်ွ တုတ၊် ထုိင်းိုင်ငံတိုင့်ှထိစပ်ေနသည့် နယ်စပ်ေဒသများ အထူး 

သြဖင့် ကချင်င့်ှ ရမ်ှးြပည်နယ်ေြမာကပုိ်င်းတိုင့်ှ ချတိဆ်ကထ်ားိုင်မကို အားေကာင်းေစရနတ်ိုကို ရည်ရ�ယ် 

ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ေဒသတင်ွး အငယ်စားင့်ှအလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များက ၎င်းတိုေဒသများရှိ 

ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးကနွယ်ကမ်ျား၊ ဖံွဖိးလာမည့် နယ်စပ်ကနုသွ်ယ်ေရးတေလျာက ်ထုတ်လုပ်မကင်ွးဆက ်

များင့်ှ လစာေကာင်းြဖင့် ဆွဲေဆာင်ထားသည့် အရည်အေသွးရှိလုပ်သားအင်အားထုတိုင့်ှ နးီကပ်စာွ 

ချတိဆ်က်ထားိုင်မှသာ၊ နယ်စပ်ေဒသများင့်ှ ြပည်တင်ွးစးီပွားေရးဗဟုိချကမ်ျားအကား ေကာင်းမွနသ်ည့် 

သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးင့်ှ ဆကသွ်ယ်ေရးစနစမ်ျားရှိထားမှသာ ေဖာြ်ပပါမဟာဗျဟာမှာ အလုပ်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

ေဒသအလုိကစ်ံုလင်သည့် တိုင်းရင်းသားဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ ပထဝီေြမမျက်�ှသွင်ြပင်ဆိုင်ရာ ကွဲြပားြခား 

န�းမများင့်ှ ကာလပရေိစ�ဒကာရည်ှစာွ ြပည်တင်ွးသေဘာထားကွဲလဲွမများရှိေနသည့် ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ် 

ထုိသုိေသာ ဗဟုိတင်ွစစုည်းမထားဘဲ ေဒသများအှံ ြဖန်ထုတသ်ည့် စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ပုံသာနမှ်ာ 

ေထာကခ်ေံလာကစ်ရာြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိေသာ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ပုံသာနက်ို အလားတ ူေဒသများ 

အှံြဖန်ကျကရ်ှိေစသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစြ်ဖင့် ေထာကမ်ေပးရမည်ြဖစပ်ါသည်။ အြခားတစဖ်ကမှ်ကည့်လင် 

တစေ်နရာတည်းတင်ွအေြခြပထားသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ်င့်ှအတယှူဉ်တွဲထားသည့် ဝင်ုိးတစခ်တုိုးတက ်

မပုံသာနမှ်ာ မိကးီများင့်ှ အြခားေဒသများအကား တင်းမာမကို ြမင့်မားေစမည်ြဖစသ်လုိ အမ်ိနးီချင်း 

ိုင်ငံများင့်ှချတိဆ်က်ိုင်မင့်ှ နယ်စပ်ပုိကနုတ်ိုတင်ွလည်း ထိခိုကေ်စမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိေသာ တိုးတကမ် 

ပုံသာနသ်ည် အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ားစးီပွာေရးလုပ်ငနး်များ တိုးတကမ်င့်ှ ကးီထွားလာေနသည့် 

အလယ်အလတလူ်တနး်စားအလာကို အဟန်အတားြဖစေ်စမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ြမန်မာုိငင်၌ံ ေဒသတစ်ခှုင့်တစ်ခအုကား ကာွဟချကမ်ျား 

ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ေဒသတစခ်ုင့်ှတစခ်အုကား ဟနခ်ျကမ်ညီ စးီပွားေရးတိုးတကမ်ရှိေနသည်ဟုဆိုရန ် မည် 

သည့်သကေ်သရှိပါသနည်း။ အစဉ်အလာအားြဖင့် ေဒသ၏လူတစဦ်းကျဂျဒီပီီကိုကည့်၍ စးီပွားေရးကွဲြပား 

ြခားန�းမကို  ေလ့လာကမည်ြဖစပ်ါသည်။ အဆိုပါအချကအ်လကမ်ျားမှာ ရရှိြခင်းမရှိပါ။ သုိေသာလ်ည်း ဂျပန ်

ိုင်ငံ ြပည်ပကနုသွ်ယ်ေရးအဖဲွ (Japan External Trade Organization – JETRO) ၏ ဖံွဖိးဆဲိုင်ငံများေရးရာ 

ေလ့လာေရးအင်စတကီျက ညအလင်းြဖာထွကမ်အေပအေြခခ၍ံ ေလ့လာမအချိကို လုပ်ေဆာင်ထားပါ 
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သည်။ ပုံ ၂ မှာ တစ်ိုင်ငံလုံးပျမ်းမင့်ှ ေဒသအလုိက ်ဂျဒီပီီကာွြခားမကို ေဖာြ်ပထားပါသည်။4 အဓိကကျသည့် 

ေဒသ ၃ ခြုဖစသ်ည့် ရနက်နု၊် မ�ေလး (ြပင်ဦးလွင်အပါအဝင်) င့်ှ ေနြပည်ေတာတ်ိုမှာ တစ်ိုင်ငံလုံး ပျမ်းမ 

ထက်စှဆ်ေကျာ ် ကယ်ွဝချမ်းသာသည်ကို ေတွိုင်ပါသည်။ ထုိအြပင် ထုိင်းနယ်စပ်ရှိ အချိေသာခုိင်များ 

(တာချလိီတ်င့်ှ ြမဝတီ) င့်ှ တုတန်ယ်စပ်ရှိ ခုိင်အချိ (ေလာကက်ိုင်၊ မူဆယ်င့်ှ ကချင်ြပည်နယ်ရှိ အချိ 

ခုိင်များ) တင်ွ လူတစဦ်းကျဂျဒီပီီ  မှာ တစ်ိုင်ငံလုံးပျမ်းမထက ် ပုိမုိပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း အလားတူသက ်

ေရာကမ်အေြခအေနကို အိိယ၊ ဘဂလားေဒရ့ှ်ိုင်ငံတိုင့်ှ နယ်နမိိတခ်ျင်းကပ်ေနသည့်ခုိင်များတင်ွမူ မေတွရှိ 

ရပါ။ ကချင်ြပည်နယ်၏အချိေဒသများတင်ွ ိင်းယှဉ်လင် ညအလင်းေရာင်ြမင့်ြခင်းမှာ သတတင်ွးလုပ်ငနး်သုံး 

စကယ်�ယားကးီများင့်ှ တစစ်ံုတစရ်ာပတသ်က်ိုင်ပါသည်။ 

မိြပဧရယိာများ အထူးသြဖင့် ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးတို ပုိ၍ကယ်ွဝချမ်းသာသည့်အချကက်ို ဆင်းရဲမ်ွးပါးမ 

အချိးတင်ွလည်း ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။ ေဖာြ်ပပါမိကးီ ၂ မိတင်ွ မိြပလူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခိုင်နး်သည်သာ 

ဆင်းရဲမ်ွးပါးသည်ကို  ေတွရပီး၊ တစ်ိုင်ငံလုံးပျမ်းမမှာ ၂၅ ရာခိုင်နး် ြဖစပ်ါသည်။ ိုင်င့ံလူဦးေရ၏ ၇၀ 

ရာခိုင်နး်ေနထုိင်သည့် ေကျးလကေ်ဒသများတင်ွမူ ဆင်းရမဲြမင့်ပီး၊ ေကျးလက်လူဦးေရ၏ ၂၉.၂ ရာခိုင်နး်မှာ 

ဆင်းရဲမ်ွးပါးသူများြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း အချိတိုင်းေဒသကးီများင့်ှ ြပည်နယ်များတင်ွ ဆင်းရ ဲ

မ်ွးပါးမများ ပုိြမင့်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို ပုံ-၃ တင်ွ ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။ ထုိအတကွ ် ြမနမ်ာိုင်ငံမှာ ဝင်ုိးတစခ်ု 

ဖံွဖိးတိုးတကမ်၏ အေစာပုိင်းအဆင့်တင်ွ ရှိေနပီး၊ တိုးတကမ်စမှတအ်ဆင့်မှာ နမ့်ိေနေသာလ်ည်း ဖံွဖိးတိုး 

တကမ်မဟာဗျဟာကို ေြပာင်းလဲရနေ်န�ကက်ျလွနး်သည်ဟု မဆိုိုင်ပါ။ ေမးစရာမှာ မည်သုိေြပာင်းလဲိုင်မည် 

နည်းပင်ြဖစပ်ါသည်။ 

 
4 ုိငင်အံဆင့် ပျမ်းမ လတူစ်ဦးကျဝငေ်ငှွင့် ကာွြခားချက်ကို တိုငး်တာပါသည်။ (Kudo ှင့် Kumagai ၂၀၁၂ တငွ ်ကည့်ပါ)၊ (Kumagai ၊ Souknilanh 

ှင့် Kudo ၂၀၁၂) 
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ပုံ - ၂။  ခိုင်အလုိက ်လူတစဦ်းိကျ ဂျဒီပီီ ကာွြခားမများ (၂၀၀၉) 

Figure 2. Variations of Estimated GDP Per Capita by District (2009) 

 

 

 

Figure 3.  

ပုံ - ၃။  စစုေုပါင်းလူဦးေရတင်ွ ဆင်းရဲမ်ွးပါးသူဦးေရအချိး (၂၀၁၀) 
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၂။ စီးပွားေရးတုိးတက်မှင့် ေငွေရးေကးေရးကဖံွဖိးမတုိအကား အဆက်အစပ် 

စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်တင်ွ ေငွေရးေကးေရးစနစ၏်အခနး်ကအေပ ေဘာဂေဗဒေလ့လာချကမ်ျားမှာ 

ေြမာကမ်ျားစာွရှိပီး၊ ေငွေရးေကးေရးကဖံွဖိးတိုးတကမ်မှာ ဆကတ်ိုကြ်ဖစလ်ာမည့် စးီပွားေရးတိုးတက ်

ြခင်း၏ ေရှေြပးနမိိတလ်ကဏာြဖစေ်ကာင်း ရင်ှးလင်းသည့်သကေ်သသာဓကလည်းရှိပါသည်။5 ေအာင်ြမင် 

သည့်ထွနး်သစစ်ိုင်ငံများင့်ှ စးီပွားေရးတံုဆိုင်းေနသည့်တိုးတကမ်နမ့်ိိုင်ငံများအကား ကာွြခားကသည်မှာ 

ေငွေကးင့်ှဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမ်ျားေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အသိအမှတြ်ပထားကပါသည်။ 

စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အေပ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများက လမ်းမုိးသည့်နည်းလမ်းများမှာ အများ 

အြပားြဖစ်ပီး၊ ေငွထုတေ်ချးသူင့်ှ ေချးယူသူအကား ထိေရာက်သည့် ဘာေငွစးီဆင်းမကို ြဖစေ်စြခင်း၊ 

စေုဆာင်းေငွများကို ရင်းှီးြမပ်ှံမများအြဖစ ် ထိေရာကစ်ာွ ေဆာင်ယူေပးြခင်း၊ ေငွထုတေ်ချးမကို ကးီကပ် 

ထိနး်ေကျာင်းမင့်ှ လုပ်ငနး်များ၏ ေကာပုိ်ရတိစ်မံီခန်ခွဲမကို တိုးတကေ်စြခင်းတိုြဖစပ်ါသည်။ ပုိ၍ ေယဘုယျ 

ဆိုရလင် ေကာင်းမွနသ်ည့်ေငွေရးေကးေရးစနစက် မျိးဆကမ်ျားတေလျာက ် အခင့်ွအလမ်းများကို တိုးတက ်

ေစမည်ြဖစ်ပီး၊ ဝင်ေငွခွဲေဝမကာွဟချကက်ို ကျဉ်းေြမာင်းေစြခင်းြဖင့် ကျား/မ အခင့်ွအလမ်းကာွဟမကိုလည်း 

ကျဉ်းေြမာင်းေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေမခုိစီးပွားေရးအဆင့်တွင် ေငွေရးေကးေရးကကုိ ပုိမုိကျယ်ြပန်ေစြခင်းက 

စးီပွားေရးတိုးတကမ်င့်ှ တည်ငိမ်မတိုကို ေကာင်းကျိးသကေ်ရာကေ်စမည်ြဖစပ်ါသည်။ အထူးသြဖင့် ဖံွဖိး 

ဆဲိုင်ငံများတင်ွ သကေ်ရာကမ်ပုိကးီပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးစနစက်ို လကလှ်မ်းမီေစြခင်းင့်ှ ေကျးလက ်

ေဒသ ဆင်းရဲမ်ွးပါးမေလာခ့ျြခင်းင့်ှ ဝင်ေငွအဆင့်များ တိုးတကေ်စြခင်းတိုအကား ချတိဆ်ကေ်လ့လာမများ 

လည်းရှိပါသည်။ မုိကခ်ုိစးီပွားေရးအဆင့်တင်ွလည်း ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို လကလှ်မ်းမီြခင်းက 

စားသုံးမ ြမင့်တကလ်ာြခင်း၊ လူမဘဝသာယာမင့်ှ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ေဆာင်တာများကို အကျိးြပပါသည်။6 

ထုိေကာင့် ေငွေကးအေြခြပစးီပွားေရး (monetary economy) ကို တိုးချဲြခင်း က စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကရ်န ်

ကိတင်လုိအပ်ချကတ်စခ် ု ြဖစလ်ာပါသည်။ ကမ�ာဘ့ဏက်လည်း တရားဝင်ြဖစသ်ည့် ေငွေရးေကးေရး 

ဝနေ်ဆာင်မကို လကလှ်မ်းမီရန်င့်ှ အသုံးချိုင်ရနဆ်ိုသည့် ေငွေရးေကးေရးစနစတ်င်ွ အားလုံးပါဝင်ိုင်မ 

(financial inclusion) ြမင့်တင်ေရးမူကို မှနမှ်နက်နက်န ်ချမှတထ်ားပါသည်။ 

ြပည်သူများက ၎င်းတို၏ရင်းြမစမ်ျားကို အကျိးအရှိဆံုး မည်သုိအသုံးချိုင်မည်ကို လွတလ်ပ်စာွ ေရ�းချယ် 

ိုင်ချနိတ်င်ွ ိုင်ငံများ၏ကယ်ွဝချမ်းသာမ ြမင့်တကပ်ါသည်။ သဘာဝအေလျာကြ်ဖစေ်စ ၊သုိမဟုတ၊် လူက 

ြပလုပ်ထားသည်ြဖစေ်စ၊ ကမ်းကျင်မြဖစ ်ေစ ၊သုိမဟုတ၊် ေငွေကးြဖစေ်စ ရင်းြမစမ်ျားမှာ ကယ်ွဝချမ်းသာမကို 

ေဆာင်ယူေပးမည့် ကားခသံာြဖစ်ပီး၊ ၎င်းတိုကိုယ်၌မှာ ကွယ်ဝချမ်းသာမစင်စစေ်တာမ့ဟုတပ်ါ။ ထုတလု်ပ်မ 

လုပ်ငနး်စဉ်တင်ွ အဆိုပါရင်းြမစမ်ျားကို အသုံးချလျက ်ြပည်သူများက အတတူကလုွပ်ေဆာင်မှသာ စစမှ်နသ်ည့် 

ကယ်ွဝချမ်းသာမကို ြဖစေ်စမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိလုပ်ငနး်စဉ်တင်ွ စိုကပ်ျိးေရးကိုအေြခခေံသာ အမ်ိေထာင်စ ု

များင့်ှ အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ပါဝင်သလုိ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ကးီများလည်း ပါဝင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ထုိအတကွ ် စးီပွားေရးမူဝါဒများ၏ရည်ရ�ယ်ချကမှ်ာ ပုဂလိက တစသီ်းပုဂလများ၊ လုပ်ငနး်များင့်ှ ကမုဏမီျား 

ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်မည့်မူေဘာင်ကို ြဖစေ်စရန၊် ကနုစ်ည်င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မများ ထိေရာကမ်ရှိရှိ ထုတလု်ပ်ိုင်မည့် 

စမ်ွးပကားကို တိုးတကေ်စရန်င့်ှ ြပည်တင်ွးင့်ှ ြပည်ပကမုဏီကးီများင့်ှအတ ူ အငယ်စားင့်ှအလတစ်ား 

 
5 ပုိေကာငး်သည့်စစ်တမ်းေကာကယ်ခူျကမ်ျားအတကွ ်(Levine  ၁၉၉၇) ှင့် (Murinde ၂၀၁၂) တငွ်ကည့်ပါ။ 
6 အေစာပုိငး်စာတမ်းများအတကွ ်သင့်ေလျာက်ိုကညီ်သည့်ကိုးကားချကမ်ျား ေပးသည့် (Tambunlertchai ၂၀၁၈) တငွ်ကည့်ပါ။ 
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စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ယှဉ်တွဲ၍ အြပနအ်လှနပ့ံ်ပုိးိုင်ေစရန ် ထားရှိရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ကယ်ွဝချမ်းသာမကို 

ြဖစေ်စရန ် ရင်းြမစမ်ျားကို ခွဲေဝအသုံးချသည်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းပင်ြဖစပ်ါသည်။ ေငွေရးေကးေရးစနစမှ် 

တဆင့် ေငွေကးလကလှ်မ်းမီမကို ရရှိေစပီး ဘာရင်းြမစမ်ျားကို ေဆာင်ယူေပးပါသည်။ ေငွေကးရင်းြမစ် 

မရှိပါက ရင်းှီးြမပ်ှံမရှိမည်မဟုတဘဲ် ထုတလု်ပ်ိုင်စမ်ွးမှာလည်း နမ့်ိေနဦးမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအတကွ် 

ေငွေရေကးေရးစနစမှ်ာ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ်အေရးအကးီဆံုးေသာ အေကာင်းရင်းများအနကမှ် 

တစခ်ပုင် ြဖစပ်ါသည်။ ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို ြပည်သူများက လွယ်လင့်တက ူ လက်လှမ်းမီိုင် 

မှသာလင် ၎င်းတိုက ရင်းှီးြမပ်ှံမြပ၍ ပုိ၍သာလွနသ်ည့် ကယ်ွဝချမ်းသာမကို ဖနတ်းီိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

သမားုိးကျအားြဖင့် စးီပွားေရးပညာရင်ှများက ေငွေကးင့်ှဘာေရးသည် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ေန�က ် လုိက ်

ေလ့ရှိေကာင်း ယူဆကပါသည်။ ၎င်းတိုက ေငွေရးေကးေရးဟူသည် စးီပွားေရးတိုးတကမ်မှြဖစလ်ာသည့် 

အကျိးဆကသ်ာြဖစေ်ကာင်း ဆိုကပါသည်။ “စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များေခရာ ေငွေကးက လုိက်ကသည်” 

ဆိုသည့်ဆိုုိးပင် ရှိခဲ့ပါသည် (Robinson ၁၉၅၂ ၊ ၈၆)။ ထုိအြမင်မှာ မှနက်န်ိုင်ေတာမ့ည်မဟုတပ်ါ။ ေရးှုိး 

အြမင်အရ ရင်းှီးြမပ်ှံမအတကွ ်ဘာပ့ံပုိးေပးရန ်စေုဆာင်းမလုိအပ်ပါသည်။ မျကေ်မှာက ်ေငွေကးသီအိုရ ီ

များကမူ “ေချးေငွထုတေ်ချးပီးမှ အပ်ေငွဖနတ်းီြခင်း” ဟု ဆိုပါသည်။7 ဝင်ေငွကို စားသုံးမအတကွသုံ်းစွဲမည် 

၊သုိမဟုတ၊် အန�ဂတတ်င်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံရနသုံ်းစွဲမည် တိုအကား ေရ�းချယ်မမှာ အေရးကးီပါသည်။ ဘဏ်င့်ှ 

သမဝါယမင့်ှ အေသးစားေငွစုေငွေချးအဖဲွအစည်းများကဲ့သုိေသာ အြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများက 

အမ်ိေထာင်စမုျား၏စေုဆာင်းေငွကို ရင်းှီးြမပ်ှံမအြဖစ ် ေြပာင်းလဲိုင်ရန ် ပ့ံပုိးကညီူေပးိုင်ပါသည်။ သုိေသာ ်

လည်း ဘဏမ်ျား၌သာလင် ရင်းှီးြမပ်ှံမင့်ှဝင်ေငွကိုြမင့်တင်ိုင်မည့် ေချးေငွအသစဖ်နတ်းီိုင်ေသာ စမ်ွး 

ေဆာင်ရည်ရှိပါသည်။ ေခတသ်စအ်ြမင်အရ ေငွေကးဦးေဆာင်ရာသုိ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်က လုိကရ်သည်ြဖစရ်ာ 

ဘဏမ်ျားက ရင်းှီးြမပ်ှံသူများထံသုိ ေငွထုတမ်ေချးိုင်ခင် လူများက ေငွေကးကိုဦးစာွစေုဆာင်း၍ ဘဏတ်င်ွ 

၎င်းတို၏ေငွေကးကိုထားရှိရမည်ဟူသည့်အချကမှ်ာ ေခတသ်စစ်းီပွားေရးသီအိုရီင့်ှ ကိုကညီ်ေတာြ့ခင်းမရှိပါ။ 

ထုိအချကက်ို ဇယား-၁ တင်ွ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားသုိ ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းြဖင့် ဗဟုိဘဏက် 

ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစအ်တင်ွး ေငွြဖစလွ်ယ်မကိုပ့ံပုိးေပးသည့်အချကြ်ဖင့် ေဖာြ်ပထားပါသည်။ ဘဏမ်ျားက ဗဟုိ 

ဘဏ၏် ေငွြဖစလွ်ယ်မအစအီစဉ်၏ တစစ်တိတ်စပုိ်င်းအြဖစ ် သီးသန်ရနပုံ်ေငွထားရှိရပီး ကျနသ်ည့်ပမာဏ 

ကိုသာ ပုဂလိကကရှိ ၎င်းတို၏ေဖာကသ်ည်များသုိ ထုတေ်ချးပါသည်။ ထုိအတကွ ် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ် 

ေရးဘဏမ်ျား၌ ေငွြဖစလွ်ယ်မရှိေစိုင်မည့်သတမှ်တခ်ျကမ်ျား (အတိုးနး်များစသည်) ြဖင့် ေငွေကးစနစ ်

အတင်ွး လှည့်လည်ေငွေကးပမာဏကို ဗဟုိဘဏက် ထိနး် ေကျာင်းပါသည်။ လုံေလာကသ်ည့် ေငွြဖစလွ်ယ်မ 

ဖနတ်းီေပးရနမှ်ာ ေငွေရးေကးေရးစနစလ်ည်ပတေ်စေရးအတကွ ်ေသာခ့ျကြ်ဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ဘဏ် 

မဟုတသ်ည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ဗဟုိဘဏ၏် ေငွြဖစလွ်ယ်မအစအီစဉ်ကို တိုကုိ်ကရ်ယူ 

ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားက ၎င်းတိုကို ေငွထုတေ်ချးလုိမ (၊သုိမဟုတ၊် ေကးွမီေဈး 

ကကွက်ို ေရာှင်ရာှးသည့်အစိုးရများ) အေပ မီှခိုရပါသည်။ ထုိအချကက် ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ သမဝါယမများင့်ှ 

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအတကွ ် အဟန်အတားြဖစ်ေနသည်ကို ေရှတင်ွေတွြမင်ရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 
7 စာမျကှ်� ၁၄ ပါေဆွးေွးချက်တငွ်ကည့်ပါ။ (ဤ ဘာသာြပန်ဆုိချကအ်ရ ြမန်မာလိုတငွ ်စာမျကှ်� ၁၉ ြဖစ်ပါသည်) 
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ဇယား ၁။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်င့်ှ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ေဆာင်တာအကား ချတိဆ်ကေ်နသည့် လကက်ျန ်

ရင်ှးတမ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်င့်ှပတသ်က၍် ေဆးွေးွမများတင်ွ ချမ်းသာကယ်ွဝမကိုဖနတ်းီသည်မှာ အစိုးရများ 

မဟုတဘဲ် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များြဖစသ်ည်ကို ရဖံနရ်ခံါ သတမိမူမိြဖစခ်ဲ့ပါသည်။ ဥပေဒင့်ှ အဖဲွအစည်းဆိုင်ရာ 

အင်စတကီျးရင်ှးမူေဘာင်များင့်ှ အများြပည်သူဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မများမှာ ိုင်ငံ၏စးီပွားေရးစမ်ွးေဆာင် 

ရည်တင်ွ အေရးပါသည့်အေကာင်းတရားများြဖစ်ပါသည်။ ည့ံဖျင်းသည့်အစိုးရများင့်ှ ၎င်းတို၏မူဝါဒများက 

စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို ချနိဲေစပီး၊ လူေနမအေြခအေနများ ေကာင်းမွနလ်ာိုင်မကို တားဆးီပိတပ်င်ပါသည်။ 

ထုိအချကက်ို ြမနမ်ာြပည်သူများထက ်ပုိ၍သိန�းလည်ိုင်သူရှိမည်မဟုတပ်ါ။ ေကာင်းမွနသ်ည့်အစိုးရများသည် 

ြပည်သူများအားလုံး၏ အလုပ်အကိုင်၊ တထွီင်ဖနတ်းီိုင်မင့်ှ ေတးွေခစဉ်းစားမတိုကို ပွင့်လင်းလာေစမည့် 

ဝနး်ကျင်ေကာင်းတစရ်ပ်ကို ဖနတ်းီရပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးစနစတ်င်ွအားလုံးပါဝင်လာိုင်မကို တိုးတက် 

ေကာင်းမွနေ်စြခင်းသည်လည်း အစိုးရေကာင်းတစရ်ပ်၏ လုပ်ေဆာင်ချကတ်စခ်ုြဖစပ်ါသည်။ ထုိမှသည် 

ြပည်သူများ၊ လုပ်ငနး်ငယ်များင့်ှ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ကးီများက ိုင်ငံ၏ ကယ်ွဝချမ်းသာမဖနတ်းီိုင်မည်ြဖစ ်

ပါသည်။ 

ည့ံဖျင်းသည့်အစိုးရများက ေငွေရးေကးေရးစနစက်ိုလည်း ပျကစ်းီေစိုင်ပါသည်။ အားနည်းသည့် စမ်ွးေဆာင်မ 

စနစမ်ျားက စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို ေ�ှင့်ေးှေစြခင်း၊ အခင့်ွအလမ်းများကို နည်းပါးေစြခင်းင့်ှ စးီပွားေရး 

မတည်ငိမ်ြခင်းတိုကို ြဖစေ်စိုင်ေကာင်း ကမ�ာဘ့ဏ၏် သုေတသနစာတမ်းတစခ်ကု ေထာကြ်ပပါသည်။ 

ဗဟုိဘဏ် 

ရရနပ်ိုငခွ်င့်များ    ေပးရနတ်ာဝနမ်ျား 

ိုငင်ြံခားေငေွကးြဖင့်ထားရိှသည့်အရနေ်င ွ

ဘဏ်များသုိ ထတုေ်ချးေငမွျား   ကူးသနး်ေရာငး်ဝယ်ေရးဘဏ်များ၏ သီးသန်ရနပ်ံုေင ွ

 

ကူးသနး်ေရာငး်ဝယ်ေရးဘဏ်များ 

ရရနပ်ိုငခွ်င့်များ      ေပးရနတ်ာဝနမ်ျား 

ဗဟုိဘဏ်၌ ထားရိှသည့်သီးသန်ရနပ်ံုေင ွ

ေဖာက်သည်များထ ံထတုေ်ချးေငမွျား    ေဖာက်သည်များ၏ အပေ်ငမွျား  

 

 

 

လပုင်နး်များ၊ အိမေ်ထာငစ်မုျားငှ့် ဘဏ်မဟုတသ်ည့် ေငေွရးေကးေရးက 

ရရနပ်ိုငခွ်င့်များ    ေပးရနတ်ာဝနမ်ျား 

ဘဏ်၌ အပ်ှံေငမွျား    ေကွးမ ီ
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ဥပမာဆိုရလင် ေငွေရးေကးေရးစနစက် တစဖ်ကမှ် ဘာေငွစစုည်း၍ အြခားတစဖ်ကမှ် ခုိနမီျား၊ ချမ်းသာ 

ကယ်ွဝသူများ၊ ိုင်ငံေရးအရပတသ်ကဆ်က်ယ်ွသူများထံသာ ေငွြပနထု်တေ်ချးမည်ဆိုပါက စးီပွားေရးတိုး 

တကမ်ကို ေးှေကးွေစကာ ေအာင်ြမင်လာိုင်သည့် စနွ်ဦးတထွီင်စးီပွားေရးလုပ်ကိုင်သူအများအြပားမှာ ၎င်း 

တို၏ စးီပွားေရးေအာင်ြမင်မအမ်ိမကမ်ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာရ်နလ်ည်း ကိးစားိုင်မည်မဟုတပ်ါ။ 

ထုိအတပူင် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများက ၎င်းတိုေငွထုတေ်ချးထားသည့်လုပ်ငနး်များအေပ ေစစ့ပ်စာွ 

ေကာပုိ်ရတိစ်မံီအပ်ုချပ်မကို ကျင့်သုံးြခင်းမရှိလင် လုပ်ငနး်မနေ်နဂျာများက လုပ်ငနး်င့်ှစးီပွားေရးတင်ွ 

အကျိးရှိေရးထက ် မိမိအကျိးစးီပွားရှိမည့် လုပ်ငနး်ပေရာဂျကမ်ျားကိုသာလုပ်ေဆာင်ရန ် အခင့်ွေပးရာေရာက ်

မည်ြဖစပ်ါသည် (Čihák, et al. ၂၀၁၂)။ ဝင်ုိးတစခ်တုိုးတကမ်ပုံစမှံာ ရဖံနရ်ခံါဆိုသလုိ ိုင်ငံေရးင့်ှ စးီပွားေရး 

အရ ခုိနဝီါဒကျင့်သုံးြခင်းတိုင့်ှ ဆက်ယ်ွလျကရ်ှိပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးက၏အရ�ယ်အစားက တိုးတကမ်ေကာင်းမွနေ်စရန ် အမဲတေစ အေထာကအ်ပ့ံမြဖစ ်

ေကာင်း လတတ်ေလာသုေတသနများက နြ်ပပါသည်။ ဖံွဖိးပီးိုင်ငံများတင်ွ ကးီမားသည့် ေငွေရးေကး 

ေရးက (ဂျဒီပီီ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နး်အထကရ်ှိ) သည် အြခားကများထံမှ အရင်းအြမစမ်ျား (အထူးသြဖင့် 

ကမ်းကျင်လုပ်သား) ကို ယှဉ်ပိင်ရယူသည့်အတကွ ်စးီပွားေရးတစရ်ပ်လုံး၏တိုးတက်နး်ကို နမ့်ိေစိုင်ေကာင်း 

သုံးသပ်ကပါသည် (Cecchetti င့်ှ Kharroubi ၂၀၁၂)။ သုိေသာလ်ည်း ြမနမ်ာိုင်ငံမှာ ထုိအေနအထားသုိ 

ေရာကရ်န ် များစာွအလှမ်းကာွေဝးသည်ြဖစရ်ာ (ေရှတင်ွကည့်ပါ) ထုိစဉ်းစားချကက်ို မျကေ်မှာကက်ာလတင်ွ 

လျစလ်ျထားိုင်ပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးက၏ ဆင်းရဲမ်ွးပါးမအေပသကေ်ရာကြ်ခင်းတင်ွ အြမင်စှမ်ျိး ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ေငွေရး 

ေကးေရးစနစက်ို မည်သူက လကလှ်မ်းမီိုင်သည်အေပမူတည်၍ ချမ်းသာ-ဆင်းရကဲာွဟချကမှ်ာ ကျဉ်ေြမာင်း 

ိုင်သလုိ၊ ကျယ်ြပန်သည်လည်းြဖစ်ိုင်ပါသည်။ မည်သည့်စးီပွားေရးလုပ်ငနး်က အလုပ်စတင်ိုင်၍ မည်သည့် 

လုပ်ငနး်က မလုပ်ိုင်မည်၊ မည်သူကို ပညာေရးအတကွ ်တတ်ိုင်ေစ၍ မည်သူကမတတ်ိုင်ေစမည်၊ ေယဘုယျ 

အဆနဆ်ံုးေြပာရလင် မည်သူက အမ်ိမကမ်ျားင့်ှရည်မှနး်ချကက်ို လကေ်တွြဖစေ်စ၍ မည်သူက မြဖစ်ိုင်ေစ 

မည်တိုအေပ ဘဏက် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းနည်းလမ်းအားြဖင့် လမ်းမုိးိုင်ပါသည် (Čihák, et al. ၂၀၁၂၊ ၅-

၆)။ ထုိအတကွ် ဘဏမ်ျားအကားယှဉ်ပိင်မမှာ အေရးကးီပါသည်။ ဘဏတ်စဘ်ဏက် စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 

တစခ်ကုို ေငွထုတေ်ချးရနြ်ငင်းဆိုရင် ဘာေငွရရှိရန ် အြခားဘဏတ်စဘ်ဏမှ်ာ ေရ�းချယ်စရာြဖစလ်ာိုင် 

ပါသည်။ ယှဉ်ပိင်မက ဘဏမ်ျား ေငွထုတေ်ချးသည့်အေပ များစာွသကေ်ရာကမ်ရှိိုင်ေကာင်း ကမ�ာဘ့ဏ ်

(၂၀၁၄၊ ၉၇) က အေထာကအ်ထားများ ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ မျက်�ှစာအနည်းငယ်ကိုသာေရှသည့် ဘဏလု်ပ် 

ငနး်စနစ ်(အပ်ုစြုဖင့် လကဝ်ါးကးီအပ်ုစနစမ်ျိး) တင်ွ ထုိသုိေသာ အသွင်စံုလင်မကို တားဆးီပါသည်။ ထုိစနစက် 

ခုိနဝီါဒကို အားေပးရာေရာက်ပီး၊ ဟနခ်ျကညီ်လူေနမအဆင့်အတနး်ရရှိေစေရးအစား လျင်ြမနစ်ာွ တိုးတက ်

လာေနသည့် မိြပဗဟုိချကမ်ျားသုိသာ ဘာေငွများကို စးီဝင်ေစပါသည်။ ထုိအတကွ ် အေခါင်အဖျားေဒသ 

များတင်ွ ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်များ လကလှ်မ်းမီေစေရးကဲ့သုိေသာ အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့် ေငွေရးေကး 

ေရးစနစက်ို တိုးချဲေဖာေ်ဆာင်ြခင်းက စးီပွားေရးမညီမမကို ေလျာက့ျေစပီး၊ တိုးတကမ်ကို အားေပးိုင်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးစနစက် တိုးတကမ်ြမင့်မားရန်င့်ှ လူေနမအဆင့်အတနး်တိုးတကေ်စရန ် အေထာကအ်ပ့ံြပ 

ေပးိုင်သည်မှာ ရင်ှးလင်းသည့်တိုင်ေအာင် ၎င်း၏အခနး်ကမှာ ကျယ်ြပန်လွနး်လှပါသည်။ ထုိအတကွ် 
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ေငွေရးေကးေရးစနစ၏် ကျယ်ြပန်သည့်အဆကအ်စပ်အတင်ွး အဖဲွအစည်းများ၏ လုပ်ေဆာင်ချကမ်ျား အတကွ ်

ေသချာဒဇုိီင်းေရးဆွဲရန်င့်ှ တည်ငိမ်မရှိေရးမှာ အေရးကးီပါသည်။ 

ေငေွရးေကးေရးစနစ် 

ေငွေရးေကးေရးစနစမ်ျားတင်ွ ဘဏမ်ျား၊ အာမခကံမုဏမီျားင့်ှ စေတာခ့အ်တိစ်ခ်ျနိး်များကဲ့သုိေသာ ေငွေကး 

ဖလှယ်စးီဆင်းေစသည့် အဖဲွအစည်းအစအုဖဲွများ ပါဝင်ပီး စးီပွားေရးအြပအမူကို ပုံစခံျေပးသည့် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများကို ချမှတပ်ါသည်။ ဘဏမ်ျားသည် ဘာေငွေထာကပ့ံ်၍ အြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း 

များင့်ှအတ ူ ကနုစ်ည်င့်ှဝနေ်ဆာင်မများထုတလု်ပ်ိုင်ေစမည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများသုိ ဘာေငွေရာကရ်ှိေစ 

ြခင်း၊ ေကာပုိ်ရတိမ်ျားကို စမံီကိုင်တယ်ွြခင်း၊ မနေ်နဂျာများကို ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းြခင်း၊ ဆံုးံးိုင်ေချ 

စမံီခန်ခွဲြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ေငွေရးေကးေရးစနစမ်ျားသည် စေုဆာင်းေငွင့်ှ 

ေချးေငွများကို အကျိးရှိမအြမင့်ဆံုးအသုံးချိုင်သည့်ေနရာများထံ ေရာကရ်ှိေစပါသည်။ ထုိသုိ ေငွေရးေကးေရး 

ကားခအံြဖစ် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းက စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ လုပ်ကိုင်ရကနုက်ျစရတိက်ို ကျဆင်းေစြခင်းြဖင့် 

အားလုံးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစက်ို တိုးြမင့်ေပးိုင်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမအခင့်ွအလမ်းများကို တိုးတက ်

ေစပါသည်။ စေတာခ့အ်တိစ်ခ်ျနိး်၊ ေငွေချးစာချပ်ေဈးကကွမ်ျားင့်ှ ိုင်ငံြခားေငွေဈးကကွမ်ျားမှာ ေငွေရး 

ေကးေရးကားခအံြဖစ ် ြဖည့်ဆည်းေပးကပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ ဥပေဒ8 

တင်ွလည်း ဘဏမ်ျားကို ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများင့်ှသီးသန်ခွဲထုတ၍် သတမှ်တ ်

ေပးထားပါသည်။ ဥပေဒတင်ွ ေငွေရးေကးေရးကမုဏလုီပ်ငနး်များ၊ အာမခလုံပ်ငနး်များင့်ှ အြခားေသာ 

ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မပ့ံပုိးသူများ အကျံးဝင်ေသာလ်ည်း၊ အပ်ုစတုစခ် ု ၊သုိမဟုတ၊် ရပ်ရ�ာအဆင့်တစခ်ခု ု

ကို ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မပ့ံပုိးေပးေနသည့် ထုိဥပေဒေအာကတ်င်ွ ဖဲွစည်းထူေထာင်ထားြခင်း မဟုတ ်

ေသာ ဇယားဝင်အဖဲွအစည်းများ (scheduled institutions) လည်း ရှိပါသည်။ ထုိလုပ်ငနး်များတင်ွ ေငွေရး 

ေကးေရးသမဝါယမများ (financial cooperatives) င့်ှ အေသးစားေငွ ေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

(microfinance institutions) ပါဝင်ပါသည်။ 

သုိေသာလ်ည်း ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးစနစတ်င်ွ အေရးအကးီဆံုးေဒါကတ်ိုင်မှာ ဘဏမ်ျားြဖစပ်ါသည်။ 

၎င်းတိုသည် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်း၊ အပ်ေငွလကခ်ြံခင်းင့်ှ ဓနဥစာစမံီခန်ခွဲမ၊ ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်ြခင်း 

ဝနေ်ဆာင်မင့်ှ လုံ�ခံမအပ်ှံေသတာများထားရှိိုင်မစသည့် ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို ေဆာင်ရ�က် 

ကပါသည်။ ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားမှာ အေရးပါဆြဲဖစေ်သာလ်ည်း ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစတ်င်ွ ပုဂလိကဘဏမ်ျားက 

လမ်းမုိးထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစှ ် ကနိး်ဂဏနး်များအရ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ်ကးီတစခ်လုံုး၏ ရရနပုိ်င်ခင့်ွစစု ု

ေပါင်းတင်ွ ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျား၏ရရနပုိ်င်ခင့်ွများက ၂၉.၂ ရာခိုင်နး်၊ ပုဂလိကဘဏမ်ျားက ၅၉.၈ ရာခိုင်နး်င့်ှ 

ိုင်ငံြခားဘဏမ်ျားက ၁၁ ရာခိုင်နး် ပါဝင်ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏ်9ကလည်း ၎င်း၏ကးီကပ် 

စစေ်ဆးမေအာကတ်င်ွရှိသည့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏ စာရင်းအင်းအချကအ်လက ်

များကို ထုတြ်ပနထ်ားပီး၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများက ထုတေ်ချးေငွမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် 

စကတ်င်ဘာလအထိ ဘဏလု်ပ်ငနး်ကမှ ေငွေရးေကးေရးမဟုတသ်ည့်အဖဲွအစည်းများထံသုိ ထုတေ်ချး 

 
8 ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ (ြပည်ေထာငစု်လတေ်တာ ်ဥပေဒအမှတ ်၂၀၊ ၂၀၁၆ ခုှစ်) ၊ ၁၃၇၇ ခှုစ် ြပာသုိလြပည့်ေကျာ ်၁ ရက် (၂၀၁၆ 

ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၂၅ ရက)် 
9 ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏ၊် Quarterly Financial Statistics Bulletin 2019၊  အတွဲ 2၊ ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ စာမျကှ်� ၄၇ 
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ထားေငွ၏ ၆.၇ ရာခိုင်နး်ရှိေကာင်း ၎င်းအချကအ်လကမ်ျားက ေဖာြ်ပပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း အေသးစား 

ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏ လကဝ်ယ်ရှိအပ်ေငွမှာ ေငွေရးေကးေရးမဟုတသ်ည့်အဖဲွအစည်းများက 

ဘဏလု်ပ်ငနး်ကတင်ွ အပ်ှံထားေငွစစုေုပါင်း၏ ၀.၆ ရာခိုင်နး်သာ ရှိပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ဘဏ ်

လုပ်ငနး်က လကက်ျနရ်င်ှးတမ်းတင်ွ အမျိးအစားအလုိကပ်ါဝင်မကို ေအာကပ်ါ ပုံ - ၄ တင်ွ ေတွိုင်ပါသည်။ 

ပုံ - ၄။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးစနစ်အတင်ွး လကက်ျနရ်င်ှးတမ်း 
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ဘဏအ်ေြခြပ င့်ှ ေဈးကကွအ်ေြခြပစနစမ်ျား ိင်းယှဉ်ချက ်

စးီပွားေရးပညာရင်ှများက ဘဏအ်ေြခြပင့်ှ ေဈးကကွအ်ေြခြပ ေငွေရးေကးေရးစနစမ်ျားကို ခွဲြခားေလ့လာ 

ကပါသည်။ ဘဏအ်ေြခြပေငွေရးေကးေရးစနစမ်ျားတင်ွ ဘဏမ်ျားက နးီကပ်စာွ ေစာင့်ကည့်ထိနး်ေကျာင်း 

ထားသည့် ေဖာကသ်ည်များင့်ှလုပ်ငနး်များကို ေချးေငွများ ထုတေ်ချးပါသည်။ ၎င်းတို၏လုပ်ေဆာင်ချက ်

တာဝနမှ်ာ ေချးေငွြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရနပ်ျကက်ကွမ်များကို ေလာခ့ျိုင်ရန်င့်ှ အရင်းအြမစမ်ျားအား 

ထိေရာကစ်ာွ ခွဲေဝေပးိုင်ရနြ်ဖစပ်ါသည်။ ထုိစနစတ်င်ွ ဘဏမ်ျားမှာ ေငွေချးယူသူများင့်ှ ေနရာတစေ်နရာ 

တည်းတင်ွ လုပ်ငနး်လည်ပတလု်ပ်ေဆာင်ေလ့ရှိသည့်အတကွ ် ဘဏမ်ျားင့်ှ ၎င်းတိုေဖာကသ်ည်များအကား 

နးီနးီကပ်ကပ်အတရူှိကပီး စးီပွားေရးရပ်ဝနး်အေြခအေနကိုလည်း သိြမင်ိုင်သည့်အတကွ ်ေချးေငွြပနဆ်ပ်ရန ်

ပျကက်ကွ်ိုင်သည့်အ�ရာယ်မှာ နမ့်ိပါသည်။ ေဈးကကွအ်ေြခြပ ေငွေရးေကးေရးစနစမ်ျားတင်ွ ေကးွမီများမှာ 

သကေ်သခစံာချပ်စာတမ်းများအသွင်ေြပာင်းလဲ၍ ထုတေ်ချးြခင်းြဖစပ်ါသည်။ သေဘာမှာ ဘဏမ်ျားက ၎င်း 

တို၏ေဖာကသ်ည်များကိုယ်စား တရားဝင်ေငွေကးေဈးကကွတ်င်ွေရာင်းဝယ်ိုင်သည့် ေငွေချးသကေ်သခံ 

လကမှ်တမ်ျား (ေငွေချးစာချပ်ဘွနး်များင့်ှ အစရုယ်ှယာများစသည်) ထုတေ်ဝြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ထုိနည်းလမ်း 

မှာ ေငွေချးယူမစရတိက်ို ေလာခ့ျိုင်၍ များများထုတေ်ချးိုင်သြဖင့် ကနုက်ျစရတိတ်ကွေ်ချကိုကေ်သာလ်ည်း 

(တိုကုိ်ကမ်ဟုတ၍်) မည်သူမည်ဝါက ေချးယူသည်ကို မသိိုင်သလုိ ေစာင့်ကည့်ထိနး်ေကျာင်းိုင်ရနလ်ည်း 

ပုိမုိ၍ ခကခ်ပဲါသည်။ မည်သည့်စနစက် ဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် ပုိေကာင်းပါသနည်း။ သုေတသနအေြမာက ်

အများက နး်ဆိုသည်မှာ ေကာင်းစာွလည်ပတလု်ပ်ကိုင်ိုင်ေနသည့် ဘဏမ်ျားင့်ှ ေဈးကကွမ်ျားရှိေနသည့် 

ိုင်ငံများမှာ လျင်လျင်ြမနြ်မနတ်ိုးတက်ပီး၊ ဘဏအ်ေြခခ ံ ၊သုိမဟုတ၊် ေဈးကကွအ်ေြခြပြဖစသ်ည်ဆိုသည့် 

ဒဂီရမှီာ များစာွအေရးပါြခင်းမရှိပါ (Levine ၂၀၀၅၊ ၈၆၈)။ သုိေသာလ်ည်း ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစေ်ကာင်းစာွ 

အေြခမကျမီ ေငွေရးေကးေရးေဈးကကွမ်ျား ထွကေ်ပလာိုင်မည်မဟုတပ်ါ။ ြမနမ်ာိုင်ငံမှာ စးီပွားေရးအသွင် 

ကးူေြပာင်းမ၏ အေစာပုိင်းအဆင့်များတင်ွ ရှိေနပီး ေငွေရးေကးေရးေဈးကကွမ်ျားမှာလည်း ေပါကဖွ်ားစြဖစ ်

သည့်အတကွ ် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစသ်ည်သာ ၎င်း၏ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် အခရာြဖစေ်နဦးမည် 

ြဖစ်ပီး၊ ေငွေရးေကးေရးစာချပ်စာတမ်းများေဈးကကွ ် တိုးတကဖံွ်ဖိးလာေရးင့်ှ သကဆ်ိုင်လိမ့်မည်မဟုတ ်

ေသးပါ။ 

ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစအ်တင်ွးမှာပင် ဘဏမ်ျား၏ ပုိင်ဆိုင်မပုံသာနမ်ျား (ownership structures) င့်ှစပ်လျဉ်း 

၍ ခွဲြခားရင်ှးလင်းပါမည်။ ထုိအဖဲွအစည်းများမှာ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားကဲ့သုိ ပုဂလိကပုိင် ၊သုိမ 

ဟုတ၊် အစိုးရပုိင် ြဖစပ်ါသလား ၊သုိမဟုတ၊် သမဝါယမများကဲ့သုိ အဖဲွဝင်များကပုိင်ဆိုင်ြခင်း ြဖစပ်ါသလား။ 

သမဝါယမများမှာ  လကေ်တွအားြဖင့် ပုဂလိကပုိင်ဆိုင်မြဖင့်ြဖစပ်ါသည်။ အဖဲွဝင်များက (အမဲလုိလုိ) ေငွပင် 

ေငွရင်းကို ပ့ံပုိးထည့်ဝင်ရေသာလ်ည်း စမံီကိုင်တယ်ွိုင်ခင့်ွမှာ အစရုယ်ှယာကပုိင်ဆိုင်မအေပ အေြခမခဘဲံ 

အဖဲွဝင်တစဦ်းလင် မဲတစမဲ်မူ (principle of one-member-one-vote) ြဖင့် စမံီေဆာင်ရ�ကပ်ါသည်။ သုိေသာ ်

လည်း ေယဘုယျအားြဖင့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတစခ် ု ေကးွြပနမ်ဆပ်ိုင်လင် ေဒဝါလီခရံသည့် 

ဆံုးံးမကို ပုိင်ရင်ှများကကျခရံမည်ြဖစသ်ည့်အတကွ ် ပုိင်ဆိုင်မပုံသာနမ်ျားမှာ အေရးပါပါသည်။ ထုိအချက ်

က ထိေရာက်ပီး၊ တာဝနယူ်မရှိသည့် စမံီအပ်ုချပ်မစနစအ်တကွ ်ေမးခနွး်များကို ေပေပါကေ်စပါသည်။ ဘဏ ်

များမှာ အစိုးရပုိင်များြဖစပ်ါက မည်သည့်အစိုးရအလာ (ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ၊ တိုင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်အစိုးရ 

များ ၊သုိမဟုတ၊် ြမနစီပီယ်အာဏာပုိင်များ) ကပါဝင်သည်ဆိုသည့် ေမးခနွး်ြဖစပ်ါသည်။ အလားတပူင် ဘဏ ်
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များက မည်သည့်အဆင့်တင်ွ (ုံးချပ်များ ၊သုိမဟုတ၊် ဗဟုိမှြဖန်ထုတ၍်ေဒသများ၌ ေဖာကသ်ည်များင့်ှ အနးီ 

ကပ်ဆံုးရှိေနသည့်ဘဏခ်ွဲများက) ဆံုးြဖတခ်ျကမ်ျားချမှတ်ကသည်ဆိုသည့်အေပလည်း ေမးခနွး်ထုတ်ိုင်ပါ 

သည်။ 

ဗဟုိ၌သာစစုည်းထားသည့် ပုဂလိကဘဏမ်ျားသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဘဏလု်ပ်ငနး်အတင်ွး ကျယ်ြပန်သည့် 

ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို ေပါင်းစည်းထားေလ့ရှိပီး၊ ကမုဏီကးီများအတကွ ် ေငွေကးေထာကပ့ံ်မ 

ကို အထူးြပေဆာင်ရ�က်ကပါသည်။ ထုိဘဏမ်ျားမှာကးီမားသည့်အတကွ ်(ေဖာြ်ပထားသလုိ လုပ်ငနး်ကးီများ 

အတကွ ်ေငွေကးေထာကပ့ံ်မကို အထူးြပြခင်းမှာ) ပုိ၍တကွ ်ေချကိုကပ်ါသည်။ ထုိအတကွ ်ဘဏ်ကးီများသည် 

(ေဖာကသ်ည်တစဦ်းလင် ေချးေငွပမာဏေသးငယ်ပီး၊ စမံီခန်ခွဲမစရတိစ်က ကးီြမင့်သည့်အတကွ)် အငယ်စား 

င့်ှအလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ဘာေငွေထာကပ့ံ်ြခင်းကို ေရာှင်ရာှးေလ့ရှိပါသည်။ ဆန်ကျင်ဘက ်

အားြဖင့် ဗဟုိချပ်ကိုင်မေလာခ့ျထားသည့် ေဒသဆိုင်ရာဘဏမ်ျားမှာ ၎င်းတို၏မီစားများင့်ှ နးီကပ်စာွ 

တည်ရှိကပါသည်။ ထုိသုိ နးီနးီကပ်ကပ်တည်ရှိြခင်းကလည်း သတင်းအချကအ်လကစ်းီဆင်းမင့်ှ မီစား 

များအား ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းိုင်မကို အားေကာင်းေစပါသည်။ ထုိအတကွေ်ကာင့် ေဒသဆိုင်ရာဘဏမ်ျား 

သည် အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များအတကွ ် ပုိ၍အခင့်ွအလမ်းသာသည့် ေငွေကး 

လကလှ်မ်းမီိုင်မကို ပ့ံပုိးေပးပါသည်။10

အသင်းဝင်များကပုိင်ဆိုင်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းအမျိးအစားအတကွ ် သမဝါယမအသင်းများမှာ 

လကခ်ထံားကေသာပုံစြံဖစပ်ါသည်။ သမားုိးကျမဟုတေ်သာ လတတ်ေလာေပထွကလ်ာသည့်ပုံစတံစခ်မှုာ 

အေသးစား ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ 

တင်ွ ေဖာြ်ပပါစှမ်ျိးလုံးမှာ ဘဏမ်ဟုတေ်ငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများြဖစပ်ါသည်။ သမဝါယမအသင်း 

တစခ်သုည် အသင်းဝင်များေပါင်းစ၍ု ကိုယ်ပုိင်အပ်ုချပ်ခင့်ွရှိသည့်အဖဲွြဖစ်ပီး၊ အသင်းဝင်များမှာ ေပါင်းစပုိုင် 

ဆိုင်ြခင်း၊ ဒမုိီကေရစနီည်းကျ စမံီကိုင်တယ်ွြခင်းတိုြဖင့် ၎င်းတို၏ ဘုံစးီပွားေရး၊ လူမေရးင့်ှ ယဉ်ေကျးမ 

လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှ ရည်မှနး်ချကမ်ျားကို ထိေရာကေ်အာင်ြမင်ကေစရန ် မိမိသေဘာဆအေလျာက ် ေပါင်းစ ု

ကပါသည်။ သမဝါယမအသင်း၏အသင်းဝင်တစဦ်းစတီိုင်းသည် ဆံုးြဖတခ်ျကအ်တတူကခွျမှတရ်ာတင်ွ 

မဲတစမဲ်စ ီ ရရှိပါသည်။ သမဝါယမအသင်းများသည် မိမိ ေြခေထာကေ်ပရပ်တည်ိုင်မ၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ 

တာဝနယူ်မ၊ ဒမုိီကေရစ၊ီ တညီူမ၊ သာတညီူမရှိမင့်ှ ေပါင်းစည်းမစသည့် တနဖုိ်းများအေပ အေြခခထံားပါ 

သည်။ စတင်ထူေထာင်သူများ၏အစဉ်အလာအားြဖင့် သမဝါယမအသင်းဝင်များမှာ ုိးသားမ၊ ပွင့်လင်းြမင် 

သာမင့်ှ လူမတာဝနေ်ကျမင့်ှ အချင်းချင်း ကညီူုိင်းပင်းမ စသည့် ကျင့်ဝတတ်နဖုိ်းများတင်ွ ယုံကည်က 

ပါသည်။ သမဝါယမအသင်းဝင်ြဖစခ်င့်ွကို စတိဝ်င်စားသူအားလုံးအတကွ ် ဖွင့်ေပးထားေသာလ်ည်း သမဝါယမ 

အများစမှုာ ဝင်ေငွနမ့်ိသူအဖဲွဝင်များက ပုိင်ဆိုင်ကပါသည်။ သမဝါယမအသင်းဝင်များက အေပါင်အာမခ ံ

ပစည်းအြဖစအ်သုံးြပိုင်သည့်ပစည်းဥစာ အနည်းငယ်သာပုိင်ဆိုင်ေစကာမူ (၎င်းက ေငွေချးယူိုင်စမ်ွးကို 

ကန်သတ)် အဖဲွအစည်းအတင်ွး အြပနအ်လှနေ်လးစားမကို တည်ေဆာက်ိုင်ပါသည်။ သမဝါယမ၏ မတည် 

ေငွရင်းသုိ အသင်းဝင်များက ပုံမှန ်အသင်းဝင်ေကးေပးသွင်းရပီး ထုိအတကွ ်ကန်သတထ်ားသည့် ြပနအ်မ်းေငွ 

 
10 သတငး်အချကအ်လကက်ို ထတုလ်ပ်ုသူမှတပါး အြခားသူများက တိုက်ိုကအ်တည်မြပုိင်သည့်အတကွ် ဘဏမ်ျားမှာ ထကေ်အာကအ်ဆင့်များ 

အကား သုိမဟတု ်ေဒသအကာွအေဝးများအကား သတငး်အချကအ်လကြ်ဖန်ြဖး (ရရှိ) ုိငမ်တငွ ်အခကအ်ခမဲျားရှိပီး ေချးေငဆုံွးြဖတခ်ျက်များအေပ 

သကေ်ရာကမ်ရှိပါသည်။ (Asymmetric information ြပဿန�ဟ၍ူ ေခတငွ)်။ (Flögel ှင့် Gärtner ၂၀၁၈) တငွ်ကည့်ပါ။ 
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ကို (အသင်းဖျကသိ်မ်းလင်) ရရှိိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်များမှာ ၎င်းတို၏ေငွစအုပ်ှံေငွများမှ အတိုးအြပည့်အဝ 

ရရှိပါသည်။ သမဝါယမလုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းမှ ေငွပုိေငွလံရှိလာပါက သီးသန်ေငွအြဖစြ်ဖစေ်စ ၊သုိမဟုတ၊် 

အသင်းဝင်များ၏ အြခားလုပ်ငနး်ေဆာင်တာများအတကွြ်ဖစေ်စ သုံးစွဲပါသည်။ သမဝါယမအသင်းများသည် 

အသင်းဝင်များ၏ခင့်ွြပချကြ်ဖင့် အြခားအဖဲွအစည်းများ (ဘဏမ်ျားင့်ှ အစိုးရ) င့်ှ ချတိဆ်ကေ်ဆာင်ရ�က်ိုင် 

ပါသည်။ 

အသင်းဝင်တစဦ်းက မေလျာက်န်သည်များ ြပလုပ်ပါက အြခားအသင်းဝင်များအေပတင်ွ ဆိုးကျိးသကေ်ရာက ်

မည်ြဖစသ်ည့်အတကွ ် ရပ်ရ�ာအတင်ွး အမ်ိနးီချင်းများကေသာလ်ည်းေကာင်း၊ မိတေ်ဆသွဂဟများကေသာ် 

လည်းေကာင်း မီစားကို အနးီကပ် အချင်းချင်းကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းကပါသည်။ သုိေသာ ် ြပဿန�တစခ် ု

ရှိလာပါသည်။ ဘဏမ်ျားမှာ မ်ွးပါးသူများထကဆ်ံုးံးိုင်ေချအ�ရာယ်ကို ခံိုင်ရည်ရှိေသာလ်ည်း သမဝါယမ 

အသင်းများတင်ွ အသင်းဝင်အချင်းချင်း ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းရသည့်အတကွ ် ဆံုးံးိုင်ေချအ�ရာယ်မှာ 

ဘဏမ်ျားထက ် ပုိမုိပါသည် (Stiglitz ၁၉၉၀)။ ထုိအတကွ် သမဝါယမအသင်းများမှ ေငွေချးယူသူများေပ 

ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးမမှာ ဘဏမ်ျားထက ် ပုိမုိ တင်းကပ်ထားသင့်ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း သမဝါယမ 

အသင်းများမှာ အသင်းဝင်ဦးေရများြပားပီး၊ တစဦ်းင့်ှတစဦ်း အခင့်ွသင့်သလုိ လိင်း�ကံစးီြခင်း (free-ride) 

ြပမူကသည့်အတကွ ် လကေ်တွတင်ွ ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးမမှာ အားနည်းပါသည် (Olson ၁၉၇၁)။ ထုိ 

အချကက် အဘယ်ေကာင့် သမဝါယမအသင်းများတင်ွ ရဖံနရ်ခံါ၌ ေငွေရးေကးေရးစည်းမျဉ်းများ မထားရှိ 

ကြခင်းကို ရင်ှးလင်းေစပါသည်။ ကိုလုိနေီခတ ် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ သမဝါယမလုပ်ငနး်များတင်ွ ေငွေချးယူသူ 

အသင်းဝင်များအေပ တင်းကပ်သည့်စည်းမျဉ်း ကန်သတမ်များမရှိခဲ့ကသည့်အတကွ ် သမဝါယမဘဏ ်

လုပ်ငနး်များအေပ ယုံကည်မအားနည်းခဲ့ပါသည်။ 

ေစာင့်ကည့်ထိနး်ေကျာင်းမမှာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများတင်ွ ပုိမုိ အားေကာင်းပါသည်။ 

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် စစုေုပါင်းရရနပုိ်င်ခင့်ွအားြဖင့်မူ အေတာ်ကးီမားိုင်ေသာ ်

လည်း အထူးသြဖင့် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းင့်ှ အပ်ေငွလကခ်ြံခင်းတိုကဲ့သုိ ပမာဏေသးငယ်သည့် ေငွေရး 

ေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို ပ့ံပုိးပါသည်။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏ရည်ရ�ယ်ချကမှ်ာ 

အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မမရိုင်သည့် ၊သုိမဟုတ၊် အလွနတ်င်းကပ်သည့်စည်းမျဉ်း 

သတမှ်တခ်ျကမ်ျားြဖင့်သာ ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများရိုင်သည့် လူအနည်းငယ်အတကွ ် ဝနေ်ဆာင်မ 

ေပးရနြ်ဖစပ်ါသည်။ အေစာပုိင်းတင်ွ ထုိအဖဲွအစည်းများသည် ေချးေငွထုတေ်ချးရနအ်တကွ ် အပ်ှံစေုဆာင်း 

ေငွများကို အသုံးချရသည်ြဖစရ်ာ ပ့ံပုိးေပးိုင်သည့်အတိုင်းအတာမှာ  အကန်အသတရ်ှိခဲ့ပါသည်။ ေန�ကပုိ်င်း 

တင်ွ အစိုးရများ၊ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအစည်းများ၊ ပုဂလိကအဖဲွအစည်းများင့်ှ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး 

ဘဏမ်ျားကပါ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအတကွ ်ဘာေငွစတင်ပ့ံပုိးလာကပီး၊ များေသာ 

အားြဖင့် သင့်ေလျာေ်သာစည်းမျဉ်းသတမှ်တခ်ျကမ်ျားြဖင့်ြဖစပ်ါသည်။ ပီးခဲ့သည့် စှ ်၃၀ အတင်ွး အေသးစား 

ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများမှာ ကမ�ာတဝှမ်းတင်ွ ေရပနး်စား ဖံွဖိးလာခဲ့ပီး အချိမှာ လွနစ်ာွေအာင်ြမင် 

ခဲ့ပါသည် (ဘဂလားေဒရ့ှ်ိုင်ငံမှ ထင်ေပေကျာ်ကားသည့် ဂရာမင်းဘဏ)်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ အစိုးရမဟုတ ်

သည့် ိုင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများ၏ေကျာေထာကေ်န�ကခ်ြံဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

မှာ ကးီထွားလာခဲ့ပီး၊ ေငွထုတေ်ချးိုင်စမ်ွးမှာ ြမင့်တကခ်ဲ့ပါသည်။ အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ ်
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ကျယ်ြပန်လာေစရနက်ို ရည်ရ�ယ်ထားေသာလ်ည်း စးီပွားေရးတိုးတကမ်အေပ ၎င်းတို၏သကေ်ရာကမ်မှာမူ 

အသင့်အတင့်သာြဖစပ်ါသည်။ 

ဥပေဒအရ ေချးေငွထုတေ်ချးရာတင်ွ ေချးေငွြပနလ်ည်မေပးဆပ်ိုင်ြခင်းမှအကာအကယ်ွြဖစေ်စရန ် ပုဂလိက 

