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မာတိကာ 
 

စကားဦး 
 
အပုုိင္း ၁။ ေဘာဂေဗဒ၏ အေရးႀကီးေသာ ေသာ႔ခ်က္ ၁၂ ခ်က္ 
 
အပုုိင္း ၂။ စီးပြားေရးတုုိးတက္ေစသည္႔ ပင္မအေၾကာင္းရင္း ၇ ရပ္ 

   မိတ္ဆက္ 
 

အပုုိင္း ၃။ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈႏွင္႔ အစုုိးရ၏ အခန္းက႑ 
   မိတ္ဆက္ 
 

အပုုိင္း ၄။ ကုုိယ္ပုုိင္ေငြေၾကးအား လက္ေတြ႔က်က် စီမံခန္႔ခြဲျခင္း  
    မိတ္ဆက္ 
 
မွတ္စုုမ်ား 
 
အနက္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္မ်ား 
 
ဖတ္ရႈေလ႔လာသင္႔သည္႔ စာအုုပ္မ်ား 
 
စာေရးဆရာမ်ား အေၾကာင္း 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
စကားဦး 

 
 
ဤစာအပု္ကိ ုဖတ္႐ႈေလ႔လာသင့္သည့္အေၾကာင္းရင္း 
 
စာဖတ္သူတို႔၏ အခ်န္ိမွာ တန္ဖုိးရိွေၾကာင္း မိမိတုုိ႔ သိပါသည္။ စာဖတ္သူအမ်ားစုုအေနျဖင္႔ 
ေ၀ါဟာရအသစ္မ်ားကုုိ ေလ့လာရန္၊ ပံုေသနည္းမ်ား က်က္မွတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ 
ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားသာ သိရန္လုုိအပ္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုုိ ကြ်မ္းက်င္ပုုိင္ႏုုိင္လာရန္ 
အခ်န္ိကုန္ခံလုိၾကမည္ မဟုုတ္ေပ။ စာဖတ္သူတုိ႔ လိုခ်င္သည္က ကုုိယ္ပုုိင္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္႔၊့ ရႈပ္ေထြးလွေသာ မိမိတုုိ႔ေနထုုိင္ရာ ကမၻာေလာကအေၾကာင္း 
ပုိမုိနားလည္ေစမည့္ သိသင္႔သိထုုိက္ေသာ ေဘာဂေဗဒ အသိပညာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါလိမ္႔မည္။ ထိုု႔ျပင္ 
အဆုုိပါ အသိပညာမ်ားကုိ ေဘာဂေဗဒ အေခၚအေ၀ၚမ်ား ပါ၀င္မႈ အနည္းဆုုံးျဖင္႔ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ႏွင္႔ 
ဖတ္ရလြယ္ကူေအာင္ စုစည္းတင္ျပသည္ကုုိ လုုိလားေပလိမ္႔မည္။ ယခုုစာအုုပ္အား 
အဆုုိပါလုုိလားခ်က္မ်ား အတုုိင္းျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ မိမိတုုိ႔အေနျဖင္႔ ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ 
 
ယခုုစာအုုပ္အား ဖတ္႐ႈေလ႔လာရာတြင္ ေဘာဂေဗဒအေၾကာင္း သိနားလည္မႈ မည္မွ်ပင္ရိွေစကာမူ 
ယခုုစာအုုပ္မွ အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရိွႏုိင္ပါလိမ္႔မည္။ ဤစာအုပ္သည္ ေဘာဂေဗဒအား 
စတင္ေလ႔လာသူမ်ားအတြက္ သိလြယ္ျမင္လြယ္သည္႔ အေျခခံက်ေသာ 
ေဘာဂေဗဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း စတင္မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ အဆုုိပါ သေဘာတရားမ်ားသည္ 
အေျခခံက်သည္႔တုုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းတက် ေဘာဂေဗဒ ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ ယုုတိၱမက်မႈကုုိ 
ခြဲျခားျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုုစာအုုပ္သည္  အဆင့္ျမင့္တန္းမ်ားတြင္ 
တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည္႔ ဂရပ္မ်ား၊ ပံုေသနည္းမ်ား၊ ပံုစံငယ္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သခၤ်ာမ်ားျဖင့္ 
အလုပ္ရႈပ္ေနသျဖင္႔ ေဘာဂေဗဒ၏ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုုိ 
နားလည္သေဘာမေပါက္ၾကေသာ  ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳ းရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုုိ႔ျပင္ ၀ါရင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္လည္း ယခုုစာအုပ္မွ 
အသိပညာမ်ားစြာ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ကုုိယ္ပုုိင္အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ 



အလြန္ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးစည္းမ်ဥ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုုလုုံး 
အတုုိင္းအတာထိ စီးပြားေရးအင္အားအေပၚ ေမွ်ာ္လင္႔မထားသည္႔ ေနာက္ဆက္တြ ဲ အက်ိဳ းဆက္မ်ား 
သက္ေရာက္ႏုုိင္သည္ကုုိ ေလွ်ာ့ေပါ႔ တြက္ဆတတ္ၾကသည္။ 
 
အတိတ္ကာလတုန္းကလုုိပင္ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္လည္း အေမရိကန္တုိ႔၏ စိတ္ဘ၀င္တြင္ အျမင္ႏွစ္ခု 
အားၿပိဳင္ေနၾကသည္။ ပထမအျမင္မွာ အကန္႔အသတ္ရိွသည္႔ အစုိးရ၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
တစ္ဦးခ်င္း ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအျမင္မွာ ခ်ဲ႕ထြင္လာသည္႔အစုိးရ၊ စုေပါင္းလုုပ္ကုုိင္မႈႏွင္႔ 
အမီွအခုုိရိွမႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား ပထမအျမင္ေပၚ အေျခခံ၍ 
တည္ေထာင္ခဲျ့ခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယအျမင္မွာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုထက္မနည္းေသာ ကာလမွစ၍ 
လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ႔သည္။ ပထမအျမင္အရ တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ႏုုိင္င႔ံစီးပြားေရးကုိ လမ္းညႊန္ၿပီး 
ေစ်းကြက္က ညိႈႏိႈ္င္းထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။ ဒုတိယအျမင္အရ ႏုုိင္ငံ႔စီးပြားေရးကုုိ ဗဟုိမွ စီမံကိန္းခ် 
ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတို႔က လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္သည္။ ပထမအျမင္ႏွင့္ ဒုတိယအျမင္မွာ 
ႀကီးႀကီးမားမား ကြာျခားသည္။ စတန္းဖုိ႔ဒ္တကၠသုုိလ္မွ အထင္ကရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေသာမတ္စ္ 
ဆုိ၀ဲလ္ (Thomas Sowell) က ”ေဘာဂေဗဒရဲ႕ ပထမဥပေဒသက ရွားပါးမႈ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕  
ပထမ ဥပေဒသကေတာ့ ေဘာဂေဗဒရဲ႕ ပထမ ဥပေဒသကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳတာဘဲ” ဟုု အဆုုိရိွခဲ႔ဖူးသည္။ 
 
အဆုုိပါ အျမင္ႏွစ္ခု မည္ကဲ႔သုုိ႔ အလုုပ္လုပ္ပံုကုိ ယခုုအခ်န္ိတြင္ သမုိင္းတေလွ်ာက္လုုံးထက္ 
ပုိမုိသေဘာေပါက္ နားလည္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ႏုုိင္ငံသည္ ေဘာဂေဗဒ အသိမရိွေသာ 
ႏုုိင္ငံသူႏုုိင္ငံသားမ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ ျဖစ္ေနပါသည္။ အက်ိဳ းဆက္အားျဖင့္ 
စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေၾကာင္း 
ေျပာဆုိတတ္ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏  လြဲမွားေသာ ဦးေဆာင္မႈကုုိ အယုုံလြယ္တတ္ၾကသည္။ ၂၀ 
ရာစု၏ အထင္ရွားဆံုးေသာ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ မီလ္တန္ဖရီးမင္းက 
”စိတ္ေစတနာေကာင္းဆုိတာထက္ ဒုုကၡေပးတတ္တ့ဲအရာ ဘာမွမရိွ”ဟုု တစ္ခ်န္ိက ေဖာ္ျပခဲ႔ဖူးသည္။ 
မူ၀ါဒမ်ားဆုိသည္မွာ ယင္းအားေထာက္ခံသူမ်ားေျပာသည္႔ စိတ္ေစတနာမ်ားမဟုုတ္ဘဲ ယင္းမူ၀ါဒမ်ား၏ 
အက်ိဳ းမ်ားမႈကုုိသာ အေလးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အေမရိကန္ သမၼတ ဟားဘတ္ဟုိးဗား၊ ဆီနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရိဒ္စမြတ္၊ 
ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၀ီလီစ္ေဟာလီတုိ႔သည္လည္း ၎တုိ႔၏ စမြတ္-ေဟာလီ 
အခြန္တုိးေကာက္ေရးအစီအစဥ္အား ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းစဥ္က 
စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲၾ့ကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အဆုုိပါဥပေဒက ဆုုုုိးရြားသည္႔ 
အက်ိဳ းဆက္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။ အဆုုိပါဥပေဒေၾကာင္႔ သာမာန္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမွ်သာ 
ျဖစ္ရမည္႔အစား နာက်င္ ေၾကကြဲမႈမ်ားစြာႏွင္႔ ျပည့္ႏွက္ေနသည္႔ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ စီးပြားေရး 
ဆုုတ္ယုုတ္မႈကုုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ၀ုိင္စိမ္ထားသည့္ ခြဲစိပ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခြဲစိပ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ 



လူနာမ်ားအတြင္းသိုု႔ ေသြးမွတဆင္႔ ေရာဂါပုိးမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ ဟန္႔တားႏုိင္မည္ဟု 
ထင္မွတ္ခဲ႔ၾကေသာ ၁၈ ရာစုမွ ခြဲစိပ္ဆရာ၀န္မ်ားသည္လည္း စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ 
မွားယြင္းလုုပ္ကုုိင္မိခဲၾ့ကျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ လူနာမ်ား 
ဆုိးရြားသည့္ အက်ိဳ းခံစားရျခင္းမွ ကင္းေ၀းေအာင္ မလုုပ္ေပးႏုိင္ခဲေ့ခ်။ အလားတူပင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔အား ထိခိုုက္နစ္နာေစသည္႔ 
မူ၀ါဒအက်ဳးိဆက္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏုုိင္လိမ္႔မည္ မဟုုတ္ေပ။ 
 
၂၀၀၈ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမတုုိင္ခင္ႏွင္႔ အၾကပ္အတည္းေနာက္ပုိင္း အစုိးရမွ 
အႀကီးအက်ယ္၀င္စြက္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘာဂေဗဒ အေျခခံအသိပညာေပး လုုပ္ငန္းမ်ားအား 
အပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ မိမိတုိ႔ႏုုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္အရ 
မဲဆႏၵေပးသူမ်ားက မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသျဖင္႔ ေဘာဂေဗဒ အသိပညာ 
ခ်ိဳ ႕တဲ႔ပါက ရလဒ္ဆုိးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါလိမ္႔မည္။ စီးပြားေရးၾကြယ္၀မႈကုုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္႔ 
ဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင္႔ မသိနားမလည္ပါက တစ္ဦးခ်င္းႏွင္႔ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး၏ 
ဓနဥစၥာကုိ ဆုုတ္ယုုတ္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ နားေယာင္ၾကလိမ္႔မည္။ ေဘာဂေဗဒ အသိပညာ 
ခ်ိဳ ႕တဲ႔ေသာ မည္သည္႔တုုိင္းျပည္မဆုုိ အစဥ္ထာ၀ရ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေအာင္လည္း 
ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ေပ။ 
 
အေမရိကန္ႏုုိင္ငံ ဦးတည္ေနသည္႔ လမ္းေၾကာင္းကုုိ သိရိွလိုုၿပီး စီးပြားေရးအရ ပုိမုိလြတ္လပ္ၿပီး 
ပုုိမုုိၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ အနာဂတ္အတြက္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခု ဤစာအုပ္တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ 
ဤစာအုပ္ပါ အေျခခံမူမ်ားက မည္ကဲ႔သုုိ႔ေသာ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားက အလုုပ္ျဖစ္သည္၊ အဆုုိပါ 
စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားကုုိ ခုုိင္မာေစရန္ႏွင္႔ တည္တံ႔ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ 
မည္ကဲ႔သိုု႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုိအပ္သည္ႏွင္႔ ဆက္လက္၍ မည္သည္႔အေၾကာင္းေၾကာင္႔ 
ႏုိင္ငံအခ်ိဳ ႕၌ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္ေနခ်န္ိ သုုိ႔မဟုုတ္ စီးပြားေရးတန္႔ေနခ်န္ိတြင္ အခ်ိဳ ႕ႏုိင္ငံမ်ား၌ 
ဆက္လက္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေနသည္ စသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ ေကာင္းစြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစပါလိမ္႔မည္။  ယခုုစာအုုပ္အား ဖတ္႐ႈေလ႔လာၿပီးေနာက္ 
ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပုုိ၍ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ခ်မွတ္လာႏုုိင္ပါလိမ္႔မည္။ 
ေဘာဂေဗဒ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သုုံးစြဲမႈ၊ စုုေဆာင္းမႈ၊ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ၊ အလုုပ္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင္႔ 
အျခားေသာ ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာတုုိ႔တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေရြးခ်ယ္လာႏုိင္ေအာင္ 
အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ္႔မည္။ အပုိင္း ၄ တြင္ ရွင္းျပမည္႔အတုိင္း ေဘာဂေဗဒသည္ ဓနဥစၥာကုိ 
မည္ကဲ႔သုိ႔ တည္ေဆာက္ရန္၊ မည္သို႔ တုုိးပြားလာေစရန္ ရုိးရွင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ တင္ျပထားသည္။ 
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ မိမိ၏ ဓနဥစၥာအား တုိးပြားေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ 
ဓနဥစၥာအားလည္း တုိးပြားေအာင္ ကူညီေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ 
 



ဤစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ http://CommonSenseEconomics.com  
၀က္ဆုိဒ္မွလည္း ျဖည္႔စြက္ရွင္းလင္းေပးပါသည္။ ပုိမုိနက္ရိႈင္းစြာ သိရိွေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ အဆုုိပါ 
၀က္ဆုိဒ္က စုုစုုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (GDP)၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုုိ တုိင္းတာျခင္း၊ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ 
ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ မဟာစီးပြားပ်က္ကပ္ႏွင္႔ ၂၀၀၈ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္က့ဲသုိ႔ေသာ 
သီးျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည့္ ျဖည့္စြက္တင္ျပခ်က္မ်ား ပါရိွသည္။ (မွတ္ခ်က္။  
ေခါင္းစဥ္စာရင္း အျပည့္အစံုအား စာအုပ္၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။) 
 
၎ျဖည့္စြက္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ Common Sense Economics စာအုပ္အား စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ 
သင္ရုိးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ နည္းျပမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ျဖည့္စြက္ေပးထားျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ နည္းျပမ်ားက ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပုိမုိၿပီးျပည့္စံုစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
တင္ျပသည္ကုိ လိုလားၾကသည္။ ျဖည္႔စြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ နည္းျပမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေျပလည္ေစၿပီး ၎တုုိ႔အေနျဖင္႔ သင္ရိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ 
လြယ္ကူအဆင္ေျပေစပါသည္။ ၀က္ဆုိဒ္တြင္ သင္ေထာက္ကူ ေမးခြန္းမ်ား၊ နည္းျပမ်ားသာ 
၀င္ေရာက္ႏုုိင္အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာ စာေမးပြ ဲ ျပင္ဆင္ေမးခြန္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုလင့္မ်ား၊ MP3 စက္သုုိ႔ 
ကူးယူသိမ္းဆည္းႏုုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ နည္းျပမ်ားအတြက္ ေဘာဂေဗဒအား 
သင္ၾကားေလ႔လာရာတြင္ ပုုိမုုိစိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေစမည္႔ စံျပစာအုုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ ကြ် န္္ေတာ္တုုိ႔ စာေရးဆရာမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေဘာဂေဗဒ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေပါေ့ပါပ့ါးပါး ေလ႔လာဆည္းပူးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အသိၾကြယ္၀လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေဘာဂေဗဒ၏ အေရးႀကီးေသာ ေသာ႔ခ်က္ ၁၂ ခ်က္ 
 
၁။ မက္လံုုးမ်ား၏ အေရးပါပုုံ။ 
 
၂။ ဘယ္အရာမွ အလကားမရပါ။ 
 
၃။ အဆင္႔ဆင္႔ ဆံုုးျဖတ္ျခင္း။ 
 
၄။ ကုုန္သြယေ္ရးက စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈကို ုျဖစ္ေစသည။္ 
 
၅။ ေရာင္း၀ယ္မႈဆိုုငရ္ာ ကုုန္က်စရတိ္မ်ားမွာ ကုနု္သြယ္ေရးအတြက ္အတားအဆီးတစ္ခုု ျဖစ္သည္။ 
 
၆။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက ေရာငး္သူႏွင္႔ ၀ယသ္ူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ုဟန္ခ်ကည္ီေစသည။္ 
 
၇။ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဓနတိုးေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားဆသီုုိ႔     
တည္႔မတ္ေပးသည။္ 
 
၈။ သူတစ္ပါးကိ ုကူညီျခငး္သည ္၀င္ေငြရွာေဖြျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 



၉။ လူတိုု႔အတြက ္အသံုုး၀င္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ထုုတလ္ုုပ္ျခင္းႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းသည္ 
အလုုပ္အကိုငု္ဖန္တီးေပးရုုံ သက္သက္မဟုတု္ပ ဲလူေနမႈအဆင္႔အတန္းကိုု ျမင္႔မားေစသည္႔ 
အေၾကာင္းရင္း ျဖစသ္ည္။ 
 
၁၀။ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ၊ လုပ္နည္းလပု္ဟန္ေကာင္းမ်ားႏွင္႔ မနွ္ကန္သည့္ စီးပြားေရး   
စည္းမ်ဥ္း၊ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတကလ္ာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
၁၁။ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ား၏ "မျမင္ရေသာလက္မ်ား" သည္  ေရာငး္သူ၊ ၀ယသ္ူမ်ားအား 
အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားဆီသို႔ တည္႔မတ္ေပးသည္။ 
 
