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ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များှင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ၎င်းတို၏အလားအလာ
စတဖန် ေကာ်လန်ဂ်ွန်

မာတိကာ
ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များှင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ၎င်းတို၏အလားအလာ
မိတ်ဆက်
၁

ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ
ဝင်ိုးတစ်ခု ဖွံဖိးတိးု တက်မက
 ြမန်မာိုင်ငံအတွက် စံနမူန�ပံုစံလား
ြမန်မာိုင်ငံ၌ ေဒသတစ်ခ
ု ှင့်တစ်ခအ
ု ကား ကွာဟချက်များ

၂

စီးပွားေရးတိုးတက်မှင့် ေငွေရးေကးေရးကဖွံ ဖိးမတိုအကား အဆက်အစပ်
ေငွေရးေကးေရးစနစ်
ဘဏ်အေြခြပ ှင့် ေဈးကွက်အေြခြပစနစ်များ ိင်းယှဉ်ချက်
ဘဏ်များှင့် ဗဟိုဘဏ်၏ အခန်းက
ေငွေရးေကးေရးက၏ အားနည်းမ
စီးပွားေရးတိုးတက်မ ဟန်ချက်ညီေစြခင်းှင့် ဘဏ်များ - ဂျာမနီိုင်ငံ၏ပံုစံ
ေဒသများသို ြဖန်ကျက်ထားသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်
မိင်သံုးခု အေြခြပစနစ်

၃

အေစာပိုင်းကာလ ြမန်မာိုင်ငံ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းကျံးခဲ့ြခင်းမှသင်ခန်းစာများ
ကိုလိုနီေခတ် ဘာေရး
လွတ်လပ်ေရးရပီးကာလ

၄

မျက်ေမှာက်ကာလ ြမန်မာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစ်
ဘဏ်လုပ်ငန်းက
ဘဏ်လုပ်ငန်းကနယ်ပယ်
ဘဏ်လုပ်ငန်း စုဖွဲမအေြခအေန
ေဒသတွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မညီမမအေြခအေန
ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ
အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ စီးပွားေရးဆိုငရ
် ာကန်သတ်ချက်များ
တိုင်းရင်းသားပဋိပကအတွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းအေြခအေန

၅

အားလံုးပါဝင်သည့် ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကို ချဲထွင်ြခင်း - ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရး
ဘဏ်ကို စံနမူန�ြဖစ်ေစြခင်း
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အစွန်အဖျားေဒသများှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း
ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများထက်
ေကျာ်လွနေ
် စြခင်း
ကချင်ြပည်နယ်အတွက် ေရှေြပးစီမက
ံ ိန်း
ငိမ်းချမ်းေရးအရ ိုင်ငံေရးအခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ် ထူေထာင်ြခင်း
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
ပိုင်ဆိုင်မ
နိဂံုး
ကိုးကားစာရင်း
ေန�က်ဆက်တွဲ - ကချင်ှင့် ရှမး် ြပည်နယ်များရှိ သမဝါယမများှင့်
အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ေန�က်ဆက်တွဲ - ၁: လူသားအကျိးေရှးသည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်
အသင်းချပ်
ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်

ေန�က်ဆက်တွဲ - ၂: ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများ၏
ေန�က်ခံအေကာင်းအရာ
ေလ့လာချက် - ၁: မလိယန် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း (ြမစ်ကီးန�းနယ်ေြမ)
ေလ့လာချက် - ၂: ေဘသနီအေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း (ြမစ်ကီးန�းနယ်ေြမ)
ေလ့လာချက် - ၃: ဝါေရှာင်အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း (ဝိုင်းေမာ်နယ်ေြမ)
အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများှငေဆွ
့်
းေွးမများအေပ မှတ်ချက်များ

ေန�က်ဆက်တွဲ - ၃: ဆွတရ
် ှနန် ကုမဏီလီမတ
ိ က်
အေထွေထွမူများ
ဆွတ်ရှနန်၏ စီးပွားေရးလုပက
် ိုင်သည့်နယ်ပယ်များ
ေငွစာရင်းများ
ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၊ အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများှင့်
ဆွတ်ရှနန်တိုအကား ချိတဆ
် က်မ
ဆွတ်ရှနန်ှင့် ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်
ဆွတ်ရှနန်ှင့် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများ
ေန�က်ဆက်တွဲ - ၄: ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်း
ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်း
တန်ယန်းမိနယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငွစေ
ု ငွေချးအသင်း
ဟန်ေမတာ
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ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များှင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ၎င်းတို၏အလားအလာ
စတဖန် ေကာ်လန်ဂ်ွန်

မိတ်ဆက်
ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရသည် “ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာေသာ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံ” ြဖစ်လာေစေရး ေမာ်မှန်းချက်ကို
ထားရှိလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေနပါသည် (ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ၂၀၁၈)။ ထိေ
ု မာ်မှန်းချက်တွင်
များစွာေသာ ေထာင့်မျက်�ှ စာများ ပါဝင်ေနပါသည်။ ပထမဆံုးမှာ ြပည်တွင်းစစ်ကိုနိဂံုးချပ်ေစရန်လိုအပ်
သည့် ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ိုင်ငံ၏ တိင
ု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအားလံးု တွင် မှတ
ီ င်း
ေနထိုင်ကေသာြပည်သူများက ိုင်ငံ၏ ပွင့်လန်းလာသည့် ကွယ်ဝချမ်းသာလာမတွင် ၎င်းတိုပါဝင်လာိုင်မည်၊
၎င်းတို၏ လိအ
ု ပ်ချက်များှင့်လိုလားချက်များကို န�းလည်ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည်ဟု ယံုကည်ေလာက်ေအာင်
ကျိးေကာင်းြပိုင်မှသာလင် ငိမ်းချမ်းေရးမှာ အဓွန်ရှည်င
ို ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းေကာင်းေပသိုေရာက်ရှိ
ေရးအတွက်

အဆင့်ေပါင်းများစွာ

လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေအာင်ြမင်ထေြမာက်ေသာိုင်ငံေရးပန်းတိုင်သို

သိုေသာ်လည်း

ေဆာင်ယူသွားိုင်ေရးမှာ

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို

ိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုငး် အားလံးု သို

သာယာဝေြပာမကို မတစွာခွေ
ဲ ဝေပးိုင်ြခင်းှင့် ဟန်ချက်ညီ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မကို ေထာက်မေပးိုင်
မည့် အဖွဲအစည်းများအေပ မူတည်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဟန်ချက်ညီေသာ တိးု တက်မှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိးု တက်မကို
ေထာက်ပေ
ံ့ ပးိုင်မည့် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ထူေထာင်ိုင်ြခင်းှင့် ထိုမှတဆင့် အဓွနရ
် ှည်ေသာ ငိမ်းချမ်း
ေရးအေြခခံအုတ်ြမစ်များ ချေပးိုင်ြခင်းကို အ�ကံြပတင်ြပထားပါသည်။ ယေန ြမန်မာိုင်ငံတွင် အနည်းငယ်မ
ေသာ ပုဂလိကဘဏ်ကီးများှင့် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအေပ၌သာ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်က တည်မှီေနြခင်းက
ဝင်ိုးတစ်ခုတည်း ဖွံဖိးတိုးတက်မ (single-pole development) ကို ဦးတည်ေစသည်ဟု ြမင်ပါသည်။
ဤအေြခအေနတွင် ရန်ကုနတ
် ိုင်းေဒသကီးတစ်ခတ
ု ည်းကေသာ အစဉ်တစိက
ု ် လမး် မိုးမရေ
ှိ နသည့် စီးပွားေရး
ဗဟိုချက်အြဖစ် ရှေ
ိ နမည်ြဖစ်ပီး ကျန်နယ်စပ်ေဒသများမှာ အရင်းအြမစ်များှင့် အလှမး် ကွာေဝးေစမည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ထိုသိုေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မမျိးမှာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများှင့် လူမေ
 ရးှင့်စီးပွားေရးအရတင်းမာမ
များကို ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားေသာ အလုပ်ြဖစ်ိုငသ
် ည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မပံုစံအတွက် ဂျာမနီိုင်ငံတွင်
ဒုတိယကမ�ာစစ်အပီး န�ဇီအာဏာရှင်စနစ်မှ လူမဘဝကိပ
ု ါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေသာ ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီသည့်
ေဈးကွက်စးီ ပွားေရးစနစ် (social market economy) သို အသွင်ကးူ ေြပာင်းမတွင် ေသာ့ချက်ြဖစ်ခဲ့သည့်
မိင်သံုးခုဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (Three-pillar banking system) ကို န်းဆိုလိုပါသည်။ ထိုစနစ်တွင်
ပုဂလိကကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များှင့် ိုင်ငံပိုင်ကေငွစုဘဏ်ှင့် သမဝါယမဘဏ်များကို ေပါင်းစပ်
ထားပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ပံုစက
ံ ို ြမန်မာိုင်ငံအတွက် တိုက်က
ို ် ပံတ
ု က
ူ းူ ချေဆာင်ရ�က
် ိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သိုေသာ်လည်း ထိုပံုစက
ံ မတူညီသည့်ဘဏ်အမျိးအစားများက ပို၍ ဟန်ချက်ညီသည့်တိုးတက်မအြဖစ် မည်သို
ပံ့ပိုးေပးိုင်မည်ကို န်ြပိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ နယ်စပ်အစွန်အဖျားကျသည့် စီးပွားေရးနယ်ပယ်များကို
ေပါင်းစည်းေစ၍ အမျိးသားစည်းလံးု ညီွတ်မက
 ို အေထာက်အကူြပိုင်ေစမည့် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ
ု ံသစ်တစ်ရပ်တည်ေထာင်ိုင်ေရးအလားအလာ ေလ့လာသံုးသပ်ထားပါ
(regional development banks) ပံစ
3
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သည်။ ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်တစ်ခုအတွက် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မပံုသာန်ကိုစဉ်းစား၍
ကချင်ြပည်နယ်အတွက် ေရှေြပးစီမံချက်တစ်ခက
ု ို အဆိုြပတင်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးတိုးတက်မက
 ို အခန်း ၁ တွင် ဦးစွာေဆွးေွးမည်ြဖစ်ပီး၊ တိးု တက်
မှင့် ဘာေရးအကား ချိတဆ
် က်မက
 ို အခန်း ၂ တွင် တင်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေန�က်တွင် အခန်း ၃ ၌
အတိတ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကျံးမမှ သင်ခန်းစာများကို ေလ့လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ အခန်း ၄ တွင် ြမန်မာ
ိုင်ငံ၏ မျက်ေမှာက် ေငွေရးေကးေရးစနစ်ှင့် ဘဏ်ှင့် ဘဏ်မဟုတေ
် သာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
အေပ ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်ကို ဆက်လက်တင်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေန�က်တွင် ေရှေြပးစီမံကန
ိ ်းတစ်ခု
အြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ် ဖွဲစည်းထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာေတွးဆချက်ကို အခန်း ၅ တွင် တင်ြပ၍
နိဂံုးချပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

4
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ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ

ိုင်ငံများ၏သာယာဝေြပာမတွင် စီးပွားေရးဇာတ်ေကာင်များအားလံးု ကထုတ်လုပ်သည့် စုစုေပါင်းထွက်ကုန်
များ

ေပါင်းစည်းပါဝင်ပါသည်။

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မ၏ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ

ရင်းြမစ်များအားလံးု ကို

ထုတ်လုပ်မအတွက် ပိုမို အကျိးရှိရှိအသံးု ချိုင်ြခင်းြဖင့် ထိုထွက်ကုန်များ (ဂျီဒီပီ - စုစေ
ု ပါင်း ြပည်တွင်း
ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး ြဖင့်တိုင်းတာ) ြမင့်တက်လာေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ပီးခဲ့သည့်ဆယ်စုှစ်အတွင်း
စီးပွားေရးတိုးတက်မနး် ကို ြမင့်တက်လာေစခဲ့ (ပံု - ၁ တွင် ကည့ပ
် ါ) သည့် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အများ
အြပားကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက
� ်ခဲ့ေသာ်လည်း လူတစ်ဦးကျဂျီဒီပီမှာ (ှစ်အလိက
ု ်ေဈးန်းအား
ြဖင့်) ၂၀၁၅ ခုစ
ှ ်တွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၁,၂၇၅ ေဒလာြဖင့် အာဆီယံိုင်ငံများတွင် အနိမ့်ဆးံု အြဖစ်ရဆ
ှိ ဲ
ြဖစ်ပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကးရန်ပံုေငွအဖွဲက ိင
ု ်ငံ၏ ေရရှည်အလားအလာရှိသည့် ဂျီဒီပီတးို တက်
မန်း (potential GDP growth) မှာ ၇.၄ ရာခိုင်န်းြဖစ်သည်ဟု ခန်မှန်းပါသည်။ ထိုတးို တက်န်းမှာ လက်ရှိ
ရရှိေနသည့တ
် ိုးတက်နး် ထက် ြမင့်မားသည်ြဖစ်ရာ ိုင်ငံအေနြဖင့် ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေအာင်လုပ်ိုင်
သည့် အေြခအေနများရှိပါသည်။ စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမများှင့် ကျဆင်းခဲရ
့ သည့် ိုင်ငံြခားတိက
ု ်ိုကရ
် င်းှီးြမပ်ှံ
မများက ိုင်ငံ၏စွမး် ေဆာင်ရည်ကို ေန�က်တစ်ကိမ်ထပ်၍ ထိခိုကေ
် စခဲ့သည်မှာ ယံုမှားသံသယြဖစ်ဖွယ်မရှိပါ။
သိုေသာ်လည်း စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မအတွက် အသံုးမချရေသးေသာ အေရးပါသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်
မှာ ြပည်တွင်းစစ်ေကာင့် ကီးကီးမားမားထိခိုကခ
် ံထားရသည့် ိုင်ငံ၏အစွန်အဖျားရှိ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်
များတွင် တည်ရှိေနပါသည်။1 ထိုေဒသများတွင် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ြမန်ဆန်လာေစြခင်းက ိုင်ငံြခား
တိုက်က
ို ်ရင်းှးီ ြမပ်ှံမကျဆင်းြခင်းကို အနည်းဆံးု တစ်စတ
ိ ်တစ်ပိုင်း ေထမိေစိုင်ပါသည်။ အဆိုပါေဒသ
အများအြပားမှာ သယံဇာတရင်းြမစ်များ ေပါကွယ်ဝပီး၊ ိင
ု ်ငံလူဦးေရ၏ ၃ ပံု ၁ ပံုနီးပါးမှာ ထိေ
ု ဒသများတွင်
မှီတင်းေနထိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း မတိုထိရေသးသည့် ဖွံဖိးမအလားအလာကိုအသံးု ချိုငရ
် န်မှာ အစွန်
အဖျားေဒသများ၏ တိးု တက်မကိုြမန်ဆန်ေစမည့်မူဝါဒများှင့် အဖွဲအစည်းများလိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ပံု - ၁။ ြမန်မာ: စီးပွားေရးတိုးတက်မ

1

ြမန်မာိုင်ငံ၏ဖွဲ စည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ေဘးဘက်တွင်ရှိေသာေဒသများကို ြပည်နယ်များအြဖစ်သတ်မှတ်ပီး၊ အလယ်တွင်ရှိေနေသာေဒသများကို

တိုင်းေဒသကီးအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ခန်မှန်းေြခများအရ ိုင်ငံလူဦးေရ ၅၄.၁၀၁ သန်း ရှိသည့်အနက်မှာ ၁၅.၉၇၆ သန်းသည် ြပည်နယ်
များတွင် မှီတင်းေနထိုင်ပါသည်။
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Myanmar: Economic Growth
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ဇစ်ြမစ်။

ကမ�ာ့ဘဏ်

လက်ရှိ စီးပွားေရးတိးု တက်မစွမ်းေဆာင်ရည်တွင် ေကာင်းသတင်းမှာ ိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲွမ်းပါးမန်းများ တြဖည်း
ြဖည်း ကျဆင်းလာေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 2 သိုေသာ်လည်း ဝင်ေငွ၊ ဆင်းရဲွမး် ပါးမှင့် စီးပွားေရးအရ ဓနဥစာ
ကွယ်ဝမတိုမှာ

ိုင်ငံအတွင်း လူမအတန်းအစားများအရြဖစ်ေစ၊

ေဒသများတစ်ခုှင့်တစ်ခုအကားြဖစ်ေစ

2

(ကမ�ာ့ဘဏ် ၂၀၁၉၊ ၆) က ိုင်ငံ၏ဆင်းရဲွမ်းပါးမန်းမှာ ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် ၄၈.၂ ရာခိုင်န်းမှ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ၃၂.၁ ရာခိုင်န်းသို ကျဆင်းသွားသည်

ဆိုပါသည်။ ပံု - ၃ တွင် ကိုးကားထားသည့်အချက်အလက်များမှာ ကုလသမဂဖွံဖိးမအစီအစ် (UNDP ဇွန် ၂၀၁၆) အေပအေြခခံပါသည်။ ကမ�ာ့ဘ ဏ်
၏ ဆင်းရဲွမ်းပါးမအချိးတွက်ချက်သည့် တစ်ေန ဝင်ေငွ ၁.၉၀ ေဒလာ (၂၀၁၁ ခုှစ် ဝယ်ယူိုင်စွမ်းတူညီမ) ထက် UNDP က ပိုမိုကျယ်ြပန်သည့်
ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလ့လာဆန်းစစ်မကို ေပးပီး၊ ထိုအချက်အလက်များအရ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် လူဦးေရ၏ ၆.၅ ရာခိုင်န်းသည်သာ (အလွန်အမင်း) ဆင်းရဲ
ွမ်းပါးပါသည်။ (Collignon ၂၀၁၈) တွင်ကည့်ပါ။

6
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မတစွာ ခွဲေဝထားြခင်း မရှိပါ။ ပကတိစီးပွားေရးအေြခအေနများ တန်းတူရည်တူမြဖစ်ြခင်းှင့် စီးပွားေရးအခွင့်
အလမ်းများကို တေြပးညီလက်လှမ်းမမီိုင်ဟု ယူဆချက်ရှိြခင်းတိုမှာ လူမျိးေရးအရတင်းမာမများအတွက်
ေန�က်ကွယ်မှတွနး် အားများအနက် တစ်ခုြဖစ်ပီး၊ ိုင်ငံေရးှင့် စီးပွားေရးြဖစ်စဉ်ကို ဆယ်စုှစ်များစွာတိုင်
အားေလျာ့ေစခဲ့ပါသည်။ ထိုအတွက် သာယာဝေြပာေသာ ဒီမိုကရက်တစ်ြမန်မာိုင်ငံကို ဖန်တးီ ိုင်ေရးတွင်
အဓိကအချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အချက်အချာကျသည့် မိြပဗဟိုေဒသများတွင်သာမဟုတ်ဘဲ စစ်ပွဲ
ေကာင့် ကီးစွာထိခက
ို ်ပျက်စီးခဲ့ရသည့် ေဘးဘက်အစွနအ
် ဖျားရှေ
ိ ဒသများတွင်ပါ စီးပွားေရးတိးု တက်မကို
အရှိန်ြမင့်ေပးိုင်ြခင်းှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ြဖစ်ေစြခင်းတိုအေပ မူတည်မည်ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိး
ေပါင်းစံု ေပါင်းစည်းပါဝင်သည့် ိုင်ငံြဖစ်သည့်အေလျာက် ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ထိုအချက်မှာလူမျိးစုအနည်း
ငယ်မသာေပါင်းစုထားသည့် အြခားေသာဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများထက် ပိ၍
ု အေရးပါပါသည်။
ဟန်ချက်ညီေသာ

ဖွံဖိးတိးု တက်မအတွက်

ရင်းြမစ်များြပည့်ဝေစရာ၌

အေရးပါသည့်ေထာင့်တစ်ခုမှာ

အားလံုးပါဝင်ိုင်ေသာေငွေရးေကးေရးစနစ် ြဖစ်ပီး၊ ၎င်းတွင် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
များအတွက် လံ�ု ခံ၍အများတတ်ိုင်ေသာ ေငွေရးေကးေရးထုတ်ကန
ု ်များှင့် ဝန်ေဆာင်မများကို လက်လှမ်း

ံ ိန်း (Myanmar
မီေစပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမက
Sustainable Development Plan - 2018-2030) တွင် “တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအားလံုး စီးပွားေရး
ဖွံဖိးမညီမေစြခင်း” ှင့် “အိမ်ေထာင်စုများ၊ ေတာင်သူလယ်သမားများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေရရှည်
ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး အေထာက်အကူြပိုင်မည့် ေငွေရးေကးေရးစနစ်ြဖင့် ဘာေရးတည်ငိမ်မရှိလာေစ
ြခင်း” တိုအတွက် ရှင်းလင်းစွာ န်ြပထားပါသည် (ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ၂၀၁၈၊ ၆)။ အားလံးု
ပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်ြဖစ်ေစြခင်းမှာ ကုလသမဂ၏ ၂၀၃၀ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးမ ပန်းတိုင်များ
(Sustainable Development Goals – SDGs) တွင်လည်း ပန်းတိုင် ၁၇ ခုအနက်မှ ၈ ခုတင
ွ ် အဓိကပါဝင်
ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် လူအများစုမှာ ဆင်းရဲွမ်းပါးမမျဉ်းှင့်ထိကပ်ေနေသာ ဝင်ေငွအလွန်နိမ့်အဆင့်များ၌
ေနထိုင်ေနရသည်ြဖစ်ရာ ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
များ၊ ကုန်သည်များ၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများှင့် အြခား ေကျးလက်ှင့် မိြပလူထုအတွက် ေငွေရး
ေကးေရးဝန်ေဆာင်မများ ပံပ
့ ိုးေပးိုင်ေရးကို ရည်ရ�ယ်ေဆာင်ရ�က်ရမည်ြဖစ်ပါသည် (Ferguson ၂၀၁၃)။ ြမန်မာ
အစိုးရက လိုက်န�ေဆာင်ရက
� ်မည်ြဖစ်ေသာ ကုလသမဂအရင်းအှးီ ဖွံဖိးေရးရန်ပံုေငွ (United Nations
Capital Development Fund – UNCDF) ၏ အားလံုးပါဝင်ိုင်ေသာေငွေရးေကးေရးစနစ်သို လမ်းြပေြမပံု 3
တွင် အားလံးု အ�ကံးဝင်ပါဝင်ိုင်မကို တိးု ြမင့်ိုင်ရန် မဟာဗျဟာ ၅ ရပ်ကို ေရးဆွခ
ဲ ျမှတ်ထားပါသည်(က)

ဝင်ေငွနိမ့်ြပည်သူအလာအတွက် ေငွေရးေကးေရး လက်လမ
ှ ်းမီိုင်မကို ြမင့်တင်ရန်၊

(ခ)

အငယ်စားှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် ေငွေရးေကးေရးလက်လှမ်းမီိုင်မက
 ို
ြမင့်တင်ရန်၊

(ဂ)

3

ဝင်ေငွအလာအားလံုးတွင် ေငွစေ
ု ဆာင်းမကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်၊

ကုလသမဂအရင်းအှီးဖွံဖိးေရးရန်ပံုေငွ (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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ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

(ဃ)

ဒီဂျစ်တယ်ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများ၏ အခွင့်အလမ်းကို ေဖာ်ထုတရ
် န်၊

(င)

ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မရယူသူများကို အကာအကွယရ
် ှိေစရန်၊ ေငွေရးေကးေရး
ဝန်ေဆာင်မများကို ေကာင်းစွာ သိန�းလည်ေစရန်ှင့် ကျား/မ တန်းတူရည်တူြဖစ်ေစရန်။

ေဖာ်ြပပါရည်မှန်းချက်များ အထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရးကို အေထာက်အကူြပေစမည့် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်
များ ထူေထာင်ရန်အ�ကံြပချက်ကို ယခုအစီရင်ခံစာတွင် တင်ြပသွားပါမည်။
မိုက်ခိုစီးပွားေရးမူဝါဒနည်းလမ်းများမှာ ပိ၍
ု ကျယ်ြပန်သည့် ေမခိုစီးပွားေရးအေြခအေနတွင် ကိုယ်စားြပ
ပါဝင်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မြပတ် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မရှိရန်လိုအပ်
ေပသည်။ အမျိးသားဒီမက
ို ေရစီအဖွဲချပ် (NLD) အစိးု ရလက်ထက်တွင် ဘတ်ဂျက်လိုေငွေလာ့ချြခင်းှင့်
ေငွစကိုက်ထတ
ု ်၍ လိုေငွြဖည့်ဆည်းမကိုေလာ့ချြခင်းတိုြဖင့် ဘာေရးမူဝါဒမှာ ေမခိုစီးပွားေရးတည်ငိမ်မ
ကို

ပံ့ပးို ေပးခဲ့ပါသည်။

အစိုးရက

ေကာင်းမွန်သည့်ေမခိုစီးပွားေရးမူဝါဒများကို

ေဆာင်ရက
� ်ေနချိန်တွင်

ပုဂလိကကှင့် ဘဏ်များမှာလည်း ရင်းှးီ ြမပ်ှံမှင့် စီးပွားေရးတိုးတက်မတ
 ိုအတွက် များစွာြဖည့်ဆည်း
ေပးိုင်ပါသည်။ ပီးခဲ့သည့ဆ
် ယ်စုှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးကိုအသွင်ေြပာင်းရာတွင် ဘဏ်များမှာ
အေရးပါသည့်အခန်းကမှ ပါဝင်ခဲ့ှင့်ပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ကိုလိုနေ
ီ ခတ်ဦး ဗမာြပည်ေနရက်
များမှသည်

မျက်ေမှာက်ြမန်မာိုင်ငံအထိ

ဆက်လက်ြဖစ်ေနသည့်

အကျပ်အတည်းများအရကည့လ
် င်

ေငွေကး၊ ဘဏ်များှင့် ဘာေရးဆိုင်ရာတိုှင့်စပ်လျဉ်းလင် ိုင်ငံ၏သမိုင်းတေလျာက်အေတွအ�ကံမှာ
လိင်းထန်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင်ေပေပါက်ခဲ့သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းအကျပ်အတည်းမှရရှခ
ိ ဲ့သည့် သင်ခန်းစာ
များက စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက်လအ
ို ပ်ေသာ (ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်) တည်ငိမ်မကို ေထာက်ပံ့
ေပးိုင်မည့် ဘဏ်ှင့် ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးမ ေခတ်မီနည်းလမ်းများကျင့်သံုးမများကို ြဖစ်လာေစ
ပီဟု ေမာ်လင့်ိုင်ေနသင့်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ တစ်ေနရာထဲတွင် စုစည်းလွနး်
ေနေသးပီး ဟန်ချက်ညီစီးပွားေရးတိုးတက်မကို ေထာက်ပေ
ံ့ ပးိုင်ြခင်းလည်း မရှိေသးပါ။ ပုဂလိကဘဏ်များ
မှာ မိြပဗဟိခ
ု ျက်များြဖစ်သည့် ရန်ကုန်ှင့် မ�ေလးတိရ
ု ှိ လျင်လျင်ြမန်ြမန် ကီးထွားလာေနသည့် ေဈးကွက်
များအတွင်းသိုသာ ေငွေကးရင်းြမစ်များသွန်ထည့်ေပးေနဆဲြဖစ်ပီး အထူးသြဖင့် အိမ်�ခံေြမကတွင်ြဖစ်ပါ
သည်။ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် ိုင်ငံ၏ အစွနအ
် ဖျားြပည်နယ်များမှာ ေန�က်တွင်ကျန်ေနရစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချက်
က ိုင်ငံအတွင်း ပိုမ၍
ို ဘက်ညီမတသည့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိးု တက်မကိုြဖစ်ေစိုင်မည့် အဖွဲအစည်း
ဆိုငရ
် ာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမတစ်ရပ်ကို ေတာင်းဆိေ
ု နြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်များမှာ အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲ
မများတွင် အခန်းကတစ်ရပ်မှ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဝင်ိုးတစ်ခု ဖွံဖိးတိးု တက်မက
 ြမန်မာိုင်ငံအတွက် စံနမူန�ပံုစံလား
ြမန်မာိုင်ငံ၌ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မမှာ ိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းအားလံးု တွင် တေြပးညီေတာ့ မရှေ
ိ သးပါ။
ရန်ကုန်၊ မ�ေလး၊ ေနြပည်ေတာ်တက
ို ဲ့သိုေသာ မိြပဗဟိုချက်များှင့် တုတ်ိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံတိုှင့် နီးကပ်
လျက်ရှိသည့်ေဒသအချိတွင် ဖွံဖိးတိးု တက်လျက်ရှိေသာ်လည်း ိုင်ငံ၏ကျန်ေဒသများမှာ ေန�က်ကျကျန်
ေနရစ်ပါသည်။ ထိုအချက်မှာ တိုးတက်နး် ြမန်ဆန်သည့်င
ို ်ငံများတွင် ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထအေြခအေနြဖစ်ပါသည်။
တုတ်ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးအသွင်ေြပာင်းလဲမတ
 ွင် ကမ်းိးု တန်းေဒသများမှာ တိးု တက်မက
 ိုဦးေဆာင်သည့်ေဒသ
များြဖစ်ပါသည်။ ဘန်ေကာက်၊ ဆိးု လ်ှင့် ပါရီတက
ို ဲ့သိုေသာ တိုင်းြပည်လူဦးေရ၏ ၄ ပံု ၁ ပံုခနေ
် နထိုင်ေသာ
မိေတာ်များမှာလည်း ဥပမာများြဖစ်ပီး၊ ရန်ကုန်မိမှာလည်း ၎င်းှင့် များစွာကွာြခားြခင်းမရှိပါ။ စုစည်း
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တည်ရှိေနေသာ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ြဖင့် ဘာေငွေထာက်မထားသည့် ထိုသေ
ို သာ မိြပအေြခြပဖွံဖိး
တိုးတက်မပံုစက
ံ ို ဝင်ိုးတစ်ခုဖွံဖိးတိုးတက်မမဟာဗျဟာ ဟု သံုးန်းပါသည်။
ေဒသတစ်ခုှင့်တစ်ခအ
ု ကား

တိုးတက်မမညီမြခင်း၏သက်ေရာက်မမာှ

ေဆွးေွးြငင်းခံ၍
ု မဆံးု ိုင်သည့်

အေကာင်းအရာြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မဗဟိုချက်အနည်းငယ်အေပတွင်တည်မေ
ှီ နသည့်
ိုင်ငံများတွင် ြဖစ်ပါသည်။ တုတ်၊ ထိုငး် ှင့် ေတာင်ကရ
ို ီးယားိုင်ငံများတိုတွင် ြပည်သူများ၌ တူညီေသာ
ေန�က်ခံှင့် ဆရည်မှန်းချက်များရှိြခင်းေကာင့် ေကျးလက်ေဒသမှ အေရအတွက်ကီးမားသည့် ေရ�ေြပာင်း
အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ

မိကီးြပကီးဗဟိုအချက်အြခာများှင့်

လွယ်လင့်တကူ

ေနသားကျိုင်ပါသည်။

သိုေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံတွင် ထိုသိုြဖစ်ရန် မလွယ်လပ
ှ ါ။ အများစုေသာ တိုငး် ရင်းသားများမှာ ၎င်းတို
အိမ်ယာ၊ ယဉ်ေကျးမ၊ သုပ်လကဏာများှင့် ြပင်းြပစွာ သံေယာဇဉ်တွယ်ကပီး၊ မိကီးြပကီးသို ေြပာင်းေရ�
အလုပ်လုပ်ကိုင်ကရလင် သံေယာဇဉ်ထားရှိသည့်အရာများကိုစွန်လတ၍
် ၎င်းတိုအတွက် ဂုဏ်သိကာ နိမ့်သည့်
အေြခအေနများတွင် ေနထိုင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ မတူညီသည့် ပထဝီေဒသများအကား ပိုမိုဟန်ချက်ညီသည့်
တိုးတက်မမဟာဗျဟာကို ချမှတ်ေဆာင်ရက
� ်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကလည်း ထိုတာဝန်ကိုပံ့ပိုးိုင်ေအာင်
ေဆာင်ရက
� ်မည်ဆိုလင် ပိ၍
ု လွယက
် ူိုင်ပါသည်။
Adam Smith မှသည် ိုဘယ်လ်ဆုရှင် Paul Krugman အထိ စီးပွားေရးပညာရှင်များက ဝင်ိုးတစ်ခုဖွံဖိး
တိုးတက်မပံုသာန်များကို ေလ့လာခဲ့ကပါသည်။ ထူးထူးကဲကဲ နီးစပ်စာွ တည်ရှိြခင်းှင့် ေဒသများအကား
ေြမမျက်ှ�အသွင်အြပင်အရ ေပါင်းစုထားသကဲ့သိုြဖစ်ြခင်းတိုမှာ စီးပွားေရးတိုးတက်မကို အေထာက်အပံ့
ေပးိုင်ေကာင်း ၎င်းတိုက သတိြပမိခဲ့ေသာ်လည်း၊ ထိုအဆက်အစပ်မာှ အမဲမမှန်ိုင်ေကာင်း လတ်တေလာ
ေလ့လာမများက ေဖာ်ြပပါသည်။ နီးကပ်စွာ စုစည်းတည်ရှိြခင်းမှာ ကုနက
် ျစရိတ်ကို ေလျာ့ကျေစပီး၊ စီးပွား
ေရးအရ တွကေ
် ြခကိက
ု ်ေစသည့်အတွက် မိြပစုစည်းတည်ရှိမမှာ ဗဟိုချက်တွင်သာမဟုတ်ဘဲ ိုင်ငံတဝှမ်း
တွင်ပါ စီးပွားေရးတိုးတက်မက
 ို ြမန်ဆန်လာိုင်ေစပါသည်။ ထိုသက်ေရာက်မမာှ မှန်ကန်မည်ဆိုပါလင် ိုင်ငံ၏
ပျမ်းမတိုးတက်နး် ကို ဆွတ
ဲ င်ိုင်ပါလိမ့်မည်။
သိုေသာ် လူဦးေရသိပ်သည်းမြမင့်လွန်းလင်လည်း ထိုသို စုစည်းမမှရရှိမည့် တိုးတက်မအကျိးရလဒ်မှာ ေလျာ့
နည်းိုင်ပီး၊ လူဦးေရြပည့်ကပ်လွန်းြခင်းှင့် အခွန်ပိေနသည့် အေြခခံအေဆာက်အအံုများက ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်း
ကို ကျေစြခင်းတိုေကာင့် တိုးတက်မအကျိးရလဒ်မှာ အတ်လကဏာပင်ြပိုင်ပါသည် (Brülhart ှင့်
Sbergami ၂၀၀၉)။ ထိုအတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကီးမားလွန်းသည့် မိြပအချက်အြခာများှင့် ဟန်ချက်
ပျက်ယွင်းသည့် ဖွံဖိးတိးု တက်မပံုစံြဖစ်လာိုင်ပီး၊ ထိုမိြပများတွင်လည်း စီမံအုပခ
် ျပ်ရခက်ခဲြခင်းှင့် မကိုင်
တွယ်ိုင်ေသာ

လူမဘဝြပဿန�များြဖစ်လာြခင်းတိက
ု ို

ြဖစ်ိုင်ပါသည်။

ြပည်သူကျန်းမာေရးအ�ရာယ်

ြမင့်တက်လာေနသည့် ရန်ကုန်မိ၏ ယာဉ်ေကာပိတဆ
် ိုမင
ှ ့် ေလထုမသန်ရှင်းမတိုမှာ ထိုအကျပ်အတည်းကို
သက်ေသခံေနပါသည်။ ပိ၍
ု ဖွံဖိးပီးိုင်ငံများတွင် လူေနထူထပ်လွန်း၍ တိုးတက်န
 ်းအေပထိခက
ို ်ြခင်းကို
မိြပအေြခခံအေဆာက်အအံုများတွင်

ြပည်သူေရးရာရင်းှီးြမပ်ှံမများြဖင့်

တံုြပန်ကေလ့ရှိေသာ်လည်း

ြမန်မာိုင်ငံတွင်မူ အစိုးရ၏ အားနည်းသည့်ဘာေရးစွမး် ေဆာင်ရည်မှာ ထိုသို ရင်းှီးြမပ်ှံမအသံုးစရိတ်
များသံုးစွဲိုင်ေရးတွင် အကန်အသတ်ရှိပါသည် (Collignon ၊ ၂၀၁၈)။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေဒသအလိက
ု ် ဝင်ေငွ
အဆင့်ှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးမ မမမတကွာြခားသည့်အတွက် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးတွင် အစွနအ
် ဖျား
ရှိစီးပွားေရးနယ်ပယ်များမှာ

မိြပစီးပွားေရးဗဟိခ
ု ျက်များှင့်
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ဟန်ချက်မညီသည့် တိးု တက်မအေြခအေနများမှာ စီးပွားေရးအရ လူေနမစံှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးမနက
် ိန်းများ
တွင် ထင်ဟပ်ိုင်သလို စိတ်ဝင်စားစရာေကာင်းသည်မှာ ထိုအေြခအေနများကို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ကထုတ်ြပန်သည့် ဘဏ်ေချးေငွှင့် အပ်ေငွကိနး် ဂဏန်းများတွင်လည်း ြမင်ေတွိုင်ပါသည် (ေရှတွငေ
် ဖာ်ြပ
သွားပါမည်)။

ထိုအချက်က

ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်အတွငး် ြဖစ်ေပေနသည့်

လက်ေတွအေြခအေနများကို

ြပန်လည်သံုးသပ်ရမည်ြဖစ်သည်ကို န်ြပပါသည်။
စီးပွားေရးတိုးတက်မရ
 ှိေရးအတွက် ေရ�းချယ်စရာနည်းလမ်းမှာ ဝင်ိုးတစ်ခု တိုးတက်မမဟာဗျဟာတစ်ခု
တည်းမဟုတ်ပါ။

တစ်ိုင်ငံလံုးပျမ်းမအဆင့်သိုေရာက်ရရ
ှိ န်

ဆင်းရဲမအြမင့်ဆံုးေဒသများမှာ

တစ်ိုင်ငံလံုး

ပျမ်းမထက် ပိုမိုလျင်ြမန်သည့်တိုးတက်နး် ရှရ
ိ န် လိအ
ု ပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ Kudo ှင့် Kugami (၂၀၁၂) တိက
ု
ြမန်မာိုင်ငံအတွက် အေကာင်းဆံုးမဟာဗျဟာမှာ ဆက်သွယ်ကူးလူးမကိုြမင့်တင်ထားသည့် ဝင်ိုးှစ်ခုမဟာ

ဗျဟာ ြဖစ်ေကာင်း ဆိုပါသည်။ ၎င်းမဟာဗျဟာက ရန်ကုန်ှင့် မ�ေလးတိုအတွက် လျင်ြမန်သည့် ဖွံဖိး
တိုးတက်မ ရရှေ
ိ စရန်ှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် တုတ၊် ထိုင်းိုင်ငံတ
ို ှင့်ထိစပ်ေနသည့် နယ်စပ်ေဒသများ အထူး
သြဖင့် ကချင်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုငး် တိုှင့် ချိတဆ
် က်ထားိုင်မက
 ို အားေကာင်းေစရန်တက
ို ို ရည်ရ�ယ်
ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေဒသတွင်း အငယ်စားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက ၎င်းတိေ
ု ဒသများရှိ
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးကွန်ယက်များ၊ ဖွံဖိးလာမည့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးတေလျာက် ထုတ်လုပ်မက
 ွငး် ဆက်
များှင့်

လစာေကာင်းြဖင့်

ဆွေ
ဲ ဆာင်ထားသည့်

အရည်အေသွးရှိလုပ်သားအင်အားထုတိုှင့်

နီးကပ်စွာ

ချိတ်ဆက်ထားိုင်မှသာ၊ နယ်စပ်ေဒသများှင့် ြပည်တွင်းစီးပွားေရးဗဟိခ
ု ျက်များအကား ေကာင်းမွန်သည့်
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်များရှိထားမှသာ ေဖာ်ြပပါမဟာဗျဟာမှာ အလုပ်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။
ေဒသအလိုကစ
် ံုလင်သည့် တိုင်းရင်းသားဓေလ့ထံုးတမ်းများ၊ ပထဝီေြမမျက်ှ�သွင်ြပင်ဆိုင်ရာ ကွဲြပားြခား
န�းမများှင့် ကာလပရိေစ�ဒကာရှည်စွာ ြပည်တွင်းသေဘာထားကွဲလွဲမများရှိေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံအတွက်
ထိုသိုေသာ ဗဟိုတွင်စုစည်းမထားဘဲ ေဒသများအှံ ြဖန်ထုတ်သည့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မပံုသာန်မာှ
ေထာက်ခံေလာက်စရာြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုေသာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မပံုသာန်ကို အလားတူ ေဒသများ
အှြံ ဖန်ကျက်ရှိေစသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ြဖင့် ေထာက်မေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဖက်မှကည့လ
် င်
တစ်ေနရာတည်းတွင်အေြခြပထားသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ှင့်အတူယှဉ်တွဲထားသည့် ဝင်ိုးတစ်ခုတိုးတက်
မပံုသာန်မှာ မိကီးများှင့် အြခားေဒသများအကား တင်းမာမကို ြမင့်မားေစမည်ြဖစ်သလို အိမ်နီးချင်း
ိုင်ငံများှင့်ချိတဆ
် က်ိုင်မှင့် နယ်စပ်ပိုကန
ု ်တိုတွင်လည်း ထိခိုကေ
် စမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသေ
ို သာ တိုးတက်မ
ပံုသာန်သည်

အငယ်စားှင့်

အလတ်စားစီးပွာေရးလုပ်ငန်းများ

တိုးတက်မ
 ှင့်

ကီးထွားလာေနသည့်

အလယ်အလတ်လူတန်းစားအလာကို အဟန်အတားြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ေဒသတစ်ခုှင့်တစ်ခုအကား ကွာဟချက်များ
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေဒသတစ်ခုှင့်တစ်ခုအကား ဟန်ချက်မညီ စီးပွားေရးတိုးတက်မရှိေနသည်ဟုဆရ
ို န် မည်
သည့်သက်ေသရှိပါသနည်း။ အစဉ်အလာအားြဖင့် ေဒသ၏လူတစ်ဦးကျဂျီဒီပက
ီ ိုကည့်၍ စီးပွားေရးကွဲြပား
ြခားန�းမကို ေလ့လာကမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များမှာ ရရှိြခင်းမရှိပါ။ သိေ
ု သာ်လည်း ဂျပန်
ိုင်ငံ ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ (Japan External Trade Organization – JETRO) ၏ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများေရးရာ
ေလ့လာေရးအင်စတီကျက ညအလင်းြဖာထွက်မအေပအေြခခံ၍ ေလ့လာမအချိကို လုပေ
် ဆာင်ထားပါ
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သည်။ ပံု ၂ မှာ တစ်ိုင်ငံလံုးပျမ်းမှင့် ေဒသအလိက
ု ် ဂျီဒီပီကွာြခားမကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။4 အဓိကကျသည့်
ေဒသ ၃ ခုြဖစ်သည့် ရန်ကုန်၊ မ�ေလး (ြပင်ဦးလွင်အပါအဝင်) ှင့် ေနြပည်ေတာ်တိုမှာ တစ်ိုင်ငံလံုး ပျမ်းမ
ထက်ှစ်ဆေကျာ် ကွယ်ဝချမ်းသာသည်ကို ေတွိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင် ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ အချိေသာခိုင်များ
(တာချီလတ
ိ ်ှင့် ြမဝတီ) ှင့် တုတ်နယ်စပ်ရှိ ခိုင်အချိ (ေလာက်ကိုင်၊ မူဆယ်ှင့် ကချင်ြပည်နယ်ရှိ အချိ
ခိုင်များ) တွင် လူတစ်ဦးကျဂျီဒီပီ မှာ တစ်ိုင်ငံလံုးပျမ်းမထက် ပိုမိုပါသည်။ သိုေသာ်လည်း အလားတူသက်
ေရာက်မအေြခအေနကို အိိယ၊ ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငံတိုှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းကပ်ေနသည့်ခိုင်များတွင်မူ မေတွရှိ
ရပါ။ ကချင်ြပည်နယ်၏အချိေဒသများတွင် ိင်းယှဉ်လင် ညအလင်းေရာင်ြမင့်ြခင်းမှာ သတတွင်းလုပ်ငန်းသံုး
စက်ယ�ယားကီးများှင့် တစ်စတ
ံု စ်ရာပတ်သက်ိုင်ပါသည်။
မိြပဧရိယာများ အထူးသြဖင့် ရန်ကုန်ှင့် မ�ေလးတို ပိ၍
ု ကွယ်ဝချမ်းသာသည့်အချက်ကို ဆင်းရဲွမ်းပါးမ
အချိးတွင်လည်း ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါမိကီး ၂ မိတွင် မိြပလူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခိုင်န်းသည်သာ
ဆင်းရဲွမး် ပါးသည်ကို ေတွရပီး၊ တစ်ိုင်ငံလံုးပျမ်းမမှာ ၂၅ ရာခိုင်နး် ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၇၀
ရာခိုင်နး် ေနထိုင်သည့် ေကျးလက်ေဒသများတွင်မူ ဆင်းရဲမြမင့်ပီး၊ ေကျးလက်လဦ
ူ းေရ၏ ၂၉.၂ ရာခိုင်န်းမှာ
ဆင်းရဲွမး် ပါးသူများြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း အချိတိုင်းေဒသကီးများှင့် ြပည်နယ်များတွင် ဆင်းရဲ
ွမ်းပါးမများ ပိုြမင့်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို ပံု-၃ တွင် ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။ ထိုအတွက် ြမန်မာိုင်ငံမှာ ဝင်ိုးတစ်ခု
ဖွံဖိးတိုးတက်မ၏ အေစာပိုင်းအဆင့်တွင် ရှေ
ိ နပီး၊ တိုးတက်မစမှတ်အဆင့်မှာ နိမေ
့် နေသာ်လည်း ဖွံဖိးတိးု
တက်မမဟာဗျဟာကို ေြပာင်းလဲရန်ေန�က်ကျလွနး် သည်ဟု မဆိုိုင်ပါ။ ေမးစရာမှာ မည်သိုေြပာင်းလဲိုင်မည်
နည်းပင်ြဖစ်ပါသည်။

4

ိုင်ငံအဆင့် ပျမ်းမ လူတစ်ဦးကျဝင်ေငွှင့် ကွာြခားချက်ကို တိုင်းတာပါသည်။ (Kudo ှင့် Kumagai ၂၀၁၂ တွင် ကည့်ပါ)၊ (Kumagai ၊ Souknilanh

ှင့် Kudo ၂၀၁၂)
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ခိုင်အလိက
ု ် လူတစ်ဦိးကျ ဂျီဒီပီ ကွာြခားမများ (၂၀၀၉)

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

Figure 3.
ပံု - ၃။

စုစုေပါင်းလူဦးေရတွင် ဆင်းရဲွမ်းပါးသူဦးေရအချိး (၂၀၁၀)
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စီးပွားေရးတိုးတက်မှင့် ေငွေရးေကးေရးကဖွံဖိးမတိုအကား အဆက်အစပ်

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မတွင် ေငွေရးေကးေရးစနစ်၏အခန်းကအေပ ေဘာဂေဗဒေလ့လာချက်များမှာ
ေြမာက်များစွာရှိပီး၊ ေငွေရးေကးေရးကဖွံဖိးတိုးတက်မမှာ ဆက်တက
ို ်ြဖစ်လာမည့် စီးပွားေရးတိုးတက်
ြခင်း၏ ေရှေြပးနိမိတ်လကဏာြဖစ်ေကာင်း ရှငး် လင်းသည့်သက်ေသသာဓကလည်းရှိပါသည်။5 ေအာင်ြမင်
သည့်ထွန်းသစ်စိုင်ငံများှင့် စီးပွားေရးတံဆ
ု ိုင်းေနသည့တ
် ိုးတက်မနိမ့်ိုင်ငံများအကား ကွာြခားကသည်မှာ
ေငွေကးှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အသိအမှတ်ြပထားကပါသည်။
စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မအေပ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများက လမ်းမိးု သည့်နည်းလမ်းများမှာ အများ
အြပားြဖစ်ပီး၊ ေငွထုတ်ေချးသူှင့် ေချးယူသူအကား ထိေရာက်သည့် ဘာေငွစီးဆင်းမကို ြဖစ်ေစြခင်း၊
စုေဆာင်းေငွများကို ရင်းှးီ ြမပ်ှံမများအြဖစ် ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ယူေပးြခင်း၊ ေငွထုတေ
် ချးမကို ကီးကပ်
ထိန်းေကျာင်းမှင့် လုပ်ငန်းများ၏ ေကာ်ပိုရိတစ
် ီမံခနခ
် ွဲမက
 ို တိးု တက်ေစြခင်းတိြု ဖစ်ပါသည်။ ပို၍ ေယဘုယျ
ဆိုရလင် ေကာင်းမွန်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်က မျိးဆက်များတေလျာက် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးတက်
ေစမည်ြဖစ်ပီး၊ ဝင်ေငွခွဲေဝမကွာဟချက်ကို ကျဉ်းေြမာင်းေစြခင်းြဖင့် ကျား/မ အခွင့်အလမ်းကွာဟမကိုလည်း
ကျဉ်းေြမာင်းေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေမခိုစီးပွားေရးအဆင့်တွင် ေငွေရးေကးေရးကကို ပိုမိုကျယ်ြပန်ေစြခင်းက
စီးပွားေရးတိုးတက်မှင့် တည်ငိမ်မတက
ို ို ေကာင်းကျိးသက်ေရာက်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ဖွံဖိး
ဆဲိုင်ငံများတွင် သက်ေရာက်မပိုကီးပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကို လက်လှမး် မီေစြခင်းှင့် ေကျးလက်
ေဒသ ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလာ့ချြခင်းှင့် ဝင်ေငွအဆင့်များ တိးု တက်ေစြခင်းတိအ
ု ကား ချိတဆ
် က်ေလ့လာမများ
လည်းရှိပါသည်။ မိုကခ
် ိုစီးပွားေရးအဆင့်တွင်လည်း ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို လက်လှမ်းမီြခင်းက
စားသံုးမ ြမင့်တက်လာြခင်း၊ လူမဘဝသာယာမှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို အကျိးြပပါသည်။6
ထိုေကာင့် ေငွေကးအေြခြပစီးပွားေရး (monetary economy) ကို တိးု ချဲြခင်း က စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ရန်
ကိတင်လိုအပ်ချက်တစ်ခု

ြဖစ်လာပါသည်။

ကမ�ာ့ဘဏ်ကလည်း

တရားဝင်ြဖစ်သည့်

ေငွေရးေကးေရး

ဝန်ေဆာင်မက
 ို လက်လှမး် မီရန်ှင့် အသံးု ချိုငရ
် န်ဆိုသည့် ေငွေရးေကးေရးစနစ်တွင် အားလံုးပါဝင်ိုင်မ

(financial inclusion) ြမင့်တင်ေရးမူကုိ မှန်မန
ှ ်ကန်ကန် ချမှတ်ထားပါသည်။
ြပည်သူများက ၎င်းတိ၏
ု ရင်းြမစ်များကို အကျိးအရှိဆးံု မည်သိုအသံုးချိုင်မည်ကို လွတ်လပ်စွာ ေရ�းချယ်
ိုင်ချိန်တွင် ိုင်ငံများ၏ကွယ်ဝချမ်းသာမ ြမင့်တက်ပါသည်။ သဘာဝအေလျာက်ြဖစ်ေစ ၊သိုမဟုတ်၊ လူက
ြပလုပ်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ကမ်းကျင်မြဖစ်ေစ ၊သိုမဟုတ်၊ ေငွေကးြဖစ်ေစ ရင်းြမစ်များမှာ ကွယ်ဝချမ်းသာမကို
ေဆာင်ယူေပးမည့် ကားခံသာြဖစ်ပီး၊ ၎င်းတိက
ု ိုယ်၌မှာ ကွယ်ဝချမ်းသာမစင်စစ်ေတာ့မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မ
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆိုပါရင်းြမစ်များကို အသံးု ချလျက် ြပည်သူများက အတူတကွလုပ်ေဆာင်မှသာ စစ်မှန်သည့်
ကွယ်ဝချမ်းသာမကို ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စိက
ု ်ပျိးေရးကိုအေြခခံေသာ အိမ်ေထာင်စု
များှင့် အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သလို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကီးများလည်း ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိုအတွက် စီးပွားေရးမူဝါဒများ၏ရည်ရ�ယခ
် ျက်မှာ ပုဂလက
ိ တစ်သီးပုဂလများ၊ လုပ်ငန်းများှင့် ကုမဏီများ
ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်မည့်မူေဘာင်ကို ြဖစ်ေစရန်၊ ကုန်စည်ှင့် ဝန်ေဆာင်မများ ထိေရာက်မရရ
ှိ ှိ ထုတ်လုပ်ိုင်မည့်
စွမ်းပကားကို တိးု တက်ေစရန်ှင့် ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပကုမဏီကီးများှင့်အတူ အငယ်စားှငအ
့် လတ်စား
5

ပိုေကာင်းသည့်စစ်တမ်းေကာက်ယူချက်များအတွက် (Levine ၁၉၉၇) ှင့် (Murinde ၂၀၁၂) တွင်ကည့်ပါ။

6

အေစာပိုင်းစာတမ်းများအတွက် သင့်ေလျာ်ကိုက်ညီသည့်ကိုးကားချက်များ ေပးသည့် (Tambunlertchai ၂၀၁၈) တွင်ကည့်ပါ။
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စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ယှဉ်တ၍
ွဲ အြပန်အလှန်ပံ့ပးို ိုင်ေစရန် ထားရှရ
ိ မည်ြဖစ်ပါသည်။ ကွယ်ဝချမ်းသာမကို
ြဖစ်ေစရန် ရင်းြမစ်များကို ခွေ
ဲ ဝအသံုးချသည်မှာ ရင်းှးီ ြမပ်ှံြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်မှ
တဆင့် ေငွေကးလက်လှမ်းမီမက
 ို ရရှိေစပီး ဘာရင်းြမစ်များကို ေဆာင်ယူေပးပါသည်။ ေငွေကးရင်းြမစ်
မရှိပါက ရင်းှးီ ြမပ်ှံမရှိမည်မဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းမှာလည်း နိမ့်ေနဦးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအတွက်
ေငွေရေကးေရးစနစ်မှာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မအတွက် အေရးအကီးဆံုးေသာ အေကာင်းရင်းများအနက်မှ
တစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို ြပည်သူများက လွယ်လင့်တကူ လက်လှမး် မီိုင်
မှသာလင် ၎င်းတိုက ရင်းှးီ ြမပ်ှံမြပ၍ ပို၍သာလွန်သည့် ကွယ်ဝချမ်းသာမကို ဖန်တးီ ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
သမားိုးကျအားြဖင့် စီးပွားေရးပညာရှင်များက ေငွေကးှင့်ဘာေရးသည် ဖွံဖိးတိုးတက်မေ
 န�က် လိက
ု ်
ေလ့ရှိေကာင်း ယူဆကပါသည်။ ၎င်းတိုက ေငွေရးေကးေရးဟူသည် စီးပွားေရးတိုးတက်မမှြဖစ်လာသည့်
အကျိးဆက်သာြဖစ်ေကာင်း ဆိုကပါသည်။ “စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေခရာ ေငွေကးက လိက
ု ်ကသည်”
ဆိုသည့်ဆိုိုးပင် ရှခ
ိ ဲ့ပါသည် (Robinson ၁၉၅၂ ၊ ၈၆)။ ထိုအြမင်မှာ မှန်ကန်ိုင်ေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ ေရှးိုး
အြမင်အရ ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက် ဘာပံ့ပိုးေပးရန် စုေဆာင်းမလိုအပ်ပါသည်။ မျက်ေမှာက် ေငွေကးသီအိုရီ
များကမူ “ေချးေငွထုတ်ေချးပီးမှ အပ်ေငွဖန်တီးြခင်း” ဟု ဆိုပါသည်။ 7 ဝင်ေငွကို စားသံုးမအတွက်သးံု စွဲမည်
၊သိုမဟုတ်၊ အန�ဂတ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ရ
ှံ န်သံုးစွဲမည် တိုအကား ေရ�းချယ်မမှာ အေရးကီးပါသည်။ ဘဏ်ှင့်
သမဝါယမှင့် အေသးစားေငွစုေငွေချးအဖွဲအစည်းများကဲသ
့ ိုေသာ အြခားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများက
အိမ်ေထာင်စုများ၏စုေဆာင်းေငွကို ရင်းှီးြမပ်ှံမအြဖစ် ေြပာင်းလဲိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီေပးိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်
လည်း ဘဏ်များ၌သာလင် ရင်းှးီ ြမပ်ှံမှင့်ဝင်ေငွကိုြမင့်တင်ိုင်မည့် ေချးေငွအသစ်ဖန်တီးိုင်ေသာ စွမ်း
ေဆာင်ရည်ရှိပါသည်။ ေခတ်သစ်အြမင်အရ ေငွေကးဦးေဆာင်ရာသို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းက လိက
ု ်ရသည်ြဖစ်ရာ
ဘဏ်များက ရင်းှးီ ြမပ်ှံသူများထံသို ေငွထုတ်မေချးိုငခ
် င် လူများက ေငွေကးကိဦ
ု းစွာစုေဆာင်း၍ ဘဏ်တွင်
၎င်းတို၏ေငွေကးကိုထားရှိရမည်ဟူသည့်အချက်မှာ ေခတ်သစ်စီးပွားေရးသီအိုရီှင့် ကိက
ု ်ညီေတာ့ြခင်းမရှိပါ။
ထိုအချက်ကို ဇယား-၁ တွင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များသို ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းြဖင့် ဗဟိုဘဏ်က
ဘဏ်လုပင
် န်းစနစ်အတွင်း ေငွြဖစ်လွယ်မကိုပံ့ပိုးေပးသည့အ
် ချက်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဘဏ်များက ဗဟို
ဘဏ်၏ ေငွြဖစ်လွယ်မအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် သီးသနရ
် န်ပံုေငွထားရှရ
ိ ပီး ကျန်သည့်ပမာဏ
ကိုသာ ပုဂလိကကရှိ ၎င်းတို၏ေဖာက်သည်များသို ထုတ်ေချးပါသည်။ ထိအ
ု တွက် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်
ေရးဘဏ်များ၌ ေငွြဖစ်လွယ်မရှိေစိုင်မည့်သတ်မှတခ
် ျက်များ (အတိးု န်းများစသည်) ြဖင့် ေငွေကးစနစ်
အတွင်း လှည့်လည်ေငွေကးပမာဏကို ဗဟိုဘဏ်က ထိနး် ေကျာင်းပါသည်။ လံေ
ု လာက်သည့် ေငွြဖစ်လွယ်မ
ဖန်တီးေပးရန်မှာ ေငွေရးေကးေရးစနစ်လည်ပတ်ေစေရးအတွက် ေသာ့ချက်ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ဘဏ်
မဟုတ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ဗဟိဘ
ု ဏ်၏ ေငွြဖစ်လွယ်မအစီအစဉ်ကို တိက
ု ်ိုကရ
် ယူ
ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များက ၎င်းတိက
ု ို ေငွထုတ်ေချးလိုမ (၊သိုမဟုတ်၊ ေကွးမီေဈး
ကွကက
် ို ေရှာင်ရှားသည့အ
် စိုးရများ) အေပ မှခ
ီ ိုရပါသည်။ ထိုအချက်က ြမန်မာိုင်ငံ၌ သမဝါယမများှင့်
အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအတွက် အဟန်အတားြဖစ်ေနသည်ကို ေရှတွင်ေတွြမင်ရမည်
ြဖစ်ပါသည်။

7

စာမျက်ှ� ၁၄ ပါေဆွးေွးချက်တွင်ကည့်ပါ။ (ဤ ဘာသာြပန်ဆိုချက်အရ ြမန်မာလိုတွင် စာမျက်ှ� ၁၉ ြဖစ်ပါသည်)
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ဇယား ၁။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်တာအကား ချိတဆ
် က်ေနသည့် လက်ကျန်
ရှင်းတမ်း
ဗဟိုဘဏ်
ရရန်ပင
ို ်ခင
ွ ့်များ

ေပးရန်တာဝန်များ

ိုင်ငံြခားေငွေကးြဖင့်ထားရှိသည့အ
် ရန်ေငွ
ဘဏ်များသို ထုတ်ေချးေငွများ

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များ၏ သီးသန်ရန်ပံုေငွ

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များ
ရရန်ပိုင်ခင
ွ ့်များ

ေပးရန်တာဝန်များ

ဗဟိုဘဏ်၌ ထားရှိသည့်သီးသန်ရန်ပံုေငွ
ေဖာက်သည်များထံ ထုတ်ေချးေငွများ

ေဖာက်သည်များ၏ အပ်ေငွများ

လုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ေထာင်စမ
ု ျားှင့် ဘဏ်မဟုတ်သည့် ေငွေရးေကးေရးက
ရရန်ပိုင်ခင
ွ ့်များ
ဘဏ်၌ အပ်ှံေငွများ