ဘဏမ်ျားက အေပါင်ပစည်း ရယူထားရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအချကက် အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များင့်ှ 

မ်ွးပါးသူများအတကွ ် ေချးေငွရရှိရန ် ခကခ်ေဲစပီး၊ ဝင်ေငွြမင့်အပ်ုစမုျားင့်ှေဒသများကို မျက်�ှသာေပးရာ 

ေရာကပ်ါသည်။ ဆန်ကျင်ဘကအ်ားြဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် အမ်ိေထာင်စတုစခ် ု

လင် အေမရကိနေ်ဒလာ ၆၀ မှ ၂၅၀ အတင်ွး အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်ရန ်ေငွထုတေ်ချးိုင်ပီး၊ 

အများအားြဖင့် ရပ်ရ�ာအတွင်းအချင်းချင်းတာဝန်ခံမြဖင့်သာ ထုတ်ေချးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ရာ အြပန်အလှန် 

ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းသည့်ပုံစမှံာ တစဦ်းင့်ှတစဦ်းေကာင်းစာွသိကသည့် ရပ်ရ�ာအတင်ွး အေသးစားေငွေချး 

ရာတင်ွ အလုပ်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဘဂလားေဒရ့ှ် ဂရာမင်းဘဏက် အေသးစားေငွထုတေ်ချးရာတင်ွ 

ေငွေချးယူသူအပ်ုစတုစခ်လုင် ၅ ဦးပါဝင်ရန ် သတမှ်တထ်ားပါသည် (အများစမှုာ အမျိးသမီးများြဖစပ်ါ 

သည်)။11 

 

ဘဏမ်ျားင့်ှ ဗဟုိဘဏ၏် အခနး်က 

စးီပွားေရးတိုးတကမ်မှာ စေုဆာင်းမင့်ှ ရင်းှီးြမပ်ှံမေပ တည်မီှပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုသည်မှာ 

ထုတလု်ပ်မအတကွ ် လုိအပ်ချကမ်ျား (အေြခခအံေဆာကအ်အံု၊ ပညာေရး၊ ကမ်းကျင်မ၊ စကပ်စည်းများ 

တပ်ဆင်မ၊ စိုကပ်ျိးေရးသွင်းအားစမုျား၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးယာဉ်များ စသည်) အတကွ် သုံးစွဲြခင်းြဖစပ်ါ 

သည်။ စးီပွားေရးသင်ုိးစာအပ်ုများတင်ွ စေုဆာင်းမသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတကွ ် ဘာေငွပ့ံပုိးြခင်းြဖစသ်ည် 

ဟုဆိုပီး၊ ထုိအချကမှ်ာ စးီပွားေရးတစရ်ပ်လုံးအတကွ ် မှနက်နပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း စစုေုပါင်း စေုဆာင်း 

ိုင်သည့်ပမာဏမှာ တိုင်းြပည်စးီပွားေရး၏ စစုေုပါင်းဝင်ေငွအေပ မူတည်ပါသည်။ အြပနအ်လှနအ်ားြဖင့် 

ဝင်ေငွသည်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပအေြခတည်၍ ဖနတ်းီရြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ဘဏမ်ျားသည် ထုိရင်းှီး 

ြမပ်ှံမအတကွ ် ဘာေငွြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းြဖင့် ကယ်ွဝချမ်းသာမကို ဖနတ်းီေပးရာတင်ွ အေထာကအ်က ူ

ြပပါသည်။ ဘဏမ်ျားက စးီပွားေရးအလားအလာအေကာင်းဆံုးြဖစသ်ည့် လုပ်ငနး်များထံ (ိုင်ငံေရးအရ 

အဆကအ်သွယ်အေကာင်းဆံုးသူများထံ မဟုတ်ပါ) ေငွထုတေ်ချးပါသည်။ ထုိလုပ်ငနး်များက ပုိမုိ ေကာင်းမွန ်

သည့်ဝင်ေငွများရရှိရနေ်ဆာင်ရ�က၍် ထုိဝင်ေငွများအနကမှ်အချိကို ဘဏ်င့်ှ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့်ေငွေရးေကး 

ေရးအဖဲွအစည်းများထံတင်ွ စေုဆာင်းေငွအြဖစ ် သိမ်းဆည်းပါသည်။ လူအဖဲွအစည်း၏စေုဆာင်းမများကို 

အကျိးအရှိဆံုးရင်းှီးြမပ်ှံမများတင်ွ စးီဝင်ေစြခင်းြဖင့် ေငွေရးေကးေရးစနစသ်ည် စစုေုပါင်းဝင်ေငွကို 

ြမင့်တင်၍ ထုိမှသည် စေုဆာင်းမကို တိုးတကေ်စပါသည်။ ထုိအတကွ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတကွ်ပ့ံပုိးေပးသည့် 

ေချးေငွများက ြပည်သူများ ပုိမုိေငွစေုဆာင်းိုင်ရန ်အားေပးရာေရာကပ်ါသည်။ 

 
11 ြမန်မာုိငင်တံငွ ် အမျိးသမီးများ အသးစားေငွေရးေကးေရးတငွ ် ပါဝငပ်တသ်က်မမှာ အမျိးသားများထက ် ှစ်ဆပုိြမင့်ပါသည်။ ကေနဒါသမဝါယမ 

ဖံွဖိးေရးေဖာငေ်ဒးရငှး်၏ “ြမန်မာ - သမဝါယမများမှတဆင့် အားလံုးပါဝငုိ်ငေ်သာ ေငေွရးေကးေရးစနစ်ကို ချဲထငွြ်ခငး် (MyFianance)” ၂၀၁၉ ခှုစ်၊ 

ဇူလိုငလ် ၃၁ ရကက်ိုကည့်ပါ။ 
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ေငွေချးယူရာတင်ွ ေကးွမီကို ဘဏက် ေချးယူသူ၏အပ်ေငွစာရင်းများအတင်ွးသုိ ထည့်သွင်းပီး ေချးယူသူက 

ထုိေန�ကတ်င်ွ ေငွေပးေချမများြပလုပ်ရန ် အသုံးြပိုင်ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ေန�ကဆ်ံုးတင်ွ ဘဏမ်ျားမှာ 

ဗဟုိဘဏ်ထံမှ ေငွြဖစ်လွယ်ကူမကုိရရိှပါသည်။ ဗဟုိဘဏ်သည် ဘဏ်များ၏ဘဏ်ြဖစ်ပီး၊ ထုိအတွက် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားကို ကးီကပ်စစေ်ဆးြခင်းင့်ှ စည်းကမ်းထိနး်ေကျာင်းြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်ရပါ 

သည်။ ထုိေကာင့် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ဘဏမ်ျားအားလုံးကို ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏက် ခင့်ွြပလုိင်စင် 

ထုတေ်ပးြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ဘဏတ်စခ်ခုျင်းစသီည် ေန�ကဆ်ံုးအားထားရာဘဏ ် (lender of last resort) 

ြဖစသ်ည့် ဗဟုိဘဏတ်င်ွ ေငွစာရင်းတစခ်စု ီ ထားရှိပါသည်။ ထုိအတကွ် ဘဏမ်ျားသည် ဗဟုိဘဏထံ်မှ 

ေငွအေြခခမံျား (monetary base ၊ တနည်း high-powered money) (ေငွသား စသည်) ကို တိုကုိ်က ်ရယူ 

ိုင်ပါသည်။ ေခတသ်စအ်ြမင်အရ “ေချးေငွက အပ်ေငွကိုဖနတ်းီြခင်း” ြဖစ်ပီး “အပ်ေငွက ေချးေငွကိုဖနတ်းီ 

ြခင်း” မဟုတပ်ါ (McLeacy, Micheal; Amar, Radia, Thomas ၂၀၁၄)။ ဗဟုိဘဏက် အနည်းဆံုးထားရှိရမည့် 

သီးသန်ေငွင့်ှ အတိုးနး်များကို သတမှ်တြ်ခင်းြဖင့် လှည့်လည်ေငွေကးပမာဏကို ထိနး်ေကျာင်းပါသည်။ 

ထုိအချကက် ဘဏ်င့်ှ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအကား အေရးပါသည့် ဘာ 

ရင်းြမစလ်မ်းေကာင်းကာွြခားချကက်ို နြ်ပပါသည်။12 ဘဏမ်ျားသည် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းြဖင့် အပ်ေငွ 

ဖနတ်းီပါသည်။ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည်မူ ေချးေငွမထုတေ်ချးမီ အပ်ေငွကို 

ဦးစာွ လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိေကာင့် ဘဏမ်ျားသည် ေငွေရးေကးေရးစးီပွားေရးစနစအ်တင်ွး ေငွေကး 

ပမာဏကို တိုးချဲေပး ပီး၊ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများက ရှိရင်းစွဲြဖစသ်ည့်ေငွေကးကို 

ြပနလ်ည် ြဖန်ေဝေပးြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းအချကေ်ကာင့် ဘဏမ်ဟုတသ်ည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း 

များသည် ေငွေကးဖနတ်းီသည့်ဘဏမ်ျားအေပ မီှခိုရပါသည်။ ထုိအေရးပါသည့်လကဏာက ဘဏမ်ျားကို 

ေငွေရးေကးေရး သမဝါယမများ၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများင့်ှ သီးြခားြဖစေ်စပါသည်။ 

ဘဏမ်ျားအားလုံးမှာ ဗဟုိဘဏတ်င်ွ ေငွစာရင်းတစခ်စု ီ ထားရှိရေသာလ်ည်း ဘဏမ်ဟုတသ်ည့်ေငွေရးေကး 

ေရးအဖဲွအစည်းများမှာ ဗဟုိဘဏ၏် ေငွြဖစလွ်ယ်ကမူအစအီစဉ်တင်ွ တိုကုိ်ကအ်ကျံးမဝင်ပါ။13 ၎င်းတိုအေန 

ြဖင့် ေငွေကးလုိအပ်ချနိတ်င်ွ ဘဏမ်ျားထံမှ ရယူရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ေငွေရးေကးေရးက၏ အားနည်းမ 

ေငွေကးင့်ှ ဘာေရးက စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို အားေပးိုင်ေသာလ်ည်း တစဖ်ကတ်င်ွ ေငွေရး 

ေကးေရးအကျပ်အတည်းများက စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ထိခိုကေ်စိုင်ပါသည်။ ေငွြဖစလွ်ယ်မ 

င့်ှ ေကးွြပနလ်ည်ေပးဆပ်ိုင်မတိုအကား ကွဲြပားြခားန�းမမှာ ထုိအချကတ်င်ွ အေရးပါပါသည်။ ေငွြဖစလွ်ယ် 

ကမူ မှာ ေပးေချမများအတကွ် ေငွသားရှိြခင်းြဖစ်ပီး၊ ေကးွြပနလ်ည်ေပးဆပ်ိုင်မ မှာ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားထက ်

ရရနပုိ်င်ခင့်ွ ပုိများြခင်းြဖစပ်ါသည်။ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်တစခ်သုည် ေကးွမီများအားလုံးေပးေချိုင်ရန ် အလုံ 

အေလာက ် ကယ်ွဝပါက ေကးွြပနေ်ပးဆပ်ိုင်သည်ဟု ဆိုိုင်ပီး၊ ေစေ့ရာကသ်ည့်ေပးေချမအတကွ ် ေငွသား 

 
12 ထိုကွဲြပားြခားန�းချက်မှာ ြမန်မာုိငင်၏ံ ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ ဥပေဒတငွ် ေပလငွပ်ါသည်။ ၎ငး်အရ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့် ေငေွရးေကးေရး 

အဖဲွအစည်းများတငွ ်သမဝါယမေငစုွေငေွချးအသငး်များှင့် အေသးစား ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ ပါဝငပ်ါသည်။ 
13 ြမန်မာုိငင်တံငွ ်ဘဏှ်င့် ေငေွရးေကးေရးသမဝါမများအကား ဥပေဒအရ ရငှး်လငး်သိသာစွာခွဲြခားထားပါသည်။ ဂျာမနီုိငင်အံပါအဝင ်

အြခားုိငင်မံျားတငွ ်ေငေွရးေကးေရးသမဝါယမများသည် တရားဝငဘ်ဏအ်ဆင့်အတန်းရှိအဖဲွအစည်းများြဖစ်ပီး ဗဟိုဘဏ်၏ 

ေငြွဖစ်လယွမ်အေထာကအ်ပ့ံြဖစ်သည့် high-powered money ကို ရယုိူင်ပါသည်။ 



ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ၁၆  ၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄ 
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အလုံအေလာကရ်ှိလင် ေငွြဖစလွ်ယ်ကသူည်ဟု ဆိုိုင်ပါသည်။ ဘဏ် ၊သုိမဟုတ၊် လုပ်ငနး်တစခ် ု ေငွြဖစ ်

လွယ်မမရှိလင် ေငွေချးယူရမည်ြဖစ်ပီး၊ ထုိသုိေချးယူိုင်ရနမှ်ာ ေကးွမီြပနလ်ည်ေပးဆပ်ိုင်မှသာြဖစပ်ါသည်။ 

လုပ်ငနး်တစခ် ု ေကးမီြပနလ်ည်မေပးဆပ်ိုင်လင် (ရရနပုိ်င်ခင့်ွများေရာင်းချပီး) စာရင်းရင်ှးဖျကသိ်မ်းရမည် 

ြဖစ်ပီး၊ အစရုယ်ှယာရင်ှများက ဆံုးံးမကို တာဝနယူ်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဆန်ကျင်ဘကအ်ားြဖင့် ေငွေရးေကး 

ေရးစနစ်ကးီတစခ်လုံုး ေငွြဖစလွ်ယ်မ ြပတ်လပ်လင် (ကိုလုိနေီခတက် ဗဟုိဘဏဟူ်၍ မရှိခဲ့၍ြဖစေ်စ 

၊သုိမဟုတ၊် ဦးေနဝင်းအစိုးရလကထ်က ်ေငွစကများ ုတသိ်မ်းြခင်းကဲ့သုိေသာ ထူးကြဲဖစရ်ပ်မျိးေကာင့်ြဖစေ်စ 

၊သုိမဟုတ၊် ၂၀၀၃ ခုစှက်ကဲ့သုိ ဗဟုိဘဏတ်င်ွလည်း ေငွအလွနအ်မင်းကပ်တည်းြခင်းေကာင့်ြဖစေ်စ) ေငွေရး 

ေကးေရးအကျပ်အတည်း ြဖစေ်ပပါသည်။ ထုိသုိကစိရပ်များတင်ွ ဘဏမ်ျားက ၎င်းတိုေဖာကသ်ည်များလုိအပ် 

သည့် (အပ်ှံေငွများြပနထု်တ်က၍) ေငွေကးကို မပ့ံပုိးေပးိုင်ေတာေ့ချ။ ထုိအတကွ ် ဘဏမ်ျားက ၎င်းတို၏ 

ရရနပုိ်င်ခင့်ွများမှအချိကို ေလာ့နး်များြဖင့် ေရာင်းချရပီး၊ ဘဏက်ေငွြပနမ်ေပးဆပ်ိုင်သည်အထိ ဆံုးံးမ 

ကးီမားိုင်ပါသည်။ ထုိအတကွ ် ဗဟုိဘဏက် ဘဏမ်ျားအတကွ ် ကာလတိုတင်ွ ေငွြဖစလွ်ယ်ေစရနအ်ကန် 

အသတမ်ရှိ ထုတေ်ချးရမည်ြဖစေ်ကာင်း၊ သုိေသာလ်ည်း ကာလလတ်င့်ှ ကာလရည်ှတင်ွ ေငွေကးပမာဏမှာ 

ေဈးနး်များတည်ငိမ်မရှိေစေရးင့်ှအညီ အဝံင်ခင်ွကျြဖစရ်နလုိ်ေကာင်း Bagehot (၂၀၀၉ [၁၈၇၃]) က ေြပာ 

ထားပါသည်။ ထုိအချကက် ဘဏမ်ျားအတကွေ်န�ကဆ်ံုးအားထားရာ ဆိုသည့် ဗဟုိဘဏ၏်တာဝနက်ို 

ရည်နး်ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

ဘဏမ်ျားက ေငွြဖစလွ်ယ်မ လုံလုံေလာကေ်လာကရ်ှိရန်င့်ှ ေကးွမီြပနလ်ည်ေပးဆပ်ိုင်စမ်ွးရှိရန ် ေသချာ 

ေနေစရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဘဏ၏်ေဖာကသ်ည်တစဦ်းက ၎င်း၏ေကးွမီကို ြပနလ်ည်မေပးဆပ်ိုင်သည့်အခါ 

ထုိြပနရ်လမ်းမေသချာသည့်ေချးေငွမှာ ဘဏ၏် ရရနပုိ်င်ခင့်ွင့်ှ ေကးွမီြပနလ်ည်ေပးဆပ်ိုင်စမ်ွးကို ကျဆင်း 

ေစပါသည်။ ထုိအတကွ ် ေချးေငွထုတေ်ချးရာတင်ွ ဘဏက် ေချးယူမည့်သူ၏ ေချးေငွထုတေ်ချးရနယုံ်ကည် 

ထုိကမ်ကို ေသချာအကြဲဖတရ်န ်လုိအပ်ပါသည်။ ဘဏ်င့်ှ ၎င်း၏စမံီခန်ခွဲမက ေဖာကသ်ည်များင့်ှနးီကပ်ေလ 

ေချးယူထားေငွများကို ထိေရာကစ်ာွင့်ှ တာဝနခ်မံရှိစာွ သုံးစွဲြခင်းရှိမရှိကို ေစာင့်ကည့်ရလွယ်ကေူလြဖစပ်ါ 

သည်။14 ထုိတာဝနက်ို သင့်ေတာမှ်နက်နေ်အာင် မေဆာင်ရ�ကသ်ည့်ဘဏမ်ျားတင်ွ အတိုးင့်ှအရင်းေပးဆပ်ရန ်

ပျကက်ကွသ်ည့်ေချးေငွများ စပုံုလာမည်ြဖစ်ပီး၊ ေငွြပနလ်ည်ထုတေ်ပးိုင်ြခင်းမရှိကာ ေဒဝါလီခရံတတပ်ါ 

သည်။ ထိေရာကသ်ည့် ေဈးကကွသ်ေဘာတရားများအရ ယှဉ်ပိင်မရှိသည့်ေဈးကကွတ်င်ွ ထုိသုိေသာဘဏ် 

များမှာ (ေဈးကကွမှ်) ဖယ်ထုတြ်ခင်းခရံေသာလ်ည်း လကေ်တွတင်ွ ယှဉ်ပိင်ကသူအချင်းချင်းအကား 

ေန�ကက်ယ်ွ၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ကြခင်းင့်ှ မေလျာက်နသ်ည့်လုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားေကာင့် ယှဉ်ပိင်မကို 

တားဆးီပိတပ်င်ထားသည်ကိုလည်း ေတွိုင်ပါသည်။ 

အြခားြပဿန�တစရ်ပ်မှာ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျား၏ ကနုက်ျစရတိ်င့်ှ အကျိးရှိထိေရာကမ် 

ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းတို၏ ရယ်ှယာရင်ှများအတကွ ် ြမင့်မားသည့်ြပနရ်ချကရ်ှိေစရမည့် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး 

ဘဏမ်ျားအတကွ ် အရ�ယ်အစားေသးငယ်သည့် အပ်ေငွ ၊သုိမဟုတ၊် ေချးေငွများကို စမံီခန်ခွဲရသည့်စရတိမှ်ာ 

ထုိကသ်င့်သေလာကအ်ကျိးများမည်မဟုတပ်ါ။ ထုိေကာင့် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားသည် အရ�ယ် 

 
14 (Flögel and Gärtner ၂၀၁၈) က ဗိတန်ိုိငင်၏ံ ဘဏလ်ပ်ုငန်းစနစ်မှာ တစ်ေနရာတည်းတငွသ်ာ စုစည်းေနသည်ကို ကမ�ာေ့ငေွရးေကးေရးအကျပ် 

အတည်းအပီး ၈ ှစ်အတငွး် ဘဏ်များမှ ေငေွရးေကးေရးမဟတု်သည့်လုပ်ငန်းကများသုိ ေချးေင ွ ၃၅ ရာခိုင်န်းကျဆငး်သွားြခငး်တငွ ် ြမငုိ်င် 

ေကာငး် ဆုိပါသည်။ ဂျာမနီုိငင်ံ၏ ဘဏလ်ပ်ုငန်းစနစ်မှာ ပုိ၍ ြဖန်ကျကထ်ားသည့်စနစ်ြဖစ်ပီး ေဒသတငွး် ေငစုွဘဏ်များှင့် သမဝါယမဘဏမ်ျားမှာ 

အေရးကးီသည့်အခန်းကတငွ ်ရှိသည်ြဖစ်ရာ ေချးေင ွဆုိးဆုိးရ�ားရ�ား ေလျာက့ျခဲ့ြခငး်မရှိပါ။ 
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အစားငယ် ေငွေချးယူသူများထံ ေငွထုတေ်ချးြခင်းကို ကန်သတထ်ားပါသည်။ သုိြဖစ၍် အရ�ယ်အစားေသးငယ် 

သည့် ေငွေချးယူသူများမှာ တရားမဝင် ေငွေရးေကးေရးရင်းြမစမ်ျား၊ ေဆမွျိးမိတသ်ဂဟများ၊ ေငွတိုးေချးသူ 

များ၊ အေပါင်ဆိုင်များ စသည်တိုထံမှ ေငွေချးယူကပါသည်။ ထုိေငွေချးယူသည့်ရင်းြမစမ်ျားမှာ ယုံကည်ထုိကမ် 

နည်းသလုိ စရတိစ်ကြမင့်ပီး အရ�ယ်အစားကးီမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငနး်များအတကွလ်ည်း သင့်ေလျာမ် 

မရှိပါ။ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစတ်င်ွ ဘဏ်ကးီအနည်းငယ်ကသာ လမ်းမုိးထားပါက ေချးေငွထုတေ်ချးမအများစမှုာ 

လျင်လျင်ြမနြ်မန ် တိုးတကေ်နသည့်မိြပဧရယိာများကို မျက်�ှသာေပးသကဲ့သုိြဖစ်ိုင်ပီး၊ ေချးေငွြပနလ်ည် 

ေပးဆပ်ရန ် ပျကက်ကွ်ကသည်မျိးြဖစပ်ါက ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစတ်စခ်လုံုးကိုပိလဲေစိုင်သြဖင့် ေငွေရးေကး 

ေရးအကျပ်အတည်းအ�ရာယ်များကို ြမင့်တကေ်စမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဆန်ကျင်ဘကအ်ားြဖင့် ဗဟုိအချကအ်ြခာ 

တင်ွသာမထားဘဲ ြဖန်ထုတထ်ားသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက် ေချးေငွပျကက်ကွမ်အ�ရာယ်များကို ြဖန်ထုတ ်

လုိကသ်ကဲ့သုိြဖစ်ပီး၊ ကာလရည်ှတိုးတကမ်ကို တည်ငိမ်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဘဏင်ယ်တစဘ်ဏအ်ခကအ်ခ ဲ

�ကံလာပါက အြခားဘဏမ်ျား (ဗဟုိဘဏအ်ပါအဝင်) အတကွ ်ကးီစာွေသာဆံုးံးမမရှိေအာင် စာရင်းရင်ှးဖျက ်

သိမ်းိုင်ေသာလ်ည်း ဘဏ်ကးီတစဘ်ဏေ်ဒဝါလီခရံလင်မူ အြခားေသာေငွေရးေကးေရးပျကက်ကွမ်များ 

ြဖစေ်ပေစ၍ ေငွေရေကးေရးစနစတ်စခ်လုံုးကို ထိခိုကေ်စိုင်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုစှ ်ေလးမနး်ဘရားသားဘဏ ်

ပိလဲမမှာ ဥပမာြဖစ်ပါသည်။ ထုိအတကွ ် ေဒသတင်ွးဘဏမ်ျားပါဝင်သည့်ဘဏစ်နစမှ်ာ တည်ေဆာကပုံ် 

အားသာချကရ်ှိပါသည်။  

ဗုိလ်ချပ်ေနဝင်းလကထ်က ်ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားသာထားရှိသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ ်(mono-bank system) က 

အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို ပိတပ်င်တားဆးီခဲ့ပါသည်။ ိုင်ငံပုိင် 

ြပလုပ်ထားသည့်ဘဏမ်ျားမှာ ိုင်ငံပုိင်စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များအပါအဝင် ြပည်သူေရးရာကသုိ ေငွေကးပ့ံပုိး 

ေပးရနသ်ာြဖစ်ပီး၊ အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ေထာကပ့ံ်ေပးရနမ်ဟုတပ်ါ။ ၁၉၈၈ ခုစှေ်န�ကပုိ်င်း 

တင်ွမှ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက်ို ြပြပင်ေြပာင်းလဲ၍ ပုဂလိကဘဏမ်ျားကို ြပနလ်ည်ခင့်ွြပေပးခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ ်

လည်း ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမှ်ာ တစေ်နရာတင်ွသာ စစုည်းလွနး်ပီး စးီပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားအတကွ ် ပ့ံပုိး 

ေပးိုင်မမျာ အားနည်းေနဆြဲဖစပ်ါသည် (Kubo, Fukui င့်ှ Mieno ၂၀၀၉)။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရး 

စနစက်ိုလမ်းမုိးထားသည့် အနည်းငယ်ေသာ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားမှာ အေကာင်းဆံုးအေြခအေန 

တင်ွမရှိပါ။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏင်ယ်အများအြပားင့်ှ ဗဟုိတင်ွစစုည်းမထားဘဲ ေဒသများအှံြဖန်ကျကထ်ား 

သည့်စနစမှ်ာ ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်စတိဝ်င်စားစရာ အြခားေရ�းချယ်မြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

 

စီးပာွးေရးတုိးတကမ် ဟန်ချကည်ေီစြခငး်ှင့် ဘဏ်များ - ဂျာမနီုိငင်၏ံပံုစံ 

ဂျာမနီိုင်ငံမှာ ေကာင်းစာွ ဟနခ်ျကညီ်သည့် စးီပွားေရးတိုးတကမ်ပုံစကံို ဖံွဖိးေစခဲ့ပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ 

တစေ်နရာထဲကလမ်းမုိးထားသည့် မိြပဗဟုိချကမ်ျားဟူ၍မရှိဘဲ ေဒသအလုိက ် စကမ်ဖံွဖိးသည့်ဧရယိာ 

အများအြပားင့်ှ လူေနမအဆင့်အတနး်များမှာ တစ်ိုင်ငံလုံးတင်ွ အေတာအ်သင့် သာတညီူမြဖစပ်ါသည်။ 

ိုင်ငံ၏ ဖကဒ်ရယ်တည်ေဆာကမ်ပုံသာနက်လည်း ထုိရလဒြ်ဖစေ်စေအာင် ပ့ံပုိးေပးသည်မှာ သံသယမရှိပါ။ 

ဗဟုိအစိုးရ င့်ှ ေဒသ�ရအစိုးရများအကား ဘာေငွလဲေြပာင်းေထာကပ့ံ်မစနစမှ်ာ “ဖကဒ်ရယ်ိုင်ငံတဝှမ်း 
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တင်ွ သာတညီူမြဖစသ်ည့် လူေနမအဆင့်အတနး်ြဖစရ်မည်” ဆိုသည့် ိုင်ငံ၏ဖဲွစည်းပုံအေြခခမူံကို ပ့ံပုိးေပးပါ 

သည်။15 

သုိေသာလ်ည်း (သာတညီူမရှိေရးဦးတည်သည့်) အစိုးရ၏အသုံးစရတိသုံ်းစွဲေပးမမှာ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ြဖစရ်ပ်  

တစစ်တိတ်စေ်ဒသသာြဖစပ်ါသည်။ ပုိ၍အေရးပါသည့်အချကမှ်ာ ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ စးီပွားေရးစမ်ွးပကားကို 

ေဒသအားလုံးသုိ ြဖန်ကျကထ်ားသည့်အတကွြ်ဖစပ်ါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ စကမ်စမ်ွးပကားမှာ အငယ်စားင့်ှ 

အလတစ်ား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ (Mittelstand ဟုေခတင်ွ) အေပ ကးီကးီမားမား တည်မီှပီး၊ ထုိကမုဏ ီ

လုပ်ငနး်များမှာ ိုင်ငံတနတံလျားတင်ွ ြဖန်ကျကတ်ည်ရှိပါသည်။16 ိုင်ငံလုပ်သားအင်အားအများစကုို အလုပ် 

ေပးထားပီး၊ ေကာင်းမွနသ်ည့်တိုးတက်နး်င့်ှ သစာရှိဝနထ်မ်းများ ရှိထားသည့် အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ား 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး် ၃.၆ သနး်ခန်မှာ ဒတုယိကမ�ာစ့စ၏်ပျကစ်းီမများမှ ဂျာမနီိုင်ငံကို ုနး်ထွကလ်ာိုင်ေစရန ်

င့်ှ ကမ�ာစ့းီပွားေရးမုနတ်ိုင်းများကို ေကျာလ်ားိုင်ေစရန ် ပ့ံပုိးခဲ့ပါသည်။ ထုိစးီပွားေရးင့်ှ လူမပုံသာနမှ်ာ 

ဂျာမနီိုင်ငံ၏စးီပွားေရးအင်အားအတကွ ် အေြခခအံတုြ်မစအ်ြဖစ ် ဆိုိုင်ပါသည်။ ိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရး 

စနစက် ထုိသုိြဖစလ်ာေစရနအ်တကွ ်ပ့ံပုိးေပးခဲ့ပါသည်။ 

 

ေဒသများသုိ ြဖန်ကျကထ်ားသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ ်

အြခားဥေရာပိုင်ငံိင်းယှဉ်လင် ဂျာမနီိုင်ငံ၏ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမှ်ာ ဗဟုိတင်ွသာ စစုည်းမထားဘဲ ေဒသများ 

သုိြဖန်ကျကထ်ားြခင်းကို ေကာင်းစာွြမင်သာပါသည်။ ပုံ - ၅ တင်ွ ဥေရာပသမဂအတင်ွး ဘဏုံ်းချပ်များ 

ေဒသအလုိက် ပျံှတည်ရိှမအကွာအေဝးကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ဂျာမနီုိင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း 

စနစတ်င်ွ ဘဏေ်ပါင်း ၁,၇၃၇ ဘဏ် (ပုဂလိကဘဏ ် ၂၈၈ ခ၊ု ြပည်သူပုိင်ဘဏ ် ၄၂၂ ခ ု (အဓိကအားြဖင့် 

ြမနစီပီယ်ေငွစဘုဏမ်ျား ြဖစ)် င့်ှ အဖဲွဝင်များ ပုိင်ဆိုင်သည့် သမဝါယမေငွစေုငွေချးအသင်းများ ၁,၀၂၇ ခ)ု 

ပါဝင်ပါသည်။ ထုိအေရအတကွမှ်ာ မည်သည့်ဥေရာပိုင်ငံထကမ်ဆို ပုိများပီး၊ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏလု်ပ်ငနး် 

စနစမှ်ာ မကာခဏဆိုသလုိ ဘဏအ်ေရအတကွ ် များြပားလွနး်ေကာင်း ေဝဖနခ်ရံပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း 

 
15 ဂျာမနီုိငင်၏ံ ဖဲွစည်းပုံအေြခခဥံပေဒ ပုဒ်မ ၇၀ (ဗဟိုအစုိးရှင့် ြပည်နယအ်စုိးရများအကား အာဏာခွဲေဝြခငး်ဆုိငရ်ာ) က “(၁) ြပည်နယမ်ျားသည် 

ဤဖဲွစည်းပုံအေြခခဥံပေဒက ြပည်ေထာငစု်၏ဥပေဒြပေရးအခငွ့်အာဏာအတကွ ် ခငွ့်ြပထားသည်များကို မေကျာလ်န်ွသေရ� မိမိတိုသာသာ ဥပေဒ 

ေရးဆဲွြပာန်းခငွ့်ရှိသည်။ (၂) ဗဟိုအစုိးရှင့် ြပည်နယအ်စုိးရများအကား အာဏာခွဲေဝြခငး်သည် ဤအေြခခဥံပေဒပါ သီးြခားှင့် ယ်ှတွဲ ဥပေဒြပေရး 

အခငွ့် အာဏာများှင့်သကဆုိ်ငသ်ည့် ြပဌာန်းချက်များအတိုငး် ြဖစ်သည်” ဟ ု ဖွင့်ဆုိထားပါသည်။ ပုဒ်မ ၇၂ (အတယူှ်တွဲ 

ဥပေဒြပေရးအခငွ့်အာဏာများ) တငွ ်“(၁) ယ်ှတွဲ ဥပေဒြပေရးအခငွ့်အာဏာှင့်ပတသ်ကသ်ည့် ကစိရပ်များတငွ ်ဗဟိုအစုိးရက ဥပေဒတစ်ရပ်ြပာန်း၍ 

၎ငး်၏ဥပေဒြပေရးအာဏာကို ကန်သတ် မကျင့်သုံးသေရ� ြပည်နယတ်စ်ခုသည် ဥပေဒြပာန်းေဆာငရ်�ကခ်ငွ့်ြပသည်။ (၂) ဗဟိုအစုိးရသည် ပုဒ်မ ၇၄ ပါ 

ပုဒ်မခွဲ ၄ ၊ ၇ ၊ ၁၁ ၊ ၁၃ ၊ ၁၅ ၊ ၁၉က ၊ ၂၀ ၊ ၂၂ ၊ ၂၅ ှင့် ၂၆ တိုတငွ ် အ�ကံးဝငသ်ည့်ကစိရပ်များအတကွလ်ည်းေကာငး်၊ ြပည်ေထာငစု်နယနိ်မိတ် 

တနံတလျားတငွ ် တူညီသည့် လေူနမ အဆင့်အတန်းရှိေစေရး ၊သုိမဟုတ၊် အမျိးသားအကျိးစီးပွားအတကွလ်ိုအပ်လင ် ဗဟိုမှထန်ိးေကျာငး်ရန် 

လိုအပ်ေသာ ဥပေဒအရ သုိမဟတု၊် စီးပွားေရး အရ တေပါငး်တည်းေဆာင်ရ�ကြ်ခငး်ကို ထန်ိးသိမ်းေရး တိုအတကွ ် ဥပေဒြပဌာန်းခငွ့်ရှိသည်”။ 

https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_gg/ englisch_gg.html#p0367 တငွ်ကည့်ပါ။ ဂျာမနီုိငင်၏ံ ဘာေရးြဖန်ထုတ်ြခငး်အရ 

ပုိမုိအေသးစိတ်သည့် ရငှး်လငး်ချကမ်ျားကို Stefan Colllignon ေရး “Public Finance for  a Genuine Federal Democratic Union” တငွ် 

ဖတ်ုိငပ်ါသည်။ ြမန်မာုိငင်အံတကွ ်ြပည်သူေရးရာအသုံးစရတိမ်ျားှင့် အခန်ွစနစ်မိတ်ဆကက်ိုhttp://www.stefancollignon.de/PDF/kas_Public-

Finance-For-a-Genuine-Federal-Democratic-Union-2018-Burmese - version.pdf တငွ ်ဖတ်ုိငပ်ါသည်။ 
16 ဂျာမနီုိငင်သံည် ြပည်နယ် ၁၆ ခ ု(၎ငး်အနက ်ဘာလင၊် ဟမ်းဘာဂ့် ှင့် ဘရမီင ်တိုမှာ မိေတာြ်ပည်နယ် ၃ ခြုဖစ်) ပါဝငသ်ည့် ဖက်ဒရယြ်ပည်ေထာငစု် 

ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ုိငင်လံံုးအတိုငး်အတာအရ လဦူးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင ် အငယစ်ားှင့် အလတစ်ားစီးပွားေရးလပ်ုငန်း ၄,၁၃၃ ခ ု ရှိပီး၊ ေသွဖယ်မ 

deviation မှာ ၁၃.၅ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပါသည်။ အဓိပါယမှ်ာ တိုငး်ြပည်၏ ၉၅ ရာခိုင်န်းအတကွ ် လဦူးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင ် အငယစ်ားှင့် အလတစ်ား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေရအတွကမှ်ာ ၅.၆ ှင့် ၄.၇ အတငွး်ြဖစ်ပါသည်။ (ကန်ိးဂဏန်းတကွခ်ျကမ်မှာ Institut für Mittelstandsforschung မှ ြဖစ်ပါသည်၊ 
https://www.ifm-bonn.org). 

https://www.gesetze-im-internet.de/%20englisch_gg/%20englisch_gg.html#p0367
http://www.stefancollignon.de/PDF/kas_Public-Finance-For-a-Genuine-Federal-Democratic-Union-2018-Burmese%20-%20version.pdf
http://www.stefancollignon.de/PDF/kas_Public-Finance-For-a-Genuine-Federal-Democratic-Union-2018-Burmese%20-%20version.pdf
https://www.ifm-bonn.org/
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၎င်း၏ကးီမားသည့်ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမှ်ာ အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ပံပုိးေပးေနရ 

သည့် လူခ�ကိုယ်အတင်ွးရှိတစ�်ှးမင်များကဲ့သုိေသာလုပ်ေဆာင်ချကက်ို ထင်ဟပ်ပါသည်။ ပုံ - ၆ တင်ွ 

ကည့်ပါ။ ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင် ၂.၂၅ ဘဏရ်ှိပီး၊ ဗိတနိတ်င်ွ ၀.၅၆ ဘဏသ်ာ ရှိပါသည်။ 

ထုိအတကွ ်ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ ဘဏ်များမှာ ၎င်းတို၏ေဖာကသ်ည်များင့်ှ နးီကပ်စာွ တည်ရှိကပီး၊ ထုိသုိ ပထဝီ 

ဝင်အရတည်ရှိမမှာ အေရးပါသည်ဆိုပါက ိုင်ငံ၏စးီပွားေရးေအာင်ြမင်မကို ပ့ံပုိးေပးမည်မှာ အေသအချာပင် 

ြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစတ်င်ွ (ိုင်ငံြခားဘဏ ် ၁၄ ဘဏ၊် ိုင်ငံပုိင်ဘဏ ် ၄ ဘဏ်င့်ှ 

ြပည်တင်ွး ပုဂလိကပုိင်ဘဏ ်၂၇ ခတုိုပါ ထည့်သွင်းလင်) လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင် ဘဏ် ၀.၈ ဘဏ ်ရှိပါသည်။  

ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစထူ်းြခားကွဲြပားမမှာ ပုဂလိက၊ ိုင်ငံပုိင်င့်ှ သမဝါယမတို၏အခနး်က 

ပါဝင်ေသာ ဝင်ုိး ၃ ခစုနစြ်ဖစပ်ါသည်။ ထုိဘဏအ်မျိးအစားများမှာ ပုိင်ဆိုင်မပုံသာန်င့်ှ ဦးတည်လုပ်ငနး် 

ကတိုအားြဖင့် တစခ်ုင့်ှတစခ် ုကွဲြပားြခားန�းပါသည်။ 

ပုံ - ၅။ ဥေရာပတင်ွ ဘဏ်ံုးချပ်များ ပျံှံတည်ရှိမ 

  
Source: (Flögel and Gärtner 2018)   

ဇစ်ြမစ်။ (Flögel ှင့် Gärtner ၂၀၁၈) 
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Figure 6. 

ပုံ - ၆။ ဂျာမနီဘဏမ်ျား၏ ကနိး်ဂဏနး်များ 

 

 

မိင်သုံးခ ုအေြခြပစနစ ်

ဂျာမနီိုင်ငံ၏ မိင် ၃ ခအုေြခြပစနစသ်ည် ပုိင်ဆိုင်မအေပမူတည်၍ ဘဏလု်ပ်ငနး်ကို ခွဲြခားိုင်ပါသည်။ 

ပထမအလာမှာ ပုဂလိကဘဏမ်ျားြဖစ်ပီး၊ အြခားိုင်ငံများရှိ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားင့်ှ တညီူ 

ပါသည်။ ထုိဘဏမ်ျားမှာ ပုဂလိကမှပုိင်ဆိုင်ကပီး၊ ေကာပုိ်ေရးရင်ှးကးီများကဲ့သုိေသာ စးီပွားေရးေဖာကသ်ည် 

များင့်ှ ေငွေရးေကးေရးေဈးကကွလု်ပ်ေဆာင်ချကမ်ျားကို အထူးြပဝနေ်ဆာင်မေပးပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ 

အကးီမားဆံုးင့်ှ အေကျာ်ကားဆံုး ပုဂလိကဘဏမ်ျားမှာ Deutsche Bank င့်ှ Commerzbank တို ြဖစပ်ါ 

သည်။ 

ဒတုယိအလာမှာ ဂျာမနဘ်ာသာစကားေြပာိုင်ငံများ (ဂျာမန၊ီ ဩစတးီယား၊ ဆစွဇ်ာလန)် တင်ွ Sparkassen 

ဟုေခတင်ွသည့် ေငွစဘုဏမ်ျားြဖစပ်ါသည်။ ထုိေငွစဘုဏမ်ျား၏ အစရုယ်ှယာရင်ှမှာ မိကးီ ၊သုိမဟုတ၊် 

အပ်ုချပ်ေရးခုိင်တစခ်တုင်ွ ပါဝင်သည့်မိအစအုဖဲွများ ြဖစ်ကပါသည်။17 ထုိေငွစဘုဏမ်ျားမှာ  ေဒသတင်ွး 

အဆင့်တင်ွ ဖဲွစည်းထားသည့် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားကဲ့သုိ လည်ပတလု်ပ်ကိုင်ပါသည်။ ေငွစဘုဏ ်

တစခ်ခုျင်းစသီည် လွတလ်ပ်ပီး၊ ေဒသ�ရအဆင့်၌ပင် စမံီခန်ခွဲကပီး၊ ၎င်းတိုတည်ရှိရာ ေဒသတင်ွး 

ေဖာက်သည်များအတကွ ်ဘဏလု်ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာင်မေပးြခင်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ထုိအြပင် ၎င်းဘဏ် 

များက ေဒသတင်ွးအာဏာပုိင်များကလုပ်ေဆာင်သည့် ြပည်သူေရးရာရင်းှီးြမပ်ှံမများအတကွလ်ည်း ဘာ 

ေငွပ့ံပုိးပါသည်။ ေယဘုယျဆိုရလင် ေငွစဘုဏမ်ျားမှာ အကျိးအြမတက်ိုဉီးတည်သည့်လုပ်ငနး်များ မဟုတ်က 

ပါ။ အချိ ေဒသဆိုင်ရာြမနစီပီယ်ေငွစဘုဏ ်(Sparkassen) များမှာ Landesbankend (State banks)18 ဟု 

ေခသည့်အဖဲွအစည်းများကို ဖဲွစည်းထားပီး ၎င်းတိုတင်ွ ရယ်ှယာရင်ှအြဖစပ်ါဝင်၍ (ြမနစီပီယ်များ၏) 

လကက်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို လုပ်ပုိင်ခင့်ွေပးပါသည်။ ဂျာမနီသမဝါယမဘဏမ်ျားတင်ွလည်း အလားတ ူ

ပူးတွဲပုိင်ဆိုင်သည့်ဘဏမ်ျား ရှိပါသည် (စာမျက်�ှေအာကေ်ြခရှိ ရင်ှးလင်းချက ်၂၂ တင်ွ ကည့်ပါ)။ ေဒသတင်ွး 

ေငွစုဘဏမ်ျားမှာ ကမ�ာစ့းီပွားေရးအကျပ်အတည်းအတင်ွး ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ထိခိုကခ်ဲ့ေသာလ်ည်း (အချိမှာ 

 
17 ခငွး်ချကအ်ေနြဖင့် ေငစုွဘဏ ်၆ ခတုငွ ်ရယှယ်ာရငှမ်ျားှင့် အာမခံသူများမှာ ကုသုိလြ်ဖစ်ေဖာငေ်ဒးရငှး်များြဖစ်ပါသည်။ 
18 ဂျာမန်ဖဒရယစ်နစ်တငွ ်ြပည်နယမ်ျားကို Land (plural Länder) ဟေုခပါသည်။  
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စာရင်း ရင်ှးဖျကသိ်မ်းခဲ့ရ) လုပ်ငနး်များကးီမားသည့်အတကွပုိ်တကွေ်ချကိုကြ်ခင်း (economies of scale) မှ 

တစဆ်င့် အသာစးီရပါသည်။19  

တတယိအလာမှာ သမဝါယမဘဏမ်ျားြဖစက်ာ (ေငွစေုငွေချးအသင်းများဟူ၍လည်းေခတင်ွ) ေြမာကမ်ျားစာွ 

ေသာ ြပည်သူဘဏမ်ျား (Volksbanken) င့်ှ Raiffeisenbanken တိုကဲ့သုိ ြဖစပ်ါသည်။ အဖဲွဝင်တစဦ်းလင် 

မဲတစမဲ်ြဖင့် အဖဲွဝင်တည်ေဆာကပုံ်အေပ အေြခခထံားပီး၊ ပုိင်ဆိုင်မမှာ မတည်ရယ်ှယာပါဝင်မင့်ှမသက ်

ဆိုင်ပါ။ ထုိေငွစေုငွေချးအသင်းများမှာ ၁၉ ရာစုစှဝ်နး်ကျင်များတင်ွ အေြခခလံာပီး၊ ည့ံဖျင်းသည့်ေကာကရ်တိ ်

သိမ်းချနိ၊် ဆင်းရမဲွဲေတြခင်းင့်ှ လူမဘဝမမတမများေကာင့် အချိေသာရပ်ရ�ာများတင်ွ အချင်းချင်းပ့ံပုိးိုင် 

ရနအ်တကွ ် စေုပါင်းအဖဲွများ ဖဲွစည်းြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ေရှေဆာင်လမ်းြပစှဦ်းမှာ Hermann Schulze-

Delitzsch (၁၈၀၉-၁၈၈၃) င့်ှ Wilhelm Friedrich Raiffeisen (၁၈၁၈-၁၈၈၈) တိုြဖစ်ပီး၊ ဆင်းရဲမ်ွးပါးသူ 

ေတာင်သူလယ်သမားများ ၎င်းတိုေြမယာများကို ေပါင်ှံြခင်းမဟုတဘဲ် ၊သုိမဟုတ၊် ေငွတိုးေချးသူများထံ 

ေချးငှားရြခင်းမြပဘဲ ေမွးြမေရးတရိစ�ာနမ်ျားင့်ှ ပစည်းကရိယိာများဝယ်ယူရာတင်ွ ကညီူေပးိုင်ရန ် သမ 

ဝါယမများကို စတင်ဖဲွစည်းြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ယေနေခတတ်ိုင်ေအာင် သမဝါယမဘဏအ်များအြပားကို 

Raiffeisenbanken ဟု အမည်တင်ွေခေဝဆြဲဖစပ်ါသည်။ သမဝါယမဘဏမ်ျားသည် (အပ်ေငွအပ်ှံသူများ 

ေရာ ေငွေချးယူသူများပါ) ေဖာကသ်ည်များက ဘဏလု်ပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ ေြပာေရးဆိုခင့်ွရှိရန ်ရည်ရ�ယ် 

ပါသည်။ ရပ်ရ�ာအေြခြပ ေငွစေုငွေချးအသင်းများတင်ွ ေဒသတင်ွးေနထုိင်သူများ ပါဝင်ပါသည်။20 

ယေန ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ ေငွစဘုဏ်င့်ှ ေငွေချးအသင်းများမှာ ဥေရာပဗဟုိဘဏ၏် ေငွြဖစလွ်ယ်မအစအီစဉ် 

များကိုရရှိိုင်သြဖင့် ၎င်းတိုကို ဘဏမ်ျားအြဖစသ်တမှ်တထ်ားပါသည်။ ၎င်းမှာ ြမနမ်ာိုင်ငံရှိေငွေရးေကးေရး 

သမဝါယမများင့်ှ အဓိကကာွြခားချကြ်ဖစပ်ါသည်။ ေငွစဘုဏ်င့်ှ သမဝါယမဘဏမ်ျားမှာ ပုိင်ဆိုင်မအရ 

ြခားန�းေသာလ်ည်း (ေငွစဘုဏမ်ျားကို ြမနစီပီယ်အဖဲွများက ပုိင်ဆိုင်ပီး၊ သမဝါယမဘဏမ်ျားကို အသင်းဝင် 

များက ပုိင်ဆိုင်ပါသည်) တညီူသည့်အချကအ်များအြပားလည်းရှိပါသည်။ စှခ်လုံုးမှာ ဘဏတ်စခ်ခု ု ပိလဲခဲ့ 

သည်ရှိေသာ ် ေငွစေုဆာင်းသူများကိုအကာအကယ်ွေပးမည့် အြပနအ်လှနအ်ာမခေံပးမကနွယ်ကမ်ျား 

(networks of cross-guarantees) တင်ွ ပါဝင်ပါသည်။ ထုိအြပင် ဘဏအ်မျိးအစားစှခ်လုံုးမှာ အကျိးအြမတ ်

ရေရးထက ် အဖဲွဝင်များ ၊သုိမဟုတ၊် အစရုယ်ှယာရင်ှများ သကသ်ာေချာင်ချေိရးကို အြမင့်ဆံုးြဖစေ်စရန ်

လုပ်ေဆာင်ရပါသည်။ ေငွစဘုဏမ်ျားသည် ၎င်းတို၏အြမတေ်ငွကို ြမနစီပီယ်အဖဲွများသုိ ြပနလ်ည်ထည့်ဝင် 

ပီး၊ ၎င်းတိုက ေဒသတင်ွးပဲွေတာမ်ျားအတကွ ်ကမကထြပေပးြခင်း၊ ေဒသတင်ွးေဆးုံများင့်ှ တကသုိလ်များ 

သုိ ေငွေကးပ့ံပုိးြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ သမဝါယမဘဏမ်ျားသည်လည်း ၎င်းတို၏အြမတေ်ငွများကို 

အဖဲွဝင်များထံ ြပနလ်ည်ခွဲေဝေပးပီး၊ အဖဲွဝင်အများစမှုာ အငယ်စားင့်ှအလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

ြဖစ်ကပါသည်။ အြမတရ်ရှိေရးကို ေရှတနး်မတင်ဘဲ ြပည်သူများသကသ်ာေချာင်ချေိရးကို အေလးေပးသည့် 

အတကွ ် ၎င်းတို၏ အရင်းအှီးအေပြပနရ်ချကမှ်ာ အတကအ်ကျနည်း၍ တည်ငိမ်ပီး၊ အဖဲွဝင်များမှာ ရပ်ရ�ာ 

ကိုအေြခခသံည့်သေဘာတရားေကာင့် ေဒဝါလီခရံသည့်အ�ရာယ်လည်း နည်းပါသည်။  

 

 
19 https://en.wikipedia.org/wiki/German_public_bank#cite_note-DSGV_Landesbanken-5; DSGV-Website-Organisation-Sparkassen 
20 https://www.handelsblatt.com/today/finance/handelsblatt-explains-how-germanys-three-tiered-banking-system-works/23570344. 

html?ticket=ST-42827181-dAk2CewYaHcS51I0gp3f-ap3 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_public_bank#cite_note-DSGV_Landesbanken-5
http://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/organisation/sparkassen.html
https://www.handelsblatt.com/today/finance/handelsblatt-explains-how-germanys-three-tiered-banking-system-works/23570344.%20html?ticket=ST-42827181-dAk2CewYaHcS51I0gp3f-ap3
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 ၃။ အေစာပုိင်းကာလ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ဘဏလ်ပ်ုငနး်ကျံးခ့ဲြခင်းမှသင်ခန်းစာများ 

၁၉၅၀ ြပည့်စှမ်ျားတင်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ဘဏလု်ပ်ငနး်ကသည် အေရှေတာင်အာရေှဒသများတင်ွ ေရှက 

ဦးေဆာင်ထားိုင်ခဲ့ေသာလ်ည်း ယေနအချနိ်တင်ွ အာဆယံီေဒသတင်ွး ဖံွဖိးမအနမ့်ိဆံုးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစေ်န 

ပါသည်။ ပီးခဲ့သည့်ဆယ်စုစှအ်တင်ွး ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအတကွ ်

မူေဘာင်တစရ်ပ်ဖနတ်းီေပးခဲ့ေသာလ်ည်း လကေ်တွတင်ွမူ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစမှ်ာ အားနည်း 

ေနဆြဲဖစပ်ါသည်။ ိုင်ငံရှိလူအဖဲွအစည်းမှာ ဘဏလု်ပ်ငနး်င့်ှေဝးကာွေနဆြဲဖစ်ပီး၊ ေငွေပးေချမအများစတုင်ွ 

ေငွသားကိုသာ အသုံးြပကပါသည်။ ပုဂလိကက လစာေပးေချမ၏ ၉၈ ရာခိုင်နး်မှာ ေငွသားြဖင့်သာ 

ထုတေ်ပးြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ အရ�ယ်ေရာကသူ်ဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင်နး်သာ ဘဏစ်ာရင်းရှိကပီး 

ကျနလူ်ဦးေရမှာ ေငွေပးေချမများအတကွ ် ေငွသားကိုအသုံးြပလင်ပင် ၎င်းတိုသည်ေငွေကးစးီပွားေရးတင်ွ 

အမှနတ်ကယ်ပါဝင်မမရှိေပ (World Bank ၂၀၁၈)။ ေငွသားဆိုသည်မှာ ဗဟုိဘဏမှ်ထုတေ်ဝသည့် ေငွစက 

များြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာ ် ေခတသ်စစ်းီပွားေရး၏ေရ�လျားေြပာင်းလဲမအရ စးီပွားေရးစနစသ်ည် ကးူသနး် 

ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျား၏ ဘဏအ်ပ်ေငွများလကခ်ံ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရနရ်ည်ရ�ယ်ေသာ ေချးေငွြပန ်

လည်ထုတ်ေချးမအေပတင်ွ များစာွမီှတည်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ဘဏလု်ပ်ငနး်ကသည် စးီပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတက်မအတကွ် အဓိကအခနး်ကက ပါဝင်ေနလျကရ်ှိပါသည်။  

သုိေသာလ်ည်း ြမနမ်ာေ့ငွေကးသမုိင်းသည် ကိုလုိနေီခတက်ာလမှစ၍ ယေနတိုင်ေအာင် ုနး်ကနရ်ဆရဲှိေနပါ 

သည်။ အဆိုပါြပဿန�ရပ်များကို န�းလည်သေဘာေပါကမ်ည်ဆိုပါက ယေနြမနမ်ာိုင်ငံကို ေရရည်ှတည်တံ့ 

ခိုင်မဲပီးဟနခ်ျကညီ်သည့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ရရှိိုင်မည့်နည်းလမ်းတစရ်ပ်ကိုချဉ်းကပ်ိုင်ရနအ်တကွ ်အေထာက ်

အကြူပိုင်လိမ့်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ယေနြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစအ်တကွ ်

အဖဲွအစည်းအသစမ်ျားက မည်ကဲ့သုိအေထာကအ်ကြူပိုင်လိမ့်မည်ကိုေဆးွေးွြခင်းမြပမီ အတတိက်ာလ 

တင်ွ မည်သည့်အေကာင်းအရာများ၌မှားယွင်းခဲ့သည်ကို �ခံငုံသုံးသပ်ကည့်မည်ဆိုပါက ပုိမုိအသုံးဝင်ေပလိမ့်ပါ 

သည်။ 

 

ကိုလုိနေီခတ် ဘာေရး 

ပထမဦးဆံုး ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကသူ်မှာ အိိယိုင်ငံေတာင်ပုိင်း တမီးလ်နဒေူဒသမှ ေငွေချးသူ 

များြဖစသ်ည့် ချစတ်းီများြဖစ်ပီး ၎င်းတိုသည် ြမနမ်ာိုင်ငံကို ဗိတိသအင်ပါယာ၏ “စပါးကျ”ီ အြဖစ် အသွင် 

ေြပာင်းလဲေပးခဲ့သူများြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းတိုသည် လယ်ယာေြမယာများ အထူးသြဖင့် ဧရာဝတြီမစဝ်ကနး်ေပ 

ေဒသရှိ လယ်သမားများ၏ လယ်ယာေြမများကို အာမခအံေပါင်ပစည်းအြဖစ်သတမှ်တ၍် ကိုယ်ပုိင်ေငွေကး 

ရင်းြမစမ်ျားကိုအသုံးြပလျက ် ြမင့်မားသည့်အတိုးနး်များြဖင့် ေငွထုတေ်ချးခဲ့ကပါသည်။ ချစတ်းီများသည် 

ေငွေကးအရင်းအြမစမ်ျားအတကွ ်ဗိတသိဘဏမ်ျား အထူးသြဖင့် အိိယအင်ပီရယီယ်ဘဏ ်(Imperial Bank 

of India) င့်ှ လနဒ်နရ်ှိ လိွကဒ်စ််ဘဏ ် (Lloyds Bank) များအြပင် ေဒသခမံျားထံမှအပ်ေငွများကို လကခ် ံ

ခဲ့ကပါသည် (Turnell ၂၀၀၉၊ ၂၄)။ ဗိတိသကိုလုိနကီာလြဖစြ်ခင်းေကာင့် ထုိအချနိတ်င်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ 

ဗဟုိဘဏ ် မရှိခဲ့ေပ။ ကိုလုိနေီခတက်ာလမှာ ေရ�စခံျနိစ်နစက်ာလအတင်ွးြဖစသ်ည့်အေလျာက ် ရာသီအလုိက ်

ေငွသားထုတ်ေပးမအေပ ကးီမားစာွအကန်အသတြ်ဖစေ်စသည့်အြပင် ဘဏအ်တိုးနး်အတကအ်ကျ ကးီမား 

မများ မကာခဏြဖစေ်ပခဲ့ပါသည် (Gomez-Betancourt ၂၀၁၃)။ အဆိုပါစနစမှ်ာ ၁၉၃၀ ြပည့်စှ ် ကမ�ာ ့
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စးီပွားေရးပျကက်ပ်ကာလတင်ွ ပျကသု်ဉ်းခဲ့ပါသည်။ ေငွေကးြပတလ်ပ်မများင့်ှ ေငွြဖစလွ်ယ်မအခကအ်ခမဲျား 

ေကာင့် ချစတ်းီများသည် ေစေ့ရာကသ်ည့်အတိုးနး်များကို ေကာကခ်ံိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ေချးေငွများကိုသာ 

ဆကလ်ကထု်တေ်ချးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုသည့် ေကးွမီြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရနပ်ျကက်ကွသူ်များ၏ ေကးွကျန ်

များကို အတင်းအဓမြပနလ်ည်ေပးဆပ်ေစြခင်းင့်ှ အာမခအံေပါင်ပစည်းအြဖစထ်ားရှိသည့် လယ်ယာေြမများ 

သိမ်းဆည်းြခင်းစသည်တိုကို ြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။ ၁၉၃၀ င့်ှ ၁၉၃၈ ခုစှမ်ျားအတင်ွး ချစတ်းီများ သိမ်းဆည်း 

ထားသည့်လယ်ယာေြမမှာ စစုေုပါင်း၏ ၆ ရာခိုင်နး်မှ ၂၅ ရာခိုင်နး်အထိသုိ ြမင့်တကခ်ဲ့ပါသည် (Turnell 

၂၀၀၉၊ ၃၇)။ ဤြပဿန�များြဖစရ်ြခင်းမှာ ေငွေရးေကးေရးစနစတ်စခ်အုတကွ ် ဗဟုိဘဏတ်စရ်ပ်မရှိြခင်း 

ေကာင့်ြဖစခ်ဲ့ေသာလ်ည်း၊ ကိုလုိနစီနစ၏်အေမွဆိုးအေနင့်ှ ဆိုးဝါးသည့် ြပည်ပေငွေချးသူများ၏ ဂုတေ်သွး 

စပ်ုရကစ်ကမ်များအေပကိုသာ ြမားဦးလှည့်သွားပီး ပုိ၍လူသိများခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ တိုင်းတပါးသား 

စိုးရ�ံစတိ်င့်ှ ဘာေရးစနစက်ို ေရာှင်ရာှးြခင်းတိုသည် ထုိအေစာပုိင်းကာလ အေတွအ�ကံများမှ အြမစတ်ယ်ွ 

ခဲ့ပါသည်။  

စိုကပ်ျိးေရးတင်ွ အေကးွဝနပိ်ေနသည့်ြပဿန�ရပ်များကို ေြဖရင်ှးိုင်ရနအ်တကွ ် ဗိတသိကိုလုိနအီပ်ုချပ် 

သူများသည် သမဝါယမေငွစေုငွေချးအသင်းများဖံွဖိးတိုးတကရ်န ်ကိးပမ်းလာခဲ့ကပါသည်။ သမဝါယမဘဏ ်

များ၏အယူအဆမှာ ဂျာမနီိုင်ငံမှစတင်ခဲ့၍ ဗိတနိ်ိုင်ငံသုိ ြပန်ှံလာခဲ့ပီး၊ ထုိမှတဆင့် ြမနမ်ာိုင်ငံသုိ 

ေရာကရ်ှိလာြခင်းြဖစပ်ါသည်။ သမဝါယမေငွစေုငွေချးအသင်းများသည် အသင်းသားများထံမှ စေုဆာင်းေငွများ 

ကိုစစုည်း၍ အထူးသြဖင့် ေကျးလကေ်နဆင်းရဲမ်ွးပါးသူများသုိ ေချးေငွများထုတေ်ချးေပးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို 

သည် သင်တနး်များေပးြခင်း၊ ပညာေပးလုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းင့်ှ အြမတေ်ငွများကို ေဒသတင်ွးအဖဲွအစည်း 

များအတကွ် ြပနလ်ည်ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းများကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကပါသည်။ ၁၉၂၀ ခုစှတ်င်ွ ိုင်ငံအဝှမ်း၌ 

သမဝါယမေငွစေုငွေချးအသင်း ေထာင်ေပါင်းများစာွ    ေပေပါကလ်ာခဲ့ေသာလ်ည်း20

21 အများစမှုာ ဖဲွစည်းမ 

ပုံသာနည့ံ်ဖျင်းြခင်း၊ လုံေလာကသ်ည့်ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးမမရှိြခင်းင့်ှ မုိးမေြဖာင့်လုပ်ေဆာင်ြခင်းများ 

ေကာင့် ေအာင်ြမင်မမရှိခဲ့ေပ။ သမဝါယမေငွစုေငွေချးအသင်း၏ လုပ်ငနး်သေဘာတရားမှာ အသင်းသားများမှ 

စေုပါင်းထည့်ဝင်ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းြဖင့် အသင်းကို ပုိင်ဆိုင်ပီး၊ အြမတေ်ငွများကို ြပနလ်ည်ခွဲေဝသည့် ဒမုိီကရက ်

တစဆ်နဆ်နေ်ဆာင်ရ�ကသ်ည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏သေဘာတရားကို အေြခခပံါသည်။ သုိေသာ ်

ဤသေဘာတရားမှာ ေရးှုိးဆနသ်ည့် ြမနမ်ာ ့ လူအဖဲွအစည်းအတကွ ် အေြခခအံတုြ်မစအ်နည်းအကျဉ်းသာ 

ြဖစခ်ဲ့ပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏ ဖဲွစည်းမပုံသာနမှ်ာ ေအာကမှ်အထကပုံ်စမံဟုတဘဲ် 

ကိုလုိနအီစိုးရက  ြမနမ်ာလယ်သမားများ၏ ေငွေရးေကးေရးဝနထု်တဝ်နပုိ်းကို သကသ်ာေစရန်ကိးပမ်းခဲ့ 