၁၂။ ေယဘယု်အားျဖင္႔ လုပ္ရပတ္စခ္ုေၾကာင္႔ အခ်ိန္ၾကာမွ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
သို႔မဟုတ ္ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုလ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾကသည္။ 

 
 

 
 

 
နိဒါန္း 

 
ဘ၀ဆိသုညမ္ွာ ေရြးျခယစ္ရာေတြခ်ည္းျဖစ္ၿပီး ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ဆိုသည္မွာ 
ဆြဲေဆာင္မႈမက္လုံးမ်ားက အဆိုုပါေရြးျခယ္မႈမ်ားကိ ုမည္ကဲ႔သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာကသ္ညႏ္ွင့္ မိမိတို႔၏ 
ဘ၀မ်ားအား မည္ကဲ႔သို႔ပုံေဖာ္ေပးသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေလ႔လာျခင္းပင္ျဖစသ္ည္။ 
ပညာေရး၊ ပုဂုၢိဳလ္ေရး သုံးစြဲမႈႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင ္ေဆာင္ရြကသ္ည့္အရာႏွင့္ အျခား 
ကိုယ္ေရးကိယု္တာ ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားႏွင္႔ ပတ္သကေ္သာ မိမိတိုု႔၏ ေရြးခ်ယမ္ႈမ်ားသည ္မိမိတိုု႔၏ 
ေကာင္းစားေရးႏွင့္ ဘ၀အရည္အေသြးမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
မဲဆႏၵေပးသႏူွင့္ ႏိုင္ငံသ ူႏိုုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္႔လည္း မိမိတုု႔ိ၏ ေရြးျခယ္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား 
သို႔မဟုတ ္”ကစားပြ ဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား” (“rules of the game”)အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေလသည္။ ယင္းစညး္မ်ဥ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၾကြယ၀္မႈတို႔အေပၚ မ်ားစြာ တန္ျပန ္
သက္ေရာက္သည္။ ေယဘယု်အားျဖင့္ မိမိတို႔ အသီးသီးစႏွီင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြကပ္ါ 
အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ရန္အတြက ္မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ လူေတြ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္သည္၊ 
လူပုုဂၢိဳလ္အသီးသီးတိုု႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား ျဖစ္လာေအာင္ မည္သည္႔အရာမ်ားက တြန္းအားေပးသည္၊ 
အဆိုုပါလုပရ္ပ္မ်ားက ကာယကံရွငမ္်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိ ုမည္ကဲ႔သို႔ 
လႊမ္းမိုုးသညဆ္ိုုသည္႔ အေျခခံမူမ်ားကိ ုနားလညထ္ားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 



ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ဆိသုည္မွာ လူပုုဂၢိဳလတ္ုုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္ျခင္း၊ လူပုုဂၢိဳလ္တိုု႔၏ ေရြးခ်ယမ္ႈကို ု
လႊမ္းမိုုးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင္႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အလုုပ္လုုပပ္ံုုႏွင္႔ 
ပတ္သက္၍ ေကာက္ခ်ကဆ္ဲြပံုုတိုု႔ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေအာကေ္ဖာ္ျပပါအခန္းတြင္ စီးပြားေရးစနစ္ အလုပလ္ုပ္ပုံအား နားလညလ္ာေစရန္အတြက္ 
အေရးႀကီးသည္႔ သေဘာတရား (၁၂) ခ်က္ကိ ုမိတဆ္က္ေပးထားပါသည္။ စာဖတသ္ူအေနျဖင္႔ 
ထုတလ္ုပ္စရတိ္မ်ား၏ ဖြင့္ဆိုခ်ကအ္မနွ္၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ အေရးပါပုုံ၊ ကုန္သြယ္ေရးက ၾကြယ၀္မႈကိ ု
ျဖစ္ေပၚေစပံု၊ လူမ်ား တနဖ္ိုးထားသည့္ပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ုပ္ ျခင္းက လေူနမႈ အဆင့္အတန္းကိ ု
အေထာကအ္ကူ ျဖစ္ေစပံုု စသည္႔အခ်က္မ်ားကိုု ုေလ့လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာဂေဗဒအသိ 
မဏာမမိတဆ္က္အား ေလ့လာသည့္ အခ်ိန္အနညး္ငယ္အတြင္းမွာပင ္အေရးပါသည့္ 
သင္ခန္းစာအမ်ားစုကိ ုစာဖတသ္ူတိုု႔ သိရွိလာပါလိမ္႔မည္။ ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲအခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရမည္႔ 
အေရးႀကီးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက ္စာဖတ္သူအေနျဖင္႔ 
အဆိုုပါသေဘာတရားမ်ားကုိ အသုံးျပဳရပါလမိ့္မည္။ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
၁ မက္လုံးမ်ား၏ အေရးပါပုုံ 

ေဘာဂေဗဒ ကိစၥရပ္အားလံုုးတို႔သည ္ရိုးစင္းေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္႔ မက္လံုုးမ်ားအေပၚတြင္ 
မွီတည္ေနပါသည္။ မကလ္ုံးအေျပာင္းအလဲမ်ားက လသူားတိုု႔၏ အျပဳအမူအား 
မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစသည္ကို ု ခန္႔မွန္းလိုု႔ရႏိုုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ အရာ 
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးသည ္ မကလ္ုံးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုုးမႈရွိပါသည္။ တစ္စုံတရာက ကုနက္်စရိတ ္ ပိုမို 
မ်ားျပားလာလွ်င္၊ ေစ်းႀကီးလာလွ်င ္ လူတို႔သည ္ ယင္းအား ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလာမည္။ အလားတ ူ
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုမွာ (ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြးအရ) ပိုမိုစြဲေဆာင္မႈ ရွိလာလွ်င ္လူတို႔သည ္ယင္းကိ ု
ပိုမို ေရြးျခယ္လာဖြယ ္ ရွိသည္။ ေဘာဂေဗဒ၏ အေျခခံ ယူဆခ်ကမ္်ားဟု ု မၾကာခဏ 
ေခၚဆို္ေလ႔ရွိၾကေသာ္လည္း ဤရုိးစင္းေသာ သေဘာတရားသည္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္သမွ် 
အရာအားလံုးနီးပါးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွသိျဖင့္ အစြမ္းထက္ျမက္သည့္ အသံုုးအေဆာင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 



ကုန္က်စရတိ ္ ႀကီးျမင့္သည့္၊ ေစ်းႀကီးသည္႔အရာတစ္ခုကုို ု လူတို႔အေနျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေျခ 
နည္းပါလိမ့္မည္။ ယင္းဆိုုလုုိရင္း အဓိပၺါယ္ကို ု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လတူစ္ဦးသည ္ ခ်ိန္းဆိုမႈတစ္ခ ု
အတြက ္ ေနာကက္်ေနသည့္အခါ အခ်ိန္ေပးၿပီး သငူယ္ခ်င္းတစ္ဦးထ ံ လည္ပတႏုိ္င္ေျခ 
နည္းသြားပါမည္။ လူအနည္းငယသ္ာ မိုုးေအးသည္႔ေန႔တြင ္ ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္ၾကပါလိမ္႔မည္။ 
ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာလွ်င ္ ေရာင္းရသည္႔ ပစၥည္းအေရအတြက္လည္း ေလွ်ာ့နည္းလာပါလမိ့္မည ္
ျဖစ္သည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေႏြဦးကာလ ေက်ာင္းနားခ်ိန္ မတိုင္မ ီ အတန္းတက္သ ူ
အေရအတြက ္ ပုံမွန္ထက္ ေလ်ာ့နည္းပါလမိ့္မည္။ ကိစၥရပ္အသီးသီး၏ အေျဖမွာ အတတူပူင္ 
ျဖစ္သည္။ ကုန္က်မႈျမင့္မားလာေလ ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလာေလ ျဖစ္သည္။  

အလားတူပင္ အက်ိဳးေက်းဇူး ပိုုမ်ားသည္႔အရာကို ု လူတို႔က ပိုမိုေရြးျခယ္လာၾကသည္။ 
လူတစ္ဥးီသည္ ေငြတျပားထက္ ေငြတစ္မတက္ိသုာ ကုန္းေကာကလ္ိုၾကပါသည္။ စာသင္ခနး္တြင္ 
သင္ၾကားေနသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ပါမည္႔ သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္ပါက 
စာသင္သားမ်ား သင္ခနး္စားတြင္ ပိုမိုအာရုံစိကု္ၾကပါလိမ့္မည္။ စားသုံးသူတို႔သည ္ေစ်းႏႈန္းသကသ္ာ၊ 
၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ၿပးီ အိမ္ႏွင္႔နီးသည္႔ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ပိုမို၀ယ္ယတူတ္ပါသည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အလပု္ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ အက်ိဳးရိွရွေိဆာင္ရြကမ္ႈအတြက ္ဆုလုာဒ္မ်ားရရိွႏိုုင္သည္႔အခါ 
အလုပက္ို ု ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ပိုုလုုပလ္ာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤရလဒ္မ်ား အားလုံးမွာ 
ႀကိဳတင္မနွ္းဆလိုု႔ရႏိုင္ေသာ ေဘာဂေဗဒ၏ အေျခခံယူဆခ်က္ျဖစ္သည့္ ”မက္လုံးမ်ား”၏ 
အေရးပါမႈကို ုထင္ဟပ္ေနျခင္းသာ ျဖစသ္ည္။ 

ဤအေျခခံယူဆခ်က္က ေစ်းကြကတ္ြင ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ 
ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူမ်ားအၾကား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ု ေပါင္းစည္းေပးသည္႔ မက္လုံးအေျပာင္း 
အလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚပံုုကိုု ရွင္းလင္းေပးပါသည္။ ၀ယ္သူမ်ားက ပစၥည္းႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုုအုား 
ေရာင္းသူပံ႔ပိုုးေပးလိသုည္႔ အေရအတြက ္ (သိုု႔မဟုုတ ္ထုုတ္လုပု္ႏိုုင္သည)္ ထက ္ ပိုမို၀ယ္ယလူိုလွ် င ္
ယင္း၏ေစ်းႏႈန္းလည္း စတင္ျမင့္မားလာမည္ျဖစပ္ါသည္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလာသည့္အခါ 
ေရာင္းသူမ်ားက ပိုုမိုုထုတု္လုုပ္ေရာငး္ခ်လာၾကၿပီး ၀ယ္သူမ်ားက ေလ်ာ႔၍ ၀ယ္လာၾကမည္ျဖစ္သည။္ 
ျမင့္တကလ္ာသည့္ ေစ်းႏႈန္းသည ္ ေနာကဆ္ံုုးတြင္ ၀ယလ္ိုအားႏွင့္ ထုတလ္ုပအ္ား ပမာဏတုိ႔ 
ညီမွ်သည္အထ ိေရာက္ရွသိြားေစၿပီး ယင္းမွ်ေျခတြင္ ေစ်းႏႈနး္လည္း တည္ၿငိမ္သြားပါသည္။ 

ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္႔ဘက္မ ွ စတငလ္ွ်င ္ မည္ကဲ႔သိုု႔ ျဖစ္လာမည္နည္း။ ေစ်းႏႈနး္မ်ား အလြနႀ္ကီး 
ျမင့္ေနလွ်င ္ ထုုတ္လုပု္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ကုနပ္စၥည္းမ်ား စုပုံလာသည္ကို ု ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ႔ေရာငး္ရလိမ္႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားေၾကာင္႔ စားသံုုးသူမ်ား 
ပိုမို၀ယယ္ူေစရန္ တြန္းအားေပးေသာ္လည္း ေလွ်ာ့ေစ်းေၾကာင္႔ ထုတု္လုုပသ္ူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ 
နည္းလာမည္ ျဖစ၍္ ထုတ္လုပသ္ူမ်ားအေနျဖင္႔ ေလ်ာ႔၍ထုတလ္ုပ ္ လာေစပါလိမ့္မည္။ တဖန္ 



ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲက စားသုံးသူ၏ ၀ယလ္ိုအားႏွင့္ ထုတလ္ုပ္သ၏ူ ေရာင္းလိုုအားပမာဏအား 
ညီမွ်ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ်ေျခသို႔ ေရာကလ္ာလွ်င္ ေစ်းႏႈနး္တည္ၿငိမသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၀၈ ခုုႏွစ ္ ေႏြရာသတီြင ္ ဓာတဆ္ီေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ ျမင့္မားလာျခင္းကိ ု သတိရပါ။ 
ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ဓာတဆ္ီေစ်းႏႈနး္မ်ား ျမင့္မားျခင္းဒဏက္ိ ု လူအမ်ားက ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း 
ဓာတဆ္ီဆိုငမ္်ားတြင္ တန္းစီမႈ မပ်က၊္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အသြားအလာ မပ်က္ခဲ႔ေပ။ အေၾကာင္းမာွ 
ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ဆီ၀ယ္ယူစရတိ ္ပိုမိုကုနက္်လာေသာေၾကာင္႔ စားသုးံသ ူအမ်ားစုမွာ 
အေရးမပါသည့္ သြားလာမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ကားအတူတေူပါင္းၿပီး 
စီးခဲ့ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် စားသုံးသူမ်ားသည္ 
ကုုန္က်စရတိ္ေလ်ာ႔ခ်ရန္အတြက ္ ေလာင္စာသက္သာသည့္ ကားအေသးစားမ်ားကုိ ပိုမို 
အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ၀ယ္သူမ်ားက ေလာင္စာ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းကိ ု တုန္႔ျပန္သည့္ နည္းတ ူ
ေရာင္းခ်သူမ်ားကလည္း တုန္႔ျပန္ခဲၾ့ကသည္။ ေလာင္စာ ထုတလ္ပု္ပံ့ပိုးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက 
တူးေဖာ္ထုတု္လုုပ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္း၊ ရွရိင္းစြဲတြင္းမ်ားမွ ေရနံမ်ား ပိုမိုေဖာ္ထုုတ္ရန္ 
နည္းပညာအသစ္မ်ား အသုံးျပဳလာျခင္း၊ တြင္းအသစ္မ်ား ေတြ႕ရိွရန္ ပိုမို အားထတု္လာျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဓာတဆ္ီေစ်းေကာင္းသည္႔အတြက ္ လိုအပသ္ည့္ ပမာဏရရန္ 
ထုတလ္ုပ္သည့္ပမာဏ တိုးျမငွ့္ခဲ့ၾကသည္။ အဆံုုးသတတ္ြင ္ ထုတ္လုပ္ေရာငး္ခ်မႈ 
မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရနံစိမ္းႏွင့္ ဓာတ္ဆေီစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာသည္။ 

မက္လုံးမ်ား၊ စြဲေဆာင္မႈမ်ားသည ္ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္လည္း လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေပသည္။ 
ကုုန္တိုကု္ႀကးီတြင္ ေစ်း၀ယ္သတူစ္ဦး၏ အျပဳအမူသည ္မဲရုံတြင္ မဲဆႏၵေပးသူတစ္ဥးီ၏ အျပဳအမူႏွင္႔ 
ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွသိေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ သာမာန္အားျဖင္႔ မဲဆႏၵေပးသူမ်ားသည္ 
ကုုန္က်စရတိ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိနထ္ိုုးၿပီး သတူို႔၏ ပုုဂၢလိက အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု 
အေကာင္းဆံုုးေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုုိင္မည္ဟ ု ယုံၾကညသ္ည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ 
ႏိုင္ငံေရးကုိယ္စားလွယေ္လာင္းမ်ားကိုသာ ေထာက္ခံၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းလိုု႔ရႏုုိင္သည္႔ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်ငး္ ကုနက္်စရိတ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိန္ထိုုးၾကည္႔သည္႔အခါ နည္းေနပါက 
မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ယင္းႏုိင္ငံေရးကုုိယ္စားလယွ္မ်ားကိုု၊ ေပၚလစီမ်ားကို ုမေထာက္ခံၾကေပ။ ဥပမာ 
သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြန္အခမ်ားမွ ကင္းလြတခ္ြင့္ရၿပီး 
သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မဟုတသ္ူမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာပုုဂၢိဳလ္မ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္႔အခါ 
သမဂၢအဖြဲ႔၀င္မဟုုတသ္ူမ်ားက ျပငး္ျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္တတ္ၾကသည္ဟု ု စစ္တမ္းမ်ားက 
ေဖာ္ျပေနသည္။ အလားတူပင ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုုမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ေဆး၀ါးကုသမႈ အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္မ်ားကို ျဖတေ္တာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဆန္႔က်င ္
မဲေပးခ႔ဲၾကသည္။ 



မက္လုံးမ်ား၏ အေရးပါမႈကိ ု မ်က္ကြယ္ျပဳႏုုိင္သည္႔ နည္းလမ္းမရွေိခ်။ မက္လံုုးမ်ားကိုု 
စိတ္၀င္စားသည္မွာ လူသားတိုု႔၏ သဘာ၀သာျဖစ္သည္။ ဥပမာ အရင္းစနစ္ကဲ့သို႔ပင္ ဆိုရယွလ္စ္ 
စနစ္တြင္လည္း မကလ္ုးံမ်ားက အေရးႀကီးပါသည္။ တခ်ိနက္ ယခငဆ္ိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စတုြင ္
မွန္စက္ရု ံ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ ၎တိုု႔ထုတလ္ုပ္သည့္ မွန္ခ်ပ္တနခ္်ိနေ္ပၚ မူတည၍္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔၏ ၀င္ေငြမ်ားသည္ မွန္ခ်ပအ္ေလးခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည ္
ေနေသာေၾကာင့္ စကရ္ုံအမ်ားစုသည္ မွန္ခ်ပအ္ထူမ်ားထတု္လုုပ္ခဲ႔သျဖင္႔ မွန္မ်ားမွာ တဖကေ္ပါက္ 
ေအာင္ပင ္ မျမင္ရေတာ႔ေပ။ မွန္ခ်ပမ္်ားကို ု စတုရန္းမတီာမ်ားအရ ပိုုက္ဆံရွငး္ေပးသည္႔ ပံုုစံျဖင္႔ 
ေျပာင္းလဲက်င္႔သံုုးသည္႔အခါ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းေအာကတ္ြင ္ ဆိုုဗီယက္မွနလ္ုုပ္ငန္းမ ွ
မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အလြနပ္ါးလႊာသည့္ မွန္ခ်ပ္မ်ား ျပဳလုပခ္ဲ့ၾကသျဖင္႔ မွန္မ်ားမွာ 
ကြဲအကလ္ြယ္ခဲ႔သည္။ 

