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ပုိ တဲ့လူကဝယ် ၊  

လို တဲ့ သူကေရာ င်း

လိုရ င်း ၊  တို �ှ င်း

ြပညသူ်ေတွ ဘာလုပ်�ကမလဲ?

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဟာ �ိင်ုငံေရးမတည်�ငိမ်မ�ေတြွဖစ်တိင်ုး လတူနး်စားအလ�ာ (၃)ခုြဖစ်တဲ ့ ချမ်းသာတဲ့

လတူနး်စား၊ လလူတ်တနး်စားနဲ ့ အေြခခံလတူနး်စားရဲ� တနု ့�်ြပနပုံ်ေတဟွာ အစ�်အလာအတိင်ုး

တညီူေလ�ိှ့ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ ေမလအထိ ြမနမ်ာ�့ိင်ုငံေရးနဲ ့ စီးပွားေရး

အေြခအေနဟာ အဘက်ဘက်ကေန သိသိသာသာ ဆုတ်ယုတ်လာတာဟာ အသက်ငင်ေနတဲ့

လမူမာက့ဲသုိယူဆ�ိင်ုပါတယ်။

ဒါေ�ကာင့် လက်�ိှအေြခအေနမှာ လတူနး်စား(၃)ခုဟာ အချင်းချင်း အြပနအ်လှန်

အကူအညီြဖစ်�ိင်ုေအာင် ဘာေတလွပ်ု�ိင်ုမလဲ အ�ကံ�ြပ�တင်ြပလိက်ုရပါတယ်။
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ြမနမ်ာေငေွ�ကးအေပ� ယုံ�ကည်မ�ကျဆင်းြခင်း