ုံသာြဖစသ်ြဖင့် သမဝါယမအသင်းသားများသည် ေချးေငွထုတေ်ချးမင့်ှစပ်လျဉ်း၍ ေသချာစွာေလ့လာ 

ေစာင့်ကည့်ြခင်းမျိးမြပလုပ်ခဲ့ကပါ။ 

ကိုလုိနေီခတတ်င်ွ ကနဦး သမဝါယမေငွစေုငွေချးအသင်းအေရအတကွ ် ုတခ်ျည်းြမင့်တကလ်ာခဲ့ြခင်းမှာ 

အသင်းသားအများစသုည် သမဝါယမများကိုလည်ပတ်ိုင်ရန ် လုံေလာကသ်ည့်စမ်ွးရည်မရှိြခင်းကို ဆိုလုိပါ 

သည် (Turnell ၂၀၀၉၊ ၅၈)။ ကိုလုိနေီခတေ်ငွစေုငွေချးအသင်းများကို စိုကပ်ျိးထွနယ်ကြ်ခင်းအတကွ ် စရတိ် 

စကများ (မျိးေစက့ဲ့သုိေသာ)၊ ေမွးြမေရးတရိစိ�ာနမ်ျားဝယ်ယူြခင်း ၊သုိမဟုတ၊် လယ်ယာေြမအဆင့်ြမင့် တင် 

 
21 သမဝါယမအသငး်များအကဥ်ပေဒကို ၁၉၀၄ ခှုစ်တငွ ်ြပဌာန်းခဲ့ပီးေန�က ်ှစ်ေပါငး်ှစ်ဆယတ်ငွ ်အြမင့်ဆုံးအြဖစ် အသငး်သားေပါငး် ၉၅,၀၀၀ ေကျာ် 

ြဖင့် စုစုေပါငး်ေငစုွေငေွချးအသငး်ေပါငး် ၄,၀၅၇ ခရုှိခဲ့ပီး ပျမ်းမအားြဖင့် အသငး်တစ်ခလုင ်အသငး်သားေပါငး် ၂၃.၄ ရှိခဲ့ပါသည် (Turnell 2009)။ 
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ြခင်းများကဲ့သုိ “အကျိးြဖစထွ်နး်ေစသည့်ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျား”အတကွ ် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းမြပလုပ်ရန ်

ကန်သတထ်ားခဲ့ပါသည်။  ဤကန်သတခ်ျကမ်ျားသည် စးီပွားေရးအတင်ွး ေငွေကးဖံွဖိးမ (monetization) ကို 

အဟန်အတား ြဖစေ်စခဲ့ပါသည်။  

ထုိြပင် ေငွေစုေငွေချးအသင်းများသည် ေချးေငွထုတေ်ချးိုင်ေစမည့် လုံေလာကသ်ည့် အပ်ေငွများကိုလည်း 

ဆွဲေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ ထုိကဲ့သုိအေကာင်းအရင်းေကာင့် ေငွစုေငွေချးအသင်းများကို ေငွြဖစလွ်ယ်မ 

အေထာကအ်ပ့ံေပးရနရ်ည်ရ�ယ်၍ စရီင်စအုဆင့်ဗဟုိဘဏမ်ျား ဟုေခတင်ွသည့် သမဝါယမေငွစေုချးေငွစနစ ်

အတကွ ် ဗဟုိဘဏမ်ျားကို တည်ေထာင်ခဲ့ကပါသည်။ သုိေသာ ် ၎င်းတိုသည် ေငွေကးထုတေ်ဝြခင်းမြပေသာ ်

လည်း ကိုလုိနအီဖဲွအစည်းများမှ ေချးေငွများရယူခဲ့ပါသည်။  အဆိုပါ သမဝါယမဗဟုိဘဏမ်ျားကို သမဝါယမ 

များက ပုိင်ဆိုင်ကပါသည်။  ၎င်းတို၏ ဖဲွစည်းမပုံသာနမှ်ာ ဂျာမနီိုင်ငံသမဝါယမဘဏလု်ပ်ငနး်စနစရ်ှိ 

ဒဇီကဘ်ဏ ်(DZ Bank)22 င့်ှ ေငွစဘုဏမ်ျားစနစရ်ှိ လနး်စဘ်န်ကနး် (Landesbanken)23 တို၏ အခနး်က 

ကို ယှဉ်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဘဏမ်ျားသည် သမဝါယမေငွစုေငွေချးစနစအ်တကွ ် သီးြခားဝနေ်ဆာင်မများ 

ေပးြခင်းအားြဖင့်အသုံးဝင်ိုင်သည်မှာ သံသယြဖစဖွ်ယ်မရှိေသာလ်ည်း ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွသမဝါယမများသည် 

ကိုလုိနဘီဏမ်ျားအေပ ဆကလ်ကမီှ်ခိုေနခဲ့ရပါသည်။ ကမ�ာစ့းီပွားေရးပျကက်ပ်သည် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏စးီပွားေရး 

အေပ ုိကခ်တလ်ာသည့်အချနိတ်င်ွ သမဝါယမစနစမှ်ာ ေငွြဖစလွ်ယ်မမလုံေလာက်သည့်အခကအ်ခဲင့်ှ 

�ကံေတွ ခဲ့ရပီး ပျကစ်းီခဲ့ရပါသည်။  

ဗဟုိဘဏထံ်မှ သင့်ေလျာ်သည့်အေထာကပ့ံ်ရယူိုင်ပါက ထုိကဲ့သုိေသာ ဆံုးံးိုင်ေြခများေလျာန့ည်းမည်မှာ 

သံသယြဖစဖွ်ယ်မရှိေသာလ်ည်း အခင့်ွသင့်သလုိ လိင်း�ကံစးီြခင်း (free riding) င့်ှ ေငွြဖစလွ်ယ်မ မလုံ 

ေလာကြ်ခင်းစသည့် မှားမှားယွင်းယွင်းအေြခအေနစှရ်ပ် တစခ်ျနိတ်ည်းြဖစပွ်ားခဲ့၍ သမဝါယမစနစက်ို 

ထိေရာကမ် ြပင်းထနခ်ဲ့ပါသည်။ “ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ သမဝါယမစနစသ်ည် အေြခခမူံများအားြဖင့် အားေကာင်းခဲ့ 

ေသာလ်ည်း ၎င်းတို၏အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်ရ�ကမ်မှာ အားေကာင်းြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ စနစက်ို အဖဲွဝင်များ 

၏ ‘ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်’င့်ှ ‘ကိုယ်ထူကိုယ်ထ’ စတိဓ်ါတြ်ဖင့်တည်ေဆာကခ်ဲ့ေသာလ်ည်း လကေ်တွတင်ွမူ 

အထကေ်ဖာြ်ပပါအခကအ်ခမဲျားရှိသည့်အြပင် တာဝနယူ်မင့်ှ တာဝနခ်မံမရှိသည့် စနစတ်စရ်ပ်ြဖစသ်ည်” ဟု 

Turnell (၂၀၀၉၊ ၇၂) က မှတခ်ျကြ်ပခဲ့ပါသည်။  ဦးေဆာင်သူများြပားပီး အလာများစာွြဖင့် ဖဲွစည်းထားသည့် 

ပုံသာနမှ်ာ ြမနမ်ာသ့မဝါယမစနစ၏် သွင်ြပင်လကဏာကဲ့သုိြဖစ်ပီး အေြခခလူံတနး်စားများထံမှ တက်ကွ 

သည့် စစမှ်နေ်သာအေထာကအ်ပ့ံမရရှိခဲ့ြခင်းကို ထင်ဟပ်ေစပါသည်။ အေကာင်းဆံုးအမွနဆ်ံုးရည်ရ�ယ်ချကြ်ဖင့် 

တည်ေထာင်ခဲ့ေသာလ်ည်း ကိုလုိနေီခတက်ာလ သမဝါယမေငွစုေငွေချးများ လကေ်တွထူေထာင်မမှာ မေအာင် 

ြမင်ခဲ့ပါ။  

 

 
22 ဒဇီကဘ်ဏေ်အဂျ ီ သည် Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank ၏အတိုေကာကြ်ဖစ်ပါသည် (တိုက်ိုကဆုိ်ေသာ“်ဂျာမနီဗဟိုသမဝါယမ 

ဘဏ်”)။ ရရန်ပုိငခ်ငွ့်ပမာဏအရ ဂျာမနီုိငင်တံငွ ် ဒုတယိအကးီဆုံးဘဏြ်ဖစ်ပီး၊ သမဝါယမဘဏခ်ွဲေပါငး် ၉၀၀ ေကျာှ်င့် ံုးခွဲေပါငး် ၁၂,၀၀၀ ရှိသည် 

ဗဟိုအဖဲွအစည်းတစ်ခြုဖစ်ပါသည်။ ဂျာမနီုိငင်၏ံ ပုဂလကိကေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာငမ်အဖဲွများတငွ ် အကးီဆုံတစ်ခြုဖစ်သည့် Volksbanken 

Raiffeisenbanken သမဝါယမေငေွရးေကးေရးကွန်ယကအ်တငွး် ဒီဇက်ဘဏသ်ည် ဗဟိုအဖဲွအစည်းအေနြဖင့်လည်းေကာငး်၊ ေကာ်ပုိရတိှ်င့် ရငး်ီှး 

ြမပ်ံှမဘဏအ်ြဖစ်လည်းေကာငး်ှစ်မျိးလံုးကို ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်။  
23 Landesbanken သည် ုိငင်ပုိံငဘ်ဏမ်ျားအဖဲွတစ်ခြုဖစ်ပီး ေဒသ�ရှင့် ေဒသတငွး် Sparkassen (ေငစုွဘဏမ်ျား) ၏ ဦးေဆာငဘ်ဏလ်ပ်ုငန်း 

အဖဲွအစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ Landesbanken ှင့် Sparkassen ဘဏှ်စ်ခလုံုးသည် ြပည်သူေရးရာအတကွရ်ည်ရ�ယ၍် အမျိးသားှင့်ြပည်နယဘ်ဏ် 

လပ်ုငန်းဥပေဒများြဖင့် တည်ေထာငထ်ားပါသည်။ 
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လွတလ်ပ်ေရးရပီးကာလ 

လွတလ်ပ်ေရးရပီးေန�ကပုိ်င်းတင်ွမူ တိုးတကမ်များရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဖကစ်စဂ်ျပနအ်ပ်ုစိုးမင့်ှအတ ူ ြမနမ်ာ 

ိုင်ငံ၏ ကိုလုိနေီခတေ်ငွေရးေကးေရးစနစမှ်ာ ပျကသု်နး်ခဲ့ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စြုမနမ်ာိုင်ငံေတာဘ်ဏဟု် 

ေခတင်ွသည့် စစမှ်နသ်ည့် ဗဟုိဘဏတ်စခ်ကုို ၁၉၅၂ ခုစှတ်င်ွတည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းင့်ှအတ ူ ြပည့်ဝသည့် 

ေငွေကးဆိုင်ရာ အချပ်အြခာတစရ်ပ်ကို တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရကချမှတထ်ားသည့် ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရး 

ဆိုင်ရာရည်မှနး်ချကမ်ျားကို အေထာကအ်ကြူပေစရနအ်တကွ ် ိုင်ငံေတာက် တစစ်တိတ်စပုိ်င်းလကဝ်ါးကးီ 

အပ်ုထားသည့် ိုင်ငံေတာစ်ိုကပ်ျိးေရးဘဏ်င့်ှ ိုင်ငံေတာက်းူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားကိုလည်း 

တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ ် ိုင်ငံေတာက်းူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားက ဤ အဓိကအခနး်ကတင်ွ 

ရှိေနေသာြ်ငားလည်း စးီပွားေရးလုပ်ငနး်အသစမ်ျားကို ဘာေငွအနည်းငယ်သာြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့ပီး၊ မေရ� 

ေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းများကို အေပါင်ပစည်းအြဖစထ်ားရှိိုင်သည့် ေကာင်းစာွရပ်တည်ိုင်ပီးသားလုပ်ငနး် 

များအတကွ ် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းကိုသာ အဓိကထားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ပုဂလိကဘဏမ်ျားအကား 

ယှဉ်ပိင်မကိုကန်သတထ်ားသည့်အြပင် ိုင်ငံြခားဘဏမ်ျားအေပ တစဖ်ကေ်စာင်းနင်းြဖစသ်ည့် ကန်သတ ်

ချကမ်ျားဖနတ်းီ၍ ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားကသာ ေဈးကကွအ်တင်ွး လမ်းမုိးိုင်ရန ်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားအြပင် သမဝါယမများသည်လည်း အေရးပါသည့်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ ြပန၍်ြဖစလ်ာခဲ့ 

ပါသည်။ သုိေသာ ်၎င်းတိုသည် အေကာင်းဆံုးေသာဝနေ်ဆာင်မများအတကွ ်ေဈးကကွအ်တင်ွး ဝင်ေရာက်ယှဉ် 

ပိင်ြခင်းမြပခဲ့ေပ။ ြပည်သူများသည် ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျား ၊သုိမဟုတ၊် သမဝါယမဘဏမ်ျားမှ ေချးေငွရယူိုင်ြခင်း 

မရှိပါက ၎င်းတိုအေနြဖင့် အတိုးနး်အလွနအ်မင်းရယူသည့် တရားမဝင်ေငွေချးသူများထံမှ ရယူရမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ ထုိေကာင့် တိုးတကမ်အချိရှိေသာလ်ည်း တရားဝင်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် စးီပွားေရး 

ဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ်လုံေလာကသ်ည့်ေချးေငွများ ထုတေ်ချးမမရှိြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ပထဝီဝင်အရ 

အစနွအ်ဖျားေဒသများသုိ ေချးေငွထုတေ်ချးမများမေရာကရ်ှိသည့် အားနည်းချကမ်ေကာင့်လည်းေကာင်း 

(ေလ့လာသူများက ထုိဒတုယိအချကသ်ည် အဆံုးစနွအ်ားြဖင့် တိုင်းရင်းသားလကန်ကက်ိုင်ဆန်ကျင်မများကို 

မီးထုိးေပးသကဲ့သုိြဖစေ်စသည်ဟု ယူဆ) လွတလ်ပ်ေရးရပီးေန�ကပုိ်င်းေခတ ် စးီပွားေရးစမ်ွးေဆာင်ချကမှ်ာ 

ေယဘုယျအားြဖင့် စတိပ်ျကဖွ်ယ်ရာြဖစခ်ဲ့ပါသည်။ 

သုိေသာလ်ည်း ေငွေကးဆိုင်ရာအချပ်အြခာဆိုသည်မှာ ဗဟုိဘဏတ်စခ်တုည်ေထာင်ြခင်းထက ် ပုိမုိကျယ်ြပန် 

ပီး၊ အစိုးရအေနင့်ှ ြပည်သူဘာေရးဆိုင်ရာကစိရပ်များကို တာဝနသိ်စာွစမံီခန်ခွဲမများ လုပ်ေဆာင်ရနလ်ည်း 

လုိအပ်ပါသည်။ ဤအချကမှ်ာ ြဖစမ်လာခဲ့ေပ။ လွတလ်ပ်ေရးရပီးကနဦးေ�ှင်းပုိင်းကာလ အပ်ုချပ်မစနစ ်

ေကာင့် စးီပွားေရးမတည်မငိမ်မြဖစေ်စခဲ့ပီး၊ အကျိးဆကအ်ေနင့်ှ ၁၉၆၂ ခုစှတ်င်ွ ဒမုိီကရကစ် ီေရ�းေကာက် 

ခအံစိုးရကို ပိလဲခဲ့ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အာဏာကို လဲေြပာင်းယူခဲ့သည့် စစတ်ပ်မှ ဆိုရယ်ှလစအ်စိုးရ 

ဗုိလ်ချပ်ေနဝင်း (၁၉၆၂-၁၉၈၈) လကထ်ကတ်င်ွ ဘဏမ်ျားအားလုံးကို ိုင်ငံပုိင်အြဖစြ်ပလုပ်ခဲ့ြခင်း၊ ြပည်တင်ွး 

သုံးေငွစကများကို အကမ်ိေပါင်းများစာွဖျကသိ်မ်းခဲ့ြခင်းအြပင် ိုင်ငံ၏စးီပွားေရးသည် ေငွေကးအသုံးြပသည့် 

ေခတမ်တိုင်မီ ကနုစ်ည်အချင်းချင်း ဖလှယ်သုံးစွဲသည့်အဆင့်င့်ှ အထကမှ်ေအာကသုိ်အဆင့်ဆင့်အမိန်ေပး 

အပ်ုချပ်သည့်အေြခအေနသုိ ေန�ကေ်ကာင်းြပနလှ်ည့်သွားခဲ့ပါသည်။ ဘဏမ်ျားကို ဘဏတ်စခ်တုည်းအေန 

ြဖင့် ေပါင်းစည်းခဲ့ပီး၊ ၎င်းကို ၁၉၇၂ ခုစှတ်င်ွ ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးဘဏ၊် ြမနမ်ာစ့ိုကပ်ျိးေရးဘဏ်င့်ှ ြမနမ်ာ ့

ိုင်ငံြခားကနုသွ်ယ်မဘဏ ် များအြဖစ ် ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းခဲ့ပါသည်။ သမဝါယမများသည် ေကျးလကေ်နြပည်သူ 
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များကို ထိနး်ချပ်ရနန်ည်းလမ်းတစရ်ပ်ြဖစလ်ာခဲ့ပါသည် (Ferguson ၂၀၁၃)။ ဤစနစ၏်ေအာင်ြမင်မမှာ မဆို 

သေလာက်သာ ေကာင်းကကွရ်ှိခဲ့ပါသည် (ပုံ-၁ ကို ကည့်ပါ)။ 

၁၉၈၇ ခုစှတ်င်ွ ေန�ကဆ်ံုးအကမ်ိ ေငွစကဖျကသိ်မ်းမြပလုပ်ခဲ့ြခင်းသည်  ေအာင်ြမင်မမရခဲ့သည့် ဆြပမ 

အတကွ ်လံေဆာမ်တစရ်ပ်ြဖစခ်ဲ့ပီး၊ ိုင်ငံေတာ ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးင့်ှ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးေကာင်စီ (SLORC) 

၏အာဏာသိမ်းယူမကို ြဖစေ်စခဲ့ပါသည်။ ထုိေန�က ်ပုဂလိကစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ေဈးကကွသုိ်ြပနလ်ည် 

ဝင်ေရာကခ်င့်ွြပခဲ့ြခင်းင့်ှ ိုင်ငံြခားဘဏမ်ျားအပါအဝင် ပုဂလိကဘဏမ်ျားတည်ေထာင်ခင့်ွြပခဲ့ြခင်းတိုကို 

လုပ်ေဆာင်၍ စးီပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအတကွ ် ြဖည်းြဖည်းချင်း လမ်းဖွင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ 

ေတာဗ်ဟုိဘဏသ်ည် ပုဂလိကဘဏမ်ျားကို “လုိင်စင်ထုတေ်ပးြခင်း၊ စစေ်ဆးြခင်း၊ ကးီကပ်စစေ်ဆးြခင်းင့်ှ 

ကပ်မတက်ပ်ွကြဲခင်း” တိုအတကွ ်တာဝနရ်ှိသည့်အဖဲွအစည်းြဖစလ်ာခဲ့ပါသည်။ အချကအ်ြခာကျသည့် မိြပ 

ဗဟုိများြဖစသ်ည့် ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးမိများ၏ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်သည် ိုင်ငံ၏ ပျမ်းမစီးပွားေရး 

တိုးတကမ်နး်ကို ဆွဲတင်ိုင်ခဲ့ေသာလ်ည်း SLORC လကထ်က်ကာလများသည် ေပျာရ်�င်ဖွယ်စှမ်ျား မြဖစခ်ဲ့ 

ေပ။  

အေစာပုိင်းကာလအတင်ွး သိသာမရှိသည့် အဓိကတိုးတကမ်မှာ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားမှ ပုဂလိက 

ကသုိစတင်၍ ေချးေငွများထုတေ်ချးြခင်းေကာင့် ိုင်ငံပုိင်ကသုိထုတေ်ချးမမှာ သိသာစာွကျဆင်းလာြခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာ ် အဆိုပါ ေချးေငွစနး်ထလာသည့်အေြခအေနကို ထိနး်မထားိုင်ခဲ့ပါ။ ထုိကာလအတင်ွး 

ခုိနမီျားင့်ှ ပမာဏ အလွန်ကးီမားစာွေချးယူထားသည့် ပုဂိလ်တစဦ်းိချင်းစသုိီ ေချးေငွအေြမာကအ်ြမား 

ထုတေ်ချးခဲ့ပါသည်။ ပုဂလိကဘဏမ်ျားအေပ ထိေရာကစ်ာွကးီကပ်ိုင်ြခင်းမရှိသည့်အြပင် တရားမဝင် 

ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းအများအြပားကျဆံုးခဲ့ြခင်းေကာင့် ၂၀၀၃ ခုစှတ်င်ွ အဓိကဘဏ်ကးီများ 

ပိတသိ်မ်းခဲ့ရပီး ကးီမားသည့် ဘာေရးအကျပ်အတည်းတစရ်ပ်ကို ြဖစေ်ပေစခဲ့ပါသည်။ ဗဟုိဘဏမှ်လည်း 

လုံေလာကသ်ည့် ေငွြဖစလွ်ယ်မအေထာကအ်ပ့ံမေပးိုင်ခဲ့ပါ။ ထုိေငွြဖစလွ်ယ်မအကျပ်အတည်းမှ ေကးွမီ 

အကျပ်အတည်းတစရ်ပ်ကို ဦးတည်သွားခဲ့ပီး ြပင်းထနသ်ည့်စးီပွားေရးတံုဆိုင်းမကို ြဖစေ်ပေစခဲ့ပါသည်။ 

ဤကဲ့သုိ အကျပ်အတည်းြဖစရ်ြခင်း၏တစစ်တိတ်စပုိ်င်းမှာ ဘဏမ်ျားင့်ှ အစိုးရအရာရှိများ၏ လှည့်စားမင့်ှ 

အမှားအယွင်းများေကာင့်သာမက ဘဏမ်ျား၏ေန�ကဆ်ံုးအားထားရာအြဖစ ် ဗဟုိဘဏက် ခိုင်မာစာွ မရပ် 

တည်ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစပ်ါသည် (Turnell  ၂၀၀၃)။ 

သမတဦးသိနး်စနိအ်စိုးရလကထ်ကတ်င်ွ စးီပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ြပလုပ်ခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၃ ခုစှတ်င်ွ 

ဘဏလု်ပ်ငနး်ဥပေဒသစက်ို ြပဌာနး်ခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏသ်ည် သီးြခားလွတလ်ပ်သည့် အဖဲွ 

အစည်းတစရ်ပ်ြဖစလ်ာခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၇ ခုစှတ်င်ွ ထုတြ်ပနခ်ဲ့သည့် “စည်းမျဉ်းေလးခ”ု (မတည်ေငွရင်းလုံေလာကမ် 

ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ ရရနပုိ်င်ခင့်ွများအမျိးအစားသတမှ်တြ်ခင်းင့်ှ လျာထားြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ ပမာဏကးီ 

မားေသာေကးွမီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းင့်ှ ေငွေကးလွယ်ကမူအချိး သတမှ်တြ်ခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း) သည် 

ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက်ို ပုိမုိအားေကာင်းေစခဲ့ပါသည်။  အထူးသြဖင့် NLD အစိုးရ တကလ်ာပီးေန�ကပုိ်င်း 

ပုဂလိကေချးေငွမှာ ြပနလ်ည်ြမင့်တကလ်ာခဲ့ပီး စးီပွားေရးမှာ သိသာစာွ တိုးတကလ်ာခဲ့ပါသည်။ ပုံ-၇ ကို 

ကည့်ပါ။ ယခင်ဆယ်စုစှအ်တင်ွး အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်များမှာ သိသာစာွတိုးတကလ်ာခဲ့ပီး 

ပုံမှနေ်ငွေရးေကးေရးစနစ်င့်ှကင်းကာွေနသည့် ဝင်ေငွနည်းပါးသူများကို ဦးတည်၍ ေငွေရးေကးေရးဝန ်

ေဆာင်မေပးြခင်းသည် အေရးပါသည့်ကတစခ်ြုဖစလ်ာပါသည်။ အစိုးရကလည်း အားလုံးပါဝင်သည့် ေငွေရး 
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ေကးေရးစနစသ်ည် ဆင်းရဲမ်ွးပါးမေလာခ့ျိုင်မည့်နည်းလမ်းတစရ်ပ်ြဖစေ်ကာင်းကို ပုိမုိန�းလည်သေဘာ 

ေပါကလ်ာပီး၊ ၎င်းကို အေရးပါသည့်အခနး်ကတင်ွ ထားရှိပါသည်။  

ဤကဲ့သုိ လိင်းထနေ်လထနလှ်သည့် ေငွေကးင့်ှဘာေရးသမုိင်းေကာင်းမှ ရရှိလာသည့်သင်ခနး်စာမှာ 

ရင်ှးလင်းပါသည်။ ယင်းမှာ စးီပွားေရးတိုးတကရ်န ်ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မ လုိအပ်ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ အစိုးရ 

သည် ေမခုိစးီပွားေရးမူေဘာင် အထူးသြဖင့် ဘာေရးစည်းကမ်း (budget discipline) လုိကန်�ေဆာင် 

ရ�ကြ်ခင်းတိုအတကွ ် တာဝနရ်ှိပါသည်။ ဘဏမ်ျားဘကက်လည်း ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမအတကွ ် ဘာေငွ 

ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်တာဝနရ်ှိပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ထုိကစှရ်ပ်လုံးမှာ ဗဟုိဘဏ၏် ေငွေကးမူဝါဒအေပ 

အခိုင်အမာအေြခြပသြဖင့် ဗဟုိဘဏသ်ည် ေမခုိစးီပွားေရးဆိုင်ရာ ေဈးနး်များတည်ငိမ်မင့်ှ မုိကခ်ုိ 

စးီပွားေရးဆိုင်ရာ ေငွြဖစလွ်ယ်မစမံီခန်ခွဲြခင်းစသည့် စှဘ်ကအ်ကား ဟနခ်ျကညီ်မမရှိေစေရးကို ထိနး်သိမ်း 

ရမည်ြဖစပ်ါသည်။  

ပုံ-၇။ ြပည်တင်ွးေချးေငွှင့်ဂျဒီပီီအချိး 
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အစုိးရကသုိထတု်ေချးေင ွ(ဂျဒီီပီှင့် ိငး်ယှဉ်အချိး) 

ပုဂလကိကသုိထတုေ်ချးေင ွ(ဂျဒီီပီှင့် ိငး်ယှဉ်အချိး) 

ဇစ်ြမစ်။ အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာေငေွကးရန်ပုံေငအွဖဲွ 
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၄။ မျကေ်မှာကက်ာလ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစ ်

မျကေ်မှာကက်ာလ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးေဈးကကွမှ်ာ ဘာေတပွါဝင်ေနသလဲ။ ေငွေရးေကးေရး 

ေဈးကကွမှ်ာ အစပျိးေနဆကဲာလြဖစပ်ါသည်။ စာရင်းဝင်ကမုဏ ီ ၅ ခသုာရှိသည့် စေတာအ့တိစ်ခ်ျနိး်မှာ 

ေသးငယ်ပီး၊ ၎င်း၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမစံနး်မှာ ိုင်ငံတကာတင်ွ လကခ်ံိုင်ဖွယ်ရာမရှိေသးပါ။23

24 ထွနး်သစစ် 

ေငွေချးစာချပ်ေဈးကကွင်ယ်တစခ်ရုှိေသာလ်ည်း အစိုးရကသာ ေငွေချးစာချပ်များကို တစဦ်းတည်းထုတေ်ဝသူ 

အြဖစ ်ေဆာင်ရ�က်လျကရ်ှိပါသည်။ ထုတေ်ဝေရာင်းချထားသည့် အစိုးရေငွေချးစာချပ် တနဖုိ်းစစုေုပါင်းမှာ ကျပ် 

၆,၉၅၉.၉ ဘီလီယံ (အေမရကိနေ်ဒလာ ၄.၆ ဘီလီယံ) ရှိပီး၊ စစုေုပါင်းဘဏစ်နစတ်စခ်လုံုး လကက်ျနရ်င်ှး 

တမ်း၏ ၁၀.၆ ရာခိုင်နး်င့်ှ ညီမပါသည် (ပုံ-၄ ကို ကည့်ပါ)။25 ေငွေချးစာချပ်ေဈးကကွတ်င်ွ အဓိကပါဝင် 

ေဆာင်ရ�ကသူ်များမှာ ဘဏမ်ျားြဖစပ်ါသည်။ သမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးအဖဲွအစည်းများ 

ပါဝင်သည့် ဘဏမ်ဟုတေ်သာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများစာွရှိေသာလ်ည်း ဘဏမ်ျားကဲ့သုိ ိုင်ငံ၏ 

ဂျဒီပီီကို များစာွြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ြခင်းမရှိေပ။ မည်သုိပင်ဆိုေစကာမူ သမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရး 

ေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ထွနး်သစစ်ိုင်ငံများတင်ွ အေရးပါသည့်အခနး်ကမှပါဝင်ေနေသာလ်ည်း 

ပုိမုိဖံွဖိးတိုးတကသ်ည့်ိုင်ငံများရှိ အဖဲွအစည်းများကဲ့သုိ ပ်ေထွးသည့်လူမဖူလုံေရးအစအီစဉ်များမရှိေပ။ 

သမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ဘဏ်င့်ှ အချိေသာ (သမားုိးကျ 

ဘဏဝ်နေ်ဆာင်မများကို လကလှ်မ်းမမီသည့်) ြပည်သူများအကား ကားခအံြဖစေ်ဆာင်ရ�ကေ်ပးပီး၊ ေငွေရး 

ေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို လကလှ်မ်းမီေစပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း သမဝါယမများင့်ှ အေသးစား 

ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်များသည် ဘဏမ်ျားမဟုတြ်ခင်းေကာင့် ဗဟုိဘဏ၏် ေငွြဖစလွ်ယ်မအေထာက ်အပ့ံ 

ကို မရရှိိုင်ေပ။ သုိပါ၍ ြမနမ်ာသ့မဝါယမသမုိင်းေကာင်းအရ ၎င်းတိုကို လုံေလာကသ်ည့် ေငွြဖစလွ်ယ်မ 

အေထာကအ်ပ့ံေပးိုင်ရန်င့်ှ ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့်ေဒသများမှ အချကအ်ြခာကျသည့်မိြပေဒသများသုိ 

ဘာေငွများ စးီထွကမ်သွားရနအ်တကွ် ယ�ရားတစ်ရပ်တည်ေဆာကရ်န ်အေရးကးီပါသည်။ ဘဏလု်ပ်ငနး် 

င့်ှ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့်ကများကို ဆကလ်ကေ်လ့လာတင်ြပသွားပါမည်။ 

 

ဘဏလု်ပ်ငနး်က 

ြမနမ်ာိုင်ငံ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ25

26 အရ “ဘဏ်” ဆိုသည်မှာ ဘဏလု်ပ်ငနး်လုပ်ကိုင်ေဆာင် 

ရ�ကရ်နအ်တကွ ် ဗဟုိဘဏက် လုိင်စင်ထုတေ်ပးထားသည့် လုပ်ငနး်အဖဲွအစည်းကို ဆိုလုိပါသည်။ အဆိုပါ 

ဥပေဒတင်ွ ဘဏလု်ပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားစာွကို အမျိးအစားခွဲြခားသတမှ်တထ်ားသည်။ ကးူသနး်ေရာင်း 

ဝယ်ေရးဘဏလု်ပ်ငနး် တင်ွ အပ်ေငွအမျိးမျိးလကခ်ြံခင်း၊ ဘဏ်င့်ှဆကသွ်ယ်ေဆာင်ရ�ကသူ်များက ထုတေ်ပး 

ေသာ ၊သုိမဟုတ၊် ေပးသွင်းေသာ ချကလ်ကမှ်တမ်ျားကို ေငွထုတေ်ပးသည့်လုပ်ငနး်င့်ှ ေငွေကာကခ်ေံပးသည့် 

လုပ်ငနး်များပါဝင်သည်။ ဖံွဖိးေရးဘဏလု်ပ်ငနး် တင်ွ သကတ်မ်းတစ်စှထ်ကေ်ကျာလွ်နေ်သာ စာရင်းေသ 

အပ်ှံေငွများကိုသာလကခ်ံပီး အစိုးရအဖဲွက သတမှ်တခ်ျကမ်ျားင့်ှကိုကညီ်သည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်က 

 
24 https://www.mmtimes.com/business/18753-yangon-stock-exchange-weak-on-corporate-governance-rules-observers.html 
25 ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏ၊် Quarterly Financial Statistics Bulletin 2019, အတွဲ ၃၊ ရန်ကန်ု၊ ဇန်နဝါရ ီ၂၀၂၀၊ စာမျကှ်� ၄၇ 
26 ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ၊ (၂၀၁၆ ခှုစ်၊ ြပည်ေထာငစု်လတေ်တာဥ်ပေဒအမှတ ်၂၀ ။)၊ ၁၃၇၇ ခှုစ်၊ ြပာသုိလြပည့်ေကျာ ်၁ ရက ်

(၂၀၁၆ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၂၅ ရက)် 
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များသုိ ေချးေငွြဖည့်ဆည်းေပးေသာ လုပ်ငနး်များပါဝင်သည်။ ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း 

များသည် ေငွေရးေကးေရးကမုဏလုီပ်ငနး်များ (finance companies)၊ အငှားချထားသည့်လုပ်ငနး် (leasing)၊ 

ေကးွမီများဝယ်ယူေကာကခ်သံည့်လုပ်ငနး် (factoring)၊ ေချးေငွတိုကင်လုပ်ငနး် (credit tokens)၊ ေငွေကး 

ဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး် (money services) င့်ှ အြခားေချးေငွဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်များ (any other credit 

services) ကိုေဆာင်ရ�က်ပါသည်။ ေငွစေုငွေချးအသင်းများသည် အသင်းဝင်များ၏ စာရင်းရှိရနပုံ်ေငွများကို 

အသုံးြပ၍ စားသုံးမအတကွြ်ဖစေ်စ၊ ကနုထု်တလု်ပ်မအတကွြ်ဖစေ်စ၊ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်မအတကွြ်ဖစေ်စ 

အေသးစားေချးေငွများထုတေ်ပးြခင်းကို ေဆာင်ရ�ကသ်ည့်လုပ်ငနး်ကို ဆိုလုိပါသည်။ ေန�ကဆ်ံုးအေနြဖင့် 

ဇယားဝင်အဖဲွအစည်းများ ဆိုသည်မှာ အြခားသီးြခား ဥပေဒတစရ်ပ်ရပ်အရ တည်ေထာင်ထားသည့် အဖဲွ 

အစည်းများြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် အချိေသာလူအုပ်စမုျား ၊သုိမဟုတ၊် ရပ်ရ�ာအသုိကအ်ဝနး်တစခ်အုတကွ် 

ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများေပးပီး ေငွစေုငွေချးအသင်းများြဖစ်ကသည့် စာတိုကေ်ငွစဘုဏ ် (postal 

saving bank)၊ ေကျးလကဖံွ်ဖိးေရးဘဏ် (rural development bank)၊ စိုကပ်ျိးေရးဘဏ ် (agricultural 

bank) င့်ှ အထူးသြဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်ဥပေဒအရ လုိင်စင်ထုတေ်ပးထားသည့် အေသး 

စားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ စသည့် အဖဲွအစည်းများ ပါဝင်သည်။ 

 

ဘဏလု်ပ်ငနး်ကနယ်ပယ် 

ဥပေဒတင်ွ သတမှ်တြ်ပဌာနး်ချကမ်ျားအရ ဘဏလု်ပ်ငနး်ကတင်ွ ိုင်ငံပုိင်ဘဏ ် ၄ ဘဏ၊် ြပည်တင်ွး 

ပုဂလိကဘဏ ် ၂၇ ဘဏ်င့်ှ ိုင်ငံြခားဘဏ ် ဘဏခ်ွဲ ၁၄ ခတုိုပါဝင်သည်။ စစုေုပါင်းလကက်ျနရ်င်ှးတမ်း 

အေြခအေနကို ပုံ-၄ တင်ွ ေဖာြ်ပထားပီးြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာ ်ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ဘဏလု်ပ်ငနး်ကမှာ နကိ်င်းမ 

မရှိေသးပါ။ ဘဏအ်ပ်ေငွစစုေုပါင်းပမာဏမှာ ဂျဒီပီီ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံသာရှိပီး၊ ဖံွဖိးမပုိရှိသည့် အာဆယံီင့်ှ 

စးီပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်င့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကမ်အဖဲွ (OECD) အဖဲွဝင်ိုင်ငံများင့်ှိင်းယှဉ်ပါက များစာွ 

နည်းပါးေနဆြဲဖစပ်ါသည် (ပုံ-၈ တင်ွ ကည့်ပါ)။ ဘဏ်များ၏ ပုဂလိကေချးေငွပမာဏမှာ ဂျဒီပီီ၏ ၁၈.၈ 

ရာခိုင်နး်သာရှိပီး၊ အမ်ိနးီချင်းိုင်ငံများြဖစ်ကသည့် ထုိင်း၊ မေလးရာှးင့်ှ စင်ကာပူိုင်ငံတိုမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နး် 

င့်ှအထကရ်ှိပါသည် (ပုံ-၉ ကို ကည့်ပါ)။ ေချးေငွများကို တရားဝင်လမ်းေကာင်းမှတဆင့် ပုိမုိရရှိေစ 

သည့်နည်းလမ်းြဖင့် ဘဏမ်ျားကိုအသုံးြပလျက ် အားလုံးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ ် တည်ေဆာက်ိုင် 

ေရးသည် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မြပတဖံွ်ဖိးတိုးတကမ်တင်ွ အေရးကးီသည့် အခနး်ကတင်ွ ပါဝင်လျက ်

ရှိပါသည်။ ၎င်းတင်ွ ပုဂလိကက ဆနး်သစတ်ည်ထွင်မင့်ှ ယှဉ်ပိင်မတိုကိုြမင့်တင်ြခင်းလည်း အပါအဝင် 

ြဖစပ်ါသည် (ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာိုင်ငံ၊ ၂၀၁၈ ၊ ၃၃)။ ထုိေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို တိုးြမင့်ိုင်ရန်င့်ှ 

စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကေ်စရနတ်ိုအတကွ ် ပုဂလိကကသူနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျား၏ အခနး်ကမှာ 

အလွနအ်ေရးပါဆြဲဖစပ်ါသည်။  

ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားအနက ် ရရနပုိ်င်ခင့်ွများ၊ အပ်ေငွများင့်ှ စစုေုပါင်းထုတေ်ချးေငွများအရ ြမနမ်ာစ့းီပွားေရး 

ဘဏသ်ည် အကးီဆံုးြဖစပ်ါသည်။ ိုင်ငံင့်ှအဝှမ်း ဘဏခ်ွဲေပါင်း ၃၀၈ ခခုန်ရှိပီး၊ သမားုိးကျဘဏလု်ပ်ငနး် 

ဝနေ်ဆာင်မများေပးလျကရ်ှိပါသည်။ ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားတင်ွ ဒတုယိအကးီဆံုးမှာ ြမနမ်ာလ့ယ်ယာဖံွဖိးေရး 

ဘဏြ်ဖစပ်ါသည်။ ၎င်းဘဏသ်ည် ေတာင်သူလယ်သမားများအတကွ် ေချးေငွထုတေ်ပးသည့် အဓိကဘဏြ်ဖစ ်

ပီး၊ ိုင်ငံအဝှမ်းတင်ွ ေကျးရ�ာေပါင်း ၁၀,၀၀၀ ေကျာမှ် ဆကသွ်ယ်ေဆာင်ရ�ကသူ်ေဖာကသ်ည်ေပါင်း ၂ သနး် 
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ခန်ကို ေချးေငွများထုတေ်ပးလျကရ်ှိပါသည်။ သီးှံစိုကပ်ျိးမအတကွ ် ရာသီအလုိကေ်ချးေငွများင့်ှ လယ်ယာ 

သုံးစကပ်စည်းင့်ှ ကရိယိာများဝယ်ယူေရးအတကွ ်ကာလရည်ှေချးေငွများကို ထုတေ်ချးပါသည်။ ြမနမ်ာရ့င်းှီး 

ြမပ်ှံမင့်ှကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏသ်ည် စကမ်လကမ်လုပ်ငနး်များအတကွ ် ဘာေငွြဖည့်ဆည်းေပး 

ပီး၊ ြမနမ်ာ့ိုင်ငံြခားကနုသွ်ယ်မဘဏသ်ည် ိုင်ငံတကာဘဏလု်ပ်ငနး်ကို အဓိကထားလုပ်ေဆာင်ပါသည်။ 

ပုဂလိကဘဏမ်ျားသည် ဘဏလု်ပ်ငနး်က ေခတမီ်တိုးတကေ်စရနအ်တကွ ် အဓိကေမာင်းင်ှအားများြဖစ ်

ပါသည်။ ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျား၏ အပ်ေငွပါဝင်မအချိးမှာ ၂၀၁၅ ခုစှတ်င်ွ ၆၀ ရာခိုင်နး်ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုစှတ်င်ွ 

၃၅ ရာခိုင်နး်သုိကျဆင်းခဲ့ပါသည် (GIZ ၂၀၁၈)။ ၂၀၁၈ ခုစှတ်င်ွ ပုဂလိကဘဏမ်ျားသည် ဘဏလု်ပ်ငနး် 

က စစုေုပါင်းရရနပုိ်င်ခင့်ွ၏ ၅၅ ရာခိုင်နး်၊ အပ်ေငွ၏ ၆၆ ရာခိုင်နး်င့်ှ ေချးေငွ၏ ၈၂ ရာခိုင်နး်အသီးသီး 

ပုိင်ဆိုင်ပါသည်။ ယင်းအချကအ်လကမ်ျားအရ ပုဂလိကဘဏမ်ျားက ဖနတ်းီလုိကသ်ည့် အပ်ေငွအများအြပား 

သည် အေြခခအံားြဖင့် ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားကကိုင်ေဆာင်ထားခဲ့သည့် အပ်ေငွများြဖစလိ်မ့်မည် နး်ဆိုေနပါ 

သည်။  

ပုံ-၈။ 

 

ပုံ-၉။ 
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ဘဏလု်ပ်ငနး် စဖဲွုမအေြခအေန  

ြမနမ်ာိုင်ငံသည် အာဆယံီိုင်ငံများတင်ွ ဘဏလု်ပ်ငနး်စဖဲွုမ (banking concentration) အေြခအေန 

အြမင့်ဆံုးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစေ်နပါသည် (ပုံ-၁၀ တင်ွကည့်ပါ) ။26

27 ပုဂလိကဘဏ်ကးီ ၃ ဘဏမှ်ာ ဘဏလု်ပ်ငနး် 

ကကို လမ်းမုိးလျကရ်ှိပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုစှတ်င်ွ ပုဂလိကဘဏ ်၂၇ ဘဏတ်ို၏ ဘဏခ်ွဲေပါင်း ၁၅၁၃ ဘဏ ်

အနက ် တစဝ်ကေ်ကျာ၊် တစန်ည်းဆိုေသာ ် ဘဏခ်ွဲေပါင်း ၈၁၉ ခမှုာ ထိပ်သီးဘဏ ် ၃ ခ၏ု ဘဏခ်ွဲများ 

ြဖစပ်ါသည်။ ကေမ�ာဇဘဏသ်ည် အကးီဆံုးဘဏ ် တစဘ်ဏြ်ဖစ်ပီး အပ်ေငွေဈးကကွေ်ဝစ ု ၄၁ ရာခိုင်နး် 

ကိုလည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတဘီဏသ်ည် ၁၇ ရာခိုင်နး်ကိုလည်းေကာင်း၊ သမဝါယမဘဏသ်ည် ၁၁ ရာခိုင်နး် 

ကိုလည်းေကာင်း အသီးသီးပုိင်ဆိုင်ထားကပါသည် (GIZ ၂၀၁၈၊ ၄၁)။ အမည်န�မအရ သမဝါယမဘဏ်ဟု 

ေခတင်ွေသာလ်ည်း သမဝါယမလုပ်ငနး်မဟုတသ်ည်ကို ေအာကတ်င်ွေတွြမင်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိထိပ်သီး 

ဘဏ ်၃ ဘဏမှ်တပါးဘဏအ်များစသုည် အလွနေ်သးငယ်သည့်ဘဏမ်ျားြဖစ်ကပါသည်။ ပုဂလိကဘဏ ်၁၃ 

ဘဏမှ်ာ အပ်ေငွေဈးကကွေ်ဝစ၏ု ၁ ရာခိုင်နး်ေအာကြ်ဖင့် လုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကေ်နကရပါသည်။ ယင်းဘဏ ်

ငယ်များအနကမှ် အများအြပားသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာလုိအပ်ချကမ်ျားကိုြပည့်မီေစေရး  ုနး်ကနေ်န 

ရသည်မှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာမရှိေပ။  

ပုံ-၁၀ 

အာဆယံီိုင်ငံများအတင်ွး ဘဏ်များစဖဲွုမအေြခအေန 
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Soure: Global Financial Development Database, Worldbank, October 2019

 
ဇစ်ြမစ်။ ကမ�ာေ့ငေွရးေကးေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ဆုိငရ်ာကန်ိးဂဏန်းများ၊ ကမ�ာဘ့ဏ၊် ၂၀၁၉ ခှုစ် ေအာကတ်ိုဘာလ  

 

 

 

 

 
27 ကမ�ာဘ့ဏ၏် ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာေငေွရးေကးေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ဆုိငရ်ာကန်ိးဂဏန်းအချကအ်လက ်(၂၀၁၄) ၏ သတ်မှတခ်ျကအ်ရ ကးူသန်းေရာငး် 

ဝယေ်ရးဘဏမ်ျားအားလံုး၏ စုစုေပါငး်ရရန်ပုိငခ်ငွ့်တငွ ်ကးူသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဘဏ်ကးီ သုံးဘဏ်၏ပါဝငမ်အချိးြဖစ်သည်။ စုစုေပါငး်ရရန်ပုိငခ်ငွ့်တငွ် 

ဝငေ်ငွရရှိသည့်စုစုေပါငး်ရရန်ပုိငခ်ငွ့်များ၊ ေငသွားှင့် သကတ်မ်းေစ့ေရာကသ်ည့် အြခားဘဏမ်ျားရှိအပ်ေငွများ၊ အေပါင်ဆုံးအမ်ိ�ခံေြမများ၊ န�မည် 

ေကာငး်၊ အြခားေသာထေိတွ၍မရသည့်ရရန်ပုိငခ်ငွ့်များ၊ လကရ်ှိအခန်ွရရန်ပုိငခ်ငွ့်များ၊ ဆုိငး်ငံ့အခန်ွရရန်ပုိငခ်ငွ့်များ၊ ရပ်ဆုိငး်ထားသည့်လုပ်ငန်းများှင့် 

အြခားေသာ ရရန်ပုိငခ်ငွ့်များပါဝငသ်ည်။ 
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ေဒသတင်ွး ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမ်ညီမမအေြခအေန 

ဘဏခ်ွဲအေရအတကွမှ်ာ လူဦးေရင့်ှိင်းယှဉ်ပါက နည်းပါးေနဆြဲဖစ်ပီး၊ တရားဝင် ေငွေရးေကးေရး 

ဝနေ်ဆာင်မများကို အများြပည်သူများ လကလှ်မ်းမီိုင်မ နည်းပါးေနေသးသည်ကို နြ်ပလျကရ်ှိေနသည်။ 

၂၀၁၆ ခုစှတ်င်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံ၌အရ�ယ်ေရာကသူ်ဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ အတကွ ်ဘဏခ်ွဲအေရအတကွမှ်ာ ၃.၄၁ ဘဏ ်

သာရှိပီး ဖိလစပုိ်င်ိုင်ငံတင်ွ ၈.၈ ဘဏ၊် မေလးရာှးိုင်ငံတင်ွ ၁၁.၂ ဘဏရ်ှိပါသည်။ ပုဂလိကဘဏခ်ွဲ လမ်း�ခံ 

ိုင်မမှာ ေဒသများအကား ညီမမမရှိပဲ၊ အထူးသြဖင့် ေကျးလကေ်နြပည်သူများမှ ပုဂလိကဘဏမ်ျားကို များစာွ 

လကလှ်မ်းမမီသကဲ့သုိြဖစေ်နပါသည်။ ဤအားနည်းချကသ်ည် တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များအကား ဘဏ ်

အေရအတကွ်င့်ှ ေချးေငွထုတေ်ချးမပမာဏမညီမမကိုလည်း ထင်ဟပ်ေစပါသည်။  

ြမနမ်ာဘ့ဏလု်ပ်ငနး်စနစအ်တင်ွး ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီသုိ ေချးေငွထုတေ်ချးထားမအေြခအေနင့်ှ မ�ေလး 

တိုင်းေဒသကးီများသုိ ထုတေ်ချးထားမအေြခအေနကို ဇယား-၂ တင်ွ ေဖာြ်ပထားပါသည်။ ပုဂလိကဘဏမ်ျား 

၏ စစုေုပါင်းေချးေငွထုတေ်ချးထားမပမာဏမှာ ကျပ် ၂၃.၆ ထရလီီယံရှိပီး၊ ယင်းပမာဏမှာ တစဦ်းချင်းအလုိက ်

ပျမ်းမထုတေ်ချးမအားြဖင့် ကျပ် ၄၆၉,၅၃၂ (အေမရကိနေ်ဒလာ ၃၁၃) ရှိပါသည်။ သုိေသာ ် ရနက်နုတ်ိုင်း 

ေဒသကးီအတင်ွး ပုဂလိကဘဏမ်ျား၏ေချးေငွထုတေ်ချးမမှာ တစ်ိုင်ငံလုံးသုိ ထုတေ်ချးမ၏ ၈၀ ရာခိုင်နး် 

နးီပါရှိပီး၊ ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီအတင်ွးရှိ လူဦးေရြဖင့်တကွလ်င် တစဦ်းချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၂.၅၅၃ သနး် 

(အေမရကိနေ်ဒလာ ၁,၇၀၂) ရှိပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ဒတုယိဖံွဖိးမအရှိဆံုးြဖစသ်ည့် မ�ေလးတိုင်းေဒသ 

ကးီသုိ ထုတေ်ချးမသည် ရနက်နုတ်င်ွ ထုတေ်ချးထားသည့်ပမာဏင့်ှိင်းယှဉ်ပါက သိသာစာွနည်းပါးပါသည်။ 

မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီသုိ စစုေုပါင်းေချးေငွထုတေ်ချးထားမပမာဏမှာ ကျပ် ၁၁.၅ ထရလီီယံ ရှိပီး၊ စစုေုပါင်း 

ထုတေ်ချးမ၏ ၁၁.၅ ရာခိုင်နး်သာရှိပါသည်။ ယင်းပမာဏသည် မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီအတင်ွးရှိ လူဦးေရ 

ြဖင့်တကွလ်င် တစဦ်းချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၄၃၈, ၉၉၉ (အေမရကိနေ်ဒလာ ၂၉၂) င့်ှညီမပါသည်။ ရမ်ှးြပည်နယ် 

သည် စစုေုပါင်းေချးေငွ၏ ၂ ရာခိုင်နး်သာရရှိပီး လူတစဦ်းချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၈၂,၂၀၃ (အေမရကိနေ်ဒလာ 

၅၄.၈) ြဖစ်ပီး၊ ကချင်ြပည်နယ်အေနြဖင့် စစုေုပါင်းေချးေငွ၏ ၀.၃ သာရှိ၍ တစဦ်းချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၄၁,၆၃၇ 

(အေမရကိနေ်ဒလာ ၂၇.၇၅) သာ ရှိပါသည်။ ေချးေငွအနည်းဆံုး ထုတေ်ချးေပးထားသည့်ေဒသမှာချင်းြပည် 

နယ်ြဖစ်ပီး၊ စစုေုပါင်းကျပ် ၅၉၂ သနး် (အေမရကိန ်ေဒလာ ၄၀၀,၀၀၀) ြဖင့် တစဦ်းချင်းပျမ်းမ တစေ်ဒလာ 

ေအာကသ်ာထုတေ်ချးထားပါသည်။ (ဒတုယိဖံွဖိးမအြမင့်ဆံုး) မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီသုိ ေချးေငွထုတေ်ချး 

ထားမပင်လင် တစ်ိုင်ငံလုံး၏ပျမ်းမအဆင့်ေအာကတ်င်ွသာရှိပါသည်။  

တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များအလုိက ်တစဦ်းချင်းေချးေငွထုတေ်ချးမမှာ ညီမမမရှိုံမမက အလွနပ်င်နမ့်ိပါး 

ေနသည်။ ဤအချကသ်ည် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးစနစမှ်ာ ဖံွဖိးမမရှိေသးသည်ကို နြ်ပလျကရ်ှိ 

ပါသည်။ ရမ်ှးြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်းင့်ှ ရမ်ှးြပည်နယ်ေြမာကပုိ်င်းအကား ကာွြခားမကို မသိေသာလ်ည်း 

ရမ်ှးြပည်နယ်၊ ပဲခးူင့်ှ ဧရာဝတတီိုင်းေဒသကးီတို၏ အေြခအေနမှာ ကျနတ်ိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်          

ိင်းယှဉ်ပါက ြမင့်မားပါသည်။ ယင်းေဒသများ၏ ခရးီသွားလုပ်ငနး်အလားအလာေကာင်းများေကာင့် လုိအပ် 

သည့်အစအီမံများအတကွ ်ေချးေငွပုိမုိလုိအပ်လာိုင်သည့် အေကာင်းြပချကေ်ကာင့်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ေယဘုယျ 

အားြဖင့် တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များတင်ွ လူဦးေရပမာဏ ြမင့်တကလ်ာသည်င့်ှအမ ဘဏ်ဖွင့်လှစမ် 

အေရအတကွမှ်ာ များြပားလာသည်ကိုေတွရှိရပါသည် (လူဦးေရင့်ှ ဘဏဖွ်င့်လှစမ်အေရအတကွမှ်ာ အေပါင်း 

လကဏာေဆာင်ေသာလ်ည်း ကျဆင်းသည့်တိုးတကမ်နး် (diminishing rate) ြဖစသ်ည်ကို  ပုံ-၁၁ တင်ွ 
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ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။) ရနက်နု၊် မ�ေလးင့်ှ ဧရာဝတတီိုင်းေဒသကးီများတင်ွ လူတစဦ်းကျလင်ရှိသည့် ပျမ်းမ 

ဘဏ်အေရအတကွမှ်ာ အြမင့်ဆံုးြဖစပ်ါသည်။  

ေချးေငွြဖန်ြဖးမအေြခအေနအရ ယေနဘဏလု်ပ်ငနး်စနစသ်ည် စးီပွားေရးအချကအ်ြခာကျသည့်ေဒသတစခ် ု

အေပတည်မီှသည့် ဝင်ုိးတစခ်ဖံွုဖိးတိုးတကမ်ပုံစ ံ (One Polar Development Model) အေပ အေြခြပ 

ထားေကာင်း သကေ်သြပေနပါသည်။ အြဖစ်ိုင်ဆံုးမှာ မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီအေနြဖင့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်၏ 

ဒတုယိဝင်ုိးြဖစလ်ာဖွယ်ရှိပါသည်။ ကျနစ်းီပွားေရးတစရ်ပ်လုံးမှာ အလွနန်မ့်ိပါးသည့် ေငွေရးေကးေရးဖံွဖိး 

တိုးတကမ်အဆင့်ြဖင့် လည်ပတလ်ျကရ်ှိပါသည်။ ထုိေကာင့် ြမနမ်ာေ့ငွေရးေကးေရးစနစသ်ည် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ 

ေရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟနခ်ျကညီ်ေသာ ဖံွဖိးတိုးတကမ်စမံီကနိး် - MSDP (၂၀၁၈ – ၂၀၃၀) တင်ွ ေဖာြ်ပ 

ထားေသာ ရည်မှနး်ချကြ်ဖစသ်ည့် ဟနခ်ျကညီ်ေသာဖံွဖိးတိုးတကမ်ရည်မှနး်ချကက်ို အေထာကအ်ကမူြဖစ ်

ေသးေချ။ ချင်း၊ ကယား၊ ကချင်င့်ှ ရခိုင် စသည့်ြပည်နယ်များသည် ဘဏေ်ချးေငွကို လကလှ်မ်းမီှိုင်ရန ်ခကခ် ဲ

ေနသည်မှာ သိသာေနပါသည်။  

ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီတိုသည် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ၏် ေချးေငွေဝစ ု အေတာမ်ျားများကိုရရှိသည် 

ကိုသိသာစာွေတွြမင်ရပီး၊ အဆိုပါအေြခအေနမှာ မကာမီကာလအတင်ွး ေြပာင်းလဲသွားိုင်မည့်လကဏာမရှိ 

ေပ။ ေချးေငွအသစထု်တေ်ချးမအေြခအေနကိုကည့်မည်ဆိုပါက ဤအြခင်းအရာမှာ ပုိမုိသိသာေနပါသည် (ပုံ-

၁၃ ကိုကည့်ပါ)။ လွနခ်ဲ့သည့် ၂ စှ ် (၂၀၁၇-၂၀၁၉ အတင်ွး) ထုတေ်ချးထားသည့် စစုေုပါင်းေချးေငွအသစ၏် 

၈၂.၂ ရာခိုင်နး်ကို ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီင့်ှ ၉.၆ ရာခိုင်နး်ကို မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီသုိ အသီးသီးထုတ ်

ေချးခဲ့ပီး၊ ကျန ်တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များသုိ ကျနရ်ှိသည့် ၈.၂ ရာခိုင်နး်သာ ေရာကရ်ှိခဲ့ပါသည်။  

ဤကဲ့သုိ ေချးေငွထုတေ်ချးမ ေဒသအလုိက ် မမမတြဖစြ်ခင်းသည် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစ်င့်ှ စးီပွားေရး ဖံွဖိး 

တိုးတကမ်အတကွ ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အားေကာင်းေသာနး်ဆိုမတစရ်ပ်ြဖစပ်ါသည်။ အဘယ်ေကာင့် 

ဆိုေသာ ် ဘဏမ်ျားသည် ၎င်းတို၏ေကးွမီများကို ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ိုင်ေသာ အရည်အချင်းရှိသည့် ချမ်းသာ 

သူများကိုသာ ေငွထုတေ်ချးလုိကပီး၊ အလားအလာေကာင်းသည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် တိုးတကမ်င့်ှ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအတကွ ်ေချးေငွပုိမုိလုိအပ်သြဖင့် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏစ်နစသ်ည် မိြပ ဖံွဖိးမဗဟုိများ 

ြဖစသ်ည့် ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးသုိသာအေြခြပ၍ ေချးေငွပုိမုိြဖန်ြဖးပါလိမ့်မည်။ ဤအကျိးဆကေ်ကာင့် 

ဆင်းရသဲည့်ေဒသများအတကွ ် ေချးေငွရရှိမနည်းပါးြခင်းင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကမ်ေးှေကးွြခင်းတိုကို ြဖစေ်ပေစ 

ပီး၊ မိြပေဒသများတင်ွသာ လူေနထုိင်မင့်ှ ကယ်ွဝမစစုည်းလာမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဤဖံွဖိးတိုးတကမ်ပုံစ ံ

သည် အစနွအ်ဖျားေဒသများပါအကျံးဝင်သည့် အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာေငွေရးေကးေရးစနစတ်စရ်ပ် ရရှိရန ်

မြဖစ်ိုင်သည်မှာ မလဲွဧကနြ်ဖစပ်ါသည်။ 
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ဇယား-၂ 

ပုဂလကိဘဏေ်ချးေင ွ(၂၀၁၉ ဇွန်လအထ)ိ 

                 လတူစ်ဦးိကျပျမး်မေချးေငပွမာဏ  

 ကျပသ်နး်ေပါင်း ပါဝင်မအချိး 

(ရာခုိင်နး်) 

စစုေုပါင်း 

လူဦးေရ 

ပါဝင်မအချိး 

(ရာခုိင်နး်) 

(ကျပ်) အေမရိကနေ်ဒလာ (၁ အေမ 

ရိကနေ်ဒလာ= ၁၅၀၀ ကျပ်) 

အစရီင်ခံသည့်ဘဏ ်

အေရအတကွ ်

ချင်း ၅၉၂.၆ 0.00% 478,801 1.00% 1,238 အေမရကိန်ေဒလာ 0.83 1 

ကယား ၁၅၉၂၇.၉ 0.10% 286,627 0.60% 55,570 အေမရကိန်ေဒလာ 37.05 8 

ကချင် ၆၈၃၈၇.၃ 0.30% 1,642,841 3.30% 41,627 အေမရကိန်ေဒလာ 27.75 6 

ရခုိင် ၇၄၅၃၉.၆ 0.30% 2,098,807 4.20% 35,515 အေမရကိန်ေဒလာ 23.68 10 

ကရင် ၁၁၂၆၃၈.၃ 0.50% 1,504,326 3.00% 74,876 အေမရကိန်ေဒလာ 49.92 9 

တနသာရီ ၁၅၉၉၃၃.၇ 0.70% 1,408,401 2.80% 113,557 အေမရကိန်ေဒလာ 75.7 11 

မနွ ် ၁၆၅၇၀၄.၉ 0.70% 2,054,393 4.10% 80,659 အေမရကိန်ေဒလာ 53.77 13 

မေကးွ ၂၂၆၄၅၉.၀ 1.00% 3,917,055 7.80% 57,814 အေမရကိန်ေဒလာ 38.54 17 

စစက်ိုင်း ၂၄၅၄၄၈.၄ 1.00% 5,325,347 10.60% 46,091 အေမရကိန်ေဒလာ 30.73 16 

ဧရာဝတ ီ ၂၇၃၆၅၆.၅ 1.20% 6,184,829 12.30% 44,246 အေမရကိန်ေဒလာ 29.5 18 

ပခူဲး ၂၈၅၄၆၉.၅ 1.20% 4,867,373 9.70% 58,650 အေမရကိန်ေဒလာ 39.1 16 

ရှမး် ၄၇၈၇၈၇.၀ 2.00% 5,824,432 11.60% 82,203 အေမရကိန်ေဒလာ 54.8 14 

မ�ေလး ၂၇၀၆၇၅၂.၁ 11.50% 6,165,723 12.30% 439,000 အေမရကိန်ေဒလာ 292.67 20 

ရနက်နု ် ၁၈၇၉၃.၇၅၈.၁ 79.60% 7,360,703 14.60% 2,553,256 အေမရကိန်ေဒလာ 1,702.17 21 

         

ြပညေ်ထာင်စု ၂၃၆၀၈၀၅၄.၉ 100.00% 50,279,900 100.00% 469,533 အေမရကိန်ေဒလာ 313.02 24 

 

ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏ၊် လဦူးေရှင့် သန်းေခါငစ်ာရငး် 

 ပုံ-၁၁ 

တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များ၏လူဦးေရအလုိက ်လူတစဦ်းကျလင် ပျမ်းမဘဏ်အေရအတကွ ်

 
ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာုိငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏ် 
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အကယ်၍ တစမူ်ထူးြခားေသာအေြခအေနြဖစသ်ည့် ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီတိုကို ချနလှ်ပ်ကည့် 