မက္လံုုးမ်ားသည္ ေလာဘႀကီးေသာ၊ မိမိအတၱကိုသုာ ေရွ႕တန္းတင္ေသာ လူတိုု႔အတြက္သာ 
အေရးပါသည္ဟု ု လတူစ္ခ်ိဳ႕က အထငရ္ွိၾကသည္။ ယင္းသိုု႔ သံုုးသပ္လွ်င ္ မွားပါသည္။ 
လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ အလုုပ္လုုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အတၱစတိ္ျဖင့္၊ အခ်ိဳ႕က 
ကုသိလု္စိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ အတဗၱဟိုျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုယက္်ိဳးစြန္႔ျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈႏွစ္မ်ိဳး 
စလံုုးသည ္တစ္ဦးခ်င္း ကုန္က်စရတိ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအလုုိက ္လႊမ္းမိုုးမႈ ရွိသည္။ ဥပမာ 
အတၱဘကက္ၾကည္႔ၾကည္႔၊ ကိုယက္်ိဳး စြန္႔သည္႔ဘကက္ၾကည္႔ၾကည္႔ လူတစ္ဦးသည ္ ေရစီးသန္ေသာ 
ႏိုင္အာဂရာ ေရတံခြန္တြင္ နစ္ေနေသာ ကေလးငယ္ထက ္ (၃) ေပသာနက္သည့္ ေရကူးကန္တြင ္
နစ္ေနေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ကိ ု ကယတ္င္ရန ္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္သည္။ လုိအပ္ေနသမူ်ား 
ေတြ႔ပါကလည္း အေကာင္းဆုံးအ၀တ္အစားမ်ားကုုိ စြန္႔က်ဲျခင္းထက ္ တပတႏ္ြမ္းမ်ားကိုသုာ 
ေပးကမ္းၾကလိမ္႔မည္ျဖစသ္ည္။ 

မာသာထရီဇာအား ေလာဘႀကီးသည္ဆိုုသည္႔ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မညသ္ကူမွ် စြပ္စြဲၾကမည္ 
မဟုုတ္ေသာ္လည္း သူမကိုယ္ပိငု္စတိ္၀င္စားသည္႔ အေၾကာင္းတရားမ်ားက မက္လုံးမ်ားအား 
တံုု႔ျပန္ေစခဲ႔သည္။ မာသာ ထရီဇာ၏ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ကသုိုလ္ျဖစ ္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕သည္ 
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွ ိ အိုးမဲ့အမိ္မဲ့မ်ားအတြက္ နားခုိရာတစ္ခ ု ဖြင့္လွစ္ေပးရန ္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ 
(မလိုုအပ္သည္႔) အေဆာကအ္ဦး ျပင္ဆင္မႈစရတိ ္ မတန္တဆကုနု္ကုုန္က်သံုုးစြဲရန္ 
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က ေတာင္းဆိုုခဲ႔သည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ သာသနာျပဳအဖြဲ႔က စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ေက်ာခုုိင္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ကူညီသည္႔ သႏိၵ႒ာန္ခ် 
လူမႈေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုုတရာ မရွိေပ။ ဆံုုးျဖတခ္်က္သည ္ မက္လုံးမ်ား 
ေျပာင္းလဲမႈကိုုသာ ထင္ဟင္ေစသည္။ နယူးေယာက္ရွ ိ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ကူညီသည္႔စရိတ ္
ႀကီးျမင့္လာသည့္အခါ သူမ၏အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းက 
ပိုေကာင္းမြန္မည္ဟ ု မာသာထရီဇာ ဆုံးျဖတခ္ဲ့ေလသည္။၁ မိမိတို႔အေနျဖင္႔ ေလာဘႀကီး၍ 



ရုုပ္၀တၳဳမ်ားကို ုမက္ေမာသည္ျဖစ္ေစ၊ ကရုဏာအျပည္႔ျဖင္႔ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုုး ရြက္ေဆာင္လိုုသည္ 
ျဖစ္ေစ စြဲေဆာင္မႈမကလ္ံုုးမ်ား ေျပာင္းလဲမႈကို ု လိုုက၍္ မိမိတိုု႔၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း 
အလုုိက္သင္႔ ေျပာင္းလသဲြားေပသည္။ 

 

၂  ဘယ္အရာမွ အလကား မရပါ။ 

လူသားတိုု႔၏ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သံုုးစြဲရသည္႔ အရင္း 
အျမစ္မ်ားသည္ အကန္႔အသတရ္ွိၿပီး လူသားတိုု႔၏ လိုုခ်ကတ္ပ္မကမ္ႈမွာ အကန္႔အသတ ္ မရွိေခ်။ 
အ၀တ္အစားသစ္မ်ား၊ ဇိမ္ခံေလွတစ္စးီ လိုုခ်ငသ္လား သို႔မဟုတ ္ ဆြစ္ဇလန္ႏုုိင္ငံ 
အက္ပတ္ေတာင္တနး္မ်ားတြင ္ အပန္းေျဖ လိုပါသလား။ အားလပ္ခ်ိန္၊ အပန္းေျဖမႈႏွင့္ 
ခရီးသြားဖုုိ႔ကိုေုရာ ဆႏၵရွိပါသလား။ ကိယု္ပိုင္ကား သစ္ႀကီးကိုု ေမာင္းဖို႔ေရာ စိတ္ကူးယဥ္ဖူးပါသလား။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုမွာ ယင္းအရာ၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ားအားလုုံးသာမက က်န္သည္႔အရာမ်ားစြာတုုိ႔ကိုပါ 
ရလိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည ္ အခ်ိန္အပါအ၀င္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးမႈေၾကာင္႔ 
အကန္႔အသတ္ျဖင္႔သာ ေနထုုိင္ၾကရသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်ငသ္ည့္ အရာ၀တၱဳမ်ား အားလံုုးကိုု မတတ္ႏုုိင္သျဖင္႔ ေရြးခ်ယယ္ရူသည္႔ 
အေနအထားတြင္သာ ရွိပါသည္။ အခမဲ့စားရသည္႔ ေန႔လည္စာဟူ၍ မရွိပါ။ တစ္စံုုတစ္ခကုို ေရြးခ်ယ္၊ 
ျပဳလုပ္သည္႔အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျခားလုုိခ်ငေ္သာ၊ တန္ဖိုးထားေသာ အရာတခုု၊ 
လုုပ္ကိုုင္ျခင္းကို ု စြန္႔လႊတ္လိုကု္ရပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ 
ကုုန္က်မႈအားလုုံးကိုု လက္လြတ္လိုကု္ရေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား (opportunity cost) ဟု ု
သံုုးႏႈန္းၾကသည္။ 

ကုန္က်မႈမ်ားစြာကုိ ေငြေၾကးျဖင့္ တိုငး္တာၾကၿပီး ယင္းေငြေၾကးမ်ားသည္လည္း လကလ္ြတ ္
လိုုက္ရေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းတစ္ခု ု၀ယ္ယူရာတြင္ ေငြေၾကးသံုုးစြဲလိုုကသ္ျဖင္႔ 
အျခားပစၥည္းအား ၀ယ္ယသူုံးစြဲျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထိုု႔ျပင္ တစ္စုံတစ္ခုလုုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေၾကး 
ကုန္က်မႈမရွသိျဖင္႔ ဘာမွမကုုနက္်ဟူ၍ ေျပာလုုိ႔မရေပ။ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ လွပသည့္ ညေန 
ဆည္းဆာ ခံစားရန္ သငက္ ေငြသံုးစြဲစရာ မလိုေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအတြက ္အခြင့္အလမ္း 
ကုန္က်မႈတစ္ခုကေတာ့ ရွိေနသည။္ လမ္းေလွ် ာက္ထြကရ္ငး္ ေန၀င္ခ်ိနက္ို ု ၾကည္႔ရႈခံစားရာတြင္ 
ပိုုက္ဆံမကုုနေ္သာ္လည္း လကလ္ႊတ္လိုကု္ရေသာ ကုုနက္်မႈေတာ႔ရွိသည္။ လမ္းေလွ်ာက္မႈကိုု 
ေရြးလိုကု္သည္႔အတြက္ အျခားေသာ မမိိတန္ဖိုုးထားသည္႔ အရာတခ်ိဳ႕ကို ု စြန္႔လႊတ္လိုကု္ရပါသည။္ 
ဥပမာ လူမမာ သူငယ္ခ်ငး္ထ ံအလညအ္ပတသ္ြားျခင္း သို႔မဟုတ ္စာဖတ္ျခင္း။ 



အခ်ိဳ႕ေသာ အရာမ်ားမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးသျဖင္႔ ကုန္က်မႈအား လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး 
လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ဆိုေုသာ ရပတ္ည္ခ်က္ကုုိ မၾကာခဏ ၾကားရတတ္ပါသည္။ 
ယင္းေဖာ္ျပခ်က္သည ္ မွန္သလိုရွိၿပီး မမိိတန္ဖုိးထားသည့္ အရာမ်ားအား အျခာသူမ်ား၏ ပိုုက္ဆံျဖင္႔ 
အစိုးရက ျဖည္႔ဆည္းေပးရန္အတြက ္ ဆြဲေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား လက္လြတ္ဆံုုးရံႈးလိုကရ္သည္ကို ု သိျမင္လာသည္႔အခါ 
ကုုန္က်မႈကို ု မဆင္မျခင္လ်စ္လ်ဴရႈခဲ႔သည္မွာ ေပၚလြင္လာပါသည္။ ကုနက္်မႈမ်ား ထည့္မစဥ္းစားဘ ဲ
လုုပ္ေဆာင္္ျခင္းသည ္အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရိွသည္ကိ ုမစဥ္းစားဘဲ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ 

စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပသ္ူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ ကုနက္်မႈမ်ား ရွိပါသည္။ 
စားသုံးသူမ်ားအတြက ္ ကုုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းသည ္ ကုန္က်စရတိ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစား အျခားပစၥည္းမ်ား 
၀ယ္ယလူိုုမႈႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေစသည္။ ကုန္က်မႈမ်ားကိ ု မစဥ္းစားလွ်င ္ မိမိတို႔သည ္ မလိုုအပ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကိုုသာ မွားယြင္းစြာ ၀ယ္ယူႏုိင္ဖြယ ္ ရွိပါသည္။ ဆိုုလိုသုည္မွာ မိမတိန္ဖိုုးထားေသာ 
၀ယ္သင္႔၀ယထ္ိုုကသ္ည္႔ ပစၥညး္မ်ားအစား အျခားေသာသိပအ္သံုုးမ၀င္သည္႔ပစၥည္းမ်ားကိုု 
၀ယ္ယူမသိည္႔အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္လည္း ကုန္က်မႈမ်ား ရိွပါသည္။ ကုုန္ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အသံုးျပဳရသည့္ အရင္းအျမစ္ ကုန္က်မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ အိမ္သစ္တစ္လံုး 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပ်ဥ္၊ သံမဏိ၊ ေက်ာက္ျပားက့ဲသို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳလုုိက္သျဖင္႔ 
ေဆးရံုႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သုုံးစြဲႏုုိင္သည္႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ႔နည္းသြားသည္။ 
ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မားလာျခင္းသည္ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား အျခားေသာ 
ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာ သုုံးစြဲၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အျမတ္ရွာသည္႔ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အဆုုိိပါ အခ်က္ျပမႈမ်ားကုုိ အေလးဂရုုျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ 
အစုုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အခြန္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ 
အသားမက်မႈမ်ားကုုိ ကူညီေပးသည္႔အခါ ယင္းအခ်က္ျပမႈမ်ားကုုိ ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ေစႏုုိင္သည္။ 
အစုုိးရ၏ အဆုုိပါထိန္းေက်ာင္းမႈ မူ၀ါဒမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ ခ်န္ိခြင္လွ်ာ ညီသြားသည္႔အခါ 
ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ စားသုုံးသူမ်ား တန္ဖုုိးထားေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား ထုုတ္လုုပ္ရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ 
သုုံးစြဲေစရန္ လမ္းေက်ာင္းေပးမႈကုုိ အားေပ်ာ႔သြားေစသည္။ 

အျခားသမူ်ားမွ အကုနု္အက်ခလံွ်င္ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ ္ အဖြဲ႕တစ္ခအုတြက ္
ကုန္စညမ္်ားကိ ု အခမဲ႔ ပံ႔ပိုုးႏိုုင္ပါလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ အမွနမ္ွာကုနက္်စရိတ္မ်ားကိုု 
လကလ္ႊဲလက္ေျပာင္း လုုပ္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းစရိတ္မ်ားကို ု ေလွ်ာခ့်ေပးလိုကုသ္ည္၊ 
အခမဲ႔ေပးလိုကု္သည ္မဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား မၾကာခဏဆိုသလိ ု ”အခမဲ ့ပညာေရး”၊ ”အခမဲ့ 
ေဆးကသုခြင့္” သို႔မဟတု ္ ”အခမဲ ့ အိုးအိမ”္ စသည္ျဖင္႔ ေျပာဆိတုတၾ္ကသည္။ ဤစကားရပ္မွာ 



အဓိပၸါယ္ ေကာကလ္ြဲေစပါသည္။ ယင္းအရာမ်ားမွာ အလိုအုေလ်ာက ္ ျဖစ္လာသည္ မဟုုတေ္ပ။ 
၎တို႔ကို ျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ ရွားပါးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ု သံုုးစြဲရပါသည္။ 
စာသင္ေက်ာင္းအတြကသ္ုံးသည့္ အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ လုပ္အားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အစားအေသာက္မ်ား ထုုတလ္ုုပ္ရနအ္တြက ္ သို႔မဟုတ ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ သို႔မဟုတ ္
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င ္ ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္  သို႔မဟတု္ ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက ္
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာကလ္ုပ္ရန္ ကုနက္်စရတိ္သည္ အဆိုပုါ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သံုုးစြဲမႈအား စြန္႔လႊတလ္ုုိက္ရျခင္းပင ္ ျဖစသ္ည္။ အစုိးရက ကုနက္်စရတိ္မ်ားကိုု 
လကလ္ႊဲလက္ေျပာင္း လုုပ္ေပးႏုုိင္ေသာ္လည္း ကုုန္က်စရတိ္ကိုုမ ူမေရွာင္ရွားႏုိင္ေပ။ 

ကာလေရြ႕လ်ားလာသည္ႏွင္႔အမွ် လူသားတို႔သည္ ပိုမိုုေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ေတြ႔ရွိလာၾကၿပီး ရွားပါးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိလည္း အလိုုရွသိည္႔ ကုန္စည္မ်ားႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသိုု႔ 
ေျပာင္းလဲႏုုိင္သည္႔ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ု ေဖာ္ထုုတလ္ာၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစေ္ပါင္း ၂၅၀ 
အတြငး္ မလံုုေလာက္မႈ အခကအ္ခဲကိ ု ေျဖေလွ်ာ႔ႏုုိင္ခဲ႔ၿပီး လူေနမႈဘ၀ အရည္အေသြးကိ ု
ျမွင့္တင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူသားတိုု႔သည ္အေျခခံအခ်က္ကိုုမ ူမေျပာင္းလဲႏုုိင္ေပ။ မိမိတိုု႔သည္ 
ရွာပါးမႈႏွင္႔ ဆကလ္က္ရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံေရးအရ အားေကာင္းေသာ  အထူး 
အက်ိဳးစီးပြားအုုပ္စုုုုမ်ားအား ၎တိုု႔၏အက်ိဳးစီးပြားကိုု ျမငွ့္တင္ေပးရန္အလိုု႔ငွာ ေစ်းကြက၏္ အေျခခံ 
စည္းမ်ဥ္းျဖစသ္ည္႔ ေစ်းကြက္၏ အခ်က္ျပမႈမ်ားကိုိ ေက်ာခုုိင္းခြင္႔ေပးျခင္းထက္ ေစ်းကြက္တြင္ 
လုုပ္ကိုုငေ္နသူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္၏ အခ်ကျ္ပမႈမ်ားကို ု အေလးထားေဆာင္ရြက္ေစသည္႔အခါ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ုအေကာင္းဆံုုး အသံုုးခ်ေစပါသည္။ 

 

၃  အဆင္႔ဆင္႔ ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ 

မိမိတုိ႔အေနျဖင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အက်ိဳးရလာဒ္အမ်ားဆံုုး ရရွိလိုလွ်င ္ကုန္က်စရတိ္ထက ္အက်ိဳး 
ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမည့္ လုပ္ရပမ္်ားလုပေ္ဆာင္သင့္ၿပီး ထိုကသ္င့္သည္ထက ္ပိုမိုကုန္က်မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ု
ေရွာင္ရာွးသင့္ေပသည္။ ဥပမာ အိမ္တစလ္ုံး၀ယလ္ုိသည့္ မသိားစတုစ္စုသုည ္ နာရီမ်ားစြာ 
အလုုပလ္ုပ၍္ ေငြရာွျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ အျပင္ထြကစ္ားျခင္းတို႔တြင ္ ေခြ်တာျခင္းျဖင္႔ 
အိမ္တန္ဖိုးုအတြက ္ ကနဦး လက္ငငး္ေငြေပးေခ်ႏုုိင္ရန္ ေငြစုေဆာင္းရေပမည္။ 
ေကာလိပ္သြားလိုသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားတုိ႔သည္လည္း ေကာလိပ္သြားတက္ရန္ 
စိတ္မ၀ငစ္ားသည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ဗီြဒီယုဂိိမ္း ေလ်ွာ႔ကစားၿပးီ စာပိုုက်က္ရေပလိမ္႔မည္။ 
ယင္းသုိ႔ ကုနက္်မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈတုုိ႔အား ခ်ိန္ဆျခင္းသည ္ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးခ်င္းအတြက္ျဖစေ္စ၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအုတြက္ျဖစေ္စ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုုးအတြက္ျဖစ္ေစ အလြန္အေရးႀကီး 
လွေပသည္။ 