ေပးရန်တာဝန်များ
ေကွးမီ

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးမများတွင် ချမ်းသာကွယ်ဝမကိုဖန်တီးသည်မှာ အစိုးရများ
မဟုတ်ဘဲ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများြဖစ်သည်ကို ရံဖန်ရခ
ံ ါ သတိမမူမိြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ
အင်စတီကျးရှင်းမူေဘာင်များှင့် အများြပည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများမှာ ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးစွမး် ေဆာင်
ရည်တွင် အေရးပါသည့်အေကာင်းတရားများြဖစ်ပါသည်။ ညံ့ဖျင်းသည့်အစိုးရများှင့် ၎င်းတိ၏
ု မူဝါဒများက
စီးပွားေရးတိုးတက်မက
 ို ချိနဲေစပီး၊ လူေနမအေြခအေနများ ေကာင်းမွန်လာိုင်မက
 ို တားဆီးပိတ်ပင်ပါသည်။
ထိုအချက်ကို ြမန်မာြပည်သူများထက် ပို၍သိန�းလည်ိုင်သူရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ေကာင်းမွန်သည့်အစိုးရများသည်
ြပည်သူများအားလံုး၏ အလုပ်အကိုင်၊ တီထွင်ဖန်တီးိုင်မ
 ှင့် ေတွးေခစဉ်းစားမတက
ို ို ပွင့်လင်းလာေစမည့်
ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးရပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တွင်အားလံုးပါဝင်လာိုင်မက
 ို တိးု တက်
ေကာင်းမွနေ
် စြခင်းသည်လည်း

အစိုးရေကာင်းတစ်ရပ်၏

လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ထိုမှသည်

ြပည်သူများ၊ လုပ်ငန်းငယ်များှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကီးများက ိုင်ငံ၏ ကွယ်ဝချမ်းသာမဖန်တီးိုင်မည်ြဖစ်
ပါသည်။
ညံ့ဖျင်းသည့်အစိုးရများက ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကိုလည်း ပျက်စီးေစိုင်ပါသည်။ အားနည်းသည့် စွမး် ေဆာင်မ
စနစ်များက စီးပွားေရးတိးု တက်မကို ေှ�င့်ေှးေစြခင်း၊ အခွင့်အလမ်းများကို နည်းပါးေစြခင်းှင့် စီးပွားေရး
မတည်ငိမ်ြခင်းတိုကို ြဖစ်ေစိုင်ေကာင်း ကမ�ာ့ဘဏ်၏ သုေတသနစာတမ်းတစ်ခုက ေထာက်ြပပါသည်။
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ဥပမာဆိရ
ု လင် ေငွေရးေကးေရးစနစ်က တစ်ဖက်မှ ဘာေငွစုစည်း၍ အြခားတစ်ဖက်မှ ခိုနီများ၊ ချမ်းသာ
ကွယ်ဝသူများ၊ ိုင်ငံေရးအရပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများထံသာ ေငွြပန်ထုတေ
် ချးမည်ဆိုပါက စီးပွားေရးတိုး
တက်မက
 ို ေှးေကွးေစကာ ေအာင်ြမင်လာိုင်သည့် စွန်ဦးတီထွင်စီးပွားေရးလုပက
် ိုင်သူအများအြပားမှာ ၎င်း
တို၏

စီးပွားေရးေအာင်ြမင်မအိမ်မက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်လည်း

ကိးစားိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ထိုအတူပင် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများက ၎င်းတိုေငွထုတ်ေချးထားသည့်လုပ်ငန်းများအေပ ေစ့စပ်စာွ
ေကာ်ပရ
ို ိတ်စီမံအုပခ
် ျပ်မက
 ို

ကျင့်သံုးြခင်းမရှိလင်

လုပ်ငန်းမန်ေနဂျာများက

လုပ်ငန်းှင့်စီးပွားေရးတွင်

အကျိးရှိေရးထက် မိမအ
ိ ကျိးစီးပွားရှိမည့် လုပ်ငန်းပေရာဂျက်များကိုသာလုပေ
် ဆာင်ရန် အခွင့်ေပးရာေရာက်
မည်ြဖစ်ပါသည် (Čihák, et al. ၂၀၁၂)။ ဝင်ိုးတစ်ခုတိုးတက်မပံုစံမှာ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို ိုင်ငံေရးှင့် စီးပွားေရး
အရ ခိုနီဝါဒကျင့်သးံု ြခင်းတိုှင့် ဆက်ွယ်လျက်ရှိပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးက၏အရ�ယ်အစားက

တိးု တက်မေကာင်းမွန်ေစရန်

အမဲတေစ

အေထာက်အပံ့မြဖစ်

ေကာင်း လတ်တေလာသုေတသနများက န်ြပပါသည်။ ဖွံဖိးပီးိုင်ငံများတွင် ကီးမားသည့် ေငွေရးေကး
ေရးက (ဂျီဒီပ၏
ီ ၁၀၀ ရာခိုင်နး် အထက်ရှိ) သည် အြခားကများထံမှ အရင်းအြမစ်များ (အထူးသြဖင့်
ကမ်းကျင်လုပသ
် ား) ကို ယှဉ်ပိင်ရယူသည့အ
် တွက် စီးပွားေရးတစ်ရပ်လးံု ၏တိးု တက်နး် ကို နိမေ
့် စိုင်ေကာင်း
သံုးသပ်ကပါသည် (Cecchetti ှင့် Kharroubi ၂၀၁၂)။ သိုေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံမှာ ထိအ
ု ေနအထားသို
ေရာက်ရန် များစွာအလှမး် ကွာေဝးသည်ြဖစ်ရာ (ေရှတွင်ကည့်ပါ) ထိုစဉ်းစားချက်ကို မျက်ေမှာက်ကာလတွင်
လျစ်လျထားိုင်ပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးက၏ ဆင်းရဲွမ်းပါးမအေပသက်ေရာက်ြခင်းတွင် အြမင်ှစ်မျိး ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ေငွေရး
ေကးေရးစနစ်ကို မည်သက
ူ လက်လှမး် မီိုင်သည်အေပမူတည်၍ ချမ်းသာ-ဆင်းရဲကာွ ဟချက်မှာ ကျဉ်ေြမာင်း
ိုင်သလို၊ ကျယ်ြပန်သည်လည်းြဖစ်ိုင်ပါသည်။ မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းက အလုပ်စတင်ိုင်၍ မည်သည့်
လုပ်ငန်းက မလုပ်ိုင်မည်၊ မည်သူကို ပညာေရးအတွက် တတ်ိုင်ေစ၍ မည်သူကမတတ်ိုင်ေစမည်၊ ေယဘုယျ
အဆန်ဆးံု ေြပာရလင် မည်သက
ူ အိမ်မက်များှင့်ရည်မှန်းချက်ကို လက်ေတွြဖစ်ေစ၍ မည်သူက မြဖစ်ိုင်ေစ
မည်တိုအေပ ဘဏ်က ေချးေငွထုတေ
် ချးြခင်းနည်းလမ်းအားြဖင့် လမ်းမိုးိုင်ပါသည် (Čihák, et al. ၂၀၁၂၊ ၅၆)။ ထိုအတွက် ဘဏ်များအကားယှဉ်ပိင်မမှာ အေရးကီးပါသည်။ ဘဏ်တစ်ဘဏ်က စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
တစ်ခက
ု ို ေငွထတ
ု ်ေချးရန်ြငင်းဆိရ
ု င် ဘာေငွရရှရ
ိ န် အြခားဘဏ်တစ်ဘဏ်မာှ ေရ�းချယ်စရာြဖစ်လာိုင်
ပါသည်။ ယှဉ်ပိင်မက ဘဏ်များေငွထုတ်ေချးသည့်အေပ များစွာသက်ေရာက်မရ
ှိ ိုင်ေကာင်း ကမ�ာ့ဘဏ်
(၂၀၁၄၊ ၉၇) က အေထာက်အထားများ ေတွရှခ
ိ ဲ့ပါသည်။ မျက်ှ�စာအနည်းငယ်ကိုသာေရှသည့် ဘဏ်လုပ်
ငန်းစနစ် (အုပ်စုြဖင့် လက်ဝါးကီးအုပ်စနစ်မျိး) တွင် ထိုသိုေသာ အသွင်စံုလင်မကို တားဆီးပါသည်။ ထိုစနစ်က
ခိုနီဝါဒကို အားေပးရာေရာက်ပီး၊ ဟန်ချက်ညီလူေနမအဆင့်အတန်းရရှေ
ိ စေရးအစား လျင်ြမန်စွာ တိုးတက်
လာေနသည့် မိြပဗဟိုချက်များသိုသာ ဘာေငွများကို စီးဝင်ေစပါသည်။ ထိအ
ု တွက် အေခါင်အဖျားေဒသ
များတွင် ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်များ လက်လှမ်းမီေစေရးကဲ့သိုေသာ အားလံုးပါဝင်ိုင်သည့် ေငွေရးေကး
ေရးစနစ်ကို တိးု ချဲေဖာ်ေဆာင်ြခင်းက စီးပွားေရးမညီမမကို ေလျာ့ကျေစပီး၊ တိးု တက်မကို အားေပးိုင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးစနစ်က တိုးတက်မြမင့်မားရန်ှင့် လူေနမအဆင့်အတန်းတိုးတက်ေစရန် အေထာက်အပံ့ြပ
ေပးိုင်သည်မှာ ရှငး် လင်းသည့်တိုင်ေအာင် ၎င်း၏အခန်းကမှာ ကျယ်ြပန်လွန်းလှပါသည်။ ထိုအတွက်
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ေငွေရးေကးေရးစနစ်၏ ကျယ်ြပနသ
် ည့်အဆက်အစပ်အတွင်း အဖွဲအစည်းများ၏ လုပေ
် ဆာင်ချက်များ အတွက်
ေသချာဒီဇိုင်းေရးဆွဲရန်ှင့် တည်ငိမ်မရှိေရးမှာ အေရးကီးပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးစနစ်
ေငွေရးေကးေရးစနစ်များတွင် ဘဏ်များ၊ အာမခံကုမဏ
 ီများှင့် စေတာ့ခ်အိတ်စခ
် ျိန်းများကဲ့သိုေသာ ေငွေကး
ဖလှယ်စီးဆင်းေစသည့် အဖွဲအစည်းအစုအဖွဲများ ပါဝင်ပီး စီးပွားေရးအြပအမူကို ပံစ
ု ခ
ံ ျေပးသည့် စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများကို ချမှတ်ပါသည်။ ဘဏ်များသည် ဘာေငွေထာက်ပံ့၍ အြခားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း
များှင့်အတူ ကုန်စည်ှင့်ဝန်ေဆာင်မများထုတ်လုပ်ိုငေ
် စမည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများသို ဘာေငွေရာက်ရှိေစ
ိ ်များကို စီမက
ံ ိုင်တွယ်ြခင်း၊ မန်ေနဂျာများကို ကီးကပ်ထိနး် ေကျာင်းြခင်း၊ ဆံးု ံးိုင်ေချ
ြခင်း၊ ေကာ်ပိုရတ
စီမံခန်ခွဲြခင်းတိက
ု ို လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ေငွေရးေကးေရးစနစ်များသည် စုေဆာင်းေငွှင့်
ေချးေငွများကို အကျိးရှိမအြမင့်ဆံုးအသံးု ချိုင်သည့်ေနရာများထံ ေရာက်ရှိေစပါသည်။ ထိုသို ေငွေရးေကးေရး
် ကုနက
် ျစရိတက
် ို ကျဆင်းေစြခင်းြဖင့်
ကားခံအြဖစ် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုငရ
အားလံုးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကို တိးု ြမင့်ေပးိုင်ပီး ရင်းှးီ ြမပ်ှံမအခွင့်အလမ်းများကို တိုးတက်
ေစပါသည်။ စေတာ့ခ်အတ
ိ ်စ်ချိနး် ၊ ေငွေချးစာချပ်ေဈးကွက်များှင့် ိုင်ငံြခားေငွေဈးကွက်များမှာ ေငွေရး
ေကးေရးကားခံအြဖစ် ြဖည့်ဆည်းေပးကပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ဥပေဒ8
တွင်လည်း ဘဏ်များကို ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့်သီးသနခ
် ွဲထုတ်၍ သတ်မှတ်
ေပးထားပါသည်။ ဥပေဒတွင် ေငွေရးေကးေရးကုမဏ
 လ
ီ ုပ်ငန်းများ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများှင့် အြခားေသာ
ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မပံ့ပိုးသူများ အကျံးဝင်ေသာ်လည်း၊ အုပ်စုတစ်ခု ၊သိုမဟုတ်၊ ရပ်ရ�ာအဆင့်တစ်ခခ
ု ု
ကို ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မပံ့ပိုးေပးေနသည့် ထိုဥပေဒေအာက်တင
ွ ် ဖွဲစည်းထူေထာင်ထားြခင်း မဟုတ်
ေသာ ဇယားဝင်အဖွဲအစည်းများ (scheduled institutions) လည်း ရှိပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများတွင် ေငွေရး
ေကးေရးသမဝါယမများ

(financial

cooperatives)

ှင့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ

(microfinance institutions) ပါဝင်ပါသည်။
သိုေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တွင် အေရးအကီးဆံုးေဒါက်တိုင်မှာ ဘဏ်များြဖစ်ပါသည်။
၎င်းတိုသည် ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်း၊ အပ်ေငွလက်ခံြခင်းှင့် ဓနဥစာစီမံခနခ
် ွဲမ၊ ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်ြခင်း
ဝန်ေဆာင်မှင့် လံု�ခံမအပ်ေ
ှံ သတာများထားရှိိုင်မစသည့် ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို ေဆာင်ရက
� ်
ကပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များမှာ အေရးပါဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွင် ပုဂလိကဘဏ်များက
လမ်းမိုးထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ကိန်းဂဏန်းများအရ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကီးတစ်ခုလံုး၏ ရရန်ပိုငခ
် ွင့်စုစု
ေပါင်းတွင် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ရရန်ပိုင်ခွင့်များက ၂၉.၂ ရာခိုင်န်း၊ ပုဂလိကဘဏ်များက ၅၉.၈ ရာခိုင်န်းှင့်
ိုင်ငံြခားဘဏ်များက ၁၁ ရာခိုင်န်း ပါဝင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်9ကလည်း ၎င်း၏ကီးကပ်
စစ်ေဆးမေအာက်တွငရ
် ှိသည့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏

စာရင်းအင်းအချက်အလက်

များကို ထုတ်ြပန်ထားပီး၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများက ထုတ်ေချးေငွမှာ ၂၀၁၉ ခုစ
ှ ်၊
စက်တင်ဘာလအထိ ဘဏ်လုပ်ငန်းကမှ ေငွေရးေကးေရးမဟုတ်သည့်အဖွဲအစည်းများထံသို ထုတ်ေချး
8

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ (ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၂၀၊ ၂၀၁၆ ခုှစ)် ၊ ၁၃၇၇ ခုှစ် ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်)
9

ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ Quarterly Financial Statistics Bulletin 2019၊ အတွဲ 2၊ ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ၊် စာမျက်ှ� ၄၇

17

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ထားေငွ၏ ၆.၇ ရာခိုင်န်းရှေ
ိ ကာင်း ၎င်းအချက်အလက်များက ေဖာ်ြပပါသည်။ သိုေသာ်လည်း အေသးစား
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ လက်ဝယ်ရှိအပ်ေငွမှာ ေငွေရးေကးေရးမဟုတ်သည့်အဖွဲအစည်းများက
ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် အပ်ှံထားေငွစုစုေပါင်း၏ ၀.၆ ရာခိုင်န်းသာ ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘဏ်
လုပ်ငန်းက လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် အမျိးအစားအလိက
ု ်ပါဝင်မကို ေအာက်ပါ ပံု - ၄ တွင် ေတွိုင်ပါသည်။
ပံု - ၄။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးစနစ်အတွင်း လက်ကျန်ရှင်းတမ်း

18

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ဘဏ်အေြခြပ ှင့် ေဈးကွက်အေြခြပစနစ်များ ိင်းယှဉ်ချက်
စီးပွားေရးပညာရှင်များက ဘဏ်အေြခြပှင့် ေဈးကွက်အေြခြပ ေငွေရးေကးေရးစနစ်များကို ခွဲြခားေလ့လာ
ကပါသည်။ ဘဏ်အေြခြပေငွေရးေကးေရးစနစ်များတွင် ဘဏ်များက နီးကပ်စွာ ေစာင့်ကည့်ထိန်းေကျာင်း
ထားသည့် ေဖာက်သည်များှင့်လုပ်ငန်းများကို ေချးေငွများ ထုတေ
် ချးပါသည်။ ၎င်းတို၏လုပေ
် ဆာင်ချက်
တာဝန်မှာ

ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကက
ွ ်မများကို

ေလာ့ချိုင်ရန်ှင့်

အရင်းအြမစ်များအား

ထိေရာက်စွာ ခွဲေဝေပးိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုစနစ်တွင် ဘဏ်များမှာ ေငွေချးယူသူများှင့် ေနရာတစ်ေနရာ
တည်းတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ေလ့ရှိသည့်အတွက် ဘဏ်များှင့် ၎င်းတိုေဖာက်သည်များအကား
နီးနီးကပ်ကပ်အတူရှိကပီး စီးပွားေရးရပ်ဝန်းအေြခအေနကိလ
ု ည်း သိြမင်ိုင်သည့်အတွက် ေချးေငွြပန်ဆပ်ရန်

် ေြခြပ ေငွေရးေကးေရးစနစ်များတွင် ေကွးမီများမှာ
ပျက်ကက
ွ ်ိုင်သည့်အ�ရာယ်မှာ နိမ့်ပါသည်။ ေဈးကွကအ
သက်ေသခံစာချပ်စာတမ်းများအသွင်ေြပာင်းလဲ၍ ထုတေ
် ချးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သေဘာမှာ ဘဏ်များက ၎င်း
တို၏ေဖာက်သည်များကိုယ်စား

တရားဝင်ေငွေကးေဈးကွကတ
် ွင်ေရာင်းဝယ်ိုင်သည့်

ေငွေချးသက်ေသခံ

လက်မှတ်များ (ေငွေချးစာချပ်ဘွနး် များှင့် အစုရှယ်ယာများစသည်) ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိန
ု ည်းလမ်း
မှာ ေငွေချးယူမစရိတက
် ို ေလာ့ချိုင်၍ များများထုတ်ေချးိုင်သြဖင့် ကုန်ကျစရိတ်တက
ွ ်ေချကိုကေ
် သာ်လည်း
(တိုက်က
ို ်မဟုတ်၍) မည်သူမည်ဝါက ေချးယူသည်ကို မသိိုင်သလို ေစာင့်ကည့်ထိန်းေကျာင်းိုင်ရန်လည်း
ပိုမို၍ ခက်ခဲပါသည်။ မည်သည့်စနစ်က ဖွံဖိးတိးု တက်မအတွက် ပိုေကာင်းပါသနည်း။ သုေတသနအေြမာက်
အများက နး် ဆိုသည်မှာ ေကာင်းစွာလည်ပတ်လုပက
် ိုင်ိုင်ေနသည့် ဘဏ်များှင့် ေဈးကွက်များရှိေနသည့်
ိုင်ငံများမှာ လျင်လျင်ြမန်ြမန်တိုးတက်ပီး၊ ဘဏ်အေြခခံ ၊သိုမဟုတ်၊ ေဈးကွက်အေြခြပြဖစ်သည်ဆိုသည့်
ဒီဂရီမှာ များစွာအေရးပါြခင်းမရှပ
ိ ါ (Levine ၂၀၀၅၊ ၈၆၈)။ သိုေသာ်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ေကာင်းစွာ
အေြခမကျမီ ေငွေရးေကးေရးေဈးကွက်များ ထွက်ေပလာိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ စီးပွားေရးအသွင်
ကူးေြပာင်းမ၏ အေစာပိုငး် အဆင့်များတွင် ရှိေနပီး ေငွေရးေကးေရးေဈးကွက်များမှာလည်း ေပါက်ဖွားစြဖစ်
သည့်အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်သည်သာ ၎င်း၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မအတွက် အခရာြဖစ်ေနဦးမည်
ြဖစ်ပီး၊ ေငွေရးေကးေရးစာချပ်စာတမ်းများေဈးကွက် တိုးတက်ဖွံဖိးလာေရးှင့် သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်
ေသးပါ။
ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်အတွင်းမှာပင် ဘဏ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မပသ
ံု ာန်များ (ownership structures) ှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ခွဲြခားရှငး် လင်းပါမည်။ ထိုအဖွဲအစည်းများမှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များကဲ့သို ပုဂလက
ိ ပိုင် ၊သိုမ
ဟုတ်၊ အစိုးရပိုင် ြဖစ်ပါသလား ၊သိုမဟုတ်၊ သမဝါယမများကဲ့သို အဖွဲဝင်များကပိုင်ဆိုင်ြခင်း ြဖစ်ပါသလား။
သမဝါယမများမှာ လက်ေတွအားြဖင့် ပုဂလိကပိုငဆ
် ိုင်မြဖင့်ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲဝင်များက (အမဲလိုလို) ေငွပင်
ေငွရင်းကို ပံ့ပးို ထည့်ဝင်ရေသာ်လည်း စီမက
ံ ိုင်တွယ်ိုင်ခွငမ
့် ှာ အစုရှယ်ယာကပိုင်ဆိုင်မအေပ အေြခမခံဘဲ
အဖွဲဝင်တစ်ဦးလင် မဲတစ်မဲမူ (principle of one-member-one-vote) ြဖင့် စီမေ
ံ ဆာင်ရ�က်ပါသည်။ သိုေသာ်
လည်း ေယဘုယျအားြဖင့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းတစ်ခု ေကွးြပန်မဆပ်ိုင်လင် ေဒဝါလီခရ
ံ သည့်
ဆံုးံးမကုိ ပိုင်ရှင်များကကျခံရမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ပိုငဆ
် ိုင်မပံုသာန်များမှာ အေရးပါပါသည်။ ထိုအချက်
က ထိေရာက်ပီး၊ တာဝန်ယူမရှိသည့် စီမံအုပခ
် ျပ်မစနစ်အတွက် ေမးခွန်းများကို ေပေပါက်ေစပါသည်။ ဘဏ်
များမှာ အစိုးရပိုင်များြဖစ်ပါက မည်သည့်အစိုးရအလာ (ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရ
များ ၊သိုမဟုတ်၊ ြမနီစီပယ်အာဏာပိုင်များ) ကပါဝင်သည်ဆိုသည့် ေမးခွန်းြဖစ်ပါသည်။ အလားတူပင် ဘဏ်
19
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များက မည်သည့်အဆင့တ
် ွင် (ံုးချပ်များ ၊သိုမဟုတ်၊ ဗဟိမ
ု ှြဖန်ထုတ်၍ေဒသများ၌ ေဖာက်သည်များှင့် အနီး
ကပ်ဆးံု ရှိေနသည့်ဘဏ်ခွဲများက) ဆံးု ြဖတ်ချက်များချမှတ် ကသည်ဆိုသည့်အေပလည်း ေမးခွန်းထုတ်ိုင်ပါ
သည်။
ဗဟိ၌
ု သာစုစည်းထားသည့် ပုဂလိကဘဏ်များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဘဏ်လုပ်ငန်းအတွင်း ကျယ်ြပန်သ
 ည့်
ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို ေပါင်းစည်းထားေလ့ရှိပီး၊ ကုမဏီကီးများအတွက် ေငွေကးေထာက်ပံ့မ
ကို အထူးြပေဆာင်ရ�က်ကပါသည်။ ထိုဘဏ်များမှာကီးမားသည့်အတွက် (ေဖာ်ြပထားသလို လုပ်ငန်းကီးများ
အတွက် ေငွေကးေထာက်ပံ့မက
 ို အထူးြပြခင်းမှာ) ပိ၍
ု တွက်ေချကိက
ု ပ
် ါသည်။ ထိုအတွက် ဘဏ်ကီးများသည်
(ေဖာက်သည်တစ်ဦးလင် ေချးေငွပမာဏေသးငယ်ပီး၊ စီမခ
ံ န်ခွဲမစရိတ်စက ကီးြမင့်သည့်အတွက်) အငယ်စား
ှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ဘာေငွေထာက်ပံ့ြခင်းကို ေရှာင်ရှားေလ့ရှိပါသည်။ ဆနက
် ျင်ဘက်
အားြဖင့် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချထားသည့် ေဒသဆိုငရ
် ာဘဏ်များမှာ ၎င်းတိ၏
ု မီစားများှင့် နီးကပ်စာွ
တည်ရှိကပါသည်။ ထိုသို နီးနီးကပ်ကပ်တည်ရှိြခင်းကလည်း သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှင့် မီစား
များအား ကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းိုင်မကို အားေကာင်းေစပါသည်။ ထိုအတွက်ေကာင့် ေဒသဆိုငရ
် ာဘဏ်များ
သည်

အငယ်စားှင့်

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက်

ပိ၍
ု အခွင့်အလမ်းသာသည့်

ေငွေကး

လက်လှမ်းမီိုင်မကို ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ 10
အသင်းဝင်များကပိုငဆ
် ိုင်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းအမျိးအစားအတွက် သမဝါယမအသင်းများမှာ
လက်ခံထားကေသာပံုစံြဖစ်ပါသည်။ သမားိးု ကျမဟုတေ
် သာ လတ်တေလာေပထွက်လာသည့်ပံုစံတစ်ခုမာှ
အေသးစား ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ
တွင် ေဖာ်ြပပါှစ်မျိးလံုးမှာ ဘဏ်မဟုတေ
် ငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများြဖစ်ပါသည်။ သမဝါယမအသင်း
တစ်ခုသည် အသင်းဝင်များေပါင်းစု၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွငရ
့် ှိသည့်အဖွဲြဖစ်ပီး၊ အသင်းဝင်များမှာ ေပါင်းစုပိုင်
ဆိုင်ြခင်း၊ ဒီမက
ို ေရစီနည်းကျ စီမံကိုင်တွယ်ြခင်းတိြု ဖင့် ၎င်းတို၏ ဘံုစီးပွားေရး၊ လူမေ
 ရးှင့် ယဉ်ေကျးမ
လိုအပ်ချက်များှင့် ရည်မှနး် ချက်များကို ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ကေစရန် မိမိသေဘာဆအေလျာက် ေပါင်းစု
ကပါသည်။

သမဝါယမအသင်း၏အသင်းဝင်တစ်ဦးစီတင
ို ်းသည်

ဆံးု ြဖတ်ချက်အတူတကွချမှတရ
် ာတွင်

မဲတစ်မဲစီ ရရှိပါသည်။ သမဝါယမအသင်းများသည် မိမိ ေြခေထာက်ေပရပ်တည်ိုင်မ၊ ကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ
တာဝန်ယူမ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ တူညီမ၊ သာတူညီမရှိမှင့် ေပါင်းစည်းမစသည့် တန်ဖိုးများအေပ အေြခခံထားပါ
သည်။ စတင်ထူေထာင်သူများ၏အစဉ်အလာအားြဖင့် သမဝါယမအသင်းဝင်များမှာ ိးု သားမ၊ ပွင့်လင်းြမင်
သာမှင့် လူမတ
 ာဝန်ေကျမှင့် အချင်းချင်း ကူညီိုင်းပင်းမ စသည့် ကျင့်ဝတ်တန်ဖးို များတွင် ယံုကည်က
ပါသည်။ သမဝါယမအသင်းဝင်ြဖစ်ခွင့်ကို စိတ်ဝင်စားသူအားလံုးအတွက် ဖွင့်ေပးထားေသာ်လည်း သမဝါယမ
အများစုမှာ ဝင်ေငွနိမ့်သူအဖွဲဝင်များက ပိုင်ဆိုင်ကပါသည်။ သမဝါယမအသင်းဝင်များက အေပါင်အာမခံ
ပစည်းအြဖစ်အသံုးြပိုင်သည့်ပစည်းဥစာ အနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ေစကာမူ (၎င်းက ေငွေချးယူိုင်စွမ်းကို
ကန်သတ်) အဖွဲအစည်းအတွင်း အြပန်အလှနေ
် လးစားမကို တည်ေဆာက်ိုင်ပါသည်။ သမဝါယမ၏ မတည်
ေငွရင်းသို အသင်းဝင်များက ပံုမှန် အသင်းဝင်ေကးေပးသွငး် ရပီး ထိုအတွက် ကန်သတ်ထားသည့် ြပန်အမ်းေငွ
10

သတင်းအချက်အလက်ကို ထုတ်လုပ်သူမှတပါး အြခားသူများက တိုက်ိုက်အ တည်မြပိုင်သည့်အတွက် ဘဏ်များမှာ ထက်ေအာက်အ ဆင့်များ

အကား သိုမဟုတ် ေဒသအကွာအေဝးများအကား သတင်းအချက်အလက်ြဖန်ြဖး (ရရှ)ိ ိုင်မတွင် အခက်အခဲများရှိပီး ေချးေငွဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ
သက်ေရာက်မရှိပါသည်။ (Asymmetric information ြပဿန�ဟူ၍ ေခတွင)် ။ (Flögel ှင့် Gärtner ၂၀၁၈) တွင်ကည့်ပါ။
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ကို (အသင်းဖျက်သိမး် လင်) ရရှိိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်များမှာ ၎င်းတို၏ေငွစုအပ်ှံေငွများမှ အတိးု အြပည့အ
် ဝ
ရရှိပါသည်။ သမဝါယမလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းမှ ေငွပိုေငွလံရှိလာပါက သီးသနေ
် ငွအြဖစ်ြဖစ်ေစ ၊သိုမဟုတ်၊
အသင်းဝင်များ၏ အြခားလုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွက်ြဖစ်ေစ သံးု စွဲပါသည်။ သမဝါယမအသင်းများသည်
အသင်းဝင်များ၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အြခားအဖွဲအစည်းများ (ဘဏ်များှင့် အစိးု ရ) ှင့် ချိတဆ
် က်ေဆာင်ရက
� ်ိုင်
ပါသည်။
အသင်းဝင်တစ်ဦးက မေလျာ်ကန်သည်များြပလုပ်ပါက အြခားအသင်းဝင်များအေပတွင် ဆိးု ကျိးသက်ေရာက်
မည်ြဖစ်သည့်အတွက် ရပ်ရ�ာအတွင်း အိမ်နးီ ချင်းများကေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိတ်ေဆွသဂဟများကေသာ်
လည်းေကာင်း မီစားကို အနီးကပ် အချင်းချင်းကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းကပါသည်။ သိုေသာ် ြပဿန�တစ်ခု
ရှိလာပါသည်။ ဘဏ်များမှာ ွမး် ပါးသူများထက်ဆံုးံးိုင်ေချအ�ရာယ်ကို ခံိုငရ
် ည်ရှိေသာ်လည်း သမဝါယမ
အသင်းများတွင်

အသင်းဝင်အချင်းချင်း

ကီးကပ်ထိနး် ေကျာင်းရသည့်အတွက်

ဆံုးံး ိုင်ေချအ�ရာယ်မှာ

ဘဏ်များထက် ပိုမိုပါသည် (Stiglitz ၁၉၉၀)။ ထိုအတွက် သမဝါယမအသင်းများမှ ေငွေချးယူသူများေပ
ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမမှာ ဘဏ်များထက် ပိုမို တင်းကပ်ထားသင့်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း သမဝါယမ
အသင်းများမှာ အသင်းဝင်ဦးေရများြပားပီး၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး အခွင့်သင့်သလို လိင်း�ကံစီးြခင်း (free-ride)
ြပမူကသည့်အတွက် လက်ေတွတွင် ေစာင့်ကည့စ
် စ်ေဆးမမှာ အားနည်းပါသည် (Olson ၁၉၇၁)။ ထို
အချက်က အဘယ်ေကာင့် သမဝါယမအသင်းများတွင် ရံဖန်ရံခါ၌ ေငွေရးေကးေရးစည်းမျဉ်းများ မထားရှိ
ကြခင်းကို ရှင်းလင်းေစပါသည်။ ကိုလိုနီေခတ် ြမန်မာိုငင
် ံတွင် သမဝါယမလုပ်ငန်းများတွင် ေငွေချးယူသူ
အသင်းဝင်များအေပ

တင်းကပ်သည့်စည်းမျဉ်း

ကန်သတ်မများမရှခ
ိ ဲ့ကသည့်အတွက်

သမဝါယမဘဏ်

လုပ်ငန်းများအေပ ယံု ကည်မအားနည်းခဲ့ပါသည်။
ေစာင့်ကည့်ထိန်းေကျာင်းမမှာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများတွင် ပိုမို အားေကာင်းပါသည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် စုစုေပါင်းရရန်ပိုငခ
် ွင့်အားြဖင့်မူ အေတာ်ကီးမားိုင်ေသာ်
လည်း အထူးသြဖင့် ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းှင့် အပ်ေငွလက်ခံြခင်းတိက
ု ဲ့သို ပမာဏေသးငယ်သည့် ေငွေရး
ေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို

ပံ့ပးို ပါသည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ရည်ရ�ယခ
် ျက်မှာ

အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မမရိုငသ
် ည့် ၊သိုမဟုတ်၊ အလွန်တင်းကပ်သည့်စည်းမျဉ်း
သတ်မှတ်ချက်များြဖင့်သာ ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများရိုင်သည့် လူအနည်းငယ်အတွက် ဝန်ေဆာင်မ
ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ အေစာပိုင်းတွင် ထိုအဖွဲအစည်းများသည် ေချးေငွထုတ်ေချးရန်အတွက် အပ်ှံစေ
ု ဆာင်း
ေငွများကို အသံုးချရသည်ြဖစ်ရာ ပံ့ပးို ေပးိုင်သည့်အတိုင်းအတာမှာ အကန်အသတ်ရခ
ှိ ဲ့ပါသည်။ ေန�က်ပိုင်း
တွင် အစိုးရများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလ
 ိကအဖွဲအစည်းများှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဘဏ်များကပါ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအတွက် ဘာေငွစတင်ပံ့ပိုးလာကပီး၊ များေသာ
အားြဖင့် သင့်ေလျာ်ေသာစည်းမျဉ်းသတ်မှတခ
် ျက်များြဖင့်ြဖစ်ပါသည်။ ပီးခဲ့သည့် ှစ် ၃၀ အတွင်း အေသးစား
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများမှာ ကမ�ာတဝှမ်းတွင် ေရပန်းစား ဖွံဖိးလာခဲ့ပီး အချိမှာ လွန်စွာေအာင်ြမင်
ခဲ့ပါသည် (ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငံမှ ထင်ေပေကျာ်ကားသည့် ဂရာမင်းဘဏ်)။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အစိးု ရမဟုတ်
သည့် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၏ေကျာေထာက်ေန�က်ခံြဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
မှာ ကီးထွားလာခဲ့ပီး၊ ေငွထတ
ု ေ
် ချးိုင်စွမ်းမှာ ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ အားလံုးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်
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ကျယ်ြပန်လာေစရန်ကို ရည်ရ�ယ်ထားေသာ်လည်း စီးပွားေရးတိုးတက်မအေပ ၎င်းတို၏သက်ေရာက်မမာှ မူ
အသင့အ
် တင့်သာြဖစ်ပါသည်။
ဥပေဒအရ ေချးေငွထုတ်ေချးရာတွင် ေချးေငွြပန်လည်မေပးဆပ်ိုင်ြခင်းမှအကာအကွယ်ြဖစ်ေစရန် ပုဂလိက
ဘဏ်များက အေပါင်ပစည်း ရယူထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချက်က အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့်
ွမ်းပါးသူများအတွက် ေချးေငွရရှိရန် ခက်ခေ
ဲ စပီး၊ ဝင်ေငွြမင့်အုပ်စုများှင့်ေဒသများကို မျက်ှ�သာေပးရာ
ေရာက်ပါသည်။ ဆနက
် ျင်ဘက်အားြဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် အိမေ
် ထာင်စုတစ်ခု
လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၀ မှ ၂၅၀ အတွင်း အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ေငွထုတ်ေချးိုင်ပီး၊
အများအားြဖင့် ရပ်ရ�ာအတွင်းအချင်းချင်းတာဝန်ခံမြဖင့်သာ ထုတ်ေချးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အြပန်အလှန်
ကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းသည့်ပံုစံမှာ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးေကာင်းစွာသိကသည့် ရပ်ရ�ာအတွငး် အေသးစားေငွေချး
ရာတွင် အလုပ်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဘဂလားေဒ့ရှ် ဂရာမင်းဘဏ်က အေသးစားေငွထုတ်ေချးရာတွင်
ေငွေချးယူသအ
ူ ုပ်စုတစ်ခုလင် ၅ ဦးပါဝင်ရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ားပါသည် (အများစုမာှ အမျိးသမီးများြဖစ်ပါ
သည်)။ 11

ဘဏ်များှင့် ဗဟိုဘဏ်၏ အခန်းက
စီးပွားေရးတိုးတက်မမှာ

စုေဆာင်းမှင့်

ရင်းှီးြမပ်ှံမေ
 ပ

တည်မှီပါသည်။

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆ
 ိုသည်မှာ

ထုတ်လုပ်မအတွက် လိုအပ်ချက်များ (အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ ပညာေရး၊ ကမ်းကျင်မ၊ စက်ပစည်းများ
တပ်ဆင်မ၊ စိက
ု ်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာဉ်များ စသည်) အတွက် သံးု စွဲြခင်းြဖစ်ပါ
သည်။ စီးပွားေရးသင်ိုးစာအုပ်များတွင် စုေဆာင်းမသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက် ဘာေငွပံ့ပိုးြခင်းြဖစ်သည်
ဟုဆိုပီး၊ ထိုအချက်မှာ စီးပွားေရးတစ်ရပ်လံုးအတွက် မှနက
် န်ပါသည်။ သိေ
ု သာ်လည်း စုစုေပါင်း စုေဆာင်း
ိုင်သည့်ပမာဏမှာ တိုင်းြပည်စီးပွားေရး၏ စုစေ
ု ပါင်းဝင်ေငွအေပ မူတည်ပါသည်။ အြပန်အလှန်အားြဖင့်
ဝင်ေငွသည်လည်း ရင်းှးီ ြမပ်ှံမအေပအေြခတည်၍ ဖန်တီးရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်များသည် ထိရ
ု င်းှးီ
ြမပ်ှံမအတွက် ဘာေငွြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းြဖင့် ကွယ်ဝချမ်းသာမကို ဖန်တီးေပးရာတွင် အေထာက်အကူ
ြပပါသည်။ ဘဏ်များက စီးပွားေရးအလားအလာအေကာင်းဆံုးြဖစ်သည့် လုပ်ငန်းများထံ (ိုင်ငံေရးအရ
အဆက်အသွယ်အေကာင်းဆံုးသူများထံ မဟုတ်ပါ) ေငွထုတ်ေချးပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများက ပိုမို ေကာင်းမွန်
သည့်ဝင်ေငွများရရှရ
ိ န်ေဆာင်ရက
� ်၍ ထိုဝင်ေငွများအနက်မအ
ှ ချိကို ဘဏ်ှင့် ဘဏ်မဟုတ်သည့ေ
် ငွေရးေကး
ေရးအဖွဲအစည်းများထံတွင် စုေဆာင်းေငွအြဖစ် သိမ်းဆည်းပါသည်။ လူအဖွဲအစည်း၏စုေဆာင်းမများကို
အကျိးအရှဆ
ိ ံုးရင်းှီးြမပ်ှံမများတွင်

စီးဝင်ေစြခင်းြဖင့်

ေငွေရးေကးေရးစနစ်သည်

စုစေ
ု ပါင်းဝင်ေငွကို

ြမင့်တင်၍ ထိုမှသည် စုေဆာင်းမကို တိးု တက်ေစပါသည်။ ထိုအတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက်ပံ့ပိုးေပးသည့်
ေချးေငွများက ြပည်သူများ ပိုမိုေငွစုေဆာင်းိုင်ရန် အားေပးရာေရာက်ပါသည်။

11

ြမန်မာိင
ု ်ငံတွင် အမျိးသမီးများ အသးစားေငွေရးေကးေရးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မမှာ အမျိးသားများထက် ှစ်ဆပိုြမင့်ပါသည်။ ကေနဒါသမဝါယမ

ဖွံဖိးေရးေဖာင်ေဒးရှင်း၏ “ြမန်မာ - သမဝါယမများမှတဆင့် အားလံုးပါဝင်ိုင်ေသာ ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကို ချဲထွင်ြခင်း (MyFianance)” ၂၀၁၉ ခုှစ်၊
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ကိုကည့်ပါ။
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ေငွေချးယူရာတွင် ေကွးမီကို ဘဏ်က ေချးယူသ၏
ူ အပ်ေငွစာရင်းများအတွင်းသို ထည့်သွင်းပီး ေချးယူသူက
ထိုေန�က်တွင် ေငွေပးေချမများြပလုပ်ရန် အသံးု ြပိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေန�က်ဆံုးတွင် ဘဏ်များမှာ
ဗဟိုဘဏ်ထံမှ ေငွြဖစ်လွယ်ကူမကိုရရှိပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များ၏ဘဏ်ြဖစ်ပီး၊ ထိုအတွက် ကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များကို ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းှင့် စည်းကမ်းထိနး် ေကျာင်းြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်ရပါ
သည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဘဏ်များအားလံးု ကို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ြပလိုင်စင်
ထုတ်ေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်တစ်ခုချင်းစီသည် ေန�က်ဆးံု အားထားရာဘဏ် (lender of last resort)
ြဖစ်သည့် ဗဟိုဘဏ်တွင် ေငွစာရင်းတစ်ခုစီ ထားရှိပါသည်။ ထိုအတွက် ဘဏ်များသည် ဗဟိုဘဏ်ထံမှ
ေငွအေြခခံများ (monetary base ၊ တနည်း high-powered money) (ေငွသား စသည်) ကို တိုက်က
ို ် ရယူ
ိုင်ပါသည်။ ေခတ်သစ်အြမင်အရ “ေချးေငွက အပ်ေငွကဖ
ို န်တီးြခင်း” ြဖစ်ပီး “အပ်ေငွက ေချးေငွကိုဖန်တးီ
ြခင်း” မဟုတ်ပါ (McLeacy, Micheal; Amar, Radia, Thomas ၂၀၁၄)။ ဗဟိုဘဏ်က အနည်းဆံးု ထားရှိရမည့်
သီးသန်ေငွှင့် အတိးု န်းများကို သတ်မတ
ှ ်ြခင်းြဖင့် လှညလ
့် ည်ေငွေကးပမာဏကို ထိန်းေကျာင်းပါသည်။
ထိုအချက်က ဘဏ်ှင့် ဘဏ်မဟုတ်သည့်ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအကား အေရးပါသည့် ဘာ
ရင်းြမစ်လမ်းေကာင်းကွာြခားချက်ကို န်ြပပါသည်။ 12 ဘဏ်များသည် ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းြဖင့် အပ်ေငွ
ဖန်တီးပါသည်။ ဘဏ်မဟုတ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည်မူ ေချးေငွမထုတေ
် ချးမီ အပ်ေငွကို
ဦးစွာ လိအ
ု ပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ဘဏ်များသည် ေငွေရးေကးေရးစီးပွားေရးစနစ်အတွင်း ေငွေကး
ပမာဏကို တိးု ချဲေပး ပီး၊ ဘဏ်မဟုတ်သည့်ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများက ရှိရင်းစွဲြဖစ်သည့်ေငွေကးကို
ြပန်လည် ြဖန်ေဝေပးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအချက်ေကာင့် ဘဏ်မဟုတ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း
များသည် ေငွေကးဖန်တီးသည့်ဘဏ်များအေပ မှီခရ
ို ပါသည်။ ထိုအေရးပါသည့်လကဏာက ဘဏ်များကို
ေငွေရးေကးေရး သမဝါယမများ၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့် သီးြခားြဖစ်ေစပါသည်။
ဘဏ်များအားလံုးမှာ ဗဟိုဘဏ်တွင် ေငွစာရင်းတစ်ခုစီ ထားရှရ
ိ ေသာ်လည်း ဘဏ်မဟုတသ
် ည့်ေငွေရးေကး
ေရးအဖွဲအစည်းများမှာ ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွြဖစ်လွယ်ကူမအစီအစဉ်တွင် တိက
ု ်ိုက်အကျံးမဝင်ပါ။ 13 ၎င်းတိုအေန
ြဖင့် ေငွေကးလိုအပ်ချိန်တွင် ဘဏ်များထံမှ ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးက၏ အားနည်းမ
ေငွေကးှင့် ဘာေရးက စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မက
 ို အားေပးိုင်ေသာ်လည်း တစ်ဖက်တွင် ေငွေရး
ေကးေရးအကျပ်အတည်းများက စီးပွားေရးတိးု တက်မကို ဆိုးဆိးု ရ�ားရ�ား ထိခက
ို ်ေစိုင်ပါသည်။ ေငွြဖစ်လွယ်မ
ှင့် ေကွးြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်မတိုအကား ကွဲြပားြခားန�းမမှာ ထိုအချက်တွင် အေရးပါပါသည်။ ေငွြဖစ်လွယ်

ကူမ မှာ ေပးေချမများအတွက် ေငွသားရှိြခင်းြဖစ်ပီး၊ ေကွးြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်မ မှာ ေပးရန်တာဝန်များထက်
ရရန်ပိုင်ခွင့် ပိုများြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ေကွးမီများအားလံုးေပးေချိုင်ရန် အလံု
အေလာက် ကွယ်ဝပါက ေကွးြပန်ေပးဆပ်ိုင်သည်ဟု ဆိ
ု ိုင်ပီး၊ ေစ့ေရာက်သည့်ေပးေချမအတွက် ေငွသား
12

ထိုကွဲြပားြခားန�းချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ဥပေဒတွင် ေပလွင်ပါသည်။ ၎င်းအရ ဘဏ်မဟုတ်သည့် ေငွေရးေကးေရး

အဖွဲအစည်းများတွင် သမဝါယမေငွစုေငွေချးအသင်းများှင့် အေသးစား ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ပါဝင်ပါသည်။
13

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဘဏ်ှင့် ေငွေရးေကးေရးသမဝါမများအကား ဥပေဒအရ ရှင်းလင်းသိသာစွာခွဲြခားထားပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံအပါအဝင်

အြခားိုင်ငံများတွင် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည် တရားဝင်ဘဏ်အ ဆင့်အတန်းရှိအဖွဲအစည်းများြဖစ်ပီး ဗဟိုဘဏ်၏
ေငွြဖစ်လွယ်မအ ေထာက်အပံ့ြဖစ်သည့် high-powered money ကို ရယူိုင်ပါသည်။

23

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အလံုအေလာက်ရှိလင် ေငွြဖစ်လွယ်ကူသည်ဟု ဆိုိုင်ပါသည်။ ဘဏ် ၊သိုမဟုတ၊် လုပ်ငန်းတစ်ခု ေငွြဖစ်
လွယ်မမရှိလင် ေငွေချးယူရမည်ြဖစ်ပီး၊ ထိုသိုေချးယူိုင်ရန်မှာ ေကွးမီြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်မှသာြဖစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု ေကးမီြပန်လည်မေပးဆပ်ိုင်လင် (ရရန်ပိုင်ခွင့်များေရာင်းချပီး) စာရင်းရှင်းဖျက်သိမ်းရမည်
ြဖစ်ပီး၊ အစုရှယ်ယာရှင်များက ဆံးု ံးမကို တာဝန်ယရ
ူ မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အားြဖင့် ေငွေရးေကး
ဲ့ ြဖစ်ေစ
ေရးစနစ်ကီးတစ်ခုလးံု ေငွြဖစ်လွယ်မ ြပတ်လပ်လင် (ကိုလိုနီေခတ်က ဗဟိုဘဏ်ဟူ၍ မရှိခ၍
၊သိုမဟုတ်၊ ဦးေနဝင်းအစိုးရလက်ထက် ေငွစကများ ုတသ
် ိမ်းြခင်းကဲ့သေ
ို သာ ထူးကဲြဖစ်ရပ်မျိးေကာင့်ြဖစ်ေစ
၊သိုမဟုတ်၊ ၂၀၀၃ ခုှစက
် ကဲ့သို ဗဟိုဘဏ်တွင်လည်း ေငွအလွန်အမင်းကပ်တည်းြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ) ေငွေရး
ေကးေရးအကျပ်အတည်း ြဖစ်ေပပါသည်။ ထိုသက
ို ိစရပ်များတွင် ဘဏ်များက ၎င်းတိုေဖာက်သည်များလိအ
ု ပ်
သည့် (အပ်ှံေငွများြပန်ထုတ်က၍) ေငွေကးကို မပံ့ပးို ေပးိုင်ေတာ့ေချ။ ထိုအတွက် ဘဏ်များက ၎င်းတိ၏
ု
ရရန်ပိုင်ခွင့်များမှအချိကို ေလာ့န
 ်းများြဖင့် ေရာင်းချရပီး၊ ဘဏ်ကေငွြပန်မေပးဆပ်ိုင်သည်အထိ ဆံုးံးမ

ု ွင် ေငွြဖစ်လွယ်ေစရန်အကန်
ကီးမားိုင်ပါသည်။ ထိုအတွက် ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်များအတွက် ကာလတိတ
အသတ်မရှိ ထုတ်ေချးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း ကာလလတ်ှင့် ကာလရှည်တွင် ေငွေကးပမာဏမှာ
ေဈးနး် များတည်ငိမ်မရှိေစေရးှင့်အညီ အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ရန်လိုေကာင်း Bagehot (၂၀၀၉ [၁၈၇၃]) က ေြပာ
ထားပါသည်။

ထိုအချက်က

ဘဏ်များအတွက်ေန�က်ဆံုးအားထားရာ ဆိုသည့် ဗဟိုဘဏ်၏တာဝန်ကို

ရည်န
 ်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ဘဏ်များက ေငွြဖစ်လွယ်မ လံုလံုေလာက်ေလာက်ရှိရန်င
ှ ့် ေကွးမီြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်စွမ်းရှရ
ိ န် ေသချာ
ေနေစရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်၏ေဖာက်သည်တစ်ဦးက ၎င်း၏ေကွးမီကို ြပန်လည်မေပးဆပ်ိုင်သည့်အခါ
ထိုြပန်ရလမ်းမေသချာသည့်ေချးေငွမှာ ဘဏ်၏ ရရန်ပိုင်ခင
ွ ့်ှင့် ေကွးမီြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်စွမ်းကို ကျဆင်း
ေစပါသည်။ ထိုအတွက် ေချးေငွထုတေ
် ချးရာတွင် ဘဏ်က ေချးယူမည့်သူ၏ ေချးေငွထုတ်ေချးရန်ယံုကည်
ထိက
ု ်မကို ေသချာအကဲြဖတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘဏ်ှင့် ၎င်း၏စီမံခနခ
် ွဲမက ေဖာက်သည်များှင့်နီးကပ်ေလ
ေချးယူထားေငွများကို ထိေရာက်စွာှင့် တာဝန်ခံမရှိစွာ သံုးစွဲြခင်းရှိမရှိကို ေစာင့်ကည့်ရလွယက
် ူေလြဖစ်ပါ
� ်သည့်ဘဏ်များတွင် အတိုးှင့်အရင်းေပးဆပ်ရန်
သည်။ 14 ထိုတာဝန်ကို သင့်ေတာ်မှန်ကန်ေအာင် မေဆာင်ရက
ပျက်ကက
ွ ်သည့်ေချးေငွများ စုပံုလာမည်ြဖစ်ပီး၊ ေငွြပန်လည်ထုတ်ေပးိုင်ြခင်းမရှက
ိ ာ ေဒဝါလီခံရတတ်ပါ
သည်။ ထိေရာက်သည့် ေဈးကွက်သေဘာတရားများအရ ယှဉ်ပိင်မရှိသည့်ေဈးကွက်တွင် ထိုသိုေသာဘဏ်
များမှာ

(ေဈးကွက်မ)ှ

ဖယ်ထုတ်ြခင်းခံရေသာ်လည်း

လက်ေတွတွင်

ယှဉ်ပိင်ကသူအချင်းချင်းအကား

ေန�က်ကွယ်၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်ကြခင်းှင့် မေလျာ်ကန်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များေကာင့် ယှဉ်ပိင်မကို
တားဆီးပိတ်ပင်ထားသည်ကိုလည်း ေတွိုင်ပါသည်။
အြခားြပဿန�တစ်ရပ်မှာ

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များ၏

ကုနက
် ျစရိတ်ှင့်

အကျိးရှိထိေရာက်မ

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို၏ ရှယ်ယာရှင်များအတွက် ြမင့်မားသည့်ြပန်ရချက်ရှိေစရမည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဘဏ်များအတွက် အရ�ယအ
် စားေသးငယ်သည့် အပ်ေငွ ၊သိုမဟုတ်၊ ေချးေငွများကို စီမံခနခ
် ွဲရသည့်စရိတ်မှာ
ထိုက်သင့်သေလာက်အကျိးများမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုေကာင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များသည် အရ�ယ်
14

(Flögel and Gärtner ၂၀၁၈) က ဗိတိန်ိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ တစ်ေနရာတည်းတွင်သာ စုစည်းေနသည်ကို ကမ�ာ့ေငွေရးေကးေရးအကျပ်

အတည်းအပီး ၈ ှစ်အ တွင်း ဘဏ်များမှ ေငွေရးေကးေရးမဟုတ်သည့်လုပ်ငန်းကများသို ေချးေငွ ၃၅ ရာခိုင်န်းကျဆင်းသွားြခင်းတွင် ြမင်ိုင်
ေကာင်း ဆို ပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ ပို၍ ြဖန်ကျက်ထားသည့်စနစ်ြဖစ်ပီး ေဒသတွင်း ေငွစုဘဏ်များှင့် သမဝါယမဘဏ်များမှာ
အေရးကီးသည့်အခန်းကတွင် ရှိသည်ြဖစ်ရာ ေချးေငွ ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ေလျာ့ကျခဲ့ြခင်းမရှိပါ။
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အစားငယ် ေငွေချးယူသူများထံ ေငွထုတ်ေချးြခင်းကို ကနသ
် တ်ထားပါသည်။ သိုြဖစ်၍ အရ�ယ်အစားေသးငယ်
သည့် ေငွေချးယူသူများမှာ တရားမဝင် ေငွေရးေကးေရးရင်းြမစ်များ၊ ေဆွမျိးမိတ်သဂဟများ၊ ေငွတိုးေချးသူ
များ၊ အေပါင်ဆိုင်များ စသည်တိုထံမှ ေငွေချးယူကပါသည်။ ထိုေငွေချးယူသည့်ရင်းြမစ်များမှာ ယံု ကည်ထက
ို ်မ
နည်းသလို စရိတ်စကြမင့်ပီး အရ�ယ်အစားကီးမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း သင့်ေလျာ်မ
မရှိပါ။ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွင် ဘဏ်ကီးအနည်းငယ်ကသာ လမ်းမိုးထားပါက ေချးေငွထုတ်ေချးမအများစုမှာ
လျင်လျင်ြမန်ြမန် တိုးတက်ေနသည့်မိြပဧရိယာများကို မျက်ှ�သာေပးသကဲ့သိုြဖစ်ိုင်ပီး၊ ေချးေငွြပန်လည်
ေပးဆပ်ရန် ပျက်ကက
ွ ်ကသည်မျိးြဖစ်ပါက ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တစ်ခုလံုးကိုပိလဲေစိုင်သြဖင့် ေငွေရးေကး
ေရးအကျပ်အတည်းအ�ရာယ်များကို ြမင့်တက်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အားြဖင့် ဗဟိအ
ု ချက်အြခာ
တွင်သာမထားဘဲ ြဖန်ထုတ်ထားသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်က ေချးေငွပျက်ကက
ွ ်မအ�ရာယ်များကို ြဖန်ထုတ်
လိုက်သကဲ့သိုြဖစ်ပီး၊ ကာလရှညတ
် ိုးတက်မက
 ို တည်ငိမ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်ငယ်တစ်ဘဏ်အခက်အခဲ
�ကံလာပါက အြခားဘဏ်များ (ဗဟိုဘဏ်အပါအဝင်) အတွက် ကီးစွာေသာဆံုးံးမမရှိေအာင် စာရင်းရှင်းဖျက်
သိမ်းိုင်ေသာ်လည်း

ဘဏ်ကီးတစ်ဘဏ်ေဒဝါလီခံရလင်မူ

အြခားေသာေငွေရးေကးေရးပျက်ကက
ွ ်မများ

ြဖစ်ေပေစ၍ ေငွေရေကးေရးစနစ်တစ်ခုလံုးကို ထိခက
ို ်ေစိုင်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုှစ် ေလးမန်းဘရားသားဘဏ်
ပိလဲမမ
 ှာ ဥပမာြဖစ်ပါသည်။ ထိအ
ု တွက် ေဒသတွငး် ဘဏ်များပါဝင်သည့်ဘဏ်စနစ်မှာ တည်ေဆာက်ပံု
အားသာချက်ရှိပါသည်။
ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်းလက်ထက် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များသာထားရှိသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (mono-bank system) က
အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်
ြပလုပ်ထားသည့်ဘဏ်များမှာ ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ြပည်သူေရးရာကသို ေငွေကးပံ့ပးို
ေပးရန်သာြဖစ်ပီး၊ အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေထာက်ပံ့ေပးရန်မဟုတ်ပါ။ ၁၉၈၈ ခုှစေ
် န�က်ပိုငး်
တွင်မှ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲ၍ ပုဂလိကဘဏ်များကို ြပန်လည်ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ်
လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ တစ်ေနရာတွင်သာ စုစည်းလွန်းပီး စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက် ပံ့ပးို
ေပးိုင်မမျာ အားနည်းေနဆဲြဖစ်ပါသည် (Kubo, Fukui ှင့် Mieno ၂၀၀၉)။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရး
စနစ်ကိုလမ်းမိးု ထားသည့် အနည်းငယ်ေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များမှာ အေကာင်းဆံးု အေြခအေန
တွင်မရှိပါ။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏ်ငယ်အများအြပားှင့် ဗဟိတ
ု ွင်စုစည်းမထားဘဲ ေဒသများအှံြဖန်ကျက်ထား
သည့်စနစ်မှာ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အြခားေရ�းချယ်မြဖစ်ိုင်ပါသည်။

စီးပွားေရးတိုးတက်မ ဟန်ချက်ညီေစြခင်းှင့် ဘဏ်များ - ဂျာမနီိုင်ငံ၏ပံုစံ
ဂျာမနီိုင်ငံမှာ ေကာင်းစွာ ဟန်ချက်ညီသည့် စီးပွားေရးတိးု တက်မပံုစက
ံ ို ဖွံဖိးေစခဲ့ပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံတွင်

တစ်ေနရာထဲကလမး် မိုးထားသည့် မိြပဗဟိုချက်များဟူ၍မရှိဘဲ ေဒသအလိက
ု ် စက်မဖွံဖိးသည့်ဧရိယာ
အများအြပားှင့် လူေနမအဆင့်အတန်းများမှာ တစ်ိုင်ငံလံုးတွင် အေတာ်အသင့် သာတူညီမြဖစ်ပါသည်။
ိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်တည်ေဆာက်မပံုသာန်ကလည်း ထိုရလဒ်ြဖစ်ေစေအာင် ပံ့ပးို ေပးသည်မှာ သံသယမရှိပါ။
ဗဟိုအစိုးရ ှင့် ေဒသ�ရအစိုးရများအကား ဘာေငွလဲေြပာင်းေထာက်ပံ့မစနစ်မှာ “ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံတဝှမ်း
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တွင် သာတူညီမြဖစ်သည့် လူေနမအဆင့်အတန်းြဖစ်ရမည်” ဆိုသည့် ိုင်ငံ၏ဖွဲစည်းပံုအေြခခံမက
ူ ို ပံ့ပးို ေပးပါ
သည်။ 15
သိုေသာ်လည်း (သာတူညီမရှိေရးဦးတည်သည့်) အစိးု ရ၏အသံုးစရိတ်သံုးစွဲေပးမမှာ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ြဖစ်ရပ်
တစ်စိတ်တစ်ေဒသသာြဖစ်ပါသည်။ ပို၍အေရးပါသည့်အချက်မှာ ဂျာမနီိုင်ငံတွင် စီးပွားေရးစွမ်းပကားကို
ေဒသအားလံးု သို ြဖန်ကျက်ထားသည့်အတွက်ြဖစ်ပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ စက်မစွမ်းပကားမှာ အငယ်စားှင့်
 ီ
အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (Mittelstand ဟုေခတွင်) အေပ ကီးကီးမားမား တည်မှီပီး၊ ထိုကုမဏ
လုပ်ငန်းများမှာ ိုင်ငံတနံတလျားတွင် ြဖနက
် ျက်တည်ရှိပါသည်။ 16 ိုင်ငံလုပ်သားအင်အားအများစုကို အလုပ်
ေပးထားပီး၊ ေကာင်းမွန်သည့်တိုးတက်နး် ှင့် သစာရှိဝန်ထမ်းများ ရှိထားသည့် အငယ်စားှင့် အလတ်စား
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၃.၆ သန်းခန်မှာ ဒုတိယကမ�ာ့စစ်၏ပျက်စီးမများမှ ဂျာမနီိုင်ငံကို ုန်းထွက်လာိုင်ေစရန်
ှင့် ကမ�ာစ
့ ီးပွားေရးမုန်တိုင်းများကို ေကျာ်လားိုင်ေစရန် ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ ထိစ
ု ီးပွားေရးှင့် လူမပံုသာန်မှာ
ဂျာမနီိုင်ငံ၏စီးပွားေရးအင်အားအတွက် အေြခခံအတ
ု ်ြမစ်အြဖစ် ဆိုိုင်ပါသည်။ ိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရး
စနစ်က ထိုသိုြဖစ်လာေစရန်အတွက် ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။