မည်ဆိုလင် ဘဏအ်ေရအတကွ ် ြမင့်တကလ်ာသည်င့်ှအမ ေချးေငွြမင့်တကလ်ာသည်ကို ပုံ-၁၂ တင်ွ 

ေတွြမင် ိုင်ပါသည်။ ပုိမုိရင်ှးလင်းမရှိေစရနအ်တကွ ် ပုံ-၁ တင်ွ သိသာထင်ရာှးစာွေတွြမင်ရသည့်အတိုင်း 

ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးတို၏ တစမူ်ထူးြခားသည့်အေြခအေနေကာင့် ၎င်းတို၏ကနိး်ဂဏနး်များကို ချနလှ်ပ်ထား 

ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ချင်းင့်ှ ကချင်ြပည်နယ်များကဲ့သုိေသာ ပုိမုိဆင်းရဲမ်ွးပါးသည့်ေဒသများတင်ွဘဏမ်ျား 

ပုိမုိဖွင့်လှစလ်ာိုင်ပါက အကျိးေကျးဇူးပုိမုိရရှိလာမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဆစွဇ်ာလန ် ိုင်ငံတကာအ�ကေံပးအဖဲွ 

ြဖစသ်ည့် Roland Berger င့်ှ ဂျာမနီိုင်ငံ GIZ (2018, 43) က ဘဏင်ယ်များသည် ထုတြ်ပနထ်ားသည့် စည်း 

မျဉ်းစည်းကမ်းများကို အချိးမညီမသည့် စရတိစ်ကးီမားစာွြဖင့် လုိကန်�ေနရပီး၊ ေစျးကကွအ်ခင့်ွအလမ်း 

ေကာင်းတစရ်ပ်ရရှိိုင်ချနိမှ်တစပ်ါး �ကံေတာင့်�ကံခြဲဖစမှ်သာ ဘဏ်ကးီများကိုယှဉ်ပိင်ိုင်သည့်အေြခအေန 

ြဖစြ်ခင်းေကာင့် ြမနမ်ာေ့ဈးကကွတ်င်ွရပ်တည်ိုင်ရန ်ခကခ်ေဲနေကာင်း ေထာကြ်ပထားခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ 

ဘဏင်ယ်များသည် တညီူသည့်ဘဏလု်ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာင်မြဖင့် ဘဏ်ကးီများကိုယှဉ်ပိင်မည်ဆိုပါက ထုိ 

အချကမှ်ာ မလဲွဧကနမှ်နက်နမ်ည်ြဖစသ်ည်။ သုိပင်ေသာြ်ငား ဤသည်မှာ ေဒသတင်ွးေဈးကကွမ်ျားသည် 

ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျားအတကွ ် အခင့်ွအလမ်းေကာင်းများဟု အ�ကံြပရပါမည်။ ဆန်ကျင်ဖကအ်ေနြဖင့် 

ဘဏလု်ပ်ငနး်ကတင်ွ ထိပ်သီးဘဏ ် သုံးေလးဘဏက် လမ်းမုိးထားြခင်းသည် ေဒသတင်ွးမညီမမမများ၊ 

မိြပဗဟုိေနရာများတင်ွ ပုိမုိစစုည်းလာမင့်ှ အစနွအ်ဖျားေဒသများတင်ွ စးီပွားေရးေးှေကမွကို ြဖစေ်စပါ 

သည်။ ဤသည်မှာ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟနခ်ျကညီ်ေသာဖံွဖိးတိုးတကမ်စမံီကနိး် 

(၂၀၁၈-၂၀၃၀) ပါသေဘာတရားှင့်ကိုကညီ်ေသာ ေရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မဲပီးဟနခ်ျကညီ်သည့် ဖံွဖိးတိုးတက ်

မပုံစမံျိးမဟုတေ်ချ။ ထုိြပင် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစမုျားင့်ှေဆာင်ရ�ကေ်နသည့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ်ကို 

လည်း အေထာကအ်ကြူပိုင်လိမ့်မည်မဟုတေ်ပ။ 

ပုံ- ၁၂ 

ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေချးေငွထုတေ်ချးမပမာဏ 

(ရန်ကုန်ှင့်မ�ေလးရှိဘဏ်များမှအပ) 
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ပုံ-၁၃။ 

ေချးေငွအသစမ်ျား ထုတေ်ချးမအေြခအေန (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

 
ဇစ်ြမစ်။  ြမန်မာုိငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏ် 

ေချးေငအွသစ်များ။ ၂၀၁၇ ခှုစ်၊ မတလ်မှ ၂၀၁၈ ခှုစ်၊ ဇွန်လအထိ 

ေချးေငအွသစ်များ။ ၂၀၁၈ ခှုစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၁၉ ခှုစ်၊ မတလ်အထိ 

 

ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဟူ၍ မတညီူ 

သည့်ဥပေဒများြဖင့် ကပ်မတက်ပ်ွကသဲည့် ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအစအုဖဲွ ၂ ရပ် 

ရှိပါသည်။ အဆိုပါအဖဲွအစည်းများ ၂ ရပ်လုံး27

28 သည် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားထံမှ ေငွေရးေကးေရး 

ဝနေ်ဆာင်မများကိုရယူရန ်အရည်အချင်းမြပည့်မီသည့် အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များင့်ှ အမ်ိေထာင်စမုျား 

ကိုဝနေ်ဆာင်မေပးပါသည်။  

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ သည် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားကဲ့သုိ ဝနေ်ဆာင်မများေပးေသာလ်ည်း 

ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ၎င်းတို၏အခနး်ကမှာ အကန်အသတရ်ှိေနဆြဲဖစပ်ါသည်။ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ 

သည် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများထက ် ပုိ၍ ေကးွမီဆံုးံးိုင်သည့်စနိေ်ခမရှိေနပါသည်။ 

အမှနတ်ကယ်တင်ွ ိုင်ငံအများစ၏ုအေတွအ�ကံအရ ုိးုိးရင်ှးရင်ှး ၎င်း၏အသင်းဝင်များမှ ပုိင်ဆိုင်သည့်ပုံစ ံ

ြဖစုံ်မြဖင့် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည် ကးီမားသည့်ေကးွမီများဆံုးံးိုင်မကိုေရာှင်ရာှးရန ် မလုံ 

 
28 ပုဂလကိေငွေချးသူများှင့် အေပါငဆုိ်ငမ်ျားသည် အလန်ွြမင့်မားသည့်အတိုးန်းြဖင့် အေရးေပေချးေငမွျားကိုလည်း ထုတေ်ချးေသာလ်ည်း ၎ငး်တို 

သည် တရားဝငဥ်ပေဒဆုိငရ်ာကးီကပ်ကပ်ွကမဲမ ေအာက်တငွမ်ရှိပါ။ 
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ေလာက်ပါ။ အစိုးရသည်လည်း ဤအချကက်ိုသတြိပမိပီး တည်ငိမ်မမရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 

ေနထုိင်ရာေဒသရှိ သမဝါယမအသင်းအဖဲွများအားလုံး29 ကို တင်းကပ်စာွထိနး်ချပ်ထားပါသည်။  

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ သည် ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတသ်ည်အဖဲွအစည်းများကို အေသး 

စားေငွေချးလုပ်ငနး်ဝနေ်ဆာင်မများ စတင်ေဆာင်ရ�ကခ်င့်ွြပခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ခုစှမ်ျားတင်ွ စတင်ေပေပါက်လာ 

ခဲ့ပါသည်။ ထုိအဖဲွအစည်းများကို ဘာေရးဝန်ကးီဌာနေအာကရ်ှိ ေငွေရးေကးေရးကးီကပ်စစေ်ဆးေရး 

ဦးစးီဌာန29

30 က ကးီကပ်ကပ်ွကပဲါသည်။ သုိေသာ ်ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မကို ထိနး်သိမ်းိုင်ေစရနအ်တကွ ်

ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏသ်ည် ဘဏမ်ျားသာမက သကဆ်ိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများင့်ှပူးေပါင်း၍ ဘဏမ်ဟုတ ်

ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအေပ ကပ်မတက်ပ်ွကရဲန်င့်ှ ကးီကပ်စစေ်ဆးမများ လုပ်ေဆာင်ိုင် 

ပါသည်။30

31 အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ေငွေချးသူအဖဲွဝင်အချင်းချင်း အြပနအ်လှန ်

ေစာင့်ကည့်ထိနး်ေကျာင်းမအားေကာင်းသြဖင့် အရင်းင့်ှအတိုးေပးဆပ်ရနပ်ျကက်ကွသ်ည့်ေချးေငွ ြဖစေ်ပမ 

နး်ကျဆင်းေစရနအ်တကွ ်ပုိမုိအလုပ်ြဖစေ်ကာင်းြဖစ်ိုင်ေသာလ်ည်း ၎င်းတို၏ စးီပွားေရးအေပသကေ်ရာကမ် 

မှာ အကန်အသတြ်ဖင့် ြဖစပ်ါသည်။ အချိေသာ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည် အေသးစားေငွေရး 

ေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏ ေလ့လာေစာင့်ကည့်မနည်းလမ်းင့်ှဆင်တသူည့်နည်းလမ်းများကို လုပ်ေဆာင် 

လာကပါသည်။ 

 

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ 

ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏ ခကခ်လှဲသည့်သမုိင်းေကာင်းအေြခအေနကို အထကတ်င်ွ 

ေဆးွေးွတင်ြပခဲ့ပါသည်။ ကနဦး ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ြပည်ပ (ဆိုလုိသည်မှာ ဗိတနိ်ိုင်ငံ) 

မှသာ လာေရာကတ်ည်ေထာင်ိုင်သည့်အဖဲွအစည်းများြဖစပ်ါသည်။ လွတလ်ပ်ေရးရပီးေန�ကပုိ်င်းမှသာ 

အစိုးရက စိုကပ်ျိးေရးင့်ှ ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ သမဝါယမများအတကွ ် အေလးေပးလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

သုိေသာ ်သမဝါယမမူများကို လစလ်ျခဲ့ပီး၊ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးအစအီစဉ်များကို ြမင့်တင်ိုင်ရနအ်တကွ်သာ 

အဓိကအသုံးြပခဲ့ပါသည်။ 

အစဉ်အလာအားြဖင့် သမဝါယမဝန်ကးီဌာနသည် သမဝါယမကအတကွ ် အထကမှ်ေအာကသုိ်ပုံစြံဖင့် 

နည်းဥပေဒများချမှတ်ပီး ဗဟုိသမဝါယမအသင်းကို ကပ်မတက်ပ်ွကမဲအဖဲွအြဖစသ်တမှ်တ၍် ေငွေရးေကး 

 
29 (ကမ�ာစ့ားနပ်ရကိာှင့် စုိက်ပျိးေရးအဖဲွ-FAO ှင့် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာငး်ဝန်ကးီဌာန ၂၀၁၆) တငွ်ကည့်ပါ။ 
30 ၁၉၉၇ ခှုစ်တငွ ် ကလုသမဂ ဖံွဖိးမအစီအစ် (UNDP) သည် ၎ငး်၏ “ဆငး်ရဲွမ်းပါးသူများသုိ စ်ဆက်မြပတ် အေသးစားေချးေငထွတုေ်ပးေရး” 

စီမံကန်ိးကိုစတငခ်ဲ့ပါသည်။ အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည့်မိတဖ်ကအ်ဖဲွအစည်းများမှာ ုိငင်တံကာ အစုိးရမဟတု်ေသာအဖဲွအစည်းများ၊ Gret ၊ EDA ၊ 

ကေလးသူငယေ်ဘးကငး်လံု�ခံေစေရးှင့် Pact တိုြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခှုစ်မှစတင၍် Pact သည် အဓိကအေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည့် မိတဖ်ကအ်ဖဲွ 

အစည်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခှုစ်တငွ ်အသကေ်မွးဝမ်းေကျာငး်မှင့် စားနပ်ရကိာဖူလံုေရးအစီအစ် (LIFT) ၊ အေမရကိန်ုိငင်တံကာဖံွဖိးေရးေအဂျငစီ် 

(USAID)၊ ဗိတန်ိုိငင်ံ၏ အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာဖံွဖိးတိုးတက်မဌာနှင့် Danish အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာဖံွဖိးတိုးတကမ်အဖဲွများသည် စီမံကန်ိးအတကွ် 

အေထာကအ်ပ့ံေပးသူများြဖစ်လာခဲ့ပီး၊ Pact မှာ ြမန်မာုိငင်တံငွ ် အကးီဆုံး အေသးစားေငေွရးေကးေရးလုပ်ငန်းများပ့ံပုိးသူ ြဖစ်လာပါသည်။ ၂၀၁၁ 

ခှုစ်၊ ုိဝငဘ်ာလတငွ ် ဘာေရးဝန်ကးီဌာနေအာကရ်ှိ အေသးစားေငေွရးေကးေရးကးီကပ်မလပ်ုငန်းက အေသးစားေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်းဥပေဒ 

ကို ထတုြ်ပန်ခဲ့ပီး၊ လပုိငး်၊ ှစ်ပုိငး်များအတငွး် ထိုဥပေဒအတကွ ်သကဆုိ်ငရ်ာနည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ထတုြ်ပန်လာပါသည်။ အေသး 

စားေငေွရးေကးေရးကးီကပ်မလပ်ုငန်းကို လကရ်ှိတငွ ်ေငွေရးေကးေရး ကးီကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနသုိ ေြပာငး်လဖဲွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ 
31 ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ၊ (၂၀၁၆ ခှုစ်၊ ြပည်ေထာငစု်လတေ်တာ်ဥပေဒအမှတ ်၂၀ ။)၊ ၁၃၇၇ ခှုစ်၊ ြပာသုိလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက ်(၂၀၁၆ 

ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၂၅ ရက)် 
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ေရးသမဝါယမများ (အြခားေသာသမဝါယမအသင်းများင့်ှအတ)ူကို ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းပါသည်။31

32 

သုိေသာ ် ၂၀၁၆ ခုစှတ်င်ွ NLD အစိုးရက အဆိုပါဝန်ကးီဌာနကိုဖျကသိ်မ်း၍ သမဝါယမဦးစးီဌာနကို 

စိုကပ်ျိးေရး၊ ေမွးြမေရးင့်ှ ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာနေအာကတ်င်ွ ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းေန�ကပုိ်င်း 

ဗဟုိသမဝါယမ အသင်း၏အခနး်ကမှာ ပုိမုိေဝဝါးလာခဲ့ပါသည် (သမဝါယမအသင်းစခုျပ်များသုိ 

ေချးေငွထုတေ်ပးြခင်းမှ တပါး)။ ယေနတင်ွ ၎င်း၏အခနး်ကမှာ "စည်းုံးြခင်း၊ ကးီကပ်ကပ်ွကြဲခင်းင့်ှ 

ပညာေပးြခင်း" တိုြဖစ ်ေကာင်း အစိုးရက တရားဝင်ေြပာကားထားပါသည်။  

သမဝါယမစနစတ်ည်ေဆာကမ်သည် ပိရမစပုံ်သာန်င့်ှဆင်တပူါသည်။ ဗဟုိသမဝါယမအသင်းလီမိတက ်

သည် အြမင့်ဆံုးေနရာတင်ွရှိပါသည်။ ၎င်းသည် သမဝါယမအဖဲွချပ် ၂၈၃ ခုင့်ှ အေြခခသံမဝါယမအသင်း 

ေပါင်း ၃၉,၀၀၀ ေကျာြ်ဖင့်ဖဲွစည်းထားသည့် သမဝါယမအသင်းစခုျပ်ေပါင်း ၂၀ ကို ထိနး်ချပ်ပါသည်။32

33 

ဗဟုိသမဝါယမအသင်းလီမိတကက်ို ၁၉၇၅ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီတင်ွတည်ေထာင်ခဲ့ပီး၊ ၁၉၉၂ ခုစှ ် သမဝါယမ 

အသင်းဥပေဒင့်ှ ၁၉၉၈ ခုစှ ် သမဝါယမအသင်းနည်းဥပေဒများင့်ှအညီ ၂၀၀၂ ခုစှတ်င်ွ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင် 

ဖဲွစည်းခဲ့ပါသည်။ သမဝါယမအသင်းဥပေဒတင်ွ သမဝါယမအသင်းများမှတပုံ်တင်ြခင်းင့်ှ ၎င်းတို၏လုပ်ငနး် 

များအေပ ကးီကပ်ကပ်ွကြဲခင်းတိုအတကွ် ဗဟုိသမဝါယမအသင်းလီမိတကက်ို ခင့်ွြပထားပါသည်။   

သာမနအ်ားြဖင့် ဝန်ကးီဌာနသည် လုပ်ငနး်လည်ပတမ်င့်ှ စးီပွားေရးဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်မများတင်ွ ဝင်ေရာက ်

စကွဖ်ကြ်ခင်းမြပေသာ်လည်း သမဝါယမအသင်းများက အစိုးရေချးေငွအစအီစဉ်များ (ဥပမာ ပုိကနုသွ်င်းကနု ်

ဘဏမှ်ရယူသည့်ေချးေငွ) တင်ွပါဝင်ေဆာင်ရ�ကပ်ါက ဤအချကမှ်ာ အေြပာင်းအလဲရှိပါလိမ့်မည်။ ထုိသုိေသာ 

ကစိရပ်မျိးတင်ွ သမဝါယမများ၏ မတည်ရင်းှီးေငွြဖည့်တင်းရနအ်တကွ ်ခွဲေဝမမြပသည့်အြမတေ်ဝစပုမာဏ 

မည်မကို အစိုးရအေနင့်ှထိနး်သိမ်းထားရမည်ဆိုသည့် အချိကစိရပ်များတင်ွ ဝင်ေရာကထိ်နး်ချပ်ပါသည်။ 

သမဝါယမများက အစိုးရေချးေငွအစအီစဉ်များတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းမရှိပါက သမဝါယမဦးစးီဌာန 

ေအာကရ်ှိ မိနယ်ုံးများက ပုံမှနစ်စေ်ဆးသည့် စှစ်ဉ်စာရင်းစစေ်ဆးမမှလဲွ၍ ဝင်ေရာကစ်ကွဖ်ကြ်ခင်းမရှိေချ။ 

ခင်ွးချကအ်ေနြဖင့် အေြခခသံမဝါယမအသင်းက ၎င်းတို၏ ဘာေရးစှခ်ျပ်အစရီင်ခစံာကိုြပစုိုင်သည့် 

အရည်အေသွး မရှိပါက မိနယ်သမဝါယမုံးအရာရှိက ကညီူေဆာင်ရ�က်ေပးပါသည်။ ထုိြပင် သမဝါယမများ၌ 

ဘာေရးအခကအ်ခမဲျား (စာရင်းစစက်ထုတေ်ဖာထ်ားေသာ) ေပေပါကလ်င် အစိုးရက ပုိမုိအနးီကပ် ကိုင် 

တယ်ွပါသည်။  

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများကို စိုကပ်ျိးေရးဝန်ကးီဌာနက ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းထားသည့်အတကွ ်

ဘာေရးဝန်ကးီဌာနင့်ှ ဗဟုိဘဏတ်ို၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလုိကန်�ရန ် မလုိအပ်ေချ။ ဤဥပေဒ 

ဆိုင်ရာမူေဘာင်အရ ၎င်းတိုသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရးင့်ှ ဘဏလု်ပ်ငနး်များထက ် ပုိမုိ၍ လုပ်သာ 

ကိုင်သာအေြခအေနရှိပါသည်။ သုိေသာ ် လုိကန်�ရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာစသံတမှ်တခ်ျကမ်ျားြဖင့် 

လုံေလာကစ်ာွထိနး်ချပ်ထားြခင်းမရှိ၍ အေတာအ်တနအ်ရ�ယ်အစားရှိသည့် သမဝါယမများအတကွ ် ဆံုးံးိုင် 

ေြခမှာ ြမင့်မားိုင်ပါသည်။ ထုိေကာင့် အသင်းဝင်အေြခြပအဖဲွအစည်းများ (ယင်းလုပ်ငနး်အမျိးအစားသည် 

 
32 ြပည်ေထာငစု်သမတြမန်မာုိငင်ေံတာ၊် သမဝါယမဝန်ကးီဌာန၊ န်ကားချကအ်မှတ ်၅၂/၂၀၁၃ ေတာသ်လငး်လြပည့်ေကျာ ်၁၁ ရက ်(၂၀၁၃ ခှုစ်၊ 

စကတ်ငဘ်ာလ ၃၀ ရက)် 
33 ယငး်အဆင့်ဆင့်အပ်ုချပ်မပုံစံသည် ဥပေဒကို ထပ်ဟပ်ေစပါသည်။ အဖဲွအစည်းအေရအတကွ်ှင့်စပ်လျ်သည့်ကန်ိးဂဏန်းှင့်စပ်လျ်းသည့် 

ကန်ိးဂဏန်းအချကအ်လကမ်ျားမှာ ေသချာမမရှိပါ။ (ကမ�ာစ့ားနပ်ရကိာှင့်စုိက်ပျိးေရးအဖဲွ (FAO) ှင့် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကးီဌာန ၂၀၁၆) ကိုကည့်ပါ။ 
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အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်ဥပေဒင့်ှ သင့်ေလျာမ်မရှိေချ) ကဲ့သုိ အထူးလုိအပ်ချကမ်ျားကို ထည့်သွင်း 

စဉ်းစား၍ ေချးေငွထုတေ်ချးသည့်သမဝါယမအသင်းများအတကွ ် သီးြခားဥပေဒြပဌာနး်ချကမ်ျားချမှတြ်ခင်း 

သည် ေကာင်းမွနေ်သာလုပ်ေဆာင်ချကြ်ဖစ်ပါလိမ့်သည်။ တစခ်ျနိတ်ည်းမှာပင် အပ်ေငွများလကခ်သံည့်အဖဲွ 

အစည်းများအတကွ ် လုိကန်�ရနစ်ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား ချမှတေ်ပးရနလ်ည်း အေရးကးီပါ 

သည်။  

ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ်ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏ သကေ်ရာကမ်မှာ ေရရာမ 

မရှိေသးေချ။ ေကျးရ�ာ၊ မိနယ်၊ ြပည်နယ်င့်ှ တိုင်းေဒသကးီများရှိ ခန်မှနး်ေြခအားြဖင့် အသင်းဝင်ေပါင်း ၄ 

သနး်ေကျာြ်ဖင့် သမဝါယမေပါင်း ၄၀,၀၀၀ ေကျာ်သည် ထုတလု်ပ်မ၊ လကက်ားေစျးကကွရ်ာှေဖွမင့်ှ သမ 

ဝါယမဝနေ်ဆာင်မများကို လမ်း�ခံိုင်ေသာလ်ည်း လယ်သမားများအတကွ ် အေသးစားေချးေငွအသင်းများ 

အပါအဝင် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏ အခင့်ွအလမ်းမှာ အကန်အသတြ်ဖင့်ရှိေနဆြဲဖစသ်ည်။33

34 အာရ ှ

ေငွေချးသမဝါယမအသင်းစခုျပ် (ACCU ၂၀၁၉) အရ ၂၀၁၈ ခုှစတ်င်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ေငွစုေငွေချးအသင်း 

ေပါင်း ၂,၉၆၄ ခသုည် အသင်းဝင်စစုေုပါင်း ၅၁၀,၇၀၉ ဦးြဖင့် လုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်လျကရ်ှိပါသည်။ ၎င်းတိုရှိ 

စစုေုပါင်းအပ်ေငွပမာဏမှာ အေမရကိနေ်ဒလာ ၆၃ သနး်ရှိခဲ့ပီး၊ ဂျဒီပီီ၏ ၀.၁၀ ရာခိုင်နး်င့်ှညီမပါသည်။ 

စစုေုပါင်းအာမခေံချးေငွပမာဏမှာ အေမရကိနေ်ဒလာ ၈၃ သနး် (အဖဲွဝင်တစဦ်းလင်ပျမ်းမ ၁၆၂.၅၀) ရှိပီး၊ 

ဂျဒီပီီ၏ ၀.၁၂ ရာခိုင်နး်င့်ှညီမပါသည်။  

ရရနပုိ်င်ခင့်ွင့်ှ ေပးရနတ်ာဝနအ်ကားကာွဟချကက်ို ြပည်ပေချးေငွရယူ၍ ြဖည့်ဆည်းပါသည်။ ဤေနရာတင်ွ 

ဗဟုိသမဝါယမအသင်း၏အခနး်ကမှာ အလွနအ်ေရးပါပါသည်။ ဗဟုိသမဝါယမအသင်းသည် ၎င်းတို၏ 

ကိုယ်ပုိင်ေငွေကးရင်းြမစမှ် ထုတေ်ချးြခင်းမြပဘဲ စိုကပ်ျိးေရးဝန်ကးီဌာန၊ သမဝါယမဦးစးီဌာန၏ ကးီကပ် 

ကပ်ွကမဲြဖင့် အဆိုပါဌာနင့်ှ အနးီကပ်လကတ်ွဲေဆာင်ရ�က၍် ြပည်ပမှ ပုိကနုသွ်င်းကနုေ်ချးေငွင့်ှ ဒယ်ဒနုး် 

(Deadong) ေချးေငွကဲ့သုိေသာ ြပည်ပေချးေငွများရယူ၍လည်းေကာင်း၊ သမဝါယမဘဏမှ် ြပည်တင်ွးေချးေငွ 

ရယူ၍လည်းေကာင်း ထုတေ်ချးပါသည်။  

အားလုံးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစတ်စရ်ပ်အတကွ ်ဗဟုိသမဝါယမအသင်း၏ အေရးအပါဆံုးလုပ်ေဆာင် 

ချကမှ်ာ ေတာင်ကိုးရးီယားအစိုးရ၏ ေချးေငွများကိုအဓိကရယူ၍ ကိုရးီယားလယ်ယာသုံးစကပ်စည်းကရိယိာ 

ေရာင်းချသည့် ဒယ်ဒနုး်ကမုဏီင့်ှပူးေပါင်း၍ လယ်ယာသုံးစကပ်စည်းင့်ှ ကရိယိာများကို အငှားဝယ်ယူသည့် 

နည်းလမ်းြဖင့် ဘာေငွေထာကပ့ံ်မများ လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ဘဏအ်များစသုည် ေချးေငွအတကွ ်

ေြမကိုအေပါင်ပစည်းအေနြဖင့်ထားရှိ၍ ေငွထုတေ်ချးေသာလ်ည်း ဗဟုိသမဝါယမအသင်းထံမှ ယင်းကဲ့သုိ 

အငှားဝယ်ယူသည့်နည်းလမ်းြဖင့် ေချးေငွရယူရနလုိ်အပ်ချကမှ်ာ ေြမပုိင်ဆိုင်မအေပမတည်ြခင်းမရှိဘဲ စိုကပ်ျိး 

ေြမဧကအကျယ်အဝနး်ေပသတမှ်တသ်ြဖင့် ြမနမ်ာလ့ယ်သမားများအတကွ ် အကျိးေကျးဇူးရှိေစပါသည်။ 

ထုိကဲ့သုိ အငှားဝယ်ယူြခင်းအတကွေ်ပးရသည့်ကာလရည်ှအတိုးနး်မှာ တစ်စှလ်င် ၁၈ ရာခိုင်နး်ြဖစသ်ြဖင့် 

သာမနေ်ချးေငွနး်ထားြဖစသ်ည့် တစလ်လင် ၂ ရာခိုင်နး် ေအာကေ်လျာန့ည်းပါသည်။ ဗဟုိသမဝါယမ 

အသင်းသည် တုတ်ိုင်ငံ ပုိကနုသွ်င်းကနုဘ်ဏမှ် အေမရကိနေ်ဒလာသနး် ၃၀၀ (ကျပ် ၄၀၀ ဘီလီယံ) ကို 

ေချးေငွကာလ ၁၀ စှအ်တကွ ် တစ်စှလ်င်အတိုး ၄.၅ ရာခိုင်နး်ြဖင့်ရယူ၍ သမဝါယမများသုိ ေချးေငွ 

ထုတေ်ချးိုင်စမ်ွးကို ြမင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ထုိေငွများကို သမဝါယမများသုိ သကသ်ာသည့်နး်ထားြဖင့် ြပနလ်ည် 

 
34 ဇစ်ြမစ်။ စာေရးသူှင့် သမဝါယမဦးစီးဌာနှင့် ေနြပည်ေတာတ်ငွ ်ြပလပ်ုသည့်အငတ်ာဗျး၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၃၀ ရက်။ 
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ထုတေ်ချးပါသည်။ လကေ်တွကနိး်ဂဏနး်အချကအ်လကမ်ျား မရရှိေသာလ်ည်း သမဝါယမဦးစးီဌာနသည် 

အတိုးင့်ှအရင်းေပးဆပ်ရနပ်ျကက်ကွေ်သာေချးေငွ ၂၀ ရာခိုင်နး်ရှိိုင်ေကာင်း လကခ်ယူံဆထားပါသည်။34

35 

သုိေသာြ်ငားလည်း ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည် ဘဏမ်ျားမဟုတ်ကေပ။ ဤသည်မှာ ဥပေဒဆိုင်ရာ 

အေနအထားေကာင့်သာမက စးီပွားေရးဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်မများအရလည်း ထုိအချကမှ်ာ ရင်ှးလင်းပီး ေငွေရး 

ေကးေရးသမဝါယမများသည် ဗဟုိဘဏထံ်မှ ေငွြဖစလွ်ယ်မအစအီစဉ်များကို တိုကုိ်ကရ်ရှိိုင်ခင့်ွမရှိပါ၊ 

လုိအပ်သည့် ေငွြဖစလွ်ယ်ကမူကိုရရှိရနအ်တကွ ်၎င်းတိုသည် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားအေပ မီှခိုရပါ 

သည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ အေစာဆံုးင့်ှ အကးီမားဆံုးဘဏမ်ျားတင်ွ အပါအဝင်ြဖစသ်ည့် သမဝါယမဘဏ်င့်ှ 

အစိုးရင့်ှ သွယ်ဝုိကပ်တသ်ကေ်နသည့် ဗဟုိသမဝါယမအသင်းတိုအကား စတိဝ်င်စားဖွယ် အဆကအ်စပ် 

တစခ်ရုှိေနပါသည်။ အမည်န�မအရ သမဝါယမဘဏဟု်ဆိုေသာလ်ည်း သမဝါယမလုပ်ငနး်ဆိုင်ရာမူများ 

အတိုင်း လုပ်ေဆာင်ြခင်းမရှိေပ။ အဆိုပါဘဏသ်ည် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏ၏်ခင့်ွြပချကြ်ဖင့် ပုဂလိက 

ဘဏအ်ြဖစ ် ၁၉၉၂ ခုစှ၊် သဂုတလ် ၂၁ ရကေ်နတင်ွ စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး၊ ၂၀၀၄ ခုစှတ်င်ွ အများပုိင် 

ကမုဏတီစခ် ု ြဖစလ်ာခဲ့ပါသည်။35

36 ကနဦးတင်ွ ဝနထ်မ်းအင်အား ၃၃ ဦးြဖင့်စတင်ခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၉ ခုစှတ်င်ွ 

ဝနထ်မ်းေပါင်း ၉,၀၀၀ ဦးအထိရှိလာခဲ့သြဖင့် တိုးတကမ်နး်မှာ တစ်စှလ်င်ပျမ်းမ ၆၀ ရာခိုင်နး် ရှိခဲ့ပါသည်။ 

ဗဟုိသမဝါယမအသင်းအပါအဝင် သမဝါယမများသည် ဘဏ၏်ရင်းှီးေငွတင်ွ ရယ်ှယာပမာဏအေတာ ်

များများ ပုိင်ဆိုင်ထားသည်ကိုသိရှိေသာလ်ည်း ရယ်ှယာရင်ှအေရအတကွ်င့်ှ အမည်များကိုထုတေ်ဖာထ်ားြခင်း 

မရှိေချ။36

37  သမဝါယမဘဏ်င့်ှ ဗဟုိသမဝါယမအသင်းတိုကို ဥကတစဦ်းတည်းက 

တာဝနယူ်ထားေသာလ်ည်း မတူညီသည့် အမှတတ်ဆံပ်ိများကိုအသုံးြပထားပါသည်။ သုိေသာ ်

သမဝါယမက တိုးတကေ်ရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရ�ကခ်ျကက်ို ပုိမုိကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ 

အဖဲွအစည်းစှရ်ပ်လုံးသည် တညီူသည့် "သမဝါယမသကတ်န်" ကို အမှတတ်ဆံပ်ိအြဖစ ်အသုံးြပကပါသည်။ 

ြမနမ်ာသ့မဝါယမစှပ်တလ်ည် အစရီင်ခစံာတင်ွ သမဝါယမဘဏ်ကို "ြမနမ်ာိုင်ငံ၏သမဝါယမ 

လုပ်ငနး်၏ြပယုဒ"် အေနြဖင့် ေဖာြ်ပထား ပါသည်။37

38 သုိေသာ ် သမဝါယမဘဏသ်ည် 

 
35 ဇစ်ြမစ်။ သမဝါယမဦးစီးဌာနှင့် စာေရးသူတို ေနြပည်ေတာတ်ငွ ်ြပလုပ်သည့်အငတ်ာဗျး၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၃၀ ရက်။ 
36 သမဝါယမဘဏ်သည် သမဝါယမဖံွဖိးေရးဘဏသ်ည် သမဝါယမြမင့်တင်ေရးဘဏ် (cooperative promoters bank) ှင့် သမဝါယမလယသ်မား 

များဘဏ ် (cooperative farmer bank) တိုကို ေပါငး်စည်းခဲ့ပီး၊ ကနဦးမတည်ေငရွငး်မှာ ကျပ် ၁.၂၉၉ ဘလီယီ၊ံ သုိမဟတု ်ရယှယ်ာတစ်စုလင ်ကျပ် 

၁၀,၀၀၀ တန်ဖုိးရှိ ရယှယ်ာေပါငး် ၁၂၉, ၈၆၂ ြဖင့် တည်ေထာငခ်ဲ့ပါသည်။ (ြမန်မာတိုငး်မ်း၊ ၂၀၁၉ ခှုစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက။် https://www 

.mmtimes.com/news/cb-bank-paid-out-k84m-shareholders-official-says.html)။ ရယှယ်ာပုိင်ဆုိငမ်အေြခအေနမှာ ထငသ်ာြမင်သာမရှိေပ။ 

အဂတလိိုကစ်ားမစွပ်စဲွချကှ်င့်စပ်လျ်းသည့် သတငး်ထတုြ်ပန်ချက်တစ်ရပ်တငွ ် သမဝါယမဘဏ၏် အမေဆာင် ဒါိုကတ်ာြဖစ်သူ ေဇယျာေကျာ် က 

“သမဝါယမဘဏတ်ငွ် ရယှယ်ာရငှေ်ပါငး် တစ်ေသာငး်ေကျာရ်ှိပီး၊ ဒါိုကတ်ာများကို အဆုိပါ ရယှယ်ာရငှမ်ျားင ေရ�းချယ်တငေ်ြမာက်ပါေကာငး်” 

ေကာြ်ငာခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ့ငမ်ိးချမ်းေရးေလလ့ာေစာင့်ကည့်မ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၅ ရက ်(https://www.bnionline.net/en/news/co-accused-

tanintharyi-cm-case-former-vice-chairman-cb-bank) 
37 အချိေသာသတငး်စာများတွင ် ၃၀ ရာခိုင်န်းဟေုဖာြ်ပပါသည်။ (ကမ�ာစ့ားနပ်ရကိာှင့် စုိကပ်ျိးေရးအဖဲွ-FAO ှင့် စုိကပ်ျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် 

ဆည်ေြမာငး်ဝန်ကးီဌာန ၂၀၁၆၊ ၄) တငွ ် “သမဝါယမဘဏ်သည် န�မည်အရသာ သမဝါယမြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်ကို သမဝါယမများှင့် ဗဟိုသမဝါယမ 

အသငး်မှတည်ေထာငခ်ဲ့ပါသည်။ လကရ်ှိတငွ ်ရယှယ်ာရငှေ်ပါငး် ၁၁,၈၈၈ အနက ်၃,၀၀၀ မှာ သမဝါယမများြဖစ်ကပါသည်။ ဗဟိုသမဝါယမအသငး်က 

စုစေပါငး်ရယှယ်ာ၏ ၅ ရာခိုင်န်းကိုပုိင်ဆုိင်ပီး၊ သမဝါယမများက ၉ ရာခိုင်န်းကိုပုိငဆုိ်ငပ်ါသည်။ ဘဏသ်ည် မတည်ရငး်ီှးေင ွကျပ် ၄၇ ဘလီယီရံှိပီး 

၎ငး်အနက် ကျပ် ၃.၂ ဘလီယီ ံ(၆.၈ ရာခိုင်န်း) မှာ သမဝါယမများထံမှ ြဖစ်ပါသည်။ သမဝါယမဘဏ်သည် အပ်ေငစုွစုေပါငး် ကျပ် ၁,၁၈၃ ဘလီယီရံှိပီး 

သမဝါယမများ၏အပ်ေငမှွာ ကျပ် ၁၀.၂ ဘလီယီံ (၁ ရာခိုင်န်းေအာက)် ရှိပါသည်။ ဒါိုကတ်ာဘတုအ်ဖဲွကို ရယှယ်ာအများဆုံးပုိငဆုိ်ငသ်ည့် ရယှယ်ာ 

ရငှ ်၁၄ ဦးြဖင့်ဖဲွစည်းထားပါသည်။ ဥကသည်လည်း ဗဟိုသမဝါယမအသငး် ဥက ြဖစ်ပီး ၎ငး်သည် အြခားပုဂလကိကုမဏမီျား၏ ဥကြဖစ်ပါသည်။ 

ဘဏသ်ည် သမဝါယမများကို ေချးေငထွတု်ေချးြခငး်မြပဘ ဲသမဝါယမအသငး်ချပ်ကိုသာ ထတု်ေချးေပးပါသည်။ 
38 (Ferguson ၂၀၁၃၊ ၁၆) ကိုကည့်ပါ။ 
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ေအာကေ်ြခရှိေငွစုေငွေချးအသင်းများကို အဓိကအေထာကအ်က ူ ြပေနသည် ၊သုိမဟုတ်၊ ၎င်း၏ 

သမဝါယမဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များြဖင့် ဘဏ၏်ပုဂလိကရယ်ှယာရင်ှများအတကွ် သာ 

အေထာကအ်ကြူပေနသည်ကို သဲကွဲစာွမသိရှိပါ။38

39 ိုင်ငံပုိင် ြမနမ်ာအ့လင်းသတင်းစာ တင်ွေဖာြ်ပချက ် အရ 

ဗဟုိသမဝါယမအသင်း၏ လုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားမှာ ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိေကာင်းကို "သမဝါယမများ၏ 

လုပ်ငနး်များတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရ�ကေ်နသူများသည် လုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကမ်အားနည်းေကာင်းင့်ှ သမဝါယမ 

အသင်းဥပေဒြဖင့် ထိထိေရာကေ်ရာကအ်ေကာင်ထည်ေဖာြ်ခင်းမရှိသြဖင့် သမဝါယမအလာအသီးသီးကို 

ြပည့်ြပည့်ဝဝှင့် ထိေရာကစ်ာွ ကးီကပ်ကပ်ွကမဲမြပိုင်ေကာင်း" ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

ရယ်ှယာပုိင်ဆိုင်မပုံစံ39

40 သည် အဖဲွအစည်းစှရ်ပ်အကား အခင့်ွထူးေပးသည့်ဆကဆ်ေံရးကို 

ြဖစေ်ပေစပါသည်။ ဗဟုိသမဝါယမ အသင်းသည် သမဝါယမဘဏထံ်မှ အေပါင်ပစည်းထားရှိ၍ 

ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရမည့် ေချးေငွကိုရယူ၍ အသင်းစု ချပ်င့်ှအဖဲွချပ်တိုမှတဆင့် 

အေြခခသံမဝါယမအသင်းများသုိ ေငွထုတေ်ချးပါသည်။ တစန်ည်းဆိုရေသာ ် ပုဂလိကဘဏမ်ျားသည် 

သမဝါယမကအတကွ ် ေငွြဖစလွ်ယ်မအေထာကအ်ပ့ံေပးရာ အဓိကလမ်းေကာင်း ြဖစေ်နပါသည်။ 

ထုိအချကသ်ည် သမဝါယမများသုိ ေချးေငွပ့ံပုိး၍ ပုဂလိက (အမည်မသိ) ရယ်ှယာရင်ှများ အတကွ် 

အကျိးအြမတ်ြဖစေ်စပါသည်။ ကမံေကာင်းစာွြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမ များသည် 

ပွင်းလင်းြမင်သာမမရှိြခင်းေကာင့် အတတိ၌်မေကာင်းသည့်အေတွအ�ကံများ၏ လမ်းမုိးမများြဖင့် 

"ဂုဏသ်တင်းဆိုး" ကို ြဖစေ်စခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစဖဲွ်စည်းမအရ ဘဏမ်ျားမှတစဆ်င့် 

သမဝါယမများသုိ ေငွြဖစလွ်ယ်မအေထာကအ်ပ့ံေပးြခင်းမှာ မူအားြဖင့်အကျံးဝင်လျကရ်ှိပါသည်။ ေရှတင်ွ 

အ�ကြံပထားသည့်အတိုင်း ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျားသည် ပုိမုိပွင့်လင်းြမင်သာ၍ မိမိေဒသများအေပ ပုိမုိ 

အာုံစိုကလု်ပ်ေဆာင်ေပးိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

၁၉၆၀ င့်ှ ၁၉၇၀ ြပည့်စှမ်ျားတင်ွ ိုင်ငံတကာဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအဖဲွအစည်းများက အစိုးရအေနြဖင့် 

လယ်သမားများင့်ှ ဆင်းရဲမ်ွးပါးသူများသုိ ေငွေချးိုင်ရနအ်တကွ ် ဘဏမ်ျားကို ေထာကပ့ံ်ေပးသင့်ေကာင်း 

တစညီ်တစ်တွတ်ည်းေထာကခ်ထံားခဲ့ပါသည်။ ဤအချကသ်ည် ေကာင်းစာွအလုပ်မြဖစခ်ဲ့ပါ။ ဘဏမ်ျား 

သည် အစိုးရထံမှအေထာက်အပ့ံမများကို ပွေပါကတ်ိုးသည့်အလားရယူ၍ ေဒသခမံျားသုိ ေသချာစာွစစိစြ်ခင်း 

 
39 ြမန်မာတိုငး်မ် (၂၀၁၉ ခှုစ်၊ ဩဂုတလ် ၈ ရက။် https://www.mmtimes.com/news/cb-bank-paid-out-k84m-shareholders-official-says. 

html)  အစီရငခ်စံာများ။ ‘ကာသပေတးေနတငွြ်ပလပ်ုခဲ့သည့် ြပည်ေထာငစု်လတေ်တာ ် (ြပည်သူလတေ်တာ)် အစည်းအေဝးအတငွး် စုိကပ်ျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာငး်ဝန်ကးီဌာန ဝန်ကးီ ဦိးလေှကျာ ် က သမဝါယမဘဏ၏်အြမတ်ေဝစုှင့်ပတ်သက၍်ေမးခန်ွးှင့်စပ်လျ်းသည့် ရငှး်လင်း 

ေြဖကားချက်တငွ ်“၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာေရးှစ်အတငွး် သမဝါယမေကာ်မတ ီ၁,၇၆၂ တို၏ ရယှယ်ာေပါငး် ၂၂, ၇၄၆ ခအုတကွ ်အြမတေ်ဝစု စုစုေပါငး် 

ကျပ် ၁၃.၆ သန်းေကျာက်ို ရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသကးီအတငွး်ရှိ မိနယ်များက ေကာ်မတမီျား၏ အမေဆာငအ်ဖဲွဝငမ်ျားက ထတုယ်ူပီးြဖစ်ေကာငး်၊ အြမတ် 

ေဝစုကို ရယှယ်ာပမာဏအေပမူတည်၍ ခွဲေဝေပးပါေကာငး်” ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင ်ရယှယ်ာ ၁,၁၆၃ အတွက ်အြမတ်ေဝစု ကျပ် ၆၀၀,၀၀၀ ကို 

ရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသကးီ သမဝါယမဌာနက အရာရှိများကို ထတုေ်ပးခဲ့ေကာငး် ထပ်ေလာငး်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာေရးှစ်မှစတင၍် 

အြမတေ်ဝစုခွဲေဝြခငး်မြပေတာေ့ပ။ “သမဝါယမဘဏသ်ည် ှစ်စ်အပ်ေငွများှင့် အြမတ်မှာ တိုးတကရ်ရှိလျကရ်ှိေကာငး်၊ ြမန်မာုိငင်ေံတာ်ဗဟိုဘဏ် 

၏ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်န�ရပါေကာငး်ှင့် ဘာေရးှစ် ၂ ှစ်အတကွ် အြမတ်ေဝစုများခွဲေဝြခငး်အတကွ ် ြမန်မာုိငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏ်၏ 

ခငွ့်ြပချကမ်ရရှိခဲ့ပါေကာငး်” ဦးလေှကျာ ်က ေြပာကားခဲ့ပါသည်’။  
40   “The Cooperative Movement in Myanmar” ြမန်မာအ့လငး်သတငး်စာ ၊ ၂၀၁၈ ခှုစ်၊ ေအာကတ်ိုဘာလ ၂၈ ရက်။ https://www.globalnew 

lightofmyanmar.com/the-cooperative-movement-in-myanmar/ 



ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ၁၆  ၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄ 
   

50 
 

မရှိပဲ ေချးေငွများကို ထုတေ်ချးြခင်းြပခဲ့ကသည်။ ထုိကဲ့သုိမေအာင်ြမင်ရြခင်းသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရး 

လုပ်ငနး်များကို ဖံွဖိးတိုးတကလ်ာေစပါသည်။  ကမ�ာအှံအြပားတင်ွ တရားဝင်အေသးစားေချးေငွအဖဲွအစည်း 

များစာွ ေပထွကလ်ာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် စေုဆာင်းေငွများ၊ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးေကးွမီများင့်ှ 

ထိနး်သိမ်းထားသည့်ဝင်ေငွများြဖင့် ဝင်ေငွနည်းပါးေသာသူများကို အေသးစားေချးေငွများကို ထုတေ်ချးေပးပါ 

သည်။ ေသးငယ်သည့်ေငွေချးယူသူအပ်ုစမုျား၏ ယုံကည်မင့်ှ ုိးသားမများထံမှ ထုိအဖဲွအစည်းများသည် 

အကျိးအြမတ ် ရရှိလာပါသည်။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏ပုံစသံည် "အစိုးရ ၊သုိမဟုတ၊် 

အလှရင်ှက ေထာကပ့ံ်ေပးသည့်ဘာေငွများြဖင့် ထုတေ်ချးသည့်နည်းလမ်း” မှ ေြပာင်းလဲ၍ “ေဒသခမံျား 

ထံမှ စေုဆာင်းေငွများ လကခ်ြံခင်း၊ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏေ်ချးေငွများ ရယူြခင်းနည်းလမ်းများကို 

အသုံးြပလျက ် ကနုက်ျစရတိမ်ျားကိုကာမိေစုံ၊ အဖဲွအစည်းရပ်တည်ိုင်ေရးအတကွက်ာမိေစုံ အတိုးနး် 

ထားြဖင့် ဝင်ေငွနည်းသူများထံေချးေငွထုတေ်ချးေသာ ေရရည်ှတည်တံ့ သည့် ေငွေရးေကးေရးကားခအံဖဲွ 

အစည်းများအြဖစ်" သုိ ေြပာင်းလဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း ဆိုပါသည် (M.S. Robinson ၂၀၀၁ ၊ ၁၇)။ ၎င်းမှာ 

အားေပးထုိကသ်ည့် စနံမူန�ြဖစ်ပီး အဖဲွအစည်းများအတကွ ် ကိုယ်ပုိင်ရပ်တည်ိုင်ေရးအေတးွအြမင်သည် 

ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစမုျား ေငွေရးေကးေရးစနစတ်င်ွပါဝင်လာေစေရးအတကွ ်စတိဝ်င်စားဖွယ် 

အေတးွအြမင်ြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာ ် အမှနတ်ကယ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရနအ်တကွမူ် အကန်အသတမ်ျား 

ရှိေနပါသည်။ 

အေသးစားစေုဆာင်းေငွများ ရရှိမအကန်အသတသ်ည် သမဝါယမများထက ် အေသးစားေငွေရးေကးေရး 

အဖဲွအစည်းများတင်ွ ပုိမုိများြပားသြဖင့် ြပင်ပမှဘာေငွရရှိမှသာ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပါလိမ့်မည်။ 

ထုိေကာင့်ပင် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် အစိုးရ ၊သုိမဟုတ၊် ိုင်ငံတကာ အစိုးရ 

မဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းများထံမှ ေထာကပ့ံ်ေငွများရယူ၍ ၎င်းတို၏ေချးေငွထုတေ်ချးိုင်စမ်ွးကို ြမင့်တင်ေလ့ 

ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုစှ ် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်ဥပေဒ40

41 သည် ြပည်တင်ွးင့်ှ ြပည်ပကမုဏမီျား   

ကို ပုဂလိကအေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး် တည်ေထာင်ြခင်းကိုခင့်ွြပထားသည့်အြပင် တရားမဝင် 

အေသးစားေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရ�ကေ်နသူများကိုလည်း အဖဲွအစည်းတစရ်ပ် 

အြဖစ် ထူေထာင်ိုင်ရန ် လုိင်စင်ေလာကထ်ားြခင်းကို ခင့်ွြပထားပါသည်။ ထုိသုိ ခင့်ွြပပီးေန�ကတ်င်ွ ခင့်ွြပ 

လုိင်စင်ေပါင်း ၂၀၀ ေကျာက်ို ချထားေပးခဲ့ပါသည်။ ြပည်တင်ွးအေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

သည် ယခင်ကပင် ြပည်တင်ွး၌ရှိေနင့်ှသည့် ိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းများက တည်ေထာင် 

ထားေသာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများင့်ှ ယှဉ်ပိင်ရနြ်ဖစလ်ာပါသည်။ ေငွေရးေကးေရး 

သမဝါယမ ၇၇ ခ ု 42 သည်လည်း အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအြဖစ ် မှတပုံ်တင်ခဲ့ပါသည်။ 

ယေနအချနိတ်င်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းေပါင်း ၁၇၆ ေကျာသ်ည် ေချးေငွ 

ပမာဏစစုေုပါင်း အေမရကိနေ်ဒလာ သနး် ၃၅၀ ခန်ကို ထုတေ်ချးေပးထားပီး၊ ေဖာကသ်ည်ေပါင်း ၂ 

သနး်ေကျာက်ို ဝနေ်ဆာင်မေပးထားပါသည်။ ဤကတင်ွ ိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းများ 

င့်ှ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဆိုင်ရာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရး 

အဖဲွအစည်းများအြဖစ ် ြပနလ်ည်မှတပုံ်တင်ထားသည့် သမဝါယမများ၊ အေသးစားေချးေငွများထုတေ်ပးသည့် 

 
41 အေသးစားေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်းဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာငစု်လတေ်တာဥ်ပေဒအမှတ ်၁၃ ။)၊ ၁၃၇၃ ခှုစ်၊ နတ်ေတာလ်ဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၁ 

ခှုစ်၊ ုိဝငဘ်ာလ ၃၀ ရက)် 
42 (ြမန်မာုိငင်အံေသးစားေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်းများကညီူေရးအသငး်၊ အားလံုးပါဝငုိ်ငသ်ည့် ဘာေငေွထာကပ့ံ်မ) တငွ ်ကည့်ပါ။ 
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အမျိးမျိးေသာ ြပည်တင်ွးအစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

အစရှိသည်ြဖင့် ပါဝင်ပါသည် (Grace ၂၀၁၆)။ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် မတလ်အထိ ေငွေရးေကးေရးကးီကပ်စစေ်ဆးေရး 

ဦးစးီဌာန၏ ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းမေအာကတ်င်ွ သမဝါယမများမဟုတ်သည့် လုိင်စင်ရ အေသးစားေငွေရး 

ေကးေရးအဖဲွအစည်းေပါင်း ၁၇၆ ခရုှိပါသည်။ ဇယား-၃ ကို ကည့်ပါ။ 

ဇယား ၃။ 

စစုေုပါင်း 

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

၁၇၆ 

ြပည်တင်ွး ၁၀၇ 

ြပည်ပ ၃၉ 

ဖကစ်ပ်လုပ်ငနး် ၃ 

ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းများ ၅ 

ြပည်တင်ွး အစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းများ ၂၂ 

 

သုိေသာ ်အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း စစုေုပါင်းအေရအတကွ်င့်ှစပ်လျဉ်း၍ ကွဲလဲွမများမကာခဏ 

ေပေပါကေ်လ့ရှိပီး၊ ယင်းသုိြဖစရ်ြခင်းမှာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများတင်ွ သမဝါယမေငွေချး 

သူများကို ထည့်သွင်းတကွခ်ျကမ်များရှိိုင်ြခင်းေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း ြမနမ်ာိုင်ငံအေသးစားေငွေရးေကးေရး 

လုပ်ငနး်ကညီူမအသင်းက အ�ကံြပထားပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရလီတင်ွ ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီ 

စမံီကနိး်င့်ှ ဘာေရးဝန်ကးီဌာနသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း ၈၆ ခကုို လုပ်ငနး်လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရ�ကခ်င့်ွလုိင်စင် ခင့်ွြပေပးခဲ့ပီး ၎င်းတိုအထဲမှ ၈၄ ခမှုာ ယခင်ကပင် အချိေသာေချးေငွလုပ်ငနး်များ 

ေဆာင်ရ�ကေ်နသည့်အဖဲွအစည်းြဖစေ်ကာင်း သတင်းမီဒယီာတစခ်ကု ထုတြ်ပနခ်ဲ့ပါသည်။ အြခားထုတြ်ပန ်

ချကတ်စရ်ပ်တင်ွ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းေပါင်း ၂၀၀ ေကျာရ်ှိေကာင်းကိုလည်း ေတွရှိရပါ 

သည်။ ယင်းမှာ သမဝါယမေငွေချးအဖဲွများကိုလည်း ထည့်သွင်းတကွခ်ျကြ်ခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်များအကား သိသာထင်ရာှးသည့် 

ြခားန�းချကမ်ျားကို ဇယား-၄ တင်ွ ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

ဇယား - ၄။ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအကား 

သိသာထင်ရာှးသည့် ြခားန�းချကမ်ျား 

အေကာငး်အရာ ေငေွရးေကးေရးသမဝါယမများ အေသးစားေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

ပုိငဆုိ်ငမ် အသငး်ဝငမ်ျား/ေဖာက်သည်များက ပုိင်ဆုိငသ်ည် ရငး်ီှးြမပ်ံှသူများ/ 

အစုိးရမဟတု်ေသာလူအဖဲွအစည်းများ/ 

ုိငင်တံကာ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်းများ 

အပ်ုချပ်မ ဆအေလျာက ်၊သုိမဟတု၊် ေရ�းေကာက်တငေ်ြမာက ်

ထားသည့် ဒါိုက်တာဘတုအ်ဖဲွ၏ အဖဲွဝငတ်စ်ဦးလင ်

မဲတစ်မဲစနစ်ြဖင့် အပ်ုချပ်သည် 

ခန်အပ်ထားသည့် ဒါိုကတ်ာဘတုအ်ဖဲွ၏ 

အဖဲွဝငတ်စ်ဦးလင် မဲတစ်မဲစနစ်ှင့် ပုိငရ်ငှမ်ျားက 

အပ်ုချပ်သည် 
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ေဖာကသ်ည်များ သမဝါယမများ၏အသငး်ဝငမ်ျား၊ ြမန်မာုိငင်တံငွ ်

အထးူသြဖင့်အသငး်ဝင်များမှာ ရယှယ်ာအစုကို 

အတပုိူငဆုိ်ငသ်ည့် ဝငေ်ငနွည်းပါးသည့်ေဖာက်သည် 

များှင့် အေသးစားလယသ်မားများ 

ဝငေ်ငနွည်းပါးသည့် ေဖာက်သည်များှင့် 

အေသးစားလယ်သမားများ (အမျိးသမီးအများစု) 

ေငထွတုေ်ချးရန်အတွက ်

ဘာေငရွငး်ြမစ် 

အသငး်ဝငမ်ျား၏ရယှယ်ာများ၊ စုေဆာငး်ေငမွျား ရငး်ီှးြမပ်ံှသူများ၊ ေထာက်ပ့ံေငမွျား၊ ြပည်ပ 

ေချးေငမွျား 

လပ်ုငန်းှင့် 

ဝန်ေဆာငမ်များ 

စုေဆာငး်ေငွှင့် ေချးေငွ အဓိကအားြဖင့် အေသးစားေချးေင ွ 

စုေဆာငေ်ငှွင့် 

ေချးေငမူွဝါဒ 

အသငး်ဝငမ်ျား၏လိုအပ်ချကအ်ေပမူတည်၍ တည်ဆဲ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုထည့်သွငး်စဉ်းစား၍ 

အသငး်ဝငမ်ျား၏စုံညီအစည်းအေဝးတငွ် ဆုံးြဖတပ်ါ 

သည်။ ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည့်ကာလှင့် အတိုးန်း 

သည် အသငး်ဝင၏် တတုိ်ငစွ်မ်းေပမူတည်ပါသည်။ 

(ေအာကေ်ြခမှအထက်သုိနည်းလမ်း) 

အဖဲွအစည်း၏န်ကားချကအ်ရ၊ 

ရငး်ီှးြမပ်ံှသူများ (အထက်မှ ေအာကသုိ်စနစ်) 

အြမတခ်ွဲေဝမ အြမတေ်ဝစုကို အသငး်ဝငမ်ျားသုိေပးြခငး်၊ 

ရန်ပုံေငသုိွထည့်ဝငြ်ခငး် 

ရငး်ီှးြမပ်ံှသူများအကားခွဲေဝြခငး်၊ 

သီးသန်ရန်ပုံေငွသုိထည့်ဝငြ်ခငး် 

မူများ အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာသမဝါယမမူများ အေသးစားေငေွရးေကးေရးှင့် 

လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများ 

 (၁)  ဆအေလျာကှ်င့် လတွလ်ပ်စွာ အသငး်ဝငုိ်ငြ်ခငး် 

(၂)  အသငး်ဝငမ်ျားသေဘာကျစီမံအပ်ုချပ်ြခငး် 

(၃)  အသငး်ဝင်၏စီးပွားေရးပါဝငေ်စြခငး် 

(၄)  ကိုယပုိ်ငလ်ပ်ုပုိငခ်ငွ့်ှင့် မီှခိုမကငး်ြခငး် 

(၅)  ပညာေရး၊ သင်တန်းှင့် သတငး်အချကအ်လက် 

(၆)  သမဝါမအချငး်ချငး်ပူးေပါငး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

(၇) အဖဲွအစည်းအတကွ ်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

(၁)  အလန်ွဆငး်ရဲွမ်းပါးသူများကို 

ဝန်ေဆာငမ်ေပးြခငး် 

(၂)  အပ်ေငှွင့်ေချးေငခွျတိဆ်က်ြခငး် 

(၃)  စည်းလံုးညီတွ်မအာမခခံျကမ်ျား 

(၄)  ပူးေပါငး်ပါဝင၍်စီမံခန်ခွဲသည့်နည်းလမ်း 

(၅)  အေသးစားှင့်ကိုယ်ပုိငရ်ပ်တည်ုိငေ်စရန် 

ရငး်ီှးြမပ်ြခငး် 

(၆)  အမဲတမ်းအတွကအ်စီအစဉ်ချမှတြ်ခငး် 

ဝန်ကးီဌာန စုိကပ်ျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာငး်ဝန်ကးီဌာန စီမံကန်ိး၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကးီဌာန 

ဦးစီးဌာန သမဝါယမဦးစီးဌာန ေငေွရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 

မှတပုံ်တငြ်ခငး် သမဝါယမ ကမုဏ ီ

ဥပေဒ သမဝါယမအသငး်ဥပေဒ 

သမဝါယမအသငး်နည်းဥပေဒများ 

အေသးစားေငေွရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒ 

 
 

ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏ စးီပွားေရးဆိုင်ရာကန်သတခ်ျကမ်ျား 

ြမနမ်ာစ့းီပွားေရး ေရရည်ှတည်တံ့ပီး ဟနခ်ျကညီ်စာွဖံွဖိးတိုးတကေ်စရနအ်တကွ ် မည်သုိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ 

လုိအပ်မည်နည်း။ ြပည်တင်ွးင့်ှ ိုင်ငံတကာကမုဏီကးီများသည် ဤအချကတ်င်ွ အလွန်အေရးပါသည်ဟု 

ယူဆရေသာလ်ည်း ၎င်းတိုသည် အချကအ်ြခာကျသည့် မိြပဗဟုိေနရာ၌သာ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကေ်ရး 

လုပ်ေဆာင်ရန ် အာုံစိုကေ်နကပီး၊ ဖံွဖိးမအားနည်းလျကရ်ှိသည့် အစနွအ်ဖျားေဒသများသုိ စးီပွားေရး 
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ေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်လုိြခင်းမရှိေပ။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ြပည်တင်ွးစးီပွားေရးအေပ ေကာင်းမွနသ်ည့် 

သကေ်ရာကမ်များ (spillovers) ရရှိေစမှသာလင် ိုင်ငံ၏စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို တနွး်အားေပးိုင်မည်ြဖစ် 

ပါသည်။ အေြခခအံေဆာကအ်ဦများ၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးင့်ှ စမ်ွးအင်ရရှိိုင်မမှာ ယုံကည်ရဖွယ်မရှိေပ။ 

ကမ�ာတစဝှ်မ်းလုံးတင်ွ ိုင်ငံ၏ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် အေြခခအံတုြ်မစမှ်ာ အလယ်အလတတ်နး် 

ြဖစသ်ည့် အေသးစားင့်ှအလတစ်ားအဆင့်စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ေပထွနး်လာြခင်းေကာင့်ြဖစပ်ါသည်။ 

ြပည်ပအဖဲွအစည်းများက အေထာကအ်ပ့ံေပးထားသည့် ြပည်တင်ွးထိပ်သီးစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် စးီပွား 

ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ပုိင်ခင့်ွင့်ှအာဏာများကို လကဝ်ါးကးီအပ်ုလမ်းမုိးထားပါက ထုိိုင်ငံမှာပိလဲသွားိုင်ေကာင်း 

သမုိင်းသင်ခနး်စာများရှိပါသည် (Acemoglu, D. င့်ှ J. Robinson ၂၀၁၂)။ ေဒသတင်ွး စးီပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတကေ်စရနအ်တကွ ် မှနက်နသ်ည့်ေမာင်းင်ှအားမှာ ေဒသတင်ွးအေသးစားင့်ှ အလတစ်ားစးီပွားေရး 

လုပ်ငနး်အဖဲွအစည်းများပင် ြဖစေ်သာလ်ည်း ၎င်းတိုသည် ေဒသတင်ွးရင်းှီးြမပ်ှံမများြပလုပ်ရနအ်တကွ ်

ေချးေငွလကလှ်မ်းမီိုင်မရှိမှသာ ေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ အေသးစားင့်ှအလတစ်ား 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ ေယဘုယျ ေချးေငွလကလှ်မ်းမီိုင်မအေြခအေနမှာ အာဆယံီိုင်ငံများအနက် အနမ့်ိ 