ေရြးခ်ယ္မႈအားလုံးနီးပါးသည္ တဆင္႔ခ်င္း ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္သည။္ တထိုုငတ္ည္း 
ဆံုုးျဖတ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတု္ပ ဲအေျခအေနအလိုကု ္လိုုတိုုး၊ ပိုုေလွ်ာ႔ လုုပျ္ခင္းမ်ိဳးျဖစ္္သည္။ 
”အဆင္႔ဆင္႔”ဟူသည့္ စကားလုးံ သည္ ”ထပ္ဆင့္တိုး” ဟသူည္႔ အဓိပၸါယ္္ သက္ေရာက္ပါသည။္ 
”ပစၥည္းတစခ္ုု ထပ္တိုုးထုတလ္ုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ ၀ယ္ယျူခင္းအတြက ္ ကုုန္က်စရိတ ္ မညမ္ွ်  
ထပ္တိုးလာမည္နည္း။” အဆင္႔ဆင္႔ ဆုံးျဖတရ္ာတြင္ အႀကီးစားႏွင္႔ အေသးစားေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ပါ၀င္တတသ္ည္။ ”ေနာက္ထပ္တစယ္ူနစ”္ ဆိရုာ၀ယ ္ ရွပ္အကၤ်ီသစတ္စ္ထည္၊ အိမ္သစ္တစ္လုးံ၊ 
စက္ရုံသစ္တစ္ရံုု သို႔မဟတု ္အထကတ္န္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဆိုုလွ်င ္မညသ္ည္႔အေရးကစိၥတြင ္
အခ်ိန္ပိုေပးျခင္း ျဖစသ္ည္။ 

မိမိတိုု႔၏ ဆံုုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ အစာစားမလား၊ အ၀တ္၀တမ္လား ဆိုုသည္႔ အစြန္း 
ႏွစ္ဘက ္ ေရြးျခယ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုုတေ္ပ။ ဆိုုလိုုသည္မွာ အစားစားဖို႔ ကိုယ္ဗလာႏွင္႔ ေနရသကဲ႔သိုု႔ 
မဟုုတ္ေပ။ ယင္းအစား အ၀တ္အစားေလွ်ာ႔၀ယ္ၿပီး သိုု႔မဟုတု ္ အျခားအရာမ်ားတြင္ ေလွ်ာ႔သံုုးၿပီး 
အစား ပိုစားျခင္းမ်ိဳး ျဖစသ္ည္။ မိမိတိုု႔သည္ ဆုးံျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အစားအေသာက္ စုစုေပါင္း 
ကုုန္က်စရတိ္ႏွင့္ အ၀တ္အစား စုစုေပါငး္ကုုန္က်စရတိ္တို႔ကိ ု ႏႈိင္းယဥွသ္ည္ မဟုတု္ပါ။ 
စက္ရုံသစ္တစ္ခု တညေ္ဆာက္မည့္ အမႈေဆာင္အရာရိွတစဥ္ီးသည ္ စက္ရုံသစမ္ ွ ရရွိလာမည္႔ 
အက်ိဳးအျမတ္သစ္မ်ား (ဥပမာ ထပ္တိုး ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိလာမည္႔ ၀င္ေငြမ်ား)ကို ု
ကုန္က်စရတိ္အသစ္မ်ားထက္ (ဥပမာ အေဆာက္အဥသီစ ္တည္ေဆာက္ျခင္း ကုနက္်စရတိ္မ်ား)ႏွင္႔ 
ႏိႈင္းယွဥ၍္ ထပ္တိုုးလာမည္႔ အက်ိဳးအျမတ္ ထပမ္ံကုုန္က်မည္႔ စရိတ္ထက ္မ်ား၊ မမ်ား စဥ္းစားပါလိမ့္ 
မည္။ အက်ိဳးအျမတ ္ အပိုုထြက္မလာလွ်င ္ စက္ရံုုသစ္မတည္ျခင္းက အမႈေဆာင္အရာရွိႏွင့္ ၎၏ 
ကုမၸဏီီအတြက ္ပိုသင္႔ေတာ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးလုပေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႏိုုင္ငံေရး 
ဆံုုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားသည္လည္း ထပ္တိုးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင္႔သာ ခ်ိန္ထိုုးစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က ္ဥပမာတစ္ခုုမွာ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ရွင္းလင္းရန္ မည္မွ်အားထုတ္မည္ကိုု 
သတ္မတွ္ေပးျခင္း ျဖစသ္ည္။ ညစ္ညမ္းမႈကို ု မည္မွ်အတိုုင္းအတာထသိာ ခြင့္ျပဳပါသလဲဟုု ေမးလွ်င္ 
လူအမ်ားစုုက ”လုံး၀ ခြင့္မျပဳသင့္” ဟ ုတုန္႔ျပန္ၾကလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈကို ုသုည 
အထိ ေလွ်ာခ့်သင့္သည္၊ ညစ္ညမ္းမႈလံုုး၀မရိွသင္႔ဟ ု ဆုိလိုုျခင္း ျဖစသ္ည။္ မဲရုံတြင္လည္း ထိုနည္း 
အတိုင္း မဲေပးတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထပ္ဆင္႔တိုုး သေဘာတရားက ယင္းသိုု႔ ဆံုုးျဖစ္ျခင္းသည ္
အလြနအ္ကၽြ ံျဖဳန္းတီးရာေရာကသ္ညဟ္ုု ေဖာ္ညႊန္းပါသည္။ 

ေလထုညုစည္မ္းမႈမ်ားရိွ၍ ေလေကာင္းေကာင္းမရွဴႏုုိင္ပ ဲ အသက္ရႉမ၀ျဖစ္သည ္ ဆုိပါစို႔။ 
ထိုအခါ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာခ့်ျခင္းမ ွ ရရွိလာမည္႔ ကနဦးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ အလြန ္
ႀကီးမားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသိုု႔ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ကနဦးကနုက္်စရတိ္ထက ္ မ်ားစြာသာလြန္ေနမည္ 



ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ညစ္ညမး္မႈ က်ဆင္းလာသညႏ္ွင္႔အမွ် ရရွိလာမည္႔ ထပတ္ိုးအက်ိဳး 
ေက်းဇူးသည္လည္း က်ဆင္းလာမည္။ ပိုမိုသန္႔ရွင္းသည့္ ေလထုရရွိလာလွ်င ္ အက်ိဳးရိွဆ ဲ (ဥပမာ 
အလွမ္းေ၀းေသာ ေတာင္တန္းမ်ားကုိ ျမင္လာႏုိင္မည္) ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအက်ိဳးသည္ အသက္ရွဴ 
မ၀ျခင္းမ ွ ကာကြယတ္ားဆီးေပးျခင္းေလာက ္ တန္ဖိုးရွေိတာ႔မည ္ မဟုတ္ေပ။ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ 
အလံုုးစံုု မကင္းရွင္းခင ္ အေနအထားတစ္ခုတုြင ္ ေလထုညုစည္မ္းမႈအား ဖယ္ရွားျခင္းမွ ရရွိလာမည္႔ 
ထပ္တိုုးအက်ိဳးေက်းဇူး မရွိသေလာက္အထ ိျဖစသ္ြားလိမ္႔မည္။ 

တစ္ဖကတ္ြင ္ ေလထုညုစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ ွ ရရွိလာမည္႔ ထပ္တိုုးအက်ိဳးေက်းဇူး 
က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ထပ္ေဆာင္းကုနက္်စရတိ္က ျမင့္တကလ္ာမည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္ေဆာင္း 
ကုန္က်စရတိ္သည ္ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈအား အနည္းငယပ္ိုေလွ်ာရ့နအ္တြက ္ စေတးလိကု္ရသည့္ 
အျခားအရာမ်ား၏ တန္ဖုိးျဖစ္ေပသည္။ ထပ္တိုးအက်ိဳးေက်းဇူးသည္ ေလထုအရညအ္ေသြး 
ပိုုေကာင္းလာသည္႔၊ ေလအနညး္ငယ ္ ပိုသန္႔လာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ေလပိုုမိုသုန္႔ရွင္းေစရန္ 
ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မႈသည္ ထပ္တိုုးအက်ိဳးေက်းဇူးထက ္ ပိုမ်ားသည့္အခါ ညစ္ညမး္မႈအား ထပ္မ ံ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည ္အခ်ည္းႏီွးပင္ ျဖစသ္ြားသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ထပ္မံေလ်ာ႔ခ်ရန ္မသင္႔ေတာ႔ေပ။ 

ေလထညုစည္မ္းမႈ ဥပမာအတြက္ အေျခအေနတစ္ရပက္ို ု စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ေလထု 
ညစ္ညမ္းျခငး္က ေဒၚလာသန္း (၁၀၀)ဖိုး ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေလထုညစည္မ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အတြက ္ ေဒၚလာ ၁ သန္းမွ်သာ သံုုးစြဲသညဆ္ိုုပါဆိုု႔။ ယင္းအေနအထားအရ ေလထညုစ္ညမ္းမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက ္မိမိတို႔အေနျဖင္႔ အနည္းငယ္သာ သို႔မဟုတ ္အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ေနသလား။ 
လူအမ်ားစုက ေလထုုညစည္မ္းမႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရးအတြက္ သုံးစြဲသည္မွာ အလြန္နည္းသညဟ္ ု
ေျပာဆိုၾကပါလိမ္႔မည္။ မွန္ေကာင္း မွန္ေပလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အရေတာ့ မေျပာႏုုိင္ပါ။ 

ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ဖိုး ပ်က္စီးမႈက စစုုေပါင္းပ်ကစ္ီးမႈ ျဖစ္သည္။ ကုန္က်မႈေဒၚလာ ၁ သန္း 
သည ္ စုစုေပါင္း သန္႔ရွငး္ေရးကုနက္်မႈ ျဖစသ္ည္။ ဘာဆကလ္ုပ္ရမည္ကိ ု အခ်က္က်က်ဆံုးျဖတ္ရန္ 
အတြက ္ မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ ေလွ် ာ႔ခ်ေရးမွရရွလိာမည္႔ ထပတ္ိုုးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိ ု သိရွိရန္ႏွင့္ 
ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မႈကိ ုသိရွိရနလ္ုိပါသည္။ ေလထုညစည္မ္းမႈ ေလွ် ာ့ခ်ျခင္းအတြက ္ေနာကထ္ပ ္၁၀ 
ေဒၚလာ သုံးစြဲျခင္းက ၁၀ ေဒၚလာမက အဖိုးထိကုလ္ွ်င ္မိမိတို႔အေနျဖင္႔ ပိုမုိုုသုံးစြဲသင့္ပါသည္။ ထပတ္ိုး 
အက်ိဳးေက်းဇူးက ထပ္ေဆာင္းကုနက္်မႈထက ္ သာလြန္ေနေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ သို႔ေသာ္ 
ညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေနာကထ္ပ ္ ၁၀ ေဒၚလာက ၁ ေဒၚလာဖုိးသာ အက်ိဳးရိွပါက 
ညစ္ညမ္းမႈအား ဆကလ္ကတ္ိုက္ဖ်က္ရန ္သံုုစြဲမည္ဆိုုလွ် င ္မိုုက္မဲရာက်ပါသည္။  

ေယဘယု်အားျဖင့္ လူပုုဂၢိဳလ္တိုု႔သည ္ သူတို႔၏ မွတ္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ မဲေပးျခင္းမ်ားတြင္ ထပ္တိုး 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သေဘာတရားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယတ္ာ 



လုပ္ရပ္မ်ားတြင္မ ူ လ်စ္လ်ဴရႈခဲေပသည္။ အပန္းေျဖျခင္းႏွင္႔ အစားအစာတုုိ႔ကိုု ု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
ၿခဳံၾကည့္လွ်င ္အစားအစာသည္ လူတို႔ အသက္ရငွသ္န္ဖို႔ လုိအပ္သျဖင့္ အပန္းေျဖျခင္းထက ္ မ်ားစြာ 
အဖိုးတနပ္ါသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူအမ်ားက ဆင္းရဲစြာ ေနထိငု္ေနရသည့္အတြက ္
အစာအာဟာရ လုံေလာက္ေရးအတြက ္ရွာေဖြထားသည္႔ ၀ငေ္ငြကို ုကုုနသ္ေလာက ္သုံးစြဲေနရသည္။ 
ေဂါက္ရိကု္ျခင္း၊ ေရလႊာေလွ်ာစီးျခင္း သို႔မဟုတ ္ အျခားစိတအ္ပန္းေျဖလပု္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ 
အနည္းငယသ္ာ ေပးႏုိင္ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ လူတို႔က ၾကြယ၀္လာသည့္အခါ အစားအစာတတ္ႏုိင္မႈမွာ လြယက္ူလာၾကသည္။ အသက္ 
ရွင္သန္ေရးအတြက ္ အေရးႀကီးသည္မာွ မွန္ေသာ္လည္း သူတို႔ ေငြအမ်ားစုကိ ု အစားအစာတြင္သာ 
ဆကလ္ကသ္ုံးစြဲေနလွ်င ္မိုုက္ရူးရဲဆန္ေပလိမ္႔မည္။ ေငြေၾကး အလွ်ံပယ္ရွလိာသည့္အခါ တိုုးလာသည္႔ 
ေငြကိ ုမညသ္ုိ႔သုံးစြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကရာတြင္ အစားအစာက အပန္းေျဖျခင္းေလာက ္အဖိုးမတန္ေတာဟ့ု 
ထင္ျမငလ္ာၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔က ပိုမိ ု ၾကြယ္၀လာသည့္အခါ အစားအစာတြင္ ၀င္ေငြ၏ 
အနည္းငယသ္ာ သုံးစြဲၾကၿပီး ၀င္ေငြ၏ အမ်ားစုုကို ုအပန္းေျဖမႈတြင ္သုံးစြဲလာၾကသည္။၂ 

ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္တိုုးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ေကာင္းမြနသ္ည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္
ခ်မွတ္ႏုုိင္ေရးႏွင္႔ သကဆ္ိုုင္ပါသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားဆံုုး ထြကေ္ပၚလာရန္ 
အတြက္ဆိုလုွ်င ္အဆင္႔ဆင္႔ပံုုစံျဖင္႔ စဥ္းစား၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုုလိုု္သည္မွာ ထပ္တိုုး 
တန္ဖိုုး၊ အက်ိဳးအျမတသ္ည ္ ထပေ္ဆာင္းကုုနက္်စရတိ္ထက ္ မ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ မမ်ားလွ်ငပ္င္ 
တူညီရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးေက်းဇူး ထပ္တိုုးေစမည္႔ အခ်ကက္ိုုသာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစား၍ 
ေဆာင္ရြကပ္ါက လူပုုဂၢိဳလမ္်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင္႔ ပိုမိုၾကြယ္၀လာမည ္ျဖစသ္ည္။ 

 

၄ ကုန္သြယ္ေရးက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကိုု ျဖစေ္စသည္။ 

ကုန္သြယ္ေရး၏ အေျခခံမွာ အျပန္အလွန ္ အက်ိဳးအျမတ ္ ရရွိမႈျဖစသ္ည္။ လူတို႔သည္ မမိိတိုု႔ 
ေကာင္းစားေရးကုုိ ျမွင့္တင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာေၾကာင္႔ ကုန္စည္ဖလယွ္ရန ္သေဘာတူျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကုန္သြယ္ေရးလုုပ္ရသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမွာ ”ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေကာင္းတာ လုပ္ေပးရင ္
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ခင္ဗ်ားအတြက္ ေကာင္းတာ လုပ္ေပးမယ”္ ဟူ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏုုိင္ပါသည္။ 
ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္အသီးသီးတိုု႔သည္ လိုုခ်င္သည္ထက ္ပုိမိုရရွိၾကသျဖင္႔ ကုန္သြယေ္ရးမွာ အက်ိဳး 
မ်ားလွေပသည္။ ကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္ထြက္ေပၚေစေသာ ပင္မအရင္းခ ံ၃ မ်ိဳး ရွိေလသည္။ 

ပထမ- ကုန္သြယ္ေရးသည္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ တန္ဖုိးထားမႈ နည္းသည့္သူမ်ားထံမွ တန္ဖုုိးထားမႈ 
ပုုိသည္႔သူမ်ားထံသိုု႔ စီးဆင္းေစသည္။ မည္သည့္ အသစ္အဆန္းမွ် မထုတလ္ုပသ္ည္႔တိုုင္ေအာင ္



ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင္႔ ကုန္စည္မ်ား၏ တန္ဖိုးကုုိတက္ေစသည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ အင္တာနကမ္ွ 
ျဖစ္ေစ တပတ္ႏြမ္းပစၥည္းမ်ားကို ု အေရာင္းအ၀ယလ္ုုပ္ၾကေသာ သံုုးၿပီးပစၥည္းမ်ားေစ်းကြက္တြင္ 
ကုန္စညသ္စမ္်ား ထုတု္လုုပ္ေရာငး္ခ်ျခင္း မဟုုတ္ေပ။ သိုု႔ေသာ္ ကုုနသ္ြယမ္ႈေၾကာင္႔ 
ယင္းကနု္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ပိုမိုတန္ဖိးုထားၾကသူမ်ားထ ံ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ၀ယ္သူႏွင့္ ေရာင္းသ ူ ၂ 
ဦးလုံးကို ုအက်ိဳးရွိေစပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကုုန္သြယ္မႈ ျဖစ္လာမည ္မဟုတ္ေခ်။ 