ေဒသများသို ြဖန်ကျက်ထားသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်
အြခားဥေရာပိုင်ငံိင်းယှဉ်လင် ဂျာမနီိုင်ငံ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ ဗဟိုတွင်သာ စုစည်းမထားဘဲ ေဒသများ
သိုြဖန်ကျက်ထားြခင်းကို ေကာင်းစွာြမင်သာပါသည်။ ပံု - ၅ တွင် ဥေရာပသမဂအတွင်း ဘဏ်ံုးချပ်များ
ေဒသအလိုက် ပျံှတည်ရှိမအကွာအေဝးကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း
စနစ်တွင် ဘဏ်ေပါင်း ၁,၇၃၇ ဘဏ် (ပုဂလိကဘဏ် ၂၈၈ ခု၊ ြပည်သူပိုင်ဘဏ် ၄၂၂ ခု (အဓိကအားြဖင့်
ြမနီစီပယ်ေငွစုဘဏ်များ ြဖစ်) ှင့် အဖွဲဝင်များ ပိုင်ဆိုငသ
် ည့် သမဝါယမေငွစုေငွေချးအသင်းများ ၁,၀၂၇ ခု)
ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအေရအတွက်မှာ မည်သည့်ဥေရာပိုင်ငံထက်မဆို ပိုများပီး၊ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း
စနစ်မှာ မကာခဏဆိုသလို ဘဏ်အေရအတွက် များြပားလွန်းေကာင်း ေဝဖန်ခံရပါသည်။ သိုေသာ်လည်း
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ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဖွဲ စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၀ (ဗဟိုအစိုးရှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများအကား အာဏာခွဲေဝြခင်းဆိုင်ရာ) က “(၁) ြပည်နယ်များသည်

ဤဖွဲ စည်းပံုအ ေြခခံဥပေဒက ြပည်ေထာင်စု၏ဥပေဒြပေရးအခွင့်အာဏာအတွက် ခွင့်ြပထားသည်များကို မေကျာ်လွန်သေရ� မိမိတိုသာသာ ဥပေဒ
ေရးဆွဲြပာန်းခွင့်ရှိသည်။ (၂) ဗဟိုအစိုးရှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများအကား အာဏာခွဲေဝြခင်းသည် ဤအေြခခံဥပေဒပါ သီးြခားှင့် ယှ်တွဲ ဥပေဒြပေရး
အခွင့်

အာဏာများှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ြပဌာန်းချက်များအတိုင်း

ြဖစ်သည်”

ဟု

ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

ပုဒ်မ

၇၂

(အတူယှ်တွဲ

ဥပေဒြပေရးအခွငအ
့် ာဏာများ) တွင် “(၁) ယှ်တွဲ ဥပေဒြပေရးအခွင့်အာဏာှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစရ ပ်များတွင် ဗဟိုအစိုးရက ဥပေဒတစ်ရ ပ်ြပာန်း၍
၎င်း၏ဥပေဒြပေရးအာဏာကို ကန်သတ် မကျင့်သံုးသေရ� ြပည်နယ်တစ်ခုသည် ဥပေဒြပာန်းေဆာင်ရ�က်ခွင့်ြပသည်။ (၂) ဗဟိုအစိုးရသည် ပုဒ်မ ၇၄ ပါ
ပုဒ်မခွဲ ၄ ၊ ၇ ၊ ၁၁ ၊ ၁၃ ၊ ၁၅ ၊ ၁၉က ၊ ၂၀ ၊ ၂၂ ၊ ၂၅ ှင့် ၂၆ တိုတွင် အ�ကံးဝင်သည့်ကိစရ ပ်များအတွက်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်နိမိတ်
တနံတလျားတွင် တူညီသည့် လူေနမ အဆင့်အတန်းရှိေစေရး ၊သိုမဟုတ်၊ အမျိးသားအကျိးစီးပွားအတွက်လိုအ ပ်လင် ဗဟိုမှထိန်းေကျာင်းရန်
လိုအပ်ေသာ ဥပေဒအရ သိုမဟုတ်၊ စီးပွားေရး အရ တေပါင်းတည်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းကို ထိန်းသိမ်းေရး တိုအတွက် ဥပေဒြပဌာန်းခွင့်ရှိသည်”။
် ုတ်ြခင်းအရ
https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_gg/ englisch_gg.html#p0367 တွင်ကည့်ပါ။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘာေရးြဖနထ
ပိုမိုအေသးစိတ်သည့် ရှင်းလင်းချက်များကို Stefan Colllignon ေရး “Public Finance for

a Genuine Federal Democratic Union” တွင်

ဖတ်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ြပည်သူေရးရာအသံုးစရိတ်များှင့် အခွန်စနစ်မိတ်ဆက်ကh
ို ttp://www.stefancollignon.de/PDF/kas_PublicFinance-For-a-Genuine-Federal-Democratic-Union-2018-Burmese - version.pdf တွင် ဖတ်ိုင်ပါသည်။
16

ဂျာမနီိုင်ငံသည် ြပည်နယ် ၁၆ ခု (၎င်းအနက် ဘာလင်၊ ဟမ်းဘာ့ဂ် ှင့် ဘရီမင် တိုမှာ မိေတာ်ြပည်နယ် ၃ ခုြဖစ်) ပါဝင်သည့် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ိုင်ငံလံုးအတိုင်းအတာအရ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင် အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်င န်း ၄,၁၃၃ ခု ရှိပီး၊ ေသွဖယ်မ
deviation မှာ ၁၃.၅ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပါသည်။ အဓိပါယ်မှာ တိုင်းြပည်၏ ၉၅ ရာခိုင်န်းအတွက် လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင် အငယ်စားှင့် အလတ်စား
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေရအတွက်မှာ ၅.၆ ှင့် ၄.၇ အတွင်းြဖစ်ပါသည်။ (ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်မမှာ Institut für Mittelstandsforschung မှ ြဖစ်ပါသည်၊
https://www.ifm-bonn.org).
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၎င်း၏ကီးမားသည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ပံပိုးေပးေနရ
သည့် လူခ�ကိုယ်အတွငး် ရှိတစ်�ှးမင်များကဲ့သိုေသာလုပ်ေဆာင်ချက်ကို ထင်ဟပ်ပါသည်။ ပံု - ၆ တွင်
ကည့ပ
် ါ။ ဂျာမနီိုင်ငံတွင် လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင် ၂.၂၅ ဘဏ်ရှိပီး၊ ဗိတိန်တွင် ၀.၅၆ ဘဏ်သာ ရှိပါသည်။
ထိုအတွက် ဂျာမနီိုင်ငံတွင် ဘဏ်များမှာ ၎င်းတိ၏
ု ေဖာက်သည်များှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိကပီး၊ ထိုသို ပထဝီ
ဝင်အရတည်ရှိမမှာ အေရးပါသည်ဆိုပါက ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးေအာင်ြမင်မကို ပံ့ပိုးေပးမည်မှာ အေသအချာပင်
ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွင် (ိုင်ငြံ ခားဘဏ် ၁၄ ဘဏ်၊ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ် ၄ ဘဏ်ှင့်
ြပည်တွင်း ပုဂလိကပိုင်ဘဏ် ၂၇ ခုတိုပါ ထည့်သွင်းလင်) လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လင် ဘဏ် ၀.၈ ဘဏ် ရှိပါသည်။
ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ထးူ ြခားကွဲြပားမမှာ ပုဂလိက၊ ိုင်ငံပိုင်ှင့် သမဝါယမတို၏အခန်းက
ပါဝင်ေသာ ဝင်ိုး ၃ ခုစနစ်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုဘဏ်အမျိးအစားများမှာ ပိုငဆ
် ိုင်မပံုသာန်ှင့် ဦးတည်လုပ်ငန်း
ကတိုအားြဖင့် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ကွဲြပားြခားန�းပါသည်။
ပံု - ၅။ ဥေရာပတွင် ဘဏ်ံုးချပ်များ ပျံှံတည်ရှိမ

Source: (Flögel and Gärtner 2018)
ဇစ်ြမစ်။ (Flögel ှင့် Gärtner ၂၀၁၈)
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Figure 6.
ပံု - ၆။ ဂျာမနီဘဏ်များ၏ ကိန်းဂဏန်းများ

မိင်သံုးခု အေြခြပစနစ်
ဂျာမနီိုင်ငံ၏ မိင် ၃ ခုအေြခြပစနစ်သည် ပိုင်ဆိုင်မအေပမူတည်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းကို ခွဲြခားိုင်ပါသည်။
ပထမအလာမှာ ပုဂလိကဘဏ်များြဖစ်ပီး၊ အြခားိုင်ငံများရှိ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များှင့် တူညီ
ပါသည်။ ထိုဘဏ်များမှာ ပုဂလိကမှပိုငဆ
် ိုင်ကပီး၊ ေကာ်ပေ
ို ရးရှင်းကီးများကဲ့သိုေသာ စီးပွားေရးေဖာက်သည်
များှင့် ေငွေရးေကးေရးေဈးကွက်လုပေ
် ဆာင်ချက်များကို အထူးြပဝန်ေဆာင်မေပးပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏
အကီးမားဆံုးှင့် အေကျာ်ကားဆံုး ပုဂလိကဘဏ်များမှာ Deutsche Bank ှင့် Commerzbank တို ြဖစ်ပါ
သည်။
ဒုတိယအလာမှာ ဂျာမန်ဘာသာစကားေြပာိုင်ငံများ (ဂျာမနီ၊ ဩစတီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန်) တွင် Sparkassen
ဟုေခတွင်သည့် ေငွစုဘဏ်များြဖစ်ပါသည်။ ထိုေငွစုဘဏ်များ၏ အစုရှယ်ယာရှင်မှာ မိကီး ၊သိုမဟုတ်၊
အုပ်ချပ်ေရးခိုင်တစ်ခတ
ု ွင် ပါဝင်သည့်မိအစုအဖွဲများ ြဖစ်ကပါသည်။ 17 ထိုေငွစုဘဏ်များမှာ ေဒသတွင်း
အဆင့်တွင် ဖွဲစည်းထားသည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များကဲ့သို လည်ပတ်လုပက
် ိုင်ပါသည်။ ေငွစုဘဏ်
တစ်ခခ
ု ျင်းစီသည်

လွတ်လပ်ပီး၊

ေဒသ�ရအဆင့်၌ပင်

စီမံခန်ခွဲကပီး၊

၎င်းတိတ
ု ည်ရရ
ှိ ာ

ေဒသတွင်း

ေဖာက်သည်များအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းကို အဓိကလုပက
် ိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင် ၎င်းဘဏ်
များက ေဒသတွငး် အာဏာပိုင်များကလုပ်ေဆာင်သည့် ြပည်သူေရးရာရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက်လည်း ဘာ
ေငွပံ့ပိုးပါသည်။ ေယဘုယျဆိရ
ု လင် ေငွစုဘဏ်များမှာ အကျိးအြမတ်ကိုဉီးတည်သည့်လုပ်ငန်းများ မဟုတ်က
ပါ။ အချိ ေဒသဆိုင်ရာြမနီစီပယ်ေငွစုဘဏ် (Sparkassen) များမှာ Landesbankend (State banks) 18 ဟု

ွ ် ရှယ်ယာရှင်အြဖစ်ပါဝင်၍ (ြမနီစီပယ်များ၏)
ေခသည့်အဖွဲအစည်းများကို ဖွဲစည်းထားပီး ၎င်းတိုတင
လက်ကားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ပိုငခ
် ွင့်ေပးပါသည်။ ဂျာမနီသမဝါယမဘဏ်များတွင်လည်း အလားတူ
ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့်ဘဏ်များ ရှိပါသည် (စာမျက်ှ�ေအာက်ေြခရှိ ရှငး် လင်းချက် ၂၂ တွင် ကည့်ပါ)။ ေဒသတွင်း
ေငွစုဘဏ်များမှာ ကမ�ာ့စီးပွားေရးအကျပ်အတည်းအတွင်း ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ထိခက
ို ်ခေ
ဲ့ သာ်လည်း (အချိမှာ
17

ခွင်းချက်အေနြဖင့် ေငွစုဘဏ် ၆ ခုတွင် ရှယ်ယာရှင်များှင့် အာမခံသူများမှာ ကုသိုလ်ြဖစ်ေဖာင်ေဒးရှင်းများြဖစ်ပါသည်။

18

ဂျာမန်ဖဒရယ်စနစ်တွင် ြပည်နယ်များကို Land (plural Länder) ဟုေခပါသည်။
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စာရင်း ရှငး် ဖျက်သိမး် ခဲရ
့ ) လုပ်ငန်းများကီးမားသည့်အတွက်ပိုတက
ွ ်ေချကိက
ု ်ြခင်း (economies of scale) မှ
တစ်ဆင့် အသာစီးရပါသည်။ 19
တတိယအလာမှာ သမဝါယမဘဏ်များြဖစ်ကာ (ေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများဟူ၍လည်းေခတွင်) ေြမာက်များစွာ
ေသာ ြပည်သူဘဏ်များ (Volksbanken) ှင့် Raiffeisenbanken တိုကဲ့သို ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲဝင်တစ်ဦးလင်
မဲတစ်မဲြဖင့် အဖွဲဝင်တည်ေဆာက်ပံုအေပ အေြခခံထားပီး၊ ပိုင်ဆိုင်မမှာ မတည်ရှယ်ယာပါဝင်မှင့်မသက်
ဆိုင်ပါ။ ထိေ
ု ငွစုေငွေချးအသင်းများမှာ ၁၉ ရာစုှစ်ဝန်းကျင်များတွင် အေြခခံလာပီး၊ ညံ့ဖျင်းသည့်ေကာက်ရိတ်
သိမ်းချိန်၊ ဆင်းရဲမွဲေတြခင်းှင့် လူမဘဝမမတမများေကာင့် အချိေသာရပ်ရ�ာများတွင် အချင်းချင်းပံ့ပးို ိုင်
ရန်အတွက် စုေပါင်းအဖွဲများ ဖွဲစည်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေရှေဆာင်လမ်းြပှစ်ဦးမှာ Hermann SchulzeDelitzsch (၁၈၀၉-၁၈၈၃) ှင့် Wilhelm Friedrich Raiffeisen (၁၈၁၈-၁၈၈၈) တိုြဖစ်ပီး၊ ဆင်းရဲွမ်းပါးသူ
ေတာင်သူလယ်သမားများ ၎င်းတိုေြမယာများကို ေပါင်ှံြခင်းမဟုတ်ဘဲ ၊သိုမဟုတ်၊ ေငွတိုးေချးသူများထံ
ေချးငှားရြခင်းမြပဘဲ ေမွးြမေရးတိရစ�ာန်များှင့် ပစည်းကိရိယာများဝယ်ယူရာတွင် ကူညီေပးိုငရ
် န် သမ
ဝါယမများကို

စတင်ဖွဲစည်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ယေနေခတ်တိုင်ေအာင်

သမဝါယမဘဏ်အများအြပားကို

Raiffeisenbanken ဟု အမည်တွင်ေခေဝဆဲြဖစ်ပါသည်။ သမဝါယမဘဏ်များသည် (အပ်ေငွအပ်ှံသူများ
ေရာ ေငွေချးယူသူများပါ) ေဖာက်သည်များက ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
� ်ရာတွင် ေြပာေရးဆိခ
ု ွင့်ရှိရန် ရည်ရ�ယ်
ပါသည်။ ရပ်ရ�ာအေြခြပ ေငွစုေငွေချးအသင်းများတွင် ေဒသတွင်းေနထိုင်သူများ ပါဝင်ပါသည်။ 20
ယေန ဂျာမနီိုင်ငံတွင် ေငွစုဘဏ်ှင့် ေငွေချးအသင်းများမှာ ဥေရာပဗဟိုဘဏ်၏ ေငွြဖစ်လွယ်မအစီအစဉ်
များကိရ
ု ရှိိုင်သြဖင့် ၎င်းတိက
ု ို ဘဏ်များအြဖစ်သတ်မတ
ှ ထ
် ားပါသည်။ ၎င်းမှာ ြမန်မာိုင်ငံရှိေငွေရးေကးေရး
သမဝါယမများှင့် အဓိကကွာြခားချက်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွစဘ
ု ဏ်ှင့် သမဝါယမဘဏ်များမှာ ပိုင်ဆိုင်မအရ
ြခားန�းေသာ်လည်း (ေငွစုဘဏ်များကို ြမနီစီပယ်အဖွဲများက ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ သမဝါယမဘဏ်များကို အသင်းဝင်
များက ပိုင်ဆိုင်ပါသည်) တူညီသည့်အချက်အများအြပားလည်းရှိပါသည်။ ှစခ
် ုလံုးမှာ ဘဏ်တစ်ခခ
ု ု ပိလဲခဲ့
သည်ရှိေသာ်

ေငွစုေဆာင်းသူများကိုအကာအကွယေ
် ပးမည့်

အြပန်အလှန်အာမခံေပးမကွန်ယက်များ

(networks of cross-guarantees) တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအြပင် ဘဏ်အမျိးအစားှစ်ခုလးံု မှာ အကျိးအြမတ်

ရေရးထက် အဖွဲဝင်များ ၊သိုမဟုတ်၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ သက်သာေချာင်ချိေရးကို အြမင့်ဆံုးြဖစ်ေစရန်
လုပ်ေဆာင်ရပါသည်။ ေငွစုဘဏ်များသည် ၎င်းတိ၏
ု အြမတ်ေငွကို ြမနီစီပယ်အဖွဲများသို ြပန်လည်ထည့်ဝင်
ပီး၊ ၎င်းတိက
ု ေဒသတွင်းပွဲေတာ်များအတွက် ကမကထြပေပးြခင်း၊ ေဒသတွင်းေဆးံုများှင့် တကသိုလ်များ
သို ေငွေကးပံ့ပိုးြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ သမဝါယမဘဏ်များသည်လည်း ၎င်းတို၏အြမတ်ေငွများကို
အဖွဲဝင်များထံ ြပန်လည်ခွဲေဝေပးပီး၊ အဖွဲဝင်အများစုမှာ အငယ်စားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ
ြဖစ်ကပါသည်။ အြမတ်ရရှိေရးကို ေရှတန်းမတင်ဘဲ ြပည်သူများသက်သာေချာင်ချိေရးကို အေလးေပးသည့်
အတွက် ၎င်းတိ၏
ု အရင်းအှီးအေပြပန်ရချက်မှာ အတက်အကျနည်း၍ တည်ငိမ်ပီး၊ အဖွဲဝင်များမှာ ရပ်ရ�ာ
ကိုအေြခခံသည့်သေဘာတရားေကာင့် ေဒဝါလီခံရသည့်အ�ရာယ်လည်း နည်းပါသည်။
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ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၃။

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အေစာပိုင်းကာလ ြမန်မာိုင်ငံ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းကျံးခဲ့ြခင်းမှသင်ခန်းစာများ

၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်များတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းကသည် အေရှေတာင်အာရှေဒသများတွင် ေရှက
ဦးေဆာင်ထားိုငခ
် ဲ့ေသာ်လည်း ယေနအချိန်တွင် အာဆီယံေဒသတွင်း ဖွံဖိးမအနိမ့်ဆံုးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ေန
ပါသည်။ ပီးခဲ့သည့်ဆယ်စ
ု ှစ်အတွင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအတွက်
မူေဘာင်တစ်ရပ်ဖန်တီးေပးခဲေ
့ သာ်လည်း လက်ေတွတွင်မူ ြမန်မာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစ်မှာ အားနည်း
ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံရှိလူအဖွဲအစည်းမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းှင့်ေဝးကွာေနဆဲြဖစ်ပီး၊ ေငွေပးေချမအများစုတွင်
ေငွသားကိုသာ အသံးု ြပကပါသည်။ ပုဂလိကက လစာေပးေချမ၏ ၉၈ ရာခိုင်နး် မှာ ေငွသားြဖင့သ
် ာ
ထုတ်ေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အရ�ယေ
် ရာက်သူဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင်န်းသာ ဘဏ်စာရင်းရှိကပီး
ကျန်လူဦးေရမှာ ေငွေပးေချမများအတွက် ေငွသားကိုအသံုးြပလင်ပင် ၎င်းတိုသည်ေငွေကးစီးပွားေရးတွင်
အမှန်တကယ်ပါဝင်မမရှေ
ိ ပ (World Bank ၂၀၁၈)။ ေငွသားဆိုသည်မှာ ဗဟိုဘဏ်မှထတ
ု ်ေဝသည့် ေငွစက
များြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ေခတ်သစ်စီးပွားေရး၏ေရ�လျားေြပာင်းလဲမအရ စီးပွားေရးစနစ်သည် ကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များ၏ ဘဏ်အပ်ေငွများလက်ခံ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန်ရည်ရ�ယ်ေသာ ေချးေငွြပန်
လည်ထုတ်ေချးမအေပတွင် များစွာမှီတည်ပါသည်။ ထိေ
ု ကာင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကသည် စီးပွားေရးဖွံဖိး
တိုးတက်မအတွက် အဓိကအခန်းကက ပါဝင်ေနလျက်ရပ
ှိ ါသည်။
သိုေသာ်လည်း ြမန်မာ့ေငွေကးသမိုင်းသည် ကိုလိုနေ
ီ ခတ်ကာလမှစ၍ ယေနတိုင်ေအာင် ုန်းကန်ရဆဲရှိေနပါ
သည်။ အဆိုပါြပဿန�ရပ်များကို န�းလည်သေဘာေပါက်မည်ဆိုပါက ယေနြမန်မာိုင်ငံကို ေရရှည်တည်တံ့
ခိုင်မဲပီးဟန်ချက်ညီသည့် ဖွံဖိးတိးု တက်မရရှိိုင်မည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကခ
ို ျဉ်းကပ်ိုင်ရန်အတွက် အေထာက်
အကူြပိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ယေနြမန်မာိုင်ငံတွင် အားလံုးပါဝင်ိုငသ
် ည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်အတွက်
အဖွဲအစည်းအသစ်များက

မည်ကဲ့သိုအေထာက်အကူြပိုင်လိမ့်မည်ကိုေဆွးေွးြခင်းမြပမီ အတိတက
် ာလ

တွင် မည်သည့်အေကာင်းအရာများ၌မှားယွင်းခဲ့သည်ကို �ခံငံုသံုးသပ်ကည့်မည်ဆိုပါက ပိုမိုအသံုးဝင်ေပလိမ့်ပါ
သည်။
ကိုလိုနီေခတ် ဘာေရး
ပထမဦးဆံးု ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက
� ်သူမှာ အိိယိုင်ငံေတာင်ပိုင်း တမီးလ်နဒူေဒသမှ ေငွေချးသူ
များြဖစ်သည့် ချစ်တးီ များြဖစ်ပီး ၎င်းတိုသည် ြမန်မာိုင်ငက
ံ ို ဗိတိသအင်ပါယာ၏ “စပါးကျီ” အြဖစ် အသွင်
ေြပာင်းလဲေပးခဲ့သူများြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် လယ်ယာေြမယာများ အထူးသြဖင့် ဧရာဝတီြမစ်ဝကန်းေပ
ေဒသရှိ လယ်သမားများ၏ လယ်ယာေြမများကို အာမခံအေပါင်ပစည်းအြဖစ်သတ်မှတ်၍ ကိုယ်ပိုငေ
် ငွေကး
ရင်းြမစ်များကိုအသံုးြပလျက် ြမင့်မားသည့်အတိုးနး် များြဖင့် ေငွထုတ်ေချးခဲ့ကပါသည်။ ချစ်တီးများသည်
ေငွေကးအရင်းအြမစ်များအတွက် ဗိတိသဘဏ်များ အထူးသြဖင့် အိိယအင်ပီရီယယ်ဘဏ် (Imperial Bank
of India) ှင့် လန်ဒန်ရှိ လွိ က်ဒစ
် ်ဘဏ် (Lloyds Bank) များအြပင် ေဒသခံများထံမအ
ှ ပ်ေငွများကို လက်ခံ
ခဲ့ကပါသည် (Turnell ၂၀၀၉၊ ၂၄)။ ဗိတိသကိုလိုနက
ီ ာလြဖစ်ြခင်းေကာင့် ထိအ
ု ချိနတ
် ွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌
ဗဟိုဘဏ် မရှိခေ
ဲ့ ပ။ ကိုလိုနီေခတ်ကာလမှာ ေရ�စခ
ံ ျိန်စနစ်ကာလအတွငး် ြဖစ်သည့်အေလျာက် ရာသီအလိုက်
ေငွသားထုတ်ေပးမအေပ ကီးမားစွာအကန်အသတ်ြဖစ်ေစသည့်အြပင် ဘဏ်အတိုးန်းအတက်အကျ ကီးမား
မများ မကာခဏြဖစ်ေပခဲ့ပါသည် (Gomez-Betancourt ၂၀၁၃)။ အဆိုပါစနစ်မှာ ၁၉၃၀ ြပည့်ှစ် ကမ�ာ့
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စီးပွားေရးပျက်ကပ်ကာလတွင် ပျက်သဉ
ု း် ခဲ့ပါသည်။ ေငွေကးြပတ်လပ်မများှင့် ေငွြဖစ်လွယ်မအခက်အခဲများ
ေကာင့် ချစ်တီးများသည် ေစ့ေရာက်သည့်အတိးု န်းများကို ေကာက်ခံိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ေချးေငွများကိုသာ
ဆက်လက်ထုတေ
် ချးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုသည့် ေကွးမီြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကက
ွ ်သူများ၏ ေကွးကျန်
များကို အတင်းအဓမြပန်လည်ေပးဆပ်ေစြခင်းှင့် အာမခံအေပါင်ပစည်းအြဖစ်ထားရှိသည့် လယ်ယာေြမများ
သိမ်းဆည်းြခင်းစသည်တက
ို ို ြပလုပခ
် ဲ့ကပါသည်။ ၁၉၃၀ ှင့် ၁၉၃၈ ခုှစ်များအတွငး် ချစ်တီးများ သိမး် ဆည်း
ထားသည့လ
် ယ်ယာေြမမှာ စုစုေပါင်း၏ ၆ ရာခိုင်န်းမှ ၂၅ ရာခိုင်န်းအထိသို ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည် (Turnell
၂၀၀၉၊ ၃၇)။ ဤြပဿန�များြဖစ်ရြခင်းမှာ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တစ်ခုအတွက် ဗဟိုဘဏ်တစ်ရပ်မရှိြခင်း
ေကာင့်ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ ကိုလိုနစ
ီ နစ်၏အေမွဆးို အေနှင့် ဆိုးဝါးသည့် ြပည်ပေငွေချးသူများ၏ ဂုတေ
် သွး
စုပ်ရက်စက်မများအေပကိုသာ ြမားဦးလှည့်သွားပီး ပိ၍
ု လူသိများခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် တိုင်းတပါးသား
စိုးရ�ံစိတ်ှင့် ဘာေရးစနစ်ကို ေရှာင်ရှားြခင်းတိသ
ု ည် ထိအ
ု ေစာပိုင်းကာလ အေတွအ�ကံများမှ အြမစ်တွယ်
ခဲ့ပါသည်။
စိုက်ပျိးေရးတွင် အေကွးဝန်ပိေနသည့်ြပဿန�ရပ်များကို ေြဖရှင်းိုင်ရန်အတွက် ဗိတိသကိုလိုနီအုပခ
် ျပ်
သူများသည် သမဝါယမေငွစုေငွေချးအသင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ရန် ကိးပမ်းလာခဲ့ကပါသည်။ သမဝါယမဘဏ်
များ၏အယူအဆမှာ ဂျာမနီိုင်ငံမစ
ှ တင်ခဲ့၍ ဗိတိန်ိုင်ငံသို ြပန
် ှံလာခဲ့ပီး၊ ထိုမတ
ှ ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံသို
ေရာက်ရှိလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သမဝါယမေငွစုေငွေချးအသင်းများသည် အသင်းသားများထံမှ စုေဆာင်းေငွများ
ကိုစုစည်း၍ အထူးသြဖင့် ေကျးလက်ေနဆင်းရဲွမ်းပါးသူများသို ေချးေငွများထုတ်ေချးေပးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို
သည် သင်တန်းများေပးြခင်း၊ ပညာေပးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�ကြ် ခင်းှင့် အြမတ်ေငွများကို ေဒသတွင်းအဖွဲအစည်း
များအတွက် ြပန်လည်ရင်းှးီ ြမပ်ှံြခင်းများကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကပါသည်။ ၁၉၂၀ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံအဝှမး် ၌
ေပေပါက်လာခဲ့ေသာ်လည်း 21 အများစုမှာ ဖွဲစည်းမ

သမဝါယမေငွစုေငွေချးအသင်း ေထာင်ေပါင်းများစွာ
ပံုသာန်ညံ့ဖျင်းြခင်း၊

20

လံေ
ု လာက်သည့ေ
် စာင့်ကည့်စစ်ေဆးမမရှိြခင်းှင့်

မိုးမေြဖာင့်လုပ်ေဆာင်ြခင်းများ

ေကာင့် ေအာင်ြမင်မမရှိခေ
ဲ့ ပ။ သမဝါယမေငွစုေငွေချးအသင်း၏ လုပ်ငန်းသေဘာတရားမှာ အသင်းသားများမှ
စုေပါင်းထည့်ဝင်ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းြဖင့် အသင်းကို ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ အြမတ်ေငွများကို ြပန်လည်ခေ
ွဲ ဝသည့် ဒီမိုကရက်
တစ်ဆန်ဆန်ေဆာင်ရက
� ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏သေဘာတရားကို အေြခခံပါသည်။ သိုေသာ်
ဤသေဘာတရားမှာ ေရှးိးု ဆန်သည့် ြမန်မာ့ လူအဖွဲအစည်းအတွက် အေြခခံအတ
ု ်ြမစ်အနည်းအကျဉ်းသာ
ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏

ကိုလိုနီအစိုးရက
ံုသာြဖစ်သြဖင့်

ဖွဲစည်းမပံုသာန်မှာ

ေအာက်မအ
ှ ထက်ပံုစံမဟုတ်ဘဲ

ြမန်မာလယ်သမားများ၏ ေငွေရးေကးေရးဝန်ထုတ်ဝန်ပးို ကို သက်သာေစရန်ကိးပမ်းခဲ့
သမဝါယမအသင်းသားများသည်

ေချးေငွထုတ်ေချးမှင့်စပ်လျဉ်း၍

ေသချာစွာေလ့လာ

ေစာင့်ကည့်ြခင်းမျိးမြပလုပ်ခဲ့ကပါ။
ကိုလိုနီေခတ်တွင်

ကနဦး

သမဝါယမေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းအေရအတွက်

ုတ်ချည်းြမင့်တက်လာခဲ့ြခင်းမှာ

အသင်းသားအများစုသည် သမဝါယမများကိုလည်ပတ်ိုင်ရန် လံုေလာက်သည့်စွမ်းရည်မရှိြခင်းကို ဆိုလိုပါ
သည် (Turnell ၂၀၀၉၊ ၅၈)။ ကိုလန
ို ီေခတ်ေငွစုေငွေချးအသင်းများကို စိက
ု ်ပျိးထွန်ယက်ြခင်းအတွက် စရိတ်
စကများ (မျိးေစ့ကဲ့သိုေသာ)၊ ေမွးြမေရးတိရိစာ� န်များဝယ်ယူြခင်း ၊သိုမဟုတ်၊ လယ်ယာေြမအဆင့ြ် မင့် တင်
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သမဝါယမအသင်းများအက်ဥပေဒကို ၁၉၀၄ ခုှစ်တွင် ြပဌာန်းခဲ့ပီးေန�က် ှစ်ေပါင်းှစ်ဆယ်တွင် အြမင့်ဆံုးအြဖစ် အသင်းသားေပါင်း ၉၅,၀၀၀ ေကျာ်

ြဖင့် စုစုေပါင်းေငွစုေငွေချးအသင်းေပါင်း ၄,၀၅၇ ခုရှိခဲ့ပီး ပျမ်းမအားြဖင့် အသင်းတစ်ခုလင် အသင်းသားေပါင်း ၂၃.၄ ရှိခဲ့ပါသည် (Turnell 2009)။
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“အကျိးြဖစ်ထွန်းေစသည့်ရည်ရ�ယ်ချက်များ”အတွက်

ေချးေငွထုတေ
် ချးြခင်းမြပလုပ်ရန်

ကန်သတ်ထားခဲ့ပါသည်။ ဤကန်သတ်ချက်များသည် စီးပွားေရးအတွငး် ေငွေကးဖွံဖိးမ (monetization) ကို
အဟန်အတား ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။
ထိြု ပင် ေငွေစုေငွေချးအသင်းများသည် ေချးေငွထုတေ
် ချးိုင်ေစမည့် လံုေလာက်သည့် အပ်ေငွများကိုလည်း
ဆွဲေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိခေ
ဲ့ ပ။

ထိက
ု ဲ့သိုအေကာင်းအရင်းေကာင့်

ေငွစုေငွေချးအသင်းများကို

ေငွြဖစ်လွယ်မ

် ဟိုဘဏ်များ ဟုေခတွင်သည့် သမဝါယမေငွစေ
ု ချးေငွစနစ်
အေထာက်အပံ့ေပးရန်ရည်ရ�ယ်၍ စီရင်စုအဆင့ဗ
အတွက် ဗဟိုဘဏ်များကို တည်ေထာင်ခဲ့ကပါသည်။ သိုေသာ် ၎င်းတိုသည် ေငွေကးထုတ်ေဝြခင်းမြပေသာ်
လည်း ကိုလိုနအ
ီ ဖွဲအစည်းများမှ ေချးေငွများရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သမဝါယမဗဟိုဘဏ်များကို သမဝါယမ
များက ပိုငဆ
် ိုင်ကပါသည်။

၎င်းတို၏ ဖွဲစည်းမပံုသာန်မှာ ဂျာမနီိုင်ငံသမဝါယမဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ရှိ

ု အခန်းက
ဒီဇက်ဘဏ် (DZ Bank)22 ှင့် ေငွစုဘဏ်များစနစ်ရှိ လန်းစ်ဘန်ကန်း (Landesbanken)23 တိ၏
ကို ယှဉ်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဘဏ်များသည် သမဝါယမေငွစုေငွေချးစနစ်အတွက် သီးြခားဝန်ေဆာင်မများ
ေပးြခင်းအားြဖင့်အသံုးဝင်ိုင်သည်မှာ သံသယြဖစ်ဖွယ်မရှေ
ိ သာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံတွင်သမဝါယမများသည်
ကိုလိုနီဘဏ်များအေပ ဆက်လက်မခ
ှီ ိုေနခဲရ
့ ပါသည်။ ကမ�ာစ
့ ီးပွားေရးပျက်ကပ်သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏စီးပွားေရး
အေပ

ိက
ု ်ခတ်လာသည့်အချိန်တွင်

သမဝါယမစနစ်မာှ

ေငွြဖစ်လွယ်မမလံုေလာက်သည့်အခက်အခဲှင့်

�ကံေတွ ခဲ့ရပီး ပျက်စးီ ခဲရ
့ ပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်ထံမှ သင့ေ
် လျာ်သည့်အေထာက်ပရ
ံ့ ယူိုင်ပါက ထိုကဲ့သိုေသာ ဆံုးံးိုင်ေြခများေလျာ့နည်းမည်မှာ
သံသယြဖစ်ဖွယ်မရှိေသာ်လည်း အခွင့်သင့်သလို လိင
 ်း�ကံစီးြခင်း (free riding) ှင့် ေငွြဖစ်လွယ်မ မလံု
ေလာက်ြခင်းစသည့်

မှားမှားယွင်းယွင်းအေြခအေနှစ်ရပ်

တစ်ချိန်တည်းြဖစ်ပွားခဲ၍
့

သမဝါယမစနစ်ကို

ထိေရာက်မ ြပင်းထန်ခဲ့ပါသည်။ “ြမန်မာိုင်ငံ၏ သမဝါယမစနစ်သည် အေြခခံမူများအားြဖင့် အားေကာင်းခဲ့
ေသာ်လည်း ၎င်းတိ၏
ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
� ်မမာှ အားေကာင်းြခင်းမရှိခေ
ဲ့ ပ။ စနစ်ကို အဖွဲဝင်များ
၏ ‘ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်မ’ှင့် ‘ကိုယ်ထူကိုယ်ထ’ စိတ်ဓါတ်ြဖင့်တည်ေဆာက်ခဲ့ေသာ်လည်း လက်ေတွတွင်မူ
အထက်ေဖာ်ြပပါအခက်အခဲများရှိသည့်အြပင် တာဝန်ယူမ
 ှင့် တာဝန်ခံမမရှိသည့် စနစ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်” ဟု
Turnell (၂၀၀၉၊ ၇၂) က မှတခ
် ျက်ြပခဲ့ပါသည်။ ဦးေဆာင်သူများြပားပီး အလာများစွာြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည့်
ပံုသာန်မှာ ြမန်မာ့သမဝါယမစနစ်၏ သွင်ြပင်လကဏာကဲ့သိုြဖစ်ပီး အေြခခံလူတန်းစားများထံမှ တက်ကွ
သည့် စစ်မှန်ေသာအေထာက်အပံ့မရရှခ
ိ ဲ့ြခင်းကို ထင်ဟပ်ေစပါသည်။ အေကာင်းဆံုးအမွနဆ
် ံုးရည်ရ�ယခ
် ျက်ြဖင့်
တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ်လည်း ကိုလန
ို ီေခတ်ကာလ သမဝါယမေငွစုေငွေချးများ လက်ေတွထူေထာင်မမ
 ှာ မေအာင်
ြမင်ခဲ့ပါ။
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ဒီဇက်ဘဏ်ေအဂျီ သည် Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank ၏အတိုေကာက်ြဖစ်ပါသည် (တိုက်ိုက်ဆိုေသာ်“ဂျာမနီဗဟိုသမဝါယမ

ဘဏ်”)။ ရရန်ပိုင်ခွင့်ပမာဏအရ ဂျာမနီိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကီးဆံုးဘဏ်ြဖစ်ပီး၊ သမဝါယမဘဏ်ခွဲေပါင်း ၉၀၀ ေကျာ်ှင့် ံုးခွဲေပါင်း ၁၂,၀၀၀ ရှိသည်
ဗဟိုအဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ပုဂလိကကေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မအဖွဲများတွင် အကီးဆံုတစ်ခုြဖစ်သည့် Volksbanken
Raiffeisenbanken သမဝါယမေငွေရးေကးေရးကွန်ယက်အတွင်း ဒီဇက်ဘဏ်သည် ဗဟိုအဖွဲအစည်းအေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေကာ်ပိုရိတ်ှင့် ရင်းှီး
ြမပ်ှံမဘဏ်အြဖစ်လည်းေကာင်းှစ်မျိးလံုးကို ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။
23

Landesbanken သည် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအဖွဲတစ်ခုြဖစ်ပီး ေဒသ�ရှင့် ေဒသတွင်း Sparkassen (ေငွစုဘဏ်များ) ၏ ဦးေဆာင်ဘဏ်လုပ်ငန်း

အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ Landesbanken ှင့် Sparkassen ဘဏ်ှစ်ခုလံုးသည် ြပည်သူေရးရာအတွက်ရ ည်ရ�ယ်၍ အမျိးသားှင့်ြပည်နယ်ဘဏ်
လုပ်ငန်းဥပေဒများြဖင့် တည်ေထာင်ထားပါသည်။
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လွတ်လပ်ေရးရပီးကာလ
လွတ်လပ်ေရးရပီးေန�က်ပိုင်းတွင်မူ တိးု တက်မများရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဖက်စစ်ဂျပန်အုပ်စိုးမှင့်အတူ ြမန်မာ
ိုင်ငံ၏ ကိုလိုနီေခတ်ေငွေရးေကးေရးစနစ်မှာ ပျက်သုနး် ခဲ့ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဘဏ်ဟု
ေခတွင်သည့် စစ်မှန်သည့် ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုကို ၁၉၅၂ ခုှစ်တွင်တည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းှင့်အတူ ြပည့်ဝသည့်
ေငွေကးဆိုင်ရာ အချပ်အြခာတစ်ရပ်ကို တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရကချမှတ်ထားသည့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များကို အေထာက်အကူြပေစရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်က တစ်စတ
ိ ်တစ်ပိုင်းလက်ဝါးကီး
အုပ်ထားသည့်

ိုင်ငံေတာ်စက
ို ်ပျိးေရးဘဏ်ှင့်

ိုငင
် ံေတာ်ကးူ သန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များကိုလည်း

တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ိုင်ငံေတာ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များက ဤ အဓိကအခန်းကတွင်
ရှိေနေသာ်ြငားလည်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအသစ်များကို ဘာေငွအနည်းငယ်သာြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့ပီး၊ မေရ�
ေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းများကို အေပါင်ပစည်းအြဖစ်ထားရှ
ိ ိုင်သည့် ေကာင်းစွာရပ်တည်ိုင်ပီးသားလုပ်ငန်း
များအတွက်

ေချးေငွထုတေ
် ချးြခင်းကိုသာ

အဓိကထားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။

ပုဂလိကဘဏ်များအကား

ယှဉ်ပိင်မကိုကန်သတ်ထားသည့်အြပင် ိုင်ငံြခားဘဏ်များအေပ တစ်ဖက်ေစာင်းနင်းြဖစ်သည့် ကန်သတ်
ချက်များဖန်တးီ ၍ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကသာ ေဈးကွကအ
် တွင်း လမ်းမိုးိုငရ
် န် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။
ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအြပင် သမဝါယမများသည်လည်း အေရးပါသည့်စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ ြပန်၍ြဖစ်လာခဲ့
ပါသည်။ သိုေသာ် ၎င်းတိုသည် အေကာင်းဆံုးေသာဝန်ေဆာင်မများအတွက် ေဈးကွက်အတွင်း ဝင်ေရာက်ယှဉ်
ပိင်ြခင်းမြပခဲ့ေပ။ ြပည်သူများသည် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ ၊သိမ
ု ဟုတ်၊ သမဝါယမဘဏ်များမှ ေချးေငွရယူိုင်ြခင်း
မရှိပါက ၎င်းတိုအေနြဖင့် အတိးု န်းအလွန်အမင်းရယူသည့် တရားမဝင်ေငွေချးသူများထံမှ ရယူရမည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ထိုေကာင့် တိးု တက်မအချိရှိေသာ်လည်း တရားဝင်ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် စီးပွားေရး
ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် လံုေလာက်သည့်ေချးေငွများ ထုတေ
် ချးမမရှိြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ပထဝီဝင်အရ
အစွန်အဖျားေဒသများသို

ေချးေငွထုတေ
် ချးမများမေရာက်ရှိသည့်

အားနည်းချက်မေ
 ကာင့်လည်းေကာင်း

် ျင်မများကို
(ေလ့လာသူများက ထိုဒုတိယအချက်သည် အဆံးု စွန်အားြဖင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဆနက
မီးထိုးေပးသကဲ့သိုြဖစ်ေစသည်ဟု ယူဆ) လွတ်လပ်ေရးရပီးေန�က်ပိုင်းေခတ် စီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်ချက်မှာ
ေယဘုယျအားြဖင့် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာြဖစ်ခဲ့ပါသည်။
သိုေသာ်လည်း ေငွေကးဆိုငရ
် ာအချပ်အြခာဆိုသည်မှာ ဗဟိုဘဏ်တစ်ခတ
ု ည်ေထာင်ြခင်းထက် ပိုမိုကျယ်ြပန်
ပီး၊ အစိုးရအေနှင့် ြပည်သူဘာေရးဆိုင်ရာကိစရ
 ပ်များကို တာဝန်သိစွာစီမခ
ံ နခ
် ွဲမများ လုပ်ေဆာင်ရန်လည်း
လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်မှာ ြဖစ်မလာခဲ့ေပ။ လွတ်လပ်ေရးရပီးကနဦးေှ�င်းပိုင်းကာလ အုပခ
် ျပ်မစနစ်
ေကာင့် စီးပွားေရးမတည်မငိမ်မြဖစ်ေစခဲ့ပီး၊ အကျိးဆက်အေနှင့် ၁၉၆၂ ခုှစ်တွင် ဒီမက
ို ရက်စီ ေရ�းေကာက်
ခံအစိုးရကို

ပိလဲခဲ့ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်အာဏာကို

လေ
ဲ ြပာင်းယူခဲ့သည့်

စစ်တပ်မှ

ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ

ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်း (၁၉၆၂-၁၉၈၈) လက်ထက်တင
ွ ် ဘဏ်များအားလံုးကို ိုင်ငံပိုင်အြဖစ်ြပလုပ်ခဲ့ြခင်း၊ ြပည်တွင်း
သံုးေငွစကများကို အကိမေ
် ပါင်းများစွာဖျက်သိမး် ခဲ့ြခင်းအြပင် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးသည် ေငွေကးအသံုးြပသည့်
ေခတ်မတိုင်မီ ကုန်စည်အချင်းချင်း ဖလှယ်သံုးစွဲသည့အ
် ဆင့
် ှင့် အထက်မှေအာက်သအ
ို ဆင့်ဆင့်အမိနေ
် ပး
အုပ်ချပ်သည့်အေြခအေနသို ေန�က်ေကာင်းြပန်လှည့်သွားခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်များကို ဘဏ်တစ်ခုတည်းအေန
ြဖင့် ေပါင်းစည်းခဲ့ပီး၊ ၎င်းကို ၁၉၇၂ ခုှစ်တွင် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ြမန်မာ့စိုက်ပျိးေရးဘဏ်ှင့် ြမန်မာ့

ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ် များအြဖစ် ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ သမဝါယမများသည် ေကျးလက်ေနြပည်သူ
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များကို ထိနး် ချပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်လာခဲ့ပါသည် (Ferguson ၂၀၁၃)။ ဤစနစ်၏ေအာင်ြမင်မမှာ မဆို
သေလာက်သာ ေကာင်းကွက်ရခ
ှိ ဲ့ပါသည် (ပံု-၁ ကို ကည့ပ
် ါ)။
၁၉၈၇ ခုှစ်တွင် ေန�က်ဆံုးအကိမ် ေငွစကဖျက်သိမး် မြပလုပ်ခဲ့ြခင်းသည် ေအာင်ြမင်မမရခဲ့သည့် ဆြပမ
အတွက် လံေဆာ်မတ
 စ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့ပီး၊ ိုင်ငံေတာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးှင့် တရားဥပေဒစိးု မိုးေရးေကာင်စီ (SLORC)
၏အာဏာသိမ်းယူမက
 ို ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ ထိေ
ု န�က် ပုဂလိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေဈးကွက်သိုြပန်လည်
ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းှင့်

ိုင်ငံြခားဘဏ်များအပါအဝင်

ပုဂလိကဘဏ်များတည်ေထာင်ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းတိက
ု ို

လုပ်ေဆာင်၍ စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအတွက် ြဖည်းြဖည်းချင်း လမ်းဖွင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ
ေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဂလက
ိ ဘဏ်များကို “လိုင်စင်ထတ
ု ်ေပးြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း၊ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းှင့်
ကပ်မတ်ကွပက
် ဲြခင်း” တိုအတွက် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲအစည်းြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ အချက်အြခာကျသည့် မိြပ
ဗဟိုများြဖစ်သည့် ရန်ကုန်ှင့် မ�ေလးမိများ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မသ
 ည် ိုင်ငံ၏ ပျမ်းမစီးပွားေရး
တိုးတက်မ
 န်းကို ဆွတ
ဲ င်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း SLORC လက်ထက်ကာလများသည် ေပျာ်ရ�င်ဖွယ်ှစ်များ မြဖစ်ခဲ့
ေပ။
အေစာပိုင်းကာလအတွငး် သိသာမရှိသည့် အဓိကတိးု တက်မမှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များမှ ပုဂလက
ိ
ကသိုစတင်၍ ေချးေငွများထုတ်ေချးြခင်းေကာင့် ိုင်ငံပိုင်ကသိုထုတေ
် ချးမမှာ သိသာစွာကျဆင်းလာြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် အဆိုပါ ေချးေငွစန်းထလာသည့အ
် ေြခအေနကို ထိနး် မထားိုင်ခဲ့ပါ။ ထိက
ု ာလအတွင်း
ခိုနီများှင့် ပမာဏ အလွန်ကီးမားစွာေချးယူထားသည့် ပုဂိလ်တစ်ဦိးချင်းစီသို ေချးေငွအေြမာက်အြမား
ထုတ်ေချးခဲ့ပါသည်။

ပုဂလိကဘဏ်များအေပ

ထိေရာက်စွာကီးကပ်ိုင်ြခင်းမရှိသည့်အြပင်

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းအများအြပားကျဆံးု ခဲ့ြခင်းေကာင့်

၂၀၀၃

ခုှစ်တွင်

တရားမဝင်

အဓိကဘဏ်ကီးများ

ပိတ်သိမ်းခဲရ
့ ပီး ကီးမားသည့် ဘာေရးအကျပ်အတည်းတစ်ရပ်ကို ြဖစ်ေပေစခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်မှလည်း
လံုေလာက်သည့် ေငွြဖစ်လွယ်မအေထာက်အပံ့မေပးိုငခ
် ပ
ဲ့ ါ။ ထိုေငွြဖစ်လွယ်မအကျပ်အတည်းမှ ေကွးမီ
အကျပ်အတည်းတစ်ရပ်ကို ဦးတည်သွားခဲ့ပီး

ြပင်းထန်သည့်စီးပွားေရးတံဆ
ု ိုင်းမကို

ြဖစ်ေပေစခဲ့ပါသည်။

ဤကဲ့သို အကျပ်အတည်းြဖစ်ရြခင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် မှာ ဘဏ်များှင့် အစိုးရအရာရှိများ၏ လှည့်စားမှင့်
အမှားအယွင်းများေကာင့်သာမက ဘဏ်များ၏ေန�က်ဆးံု အားထားရာအြဖစ် ဗဟိုဘဏ်က ခိုင်မာစွာ မရပ်
တည်ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည် (Turnell ၂၀၀၃)။
သမတဦးသိနး် စိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ြပလုပ်ခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၃ ခုှစတ
် ွင်
ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပေဒသစ်ကို ြပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် သီးြခားလွတ်လပ်သည့် အဖွဲ
အစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်လာခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် “စည်းမျဉ်းေလးခု” (မတည်ေငွရင်းလံုေလာက်မ
ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်များအမျိးအစားသတ်မတ
ှ ်ြခင်းှင့် လျာထားြခင်းဆိုငရ
် ာစည်းမျဉ်း၊ ပမာဏကီး
မားေသာေကွးမီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းှင့် ေငွေကးလွယက
် ူမအချိး သတ်မတ
ှ ်ြခင်းဆိုငရ
် ာစည်းမျဉ်း) သည်
ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကို ပိုမိုအားေကာင်းေစခဲ့ပါသည်။

အထူးသြဖင့် NLD အစိုးရ တက်လာပီးေန�က်ပိုင်း

ပုဂလိကေချးေငွမှာ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ပီး စီးပွားေရးမှာ သိသာစွာ တိးု တက်လာခဲ့ပါသည်။ ပံု-၇ ကို
ကည့်ပါ။ ယခင်ဆယ်စုှစအ
် တွင်း အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများမှာ သိသာစွာတိုးတက်လာခဲ့ပီး
ပံုမှန်ေငွေရးေကးေရးစနစ်ှင့်ကင်းကွာေနသည့်

ဝင်ေငွနည်းပါးသူများကို

ဦးတည်၍

ေငွေရးေကးေရးဝန်

ေဆာင်မေပးြခင်းသည် အေရးပါသည့်ကတစ်ခုြဖစ်လာပါသည်။ အစိုးရကလည်း အားလံးု ပါဝင်သည့် ေငွေရး
34
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၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ေကးေရးစနစ်သည် ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလာ့ချိုင်မည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်းကို ပိုမိုန�းလည်သေဘာ
ေပါက်လာပီး၊ ၎င်းကို အေရးပါသည့်အခန်းကတွင် ထားရှိပါသည်။
ဤကဲ့သို လိင်းထန်ေလထန်လှသည့် ေငွေကးှင့်ဘာေရးသမိုင်းေကာင်းမှ ရရှိလာသည့်သင်ခန်းစာမှာ
ရှင်းလင်းပါသည်။ ယင်းမှာ စီးပွားေရးတိးု တက်ရန် ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မ လိုအပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရ
သည် ေမခိုစီးပွားေရးမူေဘာင် အထူးသြဖင့် ဘာေရးစည်းကမ်း (budget discipline) လိက
ု ်န�ေဆာင်
ရ�က်ြခင်းတိုအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဘဏ်များဘက်ကလည်း ပုဂလိကရင်းှးီ ြမပ်ှံမအတွက် ဘာေငွ
ြဖည့်ဆည်းေပးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ထိက
ု ှစ်ရပ်လးံု မှာ ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွေကးမူဝါဒအေပ
အခိုင်အမာအေြခြပသြဖင့် ဗဟိုဘဏ်သည် ေမခိုစီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေဈးန်းများတည်ငိမ်မှင့် မိုက်ခို
စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေငွြဖစ်လွယ်မစီမံခန်ခွဲြခင်းစသည့် ှစ်ဘက်အကား ဟန်ချက်ညီမမရှိေစေရးကို ထိနး် သိမ်း
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ပံု-၇။

ြပည်တွင်းေချးေငွှင့်ဂျီဒီပီအချိး

Domestic Credit as % of GDP
80

40
30
20
10

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Domestic credit to government setor (%of GDP)
Domestic credit to private sector (% of GDP)
အစိုးရကသိုထုတ်ေချးေငွ (ဂျီဒီပီှင့် ိင်းယှဉ်အချိး)
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ဇစ်ြမစ်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကးရန်ပံုေငွအဖွဲ
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၄။

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

မျက်ေမှာက်ကာလ ြမန်မာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစ်

မျက်ေမှာက်ကာလ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးေဈးကွက်မာှ ဘာေတွပါဝင်ေနသလဲ။ ေငွေရးေကးေရး
ေဈးကွကမ
် ာှ အစပျိးေနဆဲကာလြဖစ်ပါသည်။ စာရင်းဝင်ကုမဏီ ၅ ခုသာရှိသည့် စေတာ့အိတစ
် ်ချိနး် မှာ
ေသးငယ်ပီး၊ ၎င်း၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမစံန်းမှာ ိုင်ငံတကာတွင် လက်ခံိုင်ဖွယ်ရာမရှေ
ိ သးပါ။ 24 ထွနး် သစ်စ
23

ေငွေချးစာချပ်ေဈးကွက်ငယ်တစ်ခရ
ု ှိေသာ်လည်း အစိုးရကသာ ေငွေချးစာချပ်များကို တစ်ဦးတည်းထုတေ
် ဝသူ
အြဖစ် ေဆာင်ရက
� ်လျက်ရှိပါသည်။ ထုတေ
် ဝေရာင်းချထားသည့် အစိုးရေငွေချးစာချပ် တန်ဖိုးစုစေ
ု ပါင်းမှာ ကျပ်
၆,၉၅၉.၉ ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒလာ ၄.၆ ဘီလီယံ) ရှိပီး၊ စုစေ
ု ပါင်းဘဏ်စနစ်တစ်ခုလံုး လက်ကျန်ရှင်း
် ွင် အဓိကပါဝင်
တမ်း၏ ၁၀.၆ ရာခိုင်နး် ှင့် ညီမပါသည် (ပံု-၄ ကို ကည့်ပါ)။ 25 ေငွေချးစာချပ်ေဈးကွကတ
ေဆာင်ရက
� ်သူများမှာ

ဘဏ်များြဖစ်ပါသည်။

သမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးအဖွဲအစည်းများ

ပါဝင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများစွာရှိေသာ်လည်း ဘဏ်များကဲ့သို ိုင်ငံ၏
ဂျီဒီပီကို များစွာြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ြခင်းမရှိေပ။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ သမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရး
ေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည်
ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်သည့်ိုင်ငံများရှိ

ထွန်းသစ်စိုင်ငံများတွင်

အေရးပါသည့်အခန်းကမှပါဝင်ေနေသာ်လည်း

အဖွဲအစည်းများကဲ့သို

ပ်ေထွးသည့်လူမဖူလံုေရးအစီအစဉ်များမရှိေပ။

သမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ဘဏ်ှင့် အချိေသာ (သမားိးု ကျ
ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မများကို လက်လှမ်းမမီသည့်) ြပည်သူများအကား ကားခံအြဖစ်ေဆာင်ရက
� ်ေပးပီး၊ ေငွေရး
ေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို

လက်လှမ်းမီေစပါသည်။

သိုေသာ်လည်း

သမဝါယမများှင့်

အေသးစား

ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများသည် ဘဏ်များမဟုတ်ြခင်းေကာင့် ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွြဖစ်လွယ်မအေထာက် အပံ့
ကို မရရှိိုင်ေပ။ သိုပါ၍ ြမန်မာ့သမဝါယမသမိုင်းေကာင်းအရ ၎င်းတိက
ု ို လံေ
ု လာက်သည့် ေငွြဖစ်လွယ်မ
အေထာက်အပံ့ေပးိုငရ
် န်ှင့်

ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့်ေဒသများမှ

အချက်အြခာကျသည့်မိြပေဒသများသို

ဘာေငွများ စီးထွက်မသွားရန်အတွက် ယ�ရားတစ်ရပ်တည်ေဆာက်ရန် အေရးကီးပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း
ှင့် ဘဏ်မဟုတ်သည့်ကများကို ဆက်လက်ေလ့လာတင်ြပသွားပါမည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းက
ြမန်မာိုင်ငံ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ 26 အရ “ဘဏ်” ဆိုသည်မှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်
25

ရ�ကရ
် န်အတွက် ဗဟိုဘဏ်က လိုင်စင်ထုတ်ေပးထားသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါ
ဥပေဒတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချက်များစွာကို အမျိးအစားခွဲြခားသတ်မှတ်ထားသည်။ ကူးသန်းေရာင်း
ူ ျားက ထုတ်ေပး
ဝယ်ေရးဘဏ်လုပ်ငန်း တွင် အပ်ေငွအမျိးမျိးလက်ခံြခင်း၊ ဘဏ်ှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ�က်သမ
ေသာ ၊သိုမဟုတ်၊ ေပးသွင်းေသာ ချက်လက်မတ
ှ ်များကို ေငွထုတ်ေပးသည့်လုပ်ငန်းှင့် ေငွေကာက်ခေ
ံ ပးသည့်
လုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။ ဖွံဖိးေရးဘဏ်လုပ်ငန်း တွင် သက်တမ်းတစ်ှစ်ထက်ေကျာ်လွန်ေသာ စာရင်းေသ
အပ်ှံေငွများကိုသာလက်ခံပီး အစိးု ရအဖွဲက သတ်မှတခ
် ျက်များှငက
့် ိုက်ညီသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းက
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https://www.mmtimes.com/business/18753-yangon-stock-exchange-weak-on-corporate-governance-rules-observers.html
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ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ Quarterly Financial Statistics Bulletin 2019, အတွဲ ၃၊ ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ စာမျက်ှ� ၄၇
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ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ၊ (၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၀ ။)၊ ၁၃၇၇ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်

(၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်)
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များသို ေချးေငွြဖည့်ဆည်းေပးေသာ လုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။ ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း