ဆံုးြဖစေ်ကာင်း စးီပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်င့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကမ်အဖဲွအစည် - OECD (၂၀၁၈) ၏ ေဖာြ်ပ 

ချကအ်ရ သိရှိရပါသည်။ ပုံ-၁၄ ကို ကည့်ပါ။ 

ပုံ-၁၄ 

အာဆယံီိုင်ငံများ၏ SME မူဝါဒဆိုင်ရာနက်နိး်ရမှတမ်ျား (၂၀၁၈) 
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ဇစ်ြမစ်။ စီးပွားေရး ပူးေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ်ှင့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်အဖဲွအစည်း (OECD)/အေရှအာရစီှးပွားေရးသုေတသနဌာန (ERIA) ၂၀၁၈ 

ဘ�ာေရးလက်လှမ်းမီ�ိငုမ်� 

ဘဏ်ေ�ကး�မ ီ၊သုိမ့ဟုတ်၊ ေချးေငမွျား 
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စးီပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်င့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကမ်အဖဲွအစည်း (OECD) ၏ ေလ့လာချကတ်င်ွေဖာြ်ပထား 

သည့်အတိုင်း အငယ်စားင့်ှအလတစ်ား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ဘာေငွရရှိမ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်စရနအ်တကွ ်

မည်ကဲ့သုိလုပ်ေဆာင်ရမည်မှာ ပ်ေထွးပါသည်။ ပထဝီအေနအထားဆိုင်ရာကစိရပ်များ။ ေငွေချးမည့်သူများ ၏ 

ဂုဏသ်တင်းင့်ှ ေချးေငွယုံကည်စတိခ်ျရမများကိုသုံးသပ်ရနမှ်ာ ဘဏမ်ျား၏ လုပ်ငနး်တာဝနြ်ဖစ်ပီး၊ ထုိသုိ 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ရနအ်တကွ ် သကဆ်ိုင်ရာစးီပွားေရးအေပ သိန�းလည်မင့်ှ ေဒသတင်ွးစးီပွားေရးအသုိင်း 

အဝနး်င့်ှ ချတိဆ်ကထ်ားိုင်မ ရှိရနလုိ်အပ်ေပသည်။ ရနက်နုအ်ေြခစိုကဘ်ဏမ်ျားအေနြဖင့် ဤအချကက်ို 

ြဖည့်ဆည်းိုင်သည့် အေြခအေနမရှိေပ။ ၎င်းတိုမှာ (၎င်းတို၏ ုံးချပ်များသည် မိေတာမ်ျားတင်ွ ရှိ၍) ေဝးလံ 

ေနပါက ထုိေဒသရှိဘဏခ်ွဲများသုိ ုံးချပ်မှန်ကားချကမ်ျားြပရာတင်ွ ရဖံနရ်ခံါ ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်မမရှိ 

ြခင်း၊ ြဗုိကရကတ်စဆ်နြ်ခင်းင့်ှ ကန်သတမ်များရှိြခင်းတို ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများကို ချဲထွင်ိုင်ရနအ်တကွ ်

အြခား ေရ�ချယ်စရာနည်းလမ်းတစရ်ပ်က တနွး်အားေပးိုင်ပါလိမ့်မည်။ သုိေသာလ်ည်း ေငွေရးေကးေရး သမ 

ဝါယမများင့်ှ ြပည်တင်ွးအေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် စးီပွားေရးကိုအားြဖည့်ေပးေရး 

အတကွ ် အသုံးဝင်ေသာလ်ည်း ၎င်းတို၏ ေယဘုယျအကျိးသကေ်ရာကမ်မှာ အားနည်းေနဆြဲဖစပ်ါသည်။ 

အဖဲွအစည်းစှရ်ပ်လုံးမှာ ဝင်ေငွနည်းပါးသူများကို အေထာကအ်ပ့ံေပးရနြ်ဖစပ်ါသည်။ အဆိုပါဝင်ေငွများသည် 

ေရရာမရှိပဲ ဝင်ေငွရလမ်း ထိခိုကပ်ျကစ်းီရနလွ်ယ်ကေူနပါသည်။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

သည် ဆင်းရဲမ်ွးပါးသူများကို ကညီူေပးပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရမ်ှးြပည်နယ်ရှိ ဝမ်ေမတာ (Wong Metta) 

ေငွစုေငွေချးအသင်း၏ လူမသကသ်ာေချာင်ချေိရးအစအီစဉ်ြဖစ်ပီး၊ အဆိုပါအစအီစဉ်ထံမှ အသင်းဝင်များသည် 

ကေလးမီးဖွားြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း၊ သက်ကးီရ�ယ်အိုများင့်ှ ကျနး်မာေရးင့်ှ အေရးေပကစိရပ်များအတကွ ်ကျပ် 

၅၀,၀၀၀ ရရှိိုင်ပါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်ဖဲွချပ်သည်လည်း သမဝါယမများမှရရှိသည့်ေငွများကို 

လူသာချင်းစာန�မလုပ်ငနး်များအတကွ ်အသုံးြပပါသည် (ေန�ကဆ်ကတ်ွဲတင်ွကည့်ပါ)။ 

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်သည် ဆင်းရဲမ်ွးပါးသူများ၏ အေရးေပကစိရပ်များအတကွ ် အကအူညီ 

ေပးပါသည်။ ယင်းမှာ ရဖံနရ်ခံါတင်ွ ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်မရှိေသာလ်ည်း သမားုိးကျ ေငွေချးသူများထက ်

ပုိမုိ၍ ယုံကည်စတိခ်ျရပီး၊ စရတိစ်ကသကသ်ာေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။42

43 သုိေသာလ်ည်း ေငွေချးသူအများစ ု

သည် အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များအတကွ ် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းမရှိဘဲ စးီပွားေရးြပလုပ်ရနမ်ဟုတသ်ည့် 

ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားအတကွသ်ာ ထုိအေသးစားေချးေငွများကို အသုံးြပကပါသည်။ စးီပွားေရး တိုးတကမ် 

အတကွ ် ေမာင်းင်ှအားသဖွယ်ြဖစေ်စမည့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်ြဖစေ်စရနအ်တကွ ် အဓိက 

အတားအဆးီမှာ နည်းပါးသည့်ပမာဏြဖင့် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းပါဝင်ပါသည်။ အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်းင့်ှ 

စားနပ်ရကိာ ဖူလုံေရးအဖဲွ (LIFT) သည် ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ အမ်ိေထာင်စမုျားကို အေထာကအ်ကြူဖစေ်စရနအ်တကွ ်

အေမရကိန် ေဒလာ ၆၇ မှ ၂၅၀ ကား အေသးစားေချးေငွများကို အတိုးနး်တစလ်လင် ၂.၅ ရာခိုင်နး်ြဖင့် 

ထုတေ်ချး လျကရ်ှိပါသည်။ တရားဝင်အားြဖင့် အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်းအတကွ ်ရင်းှီးြမပ်ှံရနရ်ည်ရ�ယ်သည့် 

ေဖာကသ်ည်များအေနင့်ှ ၎င်းတို၏ စးီပွားေရးကို ချဲထွင်ိုင်ရနအ်တကွ ် ပုိမုိများြပားသည့် ေချးေငွပမာဏကို 

ရယူ ိုင်ပါသည်။ သုိေသာ ်အဆိုပါေချးေငွပမာဏမှာ အလွနမ်များြပားလှေပ။ ၂၀၁၅ ခုစှတ်င်ွ LIFT အေသးစား 

ေငွေရးေကးေရးမိတဖ်ကမ်ျားသည် အေသးစားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်ေချးေငွ ပမာဏစစုေုပါင်း အေမရကိန ်

 
43 https://www.lift-fund.org/financial-inclusion-0 ကိုကည့်ပါ 

https://www.lift-fund.org/financial-inclusion-0
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ေဒလာ ၂၁၀ သနး်ြဖင့် ေဖာကသ်ည်ေပါင်း ၈၀၀,၀၀၀ ခန်ကိုထုတေ်ချးထားပီး၊ တစဦ်းကျပျမ်းမအားြဖင့် 

အေမရကိနေ်ဒလာ ၂၆၂.၅ သာ ရှိပါသည်။ ကချင်စှြ်ခင်းခရစယ်ာနအ်ဖဲွချပ်၏ အေသးစားေငွစုေငွေချး 

အသင်းများင့်ှ ဝမ်ေမတာ (Wong Metta) ေငွစေုငွေချးအသင်းများထံမှ ရရှိသည့်ကနိး်ဂဏနး်များသည်လည်း 

အလားတ ူပမာဏသာရှိပါသည်။  

လတတ်ေလာသုေတသနတစခ်မှု အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ဆင်းရဲမ်ွးပါးသည့် အမ်ိ 

ေထာင်စမုျားအတကွ ်လူမဖူလုံေရးအေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစေသာလ်ည်း၊ ၎င်းတို၏စးီပွားေရးအေပ သကေ်ရာကမ် 

မှာ အကန်အသတြ်ဖင့်သာရှိေကာင်း အခိုင်အမာေြပာဆိုထားပါသည်။ မနဆ်ာချးဆက် နည်းပညာတကသုိလ် 

(MIT) မှ ထင်ရာှးသည့်စးီပွားေရးပညာရင်ှ Esther Duflo င့်ှ Abhijit Banerjee (၂၀၁၃) တိုသည် အေသး 

စားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ၏အခနး်ကင့်ှစပ်လျဉ်း၍ "အေသးစားေချးေငွများသည် အမ်ိေထာင်စ ု

များအတကွ ် ၎င်းတို၏ အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များတင်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ေသာလ်ည်း အေသးစားေချးေငွ 

များသည် "အံ့သဖွယ်ရာ" မဟုတေ်ကာင်း။ အေကာင်းြပချကတ်စရ်ပ်မှာ ပျမ်းမစးီပွားေရး လုပ်ငနး် (…)သည် 

ေသးငယ်ြခင်း (အများစမှုာ အလုပ်သမားတစေ်ယာကပ်င် မရှိကေချ)၊ အြမတအ်စနွး် ေကာင်းစာွမရှိြခင်းင့်ှ 

တိုးတကမ်ြမနဆ်နသ်ည့်လုပ်ငနး်များပင် လုပ်ငနး်ရင်ှများ၏ လကရ်ှိကမ်းကျင်မအရည်အေသွးင့်ှ ၎င်းတို၏ 

ဘဝအေြခအေနများေကာင့် လုပ်ငနး်ချဲထွင်ရနခ်ကခ်ြဲခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ထုိြပင် အေသးစား 

ေငွေချးလုပ်ငနး်၏ ေချးေငွြဖင့်လုပ်ငနး်တည်ေထာင်ိုင်သည့် ေသးငယ်သည့်စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များပင် အြမတ ်

အစနွး်ရရှိမနည်းပါးပီး တည်ငိမ်မမရှိိုင်ေချ။" အကယ်၍ ဤအချကမှ်နက်နမ်ည်ဆိုပါက အေသးစားေငွေရး 

ေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် လူမဖူလုံေရးအတကွ ် အေထာကအ်ပ့ံေပးသူများဟု ဆိုထုိကေ်သာလ်ည်း 

ေရရည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟနခ်ျကညီ်ေသာစးီပွားေရးတိုးတကမ် အတကွလုိ်အပ်သည့် စးီပွားေရးအရှိနအ်ဟုန ်

ကို ဖနတ်းီိုင်မည့်အလားအလာေတာ့ မရှိကပါ။  

ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏလု်ပ်ငနး်င့်ှ ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအကားတင်ွရှိ 

သည် အြခားလမ်းေကာင်းတစရ်ပ်အေနြဖင့် တတယိေြဖရင်ှးနည်းတစရ်ပ်ကို အဆိုြပလုိပါသည်။ ေဒသ 

တစခ်တုည်းအတကွ် ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို သတသ်တမှ်တမှ်တ ်လုပ်ေဆာင်ေပးိုင်သည့် ေဒသ 

ဖံွဖိးေရးဘဏတ်စခ်တုည်ေထာင်ြခင်းမှာ အလွနအ်ေရးပါေသာ အကအူညီြဖစေ်စိုင်ပါသည်။ ေငွေရးေကး 

ေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများကဲ့သုိ ေဒသခအံသုိက်အဝနး်အတင်ွး 

အေြခစိုကသ်ည့် ေဒသတင်ွးဘဏတ်စခ်ရုှိသင့်ပီး၊ တစဖ်ကတ်င်ွလည်း ေဒသအတင်ွး ေကာင်းစာွချတိဆ်က ်

ိုင်ပီး အများက ေလးစားအသိအမှတြ်ပထားသည့်ေခါင်းေဆာင်များင့်ှဝနထ်မ်းများြဖင့် တည်ေထာင်လုပ်ကိုင် 

ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိနည်းအားြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏထံ်မှ ေငွြဖစလွ်ယ်မအေထာကအ်ပ့ံကို ရယူ 

ိုင်မည့် တင်းြပည့်ဘဏတ်စခ်အုေနြဖင့် ြပည့်ဝစာွရပ်တည်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိရည်ရ�ယ်ချကအ်တကွ ်ေဒသ 

ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏတ်စခ်တုည်ေထာင်ရန ်အ�ကံြပြခင်းြဖစပ်ါသည်။  

 

တိုင်းရင်းသားပဋိပကအတင်ွး ဘဏလု်ပ်ငနး်အေြခအေန 

ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့် နယ်စနွန်ယ်ဖျားေဒသများတင်ွ ြပည်တင်ွးပဋိပကများသည် စးီပွားေရး 

တိုးတကမ်ကို အဟန်အတားြဖစေ်စလျကရ်ှိေနသြဖင့် ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏသ်ည် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ် 

အတကွ ် မည်ကဲ့သုိပါဝင်အေထာကအ်ပ့ံြပိုင်မည်ကို ရင်ှးလင်းမရှိရပါမည်။ ဘဏမ်ျား၊ သမဝါယမများင့်ှ 
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အေသးစားေငွစေုငွေချးအဖဲွအစည်းများ၏ ဥပေဒမူေဘာင်များသည် ေငွေရးအေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

အားလုံးင့်ှအတ ူ ိုင်ငံ၏စးီပွားေရးင့်ှချတိဆ်ကေ်နပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိးအများစကု 

၎င်းတိုသည် ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မများင့်ှ ကင်းကာွေနပီး အကျိးအြမတမ်ျားကို သာတညီူမ 

အကျိးခစံားခင့်ွမရရှိဟု ခစံားေနရပါသည် (ထုိအချကမှ်ာ မှနေ်ကာင်းမှန်ိုင်သကဲ့သုိ မှားေကာင်းလည်း မှားိုင် 

ပါသည်)။ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစမုျားအတကွ ် အားလုံးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစတ်စရ်ပ်ကို အမှန ်

တကယ် တည်ေဆာက်ိုင်ေရးအတကွ် ေြဖရင်ှးရမည့် အြမစတ်ယ်ွေနေသာအတားအဆးီများရှိေနပါသည်။  

ပထမအချကအ်ေနင့်ှ အားလုံးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစတ်ည်ေဆာကေ်ရးကို ထိခိုကေ်စသည့် အကးီ 

မားဆံုးအချကတ်စခ်ျကမှ်ာ ေြမယာပုိင်ဆိုင်မအခင့်ွေရးင့်ှစပ်လျဉ်း၍ ရင်ှးလင်းစာွသတမှ်တထ်ားမ မရှိြခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ ေြမယာပုိင်ဆိုင်ခင့်ွမရှိပါက လကလ်ဲြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ြခင်းမြပိုင်ေပ။ ထုိသုိမြပလုပ်ိုင်ပါက 

ေငွေချးသူသုိ ေြမယာပုိင်ဆိုင်မကို လဲေြပာင်းိုင်ခင့်ွမရှိေတာပ့ါ။ ဤအေြခအေနတင်ွ ေြမယာမှတပုံ်တင်မ 

မရှိြခင်း သုိမဟုတ ် မိုိးဖလာေြမယာစမံီခန်ခွဲမစနစမ်ျားမှာ အဓိကြပဿန�တစရ်ပ်ြဖစေ်နပါသည်။ ြမနမ်ာ 

ိုင်ငံတင်ွ ၂၀၁၂ ခုစှတ်င်ွ လယ်ယာေြမဥပေဒကိုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၈ ခုစှတ်င်ွြပင်ဆင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုစှ ်

ေြမလွတ၊် ေြမလပ်င့်ှ ေြမုိင်းများစမံီခန်ခွဲေရးဥပေဒကိုလည်းေကာင်း44 ြပဌာနး်ခဲ့ပီး၊ ထုိဥပေဒများအရ ဗဟုိ 

လယ်ယာေြမစမံီခန်ခွဲမအဖဲွက ထုတေ်ပးသည့် ‘ပုံစ-ံ၇’ ဟုေခသည့် လယ်ယာေြမလုပ်ကိုင်ခင့်ွအသိအမှတြ်ပ 

စာရ�ကစ်ာတမ်း (LUCs) ကိုအေြခခ၍ံ ပုဂလိကေြမယာအသုံးြပခင့်ွမှတပုံ်တင်ြခင်းစနစက်ို ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၎င်းတိုသည် လယ်သမားများင့်ှ အဖဲွအစည်းများစသည်တိုကို လယ်ယာေြမအသုံးချခင့်ွ (ြပည်ေထာင်စသုမတ 

ြမနမ်ာိုင်ငံ၊ ဖဲွစည်းပုံအေြခခဥံပေဒပါ အပုိဒ ် ၃၇ အရ “ိုင်ငံေတာသ်ည် ိုင်ငံေတာရ်ှိ ေြမအားလုံး၏ 

ပင်ရင်းပုိင်ရင်ှြဖစသ်ည်” ဟု ြပဌာနး်ထားြခင်းေကာင့် ယင်းတိုကို ပုိင်ဆိုင်ခင့်ွမရှိေပ) ေပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 

လယ်ယာေြမလုပ်ကိုင်ခင့်ွြပသည့် စာရ�ကစ်ာတမ်းများသည် ေြမယာအငှားချထားြခင်းပုံစံင့်ှ ဆင်တပူါသည်။ 

မူအားြဖင့် ဤကဲ့သုိ တရားဥပေဒသကဝ်င်မ တိုးတကလ်ာြခင်းသည် အားလုံးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ ်

ဖံွဖိးတိုးတကေ်စရနအ်တကွ ်အေြခခအံတုြ်မစတ်ည်ေဆာကေ်ပးြခင်းပင်ြဖစပ်ါသည်။  

သုိေသာလ်ည်း ြပဿန�များရှိေနဆပဲင်ြဖစသ်ည်။ လယ်ယာေြမလုပ်ပုိင်ခင့်ွြပလကမှ်တမ်ျား၏ သကတ်မ်းကို 

စှ ် ၃၀ ကန်သတထ်ားပီး (အဂလနအ်ာဏာပုိင်ေြမယာဌားရမ်းအသုံးြပခင့်ွစာချပ်သကတ်မ်းမှာ စှေ်ပါင်း 

၉၉၉ စှအ်ထိရှိပါသည်) ိုင်ငံေတာက် ြပနလ်ည်ုပ်သိမ်းိုင်ပါသည်။ ဤအချကသ်ည် ၎င်းတို၏ ေြမယာ 

လဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချမတနဖုိ်းသတမှ်တမ်ကို အကန်အသတြ်ဖစေ်စသည့်အြပင် လယ်သမားများင့်ှ သီးစားများ 

အတကွ ် ကးီမားသည့်မေသချာမေရရာမကိုြဖစေ်စပီး ေငွေချးသူများင့်ှ ဘဏမ်ျားအေပလည်း သကေ်ရာက ်

ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေြမယာငှားရမ်းအသုံးြပခင့်ွ သကတ်မ်းတိုေတာင်းြခင်းသည် ဘုိးဘွားအစဉ်အဆက ်

ပုိင်ဆိုင်ခဲ့ပီး၊ ေကျးလက်င့်ှ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစမုျား၏ ေြမယာလုံ�ခံေရးအတကွ ် အသုံးြပေလ့ရှိသည့် 

မိုိးဖလာေြမဆကခ်သူံများအတကွ ် ဆံုးံးမကိုြဖစေ်စပါသည်။ ဤကဲ့သုိ ဥပေဒေရးရာ မေသချာမေရရာ 

ြခင်းများင့်ှ ပ်ေထွးေနြခင်းများသည် ြပင်းထနသ်ည့်အကျိးဆကက်ိုြဖစေ်စေသာ အကန်အသတြ်ဖင့် 

၊သုိမဟုတ၊် မှားယွင်းသည့် အေကာင်အထည်ေဖာြ်ခင်းများစာွကို ြဖစေ်စခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အင်အား 

ကးီမားသည့် ကမုဏမီျား၊ ပုဂလိကများင့်ှ အဖဲွအစည်းများက ေြမယာအေြမာကအ်များကို သိမ်းယူြခင်း 

ေကာင့် အကျိးဆကအ်ေနြဖင့် ထိခိုကလွ်ယ်သည့်အပ်ုစမုျား၏ေြမယာများဆံုးံးြခင်းကို ြဖစေ်စသည့်အြပင် 

 
44 https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs25/2018-09-11-VFV-amendment-en.pdf 

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs25/2018-09-11-VFV-amendment-en.pdf
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ယခင်ပုိင်ဆိုင်သူများက ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား ေလာခ့ျြခင်းများကို ြဖစေ်စိုင်ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငနး်စဉ်ကာလမတိုင်မီင့်ှ လုပ်ေဆာင်ဆကဲာလအေတာအတင်ွး ေြမယာ45 ရယူြခင်း၊ သိမ်း 

ယူြခင်းင့်ှ ဖယ်ရာှးြခင်းများကို ေနရာအေတာမ်ျားများတင်ွ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။46 

ေနရာမှဖယ်ရာှးခိုင်းြခင်းင့်ှ ဥပေဒေကာင်းအရင်ှြခင်းစသည့် အြခင်းအရာများသည် လူမေရးတရားမတမ  

င့်ှ လူအခင့်ွအေရးဆိုင်ရာြပဿန�ရပ်သာမက ြပည်တင်ွးပဋိပကြဖစပွ်ားြခင်း၏ အဓိကအချကြ်ဖစေ်န 

ပါသည်။ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် ဘာေငွြဖည့်ဆည်းရာတင်ွ ေြမယာင့်ှမေရ�မေြပာင်းိုင် 

ေသာပစည်းများသည် ြမနမ်ာဘ့ဏလု်ပ်ငနး်တင်ွ အေပါင်ပစည်းအြဖစပ်ါဝင်ေနသြဖင့် ၎င်းသည် ဘဏလု်ပ်ငနး် 

စနစ်င့်ှလည်းသကဆ်ိုင်ပါသည်။47 အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ် ဘဏမ်ျားသည် သင့်ေလျာသ်ည့်အေပါင်ပစည်း 

မရှိဘဲ ေချးေငွထုတေ်ချးရနမ်ြဖစ်ိုင်သြဖင့် သင့်ေလျာသ်ည့် ေြမယာပုိင်ဆိုင်မအခင့်ွေရးသည် အစနွအ်ဖျား 

ေဒသများ၏ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် အဓိကအခကအ်ခတဲစရ်ပ်ြဖစေ်နပါသည်။ ထုိေကာင့် ရင်ှး 

လင်း၍သင့်ေလာမ်ရှိသည့် ေြမယာပုိင်ဆိုင်မအခင့်ွအေရးတစရ်ပ် စတင်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းသည် တရားဝင် 

ဘာေရးကကို အားေကာင်းေစရနအ်ြပင် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစနုယ်ေြမအတင်ွး ေရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မဲ   

ပီး စဉ်ဆကမ်ြပတသ်ည့် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိိုင်ရနအ်တကွ ် မရှိမြဖစလုိ်အပ်လျကရ်ှိပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုစှ၊် 

အမျိးသားေြမအသုံးချမမူဝါဒ48 သည် ဒမုိီကေရစစီနစအ်ရေြမယာအပ်ုချပ်ခင့်ွကို အဆင့်ဆင့်ခွဲေဝေပးြခင်း 

ကဲ့သုိ ိုင်ငံ၏ဖကဒ်ရယ်မူဝါဒအတကွ် ေြမယာအေြခြပအေြခခအံတုြ်မစ်င့်ှ လုိကေ်လျာညီေထွရှိိုင်သြဖင့် 

အမျိးသားေြမဥပေဒအတကွ ် သင့်ေလျာသ်ည့်အေြခခအံတုြ်မစြ်ဖစသ်င့်ပါသည်။ သုိပါ၍ အဆိုပါဥပေဒကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ပီး၊ စးီပွားေရးဆိုင်ရာဆံုးြဖတခ်ျကမ်ျားအြဖစ ် ေြပာင်းလဲေပးိုင်သည့် အဖဲွအစည်း 

များလုိအပ်ေနပါသည်။ လာမည့်အခနး်တင်ွ ထုိကဲ့သုိပုိင်ဆိုင်မကစိရပ်များမှ ဝင်ေငွဖနတ်းီမကို ေဒသဖံွဖိး 

ေရးဘဏတ်စခ်ကု မည်ကဲ့သုိလုပ်ေဆာင်ေပးိုင်မည်ကို ရင်ှးလင်းတင်ြပထားပါသည်။  

 
45 ေြမယာြပသန�သည် လူအခငွ့်အေရးြပသန�ှင့်လည်းီှးွယ်ေနပါသည်။ ြမန်မာအစုိးရမှ ေြမလတွ၊် ေြမလပ်ှင့် ေြမိုငး်များ စီမံခန်ခွဲေရးဥပေဒကို 

ြပငဆ်ငသ်ည့် ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုှစ်၌ ြပဌာန်းခဲ့သည့်အချန်ိတငွ ်ေဒသခြံပည်သူများကို ၎ငး်တို၏ေြမယာများကို မှတပုံ်တငရ်န် အလန်ွတိုေတာငး်သည့် 

အချန်ိကာလတစ်ခကုို သတမှ်တေ်ပးခဲ့ပါသည်။ လအူများစုမှာ မှတပုံ်တငရ်မည်ကိုမသိရှိခဲ့ရသြဖင့် သတမှ်တရ်ကအ်တငွး်ေဆာငရ်�ကုိ်ငြ်ခငး်မရှိခဲ့ေပ။ 

အကျိးဆကအ်ားြဖင့် တိုငး်ရငး်သားလမူျိးစုေနထိုငရ်ာေဒသများမှ ေြမယာအေြမာကအ်ြမားသည် ေြမလပ်၊ ေြမလတွ၊် ေြမိုငး်များအြဖစ် သတမှ်တ် 

ေကာြ်ငာြခငး်ခခံဲ့ရပီး၊ ြမန်မာအစုိးရက သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာတငွအ်သုံးြပရန် အပ်ံှခဲ့ရပါသည်။ ဤအချက်မှာ တိုငး်ရငး်သားလူမျိးစုများအေပ ခွဲြခား 

ဆကဆံ်သည်ဟူသည့် သေဘာထားအြမငက်ို အားေပးေနသကဲ့သုိြဖစ်ေနပါသည်။ 
46 “လတတ်ေလာထတု်ြပန်ခဲ့သည့်အစီရငခ်စံာတငွ ် ေြမယာသိမ်းယမူ၏ ၅၇ ရာခိုင်န်းမှာ ဘိုးဘာွးပုိငေ်ြမြဖစ်ပီး၊ ၃၀ ရာခိုင်န်းမှာ အသကေ်မွးဝမ်း 

ေကျာငး်အတကွ ်အသုံြပေနသည့်ေြမြဖစ်ေကာငး်ှင့် ေြမယာပုိငဆုိ်ငခ်ငွ့်ဝယယ်ူထားသည့်ေြမ ၈ ရာခိုင်န်းရှိေကာငး် သိမ်းယခူဲ့သည့် ေြမအမျိးအစား 

များအလိုက ် ေထာကြ်ပထားပါသည်။ အဆုိပါအစီရငခ်စံာအရ သိမ်းယခူဲ့သည့်ကိစရပ်အများစုတငွ ် ကိတငည်ိိငး်ြခငး်မရှိသည့်အြပင ် ေလျာေ်ကးေငွ 

တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိခဲ့ေပ။ အဆုိပါအစီရငခ်စံာ၏ေလလ့ာမအရသိမ်းယူသည့် ေြမယာ၏ ၄၇.၇ ရာခိုင်န်းကို စစ်တပ်ကလည်းေကာငး်၊ ၁.၃ ရာခိုင်န်းကို 

အစုိးရဌာနှင့် ကုမဏီကလည်းေကာငး်၊ ၁.၃ ရာခိုင်န်းကို စစ်ဘက်ဆုိငရ်ာအစုိးရဌာနကလည်းေကာငး်၊ ၁ ရာခိုင်န်းကို ေဒသအာဏာပုိငအ်စုိးရဌာနက 

လည်းေကာငး်၊ ၁ ရာခိုင်န်းကို ပုဂလကိတစ်ဦးချငး်ကလည်းေကာငး်၊ ၀.၉ ရာခိုင်န်းကို တိုငး်ရငး်သားလကန်ကက်ိုငအ်ဖဲွကလည်းေကာငး်၊ ၀.၄ ရာခိုင် 

န်းကို အစုိးရဌာနပုိငက်ုမဏကီလည်းေကာငး်၊ ၀.၄ ရာခိုင်န်းကို စစ်တပ်ပုိငက်မုဏကီလည်းေကာငး်အသီးသီးသိမ်းယခူဲ့ပီး၊ စာရငး်မသိရသည့် 

သိမ်းယမူ မှာ ၃.၁ ရာခိုင်န်းရှိပါသည်။” (Scott ှင့် Arraiza 2017) 
47 ြမန်မာုိငင်ေံတာဗ်ဟိုဘဏသ်ည် ေြမယာှင့် အေဆာကအ်ဦများ၊ ေရ�၊ စိန်ှင့် အဖုိးတန်ေကျာက်မျကရ်တန�များ၊ ေငစုွလက်မှတမ်ျား၊ အစုိးရ 

ေငေွချးစာချပ်များ၊ စာရငး်ေသအပ်ေငွများ၊ ေချးေငလွကမှ်တမ်ျားှင့် ေချးေငအွာမခမံျားကို အေပါငပ်စည်းအြဖစ် သတ်မှတထ်ားပါသည်။ အကယ၍် 

အြခားေသာပုံစံြဖင့် အေပါငပ်စည်းထားရှိြခငး် သုိမဟုတ ် အေပါငပ်စည်းမေပးုိငပ်ါက ပုိမုိြမင့်မားသည့်အတိုးန်း (၁၆ ရာခိုင်န်း)ြဖင့် ေချးေငွ 

ထတုေ်ချးြခငး်ကို ၂၀၁၉ ခှုစ်၊ ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကေ်နမှစတင၍် ခငွ့်ြပခဲ့ပါသည်။ https://www.mmtimes.com/news/central-bank-permits-

loans-without-collateral-16pc-interest-rate.html 
48 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mya152783.pdf 
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ဒတုယိအချကအ်ေနင့်ှ သုေတသနေလ့လာေတွရှိချကအ်ရ ဘဏ်င့်ှအနးီအန�း ၊သုိမဟုတ၊် ဘဏသုိ်လွယ်က ူ

စာွသွားလာိုင်သည့်ေနရာတင်ွေနထုိင်ြခင်းစသည့် ိုင်ငံ၏ ပထဝီအေနအထားဆိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျား 

သည် ြပည်သူများ၏ တရားဝင်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများကို အသုံးြပလျက် စေုဆာင်းေငွင့်ှ ေချးေငွ 

ရယူိုင်စမ်ွးကို သိသာစာွြမင့်တကလ်ာေစမည်ြဖစေ်ကာင်း ေလ့လာေတွရှိထားပါသည် (Tambunlertchai 

၂၀၁၈)။ သုိပါ၍ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများကို စေုဆာင်းသည့်ပမာဏနည်းပါးေသာလ်ည်း ယင်းသုိ 

စေုဆာင်းလုိသည့်ြပည်သူများင့်ှ ပုိမုိနးီကပ်စာွ ဘဏလု်ပ်ငနး် ဖွင့်လှစလု်ပ်ကိုင်ေစြခင်းသည် အားလုံးပါဝင် 

သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစက်ို တိုးြမင့်ိုင်ပါလိမ့်မည်။ သုိေသာ ် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားသည် 

ယင်းစေုဆာင်းေငွများကို ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့်ေဒသများအတကွမ်ဟုတပဲ် အချကအ်ြခာကျသည့်မိြပဗဟုိ 

တင်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံရနသ်ာအသုံးြပပါက ဘဏလု်ပ်ငနး်ကချဲထွင်မမှာ ေဝလံေခါင်ဖျားသည့်ေဒသများ၏ 

ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတကွ ်အေထာကအ်ကြူပိုင်လိမ့်မည်မဟုတေ်ပ။ ထုိကဲ့သုိေသာ အရင်းအှီးများစးီထွက ်

မအေနအထားကိုေြပာင်းလဲိုင်မည့် နည်းလမ်းတစရ်ပ်လုိအပ်ေနပီြဖစပ်ါသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ ေဒသတင်ွး 

ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ ် ဖွင့်လှစေ်ဆာင်ရ�ကြ်ခင်းြဖစပ်ါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် တစခ်ါတစရ်တံင်ွ တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးစလုကန်ကက်ိုင်အဖဲွများ၏ ထိနး်ချပ်မေအာကရ်ှိေနသည့် ကန်သတထိ်နး်ချပ်ထားသည့်ေနရာေဒသများ 

အတကွ ် ဘဏလု်ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာင်မကို အမှနတ်ကယ်အေထာကအ်ပ့ံေပးိုင်ပီး ဥပေဒအရအခင့်ွအာဏာ 

ေပးထားသည့် ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏတ်ည်ေထာင်ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

တတယိအချကအ်ေနင့်ှ ဘဏလု်ပ်ငနး်သည် ယုံကည်မအေပ မီှတည်ပါသည်။ ရာစုစှတ်စဝ်က်ကာ 

ြပည်တင်ွးစစအ်ပီး ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ယုံကည်မတည်ေဆာကြ်ခင်းသည် အလွနခ်ကခ်ဲသည့် ြပဿန�တစရ်ပ် 

ြဖစလ်ာပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစမုျားက ဗဟုိမှထိနး်ချပ်ထားသည့်အဖဲွအစည်းများသည် ၎င်းတိုအေပ 

တနး်တညီူမအခင့်ွအေရးေပးမည်ဆိုြခင်းကို မယုံကည်ကေချ။ ၎င်းတိုယုံကည်ိုင်ပီး ကိုင်တယ်ွိုင်သည့် 

အဖဲွအစည်းတစရ်ပ်ကို လုိလားကပါသည်။ အကယ်၍ ိုင်ငံသည် စည်းလုံးညီတွသ်ည့်ိုင်ငံတစခ်သုို 

ဦးတည်ပါက ဖကဒ်ရယ်စနစ၏်အေြခခမူံများင့်ှ လုိကေ်လျာညီေထွရှိသင့်ပါသည်။  

လတတ်ေလာဆယ်စုစှမ်ျားအတင်ွး တိုင်းရင်းသားလူမျိးစငုယ်အများအြပားသည် တရားဝင်အေသးစား 

ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငနး်ဥပေဒအဆင့်ေအာကတ်င်ွ ေငွစေုဆာင်းသည့်အစအီစဉ်များပါဝင်သည့် အေသးစား 

ေငွစုေချးေငွလုပ်ငနး်များကို တည်ေထာင်ထားခဲ့ကပါသည်။ ကချင်င့်ှ ရမ်ှးေြမာကေ်ဒသများရှိ အေသးစား 

ေငွစေုငွေချးလုပ်ငနး်များကို အနးီကပ်ေလ့လာကည့်သည့်အခါ ၎င်းတိုသည် လူမဖူလုံေရးအတကွ ်အေထာက ်

အပ့ံများေပးလျကရ်ှိေသာလ်ည်း ေငွေရးေကးေရးကတင်ွ အားလုံးပါဝင်ေရးအတကွ ် ေရှတစဆ်င့်တက ် 

လှမ်းိုင်ရန ် လုံေလာကသ်ည့်စမ်ွးေဆာင်ရည်မရှိေသးေပ။ ဤအချက်င့်ှစပ်လျဉ်းသည့် သကေ်သအေထာက ်

အထားကို ေန�ကဆ်ကတ်ွဲများြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ကးီမားသည့်စမံီကနိး်များတင်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 

ြပလုပ်ိုင်ရနအ်တကွ ်ခိုင်မာသည့်စေုဆာင်းေငွတစရ်ပ်ကို မဖနတ်းီိုင်ရနအ်တကွ ် ထုိအသုိင်းအဝနး်၏ ပျမ်းမ 

ဝင်ေငွမှာ အလွနန်ည်းေနေသးပါသည်။ အေသးစားေငွစေုငွေချးလုပ်ငနး်များသည် ေဒသတင်ွးစေုဆာင်းေငွ 

များကိုရယူ၍ အသင်းသားများထံ ြပနလ်ည်ထုတေ်ချးြခင်းကိုလည်းေကာင်း ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ ်

များတင်ွ အပ်ှံေငွအြဖစထ်ားရှိြခင်းကိုလည်းေကာင်း လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ ဘဏမ်ျားက ထုိအရင်းအြမစမ်ျား 

ြဖင့် အချကအ်ြခာကျသည့်ေဒသများရှိ ကးီမားသည့်စမံီကနိး်များအတကွ ် ဘာေငွရင်းြမစမ်ျားြပနလ်ည် 

ထုတေ်ပးပါသည်။ ပထမအချကမှ်ာ ပမာဏများ နည်းပါးြခင်းြဖစ်ပီး၊ ဒတုယိအချကမှ်ာ ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့် 
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ေဒသများအတကွ ် နစန်�ဆံုးံးေစပါသည်။ ဤသုိအားြဖင့် ညီမသည့်ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို မြဖစ်ိုင်ေတာ့ေပ။ 

ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းများထံမှ ရနပုံ်ေငွများရယူ၍ ၎င်းတို၏လုပ်ငနး်များကို အရှိန ်

ြမင့်တင်ေစကာမူ အေြခအေနမှာ အနည်းငယ်သာတိုးတက်ိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ထုိေကာင့် နည်းလမ်းသစ ်

တစရ်ပ်လုိအပ်လာပီဟု ဆိုရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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၅။ အားလံုးပါဝင်သည့် ေငွေရးေကးေရးစနစက်ို ချဲထင်ွြခင်း -  ကချင်ြပညန်ယ ်

  ဖံွဖိးေရးဘဏ်ကို စနံမူန� ြဖစေ်စြခင်း 

ြမနမ်ာအစိုးရ၊ တပ်မေတာ်င့်ှ တိုင်းရင်းသားလကန်ကက်ိုင်အဖဲွအစည်းများအကား တင်းမာမပဋိပကက 

လွနခ်ဲ့သည့်စှ ်၇၀ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ သမုိင်းမျက်�ှစာကို အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုလျကရ်ှိေနပါသည်။ ၎င်းက တပ်မေတာ ်

၏ တင်းမာသည့်သေဘာထားကို ထင်ရာှးေစပီး ၂၀၁၆ ခုစှတ်င်ွ အာဏာရလာသည့် NLD အစိုးရလကထ်က ်

တိုင်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိေသာပဋိပကက ေကာင်းစာွလည်ပတသ်ည့် ေဈးကကွစ်းီပွားေရးြဖစထွ်နး်ေရးင့်ှ 

ဟနခ်ျကညီ် စးီပွားေရးတိုးတကမ်ရှိေရးတိုအတကွ ် အဓိကအတားအဆးီအြဖစလ်ည်း ရှိေနပါသည်။ ပဋိပက 

တင်ွ အရင်းခအံေကာင်းတရားများင့်ှ မေရမတကွ်ိုင်ေသာေထာင့်များရှိေသာလ်ည်း ေန�ကဆ်ံုးဆိုကေ်ရာက ်

သည်မှာ  စးီပွားေရးအရမေကနပ်မများ ြဖစပ်ါသည်။ လူမျိးကးီဗမာတိုင်းရင်းသားများက ခွဲြခားဆကဆ်ံက 

သည်၊ အလားအလာေကာင်းများရှိသည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အချကအ်ြခာေနရာများကို ချပ်ကိုင်ထားသည့် 

တပ်မေတာ်င့်ှ ဆက်ယ်ွပတသ်ကေ်နသည့်အလီစမ်ျားက ေဒသခလုံပ်သားများကို ဖိှိပ်ပီး၊ သဘာဝသယံ 

ဇာတများကို လကဝ်ါးကးီအပ်ုကိုင်တယ်ွထိနး်ချပ်ခင့်ွမှ အကျိးအြမတက်ို သ့ဲယူေနကသည်ဟု လူနည်းစ ု

တိုင်းရင်းသားများက ခစံားကပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံကို “ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာေသာ ဒမုိီကေရစီိုင်ငံ” 

ြဖစလ်ာေစရန ်အမှနတ်ကယ်လုိလားသည်ဆိုပါလင် ထုိသမုိင်းကို ေြပာင်းလဲေရးထုိးရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၂၀၁၆ ခုစှတ်င်ွ ေဒေအာင်ဆနး်စုကည်၏ ဦးေဆာင်မေအာကမှ် NLD အစိုးရအာဏာရလာချနိမှ်စ၍ အစိုးရ 

သည် အကမ်ိေရများစာွေသာ ၂၁ ရာစု ပင်လုံငိမ်းချမ်းေရးအစည်းအေဝးများင့်ှအတ ူ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး် 

စဉ်ကို ဦးစားေပးေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ပါသည်။49 ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ်အတကွ ် ိုင်ငံေရးေမာမှ်နး်ချကမှ်ာ ဒမုိီ 

ကေရစဖီကဒ်ရယ်ြပည်ေထာင်စ ု ေပထွနး်ေရးြဖစ်ပီး၊ တိုင်းရင်းသားအပ်ုစမုျားထံမှပါ ေထာကခ်မံရရှိထားပါ 

သည်။ သုိေသာလ်ည်း အခကအ်ခမှဲာ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးတင်ွ ြဖစပ်ါသည်။ ယေနတင်ွ ငိမ်းချမ်းေရး 

ြဖစစ်ဉ်မှာ တရားဝင်အရ အဆံုးသတသွ်ားသည့်အေြခအေနတစခ်မုဟုတသ်ည့်တိုင် တံုဆိုင်းေနပါသည်။ 

ထုိသုိြဖစရ်ြခင်းမှာ အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်င့်ှ တိုင်းရင်းသားလကန်ကက်ိုင်အဖဲွအစည်းများ သုံးဦးသုံးဖလှယ် 

အကား ေဆးွေးွမများတင်ွ တရားဝင်ြဖစေ်စမ(စကားရပ်)များအေပ အေလးကြဲခင်းေကာင့်ြဖစပ်ါသည်။ 

ရင်ှးရလင် သွင်ြပင်ပုံသာနမ်ျား၊ လုပ်ငနး်စဉ်များင့်ှမူများအေပ အေလာအ့တင်းေဆးွေးွမများက ပကတ ိ

အေရးကးီသည့်ကစိရပ်များထက ်ေရှေရာကေ်န၍ြဖစပ်ါသည်။ 

 ၂၀၂၀ ေရ�းေကာကပဲွ်များပီးေန�ကတ်င်ွ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ်ကို ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရ�ကမ်ည်ဟု ေမာမှ်နး် 

ပါသည်။ ရရှိလုိကသ်ည့် အေရးကးီသင်ခနး်စာတစခ်မှုာ “အန�ဂတအ်တကွ ် သေဘာတညီူမများတင်ွ 

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ်တင်ွ ပါဝင်သူအဖဲွတိုင်းအတကွ ် သေဘာတညီူချကက်ို လုိကန်�ရနပ်ျကက်ကွြ်ခင်း 

ေကာင့် နစန်�မများရှိေလာကေ်အာင် လုံေလာကသ်ည့်အကျိးေကျးဇူးကိုမေပးိုင်ဘဲင့်ှ အေြဖရာှ၍ရလိမ့်မည် 

မဟုတ”် ဟူ၍ ြဖစပ်ါသည်။ အြခားတစန်ည်းေြပာရလင် စှဦ်းစှဖ်ကအ်ကျိးြဖစထွ်နး်ေစမည့်နည်းလမ်း (win-

win strategy) ကို လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ဤေနရာတင်ွ ေဘာဂေဗဒပညာရပ်ပုိင်းဆိုင်ရာေဆးွေးွမများမှာ 

 
49 ပထမဆုံးအကမ်ိ ပငလ်ံုညီလာခကံို ၁၉၄၇ ခှုစ်၊ ေဖေဖာဝ်ါရလီတငွ ်ကျငး်ပခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ ်ပငလ်ံုတငွ ်ကျငး်ပခဲ့ပီး၊ ရမ်ှး၊ ကချင၊် ချငး်ှင့် 

တိုငး်ရငး်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျားှင့်  ဗုိလခ်ျပ်ေအာငဆ်န်း (ကားြဖတ ် ဗမာအစုိးရအကးီအကြဲဖစ်ပီး၊ ေဒေအာငဆ်န်းစုကည်၏ ဖခငြ်ဖစ်သူ) တို 

တကေ်ရာကခ်ဲ့သည့် သမုိငး်ဝငေ်တွဆုံမြဖစ်ပါသည်။ ထိုေတွဆုံမတငွ ် ထိုေခါင်းေဆာငအ်ားလံုးက ဗိတိသအစုိးရထံမှလတွလ်ပ်ေရးရပီး ဗမာြပည် 

ေထာငစု်တငွ ်ပါဝငမ်ည်ြဖစ်ေကာငး် တညီတွတတ်ည်း ဆုံးြဖတခ်ဲ့ကပါသည်။ 
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အေရးပါလာပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ စဉ်ဆကမ်ြပတေ်သာ ငိမ်းချမ်းေရးရရနအ်တကွ ်မိကးီြပကးီဗဟုိချက ်

များင့်ှ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစအုများစေုနထုိင်သည့် တိုင်းြပည်အစနွအ်ဖျားေနရာများအကား တိုးတကမ် 

ဟနခ်ျကညီ်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိေသာတိုးတကမ်အတကွ ် အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစမှ်ာ 

မရှိမြဖစ ်လုိအပ်ချကြ်ဖစပ်ါသည်။ 

ချမ်းသာကယ်ွဝမကို တြဖည်းြဖည်းချင်း ဟနခ်ျကညီ်ေစေရးအတင်ွ ိုင်ငံ၏အစနွအ်ဖျားေဒသများတင်ွ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမအေြမာကအ်များ လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ အရ�ယ်အစားကးီမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများက ရနက်နု၊် 

မ�ေလးင့်ှ ေနြပည်ေတာတ်ိုတင်ွ ပျမ်းမတိုးတကမ်ကို ြမင့်တင်ေပးေကာင်းေပးိုင်မည်ြဖစေ်သာလ်ည်း၊ ထုိ 

မိြပဗဟုိချကမ်ျားတင်ွသာ တိုးတကမ်မှာ ိုင်ငံတဝှမ်း ဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် လုံေလာကမ်ည်မဟုတပ်ါ။ 

ဆင်းရသဲည့်ေဒသများမှာ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရထံမှ အေရးပါသည့်လဲေြပာင်းေထာကပ့ံ်ေငွများ ရရှိေနင့်ှပီြဖစ် 

ေသာလ်ည်း၊ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ြပည်သူဘာေရးစနစမှ်ာ မညီမမများကို ေကျာလ်ားိုင်ရန်င့်ှ အစနွအ်ဖျား 

ေဒသများ ေကနပ်မရရှိေစရန ် ဝင်ေငွခွဲေဝမကိုလုပ်ေဆာင်ိုင်မည့် စမ်ွးေဆာင်ရည်လုံလုံေလာကေ်လာက ်

မရှိပါ။ ထုိအတကွ် အေမးပုစ�ာမှာ ြပည်ေထာင်စအုတင်ွးရှိ ထုိအစနွအ်ဖျားေဒသများတင်ွ စးီပွားေရးလုပ်ေဆာင် 

ချကမ်ျားကို မည်သုိိးဆွိုင်မည်နည်း ြဖစပ်ါသည်။ 

 

အစွန်အဖျားေဒသများှင့် ချတ်ိဆကြ်ခငး် 

ဝင်ုိးတစခ်တုည်းဗဟုိြပ ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို ေကျာ်ကည့်လင် Kudo င့်ှ Kumagai (၂၀၁၂) တို အဆိုြပ 

ထားသည့် ပုိမုိေကာင်းမွနသ်ည့်ဆကသွ်ယ်ချတိဆ်ကမ်များင့်ှ ဝင်ုိးစှခ်မုဟာဗျဟာမှာ ေရ�းချယ်စရာြဖစ်ိုင် 

ပါသည်။ ဆကသွ်ယ်ချတိဆ်ကမ်များတိုးြမင့်ိုင်ြခင်းြဖင့် အစနွအ်ဖျားရှိေဒသများကို ရနက်နု်င့်ှ မ�ေလးတိုကို 

ဗဟုိြပေသာ၊ ယူနန်င့်ှ မဲေခါင်၊ သံလွင်ြမစေ်အာကပုိ်င်းင့်ှ ထိကပ်ေနသည့်ေဒသများတေလျာကရ်ှိေသာ ပုိမုိ 

စစုည်းမိလာသည့် စးီပွားေရးကနွယ်ကမ်ျားင့်ှ ေပါင်းစည်းမိေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိဗဟုိအချကအ်ြခားများမှ 

ြဖန်ထုတထ်ားသည့် ကနွယ်ကေ်ပါင်းစည်းမများအတကွ ် ကနုသွ်ယ်မအားြဖင့်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမအားြဖင့် ေဒသ 

တင်ွးအသုိကအ်ဝနး်များ၏ စးီပွားေရးစမ်ွးေဆာင်ရည်ကို ခိုင်မာအားေကာင်းေစြခင်း၊ ထုိသုိြဖစေ်စရန ် ပ့ံပုိး 

ေထာကပ့ံ်ြခင်းတို လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ဗဟုိင့်ှ အစနွအ်ဖျားေဒသများအကား ဆကသွ်ယ်ချတိဆ်ကမ်ကို 

အားေကာင်းေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခင်းဆိုသည်မှာ ိုင်ငံအတင်ွး သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးင့်ှ အေြခခအံေဆာက် 

အအံုချတိဆ်ကမ်ကနွယ်ကမ်ျား အားေကာင်းေစြခင်းင့်ှ တုတ်င့်ှ ထုိင်းိုင်ငံတိုရှိ အမ်ိနးီချင်းေဒသများထံမှ 

အကျိးြဖစေ်နသည့် အစနွအ်ဖျားြပည်နယ်များတင်ွ စးီပွားေရး ဖံွဖိးတိုးတကလ်ာေစြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

ထုိအချကမှ်ာ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရမ်ှးြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်င့်ှ မွနြ်ပည်နယ်များ တိုးတကဖံွ်ဖိးလာေရးအတကွ ်

မဟာဗျဟာြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ေကာင်းမွနစ်ာွ စမံီခန်ခွဲမမြပိုင်ပါက စနိေ်ခမများင့်ှယှဉ်တွဲြဖစ ်

လာိုင်သည့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ြဖစပ်ါလိမ့်မည်။ 

နယ်စပ်ေဒသများအတင်ွး စစမှ်နသ်ည့် ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို ေဖာေ်ဆာင်ေပးြခင်းမှာ ြမနမ်ာ၊ တုတ်င့်ှ အြခား 

ေဒသအစိုးရများအကား ဂုဏ်သိကာြမင့်မားသည့်၊ ကးီမားသည့် (သံတမနေ်ရးင့်ှ ပါဝါအေရး) ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရ�ကမ်ထက ် ပုိမုိကျယ်ြပန်သည့်တာဝနြ်ဖစပ်ါသည်။ စမံီကနိး်ကးီအချိမှာလည်း ြမနမ်ာင့်ှ တုတ် 

အစိုးရများအကား သေဘာတညီူထားပီး၊ ဥပမာအားြဖင့် ေရအားလပ်စစစ်ကုံ်များ တည်ေဆာကြ်ခင်းမျိး 

အတကွြ်ဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးအတကွအ်ကျိးရှိမနည်းသည့် အြခားေသာစမံီကနိး်များအတကွ ် တုတ ်
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ိုင်ငံဘကက်ဦးေဆာင်သည့် အဖဲွအစည်းကးီများ က တိုကတ်နွး်မများလည်းရှိပါသည်။50 ထုိအြပင်  ြပည်တင်ွး 

ေဈးကကွမ်ျားတင်ွလည်း တုတပ်စည်းတင်သွင်းေရာင်းချသူများမှ ေဈးေပါေပါြဖင့်တင်သွင်းသည့် လူသုံး 

ကနုပ်စည်းများြဖင့် ြပည့်ေနပီး၊ ထုိသူများမှာ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏နယ်စပ်ေဒသများထံမှ ကနု်ကမ်းပစည်းများင့်ှ 

စိုကပ်ျိးေရးကနုစ်ည်များကို ဝယ်ယူကသူများြဖစပ်ါသည်။ ထုိေကာင့်ြဖစေ်ပလာသည့် ကနုသွ်ယ်ေရးလုိေငွ 

ြပမ (နယ်စပ် ပုိကနု/်သွင်းကနုအ်များအြပားမှာ တရားဝင် မှတတ်မ်းေရးသွင်းြခင်းမရှိပါ) ကို တုတ်ိုင်ငံဘကမှ် 

ေငွအရင်းအှီးစးီဝင်လာမများြဖင့် ေထမိေစပီး၊ များေသာအားြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွး ေြမယာဝယ်ယူြခင်း 

များအတကွ ် စးီဝင်သည့်ေငွများြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းအေြခအေနက ြမနမ်ာိုင်ငံ နယ်စပ်ေဒသများတင်ွ တုတ ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဘဏလု်ပ်ငနး်ရင်ှများအလား ြဖစသွ်ားေစပါသည်။ ေဒသခံ ကချင်၊ ရမ်ှး င့်ှ ကရင် 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်အသုိင်းအဝုိင်းတင်ွ ၎င်းတိုကိုယ်ပုိင်ဘဏမ်ျားမရှိသည့်အတကွ ် တုတရ်င်းှီးြမပ်ှံသူများ 

ထံမှ ေငွေရးေကးေရးအရလမ်းမုိးမများကို တံုြပန်ိုင်စမ်ွးနည်းကပါသည်။ ေဖာြ်ပပါအချကအ်များအြပားတင်ွ 

ေဒသခစံးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရင်ှများက ြပည်ပိုင်ငံသားအမ်ိနးီချင်းများအေပမီှခိုရမမှာ ရနက်နုရ်ှိ လကဝ်ါးကးီ 

အပ်ုထားေသာ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားအေပ မီှခိုရနလုိ်အပ်ြခင်းထက ်ပုိမုိပါသည်။ 

ြပည်တင်ွးစးီပွားေရးဗဟုိချကမ်ျားမှ ဘာေငွပ့ံပုိးသည်ြဖစေ်စ ၊သုိမဟုတ၊် ြပည်ပမှ ဘာေငွပ့ံပုိးသည်ြဖစ ်

ေစ ရင်းှီးြမပ်ှံမစမံီကနိး်ကးီများတင်ွ စးီပွားေရးအရေပါင်းစည်းမကိုြဖစေ်စသည့် သကေ်ရာကမ်များ ရှိ-မရှိမှာ 

ေဒသခစံးီပွားေရးလုပ်ငနး်များအေပ လံကျသကေ်ရာကမ်များ (spillovers) အေပ မူတည်ပါသည်။ ထုိသုိ 

လံကျသကေ်ရာကမ်များမှာ အေပါင်းလကဏာေဆာင်ိုင်သလုိ အတုလ်ကဏာလည်း ရှိိုင်ပီး၊ ထုိရင်းှီး 

ြမပ်ှံမစမံီကနိး်ကးီများေကာင့် ေဒသတင်ွး ၏လုပ်ငနး်များ၏ စမ်ွးေဆာင်ရည်တိုးတကလ်ာမလား ၊သုိမဟုတ၊် 

ဆတုယု်တသွ်ားမလားအေပ မူတည်ပါသည်။ ကနုထု်တစ်မ်ွးအားကိုတိုးတကလ်ာေစမည့် နည်းပညာသစမ်ျား 

င့်ှ အသိအြမင်များကို ယူေဆာင်လာေပးလင် အေပါင်းလကဏာေဆာင်သကေ်ရာကမ်များ ရှိပီး၊ ြပည်တင်ွး 

ေဈးကကွမ်ျားအတကွ ် ယှဉ်ပိင်မြမင့်တကြ်ခင်းက ြပည်တင်ွးလုပ်ငနး်များ၏စမ်ွးေဆာင်ရည်ကို ထိခိုကေ်စ 

လင် အတုသ်ေဘာသကေ်ရာကသ်ည်ဟု ဆိုိုင်ပါသည်။ ထုိဘက်စှဘ်ကအ်ကား ဟနခ်ျက်ချနိည်ိိုင်ြခင်းမှာ 

ြပည်ပလုပ်ငနး်များ၏ ြပည်တင်ွးစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များအေပ အကျိးဆကသ်ကေ်ရာကမ်ကို အဆံုးအြဖတ ်

ေပးပါသည်။51 တုတရ်င်းှီးြမပ်ှံမများက ေဒသတင်ွးလုပ်ငနး်များကို ဖယ်ထုတပ်စသ်ည့် ဥပမာအများအြပား 

 
50 ဥပမာတစ်ခုမှာ ြမဝတီမိ၏ေြမာကဘ်က် ၁၅ ကလီိုမီတာသာေဝးသည့် ေရ�ကုကိတငွေ်ဆာငရ်�ကေ်နေသာ ကးီမားသည့် ဖံွဖိးေရးစီမံကန်ိး ြဖစ် 

ပါသည်။ ၎ငး်စီမံကန်ိးအတကွ ်ေဘဂျငး်အစုိးရ၏လက်တတံစ်ခြုဖစ်သည့် ယာထိုငး်အပ်ုစုကို ြမန်မာုိငင်ရံငး်ီှးြမပ်ံှမေကာမ်ရငှက် ၂၀၁၈ ခုှစ် ှစ်လယ် 

တငွ ်ခငွ့်ြပေပးထားပီး၊ ခငွ့်ြပချကအ်ရ ၂၅ ဧကအကျယရ်ှိ ေြမအေပတငွ ်အေသးစားဖံွဖိးေရးလပ်ုေဆာငရ်န်သာြဖစ်ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း လကရ်ှိ 

တငွ ် စီမံကိန်းသည် မူလခငွ့်ြပထားသည့် ပမာဏထကမ်ျားစွာေကျာလ်န်ွ၍ ေလဆိပ်တစ်ခ၊ု ကာစီုိများ၊ တကသုိလမ်ျား၊ ံုးများ၊ အမ်ိယာများှင့် 

မိေတာတ်စ်ခု၏ လိုအပ်သမကို ေနရာချထားေပုိငရ်န် ဧရယိာ ၃,၀၀၀ ဧက နီးပါးအထ ိ ရှိေနပီး၊ ဖံွဖိးေရးစီမံကန်ိးမှာ ေန�က်ဆုံးအဆင့်တငွ် 

ေဟာငေ်ကာငန်ယနိ်မိတမ် ရှိမည်ဟ ုခန်မှန်းပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းအတကွ ်ရငး်ီှးြမပ်ံှရန်လိုအပ်ချက်မှာ ကျပ် ၂၃.၃၅ ထရလီယီ ံ(အေမရကိန်ေဒလာ 

၁၅ ဘလီယီခံန်) ရှိုိင်ပီး၊ တတုုိ်ငင်တံစ်ခုတည်းက ဘာေငေွထာကပ့ံ်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၉ ရကေ်န မဇမိသတငး်စာပါ 

ဦးဘတငေ်ရး “ေရ�ကကုိ - လိဝှကတ်တု်မိေတာ”် (http://mizzima.com/article/shwe-kokko-secret-chinese-city) တငွ်ကည့်ပါ။ 
51 ုိငင်ြံခားတိုက်ိုကရ်ငး်ီှးြမပ်ံှမများအေပ သုေတသနများအရ ြပည်တငွး်လုပ်ငန်းများအေပ ၎ငး်၏အကျိးေကျးဇူးများမှာ နည်း ၂ သွယြ်ဖင့် 

လာပါသည်။ ြပည်ပလပ်ုငန်းများှင့် ေဒသခ ံ ပစည်းတငသွ်ငး်သူများအကား စာချပ်ပါ ချတိ်ဆကမ်များ (Contractual Linkages) က အသိပညာှင့် 

ေကာငး်မွန်သည့်လပ်ုနည်းလပ်ုဟန်များအား တရားဝင် လိုကန်�ကျင့်�ကေံစမကို အားေပးပီး၊ ြပည်တငွး်ပစည်းတငသွ်ငး်သူများက ၎ငး်တို၏ နည်း 

ပညာှင့် အရည်အေသွးစံန်းများကို ြမင့်တငရ်ာတငွ ်အေထာကအ်ပ့ံေပးပါသည်။ ဒုတယိနည်းမှာ သပ်ုြပြခငး်မှသကေ်ရာက်မများ (Demonstration 

effects) ဟ ု ေခပီး ၎ငး်မှာ ေလလ့ာကည့်ြခငး်မှြဖစ်ေစ ၊သုိမဟတု၊် ြပည်ပကုမဏမီျား ေလက့ျင့်သငတ်န်းေပးလိုက်သည့် လပ်ုသားများကို ငာှးရမ်း၍ 

ြဖစ်ေစ ြပည်တငွး်လပ်ုငန်းများက ြပည်ပနည်းပညာများ ၊သုိမဟုတ၊် စီမံခန်ခွဲမနည်းန�များကို အတခုိုးေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည် (Reyes ၂၀၁၈)။ 

ထိုေတးွဆချကမှ်ာ ဖံွဖိးတိုးတက်မအဆင့်မတညီူသည့်ေဒသများရှိေသာုိငင်တံစ်ုိငင်အံတငွး် ေဒသများအကားေပါငး်စည်းြခငး်ှင့်လည်း သကဆုိ်င် 

ပါသည်။ 

http://mizzima.com/article/shwe-kokko-secret-chinese-city
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မှာ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများတင်ွ ရှိေနပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ေဒသတင်ွး ကးူလူးဆကဆ်ေံပါင်းစည်းမက 

အေပါင်းလကဏာေဆာင်သည့် လံကျသကေ်ရာကမ်များကို ြဖစေ်စိုင်ပီး၊ ေဒသခြံပည်သူများက ရင်းှီးြမပ်ှံ 

ိုင်မည့်၊ ယှဉ်ပိင်ိုင်မည့်၊ ကိုယ်ပုိင်စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ထူေထာင်ိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို ရရှိေစ 

မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအချနိ်တင်ွ ေဒသတင်ွးစးီပွားေရးရပ်ဝနး်များအတွက ် ဘာေငွလကလှ်မ်းမီိုင်မကို 

တိုးတကလ်ာေစြခင်းြဖင့် ေဒသတင်ွး ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမှ်ာ အေရးပါသည့်အခနး်ကမှ ပါဝင်လာ 

မည်ြဖစ်ပီး၊ ြပည်တင်ွး၌ပင် မတည်ေငွရင်းများ တိုးတကေ်စြခင်းြဖင့် ၎င်းေဒသများတင်ွ မ�ကံစဖူး ေအာင်ြမင် 