လူတို႔၏ ႏွစ္သက္မႈမ်ား၊ ဗဟုုသုုတႏွင့္ ပန္းတိငု္မ်ားမွာ မ်ားစြာကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ 
လူတစ္ဥးီအတြက ္ အဖိုးမတန္သလိုရွသိည့္ ပစၥည္းတစ္ခမုွာ အျခားသတူစ္ဦးအတြက ္ တန္ဖိုးႀကီး 
ရတနာတစ္ခ ု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အီလကထ္ေရာနစ္ဘာသာရပ္အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ 
ပညာရပအ္ရမ္းဆနသ္ည္႔ စာအုပ္တစ္အုုပ္သည ္ အႏုပညာ စုေဆာင္းသူအတြက္ ဘာမွအသံုုး 
မ၀င္ေသာ္လည္း အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဥးီအတြက္မ ူ ေဒၚလာ ရာခ်ီတန္ဖိုး ရွိေပမည္။ အလားတူပင္ 
အင္ဂ်င္နယီာတစ္ေယာက္အတြက္  ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္သည္ ဘာမွအေရးစုုိကစ္ရာမရိွေသာ္လည္း 
အႏုပညာျမတ္ႏုုိးစုေဆာင္းသူအတြက္မ ူတန္ဖိုးထားစရာျဖစ္ေပမည္။ အီလကထ္ေရာနစ္ စာအုပအ္ား 
အင္ဂ်င္နယီာထံသို႔၊ ပန္းခ်ီကားကိ ုအႏုပညာ စုေဆာင္းသူထသံို႔ အသီးသးီ လႊဲေျပာင္းဖလွယ္ျခင္းသည္ 
၂ ဦးလုံးအတြက ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ကုန္သြယ္ျခင္းက ၂ ဦးလုံးအတြက ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသလုိ 
ႏိုင္ငံကိုလုညး္ ၾကြယ္၀ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ၾကြယ၀္မႈကိ ုဆုံးျဖတသ္ည္မွာ ႏုိင္ငံက ထုတလ္ုပ္ႏုိင္သည့္ 
ကုန္စညႏွ္င့္၀န္ေဆာင္မႈ ပမာဏမဟတု္ဘ ဲယင္းကုန္စညႏွ္င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုမညသ္ိုု႔ခြဲေ၀သညက္ 
အဆံုုးအျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယ- ကုုန္သြယ္ေရးသည္ မိမိတုုိ႔ အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏုုိင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္သည္႔ အရာမ်ားတြင္ 
အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေစသျဖင့္ ထုတ္လုုပ္မႈျမင္႔တက္ေစသလုုိ၊ စားသံုးႏုုိင္မႈကုုိလည္း ပုုိမ်ားေစသည္။ 
ကုုန္က်စရတိ္နည္းနည္းျဖင္႔ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု အထူးျပဳထတုလ္ုပ္ေရာင္းခ်ၿပီး 
ယင္းမွရေသာ၀င္ေငြကုုိ ကုိယ္တိငု္ မထတုလ္ုပ္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ 
သုံးစြဲႏုိင္သည္။ ယင္းသိုု႔ ခြဲေ၀ထုုတလ္ုုပ္ျခင္းေၾကာင္႔ အထူးျပဳထုုတလ္ုုပသ္ူမ်ားသည္ ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု သတူို႔ကိုုယ္တိုုင ္ အရာရာကို ု ထုတလ္ုပ္ႏုုိင္မည္႔ ပမာဏထက ္ ပိုမိုုမ်ားျပား 
စံုုလင္စြာႏွင္႔ လိုုခ်င္႔စဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ထုတလ္ုပ္လာႏိုုိင္ၾကသည္။ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွငမ္်ားက 
ယင္းနယိာမအား ႏိႈင္းယဥွ္အားသာခ်က္ နိယာမ ဟုုရညည္ႊန္းၾကသည္။ ယင္းနိယာမမွာ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား 
အၾကား၊ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားအၾကား၊ ေဒသမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကနု္သြယ္မႈမ်ားတြင ္
အသံုုးျပဳႏုုိငသ္ည္။ 

ႏိႈင္းယွဥအ္ားသာခ်က္ နိယာမ (the law of comparative advantage) သည ္သာမန္အသ ိ
အျမင္တစခ္သုာ ျဖစ္သည္။ တစ္စုတံစ္ဦးသည ္ ကုုန္ပစၥည္းတစ္ခုုကို ု ကိုုယတ္ိုုင္ထတု္လုပလ္ွ်င ္ ပိုမို 
ကုန္က်မည့္စရိတ္ထက ္ ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ ေရာင္းခ်လွ်င ္ ၀ယ္ယသူံုုးစြဲသည္မွာ အဓိပၸါယ ္



ရွိပါသည္။ မိမိ၏ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု မိမိအေနျဖင္႔ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ 
ထုတလ္ုပ္ႏုိင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးရလာဒ္မာွ  လိုခ်ငသ္ည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကို ုကုုန္က်စရိတ္မ်ားမ်ားျဖင္႔ မိမိကိုယုတ္ိုုင္အားလံုုး ထုုတလ္ုုပ္ျခင္းထက ္ကုနု္သြယ္သူမ်ား 
အၾကား ကုုန္က်စရတိ္နည္းနည္းျဖင္႔ ထုုတလ္ုုပ္ဖလွယလ္ာႏုုိင္ပါသည္။  

ဥပမာ ဆရာ၀န္အမ်ားစုမွာ မွတတ္မ္းထနိ္းသမိ္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားစီစဥ္ျခင္းတိုု႔တြင္ 
ေတာ္ေကာင္းေတာ္မည ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား လုပေ္ဆာင္ရန ္ တစ္စုံ 
တစ္ဦးကို ေယဘုယု်အားျဖင္႔ ငွားရမ္းေလ႔ရွိၾကသည္။ ဆရာ၀န္မ်ား မွတ္တမ္းထနိ္းသမိ္းျခင္းလုုပသ္ည္႔ 
အခ်ိန္သည ္လူနာမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္းတြင္ သုံးစြဲႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လူနာမ်ားအား ၾကည့္ရႈသည့္ 
အခ်ိန္သည ္ အလြန္တန္ဖုိးရွိေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ား ၾကည့္ျခင္းတြင္မသံုုးပဲ မွတတ္မ္းထနိ္းျခငး္ 
အလုုပက္ို ု လုုပ္ေနလွ်င ္ သူတို႔၏ ေငြရွာေဖြမႈကို ေလွ်ာန့ည္းေစမည ္ ျဖစသ္ည္။ ယင္းကိစၥတြင ္
ဆရာ၀န္က သူငွားရမ္းသည့္ လက္ေထာက္ထက ္ မွတ္တမး္ထနိ္းသိမ္းမႈ ပိုေကာင္းသည္၊ 
မေကာင္းသည္မွာ ပဓာနမက်ေပ။ ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင္႔ သတူို႔ အခ်ိနက္ိ ု မည္သို႔ အက်ိဳးရိွေအာင္ 
သုံးစြဲသညက္ အဓိကက်ေပ သည္။ 

တတိယ- မိမိသေဘာဆႏၵအရ ဖလွယ္ျခင္းျဖင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အလံုးအရင္း ထုတ္လုပ္နည္း 
စနစ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး တစ္ခုခ်င္း ထုတ္လုပ္စရိတ္ကုုိ ေလွ်ာ့ခ်လာႏုုိင္ေစသည္။ ကုနသ္ြယ္ေရးေၾကာင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကိ ု က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ 
ေရာင္းခ်လာႏိုင္သျဖင္႔ အေျမာက္အမ်ားထတု္လုုပ္ရန္အတြက ္ စီစဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ အေျမာက္အမ်ား 
ထုုတလ္ုုပ္ျခင္းကို ု အသံုုးခ်ႏိုုငသ္ည္႔ ကုန္ထတု္လပု္ငန္းစဥ္မ်ား အသုံးျပဳလာႏုိင္ျခငး္တို႔ 
လုုပ္ေဆာင္လာႏုုိငၾ္ကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင္႔ တစ္ခုခ်ငး္ ကုန္က်စရတိ ္ သိသာစြာ 
နည္းပါးလာေစၿပီး လပု္သားတစ္ဦးခ်င္း ကုုနထ္ုတလ္ုုပ္မႈကိုုလညး္ တိုးတက္လာေစပါသည္။ 
ကုန္သြယ္မႈသာမရွလိွ်င ္ ယင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည ္ မဟုုတ္ေပ။ 
ေစ်းကြက္တြန္းအားစုမ်ားသည ္ ကုနု္က်စရတိ္မ်ားသည္႔ ထတုလ္ုုပ္သမူ်ားထံမ ွ စရိတ္နည္းသည္႔ 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားထ ံ ကုုနထ္ုတလ္ုပ္မႈကိ ု စဥ္ဆက္မျပတ ္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ ္
ပြင့္လင္းေစ်းကြက္မ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုုးအမ်ားဆုုံးရရွေိအာင္ 
ထုုတလ္ုုပ္မႈမ်ားဆိီသိုု႔ ကုနစ္ည္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုခြဲေ၀ေပးတတ္သည္။ 

မ်က္ေမာွကေ္ခတ္တြင ္ ကုန္သြယ္မႈ၏ အေရးပါပံုကိ ု ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပလုုိ႔ပင္ မကုုန္ႏုုိင္ေပ။ 
ကုုန္သြယ္မႈေၾကာင္႔ မိမိတိုု႔ ကိုုယ္တိုငု္ထုတလ္ုပ္ႏုိင္မည္ထက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကုနပ္စၥည္းမ်ားကို ု
သံုုးစြဲလာႏုုိင္ပါသည္။ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ ပန္းကန္ေဆးစက္၊ ကား၊ တယလ္ီဖုန္းတို႔ 
မဆိုုထားဘိ။ ကိုယ္ပိငု္အိမ္၊ အ၀တ္အထည္ႏွင္႔ အစားအစာမ်ား ထတု္လုပလ္ွ်ငပ္င္ 
မည္မွ်ခက္ခဲမည္ကို ု မွန္းဆၾကည့္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းတို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခငး္၊ ကၽြမ္းက်င္ရာ 



အထူးျပဳလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္းတိုု႔ေၾကာင္႔ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို ုရရွိသံုုးစြဲ၊ ပိုုငဆ္ိုုင္လာႏုိင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ေစ၊ ကုန္စည္ဖလယွ္ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ား 
ထားရွသိည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငသံူႏိုုင္ငံသားမ်ားမွာ ကုုန္သြယ္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ 
ၾကြယ၀္စြာေနထုုိင္ႏုုိင္သည္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ေလ်ာ႔နည္းသြားသည္။ ဥပမာ ကြန္ျမဴနစ္ 
က်ဴးဘားႏုိင္ငံတြင ္၂၀၀၈ မတိုင္မအီထ ိ ႏုိင္ငံေရး အဆက္အသြယမ္ရွိေသာ သို႔မဟုတ ္အစိုးရအရာရွိ 
မဟုုတ္ေသာ သာမာန္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင္႔ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ ဆဲလ္ဖုနး္မ်ား၊ မိုက္ခရုိေ၀့မီးဖုိမ်ားႏွင္႔ 
အျခားဇိမ္ခပံစၥည္းမ်ား မ၀ယ္ယူႏုုိင္ေအာင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသည္။ 

၅  ေရာငး္၀ယမ္ႈဆိုုင္ရာ ကုန္က်စရတိ္မ်ားမွာ ကုနသ္ြယ္ေရးအတြက ္အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည။္

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဖလွယ္ျခင္းသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး မိမိတို႔ လုိလားသည့္ 
အရာ၀တၱဳမ်ားကုုိလည္း ပိုမိုရရွိေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုန္သြယမ္ႈ ကိုယ္၌သည္ပင္လွ်င ္ အကုန္အက် 
မ်ားပါသည္။ အလားအလာရိွသည့္ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားရွာေဖြ၍ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ညွႏိႈိင္းၿပီး အေရာင္း 
အ၀ယ ္ အထေျမာက္ေစရန္ အခ်ိန္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပပ္ါ 
သည္။  ဤနည္းျဖင့္ အသုးံျပဳလိုုကရ္သည့္ အရငး္အျမစ္မ်ားကို ေရာင္း၀ယ္မႈဆိုုငရ္ာ 
ကုုန္က်စရတိ္မ်ားဟု ေခၚၿပီး ဥစၥာဓန တိုုးပြားေရးအတြက ္အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစသ္ည္။ ယင္းတို႔က 
မိမိတို႔၏ ထတု္လုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွ ိ ကုန္သြယ္ေရးမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေရးကိ ု
ကန္႔သတ္သည္။ 

စားသုံးသူမ်ားထ ံ ထုတက္ုန္မ်ား ေရာက္ရွိေစေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္ သမုဒၵရာမ်ား၊ ျမစမ္်ားႏွင့္ 
ေတာင္တန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ လုပင္န္းေဆာင္ရြက္မႈစရတိ ္ (၀ါ) 
ေရာင္း၀ယ္မႈဆုုိင္ရာစရိတ ္ (transaction cost) မ်ား ႀကီးတတ္သည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင ္
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ သယယ္ူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သတင္းဆကသ္ြယ္ေရး တိုု႔အား ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ေဆာင္ရြကေ္ပးျခင္းတိုု႔ျဖင္႔ ေရာင္း၀ယမ္ႈကုနု္က်စရတိ္မ်ားကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရာင္း၀ယ္မႈစရတိ္ျမင္႔မားရျခင္းမွာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ား 
မရေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ ဥပမာ မိမိအေနျဖင္႔ အတန္းအတြက ္ လုုိအပ္သည့္ ေဘာဂေဗဒ 
ျပဌာန္းစာအုပ္ကိ ု ၀ယ္ခ်င္ေသာ္လညး္ မည္သူ႔ထံတြင ္ ယင္းစာအုုပ္ရွိ၍ ခ်ိဳသာသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ 
ေရာင္းခ်မညက္ို ုမသိေပ။ ယင္းစာအုုပေ္ရာင္းမည္႔သူအား မိမိအေနျဖင္႔ ႀကိဳးစားရွာေဖြရမည္ ျဖစသ္ည္။ 
ထို႔အတြက ္ အသုံးျပဳရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အားအင္သည္ ၀ယယ္ူမႈအတြက ္ ကုုနက္်သည္႔ 
စရိတ္တစ္စတိ္တစ္ပိငု္း ျဖစ္သည္။ 

မၾကာခဏဆိုုသလုုိပင္ အခြန္အခမ်ား၊ လိုင္စင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 
ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အေကာက္ခြန္မ်ား သို႔မဟုတ ္ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားစသည္႔ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုငရ္ာ 
အတားအဆးီမ်ားေၾကာင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈစရတိမ္်ား ျမင့္တက္ေလ့ရွသိည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 



အတားအဆးီျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလကဆ္ိုင္ရာ အတားအဆးီျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုငရ္ာ 
အတားအဆးီျဖစ္ေစ ယင္းအတားအဆးီမ်ားသည္ ေရာင္း၀ယ္မႈစရတိက္ို ု ႀကီးျမင္႔ေစၿပီး 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳမႈကုုိ အားေပးရာမေရာက္ ျဖစေ္စေသာေၾကာင္႔ 
ကုန္သြယ္ေရးမွ ရရွိလာႏုုိင္မည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု ေလ်ာ႔နည္းသြားေစသည္။ 

ကုန္သြယ္မႈျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန ္ စီစဥ္ေပးသမူ်ားႏွင့္ ပိုုေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရရွိလာေအာင္ 
ကူညီေပးသမူ်ားမွာ ေရာင္း၀ယ္မႈကုုန္က်စရတိ္မ်ားကို ု ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကိုု 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၾကားခံလူမ်ားဟုေခၚသည္႔ အထူးျပဳလုုပ္ကိုုင္ၾကသူမ်ားတြင္ တကသၠိလု ္
စာအုပဆ္ိုင္၊ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ အစုုရယွ္ယာပြဲစားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ 
ေၾကာ္ျငာလုပု္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုု႔ ပါ၀င္သည္။ 

အဆိုပါ ၾကားလမူ်ားမွာ ၀ယ္ယူမည္႔ ပစၥည္းအေပၚ တန္ဖိုုးတစ္စံုုတစ္ရာ မျဖည္႔ေပးဘ ဲ
ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုုသာ ျမင္႔တက္ေစသည္ဟ ု အမ်ားက ယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေရာင္း၀ယ္မႈကုုန္က်စရတိ္မ်ားမွာ ကုနသ္ြယေ္ရး အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္သညက္ိုု 
သေဘာေပါက္သညႏွ္င္႔ ဤအျမင္မွားယြင္းေၾကာင္း သိျမင္လာေပလိမ္႔မည္။ မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ 
ၾကားခံလူမ်ား ေလွ်ာခ့်ေရးကိ ု အတြင္တြင ္ ေျပာဆိတုတ္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မ ူ
မေလွ်ာ႔ခ်ႏုုိင္ၾကေပ။ 

ဥပမာ ကုန္စံုုဆိုုင္ဖြင္႔လွစ္သသူည္ ၾကားခံလူျဖစသ္ည္။ (ယေန႔ေခတ ္ အႀကီးစား 
စူပါမားကကမ္်ားသည ္ ၾကားခံလူမ်ားစြာ၏ အတတူကြ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။) ေစ်းသြား၀ယ္သည္႔ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးအေနျဖင္႔ အသီးအရြက္၀ယ္ယူရန ္ ေတာင္သူမ်ားႏွင္႔၊ 
သစ္သီးမ်ား၀ယ္ယူရန ္သစ္သီး၀လစံိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္၊ ေထာပတ္၊ ႏို႔ႏွင္႔ ခ်ိစ္မ်ား ၀ယယ္ူရန ္ႏိုု႔စားႏြား 
ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင္႔၊ အမဲသားႏွင္႔ ငါးမ်ား၀ယ္ယူရန ္ေမြးျမဴေရးသမား သို႔မဟုတ ္တံငါသည္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 
ဆကသ္ြယ၀္ယ္ယူရမညဆ္ိုုလွ်င ္ ထမင္းစားပြဲတစ္ပြဲ ခ်က္ျပဳတ္ျပငဆ္င္ရန ္ အခ်ိန္မည္မွ်ကုနု္မည္၊ 
အားအင္မညမ္ွ် စိုုက္ထုုတ္ရမညက္ို ု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကနု္စံုုဆိုုင္ဖြင္႔လွစ္ေရာင္းသူမ်ားသည္ 
စားသံုုးသူမ်ား ကိုုယစ္ား ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္၀ယယ္ူၿပီး လြယ္ကအူဆင္ေျပသည့္ 
ေနရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားခင္းက်င္း၍ လံုုေလာကေ္အာင္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ကုန္စံုုဆိုုင္ႏွင္႔ အျခားေသာ 
ၾကားခံလူအသီးသီးတိုု႔သည္ ေရာင္း၀ယ္မႈစရတိ္မ်ားကို ုေလွ်ာခ့်ေပးၿပီး ေရာင္းသ၊ူ ၀ယသ္ူမ်ားအၾကား 
ကုန္သြယ္မႈအက်ိဳးအျမတ္မ်ား အလြယ္တက ူ ရရွိေစသည္။ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ 
ကုန္သြယ္မႈပမာဏကို ုျမင္႔တက္ေစၿပီး စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကိုုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။ 