ေ�ကာင့် ကျပ်ေငတွနဖုိ်း ကျဆင်းလာ�ပီး၊

အစ�်အလာအတိငိုး အြခားေသာ စုေဆာင်း ရင်း�ှးီ

စရာ ြဖစ်တဲ ့ ေဒ�လာေငေွ�ကးနဲ ့ ေရ�ေဈးရဲ�တနဖုိ်းဟာ

လျင်လျင်ြမနြ်မနဘဲ် တက်လာပါတယ်။ လက်�ိှ ေရ�

ေဈးနဲ ့ ေဒ�လာေဈးတက်ြခင်းဟာ အေြခခံလတူနး်စား

များရဲ� ဝယ်လိအုားေ�ကာင့် မဟတ်ုဘဲ၊ လလူတ်တနး်

စားနဲ ့ ချမ်းသာတဲ ့လတူနး်စားရဲ� ဝယ်လိအုားေ�ကာင့်

ြဖစ်ပါတယ်။ သိ� ေသာ် အေြခခံစားသုံးကုနစ်ည်

ေဈး�ှ�နး်ေတတွက်လာခ့ဲရင်ေတာ ့ အေြခခံ

လတူနး်စားဟာ ေကျာေကာေ့အာင် ခံ�ကရပါေတာ့

မယ်။ 

မည်သည့် ကုနစ်ည်မဆုိ ေဈး�ှ�နး် အတက်၊ အကျ�ိှ

ပါတယ်။ တက်�ပီးရင်း တက်ဆုိတာ အချနိက်ာလ

တစ်ခုအထိသာ �ိှပါတယ်။ အြမတ်လိခုျင်လိ� ဘဲ

ြဖစ်ြဖစ်၊ ကျပ်ေင ွမကုိင်ချင်လိ� ဘဲ ြဖစ်ြဖစ်  ေရ�ေဈးနဲ ့

ေဒ�လာေဈးတက်လိ�  လိက်ုဝယ်လည်း ဝယ်ေဈးထက်

ပုိြမတ်ဖိ�ထက် ��ံ�းဖိ�က Risk ပုိများပါတယ်။ အြမင့်

ဆုံးေဈး�ှ�နး်ေရာက်�ပီးရင် ဝယ်တဲသူ့ေတကွလည်း

ပမာဏသင့်သေလာက် ကုိယ့်လက်ထဲမှာ ဝယ်�ပီးေန

�ပီြဖစ်တဲအ့တက်ွ ြပနေ်ရာင်းချင်သူေတ�ိှွလာမှာပါ

ဘဲ။ ဒီလိနုဲ ့ ြပနေ်ရာင်းချင်သူေတ ွ များလာရင် ေဈး

ကျမှာ စုိးရိမ်လိ�  သ�ထက်၊ ကုိယ်အရင် ဦးေအာင်

ေရာင်းရင်းနဲ ့ ေဈးေတကွ လျင်လျင်ြမနြ်မန ် ြပနက်ျ

တတ်ပါတယ်။ ဒါေ�ကာင့် ေဒ�လာနဲ ့ ေရ�ေဈးေတရဲွ�

တနဖုိ်း အရမ်းတက်ေနချနိ၊် ကျေနချနိေ်တမှွာ ဝယ်

တာ၊ ေရာင်းတာ လပ်ုတာဟာ သာမနမိ်သားစုေတွ

အတက်ွ ြမတ်ဖိ� ၊ စုေဆာင်းမိဖိ�ထက် ကုိယ့်ေငရွင်း ပါး

ဖိ�က များပါတယ်။  

အခုအေြခအေနမှာ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်ေတဟွာ သူတိ�

ရဲ�ပုံေသကုနက်ျစရိတ်ကုိ ကာမိေစဖိ�  ေြဖ�ှင်းေနတာ

ေ�ကာင့် ကုနပ်စ�ည်းေတကုိွ ေဈးချ�ပီး ေရာင်းေလ�ိှ့ပါ

တယ်။ ဒါေ�ကာင့် အခုအချနိမှ်ာ အဆုိပါ ကုနပ်စ�ည်း

ေတနွဲ ့ Fixed Asset ေတကုိွ အမှနတ်ကယ်လိခုျင်တဲ့

သူေတအွေနနဲ ့ ဝယ်ရင်လည်း ေဈးသက်သက်သာသာ

နဲ ့ ရ�ိင်ုသလိ၊ု ေရာင်းရသူမှာလည်း တစ်ဖက်က

လပ်ုငနး်စရိတ်ေတ ွ ကာမိေစတဲ ့ ေရာင်းသူ၊ ဝယ်သူ

အဆင်ေြပတဲ ့အချနိြ်ဖစ်ပါတယ်။
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SOURCE: BBC Burmese, 12 May 2021

"�ုိက်ထုတ်လုိက်ရင်�ပီးတာပဲလိ�

 ေြပာလိ� �လွယ်ေပမ့ဲ

 လုိအပ်ရင်လုပ်မှာေပါ။့ 

မလုိအပ်လိ�  မလုပ်ေသးဘူးေလ။"

ဗဟုိဘဏ်ဒုဥက� ဌဦးဝင်းေသာ်

ဘီဘီစီြမနမ်ာပုိင်း အင်တာဗျ�း (၁၁ရက်၊ ေမလ၊ ၂၀၂၁)

https://www.bbc.com/burmese/burma-57064909



 

ြမနမ်ာြပည်သူေတဟွာ အြခား�ိင်ုငံေတလိွ ု အစုိးရရဲ�

ြဖည့်ဆည်းပံပုိးမ�ေတနွဲ ့ ရပ်တည်လာခ့ဲတဲသူ့ေတွ

မဟတ်ုဘဲ၊ "ကုိယ့်ဝမ်းနာ၊ ကုိယ်သာသိ"ဆုိတဲ့

အေြခအေနနဲ ့ ကုိယ့်ေြခေထာက်အေပ�ကုိယ်သာ �ှစ်

ေပါင်းများစွာ ရပ်တည်�ုနး်ကနလ်ာခ့ဲရတဲ ့ သူေတွ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ�ကာင့်လည်း အစုိးရနဲ ့ ြပည်သူ�ကား

က "ယုံ�ကည်မ�"ေတကွ လယ်ွလယ်ွနဲပ့ျက်တတ်တာ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် "�ိှတာေလးနဲ ့ လှေအာင် ဝတ်၊

ြဖစ်တာေလးနဲ ့ ဝေအာင်စား"ဆုိတဲ ့ အြပ�အမ�၊

အေလအ့ထရဲ� သက်ေရာက်မ�လည်း�ိှတဲအ့တက်ွ

စီးပွားေရးအေဆာက်အအံဟုာ ကျ�ံလာပါတယ်။

သာမနြ်ပည်သူေတ ွစ�်းစားဖိ�က လက်�ိှ လတူနး်စား

(၃)ခုမှာ ဘယ်သူေတကွ အချမ်းသာဆုံးလဲ၊ ဘယ်လို

ချမ်းသာလာခ့ဲလဲဆုိတာ ြပည်သူေတကွ သိပါတယ်။

လလူတ်တနး်စားနဲ ့ သာမနလ်ခူျမ်းသာဝယ်�ိင်ုတဲ့

ေဒ�လာနဲ ့ ေရ�ပမာဏဟာ အနည်းငယ်သာ ြဖစ်ပါ

တယ်။ လက်�ကီးသမားေတကွ ထုတ်ေရာင်းရင်ဘဲ

ြဖစ်ြဖစ်၊ ဝယ်လိက်ုရင်ဘဲြဖစ်ြဖစ် ရလာတဲ ့ ေဈး�ှ�နး်

အတက်၊ အကျ အကျ�ိးအြမတ်အများစုဟာ

လက်�ကီးသမားေတဆီွေရာက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို

နဲ ့ မသိလိက်ုပါဘဲ ခ�ုိနလီတူနး်စားကုိ ပုိပုိ�ပီးချမ်းသာ

ေအာင် သာမနြ်ပည်သူေတကွ လပ်ုေပးသလိမုြဖစ်ေစ

ဖိ�ကလဲ လိပုါတယ်။ ဆင်းရဲတယ်ဆုိတာ ကံေ�ကာင့်

အြပည့်အဝမဟတ်ုတာကေတာ ့ေသချာေနပါတယ်။
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SOURCE: BBC Burmese, 10 May 2021