ကးီပွားမကို ြဖစေ်စမည်ြဖစပ်ါသည်။ တစခ်ျနိတ်ည်းမှာပင် ြမနမ်ာိုင်ငံအေနြဖင့် အင်အားကးီမားသည့် 

အမ်ိနးီန�းချင်းင့်ှရင်ဆိုင်ရာတင်ွ အချပ်အြခာအာဏာကို ထိနး်သိမ်းထားိုင်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ေငေွရးေကးေရးသမဝါယမများှင့် အေသးစားေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစညး်များထက် ေကျာလွ်န် 

ေစြခငး် 

ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ကချင်ြပည်နယ်င့်ှ အြခားဖံွဖိးမနမ့်ိသည့်ေဒသများတင်ွ အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရး 

ေကးေရးစနစက်ို ကျယ်ြပန်လာေစမည့်အေကာင်းဆံုး မဟာဗျဟာမှာ အဘယ်နည်း။ အေထာကအ်ထားများ 

ကနြ်ပသည်မှာ ဘဏေ်ချးေငွအများစမှုာ မိြပဗဟုိချကမ်ျား ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတကွြ်ဖစ်ပီး၊ အစနွအ်ဖျား 

ေဒသများတင်ွမဟုတပ်ါ။ တစေ်နရာတည်းတင်ွ စစုည်းလွနး်သည့် ပုဂလိကဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက် ဟနခ်ျကညီ် 

ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို ြဖစေ်စမည်မဟုတ၍် ရနက်နုတ်င်ွုံးချပ်ထားရှိသည့် ပုဂလိကဘဏတ်စဘ်ဏထ်က ်

ေဒသတင်ွး လူထုင့်ှပုိမုိနးီကပ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတစရ်ပ်ကို လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာ ်

လည်း ထုိေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းသည် သမားုိးကျ သမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွ 

အစည်းများကဲ့သုိမဟုတဘဲ် အရ�ယ်အစားကးီမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစမံီကနိး်များကို ဘာေငွပံပုိးိုင်စမ်ွးရှိရ 

မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိဆိုရြခင်းမှာ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးတင်ွ သမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရး 

အဖဲွအစည်းများ၏ အခနး်ကမရှိပါဟု ဆိုလုိြခင်းမဟုတဘဲ် ၎င်းတို၏ပ့ံပုိးမကို ြမင့်တင်ရနလုိ်အပ်ြခင်းသာ 

ြဖစပ်ါသည်။ 

ေဒသခလူံထု၏ ေငွေရးေကးေရးစနစတ်င်ွပါဝင်ိုင်မကိုြမင့်တင်ိုင်ရန ် ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်ဖဲွချပ်က 

အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း ၂၀၀ ေကျာ် (စစုေုပါင်း အဖဲွဝင် ၂၀၀,၀၀၀ ေကျာ ် ရှိ) ပါဝင်သည့် အေသးစား 

ေငွစေုငွေချးအသင်းများကနွယ်ကတ်စခ်ကုို ထူေထာင်ထားပါသည်။ ရမ်ှးြပည်နယ်ေြမာကပုိ်င်းတင်ွ ဝမ်ေမတာ 

ေချးေငွအသင်းသည် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ဗုဒဘာသာေကျာင်းကနမ်ျားတင်ွ အေြခြပသည့် အကျယ်ြပန်ဆံုးေသာ 

ေငွစု/ေငွေချးအစအီစဉ်ကို လုပ်ေဆာင်လျကရ်ှိပါသည်။ ၎င်းေအာကရ်ှိ အဖဲွဝင် ၁၄၀,၀၀၀ ခန်ပါဝင်သည့် 

ေချးေငွအသင်း ၄၀၀  ေကျာမှ်ာ အထူးသြဖင့် ရမ်ှးင့်ှ ကချင်ြပည်နယ်တိုတင်ွရှိသည့် ဘုရားေကျာင်းကနမ်ျားတင်ွ 

အေြခစိုကပ်ါသည်။52 ထုိေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းအဖဲွများမှာ ဆင်းရ ဲ

မ်ွးပါးမတိုကဖ်ျကေ်ရးတင်ွ အေရးပါသည်မှာ အေသအချာြဖစေ်သာလ်ည်း အစနွအ်ဖျားေဒသများတင်ွ စးီပွား 

ေရးဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတကွမူ် ၎င်းတို၏သကေ်ရာကမ်မှာ အကန်အသတြ်ဖင့်သာြဖစပ်ါသည်။ 

 
52 အေသးစိတအ်တကွ ်ေန�ကဆ်ကတ်ွဲတငွ ်ကည့်ပါ။ 
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အေကာင်းရင်းတစခ်ျကမှ်ာ ထုိလုပ်ငနး်များတင်ွ ေငွြဖစလွ်ယ်မရှိေစရန ် ြပင်ပဘဏမ်ျားအေပမီှခိုရ၍ြဖစပ်ါ 

သည်။ ၎င်းတိုမှာ ဘဏလု်ပ်ငနး်မဟုတသ်ည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသာြဖစရ်ာ ဗဟုိဘဏထံ်မှ 

ေငွြဖစလွ်ယ်ေစေရးတင်ွ အကျံးဝင်မည်လည်းမဟုတပ်ါ။ ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ဖနတ်းီြခင်းြဖင့် ဗဟုိ 

ဘဏ၏်ေငွြဖစလွ်ယ်ကမူအေထာကအ်ပ့ံများမှာ အစနွအ်ဖျားေဒသများသုိ ေရာကလ်ာေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ထုိဘဏမ်ျားက ေဖာြ်ပပါ လူမဘဝအကျိးြပ သမဝါယမင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများကို 

ေထာကပ့ံ်ေပးိုင်မည်ြဖစသ်လုိ ပုဂလိကင့်ှ ြပည်သူအခနး်က ရင်းှီးြမပ်ှံမကီးများအတကွ ် ဘာေငွ 

ပ့ံပုိးိုင်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

အဘယ်ေကာင့် ေဒသ ၊သုိမဟုတ၊် ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျားကို အဓိကရည်နး်၍ တိုကတ်နွး်ရပါသနည်း။ 

အေြဖမှာ ထုိေဒသများရှိ မ်ွးပါးသူများအတကွ် စားနပ်ရကိာ ဖူလုံေစေရး ကညီူိုင်ရန်င့်ှ ၎င်းေဒသများတင်ွ 

အစားအစာထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတကွ ် ေထာကပ့ံ်ိုင်ရန ် ြဖစ်ပါသည်။ စးီပွားေရးတိုးတကမ်ချနိခ်င်ွလာမေရး 

အတကွ ်အစနွအ်ဖျား တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များတင်ွ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ သွကလ်ကဖံွ်ဖိးလာေစရန ်

လုိအပ်ပါသည်။ ထုိအတကွ ် လုပ်ငနး်များက ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်မည့်ဘာေငွကို ရရှိိုင်ကမှသာြဖစ်င်ပါသည်။ 

ပုဂလိကေဈးကကွတ်နွး်အားများက ရင်းှီးြမပ်ှံမရှိလာေစရန ် ေမာင်းင်ှရမည်ြဖစေ်သာလ်ည်း အေြခခ ံ

အေဆာကအ်အံု အားနည်းြခင်း၊ လုပ်သားများ၏ကမ်းကျင်မနမ့်ိြခင်းင့်ှ လုပ်ငနး်ကနုက်ျစရတိမ်ျား ကးီြမင့် 

ြခင်းတိုက အစနွအ်ဖျားေဒသများသုိ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဆွဲေဆာင်ိုင်စမ်ွးကို အားေလျာေ့စပါသည်။ ထုိအေြခ 

အေနက ေဒသတင်ွးအာဏာပုိင်များအတကွ ် အေရးပါသည့်အခနး်ကကို ြဖစေ်စပါသည်။ အထူးသြဖင့် 

ြပည်နယ်အပ်ုချပ်ေရးအာဏာပုိင်များင့်ှ ေဒသတင်ွး မိနယ်င့်ှေကျးလကအ်ပ်ုချပ်ေရးတာဝနရ်ှိသူများ ြဖစ ်

ပါသည်။ ဗဟုိအစိုးရက အရာရာတင်ွ လုိအပ်ချကမ်ရှိြဖည့်ဆည်းိုင်မည်မဟုတသ်ကဲ့သုိ စးီပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတကမ်ကို ပုဂလိကကကို အားြပ၍ တနွး်တင်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအတကွ ် ဗဟုိအစိုးရက မူေဘာင် 

ချေပး၍ ေဒသအေကာင်းအေကာင်းဆံုးသိသည့်ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရက ထိေရာကေ်အာင်ြမင်ေအာင် 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဖကဒ်ရယ်စနစက်ျင့်သုံးသည့်ိုင်ငံများတင်ွ ေဒသ�ရအစိုးရများအတကွ ်

လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားခွဲေဝသတမှ်တြ်ခင်း (တနည်းအားြဖင့် မည်သည့်အစိုးရအလာကို မည်သုိေသာ တာဝန ်

ဝတရားအတကွ် ဗဟုိချပ်ကိုင်မေလာခ့ျေပးသင့်သည်ကို စဉ်းစားြခင်း) ကို Principle of subsidiarity ဟု 

ေခပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း လကရ်ှိ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ အဖဲွအစည်းပုိင်းတည်ေဆာကမ်အရ ေဒသဆိုင်ရာ 

အစိုးရများတင်ွ ဘာေရးအရစမံီလုပ်ကိုင်ခင့်ွမှာ အနည်းငယ်သာ ရှိထားပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများမှာ 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရထံမှ လဲေြပာင်းေထာကပ့ံ်ေငွများအေပ မီှခိုရပီး၊ ေဒသချိတဲ့ေလ လဲေြပာင်းေထာကပ့ံ်ေငွ 

ပုိရေလြဖစပ်ါသည်။53 ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအေပ ဘာေရးအရမီှခိုရသြဖင့် ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများင့်ှ 

ေဒသတင်ွးစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ပုိင်အလားအလာကို ကိုယ်တိုင်ဖနတ်းီတည်ေဆာက်ိုင်မ 

အားနည်းပါသည်။ 

ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ ေငွစဘုဏမ်ျား (Sparkassen) သည် ဗဟုိအစိုးရေအာက ်ေဒသ�ရအဆင့် အေြခခအံေဆာက ်

အအံုများတင်ွ ဘာေငွပ့ံပုိးရာအတကွ ် အေရးပါသည့်ေမာင်းတံအြဖစ ် ရှိပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ အဖဲွ 

အစည်းတည်ေဆာကပုံ်ကွဲြပားြခားန�းေသာလ်ည်း ထုိသုိေသာလုိအပ်ချကမ်ျားမှာ မည်သည့်ေဒသဆိုင်ရာ 

အစိုးရများအတကွမ်ဆို တညီူပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ဂျာမနီိုင်ငံရှိ ေငွစဘုဏမ်ျားင့်ှ သမဝါယမဘဏမ်ျားမှာ 

 
53 (Collignon ၂၀၁၈) တငွ ်ကည့်ပါ။  
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ဗဟုိဘဏထံ်မှေငွြဖစလွ်ယ်ကမူကိုရရှိိုင်သည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်အြဖစ ် ရပ်တည်ိုင်သြဖင့် ေဖာြ်ပပါ (ေဒသ�ရ 

အဆင့် အေြခခအံေဆာကအ်အံုများအတကွ ်ဘာေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းကဲ့သုိေသာ) တာဝနမ်ျားကို လုပ်ေဆာင် 

ိုင်ကပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွမူ သမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် 

ေငွြဖစလွ်ယ်မအတကွ ် ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားအေပ မီှခိုရသြဖင့် ထုိအဖဲွအစည်းများ၏ ေငွထုတ် 

ေချးိုင်စမ်ွးကို အကန်အသတြ်ဖစေ်စပါသည်။ ဘဏအ်ြဖစရ်ပ်တည်ိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာဖံွဖိးေရးဘဏ ်

တစဘ်ဏက်ို ထူေထာင်ိုင်ြခင်းြဖင့် ထုိဘဏသ်ည် ဗဟုိဘဏထံ်မှေငွြဖစလွ်ယ်မကို တိုကုိ်ကအ်ေထာကအ်ပ့ံ 

ရရှိိုင်ပီး၊ ၎င်းက ေဒသတင်ွးစမံီကနိး်များအတကွ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတကွ ် ြပနလ်ည်အသုံးချိုင်ေစမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ ထုိနည်းအားြဖင့် ေငွေကးစဆီင်းမကို ဗဟုိအချကအ်ြခာေဒသများမှ အစနွအ်ဖျားေဒသများသုိ 

ေြပာင်းလဲစးီဝင်ိုင်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ကချင်ြပည်နယ်အတကွ ်ေရှေြပးစမံီကနိး် 

ေရှေြပးစမံီကနိး်တစခ်အုြဖစ ် ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ ် ထူေထာင်ိုင်ေရးကို အဆိုြပတင်ြပလုိပီး၊ ထုိ 

စမံီကနိး်ေအာင်ြမင်လင် ရမ်ှး၊ ချင်း၊ ကယားင့်ှ ရခိုင်ြပည်နယ်တိုအပါအဝင် အြခားတိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ် 

များကို အားေပးလံေဆာ်ိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ကချင်ြပည်နယ်ကို ေရှေြပးစမံီကနိး်အတကွေ်ရ�းချယ်ရသည့် အေကာင်းရင်းများစာွ ရှိပါသည်။ ပထမဦးဆံုးမှာ 

ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ လတတ်ေလာစှမ်ျားအတင်ွး ေဒသခစံးီပွားေရးလုပ်ငနး်အသုိကအ်ဝနး်များ အားေကာင်း 

ေမာင်းသန ် ေပထွကလ်ာက၍ြဖစပ်ါသည်။ ကချင်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငနး်ရင်ှများအသင်းတင်ွ စနွ်ဦးတထွီင် 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး် ၅,၀၀၀ ေကျာခ်န်ပါဝင်ပီး၊ မတညီူသည့် လုပ်ငနး်များ၊ ကိုးကယ်ွမများင့်ှ တိုင်းရင်းသား 

အပ်ုစမုျားကို ေပါင်းစထုားပါသည်။ အဖဲွဝင်လုပ်ငနး်များမှာ အဓိကအားြဖင့် စှစ်ဉ် စစုေုပါင်းေရာင်းချရမ 

ေဒလာ ၁၀,၀၀၀ မှ ေဒလာ ၅ သနး်အတင်ွးရှိ အငယ်စားင့်ှအလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ြဖစ်က 

ပါသည်။ ထုိလုပ်ငနး်များသည် လုပ်ငနး်တိုးချဲရနအ်တကွ ် အေသးစားေချးေငွအသင်းများထုတေ်ချးိုင်သည့် 

ပမာဏထက ် ပုိမုိကးီမားေသာေချးေငွကိုထုတေ်ချးိုင်မည့်အစအီစဉ်များ လုိအပ်ပီး၊ လုိအပ်သေလာက ် 

ေချးေငွကို မရရှိေကာင်းကိုလည်း လုပ်ငနး်ပုိင်ရင်ှများက ေစာဒကတကေ်လ့ရှိပါသည်။54 ဥပမာအားြဖင့် 

ကတိမု်န်တိုကအ်တကွ ် မုန်ဖုတမီ်းဖုိြဖစေ်စ၊ ပုဂလိကေဆးုံတစုံ်အတကွ ် စကက်ရိယိာအသစတ်စခ်ြုဖစေ်စ 

ဝယ်ယူ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းအတကွ ်အေသးစားေငွစေုငွေချးလုပ်ငနး်တစခ်ကု ထုတေ်ချးိုင်သည့်ပမာဏထက ်

ပုိ၍ ဘာေငွလုိအပ်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဒတုယိအေကာင်းရင်းမှာ ြမနမ်ာိုင်ငံအေရှေြမာကရ်ှိ တုတ်ိုင်ငံင့်ှကပ်လျက ် အစနွအ်ဖျားေဒသများြဖစပ်ါ 

သည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ အဓိကေနရာများ (မ�ေလး၊ ေနြပည်ေတာ်င့်ှ ရနက်နု)် သုိ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးင့်ှ 

ဆကသွ်ယ်ေရးလမ်းေကာင်းများ ရှိေသာလ်ည်း၊ အေြခခအံေဆာကအ်အံုများမှာ အားနည်းသည့်အတကွ ်

ကချင်ြပည်နယ်ကို တစသီ်းတစြ်ခားြဖစေ်စပါသည်။ ထုိအတကွ ် ေဒသတင်ွး ဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် ေဒသခံ 

အသုိကအ်ဝနး်အေပ မီှခိုရပီး၊ ထုိအသုိကအ်ဝနး်မှာလည်း ဘာေငွလကလှ်မ်းမီိုင်မ ြမင့်တကလ်ာရန ်

လုိအပ်ေနပါသည်။ တြခားတစ်ဖက်တွင် (တရားဝင်ြဖစ်ေစ၊ တရားမဝင်ြဖစ်ေစ) တုတ်ုိင်ငံှင့်ကုန်သွယ်ေရးမှာ 

 
54 ေရးသားသူက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီအတငွး်တငွ ်သွားေရာကေ်လလ့ာခဲ့ပါသည်။ 



ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ၁၆  ၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄ 
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ေကာင်းစာွ အေြခကျေနပီးြဖစ်ပီး၊ ြပည်နယ်၏စးီပွားေရးမှာ တုတ်ိုင်ငံ၏လမ်းမုိးမအတကွ ်စိုးရမ်ိရပါသည်။ 

ထုိေကာင့် ေဒသတင်ွးစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များတင်ွ ြပည်တင်ွးင့်ှ ြပည်ပကနုသွ်ယ်ေရးမှတဆင့် တိုးတက် 

ကးီပွားလာေရးင့်ှ ကနုသွ်ယ်ေရးလမ်းေကာင်းကို ြမနမ်ာြပည်အလယ်ပုိင်း ဖံွဖိးမအချကအ်ြခာများင့်ှ ေပါင်း 

စည်းိုင်ေရးတိုအတကွ ် သဘာဝေပးထားချကရ်ှိပါသည်။ ထုိေပးထားသည့်အချကအ်ြခာကျမက တုတ်ိုင်ငံ 

၏ယှဉ်ပိင်မင့်ှရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ေကာင်းစာွရင်ဆိုင်ိုင်ရန ် ြပည်နယ်စးီပွားေရးကို အားြဖည့်ေပးိုင်ပါ 

သည်။ 

တတယိအေကာင်းရင်းမှာ ကချင်ြပည်နယ်သည် သဘာဝသယံဇာတေပါကယ်ွဝ၍ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ 

သဘာဝသယံဇာတကယ်ွဝမသည် ဤေဒသတင်ွ အဓိကြဖစ်ပါသည်။ ထုိအချကမှ်ာ ဘဏထူ်ေထာင်ေရး 

အတကွ ် အားသာချကြ်ဖစ်ပီး ၎င်းက ချမ်းသာကယ်ွဝသူအနည်းငယ်ထံမှ ဘဏထံ်သုိ ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်မည့် 

အရင်းအြမစမ်ျားကို စးီဝင်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေဒသခံစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကလည်း ေချးေငွရရှိရနအ်တကွ် 

လကခ်ထုိံကသ်ည့်အေပါင်ပစည်းကို ရာှရမည်ြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း သဘာဝသယံဇာတေပါကယ်ွဝ 

ြခင်းက အားနည်းချကလ်ည်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ သဘာဝသယံဇာတကယ်ွဝြခင်းက စးီပွားေရးတိုးတကေ်စ 

မည်ဟု အာမမခေံသာလ်ည်း၊ တကယ်တမ်းတင်ွ ဆတုယု်တေ်စသည်ဆိုြခင်းက ပုိမှနက်နတ်တ်ပါသည်။ 

ထုိအချကက် စးီပွားေရးပညာရင်ှများက သယံဇာတကေပးသည့်ကျနိစ်ာ (resource curse) ဟု ဆိုကပီး၊ 

ထုိဝိေရာဓိအရ သဘာဝသယံဇာတကယ်ွဝသည့်ိုင်ငံများမှာ စးီပွားေရးတိုးတက်နး်နမ့်ိြခင်း၊ ဒမုိီကေရစ ီ

ေရခေံြမခေံကာင်းမြဖစေ်စြခင်း င့်ှ (သယံဇာတမကယ်ွဝသည့်ိုင်ငံများင့်ှယှဉ်လင်) ဖံွဖိးတိုးတကမ်ရလဒ ်

များနမ့်ိြခင်းတို ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ထုိသုိြဖစရ်သည့်အေကာင်းရင်းမှာ သယံဇာတထွကက်နုမ်ျား၏ေဈးနး်များ 

အတကအ်ကျများြခင်းင့်ှ ိုင်ငံြခားေငွလဲနး်များြမင့်ထားြခင်းတိုေကာင့်သာမဟုတဘဲ် သယံဇာတပုိင်ဆိုင် 

ခင့်ွင့်ှဆက်ယ်ွသည့်ပဋိပကများင့်ှ ပုိပီးသကဆ်ိုင်ပါသည်။ အကျိးစးီပွားအပ်ုစမုျားအကား ပါဝါ၊ ကယ်ွဝ 

ချမ်းသာမင့်ှ အရင်းအြမစမ်ျားမှအကျိးရှိမတိုင့်ှပတသ်က၍် မကာခဏဆိုသလုိ ြပင်းြပင်းထနထ်နြ်ဖစပွ်ား 

ကသည့် ယှဉ်ပိင်မများြဖစေ်စပါသည်။ ေဒသခြံပည်သူများ၏ ကမ်းကျင်မစမ်ွးရည်င့်ှ ကနုထု်တစ်မ်ွးအား 

တိုးတကေ်စေရးကို လျစလ်ျထား၍ ဝင်ေငွလမ်းေကာင်း ေကာင်းေနသည့်အလီစမ်ျားက ကယ်ွဝသထက ်

ကယ်ွဝလာပီး၊ ရင်းြမစမ်ျားကို လကလှ်မ်းမမီကသူများမှာမူ များစာွေန�ကက်ျကျနေ်နခဲ့ပါသည်။ အစိုးရင့်ှ 

စစတ်ပ်ကို ထိနး်ချပ်ထားိုင်သည်ြဖစရ်ာ ထုိအလီစမ်ျားက ကျနြ်ပည်သူများ၏အေြခအေနကို လစလ်ျ 

ထားိုင်ပါသည်။ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်၏ေမာင်းတမံျားြဖစသ်ည့် ပညာေရး ၊သုိမဟုတ၊် နည်းပညာတင်ွ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမမှာ ထုိနယ်ေြမမှထွက၍် ေရ�ေြပာင်းသွားလာသူများအတကွသ်ာ ြဖစ်ိုင်ပီး၊ ေဒသ၌ကျနေ်နသူ 

များအတကွမူ် လမ်းမုိးမရှိသူများင့်ှနးီကပ်မှသာ ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအတကွ် သဘာဝသယံဇာတကယ်ွဝမက 

ိုင်ငံေရးအတကွ ်ဆိုးကျိးများကို ဖနတ်းီိုင်ပီး၊ ကာလရည်ှတင်ွ ချမ်းသာေအာင်ြမင်မကိုဖနတ်းီိုင်မည့်ရင်းြမစ ်

များကို ဖျကစ်းီပစပ်ါသည် (Dapice ၂၀၁၆)။ 

ြမနမ်ာိုင်ငံမှာ သယံဇာတကျနိစ်ာကို ခစံားေနရေကာင်း သကေ်သသာဓကအများအြပားရှိပါသည်။ သဘာဝ 

သယံဇာတများ (အဖုိးတနေ်ကျာကမ်ျား၊ ေရ� င့်ှ သစေ်တာများ) င့်ှပတသ်က၍်ြဖစပွ်ားရသည့် ပဋိပကများမှာ 

ကချင်ြပည်နယ်၏ိုင်ငံေရးမုိးေလဝသအေပ ဆယ်စုစှေ်ပါင်းများစာွ လမ်းမုိးခဲ့ပါသည်။ လကရ်ှိတင်ွ ကယ်ွဝမ 

အများစမှုာ ပုဂလိကင့်ှ ြပည်ပအကျိးစးီပွားများအတကွ ် ြဖစေ်စပီး၊ ထုိဝင်ေငွရလမ်းကို ထိနး်ချပ်ကိုင်တယ်ွ 

ခင့်ွရေရးမှာ တိုင်းရင်းသားများအကား ပဋိပကင့်ှြပည်တင်ွးစစက်ိုေလာင်ငီးေစသည့် အဓိကအေကာင်းရင်း 
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တစခ်ြုဖစပ်ါသည်။ တပ်မေတာအ်စိုးရက သယံဇာတအရင်းအြမစအ်များအြပားကို ထိနး်ချပ်လုပ်ကိုင်ခင့်ွ 

ရယူထားပါသည်။ တပ်မေတာ်င့်ှ အကျိးစးီပွားတအူလီစမ်ျားက သယံဇာတများ တးူေဖာထု်တလု်ပ်ြခင်းကို 

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစမုျားက ကန်ကကွ်ကပီး၊ သဘာဝသယံဇာတများကို ထိနး်ချပ်ိုင်ခင့်ွရှိေနြခင်းကလည်း 

ထုိအစအုဖဲွများကို အားေကာင်းေစပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံကို “ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာေသာ ဒမုိီကေရစီိုင်ငံ” 

ြဖစေ်စေရးေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ ထုိေဒသများရှိေနထုိင်သူများက ၎င်းတိုသည် ြပည်နယ်၏ အန�ဂတဖံွ်ဖိးတိုး 

တကမ်၌ မတစာွပါဝင်ခစံားခင့်ွရှိသည်ဟု ေမာလ်င့်ိုင်ေစမှသာ ြဖစ်ိုင်ပါမည်။ သုိြဖစရ်ာ ေငွေရးေကးေရးစနစ ်

တင်ွ အားလုံးပါဝင်ိုင်ေစေရးကိုလည်း အာုံစိုကရ်န ် လုိအပ်လာပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရး 

ဘဏက် ေရရည်ှတင်ွ စးီပွားေရးအကျိးရလဒမ်ျားထွကေ်ပလာေစမည့် ကနုထု်တစ်မ်ွးအားြမင့်တင်ေရး        

ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားအတကွ ် ေငွေရးေကးေရးရင်းြမစမ်ျားကို ေထာကပ့ံ်ေပးရာတင်ွ ကညီူိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။   

ထုိရည်ရ�ယ်ချကမှ်ာ ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမများအတကွသ်ာမဟုတဘဲ် အစိုးရ၏မူဝါဒများကိုလည်း အေထာက ်

အပ့ံြပိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ သဘာဝသယံဇာတများမှ ေရတိုသေဘာ အေြမာကအ်များရေငွများကို ေဒသခ ံ

များအကျိးေကျးဇူးရှိေစရန ် စမံီခန်ခွဲရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေန�ေ်ဝကဲ့သုိေသာ သဘာဝသယံဇာတေပါကယ်ွဝ 

သည့် အြခားေသာိုင်ငံများတင်ွ သဘာဝသယံဇာတများမှ ရေငွများကို စဉ်ဆကမ်ြပတရ်င်းှီးြမပ်ှံမများ 

တစဆ်င့် ေရရည်ှရေငွြဖစလ်ာေစရန ်စမံီခန်ခွဲိုင်မည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများကို ထူေထာင်ထားရှိပါ 

သည်။ ကချင်ြပည်နယ် ဖံွဖိးေရးဘဏမှ်ာ သယံဇာတထိနး်ချပ်ကိုင်တယ်ွခင့်ွများမှ အကျိးအြမတမ်ျားကို 

အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များက ထိေရာကအ်ကျိးရှိေစသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများြဖစေ်စရန ်

ေြပာင်းလဲေပးိုင်ြခင်းြဖင့် အလားတေူဆာင်ရ�က်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး၊ အကျိးရလဒမ်ျားကို ေဒသခလူံထုက မတစာွ 

ခစံားိုင်ေစ မည်ြဖစပ်ါသည်။55 

စတတုအေကာင်းရင်းမှာ ကချင်ြပည်နယ်မှာ လူဦးေရအားြဖင့်ိင်းယှဉ်လင် နည်းပါးပီး (၂၀၁၄ ခုစှတ်င်ွ ၁.၇ 

သနး် ေအာကသ်ာရှိ) ထုိအတကွ ် ကချင်အသုိကအ်ဝုိင်းမှာ ပုိမုိေပါင်းစည်းမိရှိပါသည်။ ေဒသတင်ွးအလီစမ်ျား 

သည် တစဦ်းင့်ှတစဦ်း ေကာင်းစာွသိ၍ အချင်းချင်းလည်း ယုံကည်မြမင့်မားပါသည်။ ၎င်းအချကမ်ျားက 

ေဒသတင်ွး ေငွေချးယူသူများအကား တစဦ်းင့်ှတစဦ်းေစာင့်ကည့်ိုင်ြခင်းကိုြဖစေ်စပီး ေငွေရးေကးေရးစနစ ်

တင်ွ အားလုံးပါဝင်ိုင်မကို ပ့ံပုိးေပးိုင်ပါသည်။ ရမ်ှးြပည်နယ်င့်ှ ကချင်ြပည်နယ်တိုရှိ ဘုရားေကျာင်းကန ်

အေြခြပ ေငွစေုငွေချးဝနေ်ဆာင်ေပးသည့် ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းတို၏ အလားတအူေတွအ�ကံမျိး 

ြဖစပ်ါသည် (ေန�ကဆ်ကတ်ွဲတင်ွ ဖတ်ိုင်ပါသည်)။ ေကာင်းမွနသ်ည့်ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစတ်င်ွ ယုံကည်မမှာ 

လုိအပ်ချကတ်စရ်ပ်ြဖစ်ပီး၊ ကချင်အမျိးသားများအကား နးီကပ်သည့်ေပါင်းစည်းမက ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိး 

တိုးတကေ်ရးဘဏက်ို ေအာင်ြမင်စာွထူေထာင်ိုင်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအတကွ ် ကချင်အသုိကအ်ဝနး်၏ 

 
55 ယေန ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိငရ်ာေပးထားချကမ်ျားမှာ ယံုကည်မ ၊သုိမဟတု၊် သာတညီူမြဖစ်မကို အာမခုိံငသ်ည်ချည်းေတာ ့မဟုတပ်ါ။ ဥပမာ 

ကိုဗစ် ၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတငွး် ေဒသခစီံးပွားေရးလပ်ုငန်းအပ်ုစုတစ်ခကု ကချငြ်ပည်နယရ်ှိ ေဆးံုတစ်ံုကို အဆင့်ြမင့်တငေ်ရးတငွ် 

ရငး်ီှးြမပ်ံှရန် အေမရကိန်ေဒလာ သန်းတစ်ဝကခ်န်ကို စုစည်းကသည်။ ထိုေန�ကတ်ငွ ်ေဒသတငွး် စုစည်းေကာကခ်၍ံရသည့်ေငကွို ြပည်နယအ်စုိး 

ရက ေဒသတငွး်ေဆးံုများအတွက ်သုံးစဲွလိမ့်မည်ဟ ုေမာမှ်န်းလျက ်ထိုေငကွို ကချငြ်ပည်နယအ်စုိးရကို လဲေြပာငး်ေပးလိုက်သည်ဆုိပါစုိ။ သုိေသာလ်ည်း 

ဖဲွစည်းပုံအေြခခဥံပေဒအရ ထိုေငမွျားသည် ြပည်ေထာငစု်အစုိးရထံသာ လဲေြပာငး်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး၊ ေဒသခလံထူကုို အကျိးြဖစ်ေစမည်မဟတုပ်ါ။ 

ထိုအေတွအ�ကံများက စိတေ်စတန�ေကာငး်ြဖင့် လပ်ုေဆာငမ်များကို အဟန်အတားြဖစ်ေစပီး၊ ကချငြ်ပည်နယဖံွ်ဖိးေရးဘဏထ်ူေထာငြ်ခငး်ကို 

ေှ�င့်ေှးေစုိငပ်ါသည်။ 
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လူမေရးအရစစုည်းမက ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းအသစထူ်ေထာင်ေရးအတကွ ် လုိက ်ေလျာညီေထွရှိေစ 

ပါမည်။ 

 

ငိမ်းချမ်းေရးအရ ိုင်ငံေရးအခင့်ွအလမ်းတစရ်ပ် 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏထူ်ေထာင်ေရးအတကွ ် အေရးကးီသည့် အြခားအေကာင်းြပချကတ်စခ်လုည်း 

ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာငိမ်းချမ်းေရးြဖစပ်ါသည်။ ကချင်လွတလ်ပ်ေရးတပ်မေတာ(်KIA) င့်ှ တပ်မေတာအ်ကား 

ရာစုစှဝ်ကတ်စခ်ုကာ ြပည်တင်ွးစစက်ို ြပည်သူများက ငီးေငွစတိပ်ျကေ်နကပီြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း 

ပဋိပကမှာ ေဒသခလူံထုအတကွ ် စးီပွားေရးအလားအလာများမရှိြခင်းက ေလာင်စာြဖည့်ေပး၍ြဖစရ်သည်ဆို 

သည့်အချကအ်ေပ မည်သူကမ ကန်ကကွ်ိုင်မည်မဟုတပ်ါ။ ေဒသဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို ပ့ံပုိးေပးိုင်ရန ်သီးသန် 

ရည်ရ�ယ်ထားသည့်ဘဏတ်စခ်ကုို ထူေထာင်ိုင်ြခင်းြဖင့် ေနြပည်ေတာရ်ှိ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရက “ငိမ်းချမ်းပီး 

သာယာဝေြပာေသာ ဒမုိီကေရစီိုင်ငံေတာ”် ြဖစေ်စေရးအတကွ ် ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ေနေကာင်းကို အချကြ်ပ 

ိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ကချင်လွတလ်ပ်ေရးတပ်မေတာ်င့်ှ ကချင်တိုင်းရင်းသားအပ်ုစမုျားအတကွ ် ၎င်းမှာ 

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ်အတကွ ် အစိုးရ၏ ကတကိဝတြ်ပမသေကတြဖစပ်ါသည်။ ကချင်စးီပွားေရး အသုိက် 

အဝနး်အတကွ ် ေဒသဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဘဏမှ်ာ ၎င်းတို၏လုပ်ငနး်များကို တိုးချဲိုင်မည့်၊ အလုပ်အကိုင်သစ ်

များကို ဖနတ်းီိုင်မည့်၊ စမ်ွးေဆာင်ရည်ကို တိုးတကေ်စပီး တိုင်းြပည်၏ ြမင့်မားလာသည့် ကယ်ွဝချမ်းသာ 

မတင်ွ ပါဝင်ခစံားိုင်မည့် အခင့်ွအလမ်းြဖစလ်ာပါလိမ့်မည်။ ထုိအတကွ ် ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ ် ထူ 

ေထာင်ြခင်းက အားလုံးအတကွ ် စှဦ်းစှဘ်ကအ်ကျိးြဖစထွ်နး်ေစမည့်အေြခအေန (win-win situation) 

ြဖစ်ပီး၊ ငိမ်းချမ်းေရးေဖာေ်ဆာင်ြခင်းတင်ွ အချကတ်စခ်ြုဖစလ်ာသင့်ပါသည်။ 

 

ကချငြ်ပညန်ယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ် ထူေထာငြ်ခငး် 

အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ ် ကျယ်ြပန်တိုးတကလ်ာေစရနလုိ်အပ်ချကမှ်ာ ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ တိုင်း 

ေဒသကးီ၊ ြပည်နယ်အားလုံးတင်ွ ရှိေနပါသည်။ ထုိအချကမှ်ာ ရနက်နု၊် မ�ေလးင့်ှ ေနြပည်ေတာ ် စသည့် 

လျင်လျင်ြမနြ်မန်ကးီထွားလာေနသည့် ြမနစီပီယ်များင့်ှ ပုိ၍သကဆ်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းမိကးီ ၃ ခ၏ုြမနစီပီယ် 

များတင်ွ ိုင်ငံေတာက် အြပည့်အဝပုိင်ဆိုင်ပီး၊ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏလု်ပ်ငနး်လုိင်စင်များင့်ှလည်ပတ ်

ေနသည့် မိေတာဘ်ဏမ်ျားရှိကပါသည်။ ထုိမိေတာဘ်ဏမ်ျား၏စမံီခန်ခွဲမအတကွ ် ြပည်ေထာင်စအုစိုးရက 

ခန်အပ်ပီး၊ စမံီခန်ခွဲသူများမှာ ိုင်င့ံဝနထ်မ်းများအတိုင်း လစာခစံားခင့်ွရရှိကပါသည်။ ထုိဘဏမ်ျားသည် 

ေငွေကးအေြမာကအ်များ ကယ်ွဝကပီး၊ ြမနစီပီယ်ဧရယိာအတင်ွးရှိ ေြမယာများကိုေရာင်းချြခင်းြဖင့် ရရှိြခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ ထုိေငွများကိုအသုံးြပ၍ မိေတာြ်မနစီပီယ်ဧရယိာအတင်ွး စမံီကနိး်များတင်ွ ြပနလ်ည်ရင်းှီး 

ြမပ်ှံပါသည်။56 ရင်းှီးြမပ်ှံေလ့ရှိသည့်စမံီကနိး်များမှာ လမ်းေဖာကြ်ခင်း၊ ေဆးုံ ၊သုိမဟုတ၊် ေကျာင်းများ 

တည်ေဆာကြ်ခင်းတို ြဖစပ်ါသည်။ ေြမယာေရာင်းချြခင်းဆိုသည်မှာ ေြမယာပုိင်ဆိုင်အသုံးချခင့်ွကို ြမနစီပီယ် 

အာဏာပုိင်ကထုတေ်ပးြခင်းြဖစ်ပီး၊ ၎င်းအခင့်ွကို ေငွေချးယူရာတင်ွ အေပါင်အာမခအံြဖစ ်အသုံးြပိုင်ပါသည်။ 

ထုိဘဏမ်ျားသည် အငယ်စားင့်ှအလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များသုိ ကားလုိင်စင်ကဲ့သုိေသာ soft collateral 

များကို အေပါင်ထား၍ ေငွထုတေ်ချးြခင်း ၊သုိမဟုတ၊် အာမခေံပးြခင်းတိုြဖင့် ေဒသတင်ွး စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 

 
56 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးဘဏမှ်ာ ၎ငး်၏နယ်နိမိတ်ြပငပ်တငွလ်ည်း လပ်ုငန်းလပ်ုကိုငခ်ငွ့်ကို လတတ်ေလာကပင ်ရရှိထားပါသည်။ 
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များကို ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ ေနြပည်ေတာတ်င်ွ (စည်ပင်သာယာေရးဘဏက်) အစိုးရ၏စမံီကနိး်များအတကွ ်

ထုတေ်ချးထားေငွ ကျပ် ၂၀ ဘီလီယံ (အေမရကိနေ်ဒလာ ၁၃ သနး်ခန်) င့်ှ ပုဂလိကကအတကွ် ထုတေ်ချး 

ထားေငွ ကျပ် ၂၀၀ ဘီလီယံ (အေမရကိနေ်ဒလာ သနး် ၁၃၀) ခန် ရှိပါသည်။57 ထုိမိေတာဘ်ဏမ်ျား၏ပုံစမှံာ 

အစနွအ်ဖျားေဒသများအတကွ ်လုိကေ်လျာညီေထွရှိေစိုင်ပါသည်။ သုိေသာြ်ငားလည်း အချိေသာအချကမ်ျား 

ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန ်လုိအပ်ပါလိမ့်မည် - 

• ပထမဦးဆံုးအချကမှ်ာ ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိး ေရးဘဏသ်ည် စးီပွားေရးလုပ်ကိုင်လည်ပတရ်ာတင်ွ 

ိုင်ငံေရးအရ (င့်ှ တပ်မေတာ၏်) ပါဝင်ပတသ်ကမ်များင့်ှ လုံးဝကင်းလွတရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ထုိအတကွ ် ဘဏမှ်ာ ဥပေဒမူေဘာင်အတင်ွး ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏအ်ြဖစ ် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ ်

ဗဟုိဘဏ၏် ေငွေရးေကးေရးကးီကပ်စစေ်ဆးမေအာကတ်င်ွ ရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအြပင် 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရင့်ှ အဖဲွအစည်းများထံမှ လုပ်ငနး်င့်ှမသကဆ်ိုင်သည့်န်ကားစကွဖ်ကမ်များ 

င့်ှ ကင်းလွတရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

• ဒတုယိအချကမှ်ာ ဘဏလု်ပ်ငနး်လုပ်ကိုင်ခင့်ွလုိင်စင်ကို ကချင်ြပည်နယ်အတင်ွးသာ လုပ်ကိုင်ရန ်

ကန်သတြ်ခင်းြဖစပ်ါသည်။ ထုိနည်းအားြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏက်ို (တစ်ိုင်ငံလုံး အတကွ် 

�ခံငုံသည့်ရည်မှနး်ချကမ်ျားရှိရသည့်) အြခား ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားင့်ှ ကွဲြပား 

ြခားန�းေစပီး၊ ဘဏစ်မံီခန်ခွဲမကို ေဒသတင်ွးအကျိးစးီပွားအတကွ ်ေရှိုင်ေစရနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

• တတယိအချက်မှာ ဘဏ၏်ရည်ရ�ယ်ချကသ်ည် ကချင်ြပည်နယ်အတင်ွး ဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို ပ့ံပုိး 

ေပးရနြ်ဖစ၍် ပုဂလိကကရှိ အငယ်စားင့်ှအလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များကိုေရာ ပုိ၍ကးီမား 

သည့် အေြခခအံေဆာကအ်အံုစမံီကနိး်များအတကွက်ိုပါ ဘာေငွပ့ံပုိးေပးရန ် လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ ထုိသုိြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမှ်ာ ြပည်နယ်အစိုးရအတကွ ် မိတဖ်ကအ်ဖဲွအစည်း 

ြဖစလ်ာေစပါမည်။ သုိေသာလ်ည်း ယေနရှိေနသည့် ဖဲွစည်းပုံအေြခခဥံပေဒအရ တကယ်တမ်းတင်ွ 

တိုင်းေဒသကးီ၊ ြပည်နယ်အစိုးရများမှာ အခင့်ွအာဏာအနည်းငယ်သာရှိပီး၊ ေဒသဖံွဖိးတိုးတက ်

ေရးမူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန ် ဘာေရးရင်းြမစမှ်ာလည်း အလွနအ်ကန်အသတ ်

ရှိပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ အေတွအ�ကံအရ ေဒသဘဏမ်ျား (Sparkassen) င့်ှ ေဒသ�ရအစိုးရများ 

အကား နးီကပ်သည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းက ဟနခ်ျကမ်တသည့် စးီပွားေရးတိုးတကမ်တင်ွ 

အဓိကေမာင်းင်ှအားြဖစခ်ဲ့ပါသည်။ ဆိုရလင် ဖကဒ်ရယ်ြပည်ေထာင်စမုျားတင်ွ ေဒသ�ရအစိုးရများ 

က ေဒသင့်ှကိုကညီ်သည့်မူဝါဒများ ဒဇုိီင်းေရးဆွဲရာတင်ွ ပုိ၍ အခင့်ွအာဏာရှိလာေစပါသည်။ 

• အေရးအကးီဆံုးမှာ ဘဏသ်ည် ေဒသတင်ွးြပည်သူများ၏ ယုံကည်မကို ရရှိရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ထုိအတကွ ်စမံီခန်ခွဲသူများင့်ှ ဝနထ်မ်းများမှာ ေဒသတင်ွးြပည်သူများင့်ှ ြပည်နယ်၏ပထဝီဝင်အေန 

အထားကွဲြပားြခားန�းမကို ကိုယ်စားြပသူများြဖစရ်ပါမည်။ 

 

 

 

 
57 ရငး်ြမစ် - ၂၀၂၀ ြပည်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီတငွ် ေရးသားသူြပလပ်ုခဲ့သည့် အငတ်ာဗျး 
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ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ၏် ဖဲွစည်းတည်ေဆာကပုံ် 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏအ်တကွ ် ြဖစ်ိုင်သည့်ဖဲွစည်းတည်ေဆာကပုံ်ကို ဆကလ်က၍် အ�ကြံပတင်ြပ 

လုိပါသည်။ အေသးစတိြ်ပာနး်ချကမ်ျားင့်ှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမူ ဘဏထူ်ေထာင်သူများကသာ 

ဆံုးြဖတရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ၏် ြပဌာနး်ရည်ရ�ယ်ချကမှ်ာ ကချင်ြပည်နယ်၏ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို 

ေထာကပ့ံ်ရန်င့်ှ ဘာေငွြဖည့်ဆည်းေပးရနြ်ဖစ်ပီး၊ အပ်ေငွလကခ်ြံခင်းမှသည် ေငွေပးေချမ ဝနေ်ဆာင်မများ 

(မုိဘုိင်းလ်ဖုနး်ေငွလဲဝနေ်ဆာင်မအပါအဝင်)၊ အာမခ၊ံ အငှားဝယ်စနစ၊် အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ားလုပ်ငနး်များ 

အတကွ ် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းင့်ှ ြပည်နယ်အစိုးရ၏ ေဒသတင်ွး အေြခခအံေဆာကအ်အံု ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အတကွ ် ဘာေငွပ့ံပုိးြခင်းအထိ ေငွေရးေကးေရးဝနေ်ဆာင်မအစံုအလင်ကို ဝနေ်ဆာင်ေပးိုင်ရမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏသ်ည် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏထံ်မှ ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏအ်ြဖစ် 

လုပ်ကိုင်ခင့်ွရရှိသည့်ဘဏြ်ဖစရ်ပါမည်။ ဗဟုိဘဏသ်ည် ဘဏမ်ျားအတကွ ် ေန�ကဆ်ံုးအားထားရာဘဏ် 

ြဖစရ်ာ ဘဏမ်ျားအားလုံးအတကွ ် လုံေလာကသ်ည့်ေငွြဖစလွ်ယ်မကို ပ့ံပုိးမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအတကွ် 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏသ်ည် ဗဟုိဘဏ၏် ေငွေရးေကးေရးကးီကပ်စစေ်ဆးမကိုခရံမည်ြဖစ်ပီး၊ 

ဗဟုိဘဏထံ်မှ ေငွြဖစလွ်ယ်မကို တိုကုိ်ကလ်ကလှ်မ်းမီရရှိိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအချကက် ြပည်နယ်မှ 

ြပည်မရှိ အချကအ်ြခာေနရာများသုိစးီထွကသွ်ားသည့်ေငွအရင်းအြမစမ်ျားကို ြပနလ်ည်စးီဝင်ေစမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ ဘဏအ်တကွ် ရင်းှီးြမပ်ှံမမှာ ြပည်နယ်ကပင် ပ့ံပုိးရမည်ြဖစပ်ါသည်။ (ြပည်ေထာင်စအုစိုးရထံမှ) 

ဗဟုိဘဏ်င့်ှ ထွနး်သစစ်ြပလာသည့် ေငွေကးေဈးကကွမ်ျားထံမှ ေငွေချးယူြခင်း ၊သုိမဟုတ၊် ကချင်ြပည်နယ် 

အတင်ွးရှိ အဖဲွအစည်းများ၏ ဘဏအ်ပ်ေငွများကို အသုံးြပြခင်းြဖင့် ဘာေငွစစုည်းိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမှ်ာ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများထက ်သကသ်ကသ်ာသာြဖင့် 

ဘာေငွြဖည့်ဆည်းိုင်မည်ြဖစရ်ာ ၎င်းက ယှဉ်ပိင်မအားသာချကြ်ဖစပ်ါသည်။ 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမှ်ာ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွ ေရးေကးေရးအဖဲွ 

အစည်းများအတကွ ် ဦးစားေပး ေရ�းချယ်စရာဘဏတ်စခ်ြုဖစလ်ာသင့်ပါသည်။ ြပည်နယ်ဖံွဖိးတိုးတက ်

ေရးဘဏက် ေဒသတင်ွးရှိ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း 

များအတကွအ်တားအဆးီြဖစေ်စသည့် ေငွြဖစလွ်ယ်မအခကအ်ခကဲိုေြပလည်ေစရန ် အေထာကအ်ပ့ံေပးိုင် 

မည်ြဖစပ်ါသည်။ ေဖာြ်ပပါ ဘဏမ်ဟုတသ်ည့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများက အနည်းအကျဉ်းမေသာ 

ပမာဏကိုသာ ထုတေ်ချးေပးိုင်သည်ြဖစရ်ာ ြပည်နယ်ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဘဏ၏်ေချးေငွများက တစဖ်ကမှ် 

အားြဖည့်ေပးိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ပုိင်ဆိုင်မ 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ၏် ထူးြခားဆနး်သစမ်မှာ ၎င်း၏ ပုိင်ဆိုင်မပုံသာနတ်င်ွြဖစပ်ါသည်။ ပုဂလိက 

ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏမ်ျားသည် အကျိးအြမတက်ို ေမာက်ိုးကသည့် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများထံမှ 

မတည်ေငွရင်းြဖင့် ထူေထာင်ထားပီး၊ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည်လည်း ဘုံအကျိးစးီပွားကို 

ေထာကပ့ံ်ေပးိုင်ရနရ်ည်ရ�ယ်သည့် သမဝါယမအသင်းဝင်များက ပုိင်ဆိုင်ပါသည်။ ိုင်ငံပုိင်ဘဏမ်ျားသည် 
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လည်း အစိုးရဌာနများကို ေထာကပ့ံ်ေပးိုင်ရနြ်ဖစပ်ါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံတင်ွ ေငွစဘုဏမ်ျားကို ြမနစီပီယ် 

အဖဲွများက ပုိင်ဆိုင်ပီး၊ ေဒသတင်ွး ရင်းှီးြမပ်ှံမစမံီကနိး်များအတကွ ် အေရးပါသည့်ဘာေငွပ့ံပုိးရာ      

နည်းလမ်းြဖစပ်ါသည်။ က်ုပ်တို၏ ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမှ်ာ ထုိေထာင့် ၃ ခကုို ေပါင်းစမုည် 

ြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏ၏် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများင့်ှအညီ ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရး 

ဘဏအ်တကွ် မတည်ရင်းှီးေငွ အေမရကိနေ်ဒလာ ၁၂ သနး် လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

• မတည်ရင်းှီးေငွ ၅၀ ရာခိုင်နး် (အေမရကိနေ်ဒလာ ၆ သနး်) ကို ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၊ 

ြပည်နယ်အတင်ွးရှိ သမဝါယမများင့်ှအေသးစားေငွစေုငွေချးအဖဲွအစည်းများပါဝင်သည့် ပုဂလိက 

ကက မတည်ထည့်ဝင်ရန ် လျာထားပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ ချမ်းသာကယ်ွဝသူအေြမာက ်

အများရှိသည်ြဖစရ်ာ ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ဘဏ၏်မတည်ရင်းှီးေငွတင်ွ ကးီကးီမားမား 

ထည့်ဝင်မြပိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

• ပုဂလိကကမှထည့်ဝင်ထားသည့် မတည်ရင်းှီးေငွတစစ်တိတ်စပုိ်င်း (အေမရကိနေ်ဒလာ ၂ သနး် 

ဆိုပါစို) ကို ေဒသတင်ွး သမဝါယမေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများင့်ှ အေသးစားေငွစေုငွေချး 

အဖဲွအစည်းများအတကွ ် သီးသန်လျာထားမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအဖဲွအစည်းများက ၎င်းတို၏အပ်ေငွ 

စာရင်းများကို အြခားပုဂလိကဘဏ်ကးီများတင်ွထားရှိြခင်းအစား ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရး 

ဘဏက်ို ၎င်းတို၏ေငွေရးေကးေရးကားခအံြဖစ ် အသုံးြပိုင်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။58 ြပည်နယ်ဖံွဖိး 

တိုးတကေ်ရးဘဏတ်င်ွ အစရုယ်ှယာရင်ှအြဖစပ်ါဝင်ြခင်းြဖင့် ၎င်းအဖဲွအစည်းများသည် ဘဏဘု်တ ်

အဖဲွတင်ွ ကိုယ်စားြပပါဝင်ိုင်ပီး၊ ဘဏ၏် စးီပွားေရးဆိုင်ရာမဟာဗျဟာများအေပ လမ်းမုိးမရှိိုင် 

မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိေကာင့် ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏမှ်ာ သမဝါယမင့်ှ အေသးစားေငွေရး 

ေကးေရးက တိုးတကဖံွ်ဖိးလာေရးအတကွ ်ပါဝင်လာိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

• ေဒသခအံာဏာပုိင်များင့်ှ ြပည်နယ်အစိုးရများကလည်း ဘဏတ်င်ွရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းြဖင့် ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတကေ်အာင်လုပ်ေဆာင်ေရးသည် ကချင်ြပည်နယ် ဖံွဖိးေရးဘဏအ်တကွ ် အဓိကတာဝနအ်ြဖစ ်

ရှိေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအတကွ ် ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရသည် ဘဏ၏် ကျနမ်တည်ရင်းှီးေငွ ၅၀ 

ရာခိုင်နး်ကိုထည့်ဝင်ပီး အစရုယ်ှယာရင်ှြဖစလ်ာမည်ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းမှာ ဂျာမနီိုင်ငံ  Sparkassen 

ဘဏမ်ျား၏ပုံစြံဖစပ်ါသည်။ အစရုယ်ှယာရင်ှြဖစသ်ည့်အတကွ ် ြပည်နယ်အစိုးရသည်လည်း ဘဏ ်

ဘုတအ်ဖဲွတင်ွ ပါဝင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ဘဏ၏်စမံီခန်ခွဲမသည် ိုင်ငံေရးအရပါ 

ဝင်စကွဖ်ကမ်များမှ တရားဝင်သီးြခားလွတက်င်းရမည်ြဖစ်ပီး၊ ဘဏဘု်တအ်ဖဲွတင်ွ ပုဂလိက၊ သမ 

ဝါယမင့်ှ အစိုးရကမှ အသီးသီးကိုယ်စားြပမမှာ တညီူရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

• ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏထူ်ေထာင်ရြခင်းသည် ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာကမ်၏ အစတိအ်ပုိင်း 

တစခ်ြုဖစပ်ါလင် ကချင်လွတလ်ပ်ေရးတပ်မေတာသ်ည် ြပည်နယ်၏နယ်နမိိတအ်ေတာမ်ျားများကို 

 
58 ဥပမာ ေန�က်ဆကတ်ွဲ ၃ ပါ ကချငှ်စ်ချငး်ခရစ်ယာန်အသငး်ချပ်၏ လသူားချငး်စာန�မှင့် ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဌာနက ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာငမ် 

အချိေပးုိငမ်ည့် ဦးပုိငက်မုဏီြဖစ်ေသာ ဆွတရ်နှန် ကုမဏလီမိီတကက်ို ထေူထာငထ်ားပါသည်။ ဆွတရ်နှန်သည် ကချငြ်ပည်နယဖံွ်ဖိးတိုးတက်ေရး 

ဘဏ်တငွ ်အစုရယှယ်ာရငှြ်ဖစ်လာမည်ြဖစ်ပီး၊ ၎ငး်၏ေငွေရးေကးေရးဆုိငရ်ာစီးပွားေရးလပ်ုငန်းကို ဘဏသုိ် လဲေြပာငး်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်၊ ထိုအတွက် 

ဘဏ၏်ဒါိုကတ်ာဘုတအ်ဖဲွတငွ် ကိုယစ်ားြပပါဝငလ်ာုိင်ပီး၊ အထးူြပဘဏအ်ြဖစ်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် ပုိ၍ြမင့်မားသည့် အကျိးရလဒ်ေကာငး်ကို ရရှိ 

ုိငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ချပ်ကိုင်ထားသည့်အတကွ ် ငိမ်းချမ်းေရးသေဘာတညီူချကရ်ပီးလင် ကချင်လွတလ်ပ်ေရး 

တပ်မေတာသ်ည်လည်း ဘဏ၏်အစရုယ်ှယာရင်ှြဖစလ်ာိုင်ပါသည်။ ကချင်လွတလ်ပ်ေရးတပ်မေတာ ်

၏ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ဘဏဒ်ါုိကတ်ာဘုတအ်ဖဲွတင်ွ ကိုယ်စားြပပါဝင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

• ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ၏ အစရုယ်ှယာထည့်ဝင်မ ၊သုိမဟုတ၊် ဘုတအ်ဖဲွတင်ွ ကိုယ်စားြပပါဝင်မမရှိပါ။ 

သုိေသာလ်ည်း လကရ်ှိ ကချင်ြပည်နယ်မှာ ဘဏအ်တကွြ်ဖည့်ဆည်းမည့်ဘာေငွ ခယဲဉ်းသည့်အေြခ 

အေနတင်ွ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရက ြပည်နယ်အစိုးရထံေငွထုတေ်ချးြခင်းြဖင့် ဘဏတ်င်ွ ြပည်နယ် 

အစိုးရ၏ ပါဝင်မအတကွ ် ဘာေငွေထာကပ့ံ်ိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအချနိအ်တင်ွး ဘဏဘု်တ ်

အဖဲွတင်ွ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ်အတကွ ်ေနရာတစေ်နရာ လျာထားေပးိုင်ပါသည်။  

• ဘဏလု်ပ်ငနး်ကမ်းကျင်မအတကွ ် ြပည်နယ်ဘဏအ်သစသ်ည် အခကအ်ခဲင့်ှရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ အဖဲွအစည်းသစတ်စရ်ပ်ထူေထာင်ြခင်းသည် စနိေ်ခမပွနး်သည့်တာဝနတ်စခ်ြုဖစ်ပီး ြပင်ပ 

ကမ်းကျင်မအေထာကအ်ပ့ံကို လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအတင်ွ ၁၅ စှမှ် စှ ်၂၀ ကဲ့သုိ အချနိက်ာလ 

သတမှ်တခ်ျကတ်စခ်အုတင်ွး ြပည်နည်ဘဏမ်တည်ရင်းှီးေငွ၏ တစစ်တိတ်စေ်ဒသကို ိုင်ငံြခား 

ဘဏတ်စခ်ခုကုို ပုိင်ဆိုင်ခင့်ွေပးလင် လုိလားဖွယ်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိိုင်ငံြခားဘဏက် ဥပမာအားြဖင့် 

အေမရကိနေ်ဒလာ ၄ သနး် (စစုေုပါင်းလုိအပ်ိုင်မည့်မတည်ရင်းှီးေငွ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ) ကို ထည့်ဝင် 

ရင်းှီးိုင်ပါလင် ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရက အေမရကိနေ်ဒလာ ၂ သနး်သာ ထည့်ဝင်ရနလုိ်အပ်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ အဓိကရယ်ှယာထည့်ဝင်သူြဖစရ်ာ ထုိိုင်ငံြခားဘဏသ်ည် စမံီအပ်ုချပ်မဆိုင်ရာလုပ်ငနး် 

စဉ်များချမှတြ်ခင်းင့်ှ ေဒသတင်ွးဘဏအ်ြဖစလ်ည်ပတ်ိုင်ေစမည့် လုိအပ်ေသာ လူစမ်ွးအားအရင်း 

အြမစ် ေမွးထုတြ်ခင်းတိုကို ပါဝင်ေဆာင်ရ�ကရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိလုပ်ငနး်စဉ်ပီးလင် ကချင်ြပည် 

နယ်က ထုိိုင်ငံြခားဘဏလ်ကဝ်ယ်ရှိ မတည်ရင်းှီးထားသည့်အစရုယ်ှယာကို ြပနလ်ည်ရယူိုင်ပါ 

သည်။ ဘဏအ်တကွ ်မတည်ရင်းှီးေငွအေပထည့်ဝင်မကို ပုံ - ၁၅ တင်ွ ေဖာြ်ပထားပါသည်။  

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ၏်ုံးချပ်မှာ ြမစ်ကးီန�းမိတင်ွ တည်ရှိမည်ြဖစပ်ါသည်။ အေစာပုိင်းအဆင့် 

တင်ွ ဘဏအ်ေနြဖင့် ုံးခွဲများဖွင့်လှစရ်နလုိ်အပ်ဖွယ်မရှိဘဲ အစရုယ်ှယာရင်ှအြဖစရ်ှိေနသည့် ေငွေရးေကးေရး 

သမဝါယမများင့်ှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖဲွစည်းများကို ထုိရည်ရ�ယ်ချကအ်တကွ် အသုံးြပိုင်ပါ သည်။ 

ထိေရာကသ်ည့်ေငွေပးေချမစနစအ်တကွ ် မုိဘုိင်းလ်ဖုနး်ဘဏက်နွယ်ကက်ို အသုံးြပြခင်းသည် ြပည်နယ် 

အတင်ွးရှိ ေဝးလံေခါင်ဖျားေနရပ်များအတကွပ်င် ကနုက်ျစရတိသ်ကသ်ကသ်ာသာြဖင့် ထိေရာကသ်ည့် 

နည်းလမ်း ြဖစပ်ါသည်။ 

ပုံ - ၁၅။ ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏ၏် မတည်ရင်းှီးေငွကို ထည့်ဝင်သူအလုိက ်ပါဝင်မေဝစ ု

Figure 15. 
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နဂုံိး 

ြမနမ်ာိုင်ငံသည် ေခတမီ် ဒမုိီကေရစီိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအြဖစ ် အသွင်ကးူေြပာင်းမ၏အေစာပုိင်းအဆင့်တင်ွသာရှိ 

ပါသည်။ သုိေသာြ်ငားလည်း “ငိမ်းချမ်းပီးသာယာဝေြပာသည့် ဒမုိီကရကတ်စြ်ပည်ေထာင်စ”ု (ြပည်ေထာင်စု 

သမတြမနမ်ာိုင်ငံေတာ ်၂၀၁၈) ြဖစေ်ရးေဆာင်ရ�ကေ်နမများမှာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ ဘုံေမာမှ်နး်ချက ်

တစခ်ြုဖစပ်ါသည်။ ဒမုိီကေရစစီနစတ်င်ွ တစဦ်းကိုတစဦ်းမထိခိုကေ်စဘဲ လူတိုင်း မိမိယုံကည်ရာအတိုင်း 

မည်သုိေနထုိင်ြပမူမည်ကို လွတလ်ပ်စာွ ဆံုးြဖတ်ိုင်ပီး၊ ထုိလွတလ်ပ်မကို ကာကယ်ွပျိးေထာင်ရနမှ်ာ 

ဒမုိီကေရစအီစိုးရ၏တာဝနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

ေဖာြ်ပပါဘုံေမာမှ်နး်ချကက်ို လကေ်တွအေကာင်အထည်ေဖာရ်နမှ်ာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအများအြပားကို 

လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ဤအစရီင်ခစံာတင်ွ ေခတသ်စဒ်မုိီကေရစ၏ီအတုြ်မစြ်ဖစသ်ည့် တက်ကအွားေကာင်း 

ေသာ လူလတတ်နး်စားများ ေပထွကလ်ာေစရန ် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏စးီပွားေရးကို မည်သုိအသွင်ေြပာင်းလဲိုင်မည် 

ကို အေလးေပးတင်ြပထားပါသည်။ ေဈးကကွစ်းီပွားေရးစနစတ်င်ွ တစသီ်းပုဂလလွတလ်ပ်မကို အေကာင်းဆံုး 

ထိနး်သိမ်းထားေသာလ်ည်း ေကာင်းစာွလည်ပတြ်ခင်းမရှိသည့်ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမ်ရှိပါက ေဈးကကွမ်ျား 