၆  ေစ်းႏႈန္းမ်ားက ေရာင္းသႏူွင္႔ ၀ယ္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိ ုဟန္ခ်က္ညေီစသည။္ 



ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက ေရာင္း၀ယ္၊ ၀ယ္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယမ္ႈမ်ားကိ ုလႊမ္းမိုးပါလမိ့္မည္။ ကုန္စည္ 
တစ္ခ ု ေစ်းႏႈန္းတက္လာၿပီး ၀ယယ္ူစရိတ္ႀကီးျမင့္လာသည့္အခါ ပုံမွနအ္ားျဖင့္ ၀ယ္သတူို႔က 
အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္း၀ယယ္တူတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္စည ္သုိ႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခ၏ု 
ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ၀ယ္လိသုည့္အေရအတြက္အၾကား အပ်က္သေဘာ ဆက္စပမ္ႈတစ္ခ ု ရွိသည္။ 
၎ဆကစ္ပမ္ႈကိ ု၀ယ္လိအုားနိယာမဟု ေခၚသည။္ 

ေရာင္းသူမ်ားအဖို႔မွာ ကုန္စညတ္စခ္ုေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အားထကသ္နစ္ြာျဖင့္ 
ယင္းကနု္စည္ကိ ု ပိုမိုထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်လာႏုိင္ေစသည့္ ထပတ္ိုး၀င္ေငြမ်ား ျဖစေ္ပၚေစသည။္ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္တစ္ခု၏ ေစ်းႏႈနး္ႏွင့္ ထတု္လုပသ္ူက ထုတလ္ုုပ္ေရာင္းခ်သည့္ 
အေရအတြက္အၾကား အျပဳသေဘာဆက္သြယ္ခ်ကတ္စခ္ု ရွိသည္။  ၎ဆက္သြယ္ခ်က္ကို 
ေရာင္းလိုအားနိယာမဟ ုေခၚသည္။ 

ေစ်းႏႈန္း၊ ၀ယ္လိအုားအေရအတြက္ႏွင့္ ေရာင္းလုိအားအေရအတြက္တို႔ကိုု ေဖာ္ျပရန္ 
ေဘာဂေဗဒ ပညာရွငမ္်ားက ဂရပမ္်ား အသုံးျပဳေလ့ရွသိည္။ ထိုသုိ႔ျပသရာတြင္ ကုန္စညတ္စ္ခ ု
ေစ်းႏႈန္းကို ေဒါင္လိကု ္ y ၀င္ရုိးေပၚတြင္ ထားၿပီး အခ်ိန္ကာလပမာဏကုိ (ဥပမာ ရက္သတၱပတ၊္ လ 
သို႔မဟုတ ္ ႏွစ္) x ၀င္ရုိးတြင ္ ထားသည္။ ကုန္စညက္ ႏြားႏုိ႔ဟ ု ယူဆသည့္ ဥပမာတြင္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က ္၁ က ၀ယ္လိအုားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား ဂရပ္ကို ျပသည္။ 

ေရာင္းလိုအားမွ်ဥ္းေကြးက ႏြားႏု႔ိထုတလ္ုပ္သမူ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
အတိုင္း ေရာင္းခ်လိသုည့္ ပမာဏအမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ုညႊန္ျပသည္။ လက္ယာဘက္ အထက္သို႔ ေျပျပစ္စြာ 
တကသ္ြားျခင္းက ထုတ္လုပသ္ူမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ပမာဏ ပိုမ်ားျပားစြာ 
ထုတလ္ုပ္လိေုၾကာင္း ညႊန္ျပသည္။ ေရာင္းလိအုားမွ်ဥ္းေကြးသည္ ေရာငး္လိုအား နိယာမကိ ုဂရပ္ျဖင့္ 
ကိုယ္စားျပဳ ျပသေပးသည္။ 

အမွန္တကယ ္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ဥပမာတြင္ ျပသည့္အတိုငး္ ႏြားႏုိ႔တစ္ဂါလလံွ်င ္၃ 
ေဒၚလာသို႔ ေစ်းတကသ္ြားသည့္အခါ ၀ယလ္ိအုားပမာဏသည္ ေရာင္းလိုအားပမာဏႏွင့္ မွ်ေျခ 
ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ၃ ေဒၚလာရိွ မွ်ေျခေစ်းႏႈန္းတြင္ စားသုံးသမူ်ားက တစရ္က္လွ်င ္ ႏြားႏုိ႔ ၁၅၀၀၀ 
ဂါလံ၀ယ္ယလူိုပါလမိ့္မည္။ ယင္းက ႏြားႏုိ႔ထုတလ္ုပ္သမူ်ား ထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်လိုသည့္ ပမာဏ 
အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းသည ္ စားသုံးႏွင့္ ထုတ္လပုသ္ူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိ ု ညိွႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြကေ္ပးၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေစသည္။ 
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ဥပမာအားျဖင့္ ၃ ေဒၚလာမွ ၄ ေဒၚလာသုိ႔ ေစ်းတက္သြားလွ်င ္ထုတလ္ုပ္သမူ်ား တစ္ရက္လွ်င္ 
ထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်လိသုည့္ ႏြားႏုိ႔ပမာဏက စားသုံးသူမ်ား တစ္ရက၀္ယယ္ူလိသုည့္ ပမာဏထက္ 
မ်ားျပားေပလိမ့္မည္။ ၄ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းတြင္ ထုတ္လုပသ္ူမ်ားက သူတို႔ ဆႏၵရွိသေလာက ္
မေရာင္းခ်ႏုိင္ျဖစ္တတသ္ည္။ ကုနစ္ည္ထတု္လပု္မႈက ျမင့္တကလ္ာၿပီး ပိုလွ် ံစြာ 
ထုတလ္ုပ္မိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ထတုလ္ုပ္သူမ်ားက ထုိသုိ႔ပိုလွ်ံေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန ္
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာခ့်ၾကလိမ့္မည္။ မွ်ေျခေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၃ ေဒၚလာသို႔ ေရာက္သည္အထိ 
ေစ်းႏႈန္းဆက္လက ္ က်ဆင္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းသည ္ မွ်ေျခအထက ္ ရွိေနသည့္အခါ 
ေစ်းကြက္တြန္းအားမ်ားက မွ်ေျခေစ်းႏႈန္းသုိ႔ ေရာကသ္ညအ္ထိ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေစတတသ္ည့္ 
သေဘာက နားလည္ရန ္လြယက္ူပါသည္။ 

အလားတ ူ ဥပမာအားျဖင့္ ႏြားႏုိ႔ေစ်းသည ္ ၃ ေဒၚလာမွ ၂ ေဒၚလာသို႔ ေလ်ာ့နည္း 
က်ဆင္းေနလွ်င ္ စားသုံးသူမ်ားက ထုတ္လုပသ္ူမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာငး္ခ်လိုသည့္ ပမာဏထက ္
ပိုမို၀ယယ္ူခ်င္လာၾကသည္။ ၎က ၀ယ္လိုအားမ်ား လိုအပ္သညထ္က ္ ပိုမိုျဖစေ္ပၚေစၿပီးေနာက ္
ေစ်းတက္ေစသည့္ ဖိအားတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။ သည့္ေနာက ္ မွ်ေျခေစ်းႏႈန္း ၃ ေဒၚလာသို႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစသည့္ သေဘာေဆာင္လာလိမ့္မည္ျဖစသ္ည္။ ၀ယသ္ူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းသူမ်ား၏ 

၀ယ္လိုအား

(တစ္ခုခ်င္း)  
ေစ်းႏႈန္း 

အေရအတြက္
(အခုု ၁၀၀၀) 

�

ေရာင္းလုိအား 

�

ပံု ၁ - ၀ယ္လုိအား၊ ေရာင္းလုိအားႏွင့္ မွ်ေျခေစ်းႏႈန္း 



ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ မွ်ေျခေစ်းႏႈနး္ ၃ ေဒၚလာတြင္ တည္ၿမဲေစသည့္ သေဘာရိွၿပီး 
ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းကလည္း ဤအဆင့္သို႔ ေရာကသ္ြားလိမ့္မည္။ 

ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိအုားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပုကံိ ု eBay မွ လူအမ်ား ရင္းႏီွးၿပီးျဖစ္သည့္ 
အခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖင့္ ျပသထားသည္။ eBay တြင္ ေရာင္းသမူ်ားက ကုန္စည္မ်ား အတြက္ 
သူတို႔လက္ခႏံိုင္မည့္ အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းမ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး ၀ယ္သူမ်ားကလည္း သူတို႔ 
ေပးလိသုည့္ အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ေလလပံြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္က ၀ယသ္ူမ်ား 
ကိုယ္စား ႀကိဳတငသ္တမ္ွတ္ထားၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းဆိုပါလမိ့္မည္။ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကာလ 
ၿပးီဆုံးခ်ိန ္ သို႔မဟတု ္ တစဥ္ီးတစ္ေယာက္က ခ်က္ျခင္း၀ယယ္ူမည့္ ေစ်းႏႈန္းေပးေခ်ရန္ 
သေဘာတသူည္အထ ိ ေလလပံစ္တတသ္ည္။ ၀ယ္သူမ်ားက ေရာင္းသူေတာင္းဆုိသည့္ 
အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းအထက ္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုေခၚသည့္အခါမသွာ ဖလွယမ္ႈျဖစ္ေပၚသည။္ သုိ႔ေသာ္ 
ဤသို႔အေရာင္းအ၀ယတ္ည့္သညႏွ္င့္ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သ ူႏွစ္ဘက္လုံး အက်ိဳးရိွပါလိမ့္မည္။ 

eBay အလီကထ္ေရာနစ္ေစ်းကြကမ္ွာကဲသ့ုိ႔ မသိသာေသာ္လည္း အျခားေစ်းကြက္မ်ားရိွ 
ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိအုားတြန္းအားစုမ်ားကလည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္လ်ကရ္ွိသည္။ ၀ယလ္ိအုား 
မ်ဥ္းေကြး၏ အျမင့္က အျခားကုနစ္ညတ္စ္မ်ိဳးအတြက ္စားသုံးသူေပးေခ်လိသုည့္ အျမင့္ဆုံးပမာဏကုိ 
ညႊန္ျပေနၿပီး ေရာင္းလိုအားမွ်ဥ္းေကြးက ယင္းကုနစ္ည္အတြက္ပင္ ထုတ္လပု္သူမ်ား ေရာင္းခ်လိသုည့္ 
အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းကိ ု ျပသသည္။ ေစ်းႏႈန္းသည ္ စားသုံးသေူပးေခ်လိုသည့္ အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်သ ူ ေရာင္းလိုသည့္ အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းအၾကား ရွိေနသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္သြယ္ေရးမ ွ
အက်ိဳးအျမတ ္ ရႏိုငေ္ျခမ်ား ရွိသည။္ ထို႔ျပင ္ မွ်ေျခ ေစ်းႏႈနး္ရွိသည့္အခါ ေရာင္း၀ယဖ္လွယ္ျခင္းမွ 
ရႏိုင္ေျခရိွသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစလ္ာသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားက အမွန္ရွိေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ေစ်းပိုေပး၀ယ္ႏုိင္သည့္ 
အရာမ်ားသာ ၀ယယ္ူလိၾုကလိမ့္မည္။ အလားတ ူ ထုတလ္ုပသ္ူမ်ားကလည္း ယင္းေစ်းႏႈန္းေအာက္ 
ကုန္က်စရတိ္ျဖင့္ ထတု္လုပ္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားသာ ထုတလ္ုပ္ၾကေတာ့မည္။ မွ်ေျခေစ်းႏႈန္းရွသိည့္ 
အခါ စားသုံးသူမ်ားထံ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္စည ္တန္ေၾကးက ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကနု္က်မႈအထက ္ ပိုမိုသညႏ္ွင့္အမွ် ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုထုတလ္ပု္ၿပီး ၀ယ္ယၾူကေတာ့မည့္ 
အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေစသည္။ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈနး္မ်ားသည္ ၀ယလ္ုိသည့္ပမာဏႏွင့္ 
ေရာင္းလိုသည့္ ပမာဏကိ ု ဟန္ခ်က္ညီေစသည္သာမဟတု္၊ စားသုးံသူမ်ားက ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ 
ကုန္က်သညထ္က ္ တနေ္ၾကးမ်ားစြာ ပိုေပးႏုိင္သည့္ ယင္းကုန္စညမ္်ား ထုတ္လပု္ေရာင္းခ်ရန ္
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားအားလည္း ညႊန္ၾကားသည္။ မည္သည့္ေစ်းကြက္တြင္ျဖစေ္စ မွန္ကနသ္ည့္ 
အခ်က္ျဖစသ္ည္။ 



ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားေနသည့္ ကမၻာတြင္ ေနထုိင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြ၊ အစားထုိး 
ကုန္စညေ္စ်းႏႈန္းႏွင့္ အနာဂတ္ေမွ် ာ္မွန္းေစ်းႏႈနး္ကဲသ့ုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ကုန္စည္ 
၀ယ္လုိအားမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတ ူ နည္းပညာ၊ အရင္းအျမစ္ေစ်းႏႈန္း၊ 
ေထာက္ပ့ံေၾကး၊ အခြန္မ်ားကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားကလည္း ကုန္က်မႈႏွင့္ ေရာင္းလုိအားမွ်ဥ္းေကြးကိ ု
ေျပာင္းလဲေစမည္ ျဖစသ္ည္။ စရိတ္က်ဥ္းထတုလ္ုပ္နည္းစနစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရိွလာၿပီး ထုတ္ကနု္ 
အသစ္မ်ား မိတ္ဆက္လာႏုိင္မည္ ျဖစသ္ည္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္အျခားေသာ 
ႏုိင္ငံေရး၀ငေ္ရာက္စြကဖ္က္မႈပုံစံမ်ားျဖင့္ မထိန္းခ်ဳပ္လွွ်င္ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ 
ရွင္သန္ေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းသ၊ူ ၀ယ္သူမ်ားကိုလညး္ သူတို႔ 
ေရြးျခယ္မႈမ်ား မွ်ေျချဖစ္ေစမည့္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားႏွင့္ မက္လုံးမ်ား ပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းခ်ိနဆ္မႈမ်ားသည ္ တခဏအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္ေတာ ့ မဟတု္ေခ်။ အေျခအေနသစ္မ်ား 
အေပၚ အျပည့္အ၀ ခ်ိနည္ွိမႈလုပေ္ဆာင္ရန ္စားသုးံသူႏွင့္ ထုတလ္ုပ္သူမ်ား ႏွစ္ဖကလ္ုံးအတြက ္အခ်ိန္ 
လိုပါလမိ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ ရွင္သနလ္ႈပ္ရွားေနသည့္ ကမၻာ၀ယ ္ ခ်ိန္ညွိမႈလုပ္ငန္းစဥက္ အဆကမ္ျပတ္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေရွ႕ဆက ္ ေဆာင္ရြကသ္ညႏွ္င့္ ဤလုပင္န္းစဥ္အေပၚ အေသးစိတ ္ ခြဲျခမ္းစတိ္ျဖာ 
ရပါေတာ့သည္။၃ 

 

၇ 
အျမတ္အစြနး္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားအား ဓနတိုးေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားဆီသုုိ႔ 
တည္႔မတ္ေပးသည္။ 

ႏိုင္ငံတစႏုိ္င္ငံတြင ္ ယင္း၏ ေျမ၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု အဖိုးတနသ္ည့္ 
ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ အသံုုးျပဳႏုုိင္လွ်င ္ ထိုႏုိင္ငံ၏လထူုမွာ အက်ိဳး 
ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည္႔အခ်ိန္ကာလတြင္မဆို ုမေရမတြကႏုုိ္င္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပႏ္ွံမႈ စီမံကိန္း 
မ်ားစြာ လုုပေ္ဆာင္ရန ္စဥ္းစားသုးံသပ္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ စားသုံးသူေက်နပ္မႈကိုု 
ျမွင္႔တကေ္စသည့္ ကုနစ္ည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ု ထုုတလ္ုုပ္ရာတြင္ အရငး္အျမစ္မ်ားကိုု 
သံုုးစြဲၾကေသာေၾကာင္႔ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ျဖစေ္ပၚေစသည။္ အခ်ိဳ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ အရင္း 
အျမစ္မ်ား၏ အသံုုး၀င္မႈတန္ဖုိးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ မမိိတိုု႔အေနျဖင္႔ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု အေကာင္းဆံုုးအသုံးခ်မညဆ္ိုုလွ်င ္ တန္ဖိုးျမင္႔တက္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
အားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးသိပမ္ရွိျဖစ္ေစမည္႔ စီမံကိန္းမ်ားကိ ုတားျမစ္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

ယင္းမွာ အရႈံးအျမတ္မ်ား လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ (ကုန္ၾကမ္း၊ 
ၾကားခံကုန္စည္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နယီာႏွင့္ရုံးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္႔) အရင္းအျမစ္မ်ားကိုုု 
၀ယ္ယူၿပီး ယင္းတိုု႔အား ကုန္စည္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထတုလ္ုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳ၍ စားသူသမူ်ားကိုု 
ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထုတက္ုန္မ်ားေရာင္းေစ်းသည ္ ထုတလ္ုပ္ရာသံုုးစြဲခဲ႔သည္႔ အရင္းအျမစ္ 



စရိတ္မ်ားထက ္ မ်ားလွ်င္ ယင္းလပု္ငန္းမ်ားမွာ အျမတ္အစြန္းက်န္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆိုုလုုိသည္မာွ 
စားသုံးသူမ်ားက ထုတလ္ုပ္မႈတြင ္ လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုနက္်မႈထက ္ စားသံုုးသူမ်ားကိ ု
ပိုုမိုုတန္ဖိးုထားသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားကိ ုလုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုပမ္သွာ အျမတရ္မည ္
ျဖစ္သည္။ 