များသည် ေငွေရးေကးေရးကုမဏီလုပ်ငန်းများ (finance companies)၊ အငှားချထားသည့်လုပ်ငန်း (leasing)၊
ေကွးမီများဝယ်ယူေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း (factoring)၊ ေချးေငွတက
ို င်လုပ်ငန်း (credit tokens)၊ ေငွေကး
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း (money services) ှင့် အြခားေချးေငွဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ (any other credit
ိ န်ပံုေငွများကို
services) ကိေ
ု ဆာင်ရ�က်ပါသည်။ ေငွစုေငွေချးအသင်းများသည် အသင်းဝင်များ၏ စာရင်းရှရ
အသံုးြပ၍ စားသံးု မအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မအတွက်ြဖစ်ေစ
အေသးစားေချးေငွများထုတ်ေပးြခင်းကို ေဆာင်ရက
� ်သည်လ
့ ုပ်ငန်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ေန�က်ဆးံု အေနြဖင့်

ဇယားဝင်အဖွဲအစည်းများ ဆိုသည်မှာ အြခားသီးြခား ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တည်ေထာင်ထားသည့် အဖွဲ
အစည်းများြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် အချိေသာလူအုပ်စမ
ု ျား ၊သိုမဟုတ်၊ ရပ်ရ�ာအသိက
ု ်အဝန်းတစ်ခအ
ု တွက်
ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများေပးပီး ေငွစုေငွေချးအသင်းများြဖစ်ကသည့် စာတိုကေ
် ငွစုဘဏ် (postal
saving bank)၊ ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဘဏ် (rural development bank)၊ စိက
ု ်ပျိးေရးဘဏ် (agricultural
bank) ှင့် အထူးသြဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင
် န်းဥပေဒအရ လိုင်စင်ထုတေ
် ပးထားသည့် အေသး

စားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ စသည့် အဖွဲအစည်းများ ပါဝင်သည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကနယ်ပယ်
ဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ြပဌာန်းချက်များအရ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ် ၄ ဘဏ်၊ ြပည်တွင်း
ပုဂလိကဘဏ် ၂၇ ဘဏ်ှင့် ိုင်ငံြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲ ၁၄ ခုတိုပါဝင်သည်။ စုစုေပါင်းလက်ကျန်ရှင်းတမ်း
အေြခအေနကို ပံု-၄ တွင် ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းကမှာ နက်ိင်းမ
မရှိေသးပါ။ ဘဏ်အပ်ေငွစုစေ
ု ပါင်းပမာဏမှာ ဂျီဒီပီ၏ ၃ ပံု ၁ ပံုသာရှိပီး၊ ဖွံဖိးမပိုရှိသည့် အာဆီယံှင့်
စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအဖွဲ (OECD) အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့်ိင်းယှဉ်ပါက များစွာ
နည်းပါးေနဆဲြဖစ်ပါသည် (ပံု-၈ တွင် ကည့်ပါ)။ ဘဏ်များ၏ ပုဂလိကေချးေငွပမာဏမှာ ဂျီဒီပ၏
ီ
၁၈.၈
ရာခိုင်နး် သာရှိပီး၊ အိမန
် ီးချင်းိုင်ငံများြဖစ်ကသည့် ထိုငး် ၊ မေလးရှားှင့် စင်ကာပူိုင်ငံတိုမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်န်း
ှင့်အထက်ရှိပါသည် (ပံ-ု ၉ ကို ကည့်ပါ)။ ေချးေငွများကို တရားဝင်လမ်းေကာင်းမှတဆင့် ပိုမရ
ို ရှေ
ိ စ
သည့်နည်းလမ်းြဖင့် ဘဏ်များကိုအသံးု ြပလျက် အားလံးု ပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ် တည်ေဆာက်ိုင်
ေရးသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိးု တက်မတ
 င
ွ ် အေရးကီးသည့် အခန်းကတွင် ပါဝင်လျက်
ရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် ပုဂလိကက ဆန်းသစ်တည်ထွင်မှင့် ယှဉ်ပိင်မတိုကိုြမင့်တင်ြခင်းလည်း အပါအဝင်
ြဖစ်ပါသည် (ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ၊ ၂၀၁၈ ၊ ၃၃)။ ထိုေကာင့် ရင်းှးီ ြမပ်ှံမများကို တိုးြမင့်ိုင်ရန်ှင့်
စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်ေစရန်တိုအတွက်

ပုဂလိကကူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များ၏

အခန်းကမှာ

အလွန်အေရးပါဆဲြဖစ်ပါသည်။
ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအနက် ရရန်ပိုငခ
် ွင့်များ၊ အပ်ေငွများှင့် စုစုေပါင်းထုတ်ေချးေငွများအရ ြမန်မာ့စီးပွားေရး
ဘဏ်သည် အကီးဆံုးြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံှင့်အဝှမ်း ဘဏ်ခေ
ွဲ ပါင်း ၃၀၈ ခုခန်ရှိပီး၊ သမားိုးကျဘဏ်လုပ်ငန်း
ဝန်ေဆာင်မများေပးလျက်ရှိပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များတွင် ဒုတိယအကီးဆံုးမှာ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရး
ဘဏ်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းဘဏ်သည် ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် ေချးေငွထုတ်ေပးသည့် အဓိကဘဏ်ြဖစ်
ပီး၊ ိုင်ငံအဝှမ်းတွင် ေကျးရ�ာေပါင်း ၁၀,၀၀၀ ေကျာ်မှ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက
� ်သူေဖာက်သည်ေပါင်း ၂ သန်း
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ခန်ကို ေချးေငွများထုတေ
် ပးလျက်ရှိပါသည်။ သီးှံစက
ို ်ပျိးမအတွက် ရာသီအလိုကေ
် ချးေငွများှင့် လယ်ယာ
သံုးစက်ပစည်းှင့် ကိရိယာများဝယ်ယူေရးအတွက် ကာလရှည်ေချးေငွများကို ထုတ်ေချးပါသည်။ ြမန်မာ့ရင်းှးီ
ြမပ်ှံမှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်သည် စက်မလက်မလုပ်ငန်းများအတွက် ဘာေငွြဖည့်ဆည်းေပး
ပီး၊ ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ်သည် ိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပေ
် ဆာင်ပါသည်။
ပုဂလိကဘဏ်များသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းက ေခတ်မီတိုးတက်ေစရန်အတွက် အဓိကေမာင်းှင်အားများြဖစ်
ပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၏ အပ်ေငွပါဝင်မအချိးမှာ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ၆၀ ရာခိုင်န်းရှိခရ
ဲ့ ာမှ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်
၃၅ ရာခိုင်နး် သိုကျဆင်းခဲ့ပါသည် (GIZ ၂၀၁၈)။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ပုဂလက
ိ ဘဏ်များသည် ဘဏ်လုပ်ငန်း
က စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင၏
့် ၅၅ ရာခိုင်နး် ၊ အပ်ေငွ၏ ၆၆ ရာခိုင်န်းှင့် ေချးေငွ၏ ၈၂ ရာခိုင်န်းအသီးသီး
ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ယင်းအချက်အလက်များအရ ပုဂလိကဘဏ်များက ဖန်တီးလိက
ု ်သည့် အပ်ေငွအများအြပား
သည် အေြခခံအားြဖင့် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကကိုင်ေဆာင်ထားခဲ့သည့် အပ်ေငွများြဖစ်လိမ့်မည် နး် ဆိုေနပါ
သည်။
ပံု-၈။
အပ်ေငွှင့်ဂျီဒီပီအချိး (ရာခိုင်န်း)
150.0

122.6
114.5 119.5

100.0
50.0

130.3

64.0 64.1 66.0
16.7 23.9

33.3 34.4

0.0

ပံု-၉။
ဘဏ်များမှထုတ်ေချးသည့်
ပုဂလိကေချးေငွှင့်ဂျီဒီပီအချိး (ရာခိုင်န်း)
200.0

149.1
129.2138.5
112.8113.9120.1

150.0
100.0
50.0

17.0 18.8

48.8
31.9 41.4

73.8

0.0
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ဘဏ်လုပ်ငန်း စုဖွဲမအေြခအေန
ြမန်မာိုင်ငံသည် အာဆီယံိုင်ငံများတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းစုဖွဲမ (banking concentration) အေြခအေန
အြမင့်ဆံုးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ေနပါသည် (ပံု-၁၀ တွင်ကည့်ပါ) ။ 27 ပုဂလိကဘဏ်ကီး ၃ ဘဏ်မာှ ဘဏ်လုပ်ငန်း
26

ကကို လမး် မိုးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစတ
် ွင် ပုဂလက
ိ ဘဏ် ၂၇ ဘဏ်တ၏
ို ဘဏ်ခေ
ွဲ ပါင်း ၁၅၁၃ ဘဏ်
အနက် တစ်ဝက်ေကျာ်၊ တစ်နည်းဆိုေသာ် ဘဏ်ခွဲေပါင်း ၈၁၉ ခုမှာ ထိပ်သီးဘဏ် ၃ ခု၏ ဘဏ်ခွဲများ
ြဖစ်ပါသည်။ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် အကီးဆံးု ဘဏ် တစ်ဘဏ်ြဖစ်ပီး အပ်ေငွေဈးကွက်ေဝစု ၄၁ ရာခိုင်နး်
ကိုလည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်သည် ၁၇ ရာခိုင်န်းကိုလည်းေကာင်း၊ သမဝါယမဘဏ်သည် ၁၁ ရာခိုင်နး်
ကိုလည်းေကာင်း အသီးသီးပိုင်ဆိုင်ထားကပါသည် (GIZ ၂၀၁၈၊ ၄၁)။ အမည်န�မအရ သမဝါယမဘဏ်ဟု
ေခတွင်ေသာ်လည်း သမဝါယမလုပ်ငန်းမဟုတ်သည်ကို ေအာက်တွငေ
် တွြမင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိထ
ု ိပ်သီး
ဘဏ် ၃ ဘဏ်မတ
ှ ပါးဘဏ်အများစုသည် အလွန်ေသးငယ်သည့်ဘဏ်များြဖစ်ကပါသည်။ ပုဂလက
ိ ဘဏ် ၁၃
ဘဏ်မှာ အပ်ေငွေဈးကွက်ေဝစု၏ ၁ ရာခိုင်န်းေအာက်ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�ကေ
် နကရပါသည်။ ယင်းဘဏ်
ငယ်များအနက်မှ အများအြပားသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုြပည့်မီေစေရး ုနး် ကန်ေန
ရသည်မှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာမရှိေပ။
ပံု-၁၀
အာဆီယံိုင်ငံများအတွင်း ဘဏ်များစုဖွဲမအေြခအေန
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ကမ�ာ့ေငွေရးေကးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများ၊ ကမ�ာ့ဘဏ်၊ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ

ကမ�ာ့ဘဏ်၏ ကမ�ာလံုးဆိုင်ရာေငွေရးေကးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် (၂၀၁၄) ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကူးသန်းေရာင်း

ဝယ်ေရးဘဏ်များအားလံုး၏ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တွင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်ကီး သံုးဘဏ်၏ပါဝင်မအချိးြဖစ်သည်။ စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်တွင်
ဝင်ေငွရရှိသည့်စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ ေငွသားှင့် သက်တမ်းေစ့ေရာက်သည့် အြခားဘဏ်များရှိအပ်ေငွများ၊ အေပါင်ဆံုးအိမ်�ခံေြမများ၊ န�မည်
ေကာင်း၊ အြခားေသာထိေတွ၍မရသည့်ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ လက်ရှိအခွန်ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့အခွန်ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ ရပ်ဆိုင်းထားသည့်လုပ်ငန်းများှင့်
အြခားေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်များပါဝင်သည်။
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ေဒသတွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မညီမမအေြခအေန
ဘဏ်ခွဲအေရအတွက်မာှ

လူဦးေရှင့်ိင်းယှဉ်ပါက

နည်းပါးေနဆဲြဖစ်ပီး၊

တရားဝင်

ေငွေရးေကးေရး

ဝန်ေဆာင်မများကို အများြပည်သူများ လက်လှမး် မီိုင်မ နည်းပါးေနေသးသည်ကို န်ြပလျက်ရှိေနသည်။
၂၀၁၆ ခုှစတ
် ွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌အရ�ယ်ေရာက်သဦ
ူ းေရ ၁၀၀,၀၀၀ အတွက် ဘဏ်ခွဲအေရအတွက်မှာ ၃.၄၁ ဘဏ်
သာရှိပီး ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင် ၈.၈ ဘဏ်၊ မေလးရှားိုငင
် ံတင
ွ ် ၁၁.၂ ဘဏ်ရှိပါသည်။ ပုဂလိကဘဏ်ခွဲ လမး် �ခံ
ိုင်မမှာ ေဒသများအကား ညီမမမရှိပဲ၊ အထူးသြဖင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများမှ ပုဂလိကဘဏ်များကို များစွာ
လက်လှမ်းမမီသကဲ့သိုြဖစ်ေနပါသည်။ ဤအားနည်းချက်သည် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအကား ဘဏ်
အေရအတွက်ှင့် ေချးေငွထုတေ
် ချးမပမာဏမညီမမကိုလည်း ထင်ဟပ်ေစပါသည်။
ြမန်မာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်အတွင်း ရန်ကုနတ
် ိုင်းေဒသကီးသို ေချးေငွထုတေ
် ချးထားမအေြခအေနှင့် မ�ေလး
တိုင်းေဒသကီးများသို ထုတ်ေချးထားမအေြခအေနကို ဇယား-၂ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ပုဂလိကဘဏ်များ
၏ စုစုေပါင်းေချးေငွထုတေ
် ချးထားမပမာဏမှာ ကျပ် ၂၃.၆ ထရီလီယံရှိပီး၊ ယင်းပမာဏမှာ တစ်ဦးချင်းအလိုက်
ပျမ်းမထုတ်ေချးမအားြဖင့် ကျပ် ၄၆၉,၅၃၂ (အေမရိကန်ေဒလာ ၃၁၃) ရှိပါသည်။ သိုေသာ် ရန်ကုန်တိုင်း
ေဒသကီးအတွင်း ပုဂလိကဘဏ်များ၏ေချးေငွထတ
ု ်ေချးမမှာ တစ်ိုင်ငံလံုးသို ထုတ်ေချးမ၏ ၈၀ ရာခိုင်နး်
နီးပါရှိပီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ လူဦးေရြဖင့်တွက်လင် တစ်ဦးချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၂.၅၅၃ သန်း
(အေမရိကန်ေဒလာ ၁,၇၀၂) ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဒုတိယဖွံဖိးမအရှိဆးံု ြဖစ်သည့် မ�ေလးတိုင်းေဒသ
ကီးသို ထုတ်ေချးမသည် ရန်ကုနတ
် ွင် ထုတ်ေချးထားသည့ပ
် မာဏှင့်ိင်းယှဉ်ပါက သိသာစွာနည်းပါးပါသည်။
မ�ေလးတိုင်းေဒသကီးသို စုစုေပါင်းေချးေငွထုတ်ေချးထားမပမာဏမှာ ကျပ် ၁၁.၅ ထရီလီယံ ရှိပီး၊ စုစုေပါင်း
ထုတ်ေချးမ၏ ၁၁.၅ ရာခိုင်န်းသာရှိပါသည်။ ယင်းပမာဏသည် မ�ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ လူဦးေရ
ြဖင့်တွက်လင် တစ်ဦးချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၄၃၈, ၉၉၉ (အေမရိကန်ေဒလာ ၂၉၂) ှင့်ညီမပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်
သည် စုစုေပါင်းေချးေငွ၏ ၂ ရာခိုင်နး် သာရရှိပီး လူတစ်ဦးချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၈၂,၂၀၃ (အေမရိကန်ေဒလာ
၅၄.၈) ြဖစ်ပီး၊ ကချင်ြပည်နယ်အေနြဖင့် စုစုေပါင်းေချးေငွ၏ ၀.၃ သာရှ၍
ိ တစ်ဦးချင်းပျမ်းမ ကျပ် ၄၁,၆၃၇
(အေမရိကန်ေဒလာ ၂၇.၇၅) သာ ရှိပါသည်။ ေချးေငွအနည်းဆံုး ထုတ်ေချးေပးထားသည့်ေဒသမှာချင်းြပည်
နယ်ြဖစ်ပီး၊ စုစုေပါင်းကျပ် ၅၉၂ သန်း (အေမရိကန် ေဒလာ ၄၀၀,၀၀၀) ြဖင့် တစ်ဦးချင်းပျမ်းမ တစ်ေဒလာ
ေအာက်သာထုတ်ေချးထားပါသည်။ (ဒုတိယဖွံဖိးမအြမင့်ဆံုး) မ�ေလးတိုင်းေဒသကီးသို ေချးေငွထုတ်ေချး
ထားမပင်လင် တစ်ိုင်ငံလံုး၏ပျမ်းမအဆင့်ေအာက်တွင်သာရှိပါသည်။
တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအလိုက် တစ်ဦးချင်းေချးေငွထုတ်ေချးမမှာ ညီမမမရှိံုမမက အလွန်ပင်နိမ့်ပါး
ေနသည်။ ဤအချက်သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးစနစ်မှာ ဖွံဖိးမမရှိေသးသည်ကို န်ြပလျက်ရှိ
ပါသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းှင့်

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းအကား

ကွာြခားမကို

မသိေသာ်လည်း

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ပဲခးူ ှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတို၏ အေြခအေနမှာ ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်
ိင်းယှဉ်ပါက ြမင့်မားပါသည်။ ယင်းေဒသများ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာေကာင်းများေကာင့် လိုအပ်
သည့်အစီအမံများအတွက် ေချးေငွပိုမိုလိုအပ်လာိုင်သည့် အေကာင်းြပချက်ေကာင့်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ေယဘုယျ
အားြဖင့် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များတွင် လူဦးေရပမာဏ ြမင့်တက်လာသည်ှင့်အမ ဘဏ်ဖွင့်လှစ်မ
အေရအတွက်မှာ များြပားလာသည်ကိုေတွရှိရပါသည် (လူဦးေရှင့် ဘဏ်ဖွင့်လှစ်မအေရအတွက်မှာ အေပါင်း
လကဏာေဆာင်ေသာ်လည်း ကျဆင်းသည့တ
် ိုးတက်မန်း (diminishing rate) ြဖစ်သည်ကို
40
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ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။) ရန်ကန
ု ်၊ မ�ေလးှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးများတွင် လူတစ်ဦးကျလင်ရှိသည့် ပျမ်းမ
ဘဏ်အေရအတွက်မှာ အြမင့်ဆံုးြဖစ်ပါသည်။
ေချးေငွြဖန်ြဖးမအေြခအေနအရ ယေနဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်သည် စီးပွားေရးအချက်အြခာကျသည့်ေဒသတစ်ခု
အေပတည်မှီသည့် ဝင်ိုးတစ်ခုဖွံဖိးတိးု တက်မပံုစံ (One Polar Development Model) အေပ အေြခြပ
ထားေကာင်း သက်ေသြပေနပါသည်။ အြဖစ်ိုင်ဆံုးမှာ မ�ေလးတိုင်းေဒသကီးအေနြဖင့် ဖွံဖိးတိးု တက်မ၏
ဒုတိယဝင်ိုးြဖစ်လာဖွယ်ရှိပါသည်။ ကျန်စးီ ပွားေရးတစ်ရပ်လံုးမှာ အလွန်နိမ့်ပါးသည့် ေငွေရးေကးေရးဖွံဖိး
တိုးတက်မအဆင့်ြဖင့် လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာ့ေငွေရးေကးေရးစနစ်သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း - MSDP (၂၀၁၈ – ၂၀၃၀) တွင် ေဖာ်ြပ
ထားေသာ ရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည့် ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မရည်မှန်းချက်ကို အေထာက်အကူမြဖစ်
ေသးေချ။ ချင်း၊ ကယား၊ ကချင်ှင့် ရခိုင် စသည့်ြပည်နယ်များသည် ဘဏ်ေချးေငွကို လက်လှမ်းမှီိုငရ
် န် ခက်ခဲ
ေနသည်မှာ သိသာေနပါသည်။
ရန်ကုန်ှင့် မ�ေလးတိုင်းေဒသကီးတိသ
ု ည် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏ ေချးေငွေဝစု အေတာ်များများကိုရရှိသည်
ကိုသိသာစွာေတွြမင်ရပီး၊ အဆိုပါအေြခအေနမှာ မကာမီကာလအတွငး် ေြပာင်းလဲသာွ းိုင်မည့်လကဏာမရှိ
ေပ။ ေချးေငွအသစ်ထုတေ
် ချးမအေြခအေနကိုကည့်မည်ဆပ
ို ါက ဤအြခင်းအရာမှာ ပိုမိုသိသာေနပါသည် (ပံု၁၃ ကိုကည့်ပါ)။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ ှစ် (၂၀၁၇-၂၀၁၉ အတွငး် ) ထုတ်ေချးထားသည့် စုစုေပါင်းေချးေငွအသစ်၏
၈၂.၂ ရာခိုင်နး် ကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ၉.၆ ရာခိုင
် န်းကို မ�ေလးတိုင်းေဒသကီးသို အသီးသီးထုတ်
ေချးခဲ့ပီး၊ ကျန် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များသို ကျန်ရသ
ှိ ည့် ၈.၂ ရာခိုင်န်းသာ ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို ေချးေငွထုတေ
် ချးမ ေဒသအလိက
ု ် မမမတြဖစ်ြခင်းသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ှင့် စီးပွားေရး ဖွံဖိး
တိုးတက်မအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အားေကာင်းေသာန်းဆိုမတ
 စ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်
ဆိုေသာ် ဘဏ်များသည် ၎င်းတို၏ေကွးမီများကို ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်ေသာ အရည်အချင်းရှိသည့် ချမ်းသာ
သူများကိုသာ ေငွထုတေ
် ချးလိုကပီး၊ အလားအလာေကာင်းသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် တိုးတက်မှင့်
ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက် ေချးေငွပိုမိုလိုအပ်သြဖင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်စနစ်သည် မိြပ ဖွံဖိးမဗဟိုများ
ြဖစ်သည့် ရန်ကန
ု ်ှင့် မ�ေလးသိုသာအေြခြပ၍ ေချးေငွပိုမိုြဖန်ြဖးပါလိမ့်မည်။ ဤအကျိးဆက်ေကာင့်
ဆင်းရဲသည့်ေဒသများအတွက် ေချးေငွရရှိမနည်းပါးြခင်းှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မေှးေကွးြခင်းတိက
ု ို ြဖစ်ေပေစ
ပီး၊ မိြပေဒသများတွငသ
် ာ လူေနထိုင်မ
 ှင့် ကွယ်ဝမစစ
ု ည်းလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤဖွံဖိးတိုးတက်မပံုစံ
သည် အစွန်အဖျားေဒသများပါအကျံးဝင်သည့် အားလံးု ပါဝင်ိုင်ေသာေငွေရးေကးေရးစနစ်တစ်ရပ် ရရှရ
ိ န်
မြဖစ်ိုင်သည်မှာ မလွဲဧကန်ြဖစ်ပါသည်။
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ဇယား-၂
ပုဂလိကဘဏ်ေချးေငွ (၂၀၁၉ ဇွန်လအထိ)
လူတစ်ဦးိ ကျပျမ်းမေချးေငွပမာဏ
ကျပ်သန်းေပါင်း

ပါဝင်မအချိး

စုစုေပါင်း

ပါဝင်မအချိး

(ရာခိုင်န်း)

လူဦးေရ

(ရာခိုင်န်း)

၅၉၂.၆

0.00%

478,801

1.00%

1,238

အေမရိကန်ေဒလာ

0.83

1

ကယား

၁၅၉၂၇.၉

0.10%

286,627

0.60%

55,570

အေမရိကန်ေဒလာ

37.05

8

ကချင်

၆၈၃၈၇.၃

0.30%

1,642,841

3.30%

41,627

အေမရိကန်ေဒလာ

27.75

6

ရခိုင်

၇၄၅၃၉.၆

0.30%

2,098,807

4.20%

35,515

အေမရိကန်ေဒလာ

23.68

10

ကရင်

၁၁၂၆၃၈.၃

0.50%

1,504,326

3.00%

74,876

အေမရိကန်ေဒလာ

49.92

9

တနသာရီ

၁၅၉၉၃၃.၇

0.70%

1,408,401

2.80%

113,557

အေမရိကန်ေဒလာ

75.7

11

မွန်

၁၆၅၇၀၄.၉

0.70%

2,054,393

4.10%

80,659

အေမရိကန်ေဒလာ

53.77

13

မေကွး

၂၂၆၄၅၉.၀

1.00%

3,917,055

7.80%

57,814

အေမရိကန်ေဒလာ

38.54

17

စစ်ကိုင်း

၂၄၅၄၄၈.၄

1.00%

5,325,347

10.60%

46,091

အေမရိကန်ေဒလာ

30.73

16

ဧရာဝတီ

၂၇၃၆၅၆.၅

1.20%

6,184,829

12.30%

44,246

အေမရိကန်ေဒလာ

29.5

18

ပဲခူး

၂၈၅၄၆၉.၅

1.20%

4,867,373

9.70%

58,650

အေမရိကန်ေဒလာ

39.1

16

ရှမ်း

၄၇၈၇၈၇.၀

2.00%

5,824,432

11.60%

82,203

အေမရိကန်ေဒလာ

54.8

14

မ�ေလး

၂၇၀၆၇၅၂.၁

11.50%

6,165,723

12.30%

439,000

အေမရိကန်ေဒလာ

292.67

20

ရန်ကုန်

၁၈၇၉၃.၇၅၈.၁

79.60%

7,360,703

14.60%

2,553,256

အေမရိကန်ေဒလာ

1,702.17

21

၂၃၆၀၈၀၅၄.၉

100.00%

50,279,900

100.00%

469,533

အေမရိကန်ေဒလာ

313.02

24

ချင်း

ြပည်ေထာင်စု

(ကျပ်)

အေမရိကန်ေဒလာ (၁ အေမ

အစီရင်ခံသည့်ဘဏ်

ရိကန်ေဒလာ= ၁၅၀၀ ကျပ်)

အေရအတွက်

ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူဦးေရှင့် သန်းေခါင်စာရင်း

ပံု-၁၁
တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၏လူဦးေရအလိုက် လူတစ်ဦးကျလင် ပျမ်းမဘဏ်အေရအတွက်

ဇစ်ြမစ်။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
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အကယ်၍ တစ်မူထးူ ြခားေသာအေြခအေနြဖစ်သည့် ရန်ကန
ု ်ှင့် မ�ေလးတိုင်းေဒသကီးတိုကို ချန်လှပ်ကည့်
မည်ဆိုလင် ဘဏ်အေရအတွက် ြမင့်တက်လာသည်ှင့်အမ ေချးေငွြမင့်တက်လာသည်ကို ပံု-၁၂ တွင်
ေတွြမင် ိုင်ပါသည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းမရှိေစရန်အတွက် ပံု-၁ တွင် သိသာထင်ရှားစွာေတွြမင်ရသည့်အတိုင်း
ရန်ကုန်ှင့် မ�ေလးတိ၏
ု တစ်မူထူးြခားသည့်အေြခအေနေကာင့် ၎င်းတိ၏
ု ကိနး် ဂဏန်းများကို ချန်လှပ်ထား
ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ချင်းှင့် ကချင်ြပည်နယ်များကဲ့သိုေသာ ပိုမိုဆင်းရဲွမ်းပါးသည့်ေဒသများတွင်ဘဏ်များ
ပိုမိုဖွင့်လှစ်လာိုင်ပါက အကျိးေကျးဇူးပိုမိုရရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန် ိုင်ငံတကာအ�ကံေပးအဖွဲ
ြဖစ်သည့် Roland Berger ှင့် ဂျာမနီိုင်ငံ GIZ (2018, 43) က ဘဏ်ငယ်များသည် ထုတ်ြပန်ထားသည့် စည်း
မျဉ်းစည်းကမ်းများကို အချိးမညီမသည့် စရိတ်စကီးမားစွာြဖင့် လိုက်န�ေနရပီး၊ ေစျးကွက်အခွင့်အလမ်း
ေကာင်းတစ်ရပ်ရရှိိုငခ
် ျိန်မှတစ်ပါး �ကံေတာင့်�ကံခဲြဖစ်မှသာ ဘဏ်ကီးများကိုယှဉ်ပိင်ိုင်သည့်အေြခအေန
ြဖစ်ြခင်းေကာင့် ြမန်မာ့ေဈးကွကတ
် ွင်ရပ်တည်ိုင်ရန် ခက်ခေ
ဲ နေကာင်း ေထာက်ြပထားခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍
ဘဏ်ငယ်များသည် တူညီသည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မြ ဖင့် ဘဏ်ကီးများကိုယှဉ်ပိင်မည်ဆိုပါက ထို
အချက်မာှ မလွဲဧကန်မှနက
် န်မည်ြဖစ်သည်။ သိုပင်ေသာ်ြငား ဤသည်မှာ ေဒသတွင်းေဈးကွက်များသည်
ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များအတွက် အခွင့်အလမ်းေကာင်းများဟု အ�ကံြပရပါမည်။ ဆန်က
 ျင်ဖက်အေနြဖင့်
ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ထိပ်သီးဘဏ် သံုးေလးဘဏ်က လမ်းမိုးထားြခင်းသည် ေဒသတွင်းမညီမမမများ၊
မိြပဗဟိုေနရာများတွင် ပိုမိုစုစည်းလာမှင့် အစွန်အဖျားေဒသများတွင် စီးပွားေရးေှးေကွမကို ြဖစ်ေစပါ
သည်။

ဤသည်မှာ

ြမန်မာိုင်ငံ၏ေရရှည်တည်တခ
ံ့ ိုင်မဲပီး

ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မစီမက
ံ ိန်း

(၂၀၁၈-၂၀၃၀) ပါသေဘာတရားှင်က
့ က
ို ်ညီေသာ ေရရှညတ
် ည်တံ့ခိုင်မဲပီးဟန်ချက်ညီသည့် ဖွံဖိးတိုးတက်
မပံုစံမျိးမဟုတ်ေချ။ ထိုြပင် တိုငး် ရင်းသားလူမျိးစုများှငေ
့် ဆာင်ရက
� ်ေနသည့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို
လည်း အေထာက်အကူြပိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။
ပံု- ၁၂
ပုဂလိကဘဏ်များ၏ ေချးေငွထုတ်ေချးမပမာဏ
(ရန်ကုန်ှင့်မ�ေလးရှိဘဏ်များမှအပ)
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ပံု-၁၃။
ေချးေငွအသစ်များ ထုတ်ေချးမအေြခအေန (၂၀၁၇-၂၀၁၉)

ဇစ်ြမစ်။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ေချးေငွအသစ်များ။

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လအထိ

ေချးေငွအသစ်များ။

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဟူ၍ မတူညီ
သည့်ဥပေဒများြဖင့် ကပ်မတ်ကွပက
် ဲသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအစုအဖွဲ ၂ ရပ်
ရှိပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲအစည်းများ ၂ ရပ်လံုး 28 သည် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များထံမှ ေငွေရးေကးေရး
27

ဝန်ေဆာင်မများကိရ
ု ယူရန် အရည်အချင်းမြပည့်မီသည့် အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် အိမ်ေထာင်စုများ
ကိုဝန်ေဆာင်မေပးပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ သည် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များကဲ့သို ဝန်ေဆာင်မများေပးေသာ်လည်း
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ၎င်းတို၏အခန်းကမှာ အကန်အ
 သတ်ရေ
ှိ နဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ
သည် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများထက် ပို၍ ေကွးမီဆံုးံးိုင်သည့်စိန်ေခမရေ
ှိ နပါသည်။
အမှန်တကယ်တွင် ိုင်ငံအများစု၏အေတွအ�ကံအရ ိုးိးု ရှင်းရှင်း ၎င်း၏အသင်းဝင်များမှ ပိုင်ဆိုင်သည့်ပံုစံ
ြဖစ်ံုမြဖင့် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည် ကီးမားသည့်ေကွးမီများဆံးု ံးိုင်မကေ
ို ရှာင်ရှားရန် မလံု

28

ပုဂလိကေငွေချးသူများှင့် အေပါင်ဆိုင်များသည် အလွန်ြမင့်မားသည့်အတိုးန်းြဖင့် အေရးေပေချးေငွများကိုလည်း ထုတ်ေချးေသာ်လည်း ၎င်းတို

သည် တရားဝင်ဥပေဒဆိုင်ရာကီးကပ်ကွပ်ကဲမမ ေအာက်တွင်မရှိပါ။
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ေလာက်ပါ။ အစိုးရသည်လည်း ဤအချက်ကိုသတိြပမိပီး တည်ငိမ်မမရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ
ေနထိုင်ရာေဒသရှိ သမဝါယမအသင်းအဖွဲများအားလံုး 29 ကို တင်းကပ်စွာထိနး် ချပ်ထားပါသည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ သည် ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သည်အဖွဲအစည်းများကို အေသး
စားေငွေချးလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများ စတင်ေဆာင်ရက
� ်ခွင့်ြပခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ခုှစ်များတွင် စတင်ေပေပါက်လာ
ခဲ့ပါသည်။ ထိအ
ု ဖွဲအစည်းများကို ဘာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရး
် ဲပါသည်။ သိုေသာ် ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမ်မကို ထိန်းသိမ်းိုင်ေစရန်အတွက်
ဦးစီးဌာန 30 က ကီးကပ်ကွပက
29

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များသာမက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့်ပူးေပါင်း၍ ဘဏ်မဟုတ်
ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအေပ ကပ်မတ်ကပ
ွ ်ကဲရန်ှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးမများ လုပ်ေဆာင်ိုင်
ပါသည်။ 31 အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ေငွေချးသူအဖွဲဝင်အချင်းချင်း အြပန်အလှန်
30

ေစာင့်ကည့်ထိန်းေကျာင်းမအားေကာင်းသြဖင့် အရင်းှင့်အတိုးေပးဆပ်ရန်ပျက်ကက
ွ ်သည့်ေချးေငွ ြဖစ်ေပမ
န်းကျဆင်းေစရန်အတွက် ပိုမိုအလုပ်ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ စီးပွားေရးအေပသက်ေရာက်မ
မှာ အကန်အ
 သတ်ြဖင့် ြဖစ်ပါသည်။ အချိေသာ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည် အေသးစားေငွေရး
ေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ ေလ့လာေစာင့်ကည့်မနည်းလမ်းှင့်ဆင်တူသည့်နည်းလမ်းများကို လုပ်ေဆာင်
လာကပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏ ခက်ခလ
ဲ ှသည့်သမိုင်းေကာင်းအေြခအေနကို အထက်တွင်
ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ပါသည်။ ကနဦး ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ြပည်ပ (ဆိုလိုသည်မှာ ဗိတိန်ိုင်ငံ)
မှသာ

လာေရာက်တည်ေထာင်ိုင်သည့်အဖွဲအစည်းများြဖစ်ပါသည်။

လွတ်လပ်ေရးရပီးေန�က်ပိုင်းမှသာ

အစိုးရက စိက
ု ်ပျိးေရးှင့် ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ သမဝါယမများအတွက် အေလးေပးလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။
သိုေသာ် သမဝါယမမူများကို လစ်လျခဲ့ပီး၊ အစိးု ရ၏ ဦးစားေပးအစီအစဉ်များကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်အတွက်သာ
အဓိကအသံုးြပခဲ့ပါသည်။
အစဉ်အလာအားြဖင့်

သမဝါယမဝန်ကီးဌာနသည်

သမဝါယမကအတွက်

အထက်မှေအာက်သိုပံုစံြဖင့်

နည်းဥပေဒများချမှတ်ပီး ဗဟိုသမဝါယမအသင်းကို ကပ်မတ်ကွပက
် ဲမအ
 ဖွဲအြဖစ်သတ်မှတ်၍ ေငွေရးေကး

29
30

(ကမ�ာ့စားနပ်ရိကာှင့် စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ -FAO ှင့် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ၂၀၁၆) တွင်ကည့်ပါ။
၁၉၉၇ ခုှစ်တွင် ကုလသမဂ ဖွံဖိးမအစီအစ် (UNDP) သည် ၎င်း၏ “ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများသို စ်ဆက်မြပတ် အေသးစားေချးေငွထုတ်ေပးေရး”

စီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများမှာ ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများ၊ Gret ၊ EDA ၊
ကေလးသူငယ်ေဘးကင်းလံု�ခံေစေရးှင့် Pact တိုြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုှစ်မှစတင်၍ Pact သည် အဓိကအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ
အစည်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုှစ်တွင် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမှင့် စားနပ်ရိကာ ဖူလံုေရးအစီအစ် (LIFT) ၊ အေမရိကန်ိုင်ငံတကာဖွံဖိးေရးေအဂျင်စီ
(USAID)၊ ဗိတိန်ိုင်ငံ၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဖွံဖိးတိုးတက်မဌာနှင့် Danish အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဖွံဖိးတိုးတက်မအဖွဲ များသည် စီမံကိန်းအတွက်
အေထာက်အပံ့ေပးသူများြဖစ်လာခဲ့ ပီး၊ Pact မှာ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အကီးဆံုး အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများပံ့ပိုးသူ ြဖစ်လာပါသည်။ ၂၀၁၁
ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ အေသးစားေငွေရးေကးေရးကီးကပ်မလုပ်ငန်းက အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒ
ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး၊ လပိုင်း၊ ှစ်ပိုင်းများအတွင်း ထိုဥပေဒအတွက် သက်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ြပန်လာပါသည်။ အေသး
စားေငွေရးေကးေရးကီးကပ်မလုပ်ငန်းကို လက်ရှိတွင် ေငွေရးေကးေရး ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနသို ေြပာင်းလဲဖွဲ စည်းခဲ့ပါသည်။
31

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ၊ (၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၀ ။)၊ ၁၃၇၇ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်)

45

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

ေရးသမဝါယမများ

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

(အြခားေသာသမဝါယမအသင်းများှင့်အတူ)ကို

ကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းပါသည်။ 32
31

သိုေသာ် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် NLD အစိးု ရက အဆိုပါဝန်ကီးဌာနကိုဖျက်သိမ်း၍ သမဝါယမဦးစီးဌာနကို
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနေအာက်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းေန�က်ပိုင်း
ဗဟိုသမဝါယမ

အသင်း၏အခန်းကမှာ

ပိုမိုေဝဝါးလာခဲ့ပါသည်

(သမဝါယမအသင်းစုချပ်များသို

ေချးေငွထုတ်ေပးြခင်းမှ တပါး)။ ယေနတွင် ၎င်း၏အခန်းကမှာ "စည်းံုးြခင်း၊ ကီးကပ်ကွပက
် ဲြခင်းှင့်
ပညာေပးြခင်း" တိုြဖစ် ေကာင်း အစိုးရက တရားဝင်ေြပာကားထားပါသည်။
သမဝါယမစနစ်တည်ေဆာက်မသည် ပိရမစ်ပသ
ံု ာန်ှင့်ဆင်တူပါသည်။ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမိတက်
သည် အြမင့်ဆံုးေနရာတွင်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် သမဝါယမအဖွဲချပ် ၂၈၃ ခုှင့် အေြခခံသမဝါယမအသင်း
ေပါင်း ၃၉,၀၀၀ ေကျာ်ြဖင့်ဖွဲစည်းထားသည့် သမဝါယမအသင်းစုချပ်ေပါင်း ၂၀ ကို ထိန်းချပ်ပါသည်။ 33
32

ဗဟိသ
ု မဝါယမအသင်းလီမိတက်ကို ၁၉၇၅ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလတွင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး၊ ၁၉၉၂ ခုှစ် သမဝါယမ
အသင်းဥပေဒှင့် ၁၉၉၈ ခုှစ် သမဝါယမအသင်းနည်းဥပေဒများှင့်အညီ ၂၀၀၂ ခုစ
ှ ်တွင် ြပန်လည်ြပင်ဆင်
ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ သမဝါယမအသင်းဥပေဒတွင် သမဝါယမအသင်းများမှတ်ပတ
ံု င်ြခင်းှင့် ၎င်းတိ၏
ု လုပ်ငန်း
များအေပ ကီးကပ်ကွပက
် ဲြခင်းတိုအတွက် ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမိတက်ကို ခွင့်ြပထားပါသည်။
သာမန်အားြဖင့် ဝန်ကီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာလုပေ
် ဆာင်မများတွင် ဝင်ေရာက်
စွက်ဖက်ြခင်းမြပေသာ်လည်း သမဝါယမအသင်းများက အစိုးရေချးေငွအစီအစဉ်များ (ဥပမာ ပိက
ု ုန်သွင်းကုန်
ဘဏ်မှရယူသည့်ေချးေငွ) တွင်ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်ပါက ဤအချက်မာှ အေြပာင်းအလဲရှိပါလိမ့်မည်။ ထိုသေ
ို သာ
ကိစရပ်မျိးတွင် သမဝါယမများ၏ မတည်ရင်းှးီ ေငွြဖည့်တင်းရန်အတွက် ခွေ
ဲ ဝမမြပသည့်အြမတ်ေဝစုပမာဏ
မည်မကို အစိုးရအေနှင့်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဆိုသည့် အချိကိစရ
 ပ်များတွင် ဝင်ေရာက်ထိန်းချပ်ပါသည်။
သမဝါယမများက

အစိုးရေချးေငွအစီအစဉ်များတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်ြခင်းမရှိပါက

သမဝါယမဦးစီးဌာန

် ဉ်စာရင်းစစ်ေဆးမမှလွဲ၍ ဝင်ေရာက်စက
ွ ်ဖက်ြခင်းမရှိေချ။
ေအာက်ရှိ မိနယ်ံုးများက ပံုမှန်စစ်ေဆးသည့် ှစစ
ခွင်းချက်အေနြဖင့် အေြခခံသမဝါယမအသင်းက ၎င်းတိ၏
ု
ဘာေရးှစခ
် ျပ်အစီရင်ခံစာကိုြပစုိုင်သည့်
အရည်အေသွး မရှိပါက မိနယ်သမဝါယမံုးအရာရှက
ိ ကူညီေဆာင်ရက
� ်ေပးပါသည်။ ထိုြပင် သမဝါယမများ၌
ဘာေရးအခက်အခဲများ (စာရင်းစစ်ကထုတေ
် ဖာ်ထားေသာ) ေပေပါက်လင် အစိုးရက ပိုမိုအနီးကပ် ကိုင်
တွယပ
် ါသည်။
ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများကို

စိုက်ပျိးေရးဝန်ကီးဌာနက

ကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းထားသည့်အတွက်

ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ဗဟိုဘဏ်တို၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလက
ို ်န�ရန် မလိုအပ်ေချ။ ဤဥပေဒ
ဆိုင်ရာမူေဘာင်အရ ၎င်းတိုသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရးှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများထက် ပိုမို၍ လုပ်သာ
ကိုင်သာအေြခအေနရှိပါသည်။ သိုေသာ် လိက
ု ်န�ရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုငရ
် ာစံသတ်မတ
ှ ်ချက်များြဖင့်
လံုေလာက်စာွ ထိန်းချပ်ထားြခင်းမရှိ၍ အေတာ်အတန်အရ�ယ်အစားရှိသည့် သမဝါယမများအတွက် ဆံးု ံးိုင်
ေြခမှာ ြမင့်မားိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အသင်းဝင်အေြခြပအဖွဲအစည်းများ (ယင်းလုပ်ငန်းအမျိးအစားသည်
32

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ သမဝါယမဝန်ကီးဌာန၊ န်ကားချက်အမှတ် ၅၂/၂၀၁၃ ေတာ်သလင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၃ ခုှစ်၊

စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်)
33

ယင်းအဆင့ဆ
် င့်အုပ်ချပ်မပံုစံသည်

ဥပေဒကို

ထပ်ဟပ်ေစပါသည်။

အဖွဲ အစည်းအေရအတွက်ှင့်စပ်လျ်သည့်ကိန်းဂဏန်းှင့်စပ်လျ်းသည့်

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များမှာ ေသချာမမရှိပါ။ (ကမ�ာ့စားနပ်ရိကာှင့်စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ (FAO) ှင့် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း
ဝန်ကီးဌာန ၂၀၁၆) ကိုကည့်ပါ။

46

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒှင့် သင့်ေလျာ်မမ
 ရှိေချ) ကဲ့သို အထူးလိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်း
စဉ်းစား၍

ေချးေငွထတ
ု ်ေချးသည့်သမဝါယမအသင်းများအတွက်

သီးြခားဥပေဒြပဌာန်းချက်များချမှတ်ြခင်း

သည် ေကာင်းမွနေ
် သာလုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်ပါလိမသ
့် ည်။ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် အပ်ေငွများလက်ခံသည့်အဖွဲ
အစည်းများအတွက် လိက
ု ်န�ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံသတ်မှတ်ချက်များ ချမှတေ
် ပးရန်လည်း အေရးကီးပါ
သည်။
ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏ သက်ေရာက်မမှာ ေရရာမ
မရှိေသးေချ။ ေကျးရ�ာ၊ မိနယ်၊ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများရှိ ခန်မှန်းေြခအားြဖင့် အသင်းဝင်ေပါင်း ၄
သန်းေကျာ်ြဖင့် သမဝါယမေပါင်း ၄၀,၀၀၀ ေကျာ်သည် ထုတ်လုပ်မ၊ လက်ကားေစျးကွကရ
် ှာေဖွမှင့် သမ
ဝါယမဝန်ေဆာင်မများကို လမး် �ခံိုင်ေသာ်လည်း လယ်သမားများအတွက် အေသးစားေချးေငွအသင်းများ
အပါအဝင် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ၏ အခွင့်အလမ်းမှာ အကန်အသတ်ြဖင့်ရေ
ှိ နဆဲြဖစ်သည်။ 34 အာရှ
33

ေငွေချးသမဝါယမအသင်းစုချပ် (ACCU ၂၀၁၉) အရ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေငွစုေငွေချးအသင်း
ေပါင်း ၂,၉၆၄ ခုသည် အသင်းဝင်စုစုေပါင်း ၅၁၀,၇၀၉ ဦးြဖင့် လုပ်ငန်းလုပက
် ိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတိရ
ု ှိ
စုစုေပါင်းအပ်ေငွပမာဏမှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၆၃ သန်းရှိခဲ့ပီး၊ ဂျီဒီပီ၏ ၀.၁၀ ရာခိုင်န်းှင့်ညီမပါသည်။
စုစုေပါင်းအာမခံေချးေငွပမာဏမှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၈၃ သန်း (အဖွဲဝင်တစ်ဦးလင်ပျမ်းမ ၁၆၂.၅၀) ရှိပီး၊
ဂျီဒီပီ၏ ၀.၁၂ ရာခိုင်န်းှင့်ညီမပါသည်။
ရရန်ပိုင်ခွင့်ှင့် ေပးရန်တာဝန်အကားကွာဟချက်ကို ြပည်ပေချးေငွရယူ၍ ြဖည့်ဆည်းပါသည်။ ဤေနရာတွင်
ဗဟိုသမဝါယမအသင်း၏အခန်းကမှာ အလွနအ
် ေရးပါပါသည်။ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းသည် ၎င်းတို၏
ကိုယ်ပိုင်ေငွေကးရင်းြမစ်မှ ထုတေ
် ချးြခင်းမြပဘဲ စိက
ု ်ပျိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်
ကွပ်ကဲမြဖင့် အဆိုပါဌာနှင့် အနီးကပ်လက်တွဲေဆာင်ရက
� ်၍ ြပည်ပမှ ပိုကုန်သွင်းကုန်ေချးေငွှင့် ဒယ်ဒုနး်
(Deadong) ေချးေငွကဲ့သေ
ို သာ ြပည်ပေချးေငွများရယူ၍လည်းေကာင်း၊ သမဝါယမဘဏ်မှ ြပည်တွင်းေချးေငွ
ရယူ၍လည်းေကာင်း ထုတေ
် ချးပါသည်။
အားလံုးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်တစ်ရပ်အတွက် ဗဟိုသမဝါယမအသင်း၏ အေရးအပါဆံုးလုပေ
် ဆာင်
ချက်မှာ ေတာင်ကိုးရီးယားအစိးု ရ၏ ေချးေငွများကိုအဓိကရယူ၍ ကိုရးီ ယားလယ်ယာသံးု စက်ပစညး် ကိရိယာ
ေရာင်းချသည့် ဒယ်ဒုန်းကုမဏ
 ီှင့်ပူးေပါင်း၍ လယ်ယာသံုးစက်ပစည်းှင့် ကိရိယာများကို အငှားဝယ်ယူသည့်
နည်းလမ်းြဖင့် ဘာေငွေထာက်ပံ့မများ လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်အများစုသည် ေချးေငွအတွက်
ေြမကိုအေပါင်ပစည်းအေနြဖင့်ထားရှိ၍ ေငွထုတေ
် ချးေသာ်လည်း ဗဟိုသမဝါယမအသင်းထံမှ ယင်းကဲ့သို

ု ်ဆိုင်မအေပမတည်ြခင်းမရှိဘဲ စိုက်ပျိး
အငှားဝယ်ယူသည့်နည်းလမ်းြဖင့် ေချးေငွရယူရန်လိုအပ်ချက်မှာ ေြမပိင
ေြမဧကအကျယ်အဝန်းေပသတ်မှတ်သြဖင့်

ြမန်မာ့လယ်သမားများအတွက်

အကျိးေကျးဇူးရှိေစပါသည်။

ထိုကဲ့သို အငှားဝယ်ယူြခင်းအတွကေ
် ပးရသည့်ကာလရှညအ
် တိုးနး် မှာ တစ်ှစ်လင် ၁၈ ရာခိုင်န်းြဖစ်သြဖင့်
သာမန်ေချးေငွန်းထားြဖစ်သည့် တစ်လလင် ၂ ရာခိုင
် န်း ေအာက်ေလျာ့နည်းပါသည်။ ဗဟိုသမဝါယမ
အသင်းသည် တုတ်ိုင်ငံ ပိုကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်မှ အေမရိကန်ေဒလာသန်း ၃၀၀ (ကျပ် ၄၀၀ ဘီလီယံ) ကို
ေချးေငွကာလ ၁၀ ှစ်အတွက် တစ်ှစ်လင်အတိးု ၄.၅ ရာခိုင်န်းြဖင့်ရယူ၍ သမဝါယမများသို ေချးေငွ
ထုတ်ေချးိုင်စွမ်းကို ြမင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေငွများကို သမဝါယမများသို သက်သာသည့်နး် ထားြဖင့် ြပန်လည်
34

ဇစ်ြမစ်။ စာေရးသူှင့် သမဝါယမဦးစီးဌာနှင့် ေနြပည်ေတာ်တွင် ြပလုပ်သည့်အင်တာဗျး၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်။

47

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ထုတ်ေချးပါသည်။ လက်ေတွကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ မရရှိေသာ်လည်း သမဝါယမဦးစီးဌာနသည်
အတိုးှင့်အရင်းေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွကေ
် သာေချးေငွ ၂၀ ရာခိင
ု ်န်းရှိိုင်ေကာင်း လက်ခံယဆ
ူ ထားပါသည်။ 35
34

သိုေသာ်ြငားလည်း ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည် ဘဏ်များမဟုတ်ကေပ။ ဤသည်မှာ ဥပေဒဆိုင်ရာ
အေနအထားေကာင့သ
် ာမက စီးပွားေရးဆိုင်ရာလုပေ
် ဆာင်မများအရလည်း ထိအ
ု ချက်မှာ ရှင်းလင်းပီး ေငွေရး
ေကးေရးသမဝါယမများသည်

ဗဟိုဘဏ်ထမ
ံ ှ

ေငွြဖစ်လွယ်မအစီအစဉ်များကို

တိက
ု ်ိုက်ရရှိိုင်ခွင့်မရှိပါ၊

လိုအပ်သည့် ေငွြဖစ်လွယ်ကူမက
 ိုရရှိရန်အတွက် ၎င်းတိုသည် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များအေပ မှခ
ီ ိုရပါ
သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေစာဆံးု ှင့် အကီးမားဆံးု ဘဏ်များတွင် အပါအဝင်ြဖစ်သည့် သမဝါယမဘဏ်ှင့်
အစိုးရှင့် သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်ေနသည့် ဗဟိုသမဝါယမအသင်းတိုအကား စိတ်ဝင်စားဖွယ် အဆက်အစပ်
တစ်ခရ
ု ှိေနပါသည်။

အမည်န�မအရ

သမဝါယမဘဏ်ဟုဆိုေသာ်လည်း

သမဝါယမလုပ်ငန်းဆိုငရ
် ာမူများ

အတိုင်း လုပ်ေဆာင်ြခင်းမရှေ
ိ ပ။ အဆိုပါဘဏ်သည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ပုဂလိက
ဘဏ်အြဖစ် ၁၉၉၂ ခုစ
ှ ်၊ သဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေနတွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး၊ ၂၀၀၄ ခုစ
ှ ်တွင် အများပိုင်
ကုမဏီတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ 36 ကနဦးတွင် ဝန်ထမ်းအင်အား ၃၃ ဦးြဖင့်စတင်ခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်
35

ဝန်ထမ်းေပါင်း ၉,၀၀၀ ဦးအထိရှိလာခဲ့သြဖင့် တိုးတက်မန
 း် မှာ တစ်ှစ်လင်ပျမ်းမ ၆၀ ရာခိုင်န်း ရှိခဲ့ပါသည်။
ဗဟိုသမဝါယမအသင်းအပါအဝင်

သမဝါယမများသည်

ဘဏ်၏ရင်းှးီ ေငွတွင်

ရှယ်ယာပမာဏအေတာ်

များများ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ကိုသိရေ
ှိ သာ်လည်း ရှယ်ယာရှငအ
် ေရအတွက်ှင့် အမည်များကိုထုတေ
် ဖာ်ထားြခင်း
မရှိေချ။ 37
36

သမဝါယမဘဏ်ှင့်

တာဝန်ယူထားေသာ်လည်း
သမဝါယမက

မတူညီသည့်

တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ

ဗဟိုသမဝါယမအသင်းတိက
ု ို

ဥကတစ်ဦးတည်းက

အမှတတ
် ံဆိပ်များကိုအသံးု ြပထားပါသည်။

ေဆာင်ရက
� ်ချက်ကို

သိေ
ု သာ်

ပိုမိုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်လုပ်ေဆာင်ပါသည်။

အဖွဲအစည်းှစ်ရပ်လံုးသည် တူညီသည့် "သမဝါယမသက်တန်" ကို အမှတ်တဆ
ံ ိပ်အြဖစ် အသံးု ြပကပါသည်။
ြမန်မာ့သမဝါယမှစ်ပတ်လည်
လုပ်ငန်း၏ြပယုဒ်"

အေနြဖင့်

အစီရင်ခံစာတွင်

သမဝါယမဘဏ်ကို
ပါသည်။ 38

ေဖာ်ြပထား

37

သိုေသာ်

"ြမန်မာိုင်ငံ၏သမဝါယမ
သမဝါယမဘဏ်သည်

35

ဇစ်ြမစ်။ သမဝါယမဦးစီးဌာနှင့် စာေရးသူတို ေနြပည်ေတာ်တွင် ြပလုပ်သည့်အင်တာဗျး၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်။

36

သမဝါယမဘဏ်သည် သမဝါယမဖွံဖိးေရးဘဏ်သည် သမဝါယမြမင့်တင်ေရးဘဏ် (cooperative promoters bank) ှင့် သမဝါယမလယ်သမား

များဘဏ် (cooperative farmer bank) တိုကို ေပါင်းစည်းခဲ့ပီး၊ ကနဦးမတည်ေငွရင်းမှာ ကျပ် ၁.၂၉၉ ဘီလီယံ၊ သိုမဟုတ် ရှယ်ယာတစ်စုလင် ကျပ်
၁၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ရှယ်ယာေပါင်း ၁၂၉, ၈၆၂ ြဖင့် တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ (ြမန်မာတိုင်းမ်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်။ https://www
.mmtimes.com/news/cb-bank-paid-out-k84m-shareholders-official-says.html)။

ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မအေြခအေနမှာ

ထင်သာြမင်သာမရှိေပ။

အဂတိလိုက်စားမစွပ်စွဲချက်ှင့်စပ်လျ်းသည့် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင် သမဝါယမဘဏ်၏ အမေဆာင် ဒါိုက်တာြဖစ်သူ ေဇယျာေကျာ် က
“သမဝါယမဘဏ်တွင် ရှယ်ယာရှင်ေပါင်း တစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိပီး၊ ဒါိုက်တာများကို အဆိုပါ ရှယ်ယာရှင်များင ေရ�းချယ်တင်ေြမာက်ပါေကာင်း”
ေကာ်ြငာခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ့ငိမ်းချမ်းေရးေလ့လာေစာင့်ကည့်မ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက် (https://www.bnionline.net/en/news/co-accusedtanintharyi-cm-case-former-vice-chairman-cb-bank)
37

အချိေသာသတင်းစာများတွင် ၃၀ ရာခိုင်န်းဟုေဖာ်ြပပါသည်။ (ကမ�ာ့စားနပ်ရိကာှင့် စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ-FAO ှင့် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ၂၀၁၆၊ ၄) တွင် “သမဝါယမဘဏ်သည် န�မည်အရသာ သမဝါယမြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကို သမဝါယမများှင့် ဗဟိုသမဝါယမ
အသင်းမှတည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ရှယ်ယာရှင်ေပါင်း ၁၁,၈၈၈ အနက် ၃,၀၀၀ မှာ သမဝါယမများြဖစ်ကပါသည်။ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းက
စုစေပါင်းရှယ်ယာ၏ ၅ ရာခိုင်န်းကိုပိုင်ဆိုင်ပီး၊ သမဝါယမများက ၉ ရာခိုင်န်းကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဘဏ်သည် မတည်ရင်းှီးေငွ ကျပ် ၄၇ ဘီလီယံရှိပီး
၎င်းအနက် ကျပ် ၃.၂ ဘီလီယံ (၆.၈ ရာခိုင်န်း) မှာ သမဝါယမများထံမှ ြဖစ်ပါသည်။ သမဝါယမဘဏ်သည် အပ်ေငွစုစုေပါင်း ကျပ် ၁,၁၈၃ ဘီလီယံရှိပီး
သမဝါယမများ၏အပ်ေငွမှာ ကျပ် ၁၀.၂ ဘီလီယံ (၁ ရာခိုင်န်းေအာက်) ရှိပါသည်။ ဒါိုက်တာဘုတ်အ ဖွဲကို ရှယ်ယာအများဆံုးပိုင်ဆိုင်သည့် ရှယ်ယာ
ရှင် ၁၄ ဦးြဖင့်ဖွဲစည်းထားပါသည်။ ဥက သည်လည်း ဗဟိုသမဝါယမအသင်း ဥက ြဖစ်ပီး ၎င်းသည် အြခားပုဂလိကကုမဏီများ၏ ဥကြဖစ်ပါသည်။
ဘဏ်သည် သမဝါယမများကို ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းမြပဘဲ သမဝါယမအသင်းချပ်ကိုသာ ထုတ်ေချးေပးပါသည်။
38

(Ferguson ၂၀၁၃၊ ၁၆) ကိုကည့်ပါ။
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ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆
ေအာက်ေြခရှေ
ိ ငွစုေငွေချးအသင်းများကို

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အဓိကအေထာက်အကူ

သမဝါယမဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများြဖင့်

ြပေနသည်

၊သိုမဟုတ်၊

ဘဏ်၏ပုဂလိကရှယ်ယာရှင်များအတွက်

၎င်း၏
သာ

အေထာက်အကူြပေနသည်ကို သဲကွဲစွာမသိရှိပါ။ 39 ိုင်ငံပိုင် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ တွင်ေဖာ်ြပချက် အရ
38

ဗဟိုသမဝါယမအသင်း၏

လုပ်ေဆာင်ချက်များမှာ

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမမရှိေကာင်းကို

"သမဝါယမများ၏

လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်ေနသူများသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
� ်မအားနည်းေကာင်းှင့် သမဝါယမ
အသင်းဥပေဒြဖင့်

ထိထိေရာက်ေရာက်အေကာင်ထည်ေဖာ်ြခင်းမရှိသြဖင့်

ြပည့်ြပည့်ဝဝှင့်

ထိေရာက်စွာ

ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မပံုစံ 40
ြဖစ်ေပေစပါသည်။

အဖွဲအစည်းှစရ
် ပ်အကား

ဗဟိုသမဝါယမ

ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည့်
သမဝါယမကအတွက်

အသင်းသည်

ေချးေငွကရ
ို ယူ၍

အေြခခံသမဝါယမအသင်းများသို
ထိုအချက်သည်

ကီးကပ်ကွပက
် ဲမမြပိုင်ေကာင်း"

သည်

39

အကျိးအြမတ်ြဖစ်ေစပါသည်။

ေချးေငွပံ့ပိုး၍

အခွင့်ထူးေပးသည့်ဆက်ဆံေရးကို

အသင်းစု

ေငွထုတေ
် ချးပါသည်။

ေဖာ်ြပထားပါသည်။

သမဝါယမဘဏ်ထမ
ံ ှ
တစ်နည်းဆိရ
ု ေသာ်

ေငွြဖစ်လွယ်မအေထာက်အပံေ
့ ပးရာ

သမဝါယမများသို

သမဝါယမအလာအသီးသီးကို

ပုဂလ
 ိက

အေပါင်ပစည်းထားရှိ၍

ချပ်ှင့်အဖွဲချပ်တိုမှတဆင့်
ပုဂလိကဘဏ်များသည်

အဓိကလမ်းေကာင်း
(အမည်မသိ)