ကးီထွားဖံွဖိးလာိုင်မည်မဟုတပ်ါ။ ေဈးကကွမ်ျားအလုပ်မြဖစြ်ခင်းအတကွ ်အစိုးရများကဝင်၍ ေဈးကကွက်ို 

ြပင်ဆင်ေပးရန ် လုိအပ်ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း အစိုးရကဝင်၍ြပင်ဆင်ေပးကာမှ တိုးတကဖံွ်ဖိးမကို 

အေထာကအ်ပ့ံမြဖစဘဲ် ေဈးကကွက်ိုအဟန်အတားြဖစေ်စတတသ်ည်မှာလည်း အမှနြ်ဖစပ်ါသည် (Todaro င့်ှ 

Smith ၂၀၁၅)။ ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွစ်နိေ်ခမမှာ (ေဈးကကွ၏် ကိုယ်တိုင်ထိနး်ေကျာင်းမင့်ှ အစိုးရက ဝင်၍ 

ေထာကပ့ံ်ေပးရမတိုအကား) သင့်ေတာမ်တသည့်ဟနခ်ျကက်ို ရာှရနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

ဖကဒ်ရစစ်နစမှ်ာ ပါဝါကို ဗဟုိမှချပ်ကိုင်ြခင်းမှေလာခ့ျရနရ်ည်ရ�ယ်ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ေဒသအဆင့်င့်ှသီးြခား 

သကဆ်ိုင်သည့်ြပဿန�များကို ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပုိင်များက ထိေရာကစ်ာွ မူဝါဒေြဖရင်ှးိုင်ေစသည့်မျိး 

တင်ွ ဗဟုိချပ်ကိုင်မေလာခ့ျြခင်းက အလုပ်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာဆံုးြဖတေ်ဆာင်ရ�ကခ်ျကမ်ျားက အြခား 

ေဒသများထံ လံကျသကေ်ရာကမ်များရှိလာလင် ဗဟုိအစိုးရ၏အခနး်က လုိအပ်လာပါသည်။ ဖကဒ်ရယ် 

Individuals, $4 

Coops&MFI, $2 Kachin State, $2 

Foreign partner, $4 

KSDB Share Capital
(USD millions)

Private sector

Individuals

Coops&MFI

Public sector

Kachin State

Foreign partner
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စနစက် အကျိးစးီပွားဘကလုိ်ကမ်များ၊ အားနည်းသည့်အစိုးရအပ်ုချပ်မင့်ှ အကျင့်ပျကြ်ခစားမများြဖင့် 

ဗဟုိအစိုးရ၏လမ်းမုိးမများကို ကာကယ်ွတားဆးီိုင်ေစပါသည်။ ဆိုရလင် ေရှမတိုးေန�ကမ်ဆတုသ်ာြဖစြ်ခင်း 

င့်ှ မထိေရာကမ်စမ်ွးေဆာင်ိုင်ြခင်းတိုကိုြဖစေ်စသည့် အလွနအ်က ံဗဟုိချပ်ကိုင်မေလာခ့ျြခင်းင့်ှ ေဒသ�ရ 

အစိုးရများ၏ ကိုယ်ပုိင်ဆံုးြဖတေ်ဆာင်ရ�က်ိုင်မကိုတားဆးီသည့် ဗဟုိဦးစးီမလွနက်ြဲခင်းတိုအကား မေြခကို 

လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ဖကဒ်ရယ်စနစက်ို ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစတ်င်ွလည်း တင်ကည့်ိုင်ပါသည်။ ဘဏမ်ျားသည် ေဈးကကွမ်ျားကို 

အဆံုးအြဖတေ်ပးရာ ဗဟုိချကတ်င်ွရှိပါသည်။ ဘဏမ်ျားက လုပ်ငနး်များ ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ရန၊် အလုပ်အကိုင်များ 

ဖနတ်းီိုင်ရန၊် ထုတလု်ပ်ိုင်စမ်ွးင့်ှ ထုတလု်ပ်မကိုတကေ်စရန ် အသုံးြပိုင်မည့်ေငွေကးကို ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ 

သုိေသာလ်ည်း တစေ်နရာတည်းတင်ွ စစုည်းေနပီး၊ ြဖန်ကျကမ်မရှိသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမှ်ာ ဟနခ်ျကညီ် 

တိုးတကမ်ကို ေထာကမ်ေပးိုင်မည်မဟုတဘဲ် မိြပဗဟုိချကမ်ျားရှိ စးီပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားအတကွ ်

သာ ေလာင်စာြဖည့်ေပးရာေရာကပ်ါသည်။ ထုိအြပင် ြဖန်ထုတထ်ားသည့်အာဏာကို ခွဲေဝစမံီကိုင်တယ်ွေပးသူ 

များမရှိသည့် (တနည်းအားြဖင့် ဗဟုိချပ်ကိုင်မေလာခ့ျမထားသည့်) အစိုးရတစရ်ပ်ကဲ့သုိပင် မိမိတိုအချင်းချင်း 

ကား ေချးေငွထုတေ်ချးေနသည့် အကျိးတူ မိတဖ်ကမ်ျားင့်ှ ခုိနမီျားေပါင်းစထုားသည့်အပ်ုစငုယ်တစခ်ကု 

ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက်ို လွယ်လင့်တက ူ ချပ်ကိုင်ထားိုင်ေစပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဖကစ်စက်နွြ်မနစစ်နစမှ် 

ဒမုိီကေရစစီနစသုိ်အသွင်ကးူေြပာင်းမသည် လူမဘဝကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားေသာ ေဈးကကွစ်းီပွားေရးစနစ ်

(social market economy) ေဖာေ်ဆာင်ြခင်းအေပ အေြခခထံားပီး၊ ထုိေဈးကကွစ်နစတ်င်ွ ဖကဒ်ရယ်အစိုးရ 

များကို ေမခုိစးီပွားေရးတည်ငိမ်မင့်ှ မျက်�ှစာြဖန်ကျကထ်ားသည့် ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစတ်ိုင့်ှ ေပါင်းစပ်မိ 

ေစပါသည်။ ထုိစနစမှ်ာ န�ဇီအာဏာရင်ှစနစ်ပိလဲအပီးချမှတခ်ဲ့သည့် ိုင်ငံေရးဆံုးြဖတခ်ျကြ်ဖစ်ပီး အေန�က် 

ိုင်ငံအစိုးရများ (အထူးသြဖင့် အေမရကိနြ်ပည်ေထာင်စုင့်ှ ဗိတနိ)် ၏ ေထာကခ်အံားေပးမကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ေတာင်ကိုရးီယားမှာ အလားတြူဖစ်ပီး၊ ၁၉၅၀ ြပည့်စှအ်ေစာပုိင်းကာလက ဆမေြမာကအ်ဆင်းရဆဲံုးိုင်ငံကို 

ယေနတင်ွ ၂၆ ိုင်ငံေြမာက ် အချမ်းသာဆံုးိုင်ငံ (အတီလီ၏ေန�ကတ်င်ွရှိပီး၊ ဥေရာပသမဂိုင်ငံများအကား 

ပျမ်းမထက ်ပုိ၍ချမ်းသာ) ြဖစလ်ာေစပါသည်။59 

ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစမှ်ာ နုယ်ပီး တစစ်ထကတ်စစ် ေြပာင်းလဲတိုးတကမ်များင့်ှအတြိဖစပ်ါ 

သည်။ သုိေသာလ်ည်း လကရ်ှိအေြခအေနတင်ွ ၎င်းမှာ အစနွး်စှဘ်ကက်ို တမ်ိးတေ်နပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ 

ေတာဗ်ဟုိဘဏသ်ည် ေငွြဖစလွ်ယ်မအားလုံး၏ရင်းြမစ ်ြဖစ်ပီး၊ ပုဂလိကကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်ကးီများ 

င့်ှ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရပုိင်ဆိုင်သည့် ိုင်ငံပုိင်ဘဏ်ကးီများသည် ထုိေငွြဖစလွ်ယ်မကို ရင်းှီးြမပ်ှံသူများထံ 

(ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းြဖင့်) ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ ထုိဘဏမ်ျားက စးီပွားေရးတိုးတကမ်၏ေမာင်းင်ှအားများြဖစ ်

သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစမံီကနိး်ကးီများအတကွ ်ဘာေငွပ့ံပုိးပီး၊ ေချးေငွများကို အဓိကအားြဖင့် ရနက်နုက်ဲ့သုိ 

ဖံွဖိးမဗဟုိချကမ်ျားသုိ စးီဝင်ေစပါသည်။ တစဖ်ကတ်င်ွ ဘဏမ်ဟုတေ်သာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

ြဖစသ်ည့် အထူးသြဖင့် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယများင့်ှ အေသးစားေငွစေုငွေချးအဖဲွအစည်းများက ဆင်းရ ဲ

မ်ွးပါးသူများ သကသ်ာေချာင်ချေိရးအတကွ် ေထာကပ့ံ်ေပးပီး၊ စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကိုမူ သိသိသာသာ 

 
59 ုိငင်တံကာေငေွကးရန်ပုံေငအွဖဲွ ၂၀၁၉ ခှုစ် ေအာကတ်ိုဘာလ World Economic Outlook။ ၂၀၂၀ ြပည်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁ ရက။် ကိုရးီယားုိငင်၏ံ 

ဘာေရးဖကဒ်ရယ်စနစ်ကျင့်သုံးြခငး်သငခ်န်းစာများအတကွ ် (Ter-Minassian ၁၉၉၇) ှင့် (Forman, Dougherty ှင့် Blöchliger ၂၀၂၀) တငွ် 

ကည့်ပါ။ 



ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ၁၆  ၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄ 
   

75 
 

ြမနဆ်နလ်ာေစိုင်ြခင်းေတာမ့ရှိပါ။ ထုိအစနွး်စှဖ်က်ကားတင်ွ ေဒသဆိုင်ရာဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဘဏမ်ျား 

အတကွ ် အခင့်ွအလမ်းရှိပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဘဏမ်ျားသည် အငယ်စားင့်ှ အလတစ်ား 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များင့်ှ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရေအာကအ်ဆင့်အစိုးရများအတကွ ်ေငွထုတေ်ချးြခင်းကို အဓိက 

လုပ်ေဆာင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ဘဏလု်ပ်ငနး်စနစက်ို ဗဟုိမှြဖန်ထုတထ်ားသည့် ဤပုံစတံင်ွ ေဒသတင်ွးဖံွဖိး 

တိုးတကေ်ရးဘဏမ်ျားသည် (ေဒသတင်ွးလုပ်ငနး်များ၊ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများင့်ှ) ယုံကည်မ 

ြမင့်ြမင့်မားမား တည်ေဆာက်ိုင်သလုိ ၎င်း၏မီစားများကို ကးီကပ်ထိနး်ေကျာင်းိုင်စမ်ွး ပုိ၍ရှိမည်ြဖစရ်ာ 

(ပုိ၍ နးီနးီကပ်ကပ်ရှိြခင်းေကာင့်ြဖစ)် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ စဉ်ဆကမ်ြပတတ်ိုးတကမ်ကို အားေကာင်းေစိုင် 

ပါသည်။ 

သုိေသာလ်ည်း တိုင်းရင်းသားများအချင်းချင်းကား ဖိစးီှိပ်စကမ်င့်ှြပည်တင်ွးစစန်ဂုံိးမချပ်ဘဲင့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံ 

မှာ ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာသည့် ဒမုိီကေရစီိုင်ငံအြဖစ ် ဖံွဖိးတိုးတကရ်နလုိ်အပ်ေသာ တည်ငိမ်မကို 

ရာှေတွိုင်မည်မဟုတပ်ါ။ ကချင်ြပည်နယ်မှာ ကာလကာရည်ှ တိုင်းရင်းသားပဋိပကများအတကွ ် အဓိက 

စစတ်လင်းြဖစခ်ဲ့ပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏထူ်ေထာင်ြခင်းမှာ ငိမ်းချမ်းေရးသေဘာတညီူချက ်

အတကွ ် စစမှ်နသ်ည့်ကတကိတဝတက်ို ြပလုိက်ြခင်းြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ထုိဘဏသ်ည် ငိမ်းချမ်းေရးေဆးွေးွမ 

များတင်ွ ကတသိကေ်သအြဖစ ်လုပ်ေဆာင်ေပးမည်ြဖစ်ပီး၊ ဘဏစ်တင်လည်ပတခ်ျနိတ်င်ွ စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုး 

တကမ်င့်ှ သာယာဝေြပာမစသည့် အြခားလုပ်ေဆာင်ချကအ်သစမ်ျားကိုလည်း ပ့ံပုိးေပးလိမ့်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ထုိေအာင်ြမင်မကို အြခားတိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်များတင်ွလည်း လုိက၍်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစြခင်းြဖင့် 

ကချင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးေရးဘဏသ်ည် ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာသည့် ဖကဒ်ရယ်ဒမုိီကေရစီိုင်ငံအတကွ ်

စးီပွားေရးေရခေံြမခေံကာင်းများကို ေပေပါကလ်ာေစမည့် အသွင်ကွဲြပားစံုလင်ေသာ ေငွေရး ေကးေရးစနစက်ို 

ေထာက်မေပးိုင်ပါလိမ့်မည်။ 
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Opportunities-for-All-Full-Report. 

—. 2018. The Global Findex database 2017. Accessed March 03, 2020. 
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ေန�က်ဆက်တွဲ - ကချင်ှင့် ရမ်ှးြပည်နယမ်ျားရှိ သမဝါယမများှင့် 

အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 

ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားကို DRGV မှ ခင်လြပည့်စိုးင့်ှ ဆဇီူဖိးတိုက စစုည်းပီး၊ စတဖန် ေကာလ်နဂ််နွ ်

က ညိိင်းေဆာင်ရ�ကထ်ားပါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်ဖဲွချပ်၊ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများ၊ 

ရမ်ှးြပည်နယ်ရှိ သမဝါယမများင့်ှသကဆ်ိုင်သည့်အေကာင်းအရာ ၃ ခကုို တင်ြပထားပါသည်။ 

 

ေန�ကဆ်ကတဲွ် - ၁ : လူသားအကျိးေရးှသည့် ဖွံဖိးတုိးတကမ်ှင့် ကချငှ်စ်ချငး်ခရစ်ယာန် 

အသငး်ချပ ်

ကချင်ြပည်နယ်အတင်ွး ေနထုိင်သူအများအြပားမှာ ခရစယ်ာနဘ်ာသာကို သကဝ်င်ယုံကည်သူများြဖစ ်

ပါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်မှာ ကချင်ြပည်နယ်အတင်ွး လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိး 

တိုးတကမ်ြမင့်တင်ေရးတင်ွ ရာစုစှတ်စခ်ေုကျာ်ကာ တက်ကစွာွ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ဘာသာေရးအရ 

သကဝ်င်ယုံကည်မြဖင့် အသင်းချပ်သည် စရတိစ်ကသကသ်ာစာွ ရပ်ရ�ာအတင်ွး ကညီူေထာကပ့ံ်ေပးလျကရ်ှိပါ 

သည်။ ဤေနရာတင်ွ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၊ ၎င်း၏ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများင့်ှ 

စးီပွားေရးလုပ်ကိုင်သည့် အများပုိင် ဆတွရ်နှနက်မုဏလီီမီတကတ်ိုအေကာင်းကို အတိုချံး၍ ေဖာြ်ပသွား 

ပါမည်။ 

 

ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ် 

ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနမ်ျားအသင်းဖဲွစည်းြခင်းကို ၁၉၁၀ ြပည့်စှတ်င်ွ စတင်ခဲ့ပီး၊ ၁၉၅၀ ြပည့်စှတ်င်ွ ကချင် 

စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်အြဖစ ် မှတပုံ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ယေနတင်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံတဝှမ်း၌ ကချင်စှခ်ျင်း 

ခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ သတမှ်တန်ယ်ေြမအဖဲွအစည်း ၁၅ ခ ု ရှိပီး၊ ခန်မှနး်ေြခ အေသးစားေငွစေုငွေချး 

အသင်းဝင် ၁၀၀,၀၀၀ ခန်င့်ှ အဖဲွဝင်ဦးေရ ၄၀၀,၀၀၀ ခန် ရှိပါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ် 

လကေ်အာကရ်ှိ လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးေရးဌာနတင်ွ ဝနထ်မ်းစစုေုပါင်း ၃၀၀ ခန်အပ်ထားပါသည်။ 

 

 ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်သည် ၎င်း၏ လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးေရးလုပ်ငနး်များကို 

ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၏တနဖုိ်းင့်ှ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အေြခခ ံ (ေလာကကို အေစခရံနြ်ဖစ)် ပီး၊ လူသားချင်း 

အသငး်ချပ်

နယေ်ြမ

အဖဲွအစည်း ၁၅ ခု

အသငး်ေတာအ်ဖဲွ ၄၀၀
(အသငး်ေတာအ်ဖဲွ များတငွ်

အေသးစားေငစုွေငေွချးအသငး် ၂၀၀ ခန် )

အသငး်ချပ်အဖဲွဝင် ၄၀၀,၀၀၀ ေကျာ်

(အေသးစားေငစုွေငေွချးအသငး်ဝင် ၁၀၀,၀၀၀ ခန်)
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စာန�မင့်ှ ဖံွဖိးေရးလုပ်ငနး်များအတကွ ် တနဖုိ်းများ၊ ေမာမှ်နး်ချက၊် သတမှ်တတ်ာဝန်င့်ှ ရည်မှနး်ချကမ်ျား 

ကို ချမှတပ်ါသည်။ 

 ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ အေြခခတံနဖုိ်းထားမများအေပ အေလးေပးပါသည် - 

• ဂုဏသိ်ကာရှိစာွ ေနထုိင်ြခင်း၊ 

• ကတကိဝတ ်တည်ကည်ြခင်း၊ 

• တရားမတြခင်းင့်ှ ငိမ်းချမ်းြခင်း၊ 

• ုိးသားြခင်းင့်ှ စတိပ်ါဝင်စားမြခင်း၊ 

• သန�းကင်န�ြခင်း၊ 

• အမှနတ်ရားကို ကိုင်စွဲြခင်း၊ 

• ချစခ်င်ကင်န�ြခင်း၊ 

• ဝိညာဉ်ေတာအ်ားြဖင့် ရင်ှသနြ်ခင်း၊ 

• ေပါင်းစည်းြခင်းင့်ှ စည်းလုံးညီတွြ်ခင်း၊ 

• ခွဲြခားဆကဆ်မံမရှိြခင်း၊ 

• ဆင်းရဒဲကုရှိသူများကို စာန�သန�းြခင်း၊ ညီအစက်ို ေမာင်မှရင်းသဖွယ် ကည့်ေစာင့်ေရာှက ်

ြခင်း၊ 

• အသင်းေတာတ်ည်ေထာင်ခဲ့သူများ၏ ဘာသာတရားယုံကည်မင့်ှ ထုံးတမ်းစဉ်လာကို ေလးစား 

လုိကန်�ြခင်း၊ 

• ေန�ကလုိ်ကသ်ာဝကေကာင်း ြဖစြ်ခင်း၊ 

• ဘုရားသခင်က င်ှးအပ်ထားေသာတာဝနြ်ဖစသ်ည့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်င့်ှ ေတာုိင်းတရိစ�ာန ်

များ ကို ေစာင့်ေရာှကြ်ခင်း၊ 

• ထိခိုကန်စန်�ရသည့် ြပည်သူများကို ပါဝင်ခင့်ွြပြခင်း၊ 

• သမာသမတက်ျြခင်းင့်ှ လွတလ်ပ်မရှိြခင်း၊ 

• ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်းင့်ှ တာဝနယူ်တာဝနခ်မံရှိြခင်း၊ 

• အကျိးများ ထိေရာကေ်အာင် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်း။ 

 ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ အဓိကတာဝန ်၅ ချကမှ်ာ ေအာက်ပါတိုြဖစပ်ါသည် - 

 ၁။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်သည် ၎င်း၏ ရပ်ရ�ာဖံွဖိးေရးဌာနေအာကမှ် လူသားချင်း 

  စာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးတာဝနမ်ျားကို လုပ်ကိုင်ပါသည်။ လူေကာင့်ြဖစေ်စ ၊သုိမဟုတ၊် 

  သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ေကာင့်ြဖစေ်စ ထိခိုကန်စန်�မများ င့်ှ တရားမတမမရှိြခင်း၊ အရင်း 

  အြမစမ်ျားခွဲေဝမတင်ွ မမတြခင်းတိုေကာင့်ြဖစရ်သည့် ဆင်းရဲမ်ွးပါးမအကျိးဆကမ်ျားကို 
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  တိုကဖ်ျကြ်ခင်းတိုအတကွ ် ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်က တာဝနယူ်ေဆာင်ရ�ကပ်ါ 

  သည်။ 

 ၂။ လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးတာဝန ် မျက်�ှစာစှခ်လုံုးမှာ မတစာွ အေရး 

  ကးီပါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတက ်

  ေရးလုပ်ငနး်များသည် တစဦ်းချင်းတစေ်ယာကခ်ျင်းစအီတကွ ် လူဂုဏသိ်ကာကို ကာကွယ် 

  ြမင့်တင်ေပးေရးကို အေြခခပံါသည်။ လူဂုဏသိ်ကာသည် ဘုရားသခင်က ေပးသန�းေတာမူ် 

  သည့် တနဖုိ်းရှိလှေသာလကေ်ဆာင်ြဖစရ်ာ ကာကယ်ွတားဆးီေပးရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၃။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မတာဝနမှ်ာ လူေကာင့်ြဖစေ်စ 

 ၊သုိမဟုတ၊် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ေကာင့်ြဖစေ်စ ိုင်ငံအတင်ွး ထိခိုကန်စန်�မရှိဆံုးလူအပ်ုစ ု

 များအတကွ် ေထာကပ့ံ်ကညီူေပးြခင်းင့်ှ ကာကယ်ွေပးြခင်းတိုကို လုပ် ေဆာင်ရန်င့်ှ လူသား၊ 

 စးီပွားေရး၊ လူမေရး၊ ယဉ်ေကျးမစသည့် ဘကေ်ပါင်းစံုကို �ခံငုံစဉ်းစားလျက ်လူဂုဏသိ်ကာကို 

 ကာကယ်ွြမင့်တင်ေပးရန ်ြဖစပ်ါသည်။ 

၄။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ ဖံွဖိးတိုးတကေ်စေရးတာဝနမှ်ာ ရပ်ရ�ာအတင်ွးတင်ွ 

 အသင်းေတာ်င့်ှလကတ်ွဲ၍ ဝိညာဉ်ေတာ၊် လူေနမအဆင့်အတနး်၊ စးီပွားေရး၊ ပညာေရး၊ 

 ကျနး်မာေရး၊ ယဉ်ေကျးမင့်ှ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်များ တိုးတကေ်ကာင်းမွနလ်ာေရး 

 လုပ်ေဆာင်ရနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

၅။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်သည် ထုိတာဝန်စှရ်ပ်ကို ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၏ 

 တနဖုိ်းများ၊ ကမ�ာလူ့သားတိုင်း၏ရပုိင်ခင့်ွများ ကာကယ်ွြခင်းင့်ှ ိုင်ငံတကာလူသားချင်း 

 စာန�မ မူများင့်ှစံနး်များအေပ အေြခခ၍ံ ထမ်းရ�ကပ်ါသည်။ 

 ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကမ်ရည်မှနး်ချကမ်ျားမှာ - 

 ၁။ အေြခခလုိံအပ်ချကမ်ျားကိုြပည့်မီေစမည့် လူသားချင်းစာန�မအေထာကအ်ပ့ံများကို ထိ  

  ေရာကစ်ာွ၊ အချနိ်င့်ှတေြပးညီ၊ ခွဲြခားဆကဆ်ြံခင်းမရှိ ပ့ံပုိးေပးြခင်းြဖင့် လူသားအကျပ်  

  အတည်းများေကာင့် ထိခိုကခ်စံားရသူများ၏ အသက်င့်ှဂုဏသိ်ကာကို ကာကယ်ွေပးရန၊် 

 ၂။ စးီပွားေရးစနစအ်ားနည်းမေကာင့် ဆင်းရဲမ်ွးပါးြခင်းင့်ှ လူသားအကျပ်အတည်းများေကာင့် 

  ထိခိုကခ်စံားရသူများ ကိုယ်ေြခေထာကေ်ပကိုယ်ရပ်တည်ိုင်၍ တည်တံ့ေသာ  အသကေ်မွး 

  ဝမ်းေကာင်းမြဖစေ်စေရးအတကွ ်စမ်ွးေဆာင်ရည်၊ ကမ်းကျင်မ၊ အသိပညာင့်ှရင်းြမစမ်ျားကို 

  ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန၊် 

 ၃။ ဖံွဖိးေရးအစအီစဉ်များ စမံီခန်ခွဲမင့်ှ ေဘးဒကုေကာင့် လူသားချင်းစာန�မအေထာကအ်ပ့ံ 

  ေပးြခင်းတိုတင်ွ ရပ်ရ�ာအတင်ွး တက်ကစွာွ ပါဝင်ေဆာင်ရ�ကမ်င့်ှ အန�ဂတတ်င်ွ လုပ်ေဆာင် 

  ရမည့် ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအစအီစဉ်များအတကွ ်ချတိဆ်ကေ်ဆာင်ရ�ကမ်ကို ြမင့်တင်ရန။် 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် - ၂။ ကချငြ်ပညန်ယ်အတွငး် အေသးစားေငစုွေငေွချးအသငး်များ၏ ေန�ကခ် ံ

အေကာငး်အရာ 

အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများကို အသင်းေတာအ်ေြခြပ ေငွစေုငွေချးအစအီစဉ်တစရ်ပ်အြဖစ ် ကချင် 

စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ ထီးရပ်ိေအာကတ်င်ွ ၁၉၉၅ ခုစှတ်င်ွ စတင်ဖနတ်းီခဲ့ပါသည်။ ရည်ရ�ယ်ချက ်

မှာ ခရစယ်ာနဘ်ာသာသကဝ်င်ယုံကည်သူများသည့် ကချင်ရပ်ရ�ာလူထု၏ ဖံွဖိးတိုးတကမ်အတကွ ် ေဆာင် 

ရ�က်ိုင်စမ်ွးကိုြမင့်တင်ရနြ်ဖစပ်ါသည်။ ယေနတင်ွ အဖဲွဝင်ဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာရ်ှိသည့် အေသးစားေငွစ ု

ေငွေချးအသင်း ၂၀၀ ခန်ရှိပီး၊ အများစမှုာ ကချင်ြပည်နယ်အတင်ွးရှိဘုရားေကျာင်းများတင်ွ အေြခစိုက၍် 

ရမ်ှးြပည်နယ်တင်ွလည်း အချိရှိပါသည်။ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများအားလုံးတင်ွ အသင်းဝင်ြဖစရ်န ်

လုိအပ်သည့် အဓိကသတမှ်တခ်ျကမှ်ာ ထုိပုဂိလ်သည် ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ အသင်းဝင်ြဖစရ် 

မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ဤေလ့လာချကက်ို ေရးသားသူများသည် အဓိကကျသည့် နယ်ေြမစှခ်ြုဖစေ်သာ ြမစ်ကးီန�းနယ်ေြမင့်ှ 

ဝုိင်းေမာန်ယ်ေြမစှခ်သုို သွားေရာကခ်ဲ့ပါသည်။ ြမစ်ကးီန�းနယ်ေြမေအာကတ်င်ွ အေသးစားေငွစေုငွေချး 

အသင်း ၄၀ ရှိပီး၊ ဝုိင်းေမာန်ယ်ေြမတင်ွ အသင်း ၂၀ ရှိပါသည်။ ထုိအသင်းများအနကမှ် ြမစ်ကးီန�းနယ်ေြမမှ 

အသင်း ၂ ခုင့်ှ ဝုိင်းေမာန်ယ်ေြမမှ အသင်း ၁ ခကုို အသင်းချပ်မှချမှတထ်ားေသာ စည်းမျဉ်းသတမှ်တခ်ျက ်

များေအာကတ်င်ွ ေငွစေုငွေချးလုပ်ငနး် မည်သုိေဆာင်ရ�က်ကသည်ကို ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ 

ေငွစေုချးအသင်း  ၃ ခအုေပ အကျဉ်းချပ် ေလ့လာိင်းယှဉ်ချက ်

ေဖာ်ြပချက ်/ 

ေငွစေုငွေချးအသင်း 

မလိယန ် ေဘသန ီ ဝါေရာှင် 

စတင်ထူေထာင်သည့်စှ ် ၂၀၁၂ ၂၀၀၅ ၂၀၁၁ 

စစုေုပါင်းရနပုံ်ေငွ ကျပ် သနး် ၈၀ 

(အေမရကိနေ်ဒလာ 

၅၀,၀၀၀ ခန်) 

ကျပ် သနး် ၁၀၀ 

(အေမရကိနေ်ဒလာ 

၁၃၀,၀၀၀ ခန်) 

ကျပ် သနး် ၇၀ 

(အေမရကိနေ်ဒလာ 

၄၆,၀၀၀ ခန်) 

ေငွစေုဆာင်းသည့် 

အရ�ယ်အစား 

၂,၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀ 

ကျပ်အထိ 

၂,၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀ 

ကျပ်အထိ 

၁,၀၀၀ မှ ၁၅,၀၀၀ 

ကျပ်အထိ 

အပ်ေငွအေပအတိုးနး် ၂ ရာခိုင်နး် ၃ ရာခိုင်နး် အြမတက်ို 

ြပနလ်ည်မေဝြခင်း       

(၈ စှအ်တင်ွး ၁ ကမ်ိ) 

ေချးေငွထုတေ်ချးသည့် 

အရ�ယ်အစား 

အပ်ေငွ၏ ၃ ဆ အပ်ေငွ၏ ၅ ဆ အပ်ေငွ၏ ၃ ဆ 
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ေချးေငွအေပအတိုးနး် ၃ ရာခိုင်နး် ၃ ရာခိုင်နး် ၂ ရာခိုင်နး် 

ဝယ်ယူထားသည့် 

ဆတွရ်နှနရ်ယ်ှယာများ 

မရှိ ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

(အေမရကိနေ်ဒလာ 

၆၀၀ ခန်) 

၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

(အေမရကိနေ်ဒလာ 

၆,၆၀၀ ခန်) 

ေကာမ်တအီဖဲွဝင်ဦးေရ ၁၅ ဦး ၇ ဦး ၈ ဦး 

ေငွစုေငွေချးအသင်းဝင် ၁၅၀ ၃၂၀ ၃၆၄ 

 

ေလ့လာချက် - ၁: မလိယန ်အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း (ြမစ်ကးီန�းနယ်ေြမ) 

မလိယန ် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းသည် ြမစ်ကးီန�းရှိ မလိယန်စှခ်ျင်းဘုရားရှိခိုးေကျာင်းတင်ွ တည်ရှိ 

ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုစှမှ်စတင်၍ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းအြဖစ် အဖဲွဝင် ၂၀ ြဖင့် ထူေထာင်ခဲ့ပါသည်။ 

အဓိကတနဖုိ်းမှာ အပ်ေငွလကခ်ြံခင်းင့်ှ အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်ိုင်ရနအ်တကွ ်ေငွလုိအပ်ေနသူ  

များထံ ေငွထုတေ်ချးေပးြခင်းကဲ့သုိေသာ ေငွေရးေကးေရးပ့ံပုိးမများမှတစဆ်င့် ရပ်ရ�ာအတင်ွး လူထုဖံွဖိး 

တိုးတကမ်ကို ြမင့်တင်ေပးရနြ်ဖစပ်ါသည်။ ေကာမ်တအီဖဲွဝင် ၁၅ ဦး၏ စမံီခန်ခွဲမေအာကတ်င်ွ အသင်းသည် 

(အမ်ိေထာင်စ ု၅၀ ခ)ု အဖဲွဝင် ၁၅၀ ဦးအထိသုိ ကးီထွားလာခဲ့ပါသည်။ အသင်းဝင်များမှာ ထုိနယ်ေြမအတင်ွး 

ေနထုိင်သူြဖစရ်န်င့်ှ စှခ်ျင်းအသင်းဝင်ြဖစရ်န ်လုိအပ်ပါသည်။ 

ဖဲွစည်းတည်ေဆာကပုံ် 

မလိယန ် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း စမံီခန်ခွဲမေကာမ်တကီို ဥက ၁ ဦးီ၊ အတင်ွးေရးမှး ၂ ဦး၊ ဘာ 

ေရးအရာရှိ ၁ ဦး၊ စာရင်းကိုင် ၂ ဦး၊ စာရင်းစစ ် ၂ ဦးတိုြဖင့် ဖဲွစည်းထားပါသည်။ ြပနရ်လမ်းမေသချာသည့် 

ေချးေငွများအတကွ ်ဆပ်ေကာမ်တကီိုလည်း ေကာမ်တအီဖဲွဝင် ၁၅ ဦးအနကမှ် ေရ�းချယ်ထားသည့် ေကာမ်တီ 

ဝင် ၅ ဦးြဖင့် ဖဲွစည်းထားပါသည်။ စာရင်းကိုင် ၂ ဦးသာ လစာြဖင့်ခန်အပ်ထားသည့် အမဲခန်ဝနထ်မ်းများြဖစ်ပီး၊ 

ကျနေ်ကာမ်တဝီင်များမှာ လုပ်အားေပးကညီူလုပ်ကိုင်ေပးြခင်းြဖစပ်ါသည်။  

လကရ်ှိ ဘာေရးအေြခအေန 

မလိယန ် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း၏ စစုေုပါင်း ဘာရနပုံ်ေငွမှာ ကျပ် ၈၀ သနး်ြဖစပ်ါသည်။ ဘာ 

ေရးအရာရှိက ကျပ် ၂ သနး်ဝနး်ကျင်ကို ေဆာင်ေငွအြဖစ ် ကိုင်ေဆာင်ထားပါသည်။ အပ်ှံေငွများ၊ ထုတေ်ချး 

ေငွများကို စာရင်းရင်ှးလင်းပီးသည့်ေန�က ် လကက်ျနေ်ငွကို ဘဏတ်င်ွ ဥကင့်ှ ဘာေရးအရာရှိတို၏ 

န�မည်ြဖင့် အပ်ှံထားရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဇွနလ်အထိ မလိယနအ်ေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းသည် ကျပ် 

၃ သနး်နးီပါးကို အာရစှမ်ိးလနး်မဖံွဖိးေရးဘဏတ်င်ွ ေခယူအပ်ေငွအတိုးနး် (တစ်စှအ်တိုးနး် ၄ မှ ၆ 

ရာခိုင်နး် အတင်ွးရှိ) ြဖင့် အပ်ှံထားပါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏လမ်းနခ်ျကက်ို 

လုိကန်�၍ မလိယနအ်ေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းက တစဦ်းချင်း၏ေငွစေုငွေချးစာအပ်ုများင့်ှ လယ်ဂျာ 

စာအပ်ုများကဲ့သုိေသာ စာရင်းကိုင်မှတတ်မ်းစာအပ်ုစာတမ်းများကိုထားရှိပီး၊ လကက်ျနစ်ာရင်းကို ေနစဉ် 

ေရးဆွဲရပါသည်။ 
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အပ်ေငွ၊ ေချးေငွင့်ှ ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရသည့် အစအီစဉ် 

အပ်ှံေငွ -  တစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျင်းစ၏ီ စေုဆာင်းိုင်မအေပမူတည်၍ အသင်းဝင်တစဦ်းသည် တစလ်လင် 

ကျပ် ၂၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ စေုဆာင်းိုင်ရန ်ေမာမှ်နး်ပါသည်။ မလိယနေ်ငွစေုငွေချးအသင်းတင်ွ မည်ေရ� 

မည်မအထိ အများဆံုးစေုဆာင်းိုင်သည့်အေပ ကန်သတခ်ျကမ်ရှိပါ။ ေငွစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ ေငွေချးယူြခင်းကို 

တစလ်လင် တစ်ကမ်ိ ြပလုပ်ိုင်ပီး (လတစလ်၏ ၁ ရကေ်နမှ ၄ ရကေ်နအတင်ွး) စေုဆာင်းေငွင့်ှ အသင်းဝင် 

စာအပ်ုကို တပါတည်းယူေဆာင်လာရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ဘုရားရှိခိုးေကျာင်းဝနး်အတင်ွးရှိ မလိယန ်အေသးစား 

ေငွစေုငွေချးအသင်းုံးတင်ွ ေဒသခံ လုပ်အားေပးကညီူေပးသူများင့်ှ ေရ�းချယ်ထားသည့် ေကာမ်တဝီင်များက 

အပ်ေငွလကခ်ြံခင်း င့်ှ ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�ကေ်ပးပါသည်။ ပထမသုံးရကတ်င်ွ အပ်ေငွ 

လကခ်ြံခင်းင့်ှ ေချးေငွြပန ် ဆပ်ေငွများလကခ်ြံခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�က်ပီး အပ်ေငွအေပအတိုးနး်မှာ တစလ် 

လင် ၂ ရာခိုင်နး်ြဖစပ်ါသည်။ စတတုေြမာကရ်ကတ်င်ွ ေကာမ်တကီ ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းများအတကွ ်

ဆံုးြဖတပ်ါသည်။ 

ေချးေငွင့်ှ ြပနဆ်ပ်ရသည့်အစအီစဉ် - ေငွစ၊ု ေငွေချးြခင်းလုပ်ငနး်စဉ်တစခ်လုံုးမှာ ေကာမ်တီအဖဲွဝင်များစံုညီ 

ေရှတင်ွ ေဆာင်ရ�ကရ်ပီး၊ ေကာမ်တဝီင်များသည် စှခ်ျင်းအသင်းချပ်၏လကစ်ွဲစာအပ်ုပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များင့်ှအညီ ေချးေငွေလျာကလ်ာများကိုစစိစရ်န ်တာဝနရ်ှိပါသည်။  

ေချးေငွများ၏ သကတ်မ်းမှာ ၆ လမှ ၁၂ လအတင်ွး ြဖစ်ပီး၊ ေငွေချးယူသူသည် သေဘာတထူားသည့် ကာလ 

အတင်ွး ေချးယူထားသည့်ပမာဏင့်ှအတိုးကို ေပးဆပ်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေချးေငွေလာကထ်ားိုင်ရနအ်တကွ ်

ေလာကထ်ားသူသည် ၁၈ စှြ်ပည့်ပီးသည့် အသင်းဝင်ြဖစရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ေငွေချးယူမည့်သူမှနသ်မသည် 

ေချးေငွေလာကလ်ာကို တစလ်ကိတင် တင်ြပရမည်ြဖစပ်ါသည်။ အမ်ိေထာင်စဝုင်တစဦ်းထကရ်ှိသည့် အမ်ိ 

ေထာင်စဆုိုပါက စးီပွားေရးလုပ်ငနး်တတူစခ်တုည်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကလင် ထုိအမ်ိေထာင်စမှု မည်သူတစဦ်း 

တစေ်ယာကက်မှ ေချးေငွအသစ ် ေလာကထ်ားခင့်ွမရှိေပ။ 

ေချးေငွထုတေ်ချးသည့်ပမာဏ - ေငွထုတေ်ချးသည့်ပမာဏမှာ ကျပ် ၁ သိနး် မှ ကျပ် ၁၀ သနး်အတင်ွး 

ြဖစပ်ါသည်။ ေချးေငွထုတေ်ချးသည့်ပမာဏကို စဉ်းစားရာတင်ွ အဖဲွဝင်က မည်မကာရည်ှင့်ှ မည်မပမာဏ 

စေုဆာင်းထားသည်၊ မလိယန ် စှခ်ျင်းအသင်းချပ်ဧရယိာအတင်ွး ေနထုိင်ြခင်း ရှိ-မရှိ၊ ပုဂိလ်ေရးင့်ှ မိသားစ ု

ေန�ကခ်မံျားအေပ စြံပစဉ်စားပါသည်။ ေချးယူမည့်သူ၏လုိအပ်ချကအ်ေပမူတည်၍ ေငွထုတေ်ချးရမည့် 

ဦးစားေပးကို သတမှ်တပ်ါသည်။ အများစမှုာ အေသးစား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များတင်ွ င့်ှ ရပ်ရ�ာအတင်ွး 

လယ်ယာလုပ်ငနး်တင်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံရန ် ေငွေချးယူြခင်းြဖစပ်ါသည်။ အြခားေချးယူသည့်အေကာင်းအရာများ 

တင်ွ ေဆးကသုရန်င့်ှ ကေလးပညာေရးအတကွလ်ည်း ပါဝင်ပါသည်။ 

အတိုးနး် - မလိယနေ်ငွစေုငွေချးအသင်းက ေချးေငွအေပ တစလ်လင် အတိုးနး် ၃ ရာခိုင်နး် ေကာကခ်ပံါ 

သည်။ ေငွစထုားသူများမှာ စေုဆာင်းထားေငွ၏ ၃ ဆအထိကို ေချးယူိုင်ပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း ေချးေငွ 

ပမာဏမှာ ကျပ် ၂ သနး်ေကျာ ် မေကျာလွ်နရ်နြ်ဖစ်ပီး၊ အနည်းဆံုး အသင်းဝင်စှဦ်းက အာမခေံပးရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ ကျပ် ၂ သနး်ထကပုိ်၍ ေချးယူလုိသူသည် အေပါင်ထားမည့်အာမခပံစည်း (ေြမယာပုိင်ဆိုင်မ 

အေထာကအ်ထား ၊သုိမဟုတ၊် အမ်ိပုိင်ဆိုင်မစာချပ် ၊သုိမဟုတ၊် ေြပစာများ) ကို ယူေဆာင်လာရမည်ြဖစ်ပီး၊ 

အတိုးနး်မှာလည်း တစလ်လင် ၄ ရာခိုင်နး် ေပးရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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ေချးေငွြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရမည့်ကာလမှာ ၆ လမှ ၁၂ လအတင်ွးြဖစသ်ည်ဟု စည်းမျဉ်းရှိေသာလ်ည်း ေချးယူသူ 

၏ ြပနဆ်ပ်ိုင်စမ်ွးအေပ မူတည်ပါသည်။ အတိုးပုံမှနေ်ပးသွင်းသူများအတကွ ် ခင်ွးချကတ်စရ်ပ်ရှိပီး၊ ေချးေငွ 

သကတ်မ်းေကျာလွ်နသ်ည်အထိတိုင်ေအာင် အတိုးမှနမှ်နေ်ပးသွင်းပါက ေငွြပနဆ်ပ်ရမည့်ကာလကို ၂ စှအ်ထိ 

ဆိုင်းင့ံထားိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုစှမှ် ယေနအထိ ြပနမ်ဆပ်ိုင်သည့်ေချးေငွ ၅ ခသုာ ရှိခဲ့ပါသည်။ 

လူမဖူလုံေရး၊ ေထာကပ့ံ်ေပးိုင်မင့်ှ ရပ်ရ�ာေဒသအေပ သကေ်ရာကမ် 

မလိယန ် ေငွစေုငွေချးအသင်းင့်ှ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်အကား ပတသ်ကမ်က သိသာထင်ရာှး 

သည့်သကေ်ရာကမ်များကို ေဆာင်ယူေပးပါသည်။ အပ်ေငွင့်ှ ေချးေငွအကား အတိုးနး်ကာွြခားချက ် ၁ 

ရာခိုင်နး်မှ ရေငွ၏ ဆယ်ဖုိတစဖုိ်ကို လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးတို လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန ်ကချင် 

စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်သုိ လှဒါနး်ပါသည်။ ကျနေ်ငွကို လယ်ယာစိုကပ်ျိးေရး၊ ေမွးြမေရးင့်ှ အေသးစား 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး် လုပ်ကိုင်ရန ်လုိအပ်သူများထံေချးေငွထုတေ်ချးရာတင်ွ သုံးစွဲပါသည်။ မလိယနေ်ငွစေုငွေချး 

အသင်း တည်ေထာင်လည်ပတခ်ဲ့သည့် ၈ စှအ်တင်ွး အသင်း၏သီးသန်ရနပုံ်ေငွမှာ စှစ်ဉ်တိုးတက်ကးီမားလာ 

ပါသည်။ အြမတစ်ေုဆာင်းိုင်သည့် ကျပ် ၆ သနး်ကို ေသာကေ်ရသန်ထုတလု်ပ်ေရာင်းချြခင်းတင်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံ 

ခဲ့ပီး ထုိလုပ်ငနး်မှာအံးေပခဲ့ရာ လုပ်ငနး်ဖျကသိ်မ်းေရာင်းချရေငွသာ ြပနလ်ည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အြမတရ်ေရး 

ရည်ရ�ယ်ချကြ်ဖင့် ြမစ်ကးီန�းတင်ွ ကျပ် သနး် ၂၀ တနဖုိ်းရှိသည့် ေြမကကွ်စှက်ကွက်ို ဝယ်ယူထားေသာလည်း 

လတတ်ေလာတင်ွ ေြမေဈးနး်များကျဆင်းသြဖင့် ထုိေြမကကွမ်ျားမှ မည်သုိေငွြပနေ်ဖာရ်မည်ကို မသိကဆ ဲ

ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ေလ့လာချက် - ၂: ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း (ြမစ်ကးီန�းနယ်ေြမ) 

ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းသည် အသင်းဝင် ၁၀ ဦးြဖင့် ေငွစေုငွေချးအသင်းအြဖစ ် ၂၀၀၅ ခုစှ ်

တင်ွ စတင်ခဲ့ပါသည်။ အင်ဂျနး်တနု ် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းကို နမူန�ယူ၍ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာန ်

အသင်းချပ်၏ေအာကရ်ှိ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများအနကတ်စခ်အုြဖစ ် ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ထားြခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းတင်ွ ေကာမ်တဝီင် ၇ ဦးရှိပီး၊ ပီးခဲ့သည့် ၁၄ စှအ်တင်ွး 

အမ်ိေထာင်စ ု၁၅၀၊ အသင်းဝင်အားြဖင့် ၃၂၀ ခန် ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ 

ဖဲွစည်းတည်ေဆာကပုံ် 

ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းေကာမ်တတီင်ွ ဥက ၁ ဦး၊ အတင်ွးေရးမှး ၁ ဦး၊ ဘာေရးအရာရှိ ၁ 

ဦး၊ စာရင်းကိုင် ၁ ဦး င့်ှ ေကာမ်တဝီင် ၃ ဦးပါဝင်ပါသည်။ ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းတင်ွ 

အမဲခန်ထားသည့် စာရင်းစစမ်ရှိဘဲ ေတာင်းဆိုလင် နယ်ေြမအဆင့်မှ စာရင်းစစမ်ျားက တစ်စှလ်င် ၂ ကမ်ိ 

လာေရာက်စာရင်းစစေ်ဆးေပးပါသည်။ ေကာမ်တဝီင်များအားလုံးမှာ လုပ်အားေပးကညီူေပးကသူများြဖစပ်ါ 

သည်။ 

လကရ်ှိ ဘာေရးအေြခအေန 

ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချး၏ အပ်ေငွင့်ှ ေချးေငွများအေပ စစုေုပါင်းဘာေငွမှာ ကျပ် သနး် ၂၀၀ နးီပါး 

ရှိေသာလ်ည်း လကထဲ်တင်ွ ေဆာင်ေငွအြဖစမ်ျားများစားစားမထားရှိဘဲ ကျပ် ၂၀,၀၀၀ ခန်ကိုသာ လကဝ်ယ် 

ကိုင်ေဆာင်ပါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ တိုကုိ်ကစ်ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများင့်ှ စတင်ြခင်း 
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မဟုတသ်ည့်အတကွ ် ဘာေရးစာရင်းရင်ှးတမ်း ေရးဆွဲထုတြ်ပနရ်ာတင်ွ အားနည်းပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း 

လကရ်ှိတင်ွ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများအတကွ ် လမ်းန ်

ချကမ်ျားကို ပုိ၍ လုိကန်�ေဆာင်ရ�ကလ်ာကပါသည်။ 

အပ်ေငွ၊ ေချးေငွင့်ှ ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရသည့် အစအီစဉ် 

အပ်ေငွ - အသင်းဝင်များမှာ လစဉ် ကျပ် ၂၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀ အတင်ွး စေုဆာင်းရန ် ေမာမှ်နး်ပီး အြခား 

ေငွစေုငွေချးအသင်းများအတိုင်း အပ်ေငွအေပ လစဉ် အတိုးနး် ၃ ရာခိုင်နး် ေပးပါသည်။ အသင်းဝင်မဟုတ ်

သူများလည်း တစလ်အတိုးနး် ၁.၅ ရာခိုင်နး်ြဖင့် ေငွစေုဆာင်းခင့်ွြပထားပါသည်။ စေုဆာင်းေငွအပ်ှံြခင်းင့်ှ 

ေငွထုတေ်ချးြခင်းတိုကို လတစလ်၏ ပထမဆံုး ၃ ရကတ်င်ွ ေဆာင်ရ�ကေ်ပးပါသည်။ 

ေချးေငွင့်ှ ြပနဆ်ပ်ရသည့်အစအီစဉ် - ေချးေငွေလာကထ်ားလာကို ေကာမ်တဝီင်အားလုံးက ဆနး်စစရ်န ်

တာဝနရ်ှိပါသည်။ ေချးေငွ၏သကတ်မ်းမှာ ၆ လမှ ၁၂ လအထိ ြဖစပ်ါသည်။ ေငွေချးယူသူသည် အသက ် ၁၈ 

စှြ်ပည့်ပီး ေငွစေုငွေချးအသင်းဝင်ြဖစရ်ပါမည်။ ေချးေငွထုတ်ေချးသည့်ပမာဏမှာ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၀ 

သနး်အထိ ြဖစ်ပီး၊ ေချးေငွအတိုးနး်မှာ လစဉ် ၃ ရာခိုင်နး် ြဖစပ်ါသည်။ ေငွေချးယူသူသည် ၎င်းစေုဆာင်း 

ထားသည့်ပမာဏ၏ ၅ ဆ အထိကို ေချးယူိုင်ေသာလ်ည်း ၎င်း၏ယခင်ေချးယူခဲ့သည့် ေချးေငွမှတတ်မ်းအေပ 

လည်း မူတည်ပါသည်။ ကျပ်ေငွ ၅၀၀,၀၀၀ အထကေ်ချးယူလုိသူအတကွ ်အာမခေံပးသူအသင်းဝင် အနည်းဆံုး 

၂ ဦးရှိရမည်ြဖစ်ပီး၊ အေပါင်ထားမည့်အာမခပံစည်း (ေြမယာပုိင်ဆိုင်မအေထာကအ်ထား ၊သုိမဟုတ၊် အမ်ိ 

ပုိင်ဆိုင်မစာချပ် ၊သုိမဟုတ၊် ေြပစာများ) ကို ယူေဆာင်လာရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းအတကွ ်

အဆံုးအြဖတခ်ျမှတသ်ည့်လုပ်ငနး်စဉ်ကို ေကာမ်တဝီင်များအားလုံးက စည်းေဝးေတွဆံုသည့် ၃ ရကအ်တင်ွး 

ပီးစးီေအာင် ေဆာင်ရ�ကရ်ပါသည်။ ေချးေငွကို ၆ လမှ ၁၂ လအတင်ွး ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရန ်စည်းကမ်းရှိေသာ ်

လည်း၊ ြပနဆ်ပ်သည့်အစအီစဉ်မှာ ေချးယူသူ၏ ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ိုင်စမ်ွးအေပ မူတည်ပါသည်။ ေချးေငွအတိုး 

မှနမှ်နေ်ပးသွင်းသူအတကွ ် ေချးေငွြပနဆ်ပ်ရာတင်ွ ခင်ွးချကရ်ှိပီး၊ အတိုးေပးသွင်းရန ် တစလ်ပျကက်ကွလ်င် 

ဒဏေ်ကး ၅၀၀ ေပးေဆာင်ရပါသည်။ 

မှတခ်ျက ် - ေဘသနအီေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းတင်ွ အပ်ေငွင့်ှ ေချးေငွအကား အတိုးနး်ကာွြခားချက ်

မရှိပါ။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဌာနအတကွ ်

ေငွေကးထည့်ဝင်လှဒါနး်လုိေသာလ်ည်း လတိုင်းတင်ွ လကက်ျနေ်ငွသား များများစားစား မရှိပါ။ ေငွစေုငွေချး 

အသင်းက ၂၀၁၅ ခုစှတ်င်ွ ဆနစ်ပါးဘဏ ်(rice bank) အြဖစ ်အများသိခဲ့သည့် ဆတွရ်နှနက်မုဏလီီမီတက် 

တင်ွ ကျပ် ၉၀၀,၀၀၀ ရင်းှီးြမပ်ှံထားပီး၊ ပီးခဲ့သည့် ၃ စှတ်ာ ရင်းှီးြမပ်ှံမမှ ကျပ် ၉၅,၀၀၀ ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ေကာမ်တဝီင်များက ၎င်းတို၏ေငွစ၊ုေငွေချးအစအီစဉ်မှာ စနွ်စားရမများသည်ကို ေကာင်းစာွသတြိပမိပီး၊ ပုိ၍ 

တိုးတကေ်ကာင်းမွနလ်ာေအာင် ေဆာင်ရ�ကလုိ်ကပါသည်။ 

 

ေလ့လာချက် - ၃: ဝါေရာှင်အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း (ဝုိင်းေမာန်ယ်ေြမ) 

ဝါေရာှင် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းသည် ဝုိင်းေမာန်ယ်ေြမအတင်ွးရှိ ဝါေရာှင်စှခ်ျင်းဘုရားရှိခိုးေကျာင်း 

တင်ွ အေြခစိုကပ်ါသည်။ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ မတည်ပ့ံပုိးေငွ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ြဖင့် အေသး 
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စားေငွစေုငွေချးအသင်းအြဖစ ်၂၀၁၁ ခုစှ၊် စကတ်င်ဘာလမှစတင်ခဲ့ပါသည်။ အစပုိင်းတင်ွ အသင်းဝင် ၂၅၀ ခန် 

ရှိရာမှ လကရ်ှိတင်ွ အသင်းဝင် ၃၆၄ ဦးသုိ ေရာကရ်ှိ၍ အသင်းမှာကးီထွားလာခဲ့ပါသည်။ 

ဖဲွစည်းတည်ေဆာကပုံ် 

ေကာမ်တအီဖဲွဝင် ၈ ဦးရှိပီး၊ ဥက ၁ ဦးီ၊ ဘာေရးအရာရှိ ၁ ဦး၊ စာရင်းကိုင် ၁ ဦး၊ ဖံွဖိးေရးအရာရှိ ၁ ဦးင့်ှ 

ေကာမ်တဝီင် ၄ ဦး ြဖစပ်ါသည်။ ေကာမ်တ၌ီခန်ထားသည့် စာရင်းကိုင်မရှိဘဲ ဝုိင်းေမာ်စှခ်ျင်းခရစယ်ာန ်

အသင်းချပ်မှ စာရင်းကိုင်က စာရင်းစစေ်ဆးပါသည်။ ေကာမ်တဝီင်အားလုံးမှာ လုပ်အားေပးကညီူေဆာင်ရ�က ်

ေပးသူများြဖစ်ပီး၊ အသင်းအတကွ ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေပးသည့်ရကမ်ျားအတကွမူ် ေထာကပ့ံ်ေငွ ရရှိပါသည်။ 

လကရ်ှိ ဘာေရးအေြခအေန 

ဝါေရာှင် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းက ေငွပုိေငွလံ ကျပ် သနး် ၅၀ (အေမရကိနေ်ဒလာ ၃၀,၀၀၀) ခန်ကို 

ိုင်ငံပုိင် ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးဘဏတ်င်ွ တစလ်အတိုးနး် ၀.၆ ရာခိုင်နး် (တစ်စှလ်င် ၈ ရာခိုင်နး်) ြဖင့် အပ်ှံ 

စေုဆာင်းထားပါသည်။ အသင်း၏ စစုေုပါင်းဘာေငွမှာ ကျပ် သနး် ၇၀ ခန် ြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာစ့းီပွားေရး 

ဘဏရ်ှိ ေငွစစုာရင်းကို ေကာမ်တဝီင် ၂ ဦး၏ အမည်ြဖင့် ဖွင့်လှစထ်ားပါသည်။ ဝါေရာှင်အေသးစားေငွစေုငွေချး 

အသင်းက သုံးထပ်ေဆာင်သစေ်ဆာကလု်ပ်ရန ်ဝါေရာှင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနဘု်ရားရှိခိုးေကျာင်းကို ကျပ် ၁၀ သနး် 

ေချးငှားထားပီး၊ အတိုးမေကာကယူ်ဘဲ ၂ စှအ်တင်ွး ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရန ် သေဘာတထူားပါသည်။ အသင်း 

သည် ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�ေထာကထ်ားမင့်ှ ဖံွဖိးေရးအတကွ ်ကျပ် ၁၀ 

သနး်ကိုလည်း လှဒါနး်ထားပါသည်။ လကရ်ှိအချနိအ်ထိ ဝါေရာှင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်မှ မီစားများထံ 

ထုတေ်ချးထားေငွမှာ ကျပ် သနး် ၂၀ ခန် ရှိပါသည်။ 

အပ်ေငွ၊ ေချးေငွင့်ှ ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရသည့် အစအီစဉ် 

ေငွစ၊ု ေငွေချးလုပ်ငနး်များကို လတစလ်၏ ပထမဆံုး တနလာေနတင်ွ ေဆာင်ရ�ကပ်ါသည်။ 

အပ်ေငွ - ေချးေငွအေပ တစလ်အတိုးနး်မှာ ၂ ရာခိုင်နး်ြဖစ်ပီး၊ ေငွေချးယူသူက လစဉ် အတိုးမှနမှ်န ်ေပးသွင်း 

ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေချးေငွကို တစလုံ်းတစခ်တဲည်းမဟုတဘဲ် ဖ့ဲ၍ဆပ်လုိပါကလည်း ခင့်ွြပထားပါသည်။ ၂၀၁၅ 

ခုစှမှ်စတင်၍ အသင်းဝင်များမှာ လစဉ် ကျပ် ၁,၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၅,၀၀၀ အတင်ွး ေငွစေုဆာင်းရန ် ေမာမှ်နး် 

ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုစှမှ် ၂၀၁၅ ခုစှအ်တင်ွး ဝါေရာှင် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းက အစရုယ်ှယာတစခ်လုင် 

၅၀၀ ကျပ်ြဖင့် အစရုယ်ှယာများ ေရာင်းချခဲ့ပါသည်။ အသင်းတင်ွ တစလ်လင် ကျပ် ၁၅,၀၀၀ ထက် ပုိ၍ 

မစေုဆာင်းရန ် တင်းကပ်သည့်မူချမှတထ်ားပါသည်။ အပ်ေငွအေပ အတိုးမေပးေသာလ်ည်း ေငွစေုငွေချး 

အသင်း၏ အြမတရ်ရှိမအေပမူတည်၍ အြမတေ်ဝစရုရှိမည်ြဖစပ်ါသည်။ ပီးခဲ့သည့် ၈ စှအ်တင်ွး အြမတေ်ဝစု 

ခွဲေဝေပးြခင်းကို တစ်ကမ်ိ ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ပီး၊ အသင်းဝင်များအားလုံးက အြမတေ်ဝစခုွဲေပးသည့်အစအီစဉ်ကို 

သေဘာတညီူကပါသည်။  

ေချးေငွ - ဝါေရာှင်အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းသည် ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်ဖဲွချပ်၏လကစ်ွဲပါ 

လမ်းနခ်ျကအ်များစကုို လုိကန်�ပါသည်။ ေငွေချးယူိုင်သည့်ပမာဏမှာ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၀ သနး် 

အတင်ွး ြဖစ်ပီး၊ လကရ်ှိ ေငွစေုဆာင်းထားသူများသည် ၎င်းတိုစေုငွ၏ ၃ ဆကို ေချးယူိုင်ပါသည်။ ေငွေချးယူ 

ြခင်းအတကွ ်အာမခေံပးသူ အသင်းဝင် ၃ ဦး လုိအပ်ပါသည်။ ေချးေငွထုတေ်ချးရာတင်ွ အဆံုးအြဖတေ်ပးြခင်းကို 

ေကာမ်တဝီင်အားလုံးက ေဆာင်ရ�ကပ်ါသည်။ 



ြမနမ်ာိုင်ငံအတကွ ်ေဒသဖံွဖိးေရးဘဏမ်ျား ၁၆  ၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄ 
   

89 
 

ေချးေငွသကတ်မ်းမှာ ပမာဏအေပ မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ ကျပ် ၃၀၀,၀၀၀ ေအာက ် ေချးယူပါက ေချးေငွ  

သကတ်မ်းကို ၆ လ သတမှ်တထ်ားပါသည်။  

 

အေသးစားေငစုွေငေွချးအသငး်များှင့် ေဆးွေွးမများအေပ မတ်ှချကမ်ျား 

အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများသည် ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ စစီဉ်ေပးမြဖင့် အသင်းသား 

စံုညီအစည်းအေဝးများင့်ှ နယ်ေြမအဆင့်အစည်းအေဝးများကို ကျင်းပကပါသည်။ ပွင့်လင်းြမင်သာမင့်ှ 

တာဝနယူ် တာဝနခ်မံ ပုိ၍ တိုးတကလ်ာေစရန ် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများက အသင်းသားစံုညီ 

အစည်းအေဝးများကို တစ်စှလ်င် ၂ ကမ်ိ ကျင်းပေလ့ရှိပါသည်။ ထုိအစည်းအေဝးများတင်ွ ေကာမ်တအီဖဲွဝင် 

များကို ေရ�းချယ်ပါသည်။ စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်ကစစီဉ်ေပးသည့် နယ်ေြမအဆင့်အစည်းအေဝးများ 

တင်ွလည်း ၎င်းတိုက ေငွပုိေငွလံများကို မည်သည့်ေနရာတင်ွ၊ မည်သုိရင်းှီးြမပ်ှံမည်ကို ေဆးွေးွကပီး၊ 

အဓိကေဆးွေးွမမှာ နယ်ေြမတစခ်ခုျင်းအလုိက ် လူသားချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးတိုအတကွ ် ြဖစပ်ါ 

သည်။ ထုိအစည်းအေဝးတင်ွ ကချင် စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ နယ်ေြမန်ကားေရးမှးများ၊ လူသား 

ချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဌာန န်ကားေရးမှးများင့်ှ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများမှ 

ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး ၊သုိမဟုတ၊် ၂ ဦး တကေ်ရာက်ကပါသည်။ ထုိအစည်းအေဝးများတင်ွ အေသးစား 

ေငွစေုငွေချးအသင်းများအတကွ ် ေငွစ၊ု ေငွေချးအစအီစဉ်အေပ ေစာင့်ကည့်ထိနး်ေကျာင်းြခင်းဆိုင်ရာ အထူး 

တလည် ေဆးွေးွြခင်းများ မပါရှိပါ။ ထုိအတကွ် အချိေသာအေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများက မည်သုိ 

ေသာ နည်းပညာအေထာကအ်ပ့ံများ (စာရင်းစစ၊် ေလ့ကျင့်သင်တနး်ေပးမ၊ စးီပွားေရးလုပ်နည်းကိုင်နည်း 

စသည်) အား လုိအပ်သည်ကို တင်ြပကပါသည်။ 

အသင်းသားစံုညီအစည်းအေဝးများင့်ှပတသ်က၍် အ�ကြံပချက ် - ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ 

စမံီခန်ခွဲသူများက ဆတွရ်နှနက်မုဏလီီမိတက်င့်ှပတသ်ကသ်ည့် သတင်းအချကအ်လကမ်ျားကို အေသးစား 