စားသုံးသူသတ္မွတ္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းတန္ဖုိးမွာ ယင္းစားသုံးသူက ေပးလုိသည့္ ေစ်းႏႈန္းပင ္
ျဖစ္သည္။ စားသုံးသူက ထုတ္လုပစ္ရိတ္ထက ္ ပိုေပးသည္႔အခါထုတု္လုပု္သူမ်ားအေနျဖင္႔ အက်ိဳး 
အျမတ္ရွသိျဖင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု အျခားအသုုံးျပဳမႈမ်ားမွေျပာင္းလဲအသံုုးျပဳလာၾကသည္။ အက်ိဳး 
အျမတ္ဆိုသုည္မွာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ပိုမိုတနဖ္ိုုးရသည့္ အရာတစ္ခုုခုသုို႔ ေျပာင္းလဲသံုုးစြဲျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင္႔ အရႈံးဆုိသည္မွာ အရငး္အျမစ္မ်ားကိ ု ပိုမိုတနဖ္ိုးရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲျခင္း မျပဳေသာေၾကာင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဒဏ္ခတ္မႈပင ္ ျဖစ္သည္။ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကိ ု ပိုမိုုေကာင္းမြန္စြာ အသုးံျပဳ၍ အျခားတန္ဖိုုးရွေိသာ ပစၥည္းမ်ား မထုုတလ္ုပု္ခဲ႔သည္ကိ ု
အရႈံးက ေဖာ္ညႊန္းသည္။ 

အကၤ်ီထုတလ္ုပ္သည္႔စက္ရံုုတစ္ရံုုသည္ လစဥ ္ အက်ၤီ ၁၀၀၀ ထုတ္လုုပ္ႏုုိင္ရန္အတြက ္
အေဆာကအ္ဥ ီ ငွားရမ္းျခင္း၊ လိုအပသ္ည့္ စက္ယႏၱရားမ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားျခင္း၊ 
အက်ၤီအတြက္လိုုအပ္သည္႔ အထည္စ၊ ၾကယသ္ီးႏွင္႔ အျခားေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း 
စုုစုုေပါင္း စရိတ္သည ္တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀ ကုန္က်သည ္ဆိုပါစို႔။ စက္ရံုုက တစ္ထည္လွ်င္ 
ေဒၚလာ ၂၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ အကၤ်ီ ၁၀၀၀ ကို ေရာင္းခ်လွ်င ္လစဥ၀္င္ေငြ ေဒၚလာ ၂၂၀၀၀၀ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 
အကၤ်ီထုတလ္ုပ္သသူည ္သူႏွင္႔ စားသုံးသူႏွစ္ဦးစလံုုးအား ေပါၾကြယ္၀ေစခဲ႔သည္။ ထတု္လုပ္မႈ ကနု္က် 
စရိတ္ထက ္ စားသံုုးသူမ်ားက ေစ်းပုုိေပးလုုိျခင္းသည္ ထုတ္လပု္မႈတြင ္သံုုးစြဲထားေသာ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကိ ုတန္ဖိုးထားသည္ထက ္အကၤ်ီကိ ုပိုမိုႏွစ္သက္တန္ဖိးုထားၾကေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 

အကယ၍္ အကၤ်ီတစထ္ည္ခ်င္း ေစ်းႏႈန္းသည ္ ေဒၚလာ ၁၇၀ ထက္ပို၍ု ေရာင္းခ်မရပါက 
ထုတလ္ုပ္သသူည ္ တစလ္လွ်င ္ ေဒၚလာ ၁၇၀၀၀၀ သာ၀င္ေငြရွိၿပီး တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ 
အရႈံးေပၚမည္ ျဖစသ္ည္။ ထုတလ္ုပ္သအူေနျဖင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ေလ်ာ႔နည္းေအာင္ 
လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႔အတြက ္အရႈံးေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္။ အၿပီးသတ ္ထြက္ကနု္ျဖစ္ေသာ အကၤ်ီမ်ားအား 
ယင္းထတုလ္ုပ္မႈတြင ္ သံုုးစြဲထားသည္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားေလာက ္ စားသံုုးသူမ်ားက ႏွစ္သက ္
တန္ဖိုုးထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ အကၤ်ီျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
အျခားထတုက္နု္မ်ား  ေျပာင္းလဲထုတု္လုပုရ္ာတြင္ အသံုုးျပဳႏုိငလ္ွ်င ္ ပိုမိုတန္ဖိုုးရွလိိမ္႔မည္ကိုု 
စားသုံးသူမ်ားက အလုုိလိုုသိေနသည္ဟု ု မိမိတို႔အေနျဖင္႔ ဆိုုလုုိျခင္းမဟတု္ပါ။ သို႔ေသာ္ 



စားသံုုးသူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈက အခ်က္ျပေနသည္မွာ ထုုတ္လုုပသ္ူအေနျဖင္႔ အရႈံးမေပၚလိုလုွ်င ္
ထုုတလ္ုုပ္မႈအစီအစဥေ္ျပာင္းလဲပါဟ၍ူ ျဖစသ္ည္။ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင ္အရႈံးေပၚျခင္း၊ စီးပြားေရး က်ဆုးံျခင္းတိုု႔ေၾကာင္႔ ေနာကဆ္ံုုးတြင္ 
အရံႈးမခံႏုုိင္ေတာ႔ပဲ လုုပ္ငန္းရပ္စဲသြားေစသည္။ အရႈံးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆံုးမႈမ်ားသည ္
မၾကာခဏပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ္လညး္ 
အေကာင္းဘကက္ ၾကည့္လွ်င ္ ၾကြယ၀္ေစမည္႔ ထုတလ္ုုပ္မႈလုပု္ငန္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု
အသံုုးျပဳလာႏုုိင္ပါသည္။ 

မိမိတိုု႔ေနထုုိင္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကမၻာသည ္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင္႔ 
နည္းပညာမ်ား၊ မျပည့္စုံသည္ ့အသပိညာမ်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ကမၻာျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းပိုင္ရငွ္မ်ားအေနျဖင္႔ အနာဂတ္ေစ်းကြက၏္ ေပါက္ေစ်းမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္၏ ကုန္ထုတ ္
စရိတ္မ်ားကို ုအတတ္မသိႏုိင္ၾကေပ။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားမွာ ခန္႔မွန္းခ်က ္
အေပၚတြင္သာ အေျခတည္ေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေစ်းကြကစ္ီးပြားေရးစနစ္၏ ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပး 
ပုံသ႑ာန္မွာမူ ရွင္းလင္းပါသည္။ ကုုန္ပစၥည္းမ်ာကို ု ကုုနက္်စရတိ္နည္းနည္းျဖင္႔ ထုုတ္လုုပႏ္ိုုင္ၿပီး 
ထုတက္ုုန္မ်ားကို ု စားသံုုးသူမ်ားအား ကုုနက္်စရိတ္ထက ္ စြဲေဆာင္ေရာင္းခ်ႏုိင္မညဟ္ု ု ခန္႔မွန္း 
တြကခ္်က္ႏုုိင္သည္႔ စြန္႔ဦးတီထြငလ္ုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ႀကီးပြားပါလိမ့္မည္။ ထုတလ္ုပ္စရတိ ္
သကသ္ာမႈလည္း မရွိ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ၀ယလ္ိုအား နည္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ထုုတလ္ုုပ္သည့္ လုပ္ငန္း လုုပ္ငန္းရငွမ္်ားမွာ အရႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုငုရ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးမေျပလည္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည။္ 

အျမတ္ႏွင့္ အရႈံးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိ ု စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ျမွင့္တင္ေပး 
သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးၿပီး ရွားပါး အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖဳနး္တီးသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွ 
လမ္းလႊဲေပးပါသည္။ ယင္းက အဓိကအေရးပါသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစသ္ည္။ ယင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိ ု ေဆာင္ရြက္ရန ္ ပ်က္ကြက္သည့္ စီးပြားေရးသည္ စီးပြားေရး ရပ္တန္႔ျခင္း 
သို႔မဟုတ ္အေျခအေန ပိုမိုုဆိုးရြားလာျခင္းကိ ုေသခ်ာလုနီးပါး ႀကဳံေတြ႕ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
၈  သူတစ္ပါးကိ ုကူညီျခငး္သည ္၀င္ေငြရွာေဖြျခင္း ျဖစ္သည။္ 

ထုတလ္ုပ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စြန္႔စား 
လုုပ္ကိုုငလ္ိုစတိ္၊ ကံအက်ိဳးေပး စသည္တို႔တြင ္ လူတစ္ဥးီႏွင္႔တစ္ဦး မ်ားစြာ ျခားနားတတ္ၾကသည္။ 
ယင္းျခားနားခ်က္မ်ားသည္ လတူစ္ဦးခ်င္းစ၏ီ ၀င္ေငြရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွသိည္။ 



အေၾကာင္းမာွ ယင္းျခားနားမႈတို႔မွ အျခားသူမ်ားကိ ုပံ႔ပိုုးေပးေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
တန္ဖိုုးအား ေျပာင္းလဲေစေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင ္ ၀င္ေငြအေျမာကအ္မ်ား ရွာေဖြသမူ်ားသည္ အျခားသူမ်ား 
တန္ဖိုးထားသည္႔ အရာမ်ားစြာကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည။္ အကယ၍္သာ 
ယင္းပုုဂၢိဳလအ္သီးသီးတိုု႔သည ္ စားသံုုးသူမ်ား တန္ဖိုးထားသည့္ ကုနစ္ည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု
မဖန္တီးခဲ့သည္ရွိေသာ္ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ရက္ေရာစြာ ၀ယယ္ူသံုုးစြဲၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ဤေနရာတြင္ က်င္႔၀တ္တစ္ခုရုွိသည္။ ယင္းမွာ မိမိအေနျဖင္႔ ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရလိုုလုွ်င ္
အျခားသမူ်ားအား မည္သုိ႔ အေကာင္းဆံုုးကူညီရမညက္ိ ု နားလည္ထားရမည္ ျဖစသ္ည္။ 
တနည္းေျပာရလွ်င ္ မိမကိ အျခားသူမ်ားကိ ု မကူညီႏုိင္လွ်င္ ကူညလီိုစတိ ္ မရွိလွ်င ္ မိမိ၀င္ေငြလည္း 
နည္းမည္ျဖစသ္ည္။ 

အျခားသမူ်ားအား ကူညီမႈႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈတုိ႔အၾကား တိုက္ရိုကဆ္က္စပမ္ႈရွိျခင္းသည ္ မိမိတို႔ 
တစ္ဦးခ်င္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိ၍ အရည္အခ်ငး္ ျမွင္႔တင္ၿပီး တန္ဖိုုးရွိေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္ ႀကးီမားေသာဆြဲေဆာင္မႈတစခ္ု ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဓာတပုညာရွင္မ်ား၊ စာရငး္ကုိင္မ်ား၊ အင္ဂ်င ္
နီယာမ်ား ျဖစလ္ာရန္ နာရမီ်ားစြာ စာက်က္ၾကသည္၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ႀက့ံႀကံ့ခံၾကသည၊္  
ေက်ာင္းစရတိ္မ်ားစြာ အကုနက္က်ခံၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ပုုဂၢိဳလမ္်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္မ်ား၊ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္သားမ်ား သို႔မဟတု ္ ကြန္ျပဴတာ ပရိုဂရမ္မာမ်ား ျဖစလ္ာေစရန္ 
အေထာကအ္ကူျဖစ္မည္႔ သင္တန္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ု သင္ယူၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ပုုဂၢိဳလမ္်ားမွာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏံွျခင္း၊ လုုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို ု စတင္တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ၾကသည္။ 
အဘယေ္ၾကာင္႔ ယင္းသိုု႔ အသီးသီး လပု္ေဆာင္ေနၾကပါသလဲ။ 

အခ်ိဳ႕ေသာပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ကမၻာေလာကႀကီးကိ ု တိးုတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစလိုသည့္ စိတဆ္ႏၵျပင္းျပမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လူပုုဂၢိဳလ္တို႔သည ္
ကမၻာေလာကႀကီး တိုးတက္လာေအာင္ စိတ္မ၀င္စားသည္႔တိုုင ္ ၀င္ေငြရရွိလိုုမႈေၾကာင္႔ 
ကိုုယ္ပုုိင္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုု ျမွင္႔တင၍္ အျခားသူမ်ား အဖုိးတန္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ုလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ဆြဲေဆာင္မႈရွေိနသည္္။ အျခားသူတို႔ တန္ဖုိးထားသည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပံ့ပိုးျခင္းေၾကာင္႔ ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္း ရရွိပါသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လုုိသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား 
လိုခ်ငသ္ည့္ အရာမ်ားအား အထူးအာရံုစိုက္ႏုုိင္လွ်င ္အက်ိဳးရိွမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕က ၀င္ေငြျမင့္မားသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထတု္သမူ်ား ျဖစရ္မည္ဟု 
ထင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းကြက္တြင ္၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရွာေဖြႏုုိင္သူမ်ားသည ္ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လူမ်ားစြာ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။  လူသနး္ေပါင္းမ်ားစြာက ေအာ္ပရာ 



၀င္းဖေရး၏ အစီအစဥ္ ၾကည့္ရႈရသညက္ိ ု ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ သူမမာွ၀င္ေငြ 
အေျမာက္အျမား ရရွိေနသလိုု ေၾကာ္ျငာမ်ားမွလည္း ၀င္ေငြရရွိေသးသည္။စီလိုုင္းဒီယြနဆ္ိုုလွ်င ္သမူ၏ 
ဂီတအား လူမ်ားစြာ နားဆင္လိုေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွာေဖြေနသ ူ ျဖစ္သည္။ 
စြန္႔ဦးတီထြငလ္ုပ္ငန္းရွငမ္်ားသည ္ သူတို႔၏ထုတက္ုန္မ်ားကိ ု စားသုံးသ ူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၀ယယ္ ူ
သံုုးစြဲလာႏုုိင္ေစျခင္းျဖင္႔ေအာင္ျမင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ေ၀ါမတ္တညေ္ထာင္သ ူ ဆမေ္၀ါတန္သည္ 
မ်ားျပားလွသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္မ်ားကိ ုမည္ကဲသ့ုိ႔ ထေိရာက္စြာ စီမံရမည္၊ နာမည္ေပါက္ၿပးီသား 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္ အေမရကိားရွိ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးမ်ားတြင္ မည္သုုိ႔ေရာင္းခ်ရမည္ကို ု
စဥ္းစားတီထြင္ႏိုုင္ခဲ႔သည္႔အတြက ္ အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စတုြင ္ အခ်မ္းသာဆုံးပုဂုၢိဳလ္ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မိုက္ခရိုေဆာ ့ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကဌၠ ဘီဂတိ္သည ္ ကြန္ျပဴတာမ်ား၏ 
စြမ္းရည္တိုုးေစၿပီး လိုုက္ဖက္မည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ထုုတလ္ုပုခ္ဲ႔သည္႔အတြက ္ ဖို႔ဘ္မဂၢဇငး္မ ွ
သတ္မတွ္ေသာ ထိပ္တန္းခ်မ္းသာသူမ်ား ၄၀၀ စာရင္းတြင္ ထိပဆ္ုံးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစသ္ည္။ 
ေ၀ါတန္ သို႔မဟုတ ္ဘီဂတိ္ကိ ုမၾကားဖူးသည္႔ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စားသုံးသူမ်ားပင္လွ်င ္သူတိုု႔၏ 
ဉာဏပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ႏွင့္ ခ်ိဳသာေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခစံားၾကရသည္။ ေ၀ါတန္ ႏွင့္ 
ဘီဂိတတ္ို႔သည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကညူီခဲသ့ည္႔အတြကေ္ငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား 
ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

 

၉ 
လူတိုု႔အတြက ္အသံုုး၀င္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းသည ္
အလုုပ္အကိုငု္ဖန္တီးေပးရုုံ သက္သက္မဟုတု္ပ ဲလူေနမႈအဆင္႔အတန္းကိုု ျမင္႔မားေစသည္႔ 
အေၾကာင္းရင္း ျဖစသ္ည္။  

 

ထုုတလ္ုုပ္မႈအားလံုုး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်ကမ္ွာ သံုုးစြဲဖုုိ႔၊ စားသံုုးဖိုုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ထုုတလ္ုုပ္သတူိုု႔သည္ 
စားသံုုးသူမ်ား၏ လိုုအပခ္်က္မ်ားကိုုသာ အာရံုုစိုုက္၍ ျဖည္႔ဆညး္ေပးသင္႔သည္။၄ 

-- အဒမ္စမစ ္(၁၇၇၆) 

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္က အဒမ္စမစ ္ေျပာဆုိသြားခဲသ့ည့္အတိုငး္ စားသုံးျခင္း ဆိုသည္မွာ 
ကုန္ထတု္လပု္မႈအားလုံး၏ ရည္မနွး္ခ်က္ျဖစသ္ည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဆိုသညက္လည္း ၎တို႔ကို ထတု္လုပမ္ႈမရွသိ၍ စားသုံးျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ားတန္ဖိုး 



ထားသည့္ ကုန္စညႏ္ွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေရး တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘ ဲ ၀င္ေငြႏွင့္ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားလည္း မျမင့္မားႏုိင္ေခ်။ 