ြဖစ်ေနပါသည်။

ရှယ်ယာရှင်များ

အတွက်

ကံမေကာင်းစွာြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမ များသည်

ပွင်းလင်းြမင်သာမမရှိြခင်းေကာင့်

အတိတ်၌မေကာင်းသည့်အေတွအ�ကံများ၏

လမ်းမိုးမများြဖင့်

"ဂုဏ်သတင်းဆိုး" ကို ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ေငွေရးေကးေရးစနစ်ဖွဲစည်းမအရ ဘဏ်များမှတစ်ဆင့်
သမဝါယမများသို ေငွြဖစ်လွယ်မအေထာက်အပံ့ေပးြခင်းမှာ မူအားြဖင့်အကျံးဝင်လျက်ရှိပါသည်။ ေရှတွင်
အ�ကံြပထားသည့်အတိုင်း ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များသည် ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာ၍ မိမေ
ိ ဒသများအေပ ပိုမို
အာံုစိုက်လုပ်ေဆာင်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
၁၉၆၀ ှင့် ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်များတွင် ိုင်ငံတကာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအဖွဲအစည်းများက အစိုးရအေနြဖင့်
လယ်သမားများှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများသို ေငွေချးိုငရ
် န်အတွက် ဘဏ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးသင့်ေကာင်း
တစ်ညီတစ်ွတတ
် ည်းေထာက်ခံထားခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်သည် ေကာင်းစွာအလုပ်မြဖစ်ခဲ့ပါ။ ဘဏ်များ
သည် အစိုးရထံမှအေထာက်အပံ့မများကို ပွေပါက်တးို သည့အ
် လားရယူ၍ ေဒသခံများသို ေသချာစွာစိစစ်ြခင်း
39

ြမန်မာတိုင်းမ် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်။ https://www.mmtimes.com/news/cb-bank-paid-out-k84m-shareholders-official-says.

html)

အစီရင်ခံစာများ။ ‘ကာသပေတးေနတွင်ြပလုပ်ခဲ့သည့် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် (ြပည်သူလတ်ေတာ်) အစည်းအေဝးအတွင်း စိုက်ပျိးေရး၊

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး ဦိးလှေကျာ် က သမဝါယမဘဏ်၏အြမတ်ေဝစုှင့်ပတ်သက်၍ေမးခွန်းှင့်စပ်လျ်းသည့် ရှင်းလင်း
ေြဖကားချက်တွင် “၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာေရးှစ်အတွင်း သမဝါယမေကာ်မတီ ၁,၇၆၂ တို၏ ရှယ်ယာေပါင်း ၂၂, ၇၄၆ ခုအ တွက် အြမတ်ေဝစု စုစုေပါင်း
ကျပ် ၁၃.၆ သန်းေကျာ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိနယ်များက ေကာ်မတီများ၏ အမေဆာင်အဖွဲဝင်များက ထုတ်ယူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အြမတ်
ေဝစုကို ရှယ်ယာပမာဏအေပမူတည်၍ ခွဲေဝေပးပါေကာင်း” ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင် ရှယ်ယာ ၁,၁၆၃ အတွက် အြမတ်ေဝစု ကျပ် ၆၀၀,၀၀၀ ကို
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သမဝါယမဌာနက အရာရှိများကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း ထပ်ေလာင်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာေရးှစ်မှစတင်၍
အြမတ်ေဝစုခွဲေဝြခင်းမြပေတာ့ေပ။ “သမဝါယမဘဏ်သည် ှစ်စ်အပ်ေငွများှင့် အြမတ်မှာ တိုးတက်ရရှိလျက်ရှိေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
၏ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်န�ရပါေကာင်းှင့် ဘာေရးှစ် ၂ ှစ်အ တွက် အြမတ်ေဝစုများခွဲေဝြခင်းအတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏
ခွင့်ြပချက်မရရှိခဲ့ပါေကာင်း” ဦးလှေကျာ် က ေြပာကားခဲ့ပါသည်’။
40

“The Cooperative Movement in Myanmar” ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်။ https://www.globalnew

lightofmyanmar.com/the-cooperative-movement-in-myanmar/
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ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

မရှိပဲ ေချးေငွများကို ထုတ်ေချးြခင်းြပခဲ့ ကသည်။ ထိုကဲ့သိုမေအာင်ြမင်ရြခင်းသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရး
လုပ်ငန်းများကို ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစပါသည်။ ကမ�ာအှအ
ံ ြပားတွင် တရားဝင်အေသးစားေချးေငွအဖွဲအစည်း
များစွာ

ေပထွက်လာခဲ့ပါသည်။

၎င်းတိုသည်

စုေဆာင်းေငွများ၊

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးေကွးမီများှင့်

ထိန်းသိမ်းထားသည့်ဝင်ေငွများြဖင့် ဝင်ေငွနည်းပါးေသာသူများကို အေသးစားေချးေငွများကို ထုတ်ေချးေပးပါ
သည်။ ေသးငယ်သည့်ေငွေချးယူသူအုပ်စုများ၏ ယံုကည်မ
 ှင့် ိုးသားမများထံမှ ထိုအဖွဲအစည်းများသည်
အကျိးအြမတ် ရရှိလာပါသည်။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ပံုစံသည် "အစိးု ရ ၊သိုမဟုတ်၊
အလှရှင်က ေထာက်ပေ
ံ့ ပးသည့်ဘာေငွများြဖင့် ထုတ်ေချးသည့်နည်းလမ်း” မှ ေြပာင်းလဲ၍ “ေဒသခံများ
ထံမှ စုေဆာင်းေငွများ လက်ခံြခင်း၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်ေချးေငွများ ရယူြခင်းနည်းလမ်းများကို
အသံုးြပလျက် ကုန်ကျစရိတ်များကိုကာမိေစံု၊ အဖွဲအစည်းရပ်တည်ိုင်ေရးအတွကက
် ာမိေစံု အတိုးနး်
ထားြဖင့် ဝင်ေငွနည်းသူများထံေချးေငွထုတေ
် ချးေသာ ေရရှည်တည်တံ့သည့် ေငွေရးေကးေရးကားခံအဖွဲ
အစည်းများအြဖစ်" သို ေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဆိုပါသည် (M.S. Robinson ၂၀၀၁ ၊ ၁၇)။ ၎င်းမှာ
အားေပးထိုက်သည့် စံနမူန�ြဖစ်ပီး အဖွဲအစည်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ိုင်ေရးအေတွးအြမင်သည်
ြမန်မာိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တွင်ပါဝင်လာေစေရးအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်
အေတွးအြမင်ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် အမှန်တကယ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်အတွက်မူ အကန်အသတ်များ
ရှိေနပါသည်။
အေသးစားစုေဆာင်းေငွများ
အဖွဲအစည်းများတွင်

ရရှမ
ိ အကန်အသတ်သည် သမဝါယမများထက် အေသးစားေငွေရးေကးေရး

ပိုမိုများြပားသြဖင့်

ှ ာ
ြပင်ပမှဘာေငွရရှိမသ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ိုင်ပါလိမ့်မည်။

ထိုေကာင့်ပင် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် အစိုးရ ၊သိုမဟုတ်၊ ိုင်ငံတကာ အစိးု ရ
မဟုတေ
် သာအဖွဲအစည်းများထံမှ ေထာက်ပံ့ေငွများရယူ၍ ၎င်းတို၏ေချးေငွထတ
ု ်ေချးိုင်စွမ်းကို ြမင့်တင်ေလ့
ီ ျား
ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒ 41 သည် ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပကုမဏမ
40

ကို

ပုဂလိကအေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း

အေသးစားေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ

တည်ေထာင်ြခင်းကိခ
ု ွင့်ြပထားသည့်အြပင်
ေဆာင်ရက
� ်ေနသူများကိုလည်း

တရားမဝင်

အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်

အြဖစ် ထူေထာင်ိုင်ရန် လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်းကို ခွင့်ြပထားပါသည်။ ထိုသို ခွင့်ြပပီးေန�က်တွင် ခွင့်ြပ
လိုင်စင်ေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်ကို ချထားေပးခဲ့ပါသည်။ ြပည်တွင်းအေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
သည် ယခင်ကပင် ြပည်တွင်း၌ရှိေနှင့်သည့် ိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတေ
် သာအဖွဲအစည်းများက တည်ေထာင်
ထားေသာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့် ယှဉ်ပိင်ရန်ြဖစ်လာပါသည်။ ေငွေရးေကးေရး
သမဝါယမ ၇၇ ခု

42

သည်လည်း အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအြဖစ် မှတ်ပံုတင်ခဲ့ပါသည်။

ယေနအချိနတ
် ွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းေပါင်း ၁၇၆ ေကျာ်သည် ေချးေငွ
ပမာဏစုစုေပါင်း အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၃၅၀ ခန်က
 ို ထုတ်ေချးေပးထားပီး၊ ေဖာက်သည်ေပါင်း ၂
သန်းေကျာ်ကို ဝန်ေဆာင်မေ
 ပးထားပါသည်။ ဤကတွင် ိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများ
ှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဆိုင်ရာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရး
အဖွဲအစည်းများအြဖစ် ြပန်လည်မှတ်ပံုတင်ထားသည့် သမဝါယမများ၊ အေသးစားေချးေငွများထုတ်ေပးသည့်
41

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၃ ။)၊ ၁၃၇၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၁

ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်)
42

(ြမန်မာိုင်ငံအေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများကူညီေရးအသင်း၊ အားလံုးပါဝင်ိုင်သည့် ဘာေငွေထာက်ပံ့မ) တွင် ကည့်ပါ။
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ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အမျိးမျိးေသာ ြပည်တွင်းအစိးု ရမဟုတေ
် သာအဖွဲအစည်းများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
အစရှိသည်ြဖင့် ပါဝင်ပါသည် (Grace ၂၀၁၆)။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရး
ဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းမေအာက်တွင် သမဝါယမများမဟုတ်သည့် လိုင်စင်ရ အေသးစားေငွေရး
ေကးေရးအဖွဲအစည်းေပါင်း ၁၇၆ ခုရှိပါသည်။ ဇယား-၃ ကို ကည်ပ
့ ါ။
ဇယား ၃။
စုစုေပါင်း

၁၇၆

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
ြပည်တွင်း

၁၀၇

ြပည်ပ

၃၉

ဖက်စပ်လုပ်ငန်း

၃

ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများ

၅

ြပည်တွင်း အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများ

၂၂

သိုေသာ် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း စုစေ
ု ပါင်းအေရအတွက်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွဲလွဲမများမကာခဏ
ေပေပါက်ေလ့ရှိပီး၊ ယင်းသိုြဖစ်ရြခင်းမှာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများတွင် သမဝါယမေငွေချး
သူများကို ထည့်သွင်းတွကခ
် ျက်မများရှ
ိ ိုင်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံအေသးစားေငွေရးေကးေရး
လုပ်ငန်းကူညီမအသင်းက အ�ကံြပထားပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ရန်ကုနတ
် ိုင်းေဒသကီး
စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း ၈၆ ခုကို လုပ်ငန်းလုပက
် ိုင်
ေဆာင်ရက
� ခ
် ွင့်လိုင်စင် ခွင့်ြပေပးခဲ့ပီး ၎င်းတိုအထဲမှ ၈၄ ခုမှာ ယခင်ကပင် အချိေသာေချးေငွလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက
� ်ေနသည့်အဖွဲအစည်းြဖစ်ေကာင်း သတင်းမီဒယ
ီ ာတစ်ခက
ု
ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ အြခားထုတ်ြပန်
ချက်တစ်ရပ်တွင် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်ရှိေကာင်းကိုလည်း ေတွရှရ
ိ ပါ
သည်။ ယင်းမှာ သမဝါယမေငွေချးအဖွဲများကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုင်ပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများအကား

သိသာထင်ရာှ းသည့်

ြခားန�းချက်များကို ဇယား-၄ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ဇယား - ၄။

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအကား

သိသာထင်ရှားသည့် ြခားန�းချက်များ
အေကာင်းအရာ

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများ

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ

ပိုင်ဆိုင်မ

အသင်းဝင်များ/ေဖာက်သည်များက ပိုင်ဆိုင်သည်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ/
အစိုးရမဟုတ်ေသာလူအဖွဲအစည်းများ/

ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ
အုပ်ချပ်မ

ဆအေလျာက် ၊သိုမဟုတ၊် ေရ�းေကာက်တင်ေြမာက်

ခန်အပ်ထားသည့် ဒါိုက်တာဘုတ်အ ဖွဲ၏

ထားသည့် ဒါိုက်တာဘုတ်အဖွဲ ၏ အဖွဲ ဝင်တစ်ဦးလင်

အဖွဲဝင်တစ်ဦးလင် မဲတစ်မဲစနစ်ှင့် ပိုင်ရှင်များက

မဲတစ်မဲစနစ်ြဖင့် အုပ်ချပ်သည်

အုပ်ချပ်သည်
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ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆
ေဖာက်သည်များ

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

သမဝါယမများ၏အသင်းဝင်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ဝင်ေငွနည်းပါးသည့် ေဖာက်သည်များှင့်

အထူးသြဖင့်အသင်းဝင်များမှာ ရှယ်ယာအစုကို

အေသးစားလယ်သမားများ (အမျိးသမီးအများစု)

အတူပိုင်ဆိုင်သည့် ဝင်ေငွနည်းပါးသည့်ေဖာက်သည်
များှင့် အေသးစားလယ်သမားများ
ေငွထုတ်ေချးရန်အ တွက်

အသင်းဝင်များ၏ရှယ်ယာများ၊ စုေဆာင်းေငွများ

ဘာေငွရင်းြမစ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၊ ေထာက်ပံ့ေငွများ၊ ြပည်ပ
ေချးေငွများ

စုေဆာင်းေငွှင့် ေချးေငွ

အဓိကအားြဖင့် အေသးစားေချးေငွ

စုေဆာင်ေငွှင့်

အသင်းဝင်များ၏လိုအပ်ချက်အေပမူတည်၍ တည်ဆဲ

အဖွဲအစည်း၏န်ကားချက်အရ၊

ေချးေငွမူဝါဒ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုထ ည့်သွင်းစဉ်းစား၍

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ (အထက်မှ ေအာက်သိုစနစ်)

လုပ်ငန်းှင့်
ဝန်ေဆာင်မများ

အသင်းဝင်များ၏စံုညီအစည်းအေဝးတွင် ဆံုးြဖတ်ပါ
သည်။ ြပန်လ ည်ေပးဆပ်ရ မည့်ကာလှင့် အတိုးန်း
သည် အသင်းဝင်၏ တတ်ိုင်စွမ်းေပမူတည်ပါသည်။

(ေအာက်ေြခမှအထက်သိုနည်းလမ်း)
အြမတ်ခွဲေဝမ

မူများ

အြမတ်ေဝစုကို အသင်းဝင်များသိုေပးြခင်း၊

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအကားခွဲေဝြခင်း၊

ရန်ပံုေငွသိုထ ည့်ဝင်ြခင်း

သီးသန်ရ န်ပံုေငွသိုထည့်ဝင်ြခင်း

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမမူများ

အေသးစားေငွေရးေကးေရးှင့်
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ

(၁) ဆအေလျာက်ှင့် လွတ်လ ပ်စွာ အသင်းဝင်ိုင်ြခင်း (၁) အလွန်ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများကို
(၂) အသင်းဝင်များသေဘာကျစီမံအုပ်ချပ်ြခင်း
(၃) အသင်းဝင်၏စီးပွားေရးပါဝင်ေစြခင်း
(၄) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် မှီခိုမကင်းြခင်း
(၅) ပညာေရး၊ သင်တန်းှင့် သတင်းအချက်အလက်
(၆) သမဝါမအချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း
(၇) အဖွဲအစည်းအတွက် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း
(၂) အပ်ေငွှင့်ေချးေငွချိတ်ဆက်ြခင်း
 ာမခံချက်များ
(၃) စည်းလံုးညီွတ်မအ

(၄) ပူးေပါင်းပါဝင်၍စီမံခန်ခွဲသည့်နည်းလမ်း
(၅) အေသးစားှင့်ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ိုင်ေစရန်
ရင်းှီးြမပ်ြခင်း

(၆) အမဲတမ်းအတွက်အစီအစဉ်ခ ျမှတ်ြခင်း

ဝန်ကီးဌာန

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန

ဦးစီးဌာန

သမဝါယမဦးစီးဌာန

ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန

မှတ်ပံုတင်ြခင်း

သမဝါယမ

ကုမဏီ

ဥပေဒ

သမဝါယမအသင်းဥပေဒ

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒ

သမဝါယမအသင်းနည်းဥပေဒများ

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ စီးပွားေရးဆိုငရ
် ာကန်သတ်ချက်များ
ြမန်မာ့စီးပွားေရး ေရရှည်တည်တံ့ပီး ဟန်ချက်ညီစွာဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက် မည်သိုေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ
လိအ
ု ပ်မည်နည်း။ ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံတကာကုမဏ
 ီကီးများသည် ဤအချက်တွင် အလွန်အေရးပါသည်ဟု
ယူဆရေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည် အချက်အြခာကျသည့် မိြပဗဟိုေနရာ၌သာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်ေရး
လုပ်ေဆာင်ရန် အာံုစက
ို ်ေနကပီး၊ ဖွံဖိးမအားနည်းလျက်ရှိသည့် အစွန်အဖျားေဒသများသို စီးပွားေရး
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၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်လိုြခင်းမရှိေပ။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမသ
 ည် ြပည်တွင်းစီးပွားေရးအေပ ေကာင်းမွန်သည့်
သက်ေရာက်မများ (spillovers) ရရှိေစမှသာလင် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးတိုးတက်မက
 ို တွန်းအားေပးိုင်မည်ြဖစ်
ပါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အဦများ၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် စွမ်းအင်ရရှိိုင်မမှာ ယံုကည်ရဖွယ်မရှိေပ။
ကမ�ာတစ်ဝှမး် လံုးတွင် ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မအ
 တွက် အေြခခံအတ
ု ်ြမစ်မှာ အလယ်အလတ်တန်း
ြဖစ်သည့်

အေသးစားှင့်အလတ်စားအဆင့်စးီ ပွားေရးလုပ်ငန်းများ

ေပထွန်းလာြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။

ြပည်ပအဖွဲအစည်းများက အေထာက်အပံ့ေပးထားသည့် ြပည်တွင်းထိပ်သီးစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် စီးပွား
ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့်အာဏာများကို လက်ဝါးကီးအုပလ
် မ်းမိုးထားပါက ထိုိုင်ငံမှာပိလဲသွားိုငေ
် ကာင်း
သမိုင်းသင်ခန်းစာများရှိပါသည် (Acemoglu, D. ှင့် J. Robinson ၂၀၁၂)။ ေဒသတွငး် စီးပွားေရးဖွံဖိး
တိုးတက်ေစရန်အတွက် မှန်ကန်သည့်ေမာင်းှင်အားမှာ

ေဒသတွင်းအေသးစားှင့်

အလတ်စားစီးပွားေရး

လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများပင် ြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည် ေဒသတွင်းရင်းှးီ ြမပ်ှံမများြပလုပ်ရန်အတွက်
ေချးေငွလက်လှမ်းမီိုင်မရ
 ှိမှသာ ေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံရှိ အေသးစားှင့်အလတ်စား

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ေယဘုယျ ေချးေငွလက်လှမး် မီင
ို ်မအေြခအေနမှာ အာဆီယံိုင်ငံများအနက် အနိမ့်
ဆံုးြဖစ်ေကာင်း စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� မ
် ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအဖွဲအစည် - OECD (၂၀၁၈) ၏ ေဖာ်ြပ
ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ပံ-ု ၁၄ ကို ကည်ပ
့ ါ။
ပံု-၁၄
အာဆီယံိုင်ငံများ၏ SME မူဝါဒဆိုင်ရာနက
် ိန်းရမှတ်များ (၂၀၁၈)

ASEAN SME Policy Index 2018 scores
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ဇစ်ြမစ်။

စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မှင့် ဖွံ ဖိးတိုးတက်မအဖွဲအစည်း (OECD)/အေရှ အာရှစီးပွားေရးသုေတသနဌာန (ERIA) ၂၀၁၈

ဘ�ာေရးလက် လှမ်းမီ�င
ို မ
် �
ဘဏ်ေ�ကး�မီ ၊သိမဟု
ု ့ တ်၊ ေချးေငွများ
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၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအဖွဲအစည်း (OECD) ၏ ေလ့လာချက်တွင်ေဖာ်ြပထား
သည့်အတိုင်း အငယ်စားှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ဘာေငွရရှိမ ပိုမိုေကာင်းမွနေ
် စရန်အတွက်
မည်ကဲ့သိုလုပ်ေဆာင်ရမည်မှာ ပ်ေထွးပါသည်။ ပထဝီအေနအထားဆိုငရ
် ာကိစရပ်များ။ ေငွေချးမည့်သူများ ၏
ဂုဏ်သတင်းှင့် ေချးေငွယံုကည်စိတခ
် ျရမများကိုသံုးသပ်ရန်မှာ ဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြဖစ်ပီး၊ ထိုသို
လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက်

သက်ဆိုင်ရာစီးပွားေရးအေပ

သိန�းလည်မှင့်

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးအသိုင်း

အဝန်းှင့် ချိတ်ဆက်ထားိုင်မ ရှရ
ိ န်လိုအပ်ေပသည်။ ရန်ကုန်အေြခစိုက်ဘဏ်များအေနြဖင့် ဤအချက်ကို
ြဖည့်ဆည်းိုင်သည့် အေြခအေနမရှိေပ။ ၎င်းတိုမှာ (၎င်းတိ၏
ု ံုးချပ်များသည် မိေတာ်များတွင် ရှ၍
ိ ) ေဝးလံ
ေနပါက ထိုေဒသရှိဘဏ်ခွဲများသို ံုးချပ်မှန်ကားချက်များြပရာတွင် ရံဖန်ရခ
ံ ါ ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်မမရှိ
ြခင်း၊ ြဗိုကရက်တစ်ဆန်ြခင်းှင့် ကန်သတ်မမ
 ျားရှိြခင်းတို ြဖစ်ိုင်ပါသည်။
ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများကို

ချဲထွင်ိုင်ရန်အတွက်

အြခား ေရ�ချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ရပ်က တွနး် အားေပးိုငပ
် ါလိမ့်မည်။ သိုေသာ်လည်း ေငွေရးေကးေရး သမ
ဝါယမများှင့်

ြပည်တွင်းအေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည်

စီးပွားေရးကိုအားြဖည့်ေပးေရး

အတွက် အသံးု ဝင်ေသာ်လည်း ၎င်းတိ၏
ု
ေယဘုယျအကျိးသက်ေရာက်မမှာ အားနည်းေနဆဲြဖစ်ပါသည်။
အဖွဲအစည်းှစ်ရပ်လံုးမှာ ဝင်ေငွနည်းပါးသူများကို အေထာက်အပံ့ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝင်ေငွများသည်
ေရရာမရှိပဲ ဝင်ေငွရလမ်း ထိခက
ို ်ပျက်စီးရန်လွယ်ကေ
ူ နပါသည်။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
သည် ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများကို ကူညေ
ီ ပးပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ဝမ်ေမတာ (Wong Metta)
ေငွစုေငွေချးအသင်း၏ လူမသက်သာေချာင်ချိေရးအစီအစဉ်ြဖစ်ပီး၊ အဆိုပါအစီအစဉ်ထံမှ အသင်းဝင်များသည်
ကေလးမီးဖွားြခင်း၊ ေသဆံးု ြခင်း၊ သက်ကီးရ�ယ်အိုများှင့် ကျန်းမာေရးှင့် အေရးေပကိစရပ်များအတွက် ကျပ်
၅၀,၀၀၀ ရရှိိုင်ပါသည်။ ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်သည်လည်း သမဝါယမများမှရရှိသည့်ေငွများကို
လူသာချင်းစာန�မလုပ်ငန်းများအတွက် အသံးု ြပပါသည် (ေန�က်ဆက်တွဲတွင်ကည့်ပါ)။
အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းသည် ဆင်းရဲွမး် ပါးသူများ၏ အေရးေပကိစရ
 ပ်များအတွက် အကူအညီ
ေပးပါသည်။ ယင်းမှာ ရံဖန်ရံခါတွင် ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်မရှိေသာ်လည်း သမားိုးကျ ေငွေချးသူများထက်
ပိုမို၍ ယံုကည်စိတခ
် ျရပီး၊ စရိတ်စကသက်သာေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 43 သိုေသာ်လည်း ေငွေချးသူအများစု
42

သည် အငယ်စားစီးပွားေရးလုပင
် န်းများအတွက် ရင်းှးီ ြမပ်ှံြခင်းမရှိဘဲ စီးပွားေရးြပလုပ်ရန်မဟုတ်သည့်
ရည်ရ�ယ်ချက်များအတွက်သာ ထိအ
ု ေသးစားေချးေငွများကို အသံးု ြပကပါသည်။ စီးပွားေရး တိုးတက်မ
အတွက် ေမာင်းှင်အားသဖွယ်ြဖစ်ေစမည့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းြဖစ်ေစရန်အတွက် အဓိက
အတားအဆီးမှာ နည်းပါးသည့်ပမာဏြဖင့် ေချးေငွထတ
ု ်ေချးြခင်းပါဝင်ပါသည်။ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းှင့်
စားနပ်ရက
ိ ာ ဖူလံုေရးအဖွဲ (LIFT) သည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ အိမေ
် ထာင်စုများကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက်
အေမရိကန် ေဒလာ ၆၇ မှ ၂၅၀ ကား အေသးစားေချးေငွများကို အတိုးန်းတစ်လလင် ၂.၅ ရာခိုင်န်းြဖင့်
ထုတ်ေချး လျက်ရှိပါသည်။ တရားဝင်အားြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းအတွက် ရင်းှီးြမပ်ရ
ှံ န်ရည်ရ�ယ်သည့်
ေဖာက်သည်များအေနှင့် ၎င်းတိ၏
ု စီးပွားေရးကို ချဲထွင်ိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုများြပားသည့် ေချးေငွပမာဏကို
ရယူ ိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် အဆိုပါေချးေငွပမာဏမှာ အလွနမ
် များြပားလှေပ။ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် LIFT အေသးစား
ေငွေရးေကးေရးမိတ်ဖက်များသည်
43

အေသးစားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေချးေငွ

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

အေမရိကန်

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ေဒလာ ၂၁၀ သန်းြဖင့် ေဖာက်သည်ေပါင်း ၈၀၀,၀၀၀ ခန်ကိုထတ
ု ်ေချးထားပီး၊ တစ်ဦးကျပျမ်းမအားြဖင့်
အေမရိကန်ေဒလာ ၂၆၂.၅ သာ ရှိပါသည်။ ကချင်ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်၏ အေသးစားေငွစုေငွေချး
အသင်းများှင့် ဝမ်ေမတာ (Wong Metta) ေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများထံမှ ရရှိသည့်ကိနး် ဂဏန်းများသည်လည်း
အလားတူ ပမာဏသာရှိပါသည်။
လတ်တေလာသုေတသနတစ်ခုမှ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ဆင်းရဲွမ်းပါးသည့် အိမ်
ေထာင်စုများအတွက် လူမဖူလေ
ံု ရးအေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစေသာ်လည်း၊ ၎င်းတို၏စီးပွားေရးအေပ သက်ေရာက်မ
မှာ အကန်အသတ်ြဖင့်သာရှိေကာင်း အခိုင်အမာေြပာဆိုထားပါသည်။ မန်ဆာချးဆက် နည်းပညာတကသိုလ်
(MIT) မှ ထင်ရှားသည့်စီးပွားေရးပညာရှင် Esther Duflo ှင့် Abhijit Banerjee (၂၀၁၃) တိုသည် အေသး
စားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏အခန်းကှင့်စပ်လျဉ်း၍ "အေသးစားေချးေငွများသည် အိမ်ေထာင်စု
များအတွက် ၎င်းတို၏ အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ေသာ်လည်း အေသးစားေချးေငွ
များသည် "အံ့သဖွယ်ရာ" မဟုတ်ေကာင်း။ အေကာင်းြပချက်တစ်ရပ်မှာ ပျမ်းမစီးပွားေရး လုပ်ငန်း (…)သည်
ေသးငယ်ြခင်း (အများစုမှာ အလုပ်သမားတစ်ေယာက်ပင် မရှိကေချ)၊ အြမတ်အစွန်း ေကာင်းစွာမရှိြခင်းှင့်
တိုးတက်မြမန်ဆန်သည့်လုပ်ငန်းများပင် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လက်ရက
ှိ မ်းကျင်မအရည်အေသွးှင့် ၎င်းတို၏
ဘဝအေြခအေနများေကာင့် လုပ်ငန်းချဲထွင်ရန်ခက်ခဲြခင်းတိေ
ု ကာင့် ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ထိုြပင် အေသးစား
ေငွေချးလုပ်ငန်း၏ ေချးေငွြဖင့်လုပ်ငန်းတည်ေထာင်ိုင်သည့် ေသးငယ်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများပင် အြမတ်
အစွန်းရရှိမနည်းပါးပီး တည်ငိမ်မမရှိိုင်ေချ။" အကယ်၍ ဤအချက်မှနက
် န်မည်ဆိုပါက အေသးစားေငွေရး
ေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည်

လူမဖူလေ
ံု ရးအတွက်

အေထာက်အပံ့ေပးသူများဟု

ဆိုထိုကေ
် သာ်လည်း

ေရရည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာစီးပွားေရးတိးု တက်မ အတွက်လိုအပ်သည့် စီးပွားေရးအရှိနအ
် ဟုန်
ကို ဖန်တီးိုင်မည့်အလားအလာေတာ့ မရှိကပါ။
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်လုပ်ငန်းှင့်

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများအကားတွင်ရှိ

သည် အြခားလမ်းေကာင်းတစ်ရပ်အေနြဖင့် တတိယေြဖရှင်းနည်းတစ်ရပ်ကို အဆိုြပလိုပါသည်။ ေဒသ
တစ်ခုတည်းအတွက် ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ေဆာင်ေပးိုင်သည့် ေဒသ
ဖွံဖိးေရးဘဏ်တစ်ခတ
ု ည်ေထာင်ြခင်းမှာ အလွန်အေရးပါေသာ အကူအညီြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ေငွေရးေကး
ေရးသမဝါယမများှင့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများကဲ့သို

ေဒသခံအသိက
ု ်အဝန်းအတွင်း

အေြခစိုက်သည့် ေဒသတွင်းဘဏ်တစ်ခုရှိသင့်ပီး၊ တစ်ဖက်တွင်လည်း ေဒသအတွင်း ေကာင်းစွာချိတ်ဆက်
ိုင်ပီး အများက ေလးစားအသိအမှတ်ြပထားသည့်ေခါင်းေဆာင်များှင့်ဝန်ထမ်းများြဖင့် တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုနည်းအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ထံမှ ေငွြဖစ်လွယ်မအေထာက်အပံ့ကို ရယူ
ိုင်မည့် တင်းြပည့်ဘဏ်တစ်ခုအေနြဖင့် ြပည့်ဝစွာရပ်တည်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုရည်ရ�ယ်ချက်အတွက် ေဒသ
ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်တစ်ခတ
ု ည်ေထာင်ရန် အ�ကံြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။

တိုင်းရင်းသားပဋိပကအတွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းအေြခအေန
ြမန်မာိုင်ငံ၏ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့် နယ်စွန်နယ်ဖျားေဒသများတွင် ြပည်တွင်းပဋိပကများသည် စီးပွားေရး
တိုးတက်မကို အဟန်အတားြဖစ်ေစလျက်ရေ
ှိ နသြဖင့် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်သည် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်
အတွက် မည်ကဲ့သိုပါဝင်အေထာက်အပံ့ြပိုင်မည်ကို ရှင်းလင်းမရှိရပါမည်။ ဘဏ်များ၊ သမဝါယမများှင့်
55

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆
အေသးစားေငွစုေငွေချးအဖွဲအစည်းများ၏

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ဥပေဒမူေဘာင်များသည်

ေငွေရးအေကးေရးအဖွဲအစည်းများ

အားလံုးှင့်အတူ ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးှင့်ချိတဆ
် က်ေနပါသည်။ သိုေသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိးအများစုက
၎င်းတိုသည်

ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများှင့်

ကင်းကွာေနပီး

အကျိးအြမတ်များကို

သာတူညီမ

အကျိးခံစားခွင့်မရရှိဟု ခံစားေနရပါသည် (ထိုအချက်မှာ မှန်ေကာင်းမှန်ိုင်သကဲ့သို မှားေကာင်းလည်း မှားိုင်
ပါသည်)။

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများအတွက်

အားလံုးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်တစ်ရပ်ကို

အမှန်

တကယ် တည်ေဆာက်ိုင်ေရးအတွက် ေြဖရှငး် ရမည့် အြမစ်တွယ်ေနေသာအတားအဆီးများရှိေနပါသည်။
ပထမအချက်အေနှင့် အားလံုးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ေဆာက်ေရးကို ထိခက
ို ်ေစသည့် အကီး
မားဆံးု အချက်တစ်ချက်မှာ ေြမယာပိုင်ဆိုင်မအခွင့်ေရးှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားမ မရှိြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ေြမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါက လက်လဲြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ြခင်းမြပိုင်ေပ။ ထိုသိုမြပလုပ်ိုင်ပါက
ေငွေချးသူသို ေြမယာပိုင်ဆိုင်မက
 ို လေ
ဲ ြပာင်းိုင်ခွင့်မရှိေတာ့ပါ။ ဤအေြခအေနတွင် ေြမယာမှတ်ပံုတင်မ
မရှိြခင်း သိုမဟုတ် မိိုးဖလာေြမယာစီမံခန်ခွဲမစနစ်များမှာ အဓိကြပဿန�တစ်ရပ်ြဖစ်ေနပါသည်။ ြမန်မာ
ိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂ ခုစ
ှ ်တွင် လယ်ယာေြမဥပေဒကိုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်ြပင်ဆင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုှစ်
ေြမလွတ၊် ေြမလပ်င
ှ ့် ေြမိုင်းများစီမခ
ံ နခ
် ွဲေရးဥပေဒကိုလည်းေကာင်း 44 ြပဌာန်းခဲ့ပီး၊ ထိဥ
ု ပေဒများအရ ဗဟို
လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမအဖွဲက ထုတ်ေပးသည့် ‘ပံုစံ-၇’ ဟုေခသည့် လယ်ယာေြမလုပက
် ိုငခ
် ွင့်အသိအမှတ်ြပ
စာရ�က်စာတမ်း (LUCs) ကိုအေြခခံ၍ ပုဂလိကေြမယာအသံုးြပခွင့်မှတ်ပံုတင်ြခင်းစနစ်ကို ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းတိုသည် လယ်သမားများှင့် အဖွဲအစည်းများစသည်တက
ို ို လယ်ယာေြမအသံုးချခွင့် (ြပည်ေထာင်စုသမတ
ြမန်မာိုင်ငံ၊ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒပါ အပိုဒ် ၃၇ အရ “ိုင်ငံေတာ်သည် ိုင်ငံေတာ်ရှိ ေြမအားလံးု ၏
ပင်ရင်းပိုင်ရှင်ြဖစ်သည်” ဟု ြပဌာန်းထားြခင်းေကာင့် ယင်းတိုကို ပိုငဆ
် ိုင်ခွင့်မရှေ
ိ ပ) ေပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ
လယ်ယာေြမလုပက
် ိုင်ခွင့်ြပသည့် စာရ�က်စာတမ်းများသည် ေြမယာအငှားချထားြခင်းပံုစံှင့် ဆင်တူပါသည်။
မူအားြဖင့် ဤကဲ့သို တရားဥပေဒသက်ဝင်မ တိုးတက်လာြခင်းသည် အားလံုးပါဝင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်
ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက် အေြခခံအုတ်ြမစ်တည်ေဆာက်ေပးြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။
သိုေသာ်လည်း ြပဿန�များရှေ
ိ နဆဲပင်ြဖစ်သည်။ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မှတ်များ၏ သက်တမ်းကို
ှစ် ၃၀ ကန်သတ်ထားပီး (အဂလန်အာဏာပိုင်ေြမယာဌားရမ်းအသံုးြပခွင့်စာချပ်သက်တမ်းမှာ ှစ်ေပါင်း
၉၉၉ ှစ်အထိရှိပါသည်) ိုင်ငံေတာ်က ြပန်လည်ုပ်သိမ်းိုင်ပါသည်။ ဤအချက်သည် ၎င်းတိ၏
ု
ေြမယာ
လဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချမတန်ဖိုးသတ်မှတ်မက
 ို အကန်အသတ်ြဖစ်ေစသည့်အြပင် လယ်သမားများှင့် သီးစားများ
အတွက် ကီးမားသည့်မေသချာမေရရာမကိုြဖစ်ေစပီး ေငွေချးသူများှင့် ဘဏ်များအေပလည်း သက်ေရာက်
ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေြမယာငှားရမ်းအသံုးြပခွင့်

သက်တမ်းတိုေတာင်းြခင်းသည်

ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်

ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး၊ ေကျးလက်ှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ၏ ေြမယာလံု�ခံေရးအတွက် အသံးု ြပေလ့ရှိသည့်
မိိုးဖလာေြမဆက်ခံသူများအတွက် ဆံုးံးမကိုြဖစ်ေစပါသည်။ ဤကဲ့သို ဥပေဒေရးရာ မေသချာမေရရာ
ြခင်းများှင့်

ပ်ေထွးေနြခင်းများသည်

ြပင်းထန်သည့်အကျိးဆက်ကိုြဖစ်ေစေသာ

အကန်အသတ်ြဖင့်

၊သိုမဟုတ်၊ မှားယွင်းသည့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းများစွာကို ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အင်အား
ကီးမားသည့် ကုမဏီများ၊ ပုဂလက
ိ များှင့် အဖွဲအစည်းများက ေြမယာအေြမာက်အများကို သိမး် ယူြခင်း
ေကာင့် အကျိးဆက်အေနြဖင့် ထိခက
ို ်လွယ်သည့်အုပ်စုများ၏ေြမယာများဆံးု ံးြခင်းကို ြဖစ်ေစသည့်အြပင်
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ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ယခင်ပိုင်ဆိုင်သူများက ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား ေလာ့ချြခင်းများကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြပြပင်
ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကာလမတိုင်မီှင့် လုပ်ေဆာင်ဆက
ဲ ာလအေတာအတွင်း ေြမယာ45 ရယူြခင်း၊ သိမး်
ယူြခင်းှင့် ဖယ်ရှားြခင်းများကို ေနရာအေတာ်များများတွင် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။46
ေနရာမှဖယ်ရှားခိုင်းြခင်းှင့် ဥပေဒေကာင်းအရှင်ြခင်းစသည့် အြခင်းအရာများသည် လူမေ
 ရးတရားမတမ
ှင့်

လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာြပဿန�ရပ်သာမက

ပါသည်။

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မအတွက်

ြပည်တွင်းပဋိပကြဖစ်ပွားြခင်း၏

ဘာေငွြဖည့်ဆည်းရာတွင်

အဓိကအချက်ြဖစ်ေန

ေြမယာှင့်မေရ�မေြပာင်းိုင်

ေသာပစည်းများသည် ြမန်မာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် အေပါင်ပစည်းအြဖစ်ပါဝင်ေနသြဖင့် ၎င်းသည် ဘဏ်လုပ်ငန်း
် ိုေသာ် ဘဏ်များသည် သင့်ေလျာ်သည့်အေပါင်ပစည်း
စနစ်ှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။47 အဘယ်ေကာင့ဆ
မရှိဘဲ ေချးေငွထုတ်ေချးရန်မြဖစ်ိုင်သြဖင့် သင့ေ
် လျာ်သည့် ေြမယာပိုင်ဆိုင်မအခွင့်ေရးသည် အစွနအ
် ဖျား
ေဒသများ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် အဓိကအခက်အခဲတစ်ရပ်ြဖစ်ေနပါသည်။ ထိုေကာင့် ရှငး်
လင်း၍သင့်ေလာ်မရှိသည့်

ေြမယာပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးတစ်ရပ်

စတင်ေဆာင်ရက
� ်ြခင်းသည်

တရားဝင်

ဘာေရးကကို အားေကာင်းေစရန်အြပင် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုနယ်ေြမအတွင်း ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲ
ပီး စဉ်ဆက်မြပတ်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိိုငရ
် န်အတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုစ
ှ ်၊
ို ေရစီစနစ်အရေြမယာအုပ်ချပ်ခွငက
့် ို အဆင့်ဆင့ခ
် ွဲေဝေပးြခင်း
အမျိးသားေြမအသံုးချမမူဝါဒ48 သည် ဒီမက
ကဲ့သို ိုင်ငံ၏ဖက်ဒရယ်မူဝါဒအတွက် ေြမယာအေြခြပအေြခခံအတ
ု ်ြမစ်ှင့် လိုကေ
် လျာညီေထွရှိိုင်သြဖင့်
အမျိးသားေြမဥပေဒအတွက်

သင့်ေလျာ်သည့်အေြခခံအတ
ု ်ြမစ်ြဖစ်သင့်ပါသည်။

သိုပါ၍

အဆိုပါဥပေဒကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ပီး၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာဆံးု ြဖတ်ချက်များအြဖစ် ေြပာင်းလဲေပးိုင်သည့် အဖွဲအစည်း
များလိုအပ်ေနပါသည်။ လာမည့်အခန်းတွင် ထိုကဲ့သိုပိုငဆ
် ိုင်မကိစရ
 ပ်များမှ ဝင်ေငွဖန်တးီ မကို ေဒသဖွံဖိး
ေရးဘဏ်တစ်ခုက မည်ကဲ့သိုလုပေ
် ဆာင်ေပးိုင်မည်ကို ရှငး် လင်းတင်ြပထားပါသည်။
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ေြမယာြပသန�သည် လူအခွင့်အေရးြပသန�ှင့်လည်းှီးွယ်ေနပါသည်။ ြမန်မာအစိုးရမှ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိုင်းများ စီမံခန်ခွဲေရးဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုှစ်၌ ြပဌာန်းခဲ့သည့်အချိန်တွင် ေဒသခံြပည်သူများကို ၎င်းတို၏ေြမယာများကို မှတ်ပံုတင်ရ န် အလွန်တိုေတာင်းသည့်
အချိန်ကာလတစ်ခုကို သတ်မှတ်ေပးခဲ့ပါသည်။ လူအများစုမှာ မှတ်ပံုတင်ရမည်ကိုမသိရှိခဲ့ရသြဖင့် သတ်မှတ်ရ က်အတွင်းေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။
အကျိးဆက်အားြဖင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုေနထိုင်ရာေဒသများမှ ေြမယာအေြမာက်အြမားသည် ေြမလပ်၊ ေြမလွတ၊် ေြမိုင်းများအြဖစ် သတ်မှတ်
ေကာ်ြငာြခင်းခံခဲ့ရပီး၊ ြမန်မာအစိုးရက သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာတွင်အသံုးြပရန် အပ်ှံခဲ့ရပါသည်။ ဤအချက်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများအေပ ခွဲြခား
ဆက်ဆံသည်ဟူသည့် သေဘာထားအြမင်ကို အားေပးေနသကဲ့သိုြဖစ်ေနပါသည်။
46

“လတ်တေလာထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာတွင် ေြမယာသိမ်းယူမ၏ ၅၇ ရာခိုင်န်းမှာ ဘိုးဘွားပိုင်ေြမြဖစ်ပီး၊ ၃၀ ရာခိုင်န်းမှာ အသက်ေမွးဝမ်း

ေကျာင်းအတွက် အသံုြပေနသည့်ေြမြဖစ်ေကာင်းှင့် ေြမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဝယ်ယူထားသည့်ေြမ ၈ ရာခိုင်န်းရှိေကာင်း သိမ်းယူခဲ့သည့် ေြမအမျိးအစား
များအလိုက် ေထာက်ြပထားပါသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရ သိမ်းယူခဲ့သည့်ကိစရပ်အများစုတွင် ကိတင်ညိိင်းြခင်းမရှိသည့်အြပင် ေလျာ်ေကးေငွ
တစ်စံုတစ်ရာ မရရှိခဲ့ေပ။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာ၏ေလ့လာမအရသိမ်းယူသည့် ေြမယာ၏ ၄၇.၇ ရာခိုင်န်းကို စစ်တပ်ကလည်းေကာင်း၊ ၁.၃ ရာခိုင်န်းကို
အစိုးရဌာနှင့် ကုမဏီကလည်းေကာင်း၊ ၁.၃ ရာခိုင်န်းကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနကလည်းေကာင်း၊ ၁ ရာခိုင်န်းကို ေဒသအာဏာပိုင်အစိုးရဌာနက
လည်းေကာင်း၊ ၁ ရာခိုင်န်းကို ပုဂလိက တစ်ဦးချင်းကလည်းေကာင်း၊ ၀.၉ ရာခိုင်န်းကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲကလည်းေကာင်း၊ ၀.၄ ရာခိုင်
န်းကို အစိုးရဌာနပိုင်ကုမဏီကလည်းေကာင်း၊ ၀.၄ ရာခိုင်န်းကို စစ်တပ်ပိုင်ကုမဏီကလည်းေကာင်းအသီးသီးသိမ်းယူခဲ့ပီး၊ စာရင်းမသိရ သည့်
သိမ်းယူမ မှာ ၃.၁ ရာခိုင်န်းရှိပါသည်။” (Scott ှင့် Arraiza 2017)
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ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေြမယာှင့် အေဆာက်အဦများ၊ ေရ�၊ စိန်ှင့် အဖိုးတန်ေကျာက်မျက်ရတန�များ၊ ေငွစုလက်မှတ်များ၊ အစိုးရ

ေငွေချးစာချပ်များ၊ စာရင်းေသအပ်ေငွများ၊ ေချးေငွလက်မှတ်များှင့် ေချးေငွအ ာမခံများကို အေပါင်ပစည်းအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အကယ်၍
အြခားေသာပံုစံြဖင့် အေပါင်ပစည်းထားရှိြခင်း သိုမဟုတ် အေပါင်ပစည်းမေပးိုင်ပါက ပိုမိုြမင့်မားသည့်အ တိုးန်း (၁၆ ရာခိုင်န်း)ြဖင့် ေချးေငွ
ထုတ်ေချးြခင်းကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှစတင်၍ ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ https://www.mmtimes.com/news/central-bank-permitsloans-without-collateral-16pc-interest-rate.html
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ဒုတိယအချက်အေနှင့် သုေတသနေလ့လာေတွရှိချက်အရ ဘဏ်ှင့်အနီးအန�း ၊သိုမဟုတ၊် ဘဏ်သိုလွယက
် ူ
စွာသွားလာိုင်သည့်ေနရာတွင်ေနထိုင်ြခင်းစသည့်

ိုင်င၏
ံ

ပထဝီအေနအထားဆိုငရ
် ာအချက်အလက်များ

သည် ြပည်သူများ၏ တရားဝင်ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများကို အသံုးြပလျက် စုေဆာင်းေငွှင့် ေချးေငွ
ရယူိုင်စွမ်းကို သိသာစွာြမင့်တက်လာေစမည်ြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာေတွရှိထားပါသည် (Tambunlertchai
၂၀၁၈)။ သိုပါ၍ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများကို စုေဆာင်းသည့်ပမာဏနည်းပါးေသာ်လည်း ယင်းသို
စုေဆာင်းလိုသည့်ြပည်သူများှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဘဏ်လုပင
် န်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုငေ
် စြခင်းသည် အားလံးု ပါဝင်
သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကို

တိးု ြမင့်ိုင်ပါလိမမ
့် ည်။

သိုေသာ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များသည်

ယင်းစုေဆာင်းေငွများကို ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့်ေဒသများအတွက်မဟုတ်ပဲ အချက်အြခာကျသည့်မိြပဗဟို
တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံရန်သာအသံုးြပပါက ဘဏ်လုပ်ငန်းကချဲထွင်မမှာ ေဝလံေခါင်ဖျားသည့်ေဒသများ၏
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အေထာက်အကူြပိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။ ထိက
ု ဲ့သိုေသာ အရင်းအှီးများစီးထွက်
မအေနအထားကိုေြပာင်းလဲိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်လအ
ို ပ်ေနပီြဖစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ေဒသတွင်း
ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ် ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက
� ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် တစ်ခါတစ်ရတ
ံ ွင် တိုင်းရင်းသား
လူမျိးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၏ ထိန်းချပ်မေအာက်ရှိေနသည့် ကန်သတ်ထန
ိ ်းချပ်ထားသည့်ေနရာေဒသများ
အတွက်

ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မက
 ို

အမှန်တကယ်အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ပီး

ဥပေဒအရအခွင့်အာဏာ

ေပးထားသည့် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်တည်ေထာင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
တတိယအချက်အေနှင့်

ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်

ယံုကည်မအေပ

မှီတည်ပါသည်။

ရာစုှစတ
် စ်ဝက်ကာ

ြပည်တွင်းစစ်အပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင် ယံုကည်မတည်ေဆာက်ြခင်းသည် အလွန်ခက်ခဲသည့် ြပဿန�တစ်ရပ်
ြဖစ်လာပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများက ဗဟိုမှထိန်းချပ်ထားသည့်အဖွဲအစည်းများသည် ၎င်းတိုအေပ
တန်းတူညီမအခွင့်အေရးေပးမည်ဆိုြခင်းကို မယံုကည်ကေချ။ ၎င်းတိုယံုကည်ိုင်ပီး ကိုင်တွယ်ိုင်သည့်
အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ကို

လိုလားကပါသည်။

အကယ်၍

ိုင်ငံသည်

စည်းလံုးညီွတ်သည့်ိုင်ငံတစ်ခုသို

ဦးတည်ပါက ဖက်ဒရယ်စနစ်၏အေြခခံမူများှင့် လိက
ု ်ေလျာညီေထွရှိသင့်ပါသည်။
လတ်တေလာဆယ်စုှစ်များအတွင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုငယ်အများအြပားသည်

တရားဝင်အေသးစား

ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒအဆင့်ေအာက်တွင် ေငွစုေဆာင်းသည့်အစီအစဉ်များပါဝင်သည့် အေသးစား
ေငွစုေချးေငွလုပ်ငန်းများကို တည်ေထာင်ထားခဲ့ကပါသည်။ ကချင်ှင့် ရှမ်းေြမာက်ေဒသများရှိ အေသးစား
ေငွစုေငွေချးလုပ်ငန်းများကို အနီးကပ်ေလ့လာကည့်သည့်အခါ ၎င်းတိုသည် လူမဖူလေ
ံု ရးအတွက် အေထာက်
အပံ့များေပးလျက်ရှိေသာ်လည်း ေငွေရးေကးေရးကတွင် အားလံုးပါဝင်ေရးအတွက် ေရှတစ်ဆင့်တက်
လှမ်းိုင်ရန် လံုေလာက်သည့်စွမ်းေဆာင်ရည်မရှိေသးေပ။ ဤအချက်ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်ေသအေထာက်
ံ ိန်းများတွင် ရင်းှးီ ြမပ်ှံမများ
အထားကို ေန�က်ဆက်တွဲများြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ကီးမားသည့်စီမက
ြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက် ခိုင်မာသည့်စုေဆာင်းေငွတစ်ရပ်ကို မဖန်တီးိုင်ရန်အတွက် ထိုအသိုင်းအဝန်း၏ ပျမ်းမ
ဝင်ေငွမှာ အလွန်နည်းေနေသးပါသည်။ အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးလုပ်ငန်းများသည် ေဒသတွငး် စုေဆာင်းေငွ
များကိရ
ု ယူ၍ အသင်းသားများထံ ြပန်လည်ထုတ်ေချးြခင်းကိုလည်းေကာင်း ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်
များတွင် အပ်ေ
ှံ ငွအြဖစ်ထားရှိြခင်းကိုလည်းေကာင်း လုပေ
် ဆာင်ပါသည်။ ဘဏ်များက ထိုအရင်းအြမစ်များ
ြဖင့် အချက်အြခာကျသည့်ေဒသများရှိ ကီးမားသည့်စီမံကိန်းများအတွက် ဘာေငွရင်းြမစ်များြပန်လည်
ထုတ်ေပးပါသည်။ ပထမအချက်မာှ ပမာဏများ နည်းပါးြခင်းြဖစ်ပီး၊ ဒုတိယအချက်မှာ ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့်
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ေဒသများအတွက် နစ်န�ဆံုးံးေစပါသည်။ ဤသိုအားြဖင့် ညီမသည့်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို မြဖစ်ိုင်ေတာ့ေပ။
ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများထံမှ ရန်ပံုေငွများရယူ၍ ၎င်းတိ၏
ု လုပ်ငန်းများကို အရှိန်
ြမင့်တင်ေစကာမူ အေြခအေနမှာ အနည်းငယ်သာတိးု တက်ိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ထိေ
ု ကာင့် နည်းလမ်းသစ်
တစ်ရပ်လိုအပ်လာပီဟု ဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။
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၅။

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အားလံုးပါဝင်သည့် ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကို ချဲထွင်ြခင်း - ကချင်ြပည်နယ်
ဖွံဖိးေရးဘဏ်ကို စံနမူန� ြဖစ်ေစြခင်း

ြမန်မာအစိုးရ၊

တပ်မေတာ်ှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများအကား

တင်းမာမပဋိပကက

လွန်ခဲ့သည့်ှစ် ၇၀ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သမိုင်းမျက်ှ�စာကို အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုလျက်ရေ
ှိ နပါသည်။ ၎င်းက တပ်မေတာ်
၏ တင်းမာသည့်သေဘာထားကို ထင်ရာှ းေစပီး ၂၀၁၆ ခုစ
ှ ်တွင် အာဏာရလာသည့် NLD အစိုးရလက်ထက်
တိုင်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုသိုေသာပဋိပကက

ေကာင်းစွာလည်ပတ်သည့်

ေဈးကွက်စးီ ပွားေရးြဖစ်ထွန်းေရးှင့်

ဟန်ချက်ညီ စီးပွားေရးတိးု တက်မရေ
ှိ ရးတိုအတွက် အဓိကအတားအဆီးအြဖစ်လည်း ရှေ
ိ နပါသည်။ ပဋိပက
တွင် အရင်းခံအေကာင်းတရားများှင့် မေရမတွက်ိုင်ေသာေထာင့်များရှေ
ိ သာ်လည်း ေန�က်ဆံုးဆိက
ု ်ေရာက်
သည်မှာ

စီးပွားေရးအရမေကနပ်မများ ြဖစ်ပါသည်။ လူမျိးကီးဗမာတိုင်းရင်းသားများက ခွဲြခားဆက်ဆံက

သည်၊ အလားအလာေကာင်းများရှိသည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အချက်အြခာေနရာများကို ချပ်ကိုင်ထားသည့်
တပ်မေတာ်ှင့် ဆက်ွယ်ပတ်သက်ေနသည့်အီလစ်များက ေဒသခံလုပ်သားများကို ဖိှိပ်ပီး၊ သဘာဝသယံ
ဇာတများကို လက်ဝါးကီးအုပက
် ိုင်တွယ်ထိန်းချပ်ခွင့်မှ အကျိးအြမတ်ကို သဲ့ယူေနကသည်ဟု လူနည်းစု
တိုင်းရင်းသားများက ခံစားကပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံကို “ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာေသာ ဒီမက
ို ေရစီိုင်ငံ”
ြဖစ်လာေစရန် အမှန်တကယ်လိုလားသည်ဆိုပါလင် ထိုသမိုင်းကို ေြပာင်းလဲေရးထိုးရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုှစတ
် ွင် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ဦးေဆာင်မေ
 အာက်မှ NLD အစိးု ရအာဏာရလာချိန်မှစ၍ အစိုးရ
သည် အကိမ်ေရများစွာေသာ ၂၁ ရာစု ပင်လံုငိမ်းချမ်းေရးအစည်းအေဝးများှင့်အတူ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်း
် န်းစဉ်အတွက် ိုင်ငံေရးေမာ်မှန်းချက်မှာ ဒီမို
စဉ်ကို ဦးစားေပးေဆာင်ရက
� ်ခဲ့ပါသည်။ 49 ငိမ်းချမ်းေရးလုပင
ကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ေပထွနး် ေရးြဖစ်ပီး၊ တိင
ု ်းရင်းသားအုပ်စုများထံမှပါ ေထာက်ခံမရ
 ရှိထားပါ
သည်။ သိုေသာ်လည်း အခက်အခဲမှာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတွင် ြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင် ငိမ်းချမ်းေရး
ြဖစ်စဉ်မှာ

တရားဝင်အရ

အဆံးု သတ်သွားသည့်အေြခအေနတစ်ခုမဟုတ်သည့်တိုင်

တံဆ
ု ိုင်းေနပါသည်။

ထိုသိုြဖစ်ရြခင်းမှာ အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်ှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ သံုးဦးသံုးဖလှယ်
အကား ေဆွးေွးမများတွင် တရားဝင်ြဖစ်ေစမ(စကားရပ်)များအေပ အေလးကဲြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
ရှင်းရလင် သွင်ြပင်ပံုသာန်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များှင့်မူများအေပ အေလာ့အတင်းေဆွးေွးမများက ပကတိ
အေရးကီးသည့်ကစ
ိ ရပ်များထက် ေရှေရာက်ေန၍ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၂၀ ေရ�းေကာက်ပွဲများပီးေန�က်တွင် ငိမ်းချမ်းေရးလုပင
် န်းစဉ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက
� ်မည်ဟု ေမာ်မန
ှ ်း
ပါသည်။

ရရှိလိုက်သည့်

အေရးကီးသင်ခန်းစာတစ်ခုမာှ

“အန�ဂတ်အတွက်

သေဘာတူညီမများတွင်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သူအဖွဲတိုင်းအတွက် သေဘာတူညီချက်ကို လိုက်န�ရန်ပျက်ကက
ွ ်ြခင်း
ေကာင့် နစ်န�မများရှေ
ိ လာက်ေအာင် လံုေလာက်သည့်အကျိးေကျးဇူးကိုမေပးိုင်ဘဲှင့် အေြဖရှာ၍ရလိမ့်မည်
် းှစ်ဖက်အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည့်နည်းလမ်း (winမဟုတ”် ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်နည်းေြပာရလင် ှစဦ
win strategy) ကို လိအ
ု ပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤေနရာတွင် ေဘာဂေဗဒပညာရပ်ပိုငး် ဆိုင်ရာေဆွးေွးမများမှာ
49

ပထမဆံုးအကိမ် ပင်လံုညီလာခံကို ၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ် ပင်လံုတွင် ကျင်းပခဲ့ပီး၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းှင့်

တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များှင့်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း (ကားြဖတ် ဗမာအစိုးရအကီးအကဲြဖစ်ပီး၊ ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ဖခင်ြဖစ်သ)ူ တို

တက်ေရာက်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်ေတွ ဆံုမြဖစ်ပါသည်။ ထိုေတွဆံုမတွင် ထိုေခါင်းေဆာင်အားလံုးက ဗိတိသအစိုးရထံမှလွတ်လပ်ေရးရပီး ဗမာြပည်
ေထာင်စုတွင် ပါဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်း တညီတွတ်တည်း ဆံုးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။

60

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အေရးပါလာပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် စဉ်ဆက်မြပတ်ေသာ ငိမ်းချမ်းေရးရရန်အတွက် မိကီးြပကီးဗဟိုချက်
များှင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအများစုေနထိုင်သည့် တိင
ု ်းြပည်အစွန်အဖျားေနရာများအကား တိုးတက်မ
ဟန်ချက်ညီရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုေသာတိးု တက်မအတွက် အားလံုးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ်မှာ
မရှိမြဖစ် လိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။
ချမ်းသာကွယ်ဝမကို တြဖည်းြဖည်းချင်း ဟန်ချက်ညီေစေရးအတွင် ိုင်ငံ၏အစွန်အဖျားေဒသများတွင် ရင်းှးီ
ြမပ်ှံမအေြမာက်အများ လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အရ�ယအ
် စားကီးမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများက ရန်ကုန်၊
မ�ေလးှင့် ေနြပည်ေတာ်တိုတွင် ပျမ်းမတိးု တက်မကို ြမင့်တင်ေပးေကာင်းေပးိုင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ထို
မိြပဗဟိုချက်များတွင်သာ တိးု တက်မမှာ ိုင်ငံတဝှမ်း ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် လံေ
ု လာက်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆင်းရဲသည့်ေဒသများမှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရထံမှ အေရးပါသည့်လဲေြပာင်းေထာက်ပံ့ေငွများ ရရှေ
ိ နှင့်ပီြဖစ်
ေသာ်လည်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြပည်သူဘာေရးစနစ်မှာ မညီမမများကို ေကျာ်လာ းိုင်ရန်ှင့် အစွန်အဖျား
ေဒသများ ေကနပ်မရ
 ရှိေစရန် ဝင်ေငွခေ
ွဲ ဝမကိုလုပေ
် ဆာင်ိုင်မည့် စွမ်းေဆာင်ရည်လံုလံုေလာက်ေလာက်
မရှိပါ။ ထိုအတွက် အေမးပုစ�ာမှာ ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှိ ထိုအစွန်အဖျားေဒသများတွင် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်
ချက်များကို မည်သ
ို ိးဆွိုင်မည်နည်း ြဖစ်ပါသည်။