ေငွစေုငွေချး အသင်းကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးထံ မေဝ ပ့ံပုိးေပးသင့်ပါသည်။ အေကာင်းရင်းမှာ အေသးစား 

ေငွစေုငွေချးအသင်းအများစကု အစရုယ်ှယာရင်ှအြဖစ ် ၎င်းတို၏ေငွပုိေငွလံများကို ဆတွရ်နှနတ်င်ွ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံိုင်သည်ကို မသိရှိက၍ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသတင်းအချကအ်လကက်ို အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းဝင် 

များအားလုံး လကလှ်မ်းမီ သိရှိေစသင့်ပါသည်။ 

အစရီင်ခတံင်ြပြခင်းစနစ်င့်ှပတသ်က၍် အ�ကြံပချက ်- အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများင့်ှ ကချင်စှခ်ျင်း 

ခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ ုံးချပ်အကား ပုံမှန ် အစရီင်ခတံင်ြပြခင်းစနစမ်ရှိပါ။ အသင်းချပ်က ေငွစေုငွေချး 

အသင်းအားလုံး၏ ဘာေရးခိုင်မာမကို သိလုိသည့်အခါမျိးတင်ွ အခကေ်တွေစိုင်ပါသည်။ က်ုပ်တိုသိထား 

သမမှာ အသင်းချပ်သည် နယ်ေြမအစည်းအေဝးများတင်ွ ေငွစေုငွေချးအသင်းများထံမှ အစရီင်ခစံာများကို 

�ကံကိကသ်လုိ ေတာင်းဆိုပါသည်။ ထုိအတကွ် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများထံမှ လုိအပ်သည့်အချက ်

အလကမ်ျားကို စစုည်းေကာကယူ်ရန ်နယ်ေြမအဆင့်အစည်းအေဝးများကို အသုံးချိုင်ပါသည်။ 

နည်းပညာအေထာကအ်ပ့ံများင့်ှပတသ်က၍် အ�ကံြပချကမ်ျား - ြမစ်ကးီန�းင့်ှ ဝုိင်းေမာတ်ိုရှိ အေသးစား 

ေငွစေုငွေချးအသင်းများ၏ ဦးတည်အပ်ုစမုျားင့်ှ ေမးြမနး်မများအရ ၎င်းတို၏ေချးေငွစနစအ်ေပ စတိတ်ိုင်း 

မကျေကာင်း ဆိုကပါသည်။ ၎င်းတို၏လုပ်ငနး်စနစမ်ျား အားေကာင်းေစေရးအတကွ ်ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာန ်

အသင်းချပ်ထံမှ နည်းပညာအေထာကအ်ပ့ံများ ထပ်တလဲလဲ ေတာင်းဆိုခဲ့ကေကာင်း ဆိုပါသည်။ ဥပမာအား 
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ြဖင့် ၎င်းတို၏ ဘာေရးစာရင်းရင်ှးတမ်းအတကွ ်စာရင်းစစ ် ပုံမှနေ်စလတေ်ပးြခင်း၊ ေငွေရးေကးေရးအေြခခ ံ

သိန�းလည်ေရး၊ စးီပွားေရးလုပ်နည်းလုပ်ဟန်င့်ှ ေဈးကကွရ်ာှေဖွေရးဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်သင်တနး်ေပးြခင်းတို 

ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိေသာ ေလ့ကျင့်သင်တနး်ေပးမများင့်ှ နည်းပညာအေထာကအ်ပ့ံများက ရင်းှီးြမပ်ှံမတင်ွ 

မှနက်နေ်သာ ဆံုးြဖတခ်ျကမ်ျားြဖစေ်စမည်ဟု အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများက ယုံကည်ထားပါသည်။ 

ညိိင်းေဆာင်ရ�ကေ်ပးသူများ ခန်အပ်ရန ်အ�ကြံပချက ်- အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများက ကချင်စှခ်ျင်း 

ခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်င့်ှ ဆတွရ်နှနက်မုဏတီိုင့်ှ ချတိဆ်ကလု်ပ်ကိုင်ရာတင်ွ ပုိမုိ ထိေရာကေ်အာင်ြမင်ေစ 

မည့် နယ်ေြမညိိင်းေဆာင်ရ�ကသူ်များ ထားရှိလုိကပါသည်။  

ဆတွရ်နှန ် အစရုယ်ှယာများင့်ှပတသ်က၍် အ�ကြံပချကမ်ျား - ဆတွရ်နှန၏် ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှးက 

ကမုဏအီေနြဖင့် အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများထံ လုံေလာကသ်ည့်ေဈးကကွြ်မင့်တင်မများ မလုပ်ခဲ့ 

ေသာလ်ည်း အန�ဂတတ်င်ွ ပုိမုိရင်းှီးြမပ်ှံကရန ် ေငွစေုငွေချးအသင်းများကို ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမည်ဟုဆိုပါ 

သည်။ လကရ်ှိတင်ွ ဆတွရ်နှန၏်မတည်ရယ်ှယာ ကျပ် သနး် ၁,၀၀၀ တင်ွ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်း ၁၂ 

ခကု ကျပ် သနး် ၁၂၀ ခန် ရင်းှီးြမပ်ှံထားပါသည်။ 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် - ၃: ဆတ်ွရနှန် ကမုဏီလီမတိက ်

ေဒသရပ်ရ�ာအတင်ွး လူေနမအဆင့်အတနး်ကို ြမင့်တင်ိုင်ရန ်ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ လူသား 

ချင်းစာန�မင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဌာနက ဆတွရ်ှနနက်မုဏလီီမိတကက်ို စးီပွားေရးလုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်သည့် 

ဦးပုိင်ကမုဏအီြဖစ ်၂၀၁၆ ခုစှ၊် ေမလတင်ွ ဖဲွစည်းထူေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ဆတွရ်နှနက်မုဏလီီမိတကက်ို ကချင် 

စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ အသင်းသားများ၊ လယ်သမားလယ်ကင်ွးသင်တနး် (Farmers Field School – 

FFS) င့်ှ အြခားပါဝင်ပတသ်က်သူများက ဘာေငွ မတည်ပ့ံပုိးပါသည်။ ရည်ရ�ယ်ချကမှ်ာ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ 

လာမည့် ၁၀ စှအ်တင်ွး အေအာင်ြမင်ဆံုးစးီပွားေရးအပ်ုစတုစခ်ြုဖစေ်စရန ်ြဖစပ်ါသည်။ 

အေထွေထွမူများ 

ရည်မှနး်ချက:် 

အများြပည်သူအကျိး ရ�ကပုိ်းထမ်းေဆာင်ြခင်းြဖင့် ဘကစ်ံု ရပ်ရ�ာဖံွဖိးတိုးတကေ်စမည့် ေအာင်ြမင်ေသာ စးီပွား 

ေရးအပ်ုစြုဖစလ်ာေစရန ်

လုပ်ေဆာင်ချက:် 

မိတဖ်ကမ်ျားင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းြဖင့်  

• အရည်အေသွးရှိ ထွကက်နုမ်ျား ထုတလု်ပ်ြခင်းအတကွ ်စနံမူန�ြဖစေ်စရန၊် 

• ယုံကည်ထုိကသ်ည့် စးီပွားေရးအပ်ုစတုစခ် ုြဖစလ်ာေစရန၊် 

• ဘဘာဝပတဝ်နး်ကျင် တိုးတကေ်စရန်င့်ှ အရည်အေသွးြမင့် ေဒသခထွံကက်နုမ်ျား ထုတလု်ပ်မကို 

အားေပးြမင့်တင်ိုင်ရန။် 

အေြခခတံနဖုိ်းများ 

• အဓိက တနဖုိ်းထားသည့်အရာ: အရည်အေသွးြမင့် ေဖာကသ်ည်ဝနေ်ဆာင်မများင့်ှ အရည်အေသွး 

ြမင့် ထွကက်နုမ်ျား။ 

• တစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျင်း တနဖုိ်းထားသည့် အရာများ: ုိးသားေြဖာင့်မတြ်ခင်း၊ သပ်ရပ်ြခင်းင့်ှ ပုံပနး် 

ကျနြခင်း၊ အချနိမှ်နက်နြ်ခင်း၊ အဖဲွအစည်းြဖင့် ေဆာင်ရ�ကတ်တသ်ည့် စတိဓ်ာတရ်ှိြခင်း၊ အသင်းဝင် 

များကို ေလးစားြခင်း။ 

• လုပ်ငနး်တနဖုိ်းများ: အေကာင်းဆံုးေသာ ဝနေ်ဆာင်မအတကွ ် သိိဌာနထ်ားရှိြခင်း၊ ယုံကည်စတိခ်ျ 

ရြခင်း၊ အစဉ်တစိုက ်တိုးတကေ်စြခင်း၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမင့်ှ တာဝနယူ်တာဝနခ်မံ ရှိြခင်း။ 

ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျား 

• လူမအကျိးြပစးီပွားေရးလုပ်ငနး်အြဖစ ်ရပ်ရ�ာလူထုင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကရ်န၊် 

• အရည်အေသွးြပည့်ဝပီး၊ လုံ�ခံစတိခ်ျရသည့် အစားအစာ ထုတလု်ပ်ြခင်းင့်ှ ပ့ံပုိးေပးြခင်းြဖင့် ကျနး်မာ 

သနစ်မ်ွးေသာကမ�ာတင်ွ ေနထုိင်ိုင်ေစရန၊်  
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• ပါဝင်ပတသ်ကသူ်များ၏ လူေနမအဆင့်အတနး်ကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန်င့်ှ ၎င်းတို၏ေမာမှ်နး်ချကက်ို 

ြပည့်မီေစရန၊် 

• အေကာင်းဆံုးေသာ လူစမ်ွးအားအရင်းအြမစ ် ခနထ်ာေရန်င့်ှ အေကာင်းဆံုးေသာ ထွကက်နုမ်ျား 

ထုတလု်ပ်ရန၊် 

• ေငွမရှိ၍ြဖစရ်သည့် လူမြပဿန�များကို ေလျာပ့ါးေစရန၊် 

• စးီပွားေရးလုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်ြခင်းြဖင့် ရပ်ရ�ာလူထုအကျိးကို ထမ်းပုိးသယ်ရ�က်ိုင်ရန။် 

ဆတွရ်နှန၏် စးီပွားေရးလုပ်ကိုင်သည့်နယ်ပယ်များ 

ေအာကေ်ဖာြ်ပပါများမှာ ဆတွရ်နှန၏် အဓိကစးီပွားေရးလုပ်ကိုင်သည့်နယ်ပယ်များ ြဖစပ်ါသည် - 

၁။ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများ (အပ်ေငွလကခ်ြံခင်းင့်ှ ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်း) 

၂။ ေငွလဲဝနေ်ဆာင်မ (ြမနမ်ာိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ေငွလဲစင်တာစစုေုပါင်း ၂၆ ခ)ု 

• Bawngring ေငွလဲဝနေ်ဆာင်မ  

• မုိဘုိင်းလ်ဘဏဝ်နေ်ဆာင်မ (ြမနမ်ာေ့ရှ ေဆာင်ဘဏ်) 

• Wave Money 

• KBZ Pay 

၃။ အငယ်စားစးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

• အမှတတ်ရပစည်းင့်ှ အလှကနုအ်ေရာင်းဆိုင် (ဝင်ေငွရာှေဖွေရးဆိုင်) 

• မုန်တိုက ်

• စားေသာကဆ်ိုင်ကနတ်င်း 

၄။  ေအာဂဲ်နစထွ်ကက်နု ်ထုတလု်ပ်ြခင်း 

• ေအာဂဲ်နစဆ်န ်

• ေအာဂဲ်နစဆ် ီ

• ေအာဂဲ်နစဓ်ာတေ်ြမဩဇာ 

၅။ ေဆာကလု်ပ်ေရးပစည်းဆိုင်င့်ှ အြခားေလာင်စာစမ်ွးအင် 

၆။ ယာဉ်လကမှ်တ်င့်ှ ခရးီသွားလုပ်ငနး် 

၇။ ဟုိတယ်င့်ှ ခရးီသွားဝနေ်ဆာင်မ 

၈။ မိတင်ွးတကစ ီ(ကားအငှားလုပ်ငနး်) 

၉။  ကားြပင်ုံလုပ်ငနး် 
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၁၀။ ေြမယာရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ေငွစာရင်းများ 

အစရုယ်ှယာများင့်ှ အြမတေ်ဝစ ု

ဆတွရ်နှန၏် ရယ်ှယာေဈးနး်တစမှ်ာ တစစ်လုင် ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ (အေမရကိနေ်ဒလာ ၁၃၀)  ြဖစ်ပီး၊ 

ရယ်ှယာတစခ်အုေပ အြမတေ်ဝစမှုာ ကျပ် ၁၀,၀၀၀ (အေမရကိနေ်ဒလာ ၆ ေဒလာ) ြဖစပ်ါသည်။ ဆတွရ်နှန ်

သည်  ြပင်ပမှ စေုဆာင်းေငွများကိုလည်း ရရှိပီး၊ စေုဆာင်းသည့်ပမာဏများမှာ ကျပ် သနး် ၂၀၀ မှ ကျပ် သနး် 

၇၀၀ အတင်ွး ရှိပါသည်။ ြပင်ပမှေငွစေုဆာင်းမများအတကွ ်ကမုဏကီ ကေမ�ာဇဘဏ၏်အတိုးနး်များအတိုင်း 

၃ လလင် ၁ ကမ်ိ အတိုးထုတေ်ပးပါသည်။ 

အံူး/အြမတ ်ခွဲေဝြခင်း: အြမတေ်ငွ၏ ၇၀ ရာခိုင်နး်မှာ အြမနေ်ဝစအုြဖစ ်အစရုယ်ှယာပုိင်ရင်ှများထံ ေရာကရ်ှိ 

ပါသည်။ ၁၀ ရာခိုင်နး်ကို ဆတွရ်နှန၏် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ တိုးတကမ်အတကွလ်ည်းေကာင်း၊ ေန�ကထ်ပ် 

၁၀ ရာခိုင်နး်ကို ဝနထ်မ်းအကျိးခစံားခင့်ွများအတကွလ်ည်းေကာင်း သုံးစွဲပါသည်။ ေန�ကထ်ပ် ၅ ရာခိုင်နး်ကို 

ဖံွဖိး တိုးတကေ်ရးလုပ်ငနး်အတကွ ် သုံးစွဲရန ်ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်သုိ ခွဲေဝေပးပါသည်။ ကျန ်

၅ ရာခိုင်နး်ကို အမဲတမ်းဝနထ်မ်း ၃၀ ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် ုံးလည်ပတလု်ပ်ကိုင်ေရးအသုံးစရတိ ်

အတကွ ်သုံးစွဲပါသည်။ ဝနထ်မ်းတစဦ်းချင်းသည် ဝနထ်မ်းေချးေငွ ရရှိိုင်ပီး၊ ဆတွရ်နှနအ်တကွ ်၃ စှ ်အလုပ် 

လုပ်ပီးလင် ဝနထ်မ်းရယ်ှယာများ ပုိင်ဆိုင်ခင့်ွရှိပါသည်။ 

ဘာေရးစာရင်းရင်ှးတမ်း 

တရားဝင်မှတပုံ်တင်ထားသည့် ကမုဏတီစခ်ြုဖစသ်ည့်အေလျာက ် ဆတွရ်နှနတ်င်ွ ဘာေရးဌာနရှိပီး 

ြပည်စံုစာွ စနစတ်ကျေဖာြ်ပထားသည့် ဘာေရးစာရင်းရင်ှးတမ်းရှိပါသည်။ ကမုဏ၏ီ လကက်ျနစ်ာရင်းကို 

ဇယား က-၃-၁ တင်ွ ေဖာြ်ပအပ်ပါသည်။ 

ကမုဏကီ ပုိင်ဆိုင်သည့် ပုံေသရရနပုိ်င်ခင့်ွများတင်ွ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးင့်ှ စကုံ်များ (ဆန၊် ချကြ်ပတဆ်၊ီ 

ဓာတေ်ြမဩဇာ) တင်ွ သုံးစွဲသည့် ေမာေ်တာယ်ာဉ် ၆ စးီ ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် စကတ်င်ဘာလကနုတ်င်ွ 

ကမုဏ၏ီ စစုေုပါင်း အကမ်းအြမတ ် (gross profit) သည် ကျပ် ၆၅ သနး် ရှိပါသည်။ လကက်ျနစ်ာရင်းကို 

ေအာကတ်င်ွ ကည့်ပါ။ 

ကမုဏ၏ီ အြခားအေရးကးီသည့်အချကမ်ျားမှာ - 

• စစုေုပါင်း ရရနပုိ်င်ခင့်ွတနဖုိ်း ကျပ် ၁ ထရလီီယံ (ဘီလီယံြဖစမ်ည်ဟု ထင်ပါသည်) (ခန်မှနး်ေြခ 

အေမရကိန် ေဒလာ ၆၆၀,၀၀၀) ရှိရာ ကးီမားသည့်ပမာဏြဖစေ်သာလ်ည်း အေသးစားေငွစေုငွေချး 

အသင်းများတင်ွ အသင်းဝင်ဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ခန်ရှိရာ လူတစဦ်းကျ ပျမ်းမရရနပုိ်င်ခင့်ွမှာ အေမရကိန ်

ေဒလာ ၆.၆ ေဒလာခန်သာ ြဖစပ်ါသည်။ 

• ဆတွရ်နှနသ်ည် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်အများအြပား လုပ်ကိုင်လျကရ်ှိပီး အချိမှာ (အထူးသြဖင့် ေအာဂဲ် 

နစ ်ဆန)် အြမတအ်စနွး်ရရှိေသာလ်ည်း အချိေသာလုပ်ငနး်များ ( အထူးသြဖင့် ချကြ်ပတဆ်ီင့်ှ ကား 

အငှားလုပ်ငနး်များ၊ ြမစ်ကးီန�းရှိအေရာင်းဆိုင်တင်ွ အနည်းငယ်) မှာ အံးြပေနပါသည်။ အကမ်း 

အြမတ ်၂၆ ရာခိုင်နး်မှာ လကသ်င့်ခံိုင်ဖွယ်ြဖစေ်သာလ်ည်း အံးများကို ရင်ှးလင်းဖယ်ထုတ်ိုင်ပါက 
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အကမ်းအြမတမှ်ာ ၁၀ ရာခိုင်နး်တက၍် ၃၆ ရာခိုင်နး် ရှိလာိုင်ပါသည်။ ကမုဏ၏ီ အပ်ုချပ်ေရး 

အေဆာကအ်အံုက အြမတအ်စနွး်ရရှိေရး ဦးစားေပးြခင်းကို ခင့်ွြပဖွယ်မရှိဘဲ လူသားချင်းစာန�မင့်ှ 

ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးကို ေရှတနး်တင်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

• “ေချးေငွအတိုးနး်အတကွ ် ရေငွများ” သည် ရရနပုိ်င်ခင့်ွဘကြ်ခမ်းမှ ြပနရ်ရနရ်ှိသည့် ေချးေငွများမှ 

ဝင်ေငွြဖစသ်ည်ဟုယူဆလင် ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းမှ ြပနရ်ချက ်၁၀ ရာခိုင်နး်သည် စစုေုပါင်း ရရန ်

ပုိင်ခင့်ွများမှ ြပနရ်ချက ်၆.၆ ရာခိုင်နး်ထက ်များစာွ ြမင့်မားပါသည်။ 

 

ကချငှ်စ်ချငး်ခရစ်ယာန်အသငး်ချပ၊် အေသးစားေငစုွေငေွချးအသငး်များှင့် ဆတ်ွရနှန်တုိအကား 

ချတ်ိဆကမ် 

ဆတွရ်နှန်င့်ှ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ် 

အစပုိင်းတင်ွ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မ၊ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဌာနများ ေရရည်ှ 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များလုပ်ကိုင်ိုင်ရန ် နည်းလမ်းရာှေဖွရာတင်ွ အေထာကအ်ပ့ံြဖစေ်စရန ် ဆတွရ်နှနက်ို 

ထူေထာင်ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ေမလတင်ွမူ ကချင်စှခ်ျင်းခရစယ်ာနအ်သင်းချပ်င့်ှ ဆတွရ်နှနတ်ိုကို 

မေဝးသည့်အန�ဂတတ်င်ွ သီးြခားခွဲထုတရ်န ်စှဘ်ကသ်ေဘာတညီူခဲ့ပါသည်။ 

ဆတွရ်နှန်င့်ှ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းများ 

အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းအားလုံးသည် ဆတွရ်နှနတ်င်ွ အစရုယ်ှယာများ ဝယ်ယူိုင်ေသာလ်ည်း အေသး 

စားေငွစေုငွေချးအသင်းတစခ် ု အများဆံုးဝယ်ယူိုင်သည့်ပမာဏကို ကျပ် သနး် ၂၀ တင်ွ ကန်သတထ်ားပါ 

သည်။ လကရ်ှိတင်ွ အေသးစားေငွစေုငွချးအသင်း ၂၀၀ ခန် ရှိသည့်အနကမှ် ၁၂ ခသုည် ဆတွရ်နှန၏် အစ ု

ရယ်ှယာများကို ဝယ်ယူထားပါသည်။ ဆတွရ်နှနက် ၂၀၁၇ ခုစှ်င့်ှ ၂၀၁၈ ခုစှတ်င်ွ အြမတေ်ဝစထုုတေ်ပးြခင်း 

စှ်ကမ်ိ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ အေသးစားေငွစေုငွေချးအသင်းအချိမှာ ထုိအခင့်ွအလမ်းကို မသိရှိထားကပါ။ 
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ဇယား။ က-၃-၁ 

ဆတွရ်နှန ်ကမုဏလီီမိတက ်

ေငလွဲန်း (တစ်ေဒလာလင ်- ၁၅၀၀ ကျပ်) 

 

ြမနမ်ာကျပ ် ြမနမ်ာကျပ ် ြမနမ်ာကျပ ်

 

အေမရိကနေ်ဒလာ အေမရိကနေ်ဒလာ အေမရိကနေ်ဒလာ 

လကက်ျနစ်ာရင်း 
       

 
ရရနပ်ိုင်ခွင့်များ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျား   ရရနပ်ိုင်ခွင့်များ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျား  

ပံုေသရရနပ်ိုင်ခွင့်များ 80,104,598 
 

      53,403 
 

 

  

ေငွင့်ှ ေငွြဖစလွ်ယ်ေသာ ရရနပ်ိုင်ခွင့်များ           

 

  

ဘဏရိှ်ေငွ 239039065       159359 

 

  

ရရနရိှ်ေငွစာရင်းများ - ုံးခဲွများမှ 152874406       101916 

 

  

ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 168972450       112648 

 

  

အပေ်ငွများ 18100000       12067 

 

  

ြပနရ်ရမည့် ေချးေငွများ 268688897       179126 

 

  

ရရနရိှ်ေငွစာရင်း - မနု်တိုကမ် ှ 2324100       1549 

 

  

ကနုလ်ကက်ျန ်- ချကြ်ပတဆီ် 7212300       4808 

 

  

ရရိှရန ်ကနုသွ်ယ်စာရင်း 52795500       35197 

 

  

ေငွင့်ှ ေငွြဖစလွ်ယ်ေသာ ရရနပ်ိုင်ခွင့်များ 

စစုေုပါင်း 

910006718       606671 

 

  

စစုေုပါင်း ရရနပ်ိုင်ခွင့်များ 990111316   

 

  660074 

 

  

        

မတညေ်ငွရင်း           
 

  

ခွင့်ြပပးီ မတညေ်ငွရင်း   500000000 

 

    333333   

ထည့်ဝင်ပးီ အစရှုယ်ယာ ေငွရင်း   1023150000 

 

    682100   

ယခင်စှ်လကက်ျန ်   112401363 

 

    -74934   

ယခုကာလ အသားတင်ဝင်ေငွ   67702228 

 

    45135   

ေပးရနတ်ာဝန ်   978450865 

 

    652301   

Accounts  payable to HDD   660450 

 

    440   

Deposits  received for  BMTS   11000000 

 

    7333   

စစုေုပါင်း   990111315 

 

    660074   

အံး/အြမတစ်ာရင်း         

  ရေင ွ ေရာင်းချစရတိ ် ထည့ဝ်င်ေင ွ   ရေင ွ ေရာင်းချစရတိ ် ထည့ဝ်င်ေင ွ

ေအာဂ်နဲစဆ်န ် 169240532 109989800 59250732   112827.02 73326.53 39500 

ချကြ်ပတဆီ် 13236600 33349000 -20112400   8824.40 22232.67 -13408 

ယာဉ်လကမ်တှ် 3666250 1906400 1759850   2444.17 1270.93 1173 
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ေငွလဲခရေငွများ 30171550   30171550   20114.37   20114 

စားေသာကဆုိ်င်ကနတ်င်း 14688000 14852850 -164850   9792.00 9901.90 -110 

ကားဂတိ ် 4399900 8754700 -4354800   2933.27 5836.47 -2903 

IG Shop 13834050 14753600 -919550   9222.70 9835.73 -613 

စစုေုပါင်း 249236882 183606350 65630532   166157.92 122404.23 43754 

                

အကမး်အြမတ ်   65,630,532     43,753.69 
 

    

အြခားဝင်ေငွ               

HDD မထှည့်ဝင်မ   5,050,800     3367.20     

Eco Farr မ ှထည့်ဝင်မ   1100000     733.33     

ေချးေငွအေပ အတိုးရေငွ   27790850     18527.23     

ဘဏအ်တိုးရေငွ   2723288     1815.53     

ေကာမ်ရှင်ခများ   15000     10.00     

ေမာေ်တာယ်ာဉ်များေရာင်းချြခင်းမ ှ

အြမတရ်ေငွ 

  1500000     1000.00     

အြခားဝင်ေငွစစုေုပါင်း   38179938     25453.29     

စမီခံန်ခဲွမ ကနုက်ျစရိတမ်ျား               

စမီခံန်ခဲွမ      1034250       689.50 

Ake Frarm     1183900       789.27 

RBF Project     672050       448.03 

ဘဏအ်ခေကးများ     67500       45.00 

ဆကသွ်ယ်ေရးကနုက်ျစရိတ်     897500       598.33 

ဖားကန် ကနုက်ျစရိတမ်ျား     1947000       1298.00 

မ�ေလး ကနုက်ျစရိတမ်ျား     2159800       1439.87 

ရနက်နု ်ကနုက်ျစရိတမ်ျား     927000       618.00 

လစာ     18242000       12161.33 

စာေရးကရိိယာ     809000       539.33 

ခရီးသွားလာစရိတ်     119500       79.67 

Green Shop     2886400       1924.27 

ရရနပ်ိုင်ခွင့်များ တနဖ်ိုးေလျာ့     5162342       3441.56 

စမီခံန်ခဲွမကနုက်ျစရိတ ်စစုေုပါင်း     36108242       24072.16 

အသားတင် အြမတ်   67702228     45134.82     
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် - ၄: ရမှး်ြပညန်ယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငစုွေငေွချးအသငး် 

ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်း 

၂၀၀၈ ခုစှတ်င်ွ ရမ်ှးြပည်နယ်အတင်ွး သာမန် ဗုဒဘာသာဝင်များင့်ှ ဘုနး်ေတာ်ကးီများပါဝင်ေသာအဖဲွက 

စတင်အေြခတည်ခဲ့သည့် ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းသည် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ဘုရားေကျာင်းကန ် အေြခြပ 

ေငွစေုငွေချးအစအီစဉ်ကို အကျယ်ြပန်ဆံုးလုပ်ေဆာင်ိုင်သည့်အသင်းြဖစပ်ါသည်။ အသင်းတင်ွ ဘုရားေစတ ီ

များတင်ွအေြခြပသည့် အသင်းငယ်ေပါင်း ၄၀၀ ခန်င့်ှ အဖဲွဝင်ေပါင်း ၁၄၀,၀၀၀ ေကျာရ်ှိပီး အများစမှုာ 

ရမ်ှးြပည်နယ်တင်ွရှိ၍ မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ပဲခးူတိုင်းေဒသကးီင့်ှ ကချင်ြပည်နယ်တိုတင်ွလည်း အနည်း 

ငယ်ရှိပါသည်။ လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင်နး်ေအာကသ်ာ တရားဝင်ဘဏလု်ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာင်မများကို တိုကုိ်က ်

လကလှ်မ်းမီိုင်ကသည့်ိုင်ငံတင်ွ ဝမ်ေမတာကဲ့သုိေသာ ဘုရားေကျာင်းကနအ်ေြခြပ ေငွစေုငွေချးအသင်းများ 

မှာ ဆင်းရဲမ်ွးပါးသည့်ေကျးလကတ်င်ွေနထုိင်သူများ အထူးသြဖင့် ေငွေရးေကးေရးင့်ှပတသ်က၍် နည်းနည်း 

၊သုိမဟုတ၊် လုံးလုံးလျားလျား အကမ်းမဝင်သူများအတကွ ် တနဖုိ်းရှိလှေသာ အစားထုိးေရ�းချယ်စရာြဖစ ်

ပါသည်။ 

၂၀၁၆ ခုစှ၊် ဇူလုိင်လတင်ွ လားိးမိနယ်အတင်ွးရှိ ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်း ၂၀ ကို ဝမ်ေမတာေငွစ ု

ေငွေချးအသင်းချပ် (Wong Metta Savings and Credit Association) အမည်ြဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရး 

အဖဲွအစည်းများအြဖစ ် လုပ်ကိုင်ိုင်ရန ် စမံီကနိး်င့်ှ ဘာေရးဝန်ကးီဌာနက ခင့်ွြပလုိင်စင်ထုတေ်ပးခဲ့ပါ 

သည်။ 

အပ်ုချပ်မင့်ှ ဖဲွစည်းမပုံသာန ်

ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းကို အေထွေထွညီလာခမှံတစဆ်င့် ဦးေဆာင်ဦးရ�က်ြပပါသည်။ အေထွေထွ 

ညီလာခကံို ၂ စှလ်င် တစ်ကမ်ိေတွဆံုပီး၊ ဘုတအ်ဖဲွဝင်များင့်ှ အရာရှိများကို ြပနလ်ည်ေရ�းချယ်ပါသည်. 

ဘုတအ်ဖဲွတင်ွ အဖဲွဝင် ၆၀ ရှိပီး၊ ယင်းအနကမှ်ာ ၃၀ ဦးမှာ လကေ်ထာကအ်ဖဲွဝင်များအြဖစ ်ပါဝင်ြခင်းြဖစပ်ါ 

သည်။ 

ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းတင်ွ အဓိကလုပ်ငနး်တာဝန ် ၃ ရပ်ရှိပီး ပညာေရး၊ ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချး 

အသင်းများင့်ှ ဟနေ်မတာ သမဝါယမအေရာင်းဆိုင်များ ြဖစပ်ါသည်။ 

ပညာေရးလုပ်ငနး်တာဝနေ်အာကတ်င်ွ ေကာမ်တဝီင်များ ရှိပါသည်။ ပညာေရးေကာမ်တသီည် ဘာေငွ စမံီ 

ခန်ခွဲြခင်းင့်ှ စစုည်းြခင်းတိုအတကွ ် တာဝနရ်ှိပါသည်။ ေကာမ်တသီည် လုိအပ်မည့် ေကျာင်းဆရာ/ဆရာမ 

အေရအတကွ်င့်ှ ၎င်းတိုအတကွ ် လစာကို ဆံုးြဖတြ်ခင်းတိုကို တာဝနယူ်ရပါသည်။ ယခအုစရီင်ခစံာေရးသား 

ချနိတ်င်ွ ခန်ထားသည့် ေကျာင်းဆရာ/ဆရာမ အနည်းဆံုး ၁၇၅ ဦး ရှိပါသည်။ ေကာမ်တသီည် မိနယ်အဆင့်မှ 

ေကျးလကအ်ထိ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကပ်ါသည်။ ပညာေရးရနပုံ်ေငွအရာရှိက ဘာေငွစမံီခန်ခွဲရပီး၊ မူကိ 

နည်းြပက ဆရာ/ဆရာများကို ေလ့ကျင့်သင်တနး်ေပးရပါသည်။ 

ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းသည် အလာစံုတင်ွ လုပ်ကိုင်ပါသည်။ မိနယ်အဆင့်ေကာမ်တမှီာ ေလ့ကျင့် 

သင်တနး်ေပးြခင်းများအတကွ ် တာဝနရ်ှိပီး၊ ေကျးလကအ်ဆင့်ေကာမ်တမီျားမှာ ကိုယ်ပုိင်ဖဲွစည်းပုံြဖင့် ေငွစု 

ေငွေချးလုပ်ငနး်များကို လုပ်ေဆာင်ရပါသည်။ 
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တတယိလုပ်ငနး်ြဖစသ်ည့် ဟနေ်မတာသည် ေဆာကလု်ပ်ေရးလုပ်ငနး်သုံးပစည်းများ၊ လယ်ယာစိုကပ်ျိးေရး 

ပစည်းများ၊ မျိးများင့်ှ ဓာတေ်ြမဩဇာများ၊ တယ်လီေန�မှ ဆကသွ်ယ်ေရးပစည်းများကို ေရာင်းချသည့် 

သမဝါယမစတိုးများင့်ှ အေရာင်းဆိုင်များကို ေဆာင်ရ�ကပ်ါသည်။ မိနယ် ၅ ခတုင်ွဖွင့်လှစထ်ားသည့် 

သမဝါယမစတိုး ၅ ခရုှိပါသည်။ ဘုတအ်ဖဲွဝင် ၁၁ ဦးင့်ှ ဝနထ်မ်း ၃ ဦးြဖစသ်ည့် မနေ်နဂျာ၊ ေငွကိုင်င့်ှ 

စာရင်းစစတ်ိုက ဟနေ်မတာလုပ်ငနး်ကို ကးီကပ်ပါသည်။ တယ်လီေန�အေရာင်းဆိုင်ကို ဝနထ်မ်း ၄ ဦးြဖင့် 

လည်ပတလု်ပ်ကိုင်ပါသည်။  

ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းအပ်ုစ ုမည်သုိလုပ်ငနး်လည်ပတလု်ပ်ကိုင်သနည်း။ 

ကိတင်သတမှ်တထ်ားသည့် အပ်ေငွပမာဏကို စေုဆာင်းိုင်ရန ် ေကျးရ�ာသူေကျးရ�ာသားများက ဘုနး်ကးီ 

ေကျာင်းတင်ွ တစလ်တစ်ကမ်ိ ေတွဆံုကပါသည်။ ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းဝနထ်မ်းများင့်ှ လုပ်အား 

ေပးကညီူသူများက ေငွစစုာအပ်ုများကို ေဒသခရံမ်ှးဘာသာစကားြဖင့် အချကအ်လကမ်ျား ြပင်ဆင်ြဖည့် 

စကွေ်ပးပါသည်။ လုပ်အားေပးကညီူသူများင့်ှ ဝနထ်မ်းများက အပ်ှံစေုဆာင်းေငွများကို ေရတကွ၍် မည်သူ 

ထံေချးေငွထုတေ်ချးမည်ကိုဆံုးြဖတေ်ပးမည့် ရပ်ရ�ာအကးီအကမဲျားပါဝင်ေသာေကာမ်တထံီ လဲေြပာင်းေပး 

ပါသည်။ 

ေငွေကးကို လကဝ်ယ်သိမ်းဆည်းြခင်းမရှိဘဲ ေကာကယူ်ရရှိသည့်အပ်ေငွများင့်ှ အတိုးေပးသွင်းေငွများကို 

ေနချင်းပင် ေချးေငွအြဖစြ်ပနထု်တေ်ချးပါသည်။ ေချးေငွအေပ ၂ ရာခိုင်နး်မှ ၃ ရာခိုင်နး်အတင်ွး အတိုးေပးရ 

ပါသည်။ ေချးေငွအတိုးရေငွများမှတစဝ်ကမှ်ာ ေကျးရ�ာသာေရးန�ေရးရနပုံ်ေငွသုိ ေရာကရ်ှိပီး၊ ကျနတ်စဝ်ကက်ို 

အဖဲွဝင်များထံ ေပးပါသည်။ ထုိရနပုံ်ေငွမှာ အေရးတကးီရှိလာသည့် လူမေရးရာကစိများင့်ှ ရ�ာသူရ�ာသား 

များ၏ ကေလးေမွးဖွားြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း၊ န�မကျနး်ြဖစြ်ခင်းင့်ှ သက်ကးီရ�ယ်အိုြပစေုစာင့်ေရာှကေ်ရးတို 

င့်ှပတသ်ကသ်ည့် ေငွေရးေကးေရးအခကအ်ခမဲျားကိုကညီူေထာကပ့ံ်ရာတင်ွ အဓိကကျပါသည်။ အချိေသာ 

ရပ်ရ�ာေငွစေုငွေချးအပ်ုစမုျားတင်ွ ေချးေငွအေပ အနည်းငယ်ပုိြမင့်သည့် အတိုးနး်ေကာကခ်ေံသာလ်ည်း ၄ 

ရာခိုင်နး်ထက ်မေကျာရ်ပါ။ 

ရမ်ှးြပည်နယ်ရှိ ဘဏဝ်နေ်ဆာင်မများင့်ှ လကလှ်မ်းမမီသည့် အေခါင်အဖျား ေကျးရ�ာများင့်ှ မိနယ်များတင်ွ 

ရပ်ရ�ာကဦးေဆာင်သည့် ေကျးလကေ်ငွစေုငွေချးအသင်းများ လည်ပတေ်ဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်းြဖင့် ဝမ်ေမတာက 

အေြပာင်းအလဲြဖစေ်စခဲ့ပါသည်။  

ပုိ၍အေရးပါသည်မှာ ဝမ်ေမတာသည် ရာစုစှမ်ျားစာွ ယဉ်ေကျးမင့်ှ ဘဝေနနည်းကို ပုံေဖာထု်ဆစရ်ာတင်ွ 

ဗုဒဘာသာကိုးကယ်ွလုိကန်�မများကလမ်းမုိးသည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၊ ငိမ်းချမ်းေရးင့်ှ သဟဇာတရှိေရးအတကွ ်

ေပါင်းစေုဆာင်ရ�ကမ်၊ စာန�ုိင်းပင်းမင့်ှ ယုံကည်မတိုအေရးကးီသည့်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတင်ွ ေကျးရ�ာ၏ လုံှး 

သည်းပွတအ်ြဖစရ်ှိသည့် ဘုရားေကျာင်းကနမ်ျား၏ အစဉ်အလာအခနး်ကကို ထိနး်သိမ်းထားြခင်းြဖစပ်ါ 

သည်။ ရပ်ရ�ာအတင်ွး ေပါင်းစ ုစေုဆာင်းမများကိုလုိအပ်သူများအတကွ ်ေငွေကးအေထာကအ်ပ့ံြဖစေ်စြခင်းြဖင့် 

ဝမ်ေမတာ၏ ယုံကည်မအရင်းခေံသာ ရပ်ရ�ာအေြခြပချဉ်းကပ်မနည်းလမ်းသည် အချင်းချင်း ေစာင့်ေရာှက ်

ြခင်းင့်ှ သန�းကင်န�ြခင်းဆိုသည့်ဗုဒဝါဒကီို အသင်းဝင်များအား လုိကန်�ကျင့်�ကေံစပါသည်။ “ဘဏတ်င်ွ 

ေငွစပုါက ေငွသည် တြခားသုိေရာကမ်ည်ြဖစ်ပီး၊ ေငွစေုငွေချးအသင်းတင်ွ စေုဆာင်းပါက ထုိေငွေကးသည် 

ရပ်ရ�ာကို အကျိးရှိေစမည်ြဖစသ်ည်။ ြပင်ပမှ အေထာကအ်ပ့ံကို ယူရြခင်းထက ်မိမိတိုအတကွ်င့်ှ မိမိတို ရပ်ရ�ာ 

အတကွ ်မိမိတိုဘာသာ ကညီူပ့ံေပးိုင်ေစမည်ြဖစသ်ည်”။ 
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ဝမ်ေမတာ၏ ကနွယ်က ် 

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကးီ မိနယ်အေရအတကွ ်
ေငွစေုငွေချးအသင်း 

အေရအတကွ ်
အသင်းဝင်ဦးေရ 

ကချင်ြပည်နယ် 4 16 4,481 

မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီ 2 9 2,081 

ရမ်ှးြပည်နယ် ေြမာကပုိ်င်း 14 250 98,034 

ရမ်ှးြပည်နယ် ေတာင်ပုိင်း 13 74 29,215 

ရမ်ှးြပည်နယ် အေရှပုိင်း 2 4 1,614 

ပဲခးူတိုင်းေဒသကးီ `2 5 771 

စစက်ိုင်းတိုင်းေဒသကးီ 1 3 1,094 

စစုေုပါင်း 38 361 137,290 

 

တနယ်နး်မိနယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်း 

တနယ်နး်မိနယ်တင်ွ ေငွစေုငွေချးအသင်း ၅၈ ခရုှိပီး၊ ၆ သာလင် မိေပတွင် တည်ရှိပါသည်။ DRGV အဖဲွက 

လြပည့်စှတ်ိုင်းတင်ွ လစဉ်အစည်းအေဝးြပလုပ်သည့် တနယ်နး်ရှိ ေငွစေုငွေချးအသင်းတစခ်ထံု သွားေရာက် 

ခဲ့ပါသည်။ ထုိေငွစေုငွေချးသင်းတင်ွ အသင်းဝင် ၁,၈၅၀ ဦးရှိပီး၊ ေကာမ်တဝီင် ၇ ဦး ရှိပါသည်။ သွားေရာက ်

ခဲ့သည့်ခရးီစဉ်အတင်ွး ေလ့လာေတွရှိချကမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် - 

လစဉ်အစည်းအေဝး 

ေငွစေုငွေချးအသင်း၏ အစည်းအေဝးကို ဘုနး်ေတာ်ကးီေကျာင်းတင်ွ လစဉ် လြပည့်ေနတိုင်း ကျင်းပပီး၊ ေငွစု 

ေငွေချးအသင်းေကာမ်တကီ ဦးေဆာင်ပါသည်။ အစည်းအေဝးတင်ွ အပ်ှံေငွလကခ်ြံခင်း၊ ေချးေငွ ြပနလ်ည် 

ေပးဆပ်ြခင်း၊ ေချးေငွချထားေပးြခင်းင်ှ စစေ်ဆးအကြဲဖတြ်ခင်း၊ အသင်းဝင်သစမ်ျား လကခ်ြံခင်း၊ သာေရး 

န�ေရးထည့်ဝင်ြခင်းင့်ှ ေကာမ်တအီစည်းအေဝးကျင်းပြခင်းစသည့် ပုံမှနလု်ပ်ငနး်စဉ်များ ေဆာင်ရ�ကပ်ါသည်။ 

အစည်းအေဝးကို နနံက ်၇ န�ရတီင်ွ စတင်ပီး ေနလယ် ၂ န�ရတီင်ွ ပီးစးီပါသည်။  

အသင်းဝင်အသစ ်လကခ်ြံခင်း 

အသင်းဝင်အသစလ်ကခ်ရံနအ်တကွ ် ေကာမ်တဝီင်တစဦ်းရှိသည့် ေကာင်တာတစခ်ဖွုင့်ေပးထားပါသည်။ 

အသင်းဝင်ြဖစရ်န ် အဓိကလုိအပ်ချကမှ်ာ ထုိပုဂိလ်သည် အသင်းရှိသည့်နယ်ေြမအတင်ွး ေနထုိင်သူြဖစရ် 

ပါမည်။ အသင်းဝင်တစဦ်းသည် ေငွစေုဆာင်းိုင်စမ်ွးအေပမူတည်၍ တစလ်လင် ကျပ် ၁,၀၀၀ မှ ကျပ် 

၃၀,၀၀၀ အထိ စေုဆာင်းရန ်ေမာမှ်နး်ပါသည်။ အသင်းဝင်ြဖစလုိ်သူ မည်သူမဆိုသည် ေကာမ်တအီစည်းအေဝး 

ရှိသည့်ရကတ်င်ွ ေကာင်တာသုိလာေရာက၍် မှတပုံ်တင်ြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်ခင့်ွပုံစ၊ံ 
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အသင်းဝင်ေလာကထ်ားသူ၏ဓာတပုံ်၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းင့်ှ မှတပုံ်တင်မိတတိုကို မှတပုံ်တင်ရာတင်ွ ေပးရ 

မည်ြဖစပ်ါသည်။ အမ်ိေထာင်စတုစခ်လုင် အမ်ိေထာင်စဝုင်မည်မသာ ေငွစေုငွေချးအသင်းဝင်ြဖစရ်မည်ဟု 

ကန်သတခ်ျကမ်ရှိပါ။ အိမ်ေထာင်စအုတင်ွး ရှိသမလူကနုသ်ာမက မိခင်ဝမ်းကာတိုကထဲ်၌သာရှိေသးသည့် 

သေသားေလာင်းပင်လင် ေငွစေုငွေချးအသင်းဝင်ြဖစလ်ာိုင်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အသင်းဝင်ေကးမှာ တစဦ်း 

လင် ၂,၀၀၀ ကျပ် ြဖစပ်ါသည်။ 

အပ်ေငွစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ စာရင်းေရးသွင်းြခင်း 

အပ်ေငွလကခ်ြံခင်းအတကွ ် ေကာင်တာ ၂၁ ခရုှိပီး၊ ေကာင်တာတစခ်လုင် လုပ်အားေပး ၃ ဦးကို တာဝန ်

ေပးထားပါသည်။ ေကာင်တာတစခ်စုသီည် အသင်းဝင် ၁၀၀ ဦးစခီန်၏ အပ်ေငွလကခ်ြံခင်း၊ အပ်ေငွထုတြ်ခင်း၊ 

အသင်းဝင်တစေ်ယာကစ်၏ီ ေငွစစုာအပ်ုင့်ှ ေငွစလုယ်ဂျာတင်ွ စာရင်းေရးသွင်းြခင်း၊ အပ်ေငွစာရင်းင့်ှ 

ေငွသားစာရင်းချပ်ြခင်း စသည့်တာဝနမ်ျားကို  စမံီခန်ခွဲရပါသည်။ ေငွစေုကာင်တာတစခ်ခုျင်းစကီ ေကာကခ်ံ 

ရရှိသည့်အပ်ေငွစစုေုပါင်းကို ေငွစေုကာင်တာေခါင်းေဆာင်ထံ လဲေပးရပါသည်။ ေငွစေုကာင်တာေခါင်းေဆာင် 

က အပ်ေငွင့်ှ ေငွသားစာရင်းများကိုြပနစ်စုည်း၍ ေကာမ်တထံီ လဲေပးရပါသည်။ အသင်းဝင်အြဖစမှ် တထွ်က ်

သူများ၏ ေငွစစုာအပ်ုများကို အသင်းဝင်နပံါတအ်စားထုိးိုင်ရန ် အသင်းဝင်သစလ်ကခ်သံည့်ေကာင်တာသုိ 

လဲေပးပါသည်။ 

ေငွစေုဆာင်းသည့်မူမှာ “အသင်းဝင်များအေနြဖင့် ကျပ် ၁,၀၀၀ မှသည် တတ်ိုင်သည့်အြမင့်ဆံုးပမာဏအထိ 

စေုဆာင်းိုင်သည်” ြဖစပ်ါသည်။ အသင်းဝင်အေနြဖင့် ၎င်းတို၏အပ်ေငွကို လစဉ်အစည်းအေဝးတင်ွ ထုတယူ် 

ိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်များ၏ေငွစစုာအပ်ုတင်ွ လုပ်အားေပးဝနထ်မ်းများက အတိုးြဖည့်ေပးပါသည်။ သုိေသာ ်

လည်း အသင်းဝင်အေနြဖင့် စေုငွအေပအတိုးကို စှက်နုမှ်သာ ထုတယူ်ိုင်ပါသည်။ 

ေချးေငွေလာကလ်ာများကို စစိစလ်ကခ်ြံခင်း 

ေချးေငွစစိစလ်ကခ်ြံခင်းတင်ွ ေကာမ်တဝီင် ၂ ဦးပါဝင်သည့် ေကာင်တာရှိပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

သတမှ်တခ်ျကမ်ျားအရ အသက ်၁၈ င့်ှအထက ်အသင်းဝင်သာ ေချးေငွေလာကထ်ားိုင်ပါသည်။ အမ်ိေထာင်စ ု

တစခ်တုင်ွ အသင်းဝင်တစဦ်းထကမ်ျားပါက ထုိအမ်ိေထာင်စဝုင်တစဦ်းသုိ ထုတေ်ချးထားသည့် ေချးေငွရှိေနဆ ဲ

ြဖစပ်ါက အြခားအမ်ိေထာင်စဝုင်က ေချးေငွအသစမ်ေလာကထ်ားိုင်ေပး။ ၎င်းမှာ အမ်ိေထာင်စမုျားကို ေချးေငွ 

အလွနအ်မင်းဝနပိ်ြခင်းမှ ကာကယ်ွ ေပးိုင်ရနြ်ဖစပ်ါသည်။ ေလာကထ်ားသူအမည်၊ ဓာတပုံ်၊ မှတပုံ်တင်အမှတ၊် 

ေငွစထုားသည့်ပမာဏ၊ ေချးယူလုိသည့် ပမာဏ၊ ရည်ရ�ယ်ချက၊် ေနရာ တိုကို ေချးေငွေလာကထ်ားသူက 

ေလာကလ်ာတင်ွ ြဖည့်၍ လကမှ်တေ်ရးထုိးရမည်ြဖစ်ပီး၊ အာမခသူံ ၂ ဦး၏ စေုငွပမာဏင့်ှ လကမှ်တတ်ိုကို 

လည်း ြဖည့်ေပးရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေလာကလ်ာတင်ွ ေချးေငွေလာကထ်ားသူက ေငွပုံမှန ် ြပနလ်ည်ေပးဆပ် 

မည်ြဖစပ်ါေကာင်းင့်ှ အာမခသူံများက အာမခေံပးပါေကာင်း သေဘာတညီူချကတ်င်ွ လကမှ်တေ်ရးထုိး 

ရပါသည်။ 

ေချးေငွေလာကထ်ားသူသည် ၎င်း၏စေုငွပမာဏထက ် ၃ ဆကို ေချးေငွေလာကထ်ားိုင်ပါသည်။ အပ်ှံ 

စေုဆာင်းေငွ၏ ၃ ဆထက ် ပုိ၍ ေချးယူလုိပါလင် ပုိင်ဆိုင်မစာရ�ကစ်ာတမ်းများ တင်ြပရန ် လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ ေကာမ်တ၏ီ အဖဲွဝင် ၂ ဦးက ေချးေငွေလာကလ်ာကို စစေ်ဆး၍ ေလာကလ်ာမှတတ်မ်းေရးသွင်း 

ပါသည်။ ေချးေငွေကာင်တာ၏တာဝနရ်ှိသူက ေလာကလ်ာများ၊ ပုိင်ဆိုင်မအေထာကအ်ထားများ၊ ေလာက ်
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ထားသူ၏ အသင်းဝင်ေငွစစုာအပ်ုများ၊ ေလာကလ်ာမှတတ်မ်းတိုကို စစုည်း၍ စစိစခ်င့်ွြပေပးိုင်ေရးအတကွ ်

ေချးေငွစစိစခ်င့်ွြပေရးေကာမ်တထံီ ဆကလ်ကတ်င်ြပပါသည်။ 

ေချးေငွ ခင့်ွြပြခင်းင့်ှ ေချးေငွ ထုတေ်ပးြခင်း 

ေချးေငွစစိစခ်င့်ွြပေရးေကာမ်တကီ ေချးေငွေကာင်တာက တင်ြပလာသည့် ေချးေငွေလာကထ်ားလာများကို 

စစိစပ်ါသည်။ စစိစရ်ာတင်ွ ေချးေငွထုတေ်ချးိုင်မည့်ေငွပမာဏ၊ ေချးယူသူ၏ ေကးွမီယုံကည်ထုိကမ်၊ ေချးယူ 

သူက မည်မင့်ှမည်ေလာက ်စေုဆာင်းထားသည်၊ မိသားစေုန�ကခ်၊ံ နယ်ေြမအတင်ွး မည်မကာကာ ေနထုိင် 

လျကရ်ှိသည်စသည့် စမံျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ထုိအြပင်ေချးယူမည့်ပမာဏမှာ အပ်ှံစေုဆာင်း 

ထားေငွထက ် ၃ ဆ ေကျာလွ်နြ်ခင်း ရှိမရှိကိုလည်း ေကာမ်တကီ စစေ်ဆးပါသည်။ အကယ်၍ ၃ ဆထက ်

ေကျာလွ်နလ်င် ပုိင်ဆိုင်မစာရ�ကစ်ာတမ်းများကို ဆကလ်က၍် စစေ်ဆးပါသည်။ ေချးေငွေလာကထ်ားအြပင် 

ေချးယူရသည့်ရည်ရ�ယ်ချက၊် ေချးေငွကာလင့်ှ ြပနလ်ည်ေပးဆပ်မည့်အေြခအေနတိုကိုလည်း ေစေ့စစ့ပ်စပ် 

သုံးသပ်ပါသည်။ ေချးယူသူ၏ လုိအပ်ချကမ်ျားအေပမူတည်၍ ေချးေငွကို ဦးစားေပးသတမှ်တပ်ါသည်။ 

ေဆးကသုရန ် ေငွေကးလုိအပ်သူများကို ပထမဦးစားေပးစဉ်းစားပီး၊ ထုိေန�ကတ်င်ွ အစားအစာ၊ ေနစရာ 

စသည့်ြဖင့် ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာလုိအပ်ချကမ်ျားအတကွ ်ေလာကထ်ားသည့်ေချးေငွကို ဦးစားေပးသတမှ်တပ်ါသည်။ 

ထုိေန�ကတ်င်ွ ကေလးငယ်များ၏ ပညာေရးအတကွေ်လာကထ်ားသူကို တတယိဦးစားေပး၍ အေသးစား 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်လုပ်ရနအ်တကွ ်ေငွအရင်းအှီးကို ေန�ကဆ်ံုးမှ စဉ်းစားပါသည်။ တရားမဝင် ေငွတိုးေချးငှား 

သူများအတကွ် ေငွထုတေ်ချးြခင်းမြပရဟု တင်းကပ်စာွ စည်းကမ်းချမှတထ်ားပါသည်။ 

ထုိေန�ကတ်င်ွ ေချးေငွစစိစခ်င့်ွြပေရးေကာမ်တကီ ေချးေငွထုတေ်ပးသည့်ရကစ်ွဲ၊ ေချးေငွပမာဏတိုကို အသင်း 

သားေငွစမှုတတ်မ်းတင်ွ ြဖည့်စကွေ်ရးသားပါသည်။ ေချးေငွထုတေ်ချးြခင်းလုပ်ငနး်စဉ်မှာ ထုံးတမ်းစဉ်လာက ဲ

ပီး ေကာမ်တအီဖဲွဝင်များက တိုင်ေပး၍ ေချးယူသူက ငါးပါးသီလခယူံြခင်းင့်ှ ဘုရားစာရ�တဆ်ိုြခင်းတိုင့်ှ 

စတင်ပါသည်။ ထုိေန�ကတ်င်ွ ေငွေချးယူသူက ေငွေချးယူရြခင်း၏ အေကာင်းရင်းမှာ မှနက်နပ်ါေကာင်း၊ 

ေချးေငွမလဲွမေသြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရန ်ရည်စးူထားပါေကာင်း ကတကိဝတြ်ပ ကျမ်းကျနိရ်ပါသည်။ 

ေချးေငွ(အရင်းင့်ှ အတိုး) ြပနဆ်ပ်ြခင်း  

ေချးေငွအေပ အတိုးနး်မှာ ၂ ရာခိုင်နး်ြဖစပ်ါသည်။ ေချးေငွြပနဆ်ပ်ြခင်းမှာ ေချးယူသူ၏ ြပနဆ်ပ်ိုင်စမ်ွး 

အေပမူတည်၍ အစအီစဉ်ဆွဲိုင်ပီး အတိုးေပးသွင်းေငွင့်ှ လစဉ်ေငွြပနဆ်ပ်မည့်ပမာဏတို ပါဝင်ပါသည်။ 

ေချးေငွြပနဆ်ပ်ရသည့်ကာလသည် ၁၀ လမှ ၁၂ အတင်ွး ြဖစပ်ါသည်။ အသင်းဝင်များထံမှ ေချေငွြပနေ်ပးေငွကို 

လကခ်ရံရှိပါက ၎င်းတို၏ ေငွစစုာအပ်ုင့်ှ ေချးေငွလယ်ဂျာတင်ွ ြပင်ဆင်ြဖည့်စကွပ်ါသည်။ 

ေချးေငွလယ်ဂျာတင်ွ စာရင်းဖွင့် ေချးေငွလကက်ျန၊် အရင်းြပနလ်ည်ရေငွ၊ စာရင်းပိတ ် ေချးေငွလကက်ျန်င့်ှ 

အတိုးရေငွ တိုပါဝင်ပါသည်။ ေချးေငွစစိစခ်င့်ွြပသည့်ေကာင်တာတင်ွရှိသည့် လုပ်အားေပးဝနထ်မ်းသည် ခင့်ွြပ 

ပီးေချးေငွများင့်ှ ြပနလ်ည်ေပးဆပ်မည့်အချနိဇ်ယားများကို ေချးေငွေကာင်တာသုိ ေပးပုိရပါသည်။ ေချးေငွ 

ေကာင်တာ တာဝနခ်ကံ ြပနလ်ည်ေကာကယူ်ရရှိသည့်ေချးေငွများကို ေကာမ်တေီငွကိုင်ထံသုိ လဲေြပာင်းေပး 

ရပါသည်။ 
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သာေရးန�ေရးအစအီစဉ် 

ေငွစေုငွေချးအသင်းတင်ွ သာေရးန�ေရးကညီူေထာကပ့ံ်မအစအီစဉ်ရှိပီး၊ ကေလးေမွးဖွားြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း၊ 

သက်ကးီရ�ယ်အို ေစာင့်ေရာှကြ်ခင်း၊ ကျနး်မာေရးင့်ှ အေရးေပကစိရပ်များတင်ွ အသင်းဝင်များကို ေထာကပ့ံ် 

ေပးပါသည်။ သာေရးန�ေရးကစိရပ်တစခ်လုင် အသင်းဝင်က ကျပ် ၅၀,၀၀၀ ခစံားိုင်ပါသည်။ အကျိးခစံားခင့်ွ 

ေလာကထ်ားလုိသည့်အသင်းဝင်သည် လုိအပ်သည့်စာရ�ကစ်ာတမ်းများကို ေကာမ်တထံီ တင်ြပရမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ ေကာမ်တကီ စစေ်ဆးပီး၊ ခစံားခင့်ွကို ခင့်ွြပေပးပါသည်။ ထုိေန�ကတ်င်ွ ေကာမ်တဝီင်တစဦ်းက 

မှတတ်မ်းေရးသွင်းရပါသည်။ ထုိ သာေရးန�ေရးအစအီစဉ်အြပင် ဝမ်ေမတာေငွစေုငွေချးအသင်းသည် သာေရး 

န�ေရးရနပုံ်ေငွမှ ဘုနး်ေတာ်ကးီေကျာင်းသုိ လှဒါနး်ပါသည်။ 

ေကာမ်တအီစည်းအေဝး 

ေကာမ်တေီငွကိုင်က ေငွသားစာရင်းကို ပိတ်ပီးေန�က ် ေကာမ်တအီစည်းအေဝးတင်ွ ဘာေရးအေြခအေန 

အစရီင်ခစံာကို ြပင်ဆင်ပါသည်။ ထုိေန�ကတ်င်ွ ေကာမ်တဝီင် ၇ ဦးင့်ှ ေကာင်တာများမှ လုပ်အားေပးဝနထ်မ်း 

များ စည်းေဝးေတွဆံုပါသည်။ ေကာင်တာတာဝနခ်မံျားက ေကာင်တာတစခ်ခုျင်းစအီလုိက ် စနိေ်ခမများင့်ှ 

ေတွ�ကံရသည့်ကစိရပ်များကို ေကာမ်တထံီ တင်ြပပါသည်။ ထုိေန�ကတ်င်ွ ြပဿန�ရပ်များအေပ ေကာမ်တ ီ

ဝင်များက ေဆးွေးွ၍ ေန�ကဆ်ံုး၌ ဥကက ဆံုးြဖတခ်ျကခ်ျမှတပ်ါသည်။ 

ဟနေ်မတာ 

ဟနေ်မတာသည် ေဆာကလု်ပ်ေရးလုပ်ငနး်သုံးပစည်းများ၊ လယ်ယာစိုကပ်ျိးေရးပစည်းများ၊ လယ်ယာသုံးစက ်

ကရိယိာအေသးစာများ၊ တယ်လီေန�မှ ဆကသွ်ယ်ေရးပစည်းများ၊ စာေရးကရိယိာင့်ှ အမ်ိသုတေ်ဆးအမျိးမျိး 

ကိုေရာင်းချသည့် စတိုးြဖစပ်ါသည်။ တနယ်နး်မိနယ်တင်ွ တည်ရှိသည့် ဟနေ်မတာစတိုးကို ၂၀၁၅ ခုစှတ်င်ွ 

စတင်ခဲ့ပါသည်။ ေငွစေုငွေချးအသင်း ၅၈ ခ၏ု အစရုယ်ှယာထည့်ဝင်မြဖင့် တည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး၊ တနယ်နး် 

မိနယ်ကနွယ်ကက် ဦးေဆာင်ပါသည်။ လုပ်ငနး်ေကာမ်တကီို ေငွစေုငွေချးအသင်းတစခ်စုမှီ ေကာမ်တီဝင် ၂ ဦး 

၊သုိမဟုတ၊် ၃ ဦးြဖင့် ဖဲွစည်းထားပါသည်။ ဟနေ်မတာတင်ွ ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး ၁ ဦး၊ ဝနထ်မ်း ၂ ဦးင့်ှ 

လုပ်သား ၁၀ ဦးေကျာရ်ှိပါသည်။ အြမတေ်ငွခွဲေဝသည့်စနစအ်ရ ၂၅ ရာခိုင်နး်ကို ေငွပင်ေငွရင်းကးီထွားလာရန ်

ြပနလ်ည်ထည့်ဝင်ပီး ၅ ရာခိုင်နး်ကို ဘုနး်ေတာ်ကးီေကျာင်းသုိ လှဒါနး်ကာ ကျန ် ၇၀ ရာခိုင်နး်ကို 

အစရုယ်ှယာထည့်ဝင်ထားသည့် ေငွစေုငွေချးအသင်းများသုိ အြမတေ်ဝစခုွဲေဝေပးပါသည်။ 

အဖဲွအစည်း အသငး်ဝင ် ဥပေဒေကာငး်အရ တရားဝငရ်ှိမ  ဝန်ေဆာငမ်များ 

ဝမ်ေမတာေငစုွေငေွချး 

အသငး်များ 

- ေငစုွေငေွချးအသငး်တစ်ခ ု

လင ်အသငး်ဝင ်အနည်းဆုံး 

၁၀၀ မှ အများဆုံး ၂,၀၀၀ 

အထရိှိ 

အေသးစားေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်း ၂၀ ခ ု

တရားဝငဖဲွ်စည်းထားြခငး်မဟုတ်သည့်အဖဲွ 

၄၄၁ ခ ု 

- ေငစုွ/ေငေွချး 

- ပညာေရး 

- ဟန်ေမတာ 

သမဝါယမစတုိးဆုိငမ်ျား 
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