"ဘဏ်ေတွက စညး်ကမ်းတကျနဲမ့လုပ်ဘဲ သတ်မှတ်ချက်ကုိ 

ေကျာလွ်န�်ပီးေတာ ့ထုတ်ေပးေနတ့ဲ ဘဏ်ေတွ�ိှတယ်။ အ့ဲဒီဘဏ်ေတွကုိ အေရးယူဖိ�လုပ်ေနပါ

တယ်။ သိနး်�ှစ်ရာေလာက်ပဲထုတ်ေနရတ့ဲ လူထုရဲ� မျက်�ှာကုိ မေထာက်ပဲနဲ ့ �ှစ်ေထာင် သုံး

ေထာင်ထုတ်ေပးေနတ့ဲ ဘဏ်ေတွ�ိှတယ်။ ဒါအမှနပဲ်။ ဘဏ်ေတွကုိယ်တုိင်က ကုိယ်ကျ�ိး

စီးပွားေရးကုိ မ�ကည့ဖိ်�  �ုိင်ငံအကျ�ိးစီးပွားကုိ�ကည့ဖိ်�  တုိက်တွနး်ထားတယ်။"

ဗဟုိဘဏ်ဒုဥက� ဌဦးဝင်းေသာ်

ဘီဘီစီြမနမ်ာပုိင်း အင်တာဗျ�း (၁၁ရက်၊ ေမလ၊ ၂၀၂၁)

https://www.bbc.com/burmese/burma-57064909



ဗဟုိဘဏ်�ှင့်  ပုဂ� လိကဘဏ်များ၏  အဓိကအချက်အလက်များ

ဗဟိဘုဏ်၏ အချက်အလက်များအရ အဓိက ��န်

ကိနး်များမှာ -  အရင်းအတိးုေပးဆပ်ရန ်ပျက်ကွက်

ေသာ ေချးေင�ှွင့် စုစုေပါင်း ေချးေငအွချ�ိး(NPL

Ration)၊ အတိးုရေင�ှွင့် ပုဂ�လိက ဘဏ်များမှ က�

အလိက်ု ထုတ်ေချးေငတိွ�  ြဖစ်သည်။ ဗဟိဘုဏ်

အေနြဖင့် ေငေွရးေ�ကးေရးေဈးကွက် တည်�ငိမ်မ� ရ�ိှ

ေစရန ် ထိနး်ချ�ပ်ြခင်း�ှင့် ေြဖေလ�ာြ့ခင်း နည်းလမ်း

�ှစ်ခု�ကားတင်ွ မ�ေြခရ�ိင်ုရန ် �ကိ�းစားရေတာမ့ည်

ြဖစ်သည်။
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ရင်းြမစ်၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ် ဗဟိဘုဏ်၊ ဘ�ာေရး�ှစ်ချ�ပ် အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

ရင်းြမစ်၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ် ဗဟိဘုဏ်၊ ဘ�ာေရး�ှစ်ချ�ပ် အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

ပုဂ�လိကဘဏ်များ၏ အြမတ်ရ�ိှမ�တင်ွ အတိးုဝင်ေငမှွ အများဆုံးြဖစ်သည်။  ပုဂ�လိကဘဏ်များ၏ စုစုေပါင်းရရန်

ပုိင်ခွင့်�ှင့် ေငြွဖစ်လယ်ွေသာ ရရနပုိ်င်ခွင့်ကုိ ေလလ့ာပါက ေငြွဖစ်လယ်ွ�ိင်ုေသာ အေြခအေနနည်းပါးသည်ကုိ ေတ�ရ

သည်။ ဤသည်မှာ ဘဏ်များက ေချးေငအွတက်ွ ေြမ�ှင့် အေဆာက်အအံက့ဲုသိ�  ပစ�ည်းများြဖင့် အေပါင်ခံမ�များ

ေသာေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ပုဂ�လိကဘဏ်များမှ က�အလိက်ု ထုတ်ေချးေငတွင်ွ ကုနသွ်ယ်မ�က�သိ�  ထုတ်ေချးေငွ

မှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု�ှစ်တင်ွ ၂၁.၆၄ရာခုိင်�ှ�နး်ြဖင့် အများဆုံး�ိှသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ြပည်တင်ွးထုတ်ကုနမ်ျား ြပည်ပသိ�

မတင်ပိ� �ိင်ုေလ၊ ဘဏ်များ၏ ေချးေင ွက�ကုိ ထိခုိက်ေလြဖစ်သည်။
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