အစွန်အဖျားေဒသများှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း
ဝင်ိုးတစ်ခုတည်းဗဟိုြပ ဖွံဖိးတိုးတက်မက
 ို ေကျာ်ကည့လ
် င် Kudo ှင့် Kumagai (၂၀၁၂) တို အဆိုြပ
ထားသည့် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့်ဆက်သွယခ
် ျိတဆ
် က်မများှင့် ဝင်ိုးှစ်ခုမဟာဗျဟာမှာ ေရ�းချယ်စရာြဖစ်ိုင်
ပါသည်။ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မများတိုးြမင့်ိုင်ြခင်းြဖင့် အစွန်အဖျားရှိေဒသများကို ရန်ကုန်ှင့် မ�ေလးတိုကို
ဗဟိုြပေသာ၊ ယူနန်ှင့် မဲေခါင်၊ သံလွင်ြမစ်ေအာက်ပိုင်းှင့် ထိကပ်ေနသည့်ေဒသများတေလျာက်ရှိေသာ ပိုမို
စုစည်းမိလာသည့် စီးပွားေရးကွန်ယက်များှင့် ေပါင်းစည်းမိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသဗ
ို ဟိုအချက်အြခားများမှ
ြဖန်ထုတ်ထားသည့် ကွန်ယက်ေပါင်းစည်းမများအတွက် ကုန်သွယ်မအားြဖင့်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမအားြဖင့် ေဒသ
တွင်းအသိုကအ
် ဝန်းများ၏ စီးပွားေရးစွမး် ေဆာင်ရည်ကို ခိုင်မာအားေကာင်းေစြခင်း၊ ထိုသိုြဖစ်ေစရန် ပံ့ပိုး
ေထာက်ပံ့ြခင်းတို လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဗဟိုှင့် အစွနအ
် ဖျားေဒသများအကား ဆက်သွယခ
် ျိတဆ
် က်မက
 ို
အားေကာင်းေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခင်းဆိုသည်မှာ ိုင်ငံအတွင်း သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် အေြခခံအေဆာက်
အအံုချိတဆ
် က်မကွန်ယက်များ အားေကာင်းေစြခင်းှင့် တုတ
် ှင့် ထိုင်းိုင်ငံတရ
ို ှိ အိမ်နီးချင်းေဒသများထံမှ
အကျိးြဖစ်ေနသည့်

အစွန်အဖျားြပည်နယ်များတွင်

စီးပွားေရး

ဖွံဖိးတိးု တက်လာေစြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ထိုအချက်မာှ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်ှင့် မွန်ြပည်နယ်များ တိုးတက်ဖွံဖိးလာေရးအတွက်
မဟာဗျဟာြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေကာင်းမွန်စွာ စီမံခန်ခွဲမမြပိုင်ပါက စိန်ေခမများှင့်ယှဉ်တွဲြဖစ်
လာိုင်သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မြဖစ်ပါလိမ့်မည်။
နယ်စပ်ေဒသများအတွင်း စစ်မှန်သည့် ဖွံဖိးတိးု တက်မကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်းမှာ ြမန်မာ၊ တုတ်ှင့် အြခား
ေဒသအစိုးရများအကား ဂုဏ်သိကာ ြမင့်မားသည့်၊ ကီးမားသည့် (သံတမန်ေရးှင့် ပါဝါအေရး) ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက
� ်မထက် ပိုမက
ို ျယ်ြပန်သည့်တာဝန်ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိနး် ကီးအချိမှာလည်း ြမန်မာှင့် တုတ်
အစိုးရများအကား သေဘာတူညီထားပီး၊ ဥပမာအားြဖင့် ေရအားလပ်စစ်စက်ံုများ တည်ေဆာက်ြခင်းမျိး
အတွက်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးအတွက်အကျိးရှိမနည်းသည့် အြခားေသာစီမံကိနး် များအတွက် တုတ်
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ိုင်ငံဘက်ကဦးေဆာင်သည့် အဖွဲအစည်းကီးများ က တိက
ု တ
် ွန်းမများလည်းရှိပါသည်။50 ထိုအြပင် ြပည်တွင်း
ေဈးကွက်များတွင်လည်း တုတ်ပစည်းတင်သွင်းေရာင်းချသူများမှ ေဈးေပါေပါြဖင့်တင်သွင်းသည့် လူသးံု
ကုန်ပစည်းများြဖင့် ြပည့်ေနပီး၊ ထိုသူများမှာ ြမန်မာိုင်င၏
ံ နယ်စပ်ေဒသများထံမှ ကုန်ကမ်းပစညး် များှင့်
စိုက်ပျိးေရးကုန်စည်များကို ဝယ်ယူကသူများြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့်ြဖစ်ေပလာသည့် ကုန်သွယ်ေရးလိုေငွ
ြပမ (နယ်စပ် ပိက
ု ုန်/သွင်းကုန်အများအြပားမှာ တရားဝင် မှတ်တမ်းေရးသွငး် ြခင်းမရှိပါ) ကို တုတ်ိုင်ငံဘက်မှ
ေငွအရင်းအှးီ စီးဝင်လာမများြဖင့် ေထမိေစပီး၊ များေသာအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ေြမယာဝယ်ယူြခင်း
များအတွက် စီးဝင်သည့်ေငွများြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေြခအေနက ြမန်မာိုင်ငံ နယ်စပ်ေဒသများတွင် တုတ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအလား ြဖစ်သွားေစပါသည်။ ေဒသခံ ကချင်၊ ရှမး် ှင့် ကရင်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ၎င်းတိုကိုယ်ပိုင်ဘဏ်များမရှိသည့်အတွက် တုတရ
် င်းှီးြမပ်ှံသူများ
ထံမှ ေငွေရးေကးေရးအရလမ်းမိုးမများကို တံြု ပန်ိုင်စွမ်းနည်းကပါသည်။ ေဖာ်ြပပါအချက်အများအြပားတွင်
ေဒသခံစးီ ပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များက ြပည်ပိုင်ငံသားအိမ်နးီ ချင်းများအေပမှီခရ
ို မမှာ ရန်ကုနရ
် ှိ လက်ဝါးကီး
အုပ်ထားေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များအေပ မှခ
ီ ရ
ို န်လိုအပ်ြခင်းထက် ပိုမိုပါသည်။
ြပည်တွင်းစီးပွားေရးဗဟိုချက်များမှ ဘာေငွပံ့ပိုးသည်ြဖစ်ေစ ၊သိုမဟုတ်၊ ြပည်ပမှ ဘာေငွပံ့ပိုးသည်ြဖစ်
ေစ ရင်းှီးြမပ်ှံမစ
 ီမက
ံ ိန်းကီးများတွင် စီးပွားေရးအရေပါင်းစည်းမကိုြဖစ်ေစသည့် သက်ေရာက်မများ ရှိ-မရှိမှာ
ေဒသခံစးီ ပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ လံကျသက်ေရာက်မမ
 ျား (spillovers) အေပ မူတည်ပါသည်။ ထိုသို
လံကျသက်ေရာက်မများမှာ အေပါင်းလကဏာေဆာင်ိုငသ
် လို အုတ်လကဏာလည်း ရှိိုင်ပီး၊ ထိရ
ု င်းှးီ
ြမပ်ှံမစီမံကိန်းကီးများေကာင့် ေဒသတွင်း ၏လုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်တိုးတက်လာမလား ၊သိုမဟုတ်၊
ဆုတ်ယုတ်သွားမလားအေပ မူတည်ပါသည်။ ကုန်ထတ
ု ်စမ
ွ ်းအားကိုတးို တက်လာေစမည့် နည်းပညာသစ်များ
ှင့် အသိအြမင်များကို ယူေဆာင်လာေပးလင် အေပါင်းလကဏာေဆာင်သက်ေရာက်မများ ရှိပီး၊ ြပည်တွင်း
ေဈးကွကမ
် ျားအတွက် ယှဉ်ပိင်မြမင့်တက်ြခင်းက ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ထိခက
ို ်ေစ
လင် အုတ်သေဘာသက်ေရာက်သည်ဟု ဆိုိုင်ပါသည်။ ထိဘ
ု က်ှစ်ဘက်အကား ဟန်ချက်ချိန်ညိိုင်ြခင်းမှာ
ြပည်ပလုပ်ငန်းများ၏ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ အကျိးဆက်သက်ေရာက်မက
 ို အဆံးု အြဖတ်
် င်းှီးြမပ်ှံမများက ေဒသတွငး် လုပ်ငန်းများကို ဖယ်ထုတ်ပစ်သည့် ဥပမာအများအြပား
ေပးပါသည်။ 51 တုတရ
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ဥပမာတစ်ခုမှာ ြမဝတီမိ၏ေြမာက်ဘ က် ၁၅ ကီလိုမီတာသာေဝးသည့် ေရ�ကုကိတွင်ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ ကီးမားသည့် ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း ြဖစ်

ပါသည်။ ၎င်းစီမံကိန်းအတွက် ေဘဂျင်းအစိုးရ၏လက်တံတစ်ခုြဖစ်သည့် ယာထိုင်းအုပ်စုကို ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်က ၂၀၁၈ ခုှစ် ှစ်လယ်
တွင် ခွင့်ြပေပးထားပီး၊ ခွင့်ြပချက်အရ ၂၅ ဧကအကျယ်ရှိ ေြမအေပတွင် အေသးစားဖွံဖိးေရးလုပ်ေဆာင်ရန်သာြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း လက်ရှိ
တွင် စီမံကိန်းသည် မူလခွင့်ြပထားသည့် ပမာဏထက်များစွာ ေကျာ်လွန်၍ ေလဆိပ်တစ်ခု၊ ကာစီိုများ၊ တကသိုလ်များ၊ ံုးများ၊ အိမ်ယာများှင့်
မိေတာ်တစ်ခု၏ လိုအပ်သမကို ေနရာချထားေပိုင်ရန် ဧရိယာ ၃,၀၀၀ ဧက နီးပါးအထိ ရှိေနပီး၊ ဖွံ ဖိးေရးစီမံကိန်းမှာ ေန�က်ဆံုးအဆင့်တွင်
ေဟာင်ေကာင်နယ်နိမိတမ
်  ရှိမည်ဟု ခန်မှန်းပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းအတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံရန်လိုအပ်ချက်မှာ ကျပ် ၂၃.၃၅ ထရီလီယံ (အေမရိကန်ေဒလာ
၁၅ ဘီလီယံခန်) ရှိိုင်ပီး၊ တုတ်ိုင်ငံတစ်ခုတည်းက ဘာေငွေထာက်ပံ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေန မဇိမသတင်းစာပါ
ဦးဘတင်ေရး “ေရ�ကုကိ - လိဝှက်တုတ်မိေတာ်” (http://mizzima.com/article/shwe-kokko-secret-chinese-city) တွင်ကည့်ပါ။
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ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမများအေပ သုေတသနများအရ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများအေပ ၎င်း၏အကျိးေကျးဇူးများမှာ နည်း ၂ သွယ်ြဖင့်

လာပါသည်။ ြပည်ပလုပ်င န်းများှင့် ေဒသခံ ပစည်းတင်သွင်းသူများအကား စာချပ်ပါ ချိတ်ဆက်မများ (Contractual Linkages) က အသိပညာှင့်
ေကာင်းမွန်သည့်လုပ်နည်းလုပ်ဟ န်များအား တရားဝင် လိုက်န�ကျင့်�ကံေစမကို အားေပးပီး၊ ြပည်တွင်းပစည်းတင်သွင်းသူများက ၎င်းတို၏ နည်း
ပညာှင့် အရည်အေသွးစံန်းများကို ြမင့်တင်ရာတွင် အေထာက်အပံ့ေပးပါသည်။ ဒုတိယနည်းမှာ သုပ်ြပြခင်းမှသက်ေရာက်မများ (Demonstration
effects) ဟု ေခပီး ၎င်းမှာ ေလ့လာကည့်ြခင်းမှြဖစ်ေစ ၊သိုမဟုတ်၊ ြပည်ပကုမဏီများ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးလိုက်သည့် လုပ်သားများကို ငှားရမ်း၍
ြဖစ်ေစ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများက ြပည်ပနည်းပညာများ ၊သိုမဟုတ်၊ စီမံခ န်ခွဲမနည်းန�များကို အတုခိုးေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖစ်ပါသည် (Reyes ၂၀၁၈)။
ထိုေတွးဆချက်မှာ ဖွံဖိးတိုးတက်မအဆင့်မတူညီသည့်ေဒသများရှိေသာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအတွင်း ေဒသများအကားေပါင်းစည်းြခင်းှင့်လည်း သက်ဆိုင်
ပါသည်။
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မှာ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများတွင် ရှေ
ိ နပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေဒသတွငး် ကူးလူးဆက်ဆံေပါင်းစည်းမက
အေပါင်းလကဏာေဆာင်သည့် လံကျသက်ေရာက်မများကို ြဖစ်ေစိုင်ပီး၊ ေဒသခံြပည်သူများက ရင်းှီးြမပ်ှံ
ိုင်မည့်၊ ယှဉ်ပိင်ိုင်မည့၊် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ထူေထာင်ိုင်မည့န
် ည်းလမ်းများကို ရရှိေစ
မည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိအ
ု ချိန်တွင်

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးရပ်ဝန်းများအတွက်

ဘာေငွလက်လမ
ှ ်းမီိုင်မက
 ို

တိုးတက်လာေစြခင်းြဖင့် ေဒသတွင်း ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှာ အေရးပါသည့်အခန်းကမှ ပါဝင်လာ
မည်ြဖစ်ပီး၊ ြပည်တွင်း၌ပင် မတည်ေငွရင်းများ တိုးတက်ေစြခင်းြဖင့် ၎င်းေဒသများတွင် မ�ကံစဖူး ေအာင်ြမင်
ကီးပွားမကို ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အင်အားကီးမားသည့်

အိမ်နီးန�းချင်းှင့်ရင်ဆိုင်ရာတွင် အချပ်အြခာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းထားိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများထက် ေကျာ်လွန်
ေစြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ကချင်ြပည်နယ်ှင့်

အြခားဖွံဖိးမနိမသ
့် ည့်ေဒသများတွင်

အားလံုးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရး

ေကးေရးစနစ်ကို ကျယ်ြပန်လာေစမည့်အေကာင်းဆံးု မဟာဗျဟာမှာ အဘယ်နည်း။ အေထာက်အထားများ
ကန်ြပသည်မှာ ဘဏ်ေချးေငွအများစုမှာ မိြပဗဟိုချက်များ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက်ြဖစ်ပီး၊ အစွန်အဖျား
ေဒသများတွင်မဟုတ်ပါ။ တစ်ေနရာတည်းတွင် စုစည်းလွန်းသည့် ပုဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်က ဟန်ချက်ညီ
ဖွံဖိးတိုးတက်မကို

ြဖစ်ေစမည်မဟုတ်၍

ရန်ကုနတ
် ွင်ံုးချပ်ထားရှိသည့်

ပုဂလိကဘဏ်တစ်ဘဏ်ထက်

ေဒသတွင်း လူထုှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ကို လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်
လည်း ထိုေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် သမားိုးကျ သမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ
အစည်းများကဲ့သိုမဟုတ်ဘဲ အရ�ယ်အစားကီးမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများကို ဘာေငွပံပိုးိုင်စွမ်းရှိရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုဆိုရြခင်းမှာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင် သမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရး
အဖွဲအစည်းများ၏ အခန်းကမရှပ
ိ ါဟု ဆိုလိုြခင်းမဟုတဘ
် ဲ ၎င်းတိ၏
ု ပံ့ပိုးမကို ြမင့်တင်ရန်လိုအပ်ြခင်းသာ
ြဖစ်ပါသည်။
ေဒသခံလူထ၏
ု
ေငွေရးေကးေရးစနစ်တွင်ပါဝင်ိုင်မကိုြမင့်တင်ိုင်ရန် ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်က
အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း ၂၀၀ ေကျာ် (စုစုေပါင်း အဖွဲဝင် ၂၀၀,၀၀၀ ေကျာ် ရှိ) ပါဝင်သည့် အေသးစား
ေငွစုေငွေချးအသင်းများကွန်ယက်တစ်ခက
ု ို ထူေထာင်ထားပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုငး် တွင် ဝမ်ေမတာ
ေချးေငွအသင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဗုဒဘာသာေကျာင်းကန်များတွင် အေြခြပသည့် အကျယ်ြပန်ဆ
 ံုးေသာ
ေငွစု/ေငွေချးအစီအစဉ်ကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းေအာက်ရှိ အဖွဲဝင် ၁၄၀,၀၀၀ ခန်ပါဝင်သည့်
ေချးေငွအသင်း ၄၀၀ ေကျာ်မှာ အထူးသြဖင့် ရှမ်းှင့် ကချင်ြပည်နယ်တိုတွင်ရှိသည့် ဘုရားေကျာင်းကန်များတွင်
အေြခစိုက်ပါသည်။52 ထိုေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းအဖွဲများမှာ ဆင်းရဲ
ွမ်းပါးမတက
ို ်ဖျက်ေရးတွင် အေရးပါသည်မှာ အေသအချာြဖစ်ေသာ်လည်း အစွန်အဖျားေဒသများတွင် စီးပွား
ေရးဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက်မူ ၎င်းတို၏သက်ေရာက်မမှာ အကနအ
် သတ်ြဖင့်သာြဖစ်ပါသည်။

52

အေသးစိတ်အတွက် ေန�က်ဆက်တွဲတွင် ကည့်ပါ။

63

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အေကာင်းရင်းတစ်ချက်မှာ ထိုလုပ်ငန်းများတွင် ေငွြဖစ်လွယ်မရှိေစရန် ြပင်ပဘဏ်များအေပမှီခရ
ို ၍ြဖစ်ပါ
သည်။ ၎င်းတိုမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းမဟုတ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသာြဖစ်ရာ ဗဟိုဘဏ်ထံမှ
ေငွြဖစ်လွယ်ေစေရးတွင် အကျံးဝင်မည်လည်းမဟုတ်ပါ။ ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ဖန်တီးြခင်းြဖင့် ဗဟို
ဘဏ်၏ေငွြဖစ်လွယ်ကူမအေထာက်အပံ့များမှာ

အစွန်အဖျားေဒသများသို

ေရာက်လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုဘဏ်များက ေဖာ်ြပပါ လူမဘဝအကျိးြပ သမဝါယမှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများကို
ေထာက်ပေ
ံ့ ပးိုင်မည်ြဖစ်သလို ပုဂလိကှင့် ြပည်သူအခန်းက ရင်းှးီ ြမပ်ှံမကီးများအတွက် ဘာေငွ
ပံ့ပိုးိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
အဘယ်ေကာင့် ေဒသ ၊သိုမဟုတ်၊ ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်များကို အဓိကရည်န်း၍ တိုကတ
် ွန်းရပါသနည်း။
အေြဖမှာ ထိုေဒသများရှိ ွမ်းပါးသူများအတွက် စားနပ်ရက
ိ ာ ဖူလံုေစေရး ကူညီိုင်ရန်ှင့် ၎င်းေဒသများတွင်
အစားအစာထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက် ေထာက်ပံ့ိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ စီးပွားေရးတိးု တက်မချိနခ
် ွင်လာမေရး
အတွက် အစွနအ
် ဖျား တိုငး် ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ သွက်လက်ဖွံဖိးလာေစရန်
လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအတွက် လုပ်ငန်းများက ရင်းှးီ ြမပ်ှံိုင်မည့်ဘာေငွကို ရရှိိုင်ကမှသာြဖစ်င်ပါသည်။
ပုဂလိကေဈးကွက်တွနး် အားများက

ရင်းှီးြမပ်ှံမရှိလာေစရန်

ေမာင်းှင်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

အေြခခံ

အေဆာက်အအံု အားနည်းြခင်း၊ လုပ်သားများ၏ကမ်းကျင်မနိမ့်ြခင်းှင့် လုပ်ငန်းကုနက
် ျစရိတ်များ ကီးြမင့်
ြခင်းတိုက အစွန်အဖျားေဒသများသို ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဆွေ
ဲ ဆာင်ိုင်စွမ်းကို အားေလျာ့ေစပါသည်။ ထိုအေြခ
အေနက ေဒသတွင်းအာဏာပိုင်များအတွက် အေရးပါသည့်အခန်းကကို ြဖစ်ေစပါသည်။ အထူးသြဖင့်
ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးအာဏာပိုင်များှင့် ေဒသတွင်း မိနယ်ှင့်ေကျးလက်အုပခ
် ျပ်ေရးတာဝန်ရှိသူများ ြဖစ်
ပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရက အရာရာတွင် လိုအပ်ချက်မရှိြဖည့်ဆည်းိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို စီးပွားေရးဖွံဖိး
တိုးတက်မကို ပုဂလိကကကို အားြပ၍ တွန်းတင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအတွက် ဗဟိုအစိုးရက မူေဘာင်
ချေပး၍

ေဒသအေကာင်းအေကာင်းဆံုးသိသည့်ေဒသဆိုင်ရာအစိးု ရက

ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ေအာင်

ေဆာင်ရက
� ်ိုင်ေစရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သံုးသည့်ိုင်ငံများတွင် ေဒသ�ရအစိးု ရများအတွက်
လုပ်ငန်းတာဝန်များခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်း (တနည်းအားြဖင့် မည်သည့်အစိုးရအလာကို မည်သိုေသာ တာဝန်
ဝတရားအတွက် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချေပးသင့်သည်ကို စဉ်းစားြခင်း) ကို Principle of subsidiarity ဟု
ေခပါသည်။ သိုေသာ်လည်း လက်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အဖွဲအစည်းပိုင်းတည်ေဆာက်မအရ ေဒသဆိုင်ရာ
အစိုးရများတွင် ဘာေရးအရစီမံလုပက
် ိုင်ခွင့်မှာ အနည်းငယ်သာ ရှိထားပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများမှာ
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရထံမှ လေ
ဲ ြပာင်းေထာက်ပံ့ေငွများအေပ မှီခရ
ို ပီး၊ ေဒသချိတဲ့ေလ လဲေြပာင်းေထာက်ပံ့ေငွ
ို သြဖင့် ေဒသဆိုင်ရာအစိးု ရများှင့်
ပိုရေလြဖစ်ပါသည်။ 53 ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအေပ ဘာေရးအရမှီခရ
ေဒသတွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှာ

ကိုယက
့် ိုယ်ပိုင်အလားအလာကို

ကိုယတ
် ိုင်ဖန်တီးတည်ေဆာက်ိုင်မ

အားနည်းပါသည်။
ဂျာမနီိုင်ငံတွင် ေငွစုဘဏ်များ (Sparkassen) သည် ဗဟိအ
ု စိုးရေအာက် ေဒသ�ရအဆင့် အေြခခံအေဆာက်
အအံုများတွင် ဘာေငွပံ့ပိုးရာအတွက် အေရးပါသည့်ေမာင်းတံအြဖစ် ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အဖွဲ
အစည်းတည်ေဆာက်ပက
ံု ွဲြပားြခားန�းေသာ်လည်း

ထိုသေ
ို သာလိုအပ်ချက်များမှာ

မည်သည့်ေဒသဆိုင်ရာ

အစိုးရများအတွက်မဆို တူညီပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ဂျာမနီိုင်ငံရှိ ေငွစုဘဏ်များှင့် သမဝါယမဘဏ်များမှာ
53

(Collignon ၂၀၁၈) တွင် ကည့်ပါ။
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ဗဟိုဘဏ်ထံမှေငွြဖစ်လွယ်ကူမကရ
ို ရှိိုင်သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းအြဖစ် ရပ်တည်ိုင်သြဖင့် ေဖာ်ြပပါ (ေဒသ�ရ
အဆင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုများအတွက် ဘာေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းကဲ့သေ
ို သာ) တာဝန်များကို လုပ်ေဆာင်
ိုင်ကပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်မူ

သမဝါယမများှင့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည်

ေငွြဖစ်လွယ်မအတွက် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များအေပ မှီခရ
ို သြဖင့် ထိုအဖွဲအစည်းများ၏ ေငွထတ
ု ်
ေချးိုင်စွမး် ကို အကန်အသတ်ြဖစ်ေစပါသည်။ ဘဏ်အြဖစ်ရပ်တည်ိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာဖွံဖိးေရးဘဏ်
တစ်ဘဏ်ကို ထူေထာင်ိုင်ြခင်းြဖင့် ထိုဘဏ်သည် ဗဟိုဘဏ်ထံမှေငွြဖစ်လွယ်မကို တိုက်က
ို ်အေထာက်အပံ့
ရရှိိုင်ပီး၊ ၎င်းက ေဒသတွင်းစီမံကိနး် များအတွက် ရင်းှးီ ြမပ်ှံမများအတွက် ြပန်လည်အသံုးချိုင်ေစမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုနည်းအားြဖင့် ေငွေကးစီဆင်းမကို ဗဟိုအချက်အြခာေဒသများမှ အစွန်အဖျားေဒသများသို
ေြပာင်းလဲစီးဝင်ိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ကချင်ြပည်နယ်အတွက် ေရှေြပးစီမက
ံ ိန်း
ေရှေြပးစီမက
ံ ိန်းတစ်ခုအြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ် ထူေထာင်ိုင်ေရးကို အဆိုြပတင်ြပလိုပီး၊ ထို
စီမံကိန်းေအာင်ြမင်လင် ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကယားှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တိုအပါအဝင် အြခားတိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်
များကို အားေပးလံေဆာ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ကချင်ြပည်နယ်ကို ေရှေြပးစီမက
ံ ိန်းအတွက်ေရ�းချယ်ရသည့် အေကာင်းရင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ပထမဦးဆံုးမှာ
ကချင်ြပည်နယ်တွင် လတ်တေလာှစ်များအတွင်း ေဒသခံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအသိုကအ
် ဝန်းများ အားေကာင်း
ေမာင်းသန် ေပထွက်လာက၍ြဖစ်ပါသည်။ ကချင်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင် စွန်ဦးတီထွင်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၅,၀၀၀ ေကျာ်ခန်ပါဝင်ပီး၊ မတူညီသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကိုးကွယ်မများှင့် တိုင်းရင်းသား
အုပ်စုများကို ေပါင်းစုထားပါသည်။ အဖွဲဝင်လုပ်ငန်းများမှာ အဓိကအားြဖင့် ှစ်စဉ် စုစေ
ု ပါင်းေရာင်းချရမ
ေဒလာ ၁၀,၀၀၀ မှ ေဒလာ ၅ သန်းအတွင်းရှိ အငယ်စားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြဖစ်က
ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းတိုးချဲရန်အတွက် အေသးစားေချးေငွအသင်းများထုတေ
် ချးိုင်သည့်
ပမာဏထက်

ပိုမိုကီးမားေသာေချးေငွကိုထုတေ
် ချးိုင်မည့်အစီအစဉ်များ

လိုအပ်ပီး၊

လိုအပ်သေလာက်

ေချးေငွကို မရရှိေကာင်းကိုလည်း လုပ်ငန်းပိုငရ
် ှင်များက ေစာဒကတက်ေလ့ရှိပါသည်။ 54 ဥပမာအားြဖင့်
ကိတ်မုန်တက
ို ်အတွက် မုန်ဖုတ်မီးဖိုြဖစ်ေစ၊ ပုဂလိကေဆးံုတစ်ံုအတွက် စက်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုြဖစ်ေစ
ဝယ်ယူ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းအတွက် အေသးစားေငွစုေငွေချးလုပ်ငန်းတစ်ခက
ု ထုတေ
် ချးိုင်သည့်ပမာဏထက်
ပို၍ ဘာေငွလိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ဒုတိယအေကာင်းရင်းမှာ ြမန်မာိုင်ငံအေရှေြမာက်ရှိ တုတ်ိုင်ငံှင့်ကပ်လျက် အစွန်အဖျားေဒသများြဖစ်ပါ
သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကေနရာများ (မ�ေလး၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် ရန်ကုန်) သို သယ်ယူပေ
ို ဆာင်ေရးှင့်
ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းများ

ရှိေသာ်လည်း၊

အေြခခံအေဆာက်အအံုများမှာ

အားနည်းသည့်အတွက်

ကချင်ြပည်နယ်ကို တစ်သးီ တစ်ြခားြဖစ်ေစပါသည်။ ထိုအတွက် ေဒသတွင်း ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် ေဒသခံ
အသိုက်အဝန်းအေပ မှီခရ
ို ပီး၊ ထိုအသိက
ု ်အဝန်းမှာလည်း ဘာေငွလက်လှမ်းမီိုင်မ ြမင့်တက်လာရန်
လိုအပ်ေနပါသည်။ တြခားတစ်ဖက်တွင် (တရားဝင်ြဖစ်ေစ၊ တရားမဝင်ြဖစ်ေစ) တုတ်ိုင်ငံှင့်ကုန်သွယ်ေရးမှာ

54

ေရးသားသူက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်းတွင် သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ပါသည်။
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ေကာင်းစွာ အေြခကျေနပီးြဖစ်ပီး၊ ြပည်နယ်၏စီးပွားေရးမှာ တုတ်ိုင်ငံ၏လမ်းမိးု မအတွက် စိးု ရိမရ
် ပါသည်။
ထိုေကာင့် ေဒသတွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးမှတဆင့် တိးု တက်
ကီးပွားလာေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းကို ြမန်မာြပည်အလယ်ပိုင်း ဖွံဖိးမအချက်အြခာများှင့် ေပါင်း
စည်းိုင်ေရးတိုအတွက် သဘာဝေပးထားချက်ရှိပါသည်။ ထိုေပးထားသည့်အချက်အြခာကျမက တုတ်ိုင်ငံ
၏ယှဉ်ပိင်မှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ေကာင်းစွာရင်ဆိုင်င
ို ်ရန် ြပည်နယ်စီးပွားေရးကို အားြဖည့်ေပးိုင်ပါ
သည်။
တတိယအေကာင်းရင်းမှာ ကချင်ြပည်နယ်သည် သဘာဝသယံဇာတေပါကွယ်ဝ၍ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏
သဘာဝသယံဇာတကွယ်ဝမသည် ဤေဒသတွင် အဓိကြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချက်မာှ ဘဏ်ထူေထာင်ေရး
အတွက် အားသာချက်ြဖစ်ပီး ၎င်းက ချမ်းသာကွယ်ဝသူအနည်းငယ်ထံမှ ဘဏ်ထံသို ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်မည့်
အရင်းအြမစ်များကို စီးဝင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသခံစးီ ပွားေရးလုပ်ငန်းများကလည်း ေချးေငွရရှရ
ိ န်အတွက်
လက်ခံထက
ို ်သည့်အေပါင်ပစည်းကို ရှာရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း သဘာဝသယံဇာတေပါကွယ်ဝ
ြခင်းက အားနည်းချက်လည်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ သဘာဝသယံဇာတကွယ်ဝြခင်းက စီးပွားေရးတိးု တက်ေစ
မည်ဟု အာမမခံေသာ်လည်း၊ တကယ်တမ်းတွင် ဆုတယ
် ုတ်ေစသည်ဆိုြခင်းက ပိုမှနက
် န်တတ်ပါသည်။
ထိုအချက်က စီးပွားေရးပညာရှင်များက သယံဇာတကေပးသည့်ကျိန်စာ (resource curse) ဟု ဆိုကပီး၊
ထိုဝိေရာဓိအရ

သဘာဝသယံဇာတကွယ်ဝသည့်ိုင်ငံများမှာ

စီးပွားေရးတိုးတက်နး် နိမ့်ြခင်း၊

ဒီမိုကေရစီ

ေရခံေြမခံေကာင်းမြဖစ်ေစြခင်း ှင့် (သယံဇာတမကွယ်ဝသည့်ိုင်ငံများှင့်ယှဉ်လင်) ဖွံဖိးတိုးတက်မရ
 လဒ်
များနိမ့်ြခင်းတို ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ထိုသိုြဖစ်ရသည့်အေကာင်းရင်းမှာ သယံဇာတထွကက
် ုန်များ၏ေဈးန်းများ
အတက်အကျများြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲန်းများြမင့်ထားြခင်းတိုေကာင့်သာမဟုတ်ဘဲ သယံဇာတပိုင်ဆိုင်
ခွင့်ှင့်ဆက်ွယ်သည့်ပဋိပကများှင့် ပိုပီးသက်ဆိုင်ပါသည်။ အကျိးစီးပွားအုပ်စုများအကား ပါဝါ၊ ကွယ်ဝ
ချမ်းသာမှင့် အရင်းအြမစ်များမှအကျိးရှိမတ
 
ို ှင့်ပတ်သက်၍ မကာခဏဆိုသလို ြပင်းြပင်းထန်ထန်ြဖစ်ပွား
ကသည့် ယှဉ်ပိင်မများြဖစ်ေစပါသည်။ ေဒသခံြပည်သူများ၏ ကမ်းကျင်မစွမး် ရည်ှင့် ကုန်ထုတ်စွမး် အား
တိုးတက်ေစေရးကို လျစ်လျထား၍ ဝင်ေငွလမ်းေကာင်း ေကာင်းေနသည့်အီလစ်များက ကွယ်ဝသထက်
ကွယ်ဝလာပီး၊ ရင်းြမစ်များကို လက်လှမ်းမမီကသူများမှာမူ များစွာေန�က်ကျကျန်ေနခဲ့ပါသည်။ အစိးု ရှင့်
စစ်တပ်ကို ထိန်းချပ်ထားိုင်သည်ြဖစ်ရာ ထိုအီလစ်များက ကျန်ြပည်သူများ၏အေြခအေနကို လစ်လျ
ထားိုင်ပါသည်။ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ၏
 ေမာင်းတံများြဖစ်သည့် ပညာေရး ၊သိုမဟုတ်၊ နည်းပညာတွင်
ရင်းှီးြမပ်ှံမမှာ ထိုနယ်ေြမမှထွက၍
် ေရ�ေြပာင်းသွားလာသူများအတွက်သာ ြဖစ်ိုင်ပီး၊ ေဒသ၌ကျန်ေနသူ
များအတွက်မူ လမး် မိုးမရှိသူများှင့်နီးကပ်မှသာ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအတွက် သဘာဝသယံဇာတကွယ်ဝမက
ိုင်ငံေရးအတွက် ဆိုးကျိးများကို ဖန်တးီ ိုင်ပီး၊ ကာလရှညတ
် ွင် ချမ်းသာေအာင်ြမင်မကိုဖန်တးီ ိုင်မည့်ရင်းြမစ်
များကို ဖျက်စီးပစ်ပါသည် (Dapice ၂၀၁၆)။
ြမန်မာိုင်ငံမှာ သယံဇာတကျိန်စာကို ခံစားေနရေကာင်း သက်ေသသာဓကအများအြပားရှိပါသည်။ သဘာဝ
သယံဇာတများ (အဖိးု တန်ေကျာက်များ၊ ေရ� ှင့် သစ်ေတာများ) ှင့်ပတ်သက်၍ြဖစ်ပွားရသည့် ပဋိပကများမှာ
ကချင်ြပည်နယ်၏ိုင်ငံေရးမိုးေလဝသအေပ ဆယ်စုှစ်ေပါင်းများစွာ လမ်းမိးု ခဲ့ပါသည်။ လက်ရတ
ှိ ွင် ကွယ်ဝမ
အများစုမှာ ပုဂလိကှင့် ြပည်ပအကျိးစီးပွားများအတွက် ြဖစ်ေစပီး၊ ထိုဝင်ေငွရလမ်းကို ထိန်းချပ်ကိုငတ
် ွယ်
ခွင့်ရေရးမှာ တိုင်းရင်းသားများအကား ပဋိပကှင့်ြပည်တင
ွ ်းစစ်ကိုေလာင်ငီးေစသည့် အဓိကအေကာင်းရင်း
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တပ်မေတာ်အစိးု ရက

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

သယံဇာတအရင်းအြမစ်အများအြပားကို

ထိန်းချပ်လုပ်ကိုငခ
် ွင့်

ရယူထားပါသည်။ တပ်မေတာ်ှင့် အကျိးစီးပွားတူအီလစ်များက သယံဇာတများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းကို
တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများက ကနက
် က
ွ ်ကပီး၊ သဘာဝသယံဇာတများကို ထိန်းချပ်ိုင်ခွင့်ရေ
ှိ နြခင်းကလည်း
ထိုအစုအဖွဲများကို အားေကာင်းေစပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံကို “ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာေသာ ဒီမက
ို ေရစီိုင်ငံ”
ြဖစ်ေစေရးေဆာင်ရ�ကရ
် ာတွင် ထိုေဒသများရှေ
ိ နထိုင်သူများက ၎င်းတိုသည် ြပည်နယ်၏ အန�ဂတ်ဖွံဖိးတိုး
တက်မ၌
 မတစွာပါဝင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟု ေမာ်လင့်ိုင်ေစမှသာ ြဖစ်ိုင်ပါမည်။ သိုြဖစ်ရာ ေငွေရးေကးေရးစနစ်
တွင် အားလံုးပါဝင်ိုင်ေစေရးကိုလည်း အာံုစက
ို ရ
် န် လိုအပ်လာပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဘဏ်က

ေရရှည်တွင်

စီးပွားေရးအကျိးရလဒ်များထွက်ေပလာေစမည့်

ကုန်ထတ
ု ်စွမ်းအားြမင့်တင်ေရး

ရည်ရ�ယ်ချက်များအတွက် ေငွေရးေကးေရးရင်းြမစ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးရာတွင် ကူညီိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိရ
ု ည်ရ�ယ်ချက်မှာ ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အစိးု ရ၏မူဝါဒများကိုလည်း အေထာက်
အပံ့ြပိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝသယံဇာတများမှ ေရတိုသေဘာ အေြမာက်အများရေငွများကို ေဒသခံ
များအကျိးေကျးဇူးရှိေစရန် စီမခ
ံ န်ခရ
ွဲ မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေန�်ေဝကဲ့သေ
ို သာ သဘာဝသယံဇာတေပါကွယ်ဝ
သည့် အြခားေသာိုင်ငံများတွင် သဘာဝသယံဇာတများမှ ရေငွများကို စဉ်ဆက်မြပတ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများ
တစ်ဆင့် ေရရှည်ရေငွြဖစ်လာေစရန် စီမံခနခ
် ွဲိုင်မည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများကို ထူေထာင်ထားရှိပါ
သည်။ ကချင်ြပည်နယ် ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှာ သယံဇာတထိန်းချပ်ကိုင်တွယ်ခွင့်များမှ အကျိးအြမတ်များကို
အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက ထိေရာက်အကျိးရှိေစသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများြဖစ်ေစရန်
ေြပာင်းလဲေပးိုင်ြခင်းြဖင့် အလားတူေဆာင်ရက
� ်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး၊ အကျိးရလဒ်များကို ေဒသခံလူထုက မတစွာ
ခံစားိုင်ေစ မည်ြဖစ်ပါသည်။ 55
စတုတအေကာင်းရင်းမှာ ကချင်ြပည်နယ်မှာ လူဦးေရအားြဖင့်ိင်းယှဉ်လင် နည်းပါးပီး (၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ၁.၇
သန်း ေအာက်သာရှိ) ထိုအတွက် ကချင်အသိက
ု ်အဝိုင်းမှာ ပိုမိုေပါင်းစည်းမိရှိပါသည်။ ေဒသတွငး် အီလစ်များ
သည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ေကာင်းစွာသိ၍ အချင်းချင်းလည်း ယံုကည်မြမင့်မားပါသည်။ ၎င်းအချက်များက
ေဒသတွင်း ေငွေချးယူသူများအကား တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးေစာင့်ကည့်ိုင်ြခင်းကိုြဖစ်ေစပီး ေငွေရးေကးေရးစနစ်
တွင် အားလံးု ပါဝင်ိုင်မကို ပံ့ပးို ေပးိုင်ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ကချင်ြပည်နယ်တိုရှိ ဘုရားေကျာင်းကန်
အေြခြပ ေငွစုေငွေချးဝန်ေဆာင်ေပးသည့် ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းတိ၏
ု
အလားတူအေတွအ�ကံမျိး
ြဖစ်ပါသည် (ေန�က်ဆက်တွဲတွင် ဖတ်ိုင်ပါသည်)။ ေကာင်းမွန်သည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွင် ယံုကည်မမှာ
လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ပီး၊ ကချင်အမျိးသားများအကား နီးကပ်သည့်ေပါင်းစည်းမက ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိး
တိုးတက်ေရးဘဏ်ကို ေအာင်ြမင်စွာထူေထာင်ိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအတွက် ကချင်အသိုက်အဝန်း၏
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ယေန ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာေပးထားချက်များမှာ ယံုကည်မ ၊သိုမဟုတ်၊ သာတူညီမြဖစ်မကို အာမခံိုင်သည်ချည်းေတာ့ မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ

ကိုဗစ် ၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ေဒသခံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအုပ်စုတစ်ခုက ကချင်ြပည်နယ်ရှိ ေဆးံုတစ်ံုကို အဆင့်ြမင့်တင်ေရးတွင်
ရင်းှီးြမပ်ှံရန် အေမရိကန်ေဒလာ သန်းတစ်ဝက်ခန်ကို စုစည်းကသည်။ ထိုေန�က်တွင် ေဒသတွင်း စုစည်းေကာက်ခံ၍ရသည့်ေငွကို ြပည်နယ်အစိုး
ရက ေဒသတွင်းေဆးံုများအတွက် သံုးစွဲလိမ့်မည်ဟု ေမာ်မှန်းလျက် ထိုေငွကို ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရကို လဲေြပာင်းေပးလိုက်သည်ဆိုပါစို။ သိုေသာ်လည်း
ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ထိုေငွများသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရထံသာ လဲေြပာင်းေပးရမည်ြဖစ်ပီး၊ ေဒသခံလူထုကို အကျိးြဖစ်ေစမည်မဟုတ်ပါ။
ထိုအေတွအ�ကံများက စိတ်ေစတန�ေကာင်းြဖင့် လုပ်ေဆာင်မများကို အဟန်အတားြဖစ်ေစပီး၊ ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်ထူေထာင်ြခင်းကို
ေှ�င့်ေှးေစိုင်ပါသည်။
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လူမေရးအရစုစည်းမက ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းအသစ်ထူေထာင်ေရးအတွက် လိက
ု ်ေလျာညီေထွရှိေစ
ပါမည်။

ငိမ်းချမ်းေရးအရ ိုင်ငံေရးအခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်ထူေထာင်ေရးအတွက် အေရးကီးသည့် အြခားအေကာင်းြပချက်တစ်ခုလည်း
ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်ပါသည်။ ကချင်လွတလ
် ပ်ေရးတပ်မေတာ်(KIA) ှင့် တပ်မေတာ်အကား
ရာစုှစ်ဝက်တစ်ခုကာ ြပည်တွင်းစစ်ကို ြပည်သူများက ငီးေငွစိတ်ပျက်ေနကပီြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း
ပဋိပကမှာ ေဒသခံလူထုအတွက် စီးပွားေရးအလားအလာများမရှိြခင်းက ေလာင်စာြဖည့်ေပး၍ြဖစ်ရသည်ဆို
သည့်အချက်အေပ မည်သူကမ ကနက
် ွက်ိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်မက
 ို ပံ့ပိုးေပးိုငရ
် န် သီးသန်
ရည်ရ�ယ်ထားသည့်ဘဏ်တစ်ခုကို ထူေထာင်ိုင်ြခင်းြဖင့် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက “ငိမ်းချမ်းပီး
သာယာဝေြပာေသာ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်” ြဖစ်ေစေရးအတွက် ကိးပမ်းလုပေ
် ဆာင်ေနေကာင်းကို အချက်ြပ
ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ကချင်လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ်ှင့်

ကချင်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအတွက်

၎င်းမှာ

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အစိုးရ၏ ကတိကဝတ်ြပမသေကတြဖစ်ပါသည်။ ကချင်စးီ ပွားေရး အသိက
ု ်
အဝန်းအတွက် ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဘဏ်မှာ ၎င်းတိ၏
ု လုပ်ငန်းများကို တိးု ချဲိုင်မည့်၊ အလုပ်အကိုင်သစ်
များကို ဖန်တီးိုင်မည့်၊ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို တိုးတက်ေစပီး တိုင်းြပည်၏ ြမင့်မားလာသည့် ကွယ်ဝချမ်းသာ
မတွင် ပါဝင်ခံစားိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအတွက် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ် ထူ
ေထာင်ြခင်းက အားလံုးအတွက် ှစ်ဦးှစ်ဘက်အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည့်အေြခအေန (win-win situation)
ြဖစ်ပီး၊ ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ြခင်းတွင် အချက်တစ်ခုြဖစ်လာသင့်ပါသည်။

ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ် ထူေထာင်ြခင်း
အားလံုးပါဝင်ိုင်သည့်ေငွေရးေကးေရးစနစ် ကျယ်ြပန်တိုးတက်လာေစရန်လိုအပ်ချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံရှိ တိုင်း
ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အားလံးု တွင် ရှေ
ိ နပါသည်။ ထိုအချက်မှာ ရန်ကုန်၊ မ�ေလးှင့် ေနြပည်ေတာ် စသည့်
လျင်လျင်ြမန်ြမန်ကီးထွားလာေနသည့် ြမနီစီပယ်များှင့် ပိ၍
ု သက်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်းမိကီး ၃ ခု၏ြမနီစီပယ်
များတွင် ိုင်ငံေတာ်က အြပည့်အဝပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များှင့်လည်ပတ်
ေနသည့် မိေတာ်ဘဏ်များရှိကပါသည်။ ထိုမိေတာ်ဘဏ်များ၏စီမံခနခ
် ွဲမအတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက
ခန်အပ်ပီး၊ စီမံခန်ခွဲသူများမှာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတိုင်း လစာခံစားခွင့်ရရှိကပါသည်။ ထိုဘဏ်များသည်
ေငွေကးအေြမာက်အများ ကွယ်ဝကပီး၊ ြမနီစီပယ်ဧရိယာအတွင်းရှိ ေြမယာများကိုေရာင်းချြခင်းြဖင့် ရရှိြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေငွများကိုအသံးု ြပ၍ မိေတာ်ြမနီစီပယ်ဧရိယာအတွင်း စီမံကိနး် များတွင် ြပန်လည်ရင်းှီး
ြမပ်ှံပါသည်။ 56 ရင်းှီးြမပ်ှံေလ့ရှိသည့်စီမံကိနး် များမှာ လမ်းေဖာက်ြခင်း၊ ေဆးံု ၊သိုမဟုတ်၊ ေကျာင်းများ
တည်ေဆာက်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ေြမယာေရာင်းချြခင်းဆိသ
ု ည်မှာ ေြမယာပိုငဆ
် ိုင်အသံုးချခွငက
့် ို ြမနီစီပယ်
အာဏာပိုင်ကထုတ်ေပးြခင်းြဖစ်ပီး၊ ၎င်းအခွင့်ကို ေငွေချးယူရာတွင် အေပါင်အာမခံအြဖစ် အသံးု ြပိုင်ပါသည်။
ထိုဘဏ်များသည် အငယ်စားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပင
် န်းများသို ကားလိုင်စင်ကဲ့သိုေသာ soft collateral
များကို အေပါင်ထား၍ ေငွထုတေ
် ချးြခင်း ၊သိုမဟုတ်၊ အာမခံေပးြခင်းတိုြဖင့် ေဒသတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
56

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးဘဏ်မှာ ၎င်း၏နယ်နိမိတ်ြပင်ပတွင်လ ည်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို လတ်တေလာကပင် ရရှိထားပါသည်။
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များကို ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ေနြပည်ေတာ်တွင် (စည်ပင်သာယာေရးဘဏ်က) အစိုးရ၏စီမက
ံ ိနး် များအတွက်
ထုတ်ေချးထားေငွ ကျပ် ၂၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒလာ ၁၃ သန်းခန်) ှင့် ပုဂလက
ိ ကအတွက် ထုတ်ေချး
ထားေငွ ကျပ် ၂၀၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၁၃၀) ခန် ရှိပါသည်။ 57 ထိုမိေတာ်ဘဏ်များ၏ပံုစံမှာ
အစွန်အဖျားေဒသများအတွက် လိက
ု ်ေလျာညီေထွရေ
ှိ စိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်ြငားလည်း အချိေသာအချက်များ
ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည် •

ပထမဦးဆံးု အချက်မှာ

ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်သည်

စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လည်ပတ်ရာတွင်

ိုင်ငံေရးအရ (ှင့် တပ်မေတာ်၏) ပါဝင်ပတ်သက်မများှင့် လံးု ဝကင်းလွတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိုအတွက် ဘဏ်မှာ ဥပေဒမူေဘာင်အတွင်း ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်အြဖစ် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဗဟိုဘဏ်၏

ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးမေအာက်တင
ွ ်

ရှရ
ိ မည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုအြပင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရှင့် အဖွဲအစည်းများထံမှ လုပ်ငန်းှငမ
့် သက်ဆိုင်သည့်န်ကားစွက်ဖက်မများ
ှင့် ကင်းလွတရ
် မည်ြဖစ်ပါသည်။
•

ဒုတိယအချက်မှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုငခ
် ွင့်လိုင်စင်ကို ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းသာ လုပက
် ိုင်ရန်
ကန်သတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုနည်းအားြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်ကို (တစ်ိုင်ငံလံုး အတွက်
�ခံငံုသည့်ရည်မှန်းချက်များရှိရသည့်)

အြခား

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များှင့်

ကွဲြပား

ြခားန�းေစပီး၊ ဘဏ်စီမခ
ံ န်ခွဲမက
 ို ေဒသတွင်းအကျိးစီးပွားအတွက် ေရှိုင်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။
•

တတိယအချက်မှာ ဘဏ်၏ရည်ရ�ယ်ချက်သည် ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း ဖွံဖိးတိုးတက်မက
 ို ပံ့ပိုး
ေပးရန်ြဖစ်၍ ပုဂလိကကရှိ အငယ်စားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိုေရာ ပိ၍
ု ကီးမား
သည့် အေြခခံအေဆာက်အအံုစီမက
ံ ိန်းများအတွကက
် ိုပါ ဘာေငွပံ့ပိုးေပးရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ထိုသြို ဖင့် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှာ ြပည်နယ်အစိုးရအတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း
ြဖစ်လာေစပါမည်။ သိုေသာ်လည်း ယေနရှိေနသည့် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ တကယ်တမ်းတွင်
တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရများမှာ အခွင့်အာဏာအနည်းငယ်သာရှိပီး၊ ေဒသဖွံဖိးတိးု တက်
ေရးမူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန် ဘာေရးရင်းြမစ်မှာလည်း အလွန်အကန်အသတ်
ရှိပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ အေတွအ�ကံအရ ေဒသဘဏ်များ (Sparkassen) ှင့် ေဒသ�ရအစိုးရများ
အကား နီးကပ်သည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းက ဟန်ချက်မတသည့် စီးပွားေရးတိးု တက်မတွင်
အဓိကေမာင်းှင်အားြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆိရ
ု လင် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုများတွင် ေဒသ�ရအစိုးရများ
က ေဒသှင့်ကက
ို ်ညီသည့်မူဝါဒများ ဒီဇိုင်းေရးဆွရ
ဲ ာတွင် ပိ၍
ု အခွင့်အာဏာရှိလာေစပါသည်။

•

အေရးအကီးဆံုးမှာ ဘဏ်သည် ေဒသတွင်းြပည်သူများ၏ ယံုကည်မကို ရရှရ
ိ မည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိအ
ု တွက် စီမခ
ံ န်ခွဲသူများှင့် ဝန်ထမ်းများမှာ ေဒသတွင်းြပည်သူများှင့် ြပည်နယ်၏ပထဝီဝင်အေန
အထားကွဲြပားြခားန�းမကို ကိုယ်စားြပသူများြဖစ်ရပါမည်။

57
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ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်အတွက် ြဖစ်ိုင်သည့်ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပက
ံု ို ဆက်လက်၍ အ�ကံြပတင်ြပ
လိုပါသည်။

အေသးစိတ်ြပာန်းချက်များှင့်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမူ

ဘဏ်ထူေထာင်သူများကသာ

ဆံုးြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ြပဌာန်းရည်ရ�ယခ
် ျက်မှာ ကချင်ြပည်နယ်၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မက
 ို
ေထာက်ပရ
ံ့ န်ှင့် ဘာေငွြဖည့်ဆည်းေပးရန်ြဖစ်ပီး၊ အပ်ေငွလက်ခံြခင်းမှသည် ေငွေပးေချမ ဝန်ေဆာင်မများ
(မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေငွလဲဝန်ေဆာင်မအပါအဝင်)၊ အာမခံ၊ အငှားဝယ်စနစ်၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ
အတွက် ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းှင့် ြပည်နယ်အစိုးရ၏ ေဒသတွင်း အေြခခံအေဆာက်အအံု ရင်းှီးြမပ်ှံမ
အတွက် ဘာေငွပပ
ံ့ ိုးြခင်းအထိ ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မအစံုအလင်ကို ဝန်ေဆာင်ေပးိုငရ
် မည်ြဖစ်ပါ
သည်။
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်သည်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ထံမှ

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်အြဖစ်

လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့်ဘဏ်ြဖစ်ရပါမည်။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များအတွက် ေန�က်ဆံုးအားထားရာဘဏ်
ြဖစ်ရာ

ဘဏ်များအားလံုးအတွက်

လံေ
ု လာက်သည့်ေငွြဖစ်လွယ်မကို

ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်သည်

ဗဟိုဘဏ်၏

ပံ့ပးို မည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက်

ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးမကခ
ို ံရမည်ြဖစ်ပီး၊

ဗဟိုဘဏ်ထံမှ ေငွြဖစ်လွယ်မကို တိက
ု ်က
ို ်လက်လှမး် မီရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချက်က ြပည်နယ်မှ
ြပည်မရှိ

အချက်အြခာေနရာများသိုစီးထွက်သွားသည့ေ
် ငွအရင်းအြမစ်များကို

ြပန်လည်စီးဝင်ေစမည်ြဖစ်ပါ

သည်။ ဘဏ်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမမှာ ြပည်နယ်ကပင် ပံ့ပိုးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ (ြပည်ေထာင်စုအစိုးရထံမှ)
ဗဟိုဘဏ်ှင့် ထွန်းသစ်စြပလာသည့် ေငွေကးေဈးကွက်များထံမှ ေငွေချးယူြခင်း ၊သိုမဟုတ၊် ကချင်ြပည်နယ်
အတွင်းရှိ အဖွဲအစည်းများ၏ ဘဏ်အပ်ေငွများကို အသံးု ြပြခင်းြဖင့် ဘာေငွစုစည်းိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှာ ဘဏ်မဟုတ်သည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများထက် သက်သက်သာသာြဖင့်
ဘာေငွြဖည့်ဆည်းိုင်မည်ြဖစ်ရာ ၎င်းက ယှဉ်ပိင်မအားသာချက်ြဖစ်ပါသည်။
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှာ
အစည်းများအတွက်
ေရးဘဏ်က

ဦးစားေပး

ေဒသတွင်းရှိ

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ

ေရ�းချယ်စရာဘဏ်တစ်ခုြဖစ်လာသင့်ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများှင့်

များအတွက်အတားအဆီးြဖစ်ေစသည့်

ြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း

ေငွြဖစ်လွယ်မအခက်အခဲကိုေြပလည်ေစရန်

အေထာက်အပံေ
့ ပးိုင်

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ဘဏ်မဟုတ်သည့ေ
် ငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများက အနည်းအကျဉ်းမေသာ
ပမာဏကိသ
ု ာ ထုတ်ေချးေပးိုင်သည်ြဖစ်ရာ ြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဘဏ်၏ေချးေငွများက တစ်ဖက်မှ
အားြဖည့်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မ
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ထူးြခားဆန်းသစ်မမှာ ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မပံုသာန်တွင်ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂလိက
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များသည် အကျိးအြမတ်ကို ေမာ်ကိုးကသည့် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများထံမှ
မတည်ေငွရင်းြဖင့်

ထူေထာင်ထားပီး၊

ေငွေရးေကးေရးသမဝါယမများသည်လည်း

ဘံုအကျိးစီးပွားကို

ေထာက်ပေ
ံ့ ပးိုင်ရန်ရည်ရ�ယ်သည့် သမဝါယမအသင်းဝင်များက ပိုငဆ
် ိုင်ပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များသည်
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လည်း အစိးု ရဌာနများကို ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံတွင် ေငွစုဘဏ်များကို ြမနီစီပယ်
အဖွဲများက ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေဒသတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမက
ံ ိန်းများအတွက် အေရးပါသည့်ဘာေငွပံ့ပိုးရာ
နည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ က်ုပ်တ၏
ို
ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှာ ထိုေထာင့် ၃ ခုကုိ ေပါင်းစုမည်
ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ

ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရး

ဘဏ်အတွက် မတည်ရင်းှီးေငွ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၂ သန်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
•

မတည်ရင်းှီးေငွ ၅၀ ရာခိုင်န်း (အေမရိကန်ေဒလာ ၆ သန်း) ကို ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၊

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ သမဝါယမများှင့်အေသးစားေငွစုေငွေချးအဖွဲအစည်းများပါဝင်သည့် ပုဂလက
ိ
ကက မတည်ထည့်ဝင်ရန် လျာထားပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်တွင် ချမ်းသာကွယ်ဝသူအေြမာက်
အများရှိသည်ြဖစ်ရာ ပုဂလက
ိ ရင်းှးီ ြမပ်ှံသူများက ဘဏ်၏မတည်ရင်းှီးေငွတွင် ကီးကီးမားမား
ထည့်ဝင်မြပိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
•

ပုဂလိကကမှထည့်ဝင်ထားသည့် မတည်ရင်းှးီ ေငွတစ်စတ
ိ ်တစ်ပိုင်း (အေမရိကန်ေဒလာ ၂ သန်း
ဆိုပါစို) ကို ေဒသတွငး် သမဝါယမေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့် အေသးစားေငွစုေငွေချး

အဖွဲအစည်းများအတွက် သီးသန်လျာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲအစည်းများက ၎င်းတို၏အပ်ေငွ
စာရင်းများကို အြခားပုဂလိကဘဏ်ကီးများတွင်ထားရှိြခင်းအစား ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဘဏ်ကို ၎င်းတိ၏
ု ေငွေရးေကးေရးကားခံအြဖစ် အသံုးြပိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 58 ြပည်နယ်ဖွံဖိး
တိုးတက်ေရးဘဏ်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ်ပါဝင်ြခင်းြဖင့် ၎င်းအဖွဲအစည်းများသည် ဘဏ်ဘုတ်
အဖွဲတွင် ကိုယ်စားြပပါဝင်ိုင်ပီး၊ ဘဏ်၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာမဟာဗျဟာများအေပ လမ်းမိးု မရှိိုင်
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှာ သမဝါယမှင့် အေသးစားေငွေရး
ေကးေရးက တိးု တက်ဖွံဖိးလာေရးအတွက် ပါဝင်လာိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
•

ေဒသခံအာဏာပိုင်များှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများကလည်း ဘဏ်တွင်ရင်းှးီ ြမပ်ှံြခင်းြဖင့် ေဒသဖွံဖိး
တိုးတက်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ေရးသည် ကချင်ြပည်နယ် ဖွံဖိးေရးဘဏ်အတွက် အဓိကတာဝန်အြဖစ်
ရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအတွက် ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရသည် ဘဏ်၏ ကျန်မတည်ရင်းှးီ ေငွ ၅၀
ရာခိုင်နး် ကိုထည့်ဝင်ပီး အစုရှယ်ယာရှင်ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ ဂျာမနီိုင်ငံ Sparkassen
ဘဏ်များ၏ပံုစံြဖစ်ပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်ြဖစ်သည့်အတွက် ြပည်နယ်အစိုးရသည်လည်း ဘဏ်
ဘုတ်အဖွဲတွင်

ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုေသာ်လည်း

ဘဏ်၏စီမခ
ံ န်ခွဲမသည်

ိုင်ငံေရးအရပါ

ဝင်စွက်ဖက်မများမှ တရားဝင်သီးြခားလွတက
် င်းရမည်ြဖစ်ပီး၊ ဘဏ်ဘုတ်အဖွဲတွင် ပုဂလက
ိ ၊ သမ
ဝါယမှင့် အစိုးရကမှ အသီးသီးကိုယ်စားြပမမှာ တူညီရမည်ြဖစ်ပါသည်။
•

ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်ထူေထာင်ရြခင်းသည် ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ၏

အစိတ်အပိုင်း
တစ်ခုြဖစ်ပါလင် ကချင်လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ်သည် ြပည်နယ်၏နယ်နိမိတ်အေတာ်များများကို

58

ဥပမာ ေန�က်ဆက်တွဲ ၃ ပါ ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာနက ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မ

အချိေပးိုင်မည့် ဦးပိုင်ကုမဏီြဖစ်ေသာ ဆွတ်ရှနန် ကုမဏီလီမိတက်ကို ထူေထာင်ထားပါသည်။ ဆွတ်ရှနန်သည် ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဘဏ်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပီး၊ ၎င်း၏ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို ဘဏ်သို လဲေြပာင်းေပးမည်ြဖစ်ပါသည်၊ ထိုအတွက်
ဘဏ်၏ဒါိုက်တာဘုတ်အဖွဲတွင် ကိုယ်စားြပပါဝင်လာိုင်ပီး၊ အထူးြပဘဏ်အြဖစ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ပို၍ြမင့်မားသည့် အကျိးရလဒ်ေကာင်းကို ရရှိ
ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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ချပ်ကိုင်ထားသည့်အတွက်
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ငိမ်းချမ်းေရးသေဘာတူညီချက်ရပီးလင်

ကချင်လွတ်လပ်ေရး

တပ်မေတာ်သည်လည်း ဘဏ်၏အစုရှယ်ယာရှင်ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။ ကချင်လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ်
၏ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ဘဏ်ဒါိုက်တာဘုတ်အဖွဲတွင် ကိုယ်စားြပပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
•

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်မ ၊သိုမဟုတ်၊ ဘုတ်အဖွဲတွင် ကိုယ်စားြပပါဝင်မမရှိပါ။
သိုေသာ်လည်း လက်ရှိ ကချင်ြပည်နယ်မှာ ဘဏ်အတွက်ြဖည့်ဆည်းမည့်ဘာေငွ ခဲယဉ်းသည့်အေြခ
အေနတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက ြပည်နယ်အစိုးရထံေငွထုတ်ေချးြခင်းြဖင့် ဘဏ်တွင် ြပည်နယ်
အစိုးရ၏ ပါဝင်မအတွက် ဘာေငွေထာက်ပံ့ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း ဘဏ်ဘုတ်
အဖွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ေနရာတစ်ေနရာ လျာထားေပးိုင်ပါသည်။

•

ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မအတွက် ြပည်နယ်ဘဏ်အသစ်သည် အခက်အခဲှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ပါ
သည်။ အဖွဲအစည်းသစ်တစ်ရပ်ထေ
ူ ထာင်ြခင်းသည် စိန်ေခမပွန်းသည့်တာဝန်တစ်ခုြဖစ်ပီး ြပင်ပ
ကမ်းကျင်မအေထာက်အပံက
့ ို လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ
ု တွင် ၁၅ ှစ်မှ ှစ် ၂၀ ကဲ့သို အချိနက
် ာလ
သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအတွင်း ြပည်နည်ဘဏ်မတည်ရင်းှီးေငွ၏ တစ်စိတတ
် စ်ေဒသကို ိုင်ငံြခား
ဘဏ်တစ်ခုခက
ု ို ပိုင်ဆိုငခ
် ွင့်ေပးလင် လိုလားဖွယ်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုိုင်ငံြခားဘဏ်က ဥပမာအားြဖင့်
အေမရိကန်ေဒလာ ၄ သန်း (စုစေ
ု ပါင်းလိုအပ်ိုင်မည့်မတည်ရင်းှီးေငွ၏ ၃ ပံု ၁ ပံု) ကို ထည့်ဝင်
ရင်းှီးိုင်ပါလင် ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရက အေမရိကန်ေဒလာ ၂ သန်းသာ ထည့်ဝင်ရန်လိုအပ်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ အဓိကရှယ်ယာထည့်ဝင်သူြဖစ်ရာ ထိုိုင်ငံြခားဘဏ်သည် စီမံအုပခ
် ျပ်မဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်း
စဉ်များချမှတ်ြခင်းှင့် ေဒသတွင်းဘဏ်အြဖစ်လည်ပတ်ိုင်ေစမည့် လိုအပ်ေသာ လူစွမး် အားအရင်း
အြမစ် ေမွးထုတ်ြခင်းတိက
ု ို ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ပီးလင် ကချင်ြပည်
နယ်က ထိုိုင်ငံြခားဘဏ်လက်ဝယ်ရှိ မတည်ရင်းှီးထားသည့်အစုရှယ်ယာကို ြပန်လည်ရယူိုင်ပါ
သည်။ ဘဏ်အတွက် မတည်ရင်းှးီ ေငွအေပထည့်ဝင်မကို ပံု - ၁၅ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ံုးချပ်မှာ ြမစ်ကီးန�းမိတွင် တည်ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေစာပိုင်းအဆင့်
တွင် ဘဏ်အေနြဖင့် ံုးခွဲများဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ဖွယ်မရှိဘဲ အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ်ရေ
ှိ နသည့် ေငွေရးေကးေရး
သမဝါယမများှင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲစည်းများကို ထိရ
ု ည်ရ�ယခ
် ျက်အတွက် အသံးု ြပိုင်ပါ သည်။
ထိေရာက်သည့်ေငွေပးေချမစနစ်အတွက်
အတွင်းရှိ

မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဘဏ်ကွန်ယက်ကို

ေဝးလံေခါင်ဖျားေနရပ်များအတွက်ပင်

အသံုးြပြခင်းသည်

ကုနက
် ျစရိတ်သက်သက်သာသာြဖင့်

ထိေရာက်သည့်

နည်းလမ်း ြဖစ်ပါသည်။
ပံု - ၁၅။ ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ မတည်ရင်းှီးေငွကို ထည့်ဝင်သူအလိုက် ပါဝင်မေဝစု
Figure 15.
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၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

KSDB Share Capital
(USD millions)

Private sector

Foreign partner, $4

Individuals

Individuals, $4

Coops&MFI
Public sector
Kachin State
Foreign partner

Coops&MFI, $2

Kachin State, $2

နိဂံုး
ြမန်မာိုင်ငံသည် ေခတ်မီ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအြဖစ် အသွင်ကူးေြပာင်းမ၏အေစာပိုင်းအဆင့တ
် ွင်သာရှိ
ပါသည်။ သိုေသာ်ြငားလည်း “ငိမ်းချမ်းပီးသာယာဝေြပာသည့် ဒီမိုကရက်တစ်ြပည်ေထာင်စု” (ြပည်ေထာင်စု
သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ၂၀၁၈) ြဖစ်ေရးေဆာင်ရက
� ်ေနမများမှာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ ဘံုေမာ်မှနး် ချက်
တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဒီမက
ို ေရစီစနစ်တွင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးမထိခိုကေ
် စဘဲ လူတိုင်း မိမိယံုကည်ရာအတိုငး်
မည်သေ
ို နထိုင်ြပမူမည်ကို

လွတ်လပ်စွာ

ဆံုးြဖတ်ိုင်ပီး၊

ထိလ
ု ွတ်လပ်မကို

ကာကွယ်ပျိးေထာင်ရန်မှာ

ဒီမိုကေရစီအစိးု ရ၏တာဝန်ြဖစ်ပါသည်။
ေဖာ်ြပပါဘံုေမာ်မှန်းချက်ကို

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်မှာ

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအများအြပားကို

လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ေခတ်သစ်ဒီမက
ို ေရစီ၏အုတ်ြမစ်ြဖစ်သည့် တက်ကွအားေကာင်း
ေသာ လူလတ်တန်းစားများ ေပထွက်လာေစရန် ြမန်မာိင
ု ်ငံ၏စီးပွားေရးကို မည်သအ
ို သွင်ေြပာင်းလဲိုင်မည်
ကို အေလးေပးတင်ြပထားပါသည်။ ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်တွင် တစ်သီးပုဂလလွတ်လပ်မက
 ို အေကာင်းဆံုး
ထိန်းသိမ်းထားေသာ်လည်း

ေကာင်းစွာလည်ပတ်ြခင်းမရှသ
ိ ည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မရှိပါက

ေဈးကွက်များ

ကီးထွားဖွံဖိးလာိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ေဈးကွက်များအလုပမ
် ြဖစ်ြခင်းအတွက် အစိးု ရများကဝင်၍ ေဈးကွကက
် ို
ြပင်ဆင်ေပးရန်

လိုအပ်ပါသည်။

သိေ
ု သာ်လည်း

အစိးု ရကဝင်၍ြပင်ဆင်ေပးကာမှ

တိုးတက်ဖွံဖိးမကို

အေထာက်အပံ့မြဖစ်ဘဲ ေဈးကွကက
် ိုအဟန်အတားြဖစ်ေစတတ်သည်မှာလည်း အမှန်ြဖစ်ပါသည် (Todaro ှင့်
Smith ၂၀၁၅)။ ြမန်မာိုင်ငံအတွက်စိန်ေခမမှာ (ေဈးကွက်၏ ကိုယ်တိုင်ထိန်းေကျာင်းမှင့် အစိးု ရက ဝင်၍
ေထာက်ပေ
ံ့ ပးရမတိုအကား) သင့ေ
် တာ်မတသည့်ဟန်ချက်ကို ရှာရန်ြဖစ်ပါသည်။
ဖက်ဒရစ်စနစ်မှာ ပါဝါကို ဗဟိုမှချပ်ကိုင်ြခင်းမှေလာ့ချရန်ရည်ရ�ယ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒသအဆင့်ှင့်သီးြခား
သက်ဆိုင်သည့်ြပဿန�များကို ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ထိေရာက်စာွ မူဝါဒေြဖရှင်းိုင်ေစသည့်မျိး
တွင် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းက အလုပ်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရက
� ခ
် ျက်များက အြခား
ေဒသများထံ လံကျသက်ေရာက်မများရှိလာလင် ဗဟိုအစိးု ရ၏အခန်းက လိအ
ု ပ်လာပါသည်။ ဖက်ဒရယ်
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စနစ်က

အကျိးစီးပွားဘက်လိုက်မများ၊

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

အားနည်းသည့အ
် စိုးရအုပခ
် ျပ်မှင့်

အကျင့်ပျက်ြခစားမများြဖင့်

ဗဟိုအစိုးရ၏လမး် မိုးမများကို ကာကွယ်တားဆီးိုင်ေစပါသည်။ ဆိရ
ု လင် ေရှမတိုးေန�က်မဆုတ်သာြဖစ်ြခင်း
ှင့် မထိေရာက်မစွမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်းတိုကိုြဖစ်ေစသည့် အလွန်အကံ ဗဟိခ
ု ျပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းှင့် ေဒသ�ရ
အစိုးရများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆးံု ြဖတ်ေဆာင်ရက
� ်ိုင်မကတ
ို ားဆီးသည့် ဗဟိုဦးစီးမလွနက
် ဲြခင်းတိုအကား မေြခကို
လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွင်လည်း တင်ကည့်ိုင်ပါသည်။ ဘဏ်များသည် ေဈးကွက်များကို
အဆံုးအြဖတ်ေပးရာ ဗဟိုချက်တွင်ရှိပါသည်။ ဘဏ်များက လုပ်ငန်းများ ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ရန်၊ အလုပအ
် ကိုင်များ
ဖန်တီးိုင်ရန်၊ ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းှင့် ထုတ်လုပ်မကတ
ို က်ေစရန် အသံးု ြပိုင်မည့်ေငွေကးကို ပံ့ပိုးေပးပါသည်။
သိုေသာ်လည်း တစ်ေနရာတည်းတွင် စုစည်းေနပီး၊ ြဖန်ကျက်မမရှိသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ ဟန်ချက်ညီ
တိုးတက်မကို ေထာက်မေပးိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ မိြပဗဟိုချက်များရှိ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက်
သာ ေလာင်စာြဖည့်ေပးရာေရာက်ပါသည်။ ထိုအြပင် ြဖန်ထုတ်ထားသည့်အာဏာကို ခွေ
ဲ ဝစီမံကိုင်တွယေ
် ပးသူ
များမရှိသည့် (တနည်းအားြဖင့် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချမထားသည့်) အစိုးရတစ်ရပ်ကဲ့သိုပင် မိမိတိုအချင်းချင်း
ကား ေချးေငွထုတ်ေချးေနသည့် အကျိးတူ မိတ်ဖက်များှင့် ခိုနီများေပါင်းစုထားသည့်အုပ်စုငယ်တစ်ခက
ု
ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကို လွယ်လင့်တကူ ချပ်ကိုင်ထားိုင်ေစပါသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဖက်စစ်ကန
ွ ်ြမနစ်စနစ်မှ
ဒီမိုကေရစီစနစ်သိုအသွငက
် ူးေြပာင်းမသည်

လူမဘဝကိထ
ု ည့်သွင်းစဉ်းစားေသာ

ေဈးကွက်စးီ ပွားေရးစနစ်

(social market economy) ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းအေပ အေြခခံထားပီး၊ ထိုေဈးကွက်စနစ်တွင် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ
များကို ေမခိုစးီ ပွားေရးတည်ငိမ်မှင့် မျက်ှ�စာြဖနက
် ျက်ထားသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တိုှင့် ေပါင်းစပ်မိ
ေစပါသည်။ ထိုစနစ်မှာ န�ဇီအာဏာရှင်စနစ်ပိလဲအပီးချမှတ်ခဲ့သည့် ိုင်ငံေရးဆံုးြဖတ်ချက်ြဖစ်ပီး အေန�က်
ိုင်ငံအစိုးရများ (အထူးသြဖင့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် ဗိတိန်) ၏ ေထာက်ခံအားေပးမကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ေတာင်ကရ
ို ီးယားမှာ အလားတူြဖစ်ပီး၊ ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်အေစာပိုင်းကာလက ဆမေြမာက်အဆင်းရဲဆံုးိုင်ငက
ံ ို
ယေနတွင် ၂၆ ိုင်ငံေြမာက် အချမ်းသာဆံးု ိုင်ငံ (အီတလီ၏ေန�က်တွင်ရှိပီး၊ ဥေရာပသမဂိုင်ငံများအကား
ပျမ်းမထက် ပိ၍
ု ချမ်းသာ) ြဖစ်လာေစပါသည်။ 59
ြမန်မာိုင်ငံ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှာ ုနယ်ပီး တစ်စထက်တစ်စ ေြပာင်းလဲတိုးတက်မများှင့်အတိြဖစ်ပါ
သည်။ သိုေသာ်လည်း လက်ရှိအေြခအေနတွင် ၎င်းမှာ အစွန်းှစ်ဘက်ကို တိမး် တေ
် နပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ
ိ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်ကီးများ
ေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွြဖစ်လွယ်မအားလံုး၏ရင်းြမစ် ြဖစ်ပီး၊ ပုဂလက
ှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရပိုင်ဆိုင်သည့် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ကီးများသည် ထိေ
ု ငွြဖစ်လွယ်မကို ရင်းှးီ ြမပ်ှံသူများထံ
(ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းြဖင့်) ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ထိုဘဏ်များက စီးပွားေရးတိးု တက်မ၏ေမာင်းှင်အားများြဖစ်
သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိနး် ကီးများအတွက် ဘာေငွပံ့ပးို ပီး၊ ေချးေငွများကို အဓိကအားြဖင့် ရန်ကုနက
် ဲ့သို
ဖွံဖိးမဗဟိုချက်များသို စီးဝင်ေစပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ
ြဖစ်သည့် အထူးသြဖင့် ေငွေရးေကးေရးသမဝါယများှင့် အေသးစားေငွစုေငွေချးအဖွဲအစည်းများက ဆင်းရဲ
ွမ်းပါးသူများ သက်သာေချာင်ချိေရးအတွက် ေထာက်ပေ
ံ့ ပးပီး၊ စီးပွားေရးတိးု တက်မက
 ိုမူ သိသိသာသာ
59

ိုင်ငံတကာေငွေကးရန်ပံုေငွအဖွဲ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ World Economic Outlook။ ၂၀၂၀ ြပည်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်။ ကိုရီးယားိုင်ငံ၏

ဘာေရးဖက်ဒရယ်စနစ်က ျင့်သံုးြခင်းသင်ခ န်းစာများအတွက် (Ter-Minassian ၁၉၉၇) ှင့် (Forman, Dougherty ှင့် Blöchliger ၂၀၂၀) တွင်
ကည့်ပါ။
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ထိအ
ု စွန်းှစ်ဖက်ကားတွင်

ေဒသဆိုင်ရာဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဘဏ်များ

အတွက် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဘဏ်များသည် အငယ်စားှင့် အလတ်စား
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရေအာက်အဆင့်အစိုးရများအတွက် ေငွထုတ်ေချးြခင်းကို အဓိက
လုပ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကို ဗဟိုမြှ ဖန်ထုတ်ထားသည့် ဤပံုစတ
ံ ွင် ေဒသတွင်းဖွံဖိး
တိုးတက်ေရးဘဏ်များသည်

(ေဒသတွငး် လုပ်ငန်းများ၊

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့်)

ယံုကည်မ

ြမင့်ြမင့်မားမား တည်ေဆာက်ိုင်သလို ၎င်း၏မီစားများကို ကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းိုင်စွမ်း ပို၍ရှိမည်ြဖစ်ရာ
(ပို၍ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိြခင်းေကာင့်ြဖစ်) ြမန်မာိုင်ငံတွင် စဉ်ဆက်မြပတ်တိုးတက်မက
 ို အားေကာင်းေစိုင်
ပါသည်။
သိုေသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားများအချင်းချင်းကား ဖိစီးှိပစ
် က်မှင့်ြပည်တွင်းစစ်နိဂံုးမချပ်ဘဲှင့် ြမန်မာိုင်ငံ
မှာ ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာသည့် ဒီမက
ို ေရစီိုင်ငံအြဖစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်လိုအပ်ေသာ တည်ငိမ်မကို
ရှာေတွိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကချင်ြပည်နယ်မှာ ကာလကာရှည် တိုင်းရင်းသားပဋိပကများအတွက် အဓိက
စစ်တလင်းြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်ထူေထာင်ြခင်းမှာ ငိမ်းချမ်းေရးသေဘာတူညီချက်
အတွက် စစ်မန
ှ ်သည့်ကတိကတဝတ်ကို ြပလိက
ု ်ြခင်းြဖစ်င
ို ်ပါသည်။ ထိုဘဏ်သည် ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ
များတွင် ကတိသက်ေသအြဖစ် လုပ်ေဆာင်ေပးမည်ြဖစ်ပီး၊ ဘဏ်စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု
တက်မှင့် သာယာဝေြပာမစသည့် အြခားလုပေ
် ဆာင်ချက်အသစ်များကိုလည်း ပံ့ပိုးေပးလိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ထိုေအာင်ြမင်မကို

အြခားတိုင်းေဒသကီးှင့်

ြပည်နယ်များတွင်လည်း

လိက
ု ်၍ေဆာင်ရက
� ်ိုင်ေစြခင်းြဖင့်

ကချင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်သည် ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမက
ို ေရစီိုင်ငံအတွက်
စီးပွားေရးေရခံေြမခံေကာင်းများကို ေပေပါက်လာေစမည့် အသွင်ကွဲြပားစံုလင်ေသာ ေငွေရး ေကးေရးစနစ်ကို
ေထာက်မေပးိုင်ပါလိမ့်မည်။
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ေန�က်ဆက်တွဲ - ကချင်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်များရှိ သမဝါယမများှင့်
အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များကို DRGV မှ ခင်လြပည့်စိုးှင့် ဆူဇီဖိးတိုက စုစည်းပီး၊ စတဖန် ေကာ်လန်ဂ်ွန်

် ျင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်၊ အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများ၊
က ညိိင်းေဆာင်ရက
� ထ
် ားပါသည်။ ကချင်ှစခ
ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ သမဝါယမများှင့်သက်ဆိုင်သည့်အေကာင်းအရာ ၃ ခုကို တင်ြပထားပါသည်။

ေန�က်ဆက်တွဲ - ၁ : လူသားအကျိးေရှးသည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်
အသင်းချပ်
ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း
ပါသည်။

ေနထိုင်သူအများအြပားမှာ

ခရစ်ယာန်ဘာသာကို

ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်မှာ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း

သက်ဝင်ယံုကည်သူများြဖစ်
လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိး

တိုးတက်မြမင့်တင်ေရးတွင် ရာစုှစ်တစ်ခုေကျာ်ကာ တက်ကွစွာ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ဘာသာေရးအရ
သက်ဝင်ယံုကည်မြဖင့် အသင်းချပ်သည် စရိတ်စကသက်သာစွာ ရပ်ရ�ာအတွငး် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိပါ
သည်။ ဤေနရာတွင် ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၊ ၎င်း၏ အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများှင့်
စီးပွားေရးလုပက
် ိုင်သည့် အများပိုင် ဆွတရ
် ှနန်ကုမဏီလမ
ီ ီတက်တအ
ို ေကာင်းကို အတိခ
ု ျံး၍ ေဖာ်ြပသွား
ပါမည်။

ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်
ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်များအသင်းဖွဲစည်းြခင်းကို ၁၉၁၀ ြပည့်ှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပီး၊ ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကချင်
ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်အြဖစ် မှတ်ပံုတင်ခဲ့ပါသည်။ ယေနတွင် ြမန်မာိုင်ငံတဝှမ်း၌ ကချင်ှစ်ချင်း
ခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ သတ်မတ
ှ ်နယ်ေြမအဖွဲအစည်း ၁၅ ခု ရှိပီး၊ ခန်မှန်းေြခ အေသးစားေငွစုေငွေချး
အသင်းဝင် ၁၀၀,၀၀၀ ခန်ှင့် အဖွဲဝင်ဦးေရ ၄၀၀,၀၀၀ ခန် ရှိပါသည်။ ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်
လက်ေအာက်ရှိ လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးေရးဌာနတွင် ဝန်ထမ်းစုစုေပါင်း ၃၀၀ ခန်အပ်ထားပါသည်။

အသင်းချပ်
နယ်ေြမ
အဖွဲအစည်း ၁၅ ခု
အသင်းေတာ်အဖွဲ ၄၀၀
(အသင်းေတာ်အဖွဲ များတွင်
အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း ၂၀၀ ခန် )
အသင်းချပ်အဖွဲဝင် ၄၀၀,၀၀၀ ေကျာ်
(အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းဝင် ၁၀၀,၀၀၀ ခန)်

ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်သည် ၎င်း၏ လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကို
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏တန်ဖိုးှင့် ကိုယက
် ျင့်တရားကို အေြခခံ (ေလာကကို အေစခံရန်ြဖစ်) ပီး၊ လူသားချင်း
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စာန�မှင့် ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် တန်ဖးို များ၊ ေမာ်မှန်းချက်၊ သတ်မှတတ
် ာဝန်ှင့် ရည်မှန်းချက်များ
ကို ချမှတ်ပါသည်။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခခံတန်ဖးို ထားမများအေပ အေလးေပးပါသည် •

ဂုဏ်သိကာရှိစွာ ေနထိုင်ြခင်း၊

•

ကတိကဝတ် တည်ကည်ြခင်း၊

•

တရားမတြခင်းှင့် ငိမ်းချမ်းြခင်း၊

•

ိုးသားြခင်းှင့် စိတ်ပါဝင်စားမြခင်း၊

•

သန�းကင်န�ြခင်း၊

•

အမှန်တရားကို ကိုင်စွဲြခင်း၊

•

ချစ်ခင်ကင်န�ြခင်း၊

•

ဝိညာဉ်ေတာ်အားြဖင့် ရှင်သန်ြခင်း၊

•

ေပါင်းစည်းြခင်းှင့် စည်းလံးု ညီွတ်ြခင်း၊

•

ခွဲြခားဆက်ဆံမမရှိြခင်း၊

•

ဆင်းရဲဒက
ု ရ
 ှိသူများကို စာန�သန�းြခင်း၊ ညီအစ်ကို ေမာင်ှမရင်းသဖွယ် ကည့်ေစာင့်ေရှာက်
ြခင်း၊

•

အသင်းေတာ်တည်ေထာင်ခဲ့သူများ၏ ဘာသာတရားယံုကည်မှင့် ထံုးတမ်းစဉ်လာကို ေလးစား
လိုက်န�ြခင်း၊

•

ေန�က်လက
ို ်သာဝကေကာင်း ြဖစ်ြခင်း၊

•

ဘုရားသခင်က ှင်းအပ်ထားေသာတာဝန်ြဖစ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေတာိုင်းတိရစ�ာန်
များ ကို ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊

•

ထိခိုက်နစ်န�ရသည့် ြပည်သူများကို ပါဝင်ခွင့်ြပြခင်း၊

•

သမာသမတ်ကျြခင်းှင့် လွတ်လပ်မရ
 ှိြခင်း၊

•

ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်းှင့် တာဝန်ယူတာဝန်ခံမရှိြခင်း၊

•

အကျိးများ ထိေရာက်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်း။

ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ အဓိကတာဝန် ၅ ချက်မှာ ေအာက်ပါတိုြဖစ်ပါသည် ၁။

ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်သည် ၎င်း၏ ရပ်ရ�ာဖွံဖိးေရးဌာနေအာက်မှ လူသားချင်း
စာန�မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတာဝန်များကို လုပ်ကိုင်ပါသည်။ လူေကာင့်ြဖစ်ေစ ၊သိုမဟုတ်၊
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေကာင့်ြဖစ်ေစ ထိခက
ို ်နစ်န�မများ ှင့် တရားမတမမရှိြခင်း၊ အရင်း
အြမစ်များခွေ
ဲ ဝမတွင် မမတြခင်းတိေ
ု ကာင့်ြဖစ်ရသည့် ဆင်းရဲွမး် ပါးမအကျိးဆက်များကို
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တိုက်ဖျက်ြခင်းတိအ
ု တွက် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်က တာဝန်ယူေဆာင်ရက
� ်ပါ
သည်။
၂။

လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတာဝန် မျက်�ှ စာှစ်ခုလးံု မှာ မတစွာ အေရး
ကီးပါသည်။ ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးတိးု တက်
ေရးလုပ်ငန်းများသည် တစ်ဦးချင်းတစ်ေယာက်ချင်းစီအတွက် လူဂုဏ်သက
ိ ာကို ကာကွယ်
ြမင့်တင်ေပးေရးကို အေြခခံပါသည်။ လူဂုဏ်သက
ိ ာသည် ဘုရားသခင်က ေပးသန�းေတာ်မူ
သည့် တန်ဖိုးရှိလှေသာလက်ေဆာင်ြဖစ်ရာ ကာကွယ်တားဆီးေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။

ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏

လူသားချင်းစာန�မတာဝန်မှာ

လူေကာင့်ြဖစ်ေစ

၊သိုမဟုတ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေကာင့်ြဖစ်ေစ ိုင်ငံအတွင်း ထိခက
ို ်နစ်န�မရှိဆံုးလူအုပ်စု
များအတွက် ေထာက်ပံ့ကူညီေပးြခင်းှင့် ကာကွယ်ေပးြခင်းတိုကို လုပေဆာင်
်
ရန်ှင့် လူသား၊
စီးပွားေရး၊ လူမေ
 ရး၊ ယဉ်ေကျးမစသည့် ဘက်ေပါင်းစံက
ု ို �ခံငံုစဉ်းစားလျက် လူဂဏ
ု ်သိကာ ကို
ကာကွယ်ြမင့်တင်ေပးရန် ြဖစ်ပါသည်။
၄။

ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးတာဝန်မှာ ရပ်ရာ� အတွင်းတွင်
အသင်းေတာ်ှင့်လက်တ၍
ွဲ
ဝိညာဉ်ေတာ်၊ လူေနမအဆင့အ
် တန်း၊ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊
ကျန်းမာေရး၊

ယဉ်ေကျးမှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ

တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေရး

လုပ်ေဆာင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်သည်

ထိုတာဝန်စ
ှ ်ရပ်ကို

ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏

တန်ဖိုးများ၊ ကမ�ာ့လူသားတိုင်း၏ရပိုင်ခွင့်များ ကာကွယ်ြခင်းှင့် ိုင်ငံတကာလူသားချင်း
စာန�မ မူများှင့်စံန်းများအေပ အေြခခံ၍ ထမ်းရ�က်ပါသည်။
ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မရည်မှန်းချက်များမှာ ၁။

အေြခခံလိုအပ်ချက်များကိုြပည့်မီေစမည့် လူသားချင်းစာန�မအေထာက်အပံ့များကို ထိ
ေရာက်စွာ၊ အချိန်ှင့်တေြပးညီ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမရှိ ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့် လူသားအကျပ်
အတည်းများေကာင့် ထိခက
ို ်ခံစားရသူများ၏ အသက်ှင့်ဂုဏ်သိကာကို ကာကွယ်ေပးရန်၊

၂။

စီးပွားေရးစနစ်အားနည်းမေကာင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးြခင်းှင့် လူသားအကျပ်အတည်းများေကာင့်
ထိခိုကခ
် ံစားရသူများ ကိုယ်ေြခေထာက်ေပကိုယ်ရပ်တည်င
ို ်၍ တည်တံ့ေသာ အသက်ေမွး
ဝမ်းေကာင်းမြဖစ်ေစေရးအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်၊ ကမ်းကျင်မ၊ အသိပညာှင့်ရင်းြမစ်များကို
ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန်၊

၃။

ဖွံဖိးေရးအစီအစဉ်များ စီမခ
ံ န်ခွဲမှင့် ေဘးဒုကေကာင့် လူသားချင်းစာန�မအေထာက်အပံ့
ေပးြခင်းတိတ
ု ွင် ရပ်ရ�ာအတွင်း တက်ကွစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်မှင့် အန�ဂတ်တွင် လုပေ
် ဆာင်
ရမည့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအစီအစဉ်များအတွက် ချိတဆ
် က်ေဆာင်ရက
� ်မက
 ို ြမင့်တင်ရန်။
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ေန�က်ဆက်တွဲ - ၂။

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း

အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများ၏

ေန�က်ခံ

အေကာင်းအရာ
အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများကို အသင်းေတာ်အေြခြပ ေငွစုေငွေချးအစီအစဉ်တစ်ရပ်အြဖစ် ကချင်
ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ ထီးရိပ်ေအာက်တွင် ၁၉၉၅ ခုှစ်တွင် စတင်ဖန်တးီ ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်
မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာသက်ဝင်ယံုကည်သူများသည့် ကချင်ရပ်ရ�ာလူထု၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် ေဆာင်
ရ�က်ိုင်စွမ်းကိုြမင့်တင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင် အဖွဲဝင်ဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ရှိသည့် အေသးစားေငွစု
ေငွေချးအသင်း ၂၀၀ ခနရ
် ှိပီး၊ အများစုမှာ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိဘရ
ု ားေကျာင်းများတွင် အေြခစိက
ု ်၍
ရှမ်းြပည်နယ်တွင်လည်း အချိရှိပါသည်။ အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများအားလံးု တွင် အသင်းဝင်ြဖစ်ရန်
လိုအပ်သည့် အဓိကသတ်မှတခ
် ျက်မှာ ထိုပုဂိလ်သည် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ အသင်းဝင်ြဖစ်ရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။
ဤေလ့လာချက်ကို ေရးသားသူများသည် အဓိကကျသည့် နယ်ေြမှစ်ခုြဖစ်ေသာ ြမစ်ကီးန�းနယ်ေြမှင့်
ဝိုင်းေမာ်နယ်ေြမှစ်ခုသို သွားေရာက်ခဲ့ပါသည်။

ြမစ်ကီးန�းနယ်ေြမေအာက်တွင် အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချး

အသင်း ၄၀ ရှိပီး၊ ဝိုင်းေမာ်နယ်ေြမတွင် အသင်း ၂၀ ရှိပါသည်။ ထိုအသင်းများအနက်မှ ြမစ်ကီးန�းနယ်ေြမမှ
အသင်း ၂ ခုှင့် ဝိုင်းေမာ်နယ်ေြမမှ အသင်း ၁ ခုကို အသင်းချပ်မှချမှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်
များေအာက်တွင် ေငွစုေငွေချးလုပ်ငန်း မည်သိုေဆာင်ရက
� ်ကသည်ကို ေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။

ေငွစေ
ု ချးအသင်း ၃ ခုအေပ အကျဉ်းချပ် ေလ့လာိင်းယှဉ်ချက်
ေဖာ်ြပချက် /

မလိယန်

ေဘသနီ

ဝါေရှာင်

စတင်ထူေထာင်သည့်ှစ်

၂၀၁၂

၂၀၀၅

၂၀၁၁

စုစုေပါင်းရန်ပံုေငွ

ကျပ် သန်း ၈၀

ကျပ် သန်း ၁၀၀

ကျပ် သန်း ၇၀

(အေမရိကန်ေဒလာ

(အေမရိကန်ေဒလာ

(အေမရိကန်ေဒလာ

၅၀,၀၀၀ ခန)်

၁၃၀,၀၀၀ ခန)်

၄၆,၀၀၀ ခန)်

၂,၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀

၁,၀၀၀ မှ ၁၅,၀၀၀

ကျပ်အထိ

ကျပ်အထိ

ကျပ်အထိ

၂ ရာခိုင်န်း

၃ ရာခိုင်နး်

အြမတ်ကို

ေငွစုေငွေချးအသင်း

ေငွစုေဆာင်းသည့်
အရ�ယ်အစား
အပ်ေငွအေပအတိုးန်း

ြပန်လည်မေဝြခင်း
(၈ ှစ်အတွငး် ၁ ကိမ်)
ေချးေငွထုတ်ေချးသည့်

အပ်ေငွ၏ ၃ ဆ

အပ်ေငွ၏ ၅ ဆ

အရ�ယ်အစား
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၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ေချးေငွအေပအတိုးန်း

၃ ရာခိုင်နး်

၃ ရာခိုင်နး်

၂ ရာခိုင်န်း

ဝယ်ယူထားသည့်

မရှိ

၉၀၀,၀၀၀ ကျပ်

၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

(အေမရိကန်ေဒလာ

(အေမရိကန်ေဒလာ

၆၀၀ ခန)်

၆,၆၀၀ ခန)်

ဆွတ်ရှနန်ရှယ်ယာများ

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်ဦးေရ

၁၅ ဦး

၇ ဦး

၈ ဦး

ေငွစုေငွေချးအသင်းဝင်

၁၅၀

၃၂၀

၃၆၄

ေလ့လာချက် - ၁: မလိယန် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း (ြမစ်ကီးန�းနယ်ေြမ)
မလိယန် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းသည် ြမစ်ကီးန�းရှိ မလိယန်ှစ်ချင်းဘုရားရှခ
ိ ိုးေကျာင်းတွင် တည်ရှိ
ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်မှစတင်၍ အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းအြဖစ် အဖွဲဝင် ၂၀ ြဖင့် ထူေထာင်ခဲ့ပါသည်။
အဓိကတန်ဖးို မှာ အပ်ေငွလက်ခံြခင်းှင့် အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပက
် ိုင်ိုင်ရန်အတွက် ေငွလိုအပ်ေနသူ
များထံ ေငွထတ
ု ်ေချးေပးြခင်းကဲ့သိုေသာ ေငွေရးေကးေရးပံ့ပိုးမများမှတစ်ဆင့် ရပ်ရ�ာအတွင်း လူထုဖွံဖိး
တိုးတက်မကို ြမင့်တင်ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ ေကာ်မတီအဖွဲဝင် ၁၅ ဦး၏ စီမခ
ံ န်ခွဲမေ
 အာက်တွင် အသင်းသည်
(အိမ်ေထာင်စု ၅၀ ခု) အဖွဲဝင် ၁၅၀ ဦးအထိသို ကီးထွားလာခဲ့ပါသည်။ အသင်းဝင်များမှာ ထိုနယ်ေြမအတွင်း
ေနထိုင်သူြဖစ်ရန်ှင့် ှစ်ချင်းအသင်းဝင်ြဖစ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
မလိယန် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း စီမခ
ံ နခ
် ွဲမေကာ်မတီကို ဥက ၁ ဦီး၊ အတွင်းေရးမှး ၂ ဦး၊ ဘာ
ေရးအရာရှိ ၁ ဦး၊ စာရင်းကိုင် ၂ ဦး၊ စာရင်းစစ် ၂ ဦးတိုြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။ ြပန်ရလမ်းမေသချာသည့်
ေချးေငွများအတွက် ဆပ်ေကာ်မတီကိုလည်း ေကာ်မတီအဖွဲ ဝင် ၁၅ ဦးအနက်မှ ေရ�းချယ်ထားသည့် ေကာ်မတီ
ဝင် ၅ ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။ စာရင်းကိုင် ၂ ဦးသာ လစာြဖင့်ခန်အပ်ထားသည့် အမဲခန်ဝန်ထမ်းများြဖစ်ပီး၊
ကျန်ေကာ်မတီဝင်များမှာ လုပအ
် ားေပးကူညလ
ီ ုပ်ကိုင်ေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။

လက်ရှိ ဘာေရးအေြခအေန
မလိယန် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း၏ စုစုေပါင်း ဘာရန်ပေ
ံု ငွမှာ ကျပ် ၈၀ သန်းြဖစ်ပါသည်။ ဘာ
ေရးအရာရှိက ကျပ် ၂ သန်းဝန်းကျင်ကို ေဆာင်ေငွအြဖစ် ကိုင်ေဆာင်ထားပါသည်။ အပ်ှံေငွများ၊ ထုတေ
် ချး
ေငွများကို စာရင်းရှင်းလင်းပီးသည့်ေန�က် လက်ကျန်ေငွကို ဘဏ်တွင် ဥကှင့် ဘာေရးအရာရှိတ၏
ို
န�မည်ြဖင့် အပ်ှံထားရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လအထိ မလိယန်အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းသည် ကျပ်
၃ သန်းနီးပါးကို အာရှစိမး် လန်းမဖွံဖိးေရးဘဏ်တွင် ေခယူအပ်ေငွအတိုးနး် (တစ်ှစ်အတိုးန်း ၄ မှ ၆
ရာခိုင်နး်

အတွင်းရှိ) ြဖင့် အပ်ှံထားပါသည်။ ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏လမ်းနခ
် ျက်ကို

လိုက်န�၍ မလိယန်အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းက တစ်ဦးချင်း၏ေငွစုေငွေချးစာအုပ်များှင့် လယ်ဂျာ
စာအုပ်များကဲ့သိုေသာ

စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းစာအုပ်စာတမ်းများကိုထားရှိပီး၊

ေရးဆွဲရပါသည်။
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အပ်ေငွ၊ ေချးေငွှင့် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရသည့် အစီအစဉ်
အပ်ှံေငွ - တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီ၏ စုေဆာင်းိုင်မအေပမူတည်၍ အသင်းဝင်တစ်ဦးသည် တစ်လလင်
ကျပ် ၂၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ စုေဆာင်းိုင်ရန် ေမာ်မန
ှ ်းပါသည်။ မလိယန်ေငွစုေငွေချးအသင်းတွင် မည်ေရ�
မည်မအထိ အများဆံးု စုေဆာင်းိုင်သည့်အေပ ကန်သတ်ချက်မရှိပါ။ ေငွစုေဆာင်းြခင်းှင့် ေငွေချးယူြခင်းကို
တစ်လလင် တစ်ကိမ် ြပလုပ်ိုင်ပီး (လတစ်လ၏ ၁ ရက်ေနမှ ၄ ရက်ေနအတွင်း) စုေဆာင်းေငွှင့် အသင်းဝင်
စာအုပ်ကို တပါတည်းယူေဆာင်လာရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဘုရားရှိခးို ေကျာင်းဝန်းအတွင်းရှိ မလိယန် အေသးစား
ေငွစုေငွေချးအသင်းံုးတွင် ေဒသခံ လုပအ
် ားေပးကူညီေပးသူများှင့် ေရ�းချယ်ထားသည့် ေကာ်မတီဝင်များက
အပ်ေငွလက်ခံြခင်း ှင့် ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက
� ်ေပးပါသည်။ ပထမသံုးရက်တွင် အပ်ေငွ
လက်ခံြခင်းှင့် ေချးေငွြပန် ဆပ်ေငွများလက်ခံြခင်းတိက
ု ို ေဆာင်ရက
� ်ပီး အပ်ေငွအေပအတိုးနး် မှာ တစ်လ
လင် ၂ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပါသည်။ စတုတေြမာက်ရက်တွင် ေကာ်မတီက ေချးေငွထုတေ
် ချးြခင်းများအတွက်
ဆံုးြဖတ်ပါသည်။

ေချးေငွှင့် ြပန်ဆပ်ရသည့်အစီအစဉ် - ေငွစု၊ ေငွေချးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလးံု မှာ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များစံုညီ
ေရှတွင် ေဆာင်ရက
� ရ
် ပီး၊ ေကာ်မတီဝင်များသည် ှစခ
် ျင်းအသင်းချပ်၏လက်စွဲစာအုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များှင့်အညီ ေချးေငွေလျာက်လာများကိုစိစစ်ရန် တာဝန်ရပ
ှိ ါသည်။
ေချးေငွများ၏ သက်တမ်းမှာ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ြဖစ်ပီး၊ ေငွေချးယူသူသည် သေဘာတူထားသည့် ကာလ
အတွင်း ေချးယူထားသည့်ပမာဏှင့်အတိးု ကို ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေချးေငွေလာက်ထားိုငရ
် န်အတွက်
ေလာက်ထားသူသည် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီးသည့် အသင်းဝင်ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွေချးယူမည့်သူမှန်သမသည်
ေချးေငွေလာက်လာ ကို တစ်လကိတင် တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်စုဝင်တစ်ဦးထက်ရှိသည့် အိမ်
ေထာင်စုဆိုပါက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတူတစ်ခုတည်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကလင် ထိုအိမ်ေထာင်စုမှ မည်သူတစ်ဦး
တစ်ေယာက်ကမှ ေချးေငွအသစ် ေလာက်ထားခွင့်မရှေ
ိ ပ။

ေချးေငွထုတ်ေချးသည့်ပမာဏ - ေငွထုတေ
် ချးသည့်ပမာဏမှာ ကျပ် ၁ သိနး် မှ ကျပ် ၁၀ သန်းအတွင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ေချးေငွထုတေ
် ချးသည့်ပမာဏကို စဉ်းစားရာတွင် အဖွဲဝင်က မည်မကာရှည်ှင့် မည်မပမာဏ
စုေဆာင်းထားသည်၊ မလိယန် ှစခ
် ျင်းအသင်းချပ်ဧရိယာအတွင်း ေနထိုင်ြခင်း ရှိ-မရှိ၊ ပုဂိလ်ေရးှင့် မိသားစု
ေန�က်ခံများအေပ စံြပစဉ်စားပါသည်။ ေချးယူမည့်သ၏
ူ လိုအပ်ချက်အေပမူတည်၍ ေငွထုတ်ေချးရမည့်
ဦးစားေပးကို သတ်မှတ်ပါသည်။ အများစုမှာ အေသးစား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် ှင့် ရပ်ရ�ာအတွငး်
လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံရန် ေငွေချးယူြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အြခားေချးယူသည့်အေကာင်းအရာများ
တွင် ေဆးကုသရန်ှင့် ကေလးပညာေရးအတွက်လည်း ပါဝင်ပါသည်။

အတိုးနး် - မလိယန်ေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းက ေချးေငွအေပ တစ်လလင် အတိးု န်း ၃ ရာခိုင်န်း ေကာက်ခံပါ
သည်။ ေငွစုထားသူများမှာ စုေဆာင်းထားေငွ၏ ၃ ဆအထိကို ေချးယူိုင်ပါသည်။ သိေ
ု သာ်လည်း ေချးေငွ
ပမာဏမှာ ကျပ် ၂ သန်းေကျာ် မေကျာ်လွနရ
် န်ြဖစ်ပီး၊ အနည်းဆံုး အသင်းဝင်ှစ်ဦးက အာမခံေပးရမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ကျပ် ၂ သန်းထက်ပို၍ ေချးယူလိုသူသည် အေပါင်ထားမည့်အာမခံပစညး် (ေြမယာပိုင်ဆိုင်မ
အေထာက်အထား ၊သိုမဟုတ်၊ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မစာချပ် ၊သိုမဟုတ်၊ ေြပစာများ) ကို ယူေဆာင်လာရမည်ြဖစ်ပီး၊
အတိုးနး် မှာလည်း တစ်လလင် ၄ ရာခိုင်န်း ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။
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ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည့က
် ာလမှာ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်းြဖစ်သည်ဟု စည်းမျဉ်းရှိေသာ်လည်း ေချးယူသူ
၏ ြပန်ဆပ်ိုင်စွမ်းအေပ မူတည်ပါသည်။ အတိုးပံုမှနေ
် ပးသွင်းသူများအတွက် ခွင်းချက်တစ်ရပ်ရှိပီး၊ ေချးေငွ
သက်တမ်းေကျာ်လွန်သည်အထိတိုင်ေအာင် အတိးု မှန်မှန်ေပးသွင်းပါက ေငွြပန်ဆပ်ရမည့်ကာလကို ၂ ှစအ
် ထိ
ဆိုင်းငံ့ထားိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်မှ ယေနအထိ ြပန်မဆပ်ိုင်သည့်ေချးေငွ ၅ ခုသာ ရှိခဲ့ပါသည်။

လူမဖူလံုေရး၊ ေထာက်ပံ့ေပးိုင်မှင့် ရပ်ရ�ာေဒသအေပ သက်ေရာက်မ
မလိယန် ေငွစုေငွေချးအသင်းှင့် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်အကား ပတ်သက်မက
 သိသာထင်ရှား
သည့်သက်ေရာက်မများကို ေဆာင်ယူေပးပါသည်။ အပ်ေငွှင့် ေချးေငွအကား အတိုးနး် ကွာြခားချက် ၁
ရာခိုင်နး် မှ ရေငွ၏ ဆယ်ဖိုတစ်ဖက
ို ို လူသားချင်းစာန�မင
ှ ့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတို လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် ကချင်
ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်သို လှဒါန်းပါသည်။ ကျန်ေငွကို လယ်ယာစိက
ု ်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် အေသးစား
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငရ
် န် လိုအပ်သူများထံေချးေငွထတ
ု ်ေချးရာတွင် သံုးစွဲပါသည်။ မလိယန်ေငွစေ
ု ငွေချး
အသင်း တည်ေထာင်လည်ပတ်ခဲ့သည့် ၈ ှစ်အတွင်း အသင်း၏သီးသနရ
် န်ပံုေငွမှာ ှစ်စဉ်တးို တက်ကီးမားလာ
ပါသည်။ အြမတ်စုေဆာင်းိုင်သည့် ကျပ် ၆ သန်းကို ေသာက်ေရသန်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံ
ခဲ့ပီး ထိုလုပ်ငန်းမှာအံးေပခဲရ
့ ာ လုပ်ငန်းဖျက်သိမး် ေရာင်းချရေငွသာ ြပန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အြမတ်ရေရး
ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် ြမစ်ကီးန�းတွင် ကျပ် သန်း ၂၀ တန်ဖိုးရှသ
ိ ည့် ေြမကွက
် ှစက
် ွကက
် ို ဝယ်ယူထားေသာလည်း
လတ်တေလာတွင် ေြမေဈးနး် များကျဆင်းသြဖင့် ထိုေြမကွက်များမှ မည်သိုေငွြပန်ေဖာ်ရမည်ကို မသိကဆဲ
ြဖစ်ပါသည်။
ေလ့လာချက် - ၂: ေဘသနီအေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း (ြမစ်ကီးန�းနယ်ေြမ)
ေဘသနီအေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းသည် အသင်းဝင် ၁၀ ဦးြဖင့် ေငွစုေငွေချးအသင်းအြဖစ် ၂၀၀၅ ခုှစ်
တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အင်ဂျန်းတုန် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းကို နမူန�ယူ၍ ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်
အသင်းချပ်၏ေအာက်ရှိ အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများအနက်တစ်ခအ
ု ြဖစ် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ထားြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ေဘသနီအေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းတွင် ေကာ်မတီဝင် ၇ ဦးရှိပီး၊ ပီးခဲ့သည့် ၁၄ ှစ်အတွင်း
အိမ်ေထာင်စု ၁၅၀၊ အသင်းဝင်အားြဖင့် ၃၂၀ ခန် ပါဝင်လာခဲပ
့ ါသည်။

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
ေဘသနီအေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းေကာ်မတီတွင် ဥက ၁ ဦး၊ အတွငး် ေရးမှး ၁ ဦး၊ ဘာေရးအရာရှိ ၁
ဦး၊ စာရင်းကိုင် ၁ ဦး ှင့် ေကာ်မတီဝင် ၃ ဦးပါဝင်ပါသည်။ ေဘသနီအေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းတွင်
အမဲခန်ထားသည့် စာရင်းစစ်မရှိဘဲ ေတာင်းဆိုလင် နယ်ေြမအဆင့်မှ စာရင်းစစ်များက တစ်ှစ်လင် ၂ ကိမ်
လာေရာက်စာရင်းစစ်ေဆးေပးပါသည်။ ေကာ်မတီဝင်များအားလံုးမှာ လုပအ
် ားေပးကူညီေပးကသူများြဖစ်ပါ
သည်။

လက်ရှိ ဘာေရးအေြခအေန
ေဘသနီအေသးစားေငွစေ
ု ငွေချး၏ အပ်ေငွှင့် ေချးေငွများအေပ စုစုေပါင်းဘာေငွမှာ ကျပ် သန်း ၂၀၀ နီးပါး
ရှိေသာ်လည်း လက်ထဲတွင် ေဆာင်ေငွအြဖစ်များများစားစားမထားရှိဘဲ ကျပ် ၂၀,၀၀၀ ခနက
် ိုသာ လက်ဝယ်
ကိုင်ေဆာင်ပါသည်။ ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ တိုက်က
ို ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့် စတင်ြခင်း
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မဟုတ်သည့်အတွက် ဘာေရးစာရင်းရှင်းတမ်း ေရးဆွထ
ဲ ုတ်ြပန်ရာတွင် အားနည်းပါသည်။ သိုေသာ်လည်း
လက်ရတ
ှိ ွင် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများအတွက် လမ်းန်
ချက်များကို ပို၍ လိက
ု ်န�ေဆာင်ရက
� ်လာကပါသည်။

အပ်ေငွ၊ ေချးေငွှင့် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရသည့် အစီအစဉ်
အပ်ေငွ - အသင်းဝင်များမှာ လစဉ် ကျပ် ၂၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀ အတွငး် စုေဆာင်းရန် ေမာ်မှနး် ပီး အြခား
ေငွစုေငွေချးအသင်းများအတိုင်း အပ်ေငွအေပ လစဉ် အတိးု န်း ၃ ရာခိုင်နး် ေပးပါသည်။ အသင်းဝင်မဟုတ်
သူများလည်း တစ်လအတိးု န်း ၁.၅ ရာခိုင်နး် ြဖင့် ေငွစုေဆာင်းခွင့်ြပထားပါသည်။ စုေဆာင်းေငွအပ်ှံြခင်းှင့်
ေငွထုတ်ေချးြခင်းတိက
ု ို လတစ်လ၏ ပထမဆံးု ၃ ရက်တွင် ေဆာင်ရက
� ်ေပးပါသည်။

ေချးေငွှင့် ြပန်ဆပ်ရသည့်အစီအစဉ် - ေချးေငွေလာက်ထားလာကို ေကာ်မတီဝင်အားလံးု က ဆန်းစစ်ရန်
တာဝန်ရှိပါသည်။ ေချးေငွ၏သက်တမ်းမှာ ၆ လမှ ၁၂ လအထိ ြဖစ်ပါသည်။ ေငွေချးယူသူသည် အသက် ၁၈
ှစ်ြပည့်ပီး ေငွစုေငွေချးအသင်းဝင်ြဖစ်ရပါမည်။ ေချးေငွထတ
ု ်ေချးသည့်ပမာဏမှာ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၀
သန်းအထိ ြဖစ်ပီး၊ ေချးေငွအတိုးန်းမှာ လစဉ် ၃ ရာခိုင်န
 ်း ြဖစ်ပါသည်။ ေငွေချးယူသူသည် ၎င်းစုေဆာင်း
ထားသည့်ပမာဏ၏ ၅ ဆ အထိကို ေချးယူိုင်ေသာ်လည်း ၎င်း၏ယခင်ေချးယူခဲ့သည့် ေချးေငွမတ
ှ ်တမ်းအေပ
လည်း မူတည်ပါသည်။ ကျပ်ေငွ ၅၀၀,၀၀၀ အထက်ေချးယူလိုသူအတွက် အာမခံေပးသူအသင်းဝင် အနည်းဆံုး
၂ ဦးရှိရမည်ြဖစ်ပီး၊ အေပါင်ထားမည့်အာမခံပစည်း (ေြမယာပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထား ၊သိုမဟုတ်၊ အိမ်
ပိုင်ဆိုင်မစာချပ် ၊သိုမဟုတ်၊ ေြပစာများ) ကို ယူေဆာင်လာရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေချးေငွထုတေ
် ချးြခင်းအတွက်
အဆံုးအြဖတ်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေကာ်မတီဝင်များအားလံုးက စည်းေဝးေတွဆံုသည့် ၃ ရက်အတွင်း
ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက
� ရ
် ပါသည်။ ေချးေငွကို ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် စည်းကမ်းရှိေသာ်
လည်း၊ ြပန်ဆပ်သည့်အစီအစဉ်မှာ ေချးယူသူ၏ ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်စွမ်းအေပ မူတည်ပါသည်။ ေချးေငွအတိးု
မှန်မှန်ေပးသွင်းသူအတွက် ေချးေငွြပန်ဆပ်ရာတွင် ခွင်းချက်ရှိပီး၊ အတိုးေပးသွင်းရန် တစ်လပျက်ကွက်လင်
ဒဏ်ေကး ၅၀၀ ေပးေဆာင်ရပါသည်။

မှတ်ချက် - ေဘသနီအေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းတွင် အပ်ေငွှင့် ေချးေငွအကား အတိးု န်းကွာြခားချက်
မရှိပါ။

ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏

လူသားချင်းစာန�မှင့်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာနအတွက်

ေငွေကးထည့်ဝင်လှဒါန်းလိုေသာ်လည်း လတိုင်းတွင် လက်ကျန်ေငွသား များများစားစား မရှိပါ။ ေငွစုေငွေချး
အသင်းက ၂၀၁၅ ခုှစတ
် ွင် ဆန်စပါးဘဏ် (rice bank) အြဖစ် အများသိခဲ့သည့် ဆွတ်ရှနန်ကုမဏ
 ီလီမီတက်
တွင် ကျပ် ၉၀၀,၀၀၀ ရင်းှးီ ြမပ်ှံထားပီး၊ ပီးခဲ့သည့် ၃ ှစ်တာ ရင်းှးီ ြမပ်ှံမမှ ကျပ် ၉၅,၀၀၀ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ေကာ်မတီဝင်များက ၎င်းတိ၏
ု ေငွစု၊ေငွေချးအစီအစဉ်မှာ စွန်စားရမများသည်ကို ေကာင်းစွာသတိြပမိပီး၊ ပိ၍
ု
တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေအာင် ေဆာင်ရ�က်လိုကပါသည်။
ေလ့လာချက် - ၃: ဝါေရှာင်အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်း (ဝိုင်းေမာ်နယ်ေြမ)
ဝါေရှာင် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းသည် ဝိုင်းေမာ်နယ်ေြမအတွင်းရှိ ဝါေရှာင်ှစ်ချင်းဘုရားရှခ
ိ ိုးေကျာင်း
တွင် အေြခစိက
ု ်ပါသည်။ ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ မတည်ပံ့ပိုးေငွ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ြဖင့် အေသး
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စားေငွစုေငွေချးအသင်းအြဖစ် ၂၀၁၁ ခုှစ၊် စက်တင်ဘာလမှစတင်ခဲ့ပါသည်။ အစပိုငး် တွင် အသင်းဝင် ၂၅၀ ခန်
ရှိရာမှ လက်ရှိတွင် အသင်းဝင် ၃၆၄ ဦးသို ေရာက်ရ၍
ှိ အသင်းမှာကီးထွားလာခဲ့ပါသည်။

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
ေကာ်မတီအဖွဲဝင် ၈ ဦးရှိပီး၊ ဥက ၁ ဦီး၊ ဘာေရးအရာရှိ ၁ ဦး၊ စာရင်းကိုင် ၁ ဦး၊ ဖွံဖိးေရးအရာရှိ ၁ ဦးှင့်
ေကာ်မတီဝင် ၄ ဦး ြဖစ်ပါသည်။ ေကာ်မတီ၌ခန်ထားသည့် စာရင်းကိုင်မရှဘ
ိ ဲ ဝိုငး် ေမာ်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်
အသင်းချပ်မှ စာရင်းကိုင်က စာရင်းစစ်ေဆးပါသည်။ ေကာ်မတီဝင်အားလံးု မှာ လုပ်အားေပးကူညီေဆာင်ရက
� ်
ေပးသူများြဖစ်ပီး၊ အသင်းအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေပးသည့်ရက်များအတွက်မူ ေထာက်ပေ
ံ့ ငွ ရရှိပါသည်။

လက်ရှိ ဘာေရးအေြခအေန
ဝါေရှာင် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းက ေငွပိုေငွလံ ကျပ် သန်း ၅၀ (အေမရိကန်ေဒလာ ၃၀,၀၀၀) ခန်ကို
ိုင်ငံပိုင် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် တစ်လအတိးု န်း ၀.၆ ရာခိုင်နး် (တစ်ှစ်လင် ၈ ရာခိုင်န်း) ြဖင့် အပ်ှံ
စုေဆာင်းထားပါသည်။ အသင်း၏ စုစုေပါင်းဘာေငွမှာ ကျပ် သန်း ၇၀ ခန် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရး
ဘဏ်ရှိ ေငွစုစာရင်းကို ေကာ်မတီဝင် ၂ ဦး၏ အမည်ြဖင့် ဖွငလ
့် ှစ်ထားပါသည်။ ဝါေရှာင်အေသးစားေငွစုေငွေချး
အသင်းက သံုးထပ်ေဆာင်သစ်ေဆာက်လုပ်ရန် ဝါေရှာင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်ဘရ
ု ားရှိခးို ေကျာင်းကို ကျပ် ၁၀ သန်း
ေချးငှားထားပီး၊ အတိးု မေကာက်ယူဘဲ ၂ ှစ်အတွင်း ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် သေဘာတူထားပါသည်။ အသင်း
သည် ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�ေထာက်ထားမှင့် ဖွံဖိးေရးအတွက် ကျပ် ၁၀
သန်းကိုလည်း လှဒါန်းထားပါသည်။ လက်ရှိအချိနအ
် ထိ ဝါေရှာင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်မှ မီစားများထံ
ထုတ်ေချးထားေငွမှာ ကျပ် သန်း ၂၀ ခန် ရှိပါသည်။

အပ်ေငွ၊ ေချးေငွှင့် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရသည့် အစီအစဉ်
ေငွစု၊ ေငွေချးလုပ်ငန်းများကို လတစ်လ၏ ပထမဆံုး တနလာေနတွင် ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။

အပ်ေငွ - ေချးေငွအေပ တစ်လအတိးု န်းမှာ ၂ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပီး၊ ေငွေချးယူသက
ူ လစဉ် အတိုးမှန်မှန် ေပးသွင်း
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေချးေငွကို တစ်လးံု တစ်ခဲတည်းမဟုတဘ
် ဲ ဖဲ့၍ဆပ်လိုပါကလည်း ခွင့်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၅
ခုှစ်မှစတင်၍ အသင်းဝင်များမှာ လစဉ် ကျပ် ၁,၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၅,၀၀၀ အတွင်း ေငွစေ
ု ဆာင်းရန် ေမာ်မှန်း
ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုစ
ှ ်အတွင်း ဝါေရှာင် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းက အစုရှယ်ယာတစ်ခုလင်
၅၀၀ ကျပ်ြဖင့် အစုရှယ်ယာများ ေရာင်းချခဲ့ပါသည်။ အသင်းတွင် တစ်လလင် ကျပ် ၁၅,၀၀၀ ထက် ပို၍
မစုေဆာင်းရန် တင်းကပ်သည့်မခ
ူ ျမှတ်ထားပါသည်။ အပ်ေငွအေပ အတိုးမေပးေသာ်လည်း ေငွစုေငွေချး
အသင်း၏ အြမတ်ရရှိမအေပမူတည်၍ အြမတ်ေဝစုရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပီးခဲ့သည့် ၈ ှစ်အတွင်း အြမတ်ေဝစု
ခွဲေဝေပးြခင်းကို တစ်ကိမ် ေဆာင်ရ�ကခ
် ဲ့ပီး၊ အသင်းဝင်များအားလံးု က အြမတ်ေဝစုခေ
ွဲ ပးသည့်အစီအစဉ်ကို
သေဘာတူညီကပါသည်။

ေချးေငွ

-

ဝါေရှာင်အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းသည်

ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်၏လက်စွဲပါ

လမ်းန်ချက်အများစုကို လိုကန
် �ပါသည်။ ေငွေချးယူိုငသ
် ည့်ပမာဏမှာ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၀ သန်း
အတွင်း ြဖစ်ပီး၊ လက်ရှိ ေငွစုေဆာင်းထားသူများသည် ၎င်းတိုစုေငွ၏ ၃ ဆကို ေချးယူိုင်ပါသည်။ ေငွေချးယူ
ြခင်းအတွက် အာမခံေပးသူ အသင်းဝင် ၃ ဦး လိအ
ု ပ်ပါသည်။ ေချးေငွထုတ်ေချးရာတွင် အဆံးု အြဖတ်ေပးြခင်းကို
ေကာ်မတီဝင်အားလံးု က ေဆာင်ရက
� ်ပါသည်။
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ေချးေငွသက်တမ်းမှာ ပမာဏအေပ မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ ကျပ် ၃၀၀,၀၀၀ ေအာက် ေချးယူပါက ေချးေငွ
သက်တမ်းကို ၆ လ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများှငေဆွ
့်
းေွးမများအေပ မှတ်ချက်များ
အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများသည် ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ စီစဉ်ေပးမြဖင့် အသင်းသား
စံုညီအစည်းအေဝးများှင့် နယ်ေြမအဆင့်အစည်းအေဝးများကို ကျင်းပကပါသည်။

ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့်

တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမ ပိ၍
ု
တိးု တက်လာေစရန် အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများက အသင်းသားစံုညီ
အစည်းအေဝးများကို တစ်ှစ်လင် ၂ ကိမ် ကျင်းပေလ့ရှိပါသည်။ ထိုအစည်းအေဝးများတွင် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်
များကို ေရ�းချယ်ပါသည်။ ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်ကစီစဉ်ေပးသည့် နယ်ေြမအဆင့်အစည်းအေဝးများ
တွင်လည်း ၎င်းတိက
ု
ေငွပိုေငွလံများကို မည်သည့်ေနရာတွင်၊ မည်သိုရင်းှီးြမပ်ှံမည်ကို ေဆွးေွးကပီး၊
အဓိကေဆွးေွးမမှာ နယ်ေြမတစ်ခခ
ု ျင်းအလိက
ု ် လူသားချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအတွက် ြဖစ်ပါ
သည်။ ထိုအစည်းအေဝးတွင် ကချင် ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ နယ်ေြမန်ကားေရးမှးများ၊ လူသား
ချင်းစာန�မှင့်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာန

န်ကားေရးမှးများှင့်

အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများမှ

ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး ၊သိုမဟုတ်၊ ၂ ဦး တက်ေရာက်ကပါသည်။ ထိုအစည်းအေဝးများတွင် အေသးစား
ေငွစုေငွေချးအသင်းများအတွက် ေငွစု၊ ေငွေချးအစီအစဉ်အေပ ေစာင့်ကည့်ထိန်းေကျာင်းြခင်းဆိုင်ရာ အထူး
တလည် ေဆွးေွးြခင်းများ မပါရှိပါ။ ထိုအတွက် အချိေသာအေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများက မည်သို
ေသာ နည်းပညာအေထာက်အပံ့များ (စာရင်းစစ်၊ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးမ၊ စီးပွားေရးလုပ်နည်းကိုင်နည်း
စသည်) အား လိုအပ်သည်ကို တင်ြပကပါသည်။

အသင်းသားစံုညီအစည်းအေဝးများှင့်ပတ်သက်၍ အ�ကံြပချက် - ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏
စီမံခန်ခွဲသူများက ဆွတ်ရှနန်ကုမဏ
 ီလီမိတက်ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အေသးစား
ေငွစုေငွေချး အသင်းကိုယ်စားလှယ်များအားလံုးထံ မေဝ ပံပ
့ ိုးေပးသင့်ပါသည်။ အေကာင်းရင်းမှာ အေသးစား
ေငွစုေငွေချးအသင်းအများစုက အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ် ၎င်းတို၏ေငွပိုေငွလံများကို ဆွတရ
် ှနန်တွင် ရင်းှးီ
ြမပ်ှံိုင်သည်ကို မသိရှိက၍ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်ကို အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းဝင်
များအားလံးု လက်လှမ်းမီ သိရေ
ှိ စသင့်ပါသည်။

အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းစနစ်ှင့်ပတ်သက်၍ အ�ကံြပချက် - အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများှင့် ကချင်ှစ်ချင်း
ခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ ံးု ချပ်အကား ပံုမှန် အစီရင်ခတ
ံ င်ြပြခင်းစနစ်မရှိပါ။ အသင်းချပ်က ေငွစုေငွေချး
အသင်းအားလံးု ၏ ဘာေရးခိုင်မာမကို သိလိုသည့်အခါမျိးတွင် အခက်ေတွေစိုင်ပါသည်။ က်ုပ်တိုသိထား
သမမှာ အသင်းချပ်သည် နယ်ေြမအစည်းအေဝးများတွင် ေငွစုေငွေချးအသင်းများထံမှ အစီရင်ခစ
ံ ာများကို
�ကံကိက်သလို ေတာင်းဆိုပါသည်။ ထိုအတွက် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများထံမှ လိုအပ်သည့်အချက်
အလက်များကို စုစည်းေကာက်ယူရန် နယ်ေြမအဆင့်အစည်းအေဝးများကို အသံုးချိုင်ပါသည်။

နည်းပညာအေထာက်အပံ့များှင့်ပတ်သက်၍ အ�ကံြပချက်များ - ြမစ်ကီးန�းှင့် ဝိုင်းေမာ်တရ
ို ှိ အေသးစား
ေငွစုေငွေချးအသင်းများ၏ ဦးတည်အုပ်စုများှင့် ေမးြမန်းမများအရ ၎င်းတိ၏
ု ေချးေငွစနစ်အေပ စိတ်တိုင်း
မကျေကာင်း ဆိုကပါသည်။ ၎င်းတိ၏
ု လုပ်ငန်းစနစ်များ အားေကာင်းေစေရးအတွက် ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်
အသင်းချပ်ထံမှ နည်းပညာအေထာက်အပံ့များ ထပ်တလဲလဲ ေတာင်းဆိခ
ု ဲ့ကေကာင်း ဆိုပါသည်။ ဥပမာအား
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ြဖင့် ၎င်းတို၏ ဘာေရးစာရင်းရှင်းတမ်းအတွက် စာရင်းစစ် ပံုမှန်ေစလတေ
် ပးြခင်း၊ ေငွေရးေကးေရးအေြခခံ
သိန�းလည်ေရး၊ စီးပွားေရးလုပ်နည်းလုပ်ဟန်ှင့် ေဈးကွက်ရှာေဖွေရးဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးြခင်းတို
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုေသာ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးမများှင့် နည်းပညာအေထာက်အပံ့များက ရင်းှးီ ြမပ်ှံမတွင်
မှန်ကန်ေသာ ဆံးု ြဖတ်ချက်များြဖစ်ေစမည်ဟု အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများက ယံုကည်ထားပါသည်။

ညိိင်းေဆာင်ရက
� ်ေပးသူများ ခန်အပ်ရန် အ�ကံြပချက် - အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများက ကချင်ှစခ
် ျင်း
ခရစ်ယာန်အသင်းချပ်ှင့် ဆွတရ
် ှနန်ကုမဏ
 ီတိုှင့် ချိတဆ
် က်လုပက
် ိုင်ရာတွင် ပိုမို ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ေစ
မည့် နယ်ေြမညိိင်းေဆာင်ရက
� ်သူများ ထားရှိလိုကပါသည်။

ဆွတ်ရှနန် အစုရှယ်ယာများှင့်ပတ်သက်၍ အ�ကံြပချက်များ - ဆွတရ
် ှနန်၏ ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှးက
ကုမဏီအေနြဖင့် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများထံ လံုေလာက်သည့်ေဈးကွက်ြမင့်တင်မများ မလုပခ
် ဲ့
ေသာ်လည်း အန�ဂတ်တွင် ပိုမိုရင်းှးီ ြမပ်ှံကရန် ေငွစုေငွေချးအသင်းများကို ဆွေ
ဲ ဆာင်စည်းံုးမည်ဟုဆိုပါ
သည်။ လက်ရတ
ှိ ွင် ဆွတ်ရှနန်၏မတည်ရှယ်ယာ ကျပ် သန်း ၁,၀၀၀ တွင် အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်း ၁၂
ခုက ကျပ် သန်း ၁၂၀ ခန် ရင်းှီးြမပ်ှံထားပါသည်။
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ေန�က်ဆက်တွဲ - ၃: ဆွတ်ရှနန် ကုမဏီလီမိတက်
ေဒသရပ်ရ�ာအတွငး် လူေနမအဆင့်အတန်းကို ြမင့်တင်ိုင်ရန် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ လူသား
ချင်းစာန�မှင့် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဌာနက ဆွတရ
် ှနန်ကုမဏ
 ီလီမိတက်ကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်
ဦးပိုင်ကုမဏ
 ီအြဖစ် ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ဖွဲစည်းထူေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ဆွတရ
် ှနန်ကုမဏ
 ီလီမိတက်ကို ကချင်
ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ အသင်းသားများ၊ လယ်သမားလယ်ကွင်းသင်တန်း (Farmers Field School –
FFS) ှင့် အြခားပါဝင်ပတ်သက်သူများက ဘာေငွ မတည်ပံ့ပိုးပါသည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံတွင်
လာမည့် ၁၀ ှစအ
် တွင်း အေအာင်ြမင်ဆံုးစီးပွားေရးအုပ်စတ
ု စ်ခုြဖစ်ေစရန် ြဖစ်ပါသည်။
အေထွေထွမူများ

ရည်မှန်းချက်:
အများြပည်သူအကျိး ရ�က်ပးို ထမ်းေဆာင်ြခင်းြဖင့် ဘက်စံု ရပ်ရ�ာဖွံဖိးတိုးတက်ေစမည့် ေအာင်ြမင်ေသာ စီးပွား
ေရးအုပစ
် ြု ဖစ်လာေစရန်

လုပ်ေဆာင်ချက်:
မိတ်ဖက်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်ြခင်းြဖင့်
•

အရည်အေသွးရှိ ထွကက
် ုန်များ ထုတ်လုပ်ြခင်းအတွက် စံနမူန�ြဖစ်ေစရန်၊

•

ယံုကည်ထိုက်သည့် စီးပွားေရးအုပ်စတ
ု စ်ခု ြဖစ်လာေစရန်၊

•

ဘဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တိးု တက်ေစရန်ှင့် အရည်အေသွးြမင့် ေဒသခံထက
ွ က
် ုန်များ ထုတ်လုပ်မက
 ို
အားေပးြမင့်တင်ိုင်ရန်။

အေြခခံတန်ဖိုးများ
•

အဓိက တန်ဖးို ထားသည့်အရာ: အရည်အေသွးြမင့် ေဖာက်သည်ဝန်ေဆာင်မများှင့် အရည်အေသွး
ြမင့် ထွက်ကုန်များ။

•

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း တန်ဖိုးထားသည့် အရာများ: ိုးသားေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ သပ်ရပ်ြခင်းှင့် ပံုပန်း
ကျနြခင်း၊ အချိန်မှနက
် န်ြခင်း၊ အဖွဲအစည်းြဖင့် ေဆာင်ရက
� ်တတ်သည့် စိတ်ဓာတ်ရှိြခင်း၊ အသင်းဝင်
များကို ေလးစားြခင်း။

•

လုပ်ငန်းတန်ဖိုးများ: အေကာင်းဆံုးေသာ ဝန်ေဆာင်မအတွက် သိိဌာန်ထားရှိြခင်း၊ ယံုကည်စတ
ိ ်ချ
ရြခင်း၊ အစဉ်တစိက
ု ် တိုးတက်ေစြခင်း၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမင
ှ ့် တာဝန်ယူတာဝန်ခံမ ရှိြခင်း။

ရည်ရ�ယ်ချက်များ
•

လူမအကျိးြပစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအြဖစ် ရပ်ရ�ာလူထုှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ရ
် န်၊

•

အရည်အေသွးြပည့်ဝပီး၊ လံု�ခံစိတခ
် ျရသည့် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့် ကျန်းမာ
သန်စွမ်းေသာကမ�ာတွင် ေနထိုင်ိုင်ေစရန်၊
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ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ လူေနမအဆင့်အတန်းကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန်ှင့် ၎င်းတို၏ေမာ်မှန်းချက်ကို
ြပည့်မီေစရန်၊

•

အေကာင်းဆံးု ေသာ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ခန်ထာေရန်ှင့် အေကာင်းဆံးု ေသာ ထွကက
် ုန်များ
ထုတ်လုပ်ရန်၊

•

ေငွမရှိ၍ြဖစ်ရသည့် လူမြပဿန�များကို ေလျာ့ပါးေစရန်၊

•

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြခင်းြဖင့် ရပ်ရ�ာလူထုအကျိးကို ထမ်းပိုးသယ်ရက
� ်ိုင်ရန်။

ဆွတ်ရှနန်၏ စီးပွားေရးလုပက
် ိုင်သည့်နယ်ပယ်များ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါများမှာ ဆွတ်ရှနန်၏ အဓိကစီးပွားေရးလုပက
် ိုင်သည့်နယ်ပယ်များ ြဖစ်ပါသည် ၁။ အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများ (အပ်ေငွလက်ခံြခင်းှင့် ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်း)
၂။ ေငွလဲဝန်ေဆာင်မ (ြမန်မာိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ေငွလဲစင်တာစုစုေပါင်း ၂၆ ခု)
•

Bawngring ေငွလဲဝန်ေဆာင်မ

•

မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မ (ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်)

•

Wave Money

•

KBZ Pay

၃။ အငယ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ
•

အမှတ်တရပစညး် ှင့် အလှကုန်အေရာင်းဆိုင် (ဝင်ေငွရှာေဖွေရးဆိုင်)

•

မုန်တိုက်

•

စားေသာက်ဆိုငက
် န်တင်း

၄။ ေအာ်ဂဲနစ်ထွကက
် ုန် ထုတ်လုပ်ြခင်း
•

ေအာ်ဂဲနစ်ဆန်

•

ေအာ်ဂဲနစ်ဆီ

•

ေအာ်ဂဲနစ်ဓာတ်ေြမဩဇာ

၅။ ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်းဆိုင်ှင့် အြခားေလာင်စာစွမး် အင်
၆။ ယာဉ်လက်မှတ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း
၇။ ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မ
၈။ မိတွင်းတကစီ (ကားအငှားလုပ်ငန်း)
၉။ ကားြပင်ံုလုပ်ငန်း
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၁၀။ ေြမယာရင်းှီးြမပ်ှံမ
ေငွစာရင်းများ

အစုရှယ်ယာများှင့် အြမတ်ေဝစု
ဆွတ်ရှနန်၏ ရှယ်ယာေဈးနး် တစ်မှာ တစ်စုလင် ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန်ေဒလာ ၁၃၀)

ြဖစ်ပီး၊

ရှယ်ယာတစ်ခုအေပ အြမတ်ေဝစုမာှ ကျပ် ၁၀,၀၀၀ (အေမရိကန်ေဒလာ ၆ ေဒလာ) ြဖစ်ပါသည်။ ဆွတ်ရန
ှ န်
သည် ြပင်ပမှ စုေဆာင်းေငွများကိုလည်း ရရှိပီး၊ စုေဆာင်းသည့်ပမာဏများမှာ ကျပ် သန်း ၂၀၀ မှ ကျပ် သန်း
၇၀၀ အတွင်း ရှိပါသည်။ ြပင်ပမှေငွစုေဆာင်းမများအတွက် ကုမဏက
ီ ကေမ�ာဇဘဏ်၏အတိးု န်းများအတိုငး်
၃ လလင် ၁ ကိမ် အတိးု ထုတ်ေပးပါသည်။
အံူး/အြမတ် ခွေ
ဲ ဝြခင်း: အြမတ်ေငွ၏ ၇၀ ရာခိုင်နး် မှာ အြမန်ေဝစုအြဖစ် အစုရှယ်ယာပိုငရ
် ှင်များထံ ေရာက်ရှိ
ပါသည်။ ၁၀ ရာခိုင်န်းကို ဆွတ်ရှနန်၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်မအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေန�က်ထပ်
၁၀ ရာခိုင်န်းကို ဝန်ထမ်းအကျိးခံစားခွင့်များအတွက်လည်းေကာင်း သံုးစွဲပါသည်။ ေန�က်ထပ် ၅ ရာခိုင်န်းကို
ဖွံဖိး တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းအတွက် သံုးစွဲရန် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်သို ခွေ
ဲ ဝေပးပါသည်။ ကျန်
၅ ရာခိုင်န်းကို အမဲတမ်းဝန်ထမ်း ၃၀ ဦးအလုပ်လုပက
် ိုင်ေနသည့် ံုးလည်ပတ်လုပက
် ိုင်ေရးအသံးု စရိတ်
အတွက် သံုးစွဲပါသည်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းသည် ဝန်ထမ်းေချးေငွ ရရှ
ိ ိုင်ပီး၊ ဆွတ်ရှနန်အတွက် ၃ ှစ် အလုပ်
လုပ်ပီးလင် ဝန်ထမ်းရှယ်ယာများ ပိုင်ဆိုင်ခွငရ
့် ှိပါသည်။

ဘာေရးစာရင်းရှင်းတမ်း
တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထားသည့်

ကုမဏတ
ီ စ်ခုြဖစ်သည့်အေလျာက်

ဆွတရ
် ှနန်တွင်

ဘာေရးဌာနရှိပီး

ြပည်စံုစွာ စနစ်တကျေဖာ်ြပထားသည့် ဘာေရးစာရင်းရှင်းတမ်းရှိပါသည်။ ကုမဏ၏
ီ လက်ကျန်စာရင်းကို
ဇယား က-၃-၁ တွင် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
ကုမဏက
ီ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပံုေသရရန်ပိုငခ
် ွင့်များတွင် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် စက်ံုများ (ဆန်၊ ချက်ြပတ်ဆ၊ီ
ဓာတ်ေြမဩဇာ) တွင် သံးု စွဲသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ၆ စီး ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တွင်
ကုမဏ၏
ီ စုစုေပါင်း အကမ်းအြမတ် (gross profit) သည် ကျပ် ၆၅ သန်း ရှိပါသည်။ လက်ကျန်စာရင်းကို
ေအာက်တွင် ကည့ပ
် ါ။
ကုမဏ၏
ီ အြခားအေရးကီးသည့်အချက်များမှာ •

စုစုေပါင်း ရရန်ပိုင်ခွင့်တန်ဖးို ကျပ် ၁ ထရီလီယံ (ဘီလယ
ီ ံြဖစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်) (ခန်မှန်းေြခ
အေမရိကန် ေဒလာ ၆၆၀,၀၀၀) ရှိရာ ကီးမားသည့်ပမာဏြဖစ်ေသာ်လည်း အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချး
အသင်းများတွင် အသင်းဝင်ဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ခန်ရရ
ှိ ာ လူတစ်ဦးကျ ပျမ်းမရရန်ပိုင်ခွင့်မှာ အေမရိကန်
ေဒလာ ၆.၆ ေဒလာခန်သာ ြဖစ်ပါသည်။

•

ဆွတ်ရှနန်သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအများအြပား လုပက
် ိုင်လျက်ရှိပီး အချိမှာ (အထူးသြဖင့် ေအာ်ဂဲ
နစ် ဆန်) အြမတ်အစွန်းရရှိေသာ်လည်း အချိေသာလုပ်ငန်းများ ( အထူးသြဖင့် ချက်ြပတ်ဆီှင့် ကား
အငှားလုပ်ငန်းများ၊ ြမစ်ကီးန�းရှအ
ိ ေရာင်းဆိုငတ
် ွင် အနည်းငယ်) မှာ အံးြပေနပါသည်။ အကမ်း
အြမတ် ၂၆ ရာခိုင်န်းမှာ လက်သင့်ခံိုင်ဖွယ်ြဖစ်ေသာ်လည်း အံး များကို ရှင်းလင်းဖယ်ထတ
ု ်ိုင်ပါက
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အကမ်းအြမတ်မှာ ၁၀ ရာခိုင်န်းတက်၍ ၃၆ ရာခိုင်န်း ရှိလာိုင်ပါသည်။ ကုမဏ၏
ီ အုပခ
် ျပ်ေရး
အေဆာက်အအံက
ု အြမတ်အစွန်းရရှေ
ိ ရး ဦးစားေပးြခင်းကို ခွင့်ြပဖွယ်မရှိဘဲ လူသားချင်းစာန�မှင့်
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ေရှတန်းတင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုင်ပါသည်။
•

“ေချးေငွအတိးု န်းအတွက် ရေငွများ” သည် ရရန်ပိုင်ခွငဘ
့် က်ြခမ်းမှ ြပန်ရရန်ရှိသည့် ေချးေငွများမှ
ဝင်ေငွြဖစ်သည်ဟုယူဆလင် ေချးေငွထုတေ
် ချးြခင်းမှ ြပန်ရချက် ၁၀ ရာခိုင်န်းသည် စုစုေပါင်း ရရန်
ပိုင်ခွင့်များမှ ြပန်ရချက် ၆.၆ ရာခိုင်နး် ထက် များစွာ ြမင့်မားပါသည်။

ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၊ အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများှင့် ဆွတ်ရှနန်တိုအကား
ချိတ်ဆက်မ
ဆွတ်ရှနန်ှင့် ကချင်ှစခ
် ျင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်
အစပိုင်းတွင် ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်၏ လူသားချင်းစာန�မ၊ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဌာနများ ေရရှည်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများလုပက
် ိုင်ိုင်ရန်

နည်းလမ်းရှာေဖွရာတွင်

အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစရန်

ဆွတ်ရှနန်ကို

ထူေထာင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင်မူ ကချင်ှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချပ်ှင့် ဆွတရ
် ှနန်တက
ို ို
မေဝးသည့်အန�ဂတ်တွင် သီးြခားခွဲထတ
ု ်ရန် ှစ်ဘက်သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။

ဆွတ်ရှနန်ှင့် အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းများ
အေသးစားေငွစုေငွေချးအသင်းအားလံးု သည် ဆွတရ
် ှနန်တင
ွ ် အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူိုင်ေသာ်လည်း အေသး
စားေငွစုေငွေချးအသင်းတစ်ခု အများဆံးု ဝယ်ယူိုင်သည့်ပမာဏကို ကျပ် သန်း ၂၀ တွင် ကန်သတ်ထားပါ
သည်။ လက်ရတ
ှိ ွင် အေသးစားေငွစုေငွချးအသင်း ၂၀၀ ခန် ရှိသည့်အနက်မှ ၁၂ ခုသည် ဆွတ်ရှနန်၏ အစု
ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူထားပါသည်။ ဆွတရ
် ှနန်က ၂၀၁၇ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၈ ခုစ
ှ ်တွင် အြမတ်ေဝစုထတ
ု ်ေပးြခင်း
ှစ်ကိမ် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ အေသးစားေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းအချိမှာ ထိုအခွင့်အလမ်းကို မသိရှိထားကပါ။

94

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒသဖွံဖိးေရးဘဏ်များ ၁၆

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

ဇယား။ က-၃-၁
ဆွတ်ရှနန် ကုမဏီလီမိတက်
ေငွလဲန်း (တစ်ေဒလာလင် - ၁၅၀၀ ကျပ်)
ြမန်မာကျပ်

ြမန်မာကျပ်

ြမန်မာကျပ်

ရရန်ပိုင်ခွင့်များ

ေပးရန်တာဝန်များ

အေမရိကန်ေဒလာ

အေမရိကန်ေဒလာ

ရရန်ပိုင်ခွင့်များ

ေပးရန်တာဝန်များ

အေမရိကန်ေဒလာ

လက်ကျန်စာရင်း

ပံုေသရရန်ပိုင်ခွငမ
့် ျား

80,104,598

53,403

ဘဏ်ရှိေငွ

239039065

159359

ရရန်ရှိေ ငွစာရင်းများ - ံုး ခွဲများမှ

152874406

101916

ရင်းှီးြမပ်ှံမများ

168972450

112648

18100000

12067

268688897

179126

ရရန်ရှိေ ငွစာရင်း - မုန်တိုက်မှ

2324100

1549

ကုန်လက်ကျန် - ချက်ြပတ်ဆီ

7212300

4808

52795500

35197

910006718

606671

990111316

660074

ေငွှင့် ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ

အပ်ေငွများ
ြပန်ရရမည့် ေချးေငွများ

ရရှိရန် ကုန်သွ ယ်စာရင်း

ေငွှင့် ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ
စုစေ
ု ပါင်း
စုစုေပါင်း ရရန်ပိုင်ခွင့်မ ျား

မတည်ေငွရင်း
ခွင့်ြပပီး မတည်ေငွရ င်း
ထည့်ဝင်ပီး အစုရှယ်ယာ ေငွရင်း
ယခင်ှစ် လက်ကျန်
ယခုကာလ အသားတင်ဝင်ေငွ
ေပးရန်တာဝန်
Accounts payable to HDD
Deposits received for BMTS
စုစုေပါင်း

500000000

333333

1023150000

682100

112401363

-74934

67702228

45135

978450865

652301

660450

440

11000000

7333

990111315

660074

အံး/အြမတ်စာရင်း
ရေငွ
ေအာ်ဂဲနစ်ဆန်
ချက်ြပတ်ဆီ
ယာဉ်လက်မှတ်

ေရာင်းချစရိတ်

ထည့်ဝင်ေငွ

169240532

109989800

13236600

33349000

3666250

1906400

95

59250732

ရေငွ

ေရာင်းချစရိတ်

ထည့်ဝင်ေငွ

112827.02

73326.53

39500

-20112400

8824.40

22232.67

-13408

1759850

2444.17

1270.93
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ေငွလဲခရေငွများ

30171550

စားေသာက်ဆိုင်ကန်တင်း

14688000

ကားဂိတ်

၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄
30171550

20114.37

14852850

-164850

9792.00

9901.90

-110

4399900

8754700

-4354800

2933.27

5836.47

-2903

IG Shop

13834050

14753600

-919550

9222.70

9835.73

-613

စုစုေပါင်း

249236882

183606350

65630532

166157.92

122404.23

43754

အကမ်းအြမတ်

65,630,532

43,753.69

5,050,800

3367.20

1100000

733.33

27790850

18527.23

ဘဏ်အတိုးရေငွ

2723288

1815.53

ေကာ်မရှင်ခများ

15000

10.00

1500000

1000.00

38179938

25453.29

20114

အြခားဝင်ေငွ
HDD မှထည့ဝ
် င်မ
Eco Farr မှ ထည့်ဝ င်မ
ေချးေငွအေပ အတိးု ရေငွ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များေရာင်းချြခင်းမှ
အြမတ်ရေငွ

အြခားဝင်ေငွစုစုေပါင်း
စီမံခန်ခွဲမ ကုန်ကျစရိတ်များ
စီမံခန်ခွဲမ

1034250

689.50

Ake Frarm

1183900

789.27

672050

448.03

67500

45.00

897500

598.33

ဖားကန် ကုန်ကျစရိတ်များ

1947000

1298.00

မ�ေလး ကုန်ကျစရိတ်များ

2159800

1439.87

ရန်ကုန် ကုန်ကျစရိတ်များ

927000

618.00

18242000

12161.33

စာေရးကိရိယာ

809000

539.33

ခရီးသွားလာစရိတ်

119500

79.67

Green Shop

2886400

1924.27

ရရန်ပိုင်ခွင့်များ တန်ဖိုးေလျာ့

5162342

3441.56

36108242

24072.16

RBF Project
ဘဏ်အခေကးများ
ဆက်သွယ်ေရးကုန်ကျစရိတ်

လစာ

စီမံခန်ခွဲမကုန်ကျစရိတ် စုစုေပါင်း
အသားတင် အြမတ်

67702228
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ေန�က်ဆက်တွဲ - ၄: ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်း
ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်း
၂၀၀၈ ခုှစ်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း သာမန် ဗုဒဘာသာဝင်များှင့် ဘုန်းေတာ်ကီးများပါဝင်ေသာအဖွဲက
စတင်အေြခတည်ခဲ့သည့် ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဘုရားေကျာင်းကန် အေြခြပ
ေငွစုေငွေချးအစီအစဉ်ကို အကျယ်ြပန်ဆံုးလုပ်ေဆာင်ိုငသ
် ည့်အသင်းြဖစ်ပါသည်။ အသင်းတွင် ဘုရားေစတီ
များတွင်အေြခြပသည့် အသင်းငယ်ေပါင်း ၄၀၀ ခန်ှင့် အဖွဲဝင်ေပါင်း ၁၄၀,၀၀၀ ေကျာ်ရှိပီး အများစုမှာ
ရှမ်းြပည်နယ်တွင်ရှိ၍ မ�ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခးူ တိုင်းေဒသကီးှင့် ကချင်ြပည်နယ်တိုတွင်လည်း အနည်း
ငယ်ရှိပါသည်။ လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင်န်းေအာက်သာ တရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများကို တိက
ု ်ိုက်
လက်လှမ်းမီိုင်ကသည့်ိုင်ငံတွင် ဝမ်ေမတာကဲ့သေ
ို သာ ဘုရားေကျာင်းကန်အေြခြပ ေငွစုေငွေချးအသင်းများ
မှာ ဆင်းရဲွမ်းပါးသည့်ေကျးလက်တွင်ေနထိုင်သူများ အထူးသြဖင့် ေငွေရးေကးေရးှင့်ပတ်သက်၍ နည်းနည်း
၊သိုမဟုတ်၊ လံုးလံးု လျားလျား အကမ်းမဝင်သူများအတွက် တန်ဖိုးရှိလှေသာ အစားထိုးေရ�းချယ်စရာြဖစ်
ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် လားိးမိနယ်အတွင်းရှိ ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်း ၂၀ ကို ဝမ်ေမတာေငွစု
ေငွေချးအသင်းချပ် (Wong Metta Savings and Credit Association) အမည်ြဖင့် အေသးစားေငွေရးေကးေရး
အဖွဲအစည်းများအြဖစ် လုပက
် ိုင်ိုင်ရန် စီမက
ံ ိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနက ခွင့်ြပလိုင်စင်ထုတ်ေပးခဲ့ပါ
သည်။

အုပ်ချပ်မှင့် ဖွဲစည်းမပံုသာန်
ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းကို အေထွေထွညီလာခံမှတစ်ဆင့် ဦးေဆာင်ဦးရ�က်ြပပါသည်။ အေထွေထွ
ညီလာခံကို ၂ ှစ်လင် တစ်ကိမ်ေတွဆံုပီး၊ ဘုတ်အဖွဲဝင်များှင့် အရာရှိများကို ြပန်လည်ေရ�းချယ်ပါသည်.
ဘုတ်အဖွဲတွင် အဖွဲဝင် ၆၀ ရှိပီး၊ ယင်းအနက်မှာ ၃၀ ဦးမှာ လက်ေထာက်အဖွဲဝင်များအြဖစ် ပါဝင်ြခင်းြဖစ်ပါ
သည်။
ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းတွင် အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန် ၃ ရပ်ရှိပီး ပညာေရး၊ ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချး
အသင်းများှင့် ဟန်ေမတာ သမဝါယမအေရာင်းဆိုင်များ ြဖစ်ပါသည်။
ပညာေရးလုပ်ငန်းတာဝန်ေအာက်တွင် ေကာ်မတီဝင်များ ရှပ
ိ ါသည်။ ပညာေရးေကာ်မတီသည် ဘာေငွ စီမံ
ခန်ခွဲြခင်းှင့် စုစည်းြခင်းတိုအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ေကာ်မတီသည် လိအ
ု ပ်မည့် ေကျာင်းဆရာ/ဆရာမ
အေရအတွက်ှင့် ၎င်းတိုအတွက် လစာကို ဆံးု ြဖတ်ြခင်းတိက
ု ို တာဝန်ယူရပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာေရးသား
ချိန်တွင် ခန်ထားသည့် ေကျာင်းဆရာ/ဆရာမ အနည်းဆံးု ၁၇၅ ဦး ရှိပါသည်။ ေကာ်မတီသည် မိနယ်အဆင့်မှ
ေကျးလက်အထိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
� ်ပါသည်။ ပညာေရးရန်ပံုေငွအရာရှက
ိ
ဘာေငွစီမခ
ံ န်ခရ
ွဲ ပီး၊ မူကိ
နည်းြပက ဆရာ/ဆရာများကို ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးရပါသည်။
ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းသည် အလာစံတ
ု ွင် လုပ်ကင
ို ်ပါသည်။ မိနယ်အဆင့်ေကာ်မတီမှာ ေလ့ကျင့်
သင်တန်းေပးြခင်းများအတွက် တာဝန်ရှိပီး၊ ေကျးလက်အဆင့်ေကာ်မတီများမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲစည်းပံုြဖင့် ေငွစု
ေငွေချးလုပ်ငန်းများကို လုပေ
် ဆာင်ရပါသည်။
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တတိယလုပ်ငန်းြဖစ်သည့် ဟန်ေမတာသည် ေဆာက်လုပေ
် ရးလုပ်ငန်းသံးု ပစည်းများ၊ လယ်ယာစိက
ု ်ပျိးေရး
ပစည်းများ၊ မျိးများှင့် ဓာတ်ေြမဩဇာများ၊ တယ်လီေန�မှ ဆက်သွယ်ေရးပစညး် များကို ေရာင်းချသည့်
သမဝါယမစတိုးများှင့် အေရာင်းဆိုင်များကို ေဆာင်ရက
� ်ပါသည်။ မိနယ် ၅ ခုတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်
သမဝါယမစတိုး ၅ ခုရှိပါသည်။ ဘုတ်အဖွဲဝင် ၁၁ ဦးှင့် ဝန်ထမ်း ၃ ဦးြဖစ်သည့် မန်ေနဂျာ၊ ေငွကိုင်ှင့်
စာရင်းစစ်တိုက ဟန်ေမတာလုပ်ငန်းကို ကီးကပ်ပါသည်။ တယ်လီေန�အေရာင်းဆိုင်ကို ဝန်ထမ်း ၄ ဦးြဖင့်
လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းအုပ်စု မည်သိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်သနည်း။
ကိတင်သတ်မှတ်ထားသည့် အပ်ေငွပမာဏကို စုေဆာင်းိုင်ရန် ေကျးရ�ာသူေကျးရ�ာသားများက ဘုနး် ကီး
ေကျာင်းတွင် တစ်လတစ်ကိမ် ေတွဆံုကပါသည်။ ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းဝန်ထမ်းများှင့် လုပ်အား
ေပးကူညီသူများက ေငွစုစာအုပ်များကို ေဒသခံရှမ်းဘာသာစကားြဖင့် အချက်အလက်များ ြပင်ဆင်ြဖည့်
စွက်ေပးပါသည်။ လုပ်အားေပးကူညသ
ီ ူများှင့် ဝန်ထမ်းများက အပ်ှံစေ
ု ဆာင်းေငွများကို ေရတွက်၍ မည်သူ
ထံေချးေငွထုတ်ေချးမည်ကဆ
ို ံုးြဖတ်ေပးမည့်

ရပ်ရ�ာအကီးအကဲများပါဝင်ေသာေကာ်မတီထံ

လေ
ဲ ြပာင်းေပး

ပါသည်။
ေငွေကးကို လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းြခင်းမရှိဘဲ ေကာက်ယရ
ူ ရှိသည့်အပ်ေငွများှင့် အတိုးေပးသွင်းေငွများကို
ေနချင်းပင် ေချးေငွအြဖစ်ြပန်ထုတ်ေချးပါသည်။ ေချးေငွအေပ ၂ ရာခိုင်နး် မှ ၃ ရာခိုင်န်းအတွင်း အတိုးေပးရ
ပါသည်။ ေချးေငွအတိးု ရေငွများမှတစ်ဝက်မှာ ေကျးရ�ာသာေရးန�ေရးရန်ပံုေငွသို ေရာက်ရှိပီး၊ ကျန်တစ်ဝက်ကို
အဖွဲဝင်များထံ ေပးပါသည်။ ထိုရန်ပေ
ံု ငွမှာ အေရးတကီးရှိလာသည့် လူမေရးရာကိစများှင့် ရ�ာသူရ�ာသား
များ၏ ကေလးေမွးဖွားြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း၊ န�မကျန်းြဖစ်ြခင်းှင့် သက်ကီးရ�ယ်အိုြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးတို
ှင့်ပတ်သက်သည့် ေငွေရးေကးေရးအခက်အခဲများကိက
ု ည
ူ ီေထာက်ပံ့ရာတွင် အဓိကကျပါသည်။ အချိေသာ
ရပ်ရ�ာေငွစုေငွေချးအုပ်စုများတွင် ေချးေငွအေပ အနည်းငယ်ပိုြမင့်သည့် အတိုးန်းေကာက်ခေ
ံ သာ်လည်း ၄
ရာခိုင်နး် ထက် မေကျာ်ရပါ။
ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မများှင့် လက်လှမ်းမမီသည့် အေခါင်အဖျား ေကျးရ�ာများှင့် မိနယ်များတွင်
ရပ်ရ�ာကဦးေဆာင်သည့် ေကျးလက်ေငွစုေငွေချးအသင်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရက
� ်ိုင်ြခင်းြဖင့် ဝမ်ေမတာက
အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။
ပို၍အေရးပါသည်မှာ ဝမ်ေမတာသည် ရာစုှစ်များစွာ ယဉ်ေကျးမှင့် ဘဝေနနည်းကို ပံေ
ု ဖာ်ထုဆစ်ရာတွင်
ဗုဒဘာသာကိးု ကွယ်လက
ို ်န�မများကလမ်းမိုးသည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် သဟဇာတရှိေရးအတွက်
ေပါင်းစုေဆာင်ရ�က်မ၊ စာန�ိုင်းပင်းမှင့် ယံုကည်မတိုအေရးကီးသည့်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင် ေကျးရ�ာ၏ ှလံုး
သည်းပွတ်အြဖစ်ရှိသည့် ဘုရားေကျာင်းကန်များ၏ အစဉ်အလာအခန်းကကို ထိန်းသိမး် ထားြခင်းြဖစ်ပါ
သည်။ ရပ်ရ�ာအတွင်း ေပါင်းစု စုေဆာင်းမများကိုလိုအပ်သူများအတွက် ေငွေကးအေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစြခင်းြဖင့်
ဝမ်ေမတာ၏ ယံုကည်မအရင်းခံေသာ ရပ်ရ�ာအေြခြပချဉ်းကပ်မနည်းလမ်းသည် အချင်းချင်း ေစာင့်ေရှာက်
ြခင်းှင့် သန�းကင်န�ြခင်းဆိုသည့်ဗုဒဝါဒီကို အသင်းဝင်များအား လိုကန
် �ကျင့်�ကံေစပါသည်။ “ဘဏ်တွင်
ေငွစုပါက ေငွသည် တြခားသိေ
ု ရာက်မည်ြဖစ်ပီး၊ ေငွစုေငွေချးအသင်းတွင် စုေဆာင်းပါက ထိေ
ု ငွေကးသည်
ရပ်ရ�ာကို အကျိးရှေ
ိ စမည်ြဖစ်သည်။ ြပင်ပမှ အေထာက်အပံက
့ ို ယူရြခင်းထက် မိမိတိုအတွက်ှင့် မိမတ
ိ ို ရပ်ရ�ာ
အတွက် မိမိတိုဘာသာ ကူညီပံ့ေပးိုင်ေစမည်ြဖစ်သည်”။
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ဝမ်ေမတာ၏ ကွန်ယက်
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး

မိနယ်အေရအတွက်

ေငွစုေငွေချးအသင်း
အေရအတွက်

အသင်းဝင်ဦးေရ

ကချင်ြပည်နယ်

4

16

4,481

မ�ေလးတိုင်းေဒသကီး

2

9

2,081

ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း

14

250

98,034

ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်း

13

74

29,215

2

4

1,614

`2

5

771

1

3

1,094

38

361

137,290

ရှမ်းြပည်နယ် အေရှပိုင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
စစ်ကိုင်းတိုငး် ေဒသကီး
စုစုေပါင်း

တန်ယန်းမိနယ်ရှိ ဝမ်ေမတာေငွစေ
ု ငွေချးအသင်း
တန်ယန်းမိနယ်တွင် ေငွစုေငွေချးအသင်း ၅၈ ခုရှိပီး၊ ၆ သာလင် မိေပတွင် တည်ရှိပါသည်။ DRGV အဖွဲက
လြပည့
် ှစ်တိုင်းတွင် လစဉ်အစည်းအေဝးြပလုပ်သည့် တန်ယန်းရှိ ေငွစုေငွေချးအသင်းတစ်ခုထံ သွားေရာက်
ခဲ့ပါသည်။ ထိုေငွစုေငွေချးသင်းတွင် အသင်းဝင် ၁,၈၅၀ ဦးရှိပီး၊ ေကာ်မတီဝင် ၇ ဦး ရှိပါသည်။ သွားေရာက်
ခဲ့သည့်ခရီးစဉ်အတွငး် ေလ့လာေတွရှခ
ိ ျက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် -

လစဉ်အစည်းအေဝး
ေငွစုေငွေချးအသင်း၏ အစည်းအေဝးကို ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင် လစဉ် လြပည့်ေနတိုင်း ကျင်းပပီး၊ ေငွစု
ေငွေချးအသင်းေကာ်မတီက ဦးေဆာင်ပါသည်။ အစည်းအေဝးတွင် အပ်ှံေငွလက်ခံြခင်း၊ ေချးေငွ ြပန်လည်
ေပးဆပ်ြခင်း၊ ေချးေငွချထားေပးြခင်းှင် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်း၊ အသင်းဝင်သစ်များ လက်ခံြခင်း၊ သာေရး
န�ေရးထည့်ဝင်ြခင်းှင့် ေကာ်မတီအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်းစသည့် ပံုမှန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။
အစည်းအေဝးကို နံနက် ၇ န�ရီတွင် စတင်ပီး ေနလယ် ၂ န�ရီတွင် ပီးစီးပါသည်။

အသင်းဝင်အသစ် လက်ခံြခင်း
အသင်းဝင်အသစ်လက်ခံရန်အတွက်

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးရှိသည့်

ေကာင်တာတစ်ခုဖွင့်ေပးထားပါသည်။

အသင်းဝင်ြဖစ်ရန် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ ထိုပုဂိလ်သည် အသင်းရှိသည့်နယ်ေြမအတွငး် ေနထိုင်သူြဖစ်ရ
ပါမည်။ အသင်းဝင်တစ်ဦးသည် ေငွစုေဆာင်းိုင်စွမ်းအေပမူတည်၍ တစ်လလင် ကျပ် ၁,၀၀၀ မှ ကျပ်
၃၀,၀၀၀ အထိ စုေဆာင်းရန် ေမာ်မှန်းပါသည်။ အသင်းဝင်ြဖစ်လိုသူ မည်သူမဆိုသည် ေကာ်မတီအစည်းအေဝး
ရှိသည့်ရက်တွင် ေကာင်တာသိုလာေရာက်၍ မှတ်ပတ
ံု င်ြခင်းကို ေဆာင်ရက
� ်ိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်ခွင့်ပံုစံ၊
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အသင်းဝင်ေလာက်ထားသူ၏ဓာတ်ပံု၊ အိမေ
် ထာင်စုစာရင်းှင့် မှတ်ပံုတင်မိတတိက
ု ို မှတ်ပံုတင်ရာတွင် ေပးရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုလင် အိမ်ေထာင်စဝ
ု င်မည်မသာ ေငွစုေငွေချးအသင်းဝင်ြဖစ်ရမည်ဟု
ကန်သတ်ချက်မရှိပါ။ အိမ်ေထာင်စုအတွင်း ရှိသမလူကုနသ
် ာမက မိခင်ဝမ်းကာတိက
ု ထ
် ဲ၌သာရှိေသးသည့်
သေသားေလာင်းပင်လင် ေငွစုေငွေချးအသင်းဝင်ြဖစ်လာိုင်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အသင်းဝင်ေကးမှာ တစ်ဦး
လင် ၂,၀၀၀ ကျပ် ြဖစ်ပါသည်။

အပ်ေငွစုေဆာင်းြခင်းှင့် စာရင်းေရးသွငး် ြခင်း
အပ်ေငွလက်ခံြခင်းအတွက် ေကာင်တာ ၂၁ ခုရှိပီး၊ ေကာင်တာတစ်ခုလင် လုပ်အားေပး ၃ ဦးကို တာဝန်
ေပးထားပါသည်။ ေကာင်တာတစ်ခုစီသည် အသင်းဝင် ၁၀၀ ဦးစီခန၏
် အပ်ေငွလက်ခံြခင်း၊ အပ်ေငွထုတ်ြခင်း၊
အသင်းဝင်တစ်ေယာက်စီ၏ ေငွစုစာအုပ်ှင့် ေငွစုလယ်ဂျာတွင် စာရင်းေရးသွင်းြခင်း၊

အပ်ေငွစာရင်းှင့်

ေငွသားစာရင်းချပ်ြခင်း စသည့်တာဝန်များကို စီမံခနခ
် ရ
ွဲ ပါသည်။ ေငွစုေကာင်တာတစ်ခခ
ု ျင်းစီက ေကာက်ခံ
ရရှိသည့်အပ်ေငွစုစေ
ု ပါင်းကို ေငွစုေကာင်တာေခါင်းေဆာင်ထံ လဲေပးရပါသည်။ ေငွစေ
ု ကာင်တာေခါင်းေဆာင်
က အပ်ေငွှင့် ေငွသားစာရင်းများကိုြပန်စုစည်း၍ ေကာ်မတီထံ လဲေပးရပါသည်။ အသင်းဝင်အြဖစ်မှ တ်ထက
ွ ်
သူများ၏ ေငွစုစာအုပ်များကို အသင်းဝင်နံပါတ်အစားထိးု ိုင်ရန် အသင်းဝင်သစ်လက်ခံသည့်ေကာင်တာသို
လဲေပးပါသည်။
ေငွစုေဆာင်းသည့်မူမှာ “အသင်းဝင်များအေနြဖင့် ကျပ် ၁,၀၀၀ မှသည် တတ်ိုင်သည့်အြမင့်ဆံုးပမာဏအထိ
စုေဆာင်းိုင်သည်” ြဖစ်ပါသည်။ အသင်းဝင်အေနြဖင့် ၎င်းတို၏အပ်ေငွကို လစဉ်အစည်းအေဝးတွင် ထုတ်ယူ
ိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်များ၏ေငွစုစာအုပတ
် ွင် လုပအ
် ားေပးဝန်ထမ်းများက အတိုးြဖည့်ေပးပါသည်။ သိုေသာ်
လည်း အသင်းဝင်အေနြဖင့် စုေငွအေပအတိုးကို ှစက
် ုန်မသ
ှ ာ ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။

ေချးေငွေလာက်လာ များကို စိစစ်လက်ခံြခင်း
ေချးေငွစိစစ်လက်ခံြခင်းတွင် ေကာ်မတီဝင် ၂ ဦးပါဝင်သည့် ေကာင်တာရှိပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များအရ အသက် ၁၈ ှင့်အထက် အသင်းဝင်သာ ေချးေငွေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်စု
တစ်ခုတွင် အသင်းဝင်တစ်ဦးထက်များပါက ထိုအိမ်ေထာင်စုဝင်တစ်ဦးသို ထုတေ
် ချးထားသည့် ေချးေငွရှိေနဆဲ
ြဖစ်ပါက အြခားအိမေ
် ထာင်စုဝင်က ေချးေငွအသစ်မေလာက်ထားိုင်ေပး။ ၎င်းမှာ အိမ်ေထာင်စုများကို ေချးေငွ
အလွန်အမင်းဝန်ပိြခင်းမှ ကာကွယေပးိ
်
ုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်ထားသူအမည်၊ ဓာတ်ပံု၊ မှတ်ပံုတင်အမှတ၊်
ေငွစုထားသည့်ပမာဏ၊ ေချးယူလိုသည့် ပမာဏ၊ ရည်ရယ
� ်ချက်၊ ေနရာ တိက
ု ို ေချးေငွေလာက်ထားသူက
ေလာက်လာတွင် ြဖည့်၍ လက်မှတ်ေရးထိးု ရမည်ြဖစ်ပီး၊ အာမခံသူ ၂ ဦး၏ စုေငွပမာဏှင့် လက်မတ
ှ ်တက
ို ို
လည်း ြဖည့်ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်လာတွင် ေချးေငွေလာက်ထားသူက ေငွပံုမှန် ြပန်လည်ေပးဆပ်
မည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် အာမခံသူများက အာမခံေပးပါေကာင်း သေဘာတူညီချက်တွင် လက်မတ
ှ ်ေရးထိုး
ရပါသည်။
ေချးေငွေလာက်ထားသူသည် ၎င်း၏စုေငွပမာဏထက် ၃ ဆကို ေချးေငွေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ အပ်ှံ
စုေဆာင်းေငွ၏ ၃ ဆထက် ပိ၍
ု ေချးယူလိုပါလင် ပိုင်ဆိုငမ
် စာရ�ကစ
် ာတမ်းများ တင်ြပရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ေကာ်မတီ၏ အဖွဲဝင် ၂ ဦးက ေချးေငွေလာက်လာကို စစ်ေဆး၍ ေလာက်လာမှတ်တမ်းေရးသွင်း
ပါသည်။ ေချးေငွေကာင်တာ၏တာဝန်ရှိသူက ေလာက်လာ များ၊ ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထားများ၊ ေလာက်
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ထားသူ၏ အသင်းဝင်ေငွစုစာအုပ်များ၊ ေလာက်လာ မှတတ
် မ်းတိက
ု ို စုစည်း၍ စိစစ်ခွင့်ြပေပးိုင်ေရးအတွက်
ေချးေငွစိစစ်ခွင့်ြပေရးေကာ်မတီထံ ဆက်လက်တင်ြပပါသည်။

ေချးေငွ ခွင့်ြပြခင်းှင့် ေချးေငွ ထုတ်ေပးြခင်း
ေချးေငွစိစစ်ခွင့်ြပေရးေကာ်မတီက ေချးေငွေကာင်တာက တင်ြပလာသည့် ေချးေငွေလာက်ထားလာများကို
စိစစ်ပါသည်။ စိစစ်ရာတွင် ေချးေငွထုတ်ေချးိုင်မည့်ေငွပမာဏ၊ ေချးယူသူ၏ ေကွးမီယံုကည်ထိုက်မ၊ ေချးယူ
သူက မည်မှင့်မည်ေလာက် စုေဆာင်းထားသည်၊ မိသားစုေန�က်ခံ၊ နယ်ေြမအတွင်း မည်မကာကာ ေနထိုင်
လျက်ရှိသည်စသည့် စံများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ထိုအြပင်ေချးယူမည့်ပမာဏမှာ အပ်ှံစုေဆာင်း
ထားေငွထက် ၃ ဆ ေကျာ်လန
ွ ်ြခင်း ရှိမရှက
ိ ိုလည်း ေကာ်မတီက စစ်ေဆးပါသည်။ အကယ်၍ ၃ ဆထက်
ေကျာ်လွန်လင် ပိုင်ဆိုင်မစာရ�က်စာတမ်းများကို ဆက်လက်၍ စစ်ေဆးပါသည်။ ေချးေငွေလာက်ထားအြပင်
ေချးယူရသည့်ရည်ရ�ယခ
် ျက်၊ ေချးေငွကာလှင့် ြပန်လည်ေပးဆပ်မည့်အေြခအေနတိုကိုလည်း ေစ့ေစ့စပ်စပ်
သံုးသပ်ပါသည်။

ေချးယူသူ၏

လိုအပ်ချက်များအေပမူတည်၍

ေချးေငွကို ဦးစားေပးသတ်မတ
ှ ်ပါသည်။

ေဆးကုသရန် ေငွေကးလိုအပ်သူများကို ပထမဦးစားေပးစဉ်းစားပီး၊ ထိုေန�က်တွင် အစားအစာ၊ ေနစရာ
စသည့်ြဖင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအတွက် ေလာက်ထားသည့်ေချးေငွကို ဦးစားေပးသတ်မတ
ှ ်ပါသည်။
ထိုေန�က်တွင် ကေလးငယ်များ၏ ပညာေရးအတွက်ေလာက်ထားသူကို တတိယဦးစားေပး၍ အေသးစား
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ရန်အတွက် ေငွအရင်းအှီးကို ေန�က်ဆးံု မှ စဉ်းစားပါသည်။ တရားမဝင် ေငွတိုးေချးငှား
သူများအတွက် ေငွထုတ်ေချးြခင်းမြပရဟု တင်းကပ်စာွ စည်းကမ်းချမှတ်ထားပါသည်။
ထိုေန�က်တွင် ေချးေငွစိစစ်ခွင့်ြပေရးေကာ်မတီက ေချးေငွထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ၊ ေချးေငွပမာဏတိက
ု ို အသင်း
သားေငွစုမှတတ
် မ်းတွင် ြဖည့်စွက်ေရးသားပါသည်။ ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ထံးု တမ်းစဉ်လာကဲ
ပီး ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များက တိုင်ေပး၍ ေချးယူသူက ငါးပါးသီလခံယူြခင်းှင့် ဘုရားစာရ�တဆ
် ိုြခင်းတိုှင့်
စတင်ပါသည်။ ထိုေန�က်တွင် ေငွေချးယူသူက ေငွေချးယူရြခင်း၏ အေကာင်းရင်းမှာ မှနက
် န်ပါေကာင်း၊
ေချးေငွမလွဲမေသြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် ရည်စူးထားပါေကာင်း ကတိကဝတ်ြပ ကျမ်းကျိန်ရပါသည်။

ေချးေငွ(အရင်းှင့် အတိးု ) ြပန်ဆပ်ြခင်း
ေချးေငွအေပ အတိးု န်းမှာ ၂ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပါသည်။ ေချးေငွြပန်ဆပ်ြခင်းမှာ ေချးယူသူ၏ ြပန်ဆပ်ိုင်စွမ်း
အေပမူတည်၍ အစီအစဉ်ဆွဲိုင်ပီး အတိုးေပးသွင်းေငွှင့် လစဉ်ေငွြပန်ဆပ်မည့်ပမာဏတို ပါဝင်ပါသည်။
ေချးေငွြပန်ဆပ်ရသည့်ကာလသည် ၁၀ လမှ ၁၂ အတွင်း ြဖစ်ပါသည်။ အသင်းဝင်များထံမှ ေချေငွြပန်ေပးေငွကို
လက်ခရ
ံ ရှိပါက ၎င်းတိ၏
ု ေငွစုစာအုပ်ှင့် ေချးေငွလယ်ဂျာတွင် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ပါသည်။
ေချးေငွလယ်ဂျာတွင် စာရင်းဖွင့် ေချးေငွလက်ကျန်၊ အရင်းြပန်လည်ရေငွ၊ စာရင်းပိတ် ေချးေငွလက်ကျန်ှင့်
အတိုးရေငွ တိုပါဝင်ပါသည်။ ေချးေငွစိစစ်ခွင့်ြပသည့်ေကာင်တာတွင်ရှိသည့် လုပ်အားေပးဝန်ထမ်းသည် ခွင့်ြပ
ပီးေချးေငွများှင့် ြပန်လည်ေပးဆပ်မည့်အချိန်ဇယားများကို ေချးေငွေကာင်တာသို ေပးပိရ
ု ပါသည်။ ေချးေငွ
ေကာင်တာ တာဝန်ခက
ံ
ြပန်လည်ေကာက်ယူရရှိသည့်ေချးေငွများကို ေကာ်မတီေငွကိုင်ထံသို လဲေြပာင်းေပး
ရပါသည်။
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၂၂/၀၈/၂၀၂၀ ၁၆း၂၄

သာေရးန�ေရးအစီအစဉ်
ေငွစုေငွေချးအသင်းတွင် သာေရးန�ေရးကူညီေထာက်ပံ့မအ
 စီအစဉ်ရှိပီး၊ ကေလးေမွးဖွားြခင်း၊ ေသဆံးု ြခင်း၊
သက်ကီးရ�ယ်အို ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးှင့် အေရးေပကိစရပ်များတွင် အသင်းဝင်များကို ေထာက်ပံ့
ေပးပါသည်။ သာေရးန�ေရးကိစရပ်တစ်ခုလင် အသင်းဝင်က ကျပ် ၅၀,၀၀၀ ခံစားိုင်ပါသည်။ အကျိးခံစားခွင့်
ေလာက်ထားလိုသည့်အသင်းဝင်သည် လိုအပ်သည့်စာရ�က်စာတမ်းများကို ေကာ်မတီထံ တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ေကာ်မတီက စစ်ေဆးပီး၊ ခံစားခွငက
့် ို ခွင့်ြပေပးပါသည်။ ထိုေန�က်တွင် ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးက
မှတ်တမ်းေရးသွင်းရပါသည်။ ထို သာေရးန�ေရးအစီအစဉ်အြပင် ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချးအသင်းသည် သာေရး
န�ေရးရန်ပံုေငွမှ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းသို လှဒါန်းပါသည်။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝး
ေကာ်မတီေငွကိုငက
်
ေငွသားစာရင်းကို ပိတ်ပီးေန�က် ေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင် ဘာေရးအေြခအေန
အစီရင်ခံစာကို ြပင်ဆင်ပါသည်။ ထိုေန�က်တွင် ေကာ်မတီဝင် ၇ ဦးှင့် ေကာင်တာများမှ လုပ်အားေပးဝန်ထမ်း
များ စည်းေဝးေတွဆံုပါသည်။ ေကာင်တာတာဝန်ခံများက ေကာင်တာတစ်ခုချင်းစီအလိုက် စိနေ
် ခမများှင့်
ေတွ�ကံရသည့က
် ိစရပ်များကို ေကာ်မတီထံ တင်ြပပါသည်။ ထိုေန�က်တွင် ြပဿန�ရပ်များအေပ ေကာ်မတီ
ဝင်များက ေဆွးေွး၍ ေန�က်ဆးံု ၌ ဥကက ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ပါသည်။
ဟန်ေမတာ
ဟန်ေမတာသည် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသံးု ပစည်းများ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးပစည်းများ၊ လယ်ယာသံးု စက်
ကိရိယာအေသးစာများ၊ တယ်လီေန�မှ ဆက်သွယေ
် ရးပစည်းများ၊ စာေရးကိရိယာှင့် အိမ်သုတေ
် ဆးအမျိးမျိး
ကိုေရာင်းချသည့် စတိုးြဖစ်ပါသည်။ တန်ယန်းမိနယ်တွင် တည်ရှိသည့် ဟန်ေမတာစတိုးကို ၂၀၁၅ ခုှစတ
် ွင်
စတင်ခဲ့ပါသည်။ ေငွစုေငွေချးအသင်း ၅၈ ခု၏ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်မြဖင့် တည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး၊ တန်ယန်း
မိနယ်ကွန်ယက်က ဦးေဆာင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ေငွစုေငွေချးအသင်းတစ်ခုစီမှ ေကာ်မတီဝင် ၂ ဦး
၊သိုမဟုတ်၊ ၃ ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။ ဟန်ေမတာတွင် ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး ၁ ဦး၊ ဝန်ထမ်း ၂ ဦးှင့်
လုပ်သား ၁၀ ဦးေကျာ်ရှိပါသည်။ အြမတ်ေငွခေ
ွဲ ဝသည့်စနစ်အရ ၂၅ ရာခိုင်န်းကို ေငွပင်ေငွရင်းကီးထွားလာရန်
ြပန်လည်ထည့်ဝင်ပီး ၅ ရာခိုင်န်းကို ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းသို လှဒါန်းကာ ကျန် ၇၀ ရာခိုင်နး် ကို
အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသည့် ေငွစေ
ု ငွေချးအသင်းများသို အြမတ်ေဝစုခွဲေဝေပးပါသည်။
အဖွဲအစည်း

အသင်းဝင်

ဝမ်ေမတာေငွစုေငွေချး

- ေငွစုေငွေချးအသင်းတစ်ခု

အသင်းများ

လင် အသင်းဝင် အနည်းဆံုး
၁၀၀ မှ အများဆံုး ၂,၀၀၀
အထိရှိ

ဥပေဒေကာင်းအရ တရားဝင်ရှိမ

ဝန်ေဆာင်မများ

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင
် န်း ၂၀ ခု

- ေငွစ/ု ေငွေချး

တရားဝင်ဖွဲ စည်းထားြခင်းမဟုတသ
် ည့်အဖွဲ

- ပညာေရး

၄၄၁ ခု

- ဟန်ေမတာ
သမဝါယမစတိုးဆိင
ု ်များ
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