အမ်ားတန္ဖုိးထားသည့္ အေျခခံကုန္စညမ္်ား ဖ်ကဆ္ီးျခင္းသည ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ ု
အတြက ္ အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစသည္။ ယင္းကိ ု သီးျခားေဖာ္ျပရန္ မလုိေလာက္ေအာင္ပင္ 
သသိာထင္ရာွးသည့္ ယဆူခ်က္ျဖစသ္ည္။ သို႔ေသာ္ တလႊဲဆံပင္ေကာင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔က 
မၾကာခဏဆိုသလိ ု ဤလမ္းစဥသ္ို႔ လိုက္ေလ့ရွသိည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြကက္ုန္မ်ား 
ေစ်းကြက္သုုိ႔ေရာက္ရွမိႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းမွ တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင္ ့
ကြန္ဂရကလ္ႊတ္ေတာ္က စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပငဆ္င္ခ်က ္အက္ဥပေဒ (Agricultural Adjustment 
Act -- AAA) ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒအသစ္ အရ ဗဟိုအစိုးရသည ္လယသ္မားမ်ားအား 
၀ါဂြမ္း၊ ေျပာင္းႏံွမ်ား၊ ဂ်ဳံႏွင့္ အျခား ေကာက္ပ ဲ သီးႏံွမ်ား ေလ်ာ့နည္းစိကု္ပ်ိဳးေစရန္ ရည္ရြယသ္ည့္ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး ေပးခဲသ့ည္။ အာလူး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကုိ သူတို႔အာလူးမ်ား ပက္ဖ်န္းရန ္ဆိုးေဆးပါသည့္ 
အရည္မ်ား ေပးသည္။ ထုိအခါ အာလူးမ်ားသည္ လူတို႔ စားသုံးရန ္ မသင့္ေတာ္ေတာေ့ခ်။ က်န္းမာ 
သန္စြမ္းသည့္ ကၽြဲႏြားမ်ား၊ သိုးမ်ား၊ ၀က္မ်ားကိုလည္း ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ မေရာက္ရွေိစရန္ 
အစုလိကု ္အၿပဳံလိုက ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေျမျမွဳပ္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တညး္မွာပင ္ယင္း AAA 
ဥပေဒအရ ၀က္သားေပါက ္၆ သန္းခန္႔ သတ္ျဖတျ္ခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ေတာ ့အျမင့္ဆုံး 
တရားရံုးက ယင္းဥပေဒကုိ အေျခခံဥပေဒတြင ္ အႀကဳံးမ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လညး္ 
ထိုအခ်ိနတ္ြင္ အေမရကိန္စားသုံးသူမ်ားထံမ ွ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုနသ္န္းေပါင္းမ်ားစြာ လကလ္ြတ ္
ဆုံးရႈံးၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းဥပေဒကိ ု ျပင္ဆင္ၿပီးသည္႔တိုုင ္ အစုိးရသည္ လယသ္မားမ်ား 
ေပါင္းစုတံုိ႔ိကိုုု ထုတလ္ုပ္မႈ ကန္႔သတ္ရနအ္တြက ္ ေပးေဆာင္သည့္ပုံစံမ်ိဳး ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည္။ မူ၀ါဒမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ ္ ရရွိသူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး လိုလားခ်ကတ္ို႔ကို နားလည္ရ 
လြယေ္သာ္လည္း ယင္းအစီအစဥမ္်ားသည္ အဖိုးတန္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပ်က္စီးေစၿပီး ႏိုင္ငကံို 
ပိုမိုဆင္းရဲေစပါသည္။ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကားအုိကားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအစီအစဥ္ကလည္း  (Cash for 
Clunkers) တန္ဖိုုးရွေိသးေသာ အသုံးျပဳၿပီး ကားမ်ားကို ု ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ ၾကြယ္၀မႈကို ျမွင့္တငရ္န္ 
ႀကိဳးပမ္းလိသုည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေၾကာင္း အျခားဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ျပန္သည္။ ေငြေၾကးအစီအစဥ္ 
အရ ကားအုုိကားေဟာင္းမ်ားအား ဖ်က္စီးပစ္္ရမည္ျဖစသ္ျဖင္႔ ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားသည ္
ကားသစ္ႏွင္႔အလဲအထပ္လုုပ္ထားေသာ ကားေဟာင္းတစ္စီးအတြက္ ေဒၚလာ ၃၅၀၀ ႏွင့္ ၄၅၀၀ 
ရရွိခဲ႔ၾကသည္။ ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားက ကားအင္ဂ်ငမ္်ားကိ ု ဆိုဒီယမ္ဆီလကီိတ ္ ေပ်ာ္ရည္ျဖင့္ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ လိုအပ္ၿပးီ ထုိ႔ေနာက ္ တစ္စစီဖ်က္စီးကာ ကားသခၤ်ဳိင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရသည္။ ထိုုသိုု႔ 
ဖ်က္ဆီးရျခင္းမွာ ကားပစၥည္းအပိငု္းအစမ်ားကုိ ျပန္လညအ္သုံးမျပဳႏုိင္ေစရန္ ျဖစသ္ည္။ ဤအစအီစဥ္ 
အေပၚ ေထာကခ္ံသူမ်ားက လမူ်ားအား ကားအသစ္၀ယ္စီးလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုုိင္မည္ 



ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးျပန္လညဥ္ီးေမာ႔လာမည္ဟု ုရပ္တည္ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စားသုးံသ ူ
အတြက္မ ူ ကားသစ္တစ္စီး၀ယရ္သည့္အတြက္ အျခားေသာကုန္စညမ္်ားအား ၀ယ္ယသူံုုးစြဲျခင္း 
မျပဳႏုိင္ေတာေ့ခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုုပါအစီအစဥ္က ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ၀ယ္ယူမႈကိ ု ယာယသီာ 
လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ကာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သုံးစြဲမႈမ်ား က်ဆင္းသြားေစသည္။ အဓိကအားျဖင့္ 
ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံတနဖ္ိုုးရွ ိ ကားေဟာင္းအစီးေရ ၇၀၀၀၀၀ နီးပါး ဖ်က္စီးခံခဲ႔ရၿပီး ကားသစ္မ်ား 
၀ယ္ယူမႈအတြက ္ ေထာက္ပံေၾကးမ်ားေပးသည္႔အတြက္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံမွ်ေသာ ျပညသ္တူိုု႔၏ 
အခြန္ဆံုုးရႈံးသြားရသည္။ အစီအစဥသ္ကတ္မ္းကုန္ဆုံးခ်ိနတ္ြင ္ ကားသစ္ေရာင္းအား ထိုုးက်သြားၿပီး 
ကားေဟာင္းမ်ားမွာလည္း ေစ်းကြကတ္ြင ္နည္းပါးလားေသာေၾကာင္႔ ပိုမိုေစ်းႀကီးလာခဲသ့ည္။ 

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ဖ်ကဆ္ီးျခင္းသည္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္း ျဖစ္ပါသညဆ္ိုလွ်င ္ကားပုိင္ရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္လည္း သူတို႔၏ ကုုိယ္ပိငု္ကားမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ ္ ဖ်က္ဆီးမသင္႔ေပဖူးလား။ ယင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚမည့္ ကားသစ္ေရာင္းအားကိ ု ေတြးေတာၾကည့္ပါ။ အဆိုုပါရပတ္ည္ခ်က္မ်ားမွာ အေပါစား 
ေဘာဂေဗဒတစ္ရပသ္ာ ျဖစ္သည္။ ကုနထ္ုတလ္ုပ္သူမ်ားသည ္ သတူိုု႔၏ ထုတက္ုန္တစမ္်ိဳးမ်ိဳးကို 
ရွားပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ ္ တစံုုတရာ ရွိေကာင္းရွိႏုုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေစ်းကြက္တြင္ရွိေသာ စားသုံးမႈအတြက ္ တန္ဖိုးလကက္်န္ ရွိေနေသးသည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား 
ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ လူထုတစ္ရပ္လံုုးအတြက ္အေျခအေန ပိုေကာင္းလာမည ္မဟုုတ္ေပ။ 

ပိုမိုသိမ္ေမြ႔သည့္ ဖ်ကဆ္ီးမႈပုံစတံစခ္ုမွာ ကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက ္လကလ္ႊတလ္ိုုက္ရသည္႔ 
အရာမ်ား၊ အခြင့္အလမး္ ဆံုုးရံႈးမႈမ်ားကို ု မ်ားေစသည့္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
ဓာတဆ္ီကဲသ့ုိ႔ စြမ္းအင္မ်ိဳးထက ္ တစ္ဂါလံလွ်င္ ၁.၅ ေဒၚလာ ပိုမိုကုန္က်သည့္ အီသေနာ 
ထုတလ္ုပ္ေရးတြင္ ဗဟိုအစိုးရက ေငြေၾကးေထာကပ္ံ့ျခင္း ျဖစသ္ည္။ ယင္းသုိ႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ 
စြမ္းအင ္ ရရွိေရးအတြက ္ ကုနက္်မႈမ်ား ျမင့္တကလ္ာၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚတြင္လည္း 
အပ်ကသ္ေဘာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစေ္စသည္ဟ ု အမ်ားစုကလည္း ယုံၾကည္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ အခရာက်သည့္ အိုင္အုိ၀ါးျပည္နယ္ရွ ိ ေျပာင္းဖူးစိကု္ပ်ိဳးသမူ်ားကို 
အေထာကအ္ပ႔ံခဲ႔ၿပီး ယခုုအခါ ယင္းဥပေဒအား ျပန္လညရ္ုပသ္ိမ္းရန ္ခက္ခဲလ်က ္ရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီမကံနိ္းမ်ားအေပၚ ေထာကခ္ံသူမ်ားစြာက ထိုသုိ႔သုံးစြဲသည့္ 
အစီအစဥမ္်ားေၾကာင့္ ဖန္တီးေပးသည့္ အလုပအ္ကိုင္မ်ားအေၾကာင္း အထူးဂဏု္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ 
ေျပာဆိလုိုၾကၿပီး ယငး္အစီအစဥမ္်ား၏ အက်ိဳးမ်ားပံုကိ ု အရွကသ္ိကၡာကင္းမဲ့စြာ 
ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ အဓိပၸါယ္ေကာကယ္ ူ လႊဲမာွးျခင္းမ်ား ေနရာတကာတြင္ 
ေတြ႔ေနရ၍ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယတ္ြင ္ ေဘာဂေဗဒ အသိအျမင္ ရွိလာေအာင္ ပညာေပးရန္မွာ 
အထူးအေရးပါသည္။ အလုပ္အကိုင ္ ဖန္တီးမႈကိ ု ဓနဥစၥာဖနတ္ီးသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ မၾကာခဏ 
အသုံးခ်ေျပာဆိုုေနၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရးသာယာ၀ေျပာမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္မာွ အလုပ္အကိငု္ 



ပိုမိုမ်ားျပားျခင္းသကသ္က္ေၾကာင္႔ မဟုတဘ္ ဲ အမ်ားတန္ဖိးုထားသည့္ ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတလ္ုပ္ေပးႏုိင္သည့္ အလပု္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းအေျခခံအခ်က္ကိ ု ေမထ့ားပါက ဓနဖန္တးီေရးထက္ က်ဆင္းမႈကိုသာ 
ျဖစ္ေစသည့္ အစီအစဥမ္်ားကိ ုအမ်ားက လက္ခံမလိ်ကသ္ား ျဖစ္သြားတတ္သည္။ 

အလုပ္အကိငု္မ်ားအေပၚ အသားေပးျခင္းသည ္ အလြန္အမငး္ လမ္းလြဲလိုုက္ေစႏုိင္သည္။ 
တရုတ္ႏုိင္ငေံရာက ္ အငဂ္်င္နီယာတစ္ဦး၏ ဇာတလ္မ္းတစ္ကြကက္ ဤအခ်ကက္ိ ု
ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။ ၎အငဂ္်င္နီယာသည္ တရတု္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္စဥ္ ေပါက္ျပား၊ 
ေပါကတ္ူးမ်ားျဖင့္ ဆည္တစ္ခ ု တည္ေဆာက္ေနသည့္ လုပသ္ားအမ်ားအျပားကုိ 
ျမင္ေတြ႔လိုကု္ရသည္။ ေျမေကာ္စက္ယႏၱရားမ်ားကုုိ လုပု္သားမ်ားအား ပ႔႔ံပိုုးေပးပါက လမ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္မည့္အလုပက္ိ ု ရက္အနည္းငယအ္တြငး္ ၿပီးစီးႏိုင္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာက 
လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးၾကပ္သအူား ေထာက္ျပေျပာဆိုလိကု္သည္။ ထုိအခါ ႀကီးၾကပ္သူက ယငး္သုိ႔ 
ကိရိယာအသုံးျပဳလွ်င ္ အလုပအ္ကိုင္မ်ားစြာ ဖ်က္ဆးီပစ္ရာ ေရာကလ္ိမ့္မည္ဟ ု ဆိုသည္။ 
အင္ဂ်င္နယီာလည္း ”အိုး…။ ကြ်န္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကို ု ဆညတ္ည္ေဆာက္ေနတယလ္ိုု႔ မွတ္ေနတာ။ 
လက္စသတေ္တာ႔ အလပု္အကိုင္မ်ားမ်ား ဖန္တီးခ်င္ေနတာကိုုး။ ဒါဆို ု ခင္ဗ်ားလူေတြကိ ု တူရြင္း၊ 
ေပါက္ျပားေတြအစား ဇြနး္၊ ခရင္းေတြ သုံးၿပီး ေျမေကာ္ခိုင္းလိုကု္ပါလား။” 

အစိုးရသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးပါသလား။ ဤေမးခြန္းအတြက ္ အေျဖ 
စဥ္းစားသည့္အခါ ေအာက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခုကိ ု သုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ပထမအခ်က္အေနျဖင္႔ 
သုံးစြဲမႈအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားကုုိ ပုဂၢလိကက႑မွ အခြန္ေကာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းငွားျခင္းမွ 
ရရွိသည္ ျဖစ္မည။္ ထိုုအခါ အခြန္ သို႔မဟုတ ္ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္ၿပီး 
ပုဂၢလိကက႑အလုပအ္ကိုင ္ ခန္႔အပ္မႈကိ ု က်ဆင္းေစမည ္ ျဖစသ္ည္။ ပုဂၢလိကပိုငး္ 
အလုပ္အကိငု္ခန္႔ထားမႈ က်ဆင္းျခင္းသည ္ အစိုးရဖန္တီးေပးလိုကု္သည္႔ အလုပအ္ကိုင္မ်ားႏွင္႔ 
ဘဲစားဘဲေက် ျဖစသ္ြားလိမ္႔မည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ အစိုးရသုံးစြဲမႈ ကိုယ္၌သညပ္င ္ ပုဂၢလိကသုံးစြဲမႈႏွင့္ 
အလုပ္အကိငု္ခန္႔ထားမႈကို ေဘးေရာကေ္စတတသ္ည္။ အစုိးရက ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ၊ ပရဟတိ လုပင္န္းမ်ား စသညတ္ို႔တြင္ ပိုမိုသုံးစြဲသည့္အခါ 
အိမ္ေထာင္စမု်ားႏွင့္ လပု္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည။္ အလားတ ူ အစိုးရက 
ဥပမာအားျဖင္႔ General Motors၊ Chrysler၊ Citygroup သို႔မဟုတ္ ေလအားႏွင့္ 
ဆိုလာစြမ္းအင္ထတု္လပု္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လပု္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ 
အခါ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးပါက 
အဆိုုပါလုုပင္န္းမ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးထြားလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားမွာမ ူ



ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ား ဆုးံရႈံးသြားၿပီး အလုပအ္ကိုင္ခန္႔ထားမႈ ေလ်ာ႔က်သြားမည္။ တစ္ဖန္ 
က႑တစ္ခတုြင ္ အစုိးရသုံးစြဲမႈ တုိးျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ အလုပအ္ကိုင္ခန္႔ထားမႈ 
က်ဆင္းျခင္းကို ျဖစေ္စတတ္သည္။ 

အစိုးရသုံးစြဲမႈျဖင့္ က်ားကန္သည့္ လုုပင္န္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈကိ ုအလြယ္တကူ 
ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခြန္ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိငု္ ေလွ်ာ့နညး္လာျခင္း၊ အစိုးရေခ်းငွားမႈ 
တိုးျမွင့္လာျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမ ွ ထုတက္နု္မ်ားအေပၚ ၀ယ္လိအုား 
က်ဆင္းျခင္းတို႔မွာမူ မျမင္လြယ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေထာက္ပံ႔ေပးမႈႏွင္႔ ပတသ္က္၍ 
ယူဆခ်က္လႊဲမွားမႈမ်ား က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစေ္ပၚေနျခင္း ျဖစသ္ည္။ မညသ္ုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တဖက္တြင္ 
အလုပ္အကိငု္ က်ဆင္းသြားသည္မာွ အမွန္ျဖစ္သည္။ 

ဘုရွ္ႏွင့္ အုိဘားမားအစုိးရတို႔ လကထ္ကတ္ြင ္ စီးပြားေရး ဦးေမာ႔လာရန္ ရည္ရြယသ္ည႔္ 
အစိုုးရ၏ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပအ္ကိုင ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးခဲ႔ပံုု၊ ထနိ္းထားႏုုိင္ခဲ့ပုကံုိ 
သတိရၾကည့္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုုပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ အတြငး္ ေဒၚလာဘီလ်ံရာခ်ီ 
သုံးစြဲခဲေ့သာ္လည္း အလပု္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈမွာ က်ဆင္းသြားၿပီး အလပု္လက္မဲ့ႏႈန္း 
ျမင့္တကလ္ာခဲ႔သည္။ ဘာ႔ေၾကာင္႔ ထိုုသုုိ႔ ျဖစ္ရသလဲ။ အေျဖက ရွင္းပါသည္။ အစိုးရက 
ပိုမိုသုံးစြဲသည့္အခါ ပုဂၢလိကသုံးစြဲမႈမွာ ေႏွးေကြးလာၿပီး အသားတင္ အလုပ္အကိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ 
မႀကီးထြားလာေပ။ အမနွ္တြင ္ ယငး္အစီအစဥမ္်ားက မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစကာ 
အေျခအေနကိုုပင ္ပိုမိုဆိးုရြားလာေစခဲ့သည္။ 

ယင္းသုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု ေထာကခ္ံသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရသုံးစြဲမႈမွ 
အက်ိဳးရသူမ်ားကမူ ပုဂၢလိကက႑ အလုပ္အကိငု္မ်ား တဖက္တြင ္က်ဆင္းေစမညက္ိုု ေျပာၾကမည္ 
မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ မိမိသေဘာဆႏၵအရ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာကက္ားျခင္း၊ စစ္မွနသ္ည့္ 
ေစ်းကြက္ အခ်က္ျပမႈမ်ားႏွင့္ မကလ္ုံးမ်ား၊ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ထိခိုုကေ္နရသတူိုု႔၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားကို ု ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ အစီအစဥ္၊ စီမံကိန္းမ်ားျဖင္႔ အစိုးရဖန္တီးသည့္ 
အလုပ္အကိငု္မ်ားသည ္ ပုဂၢလကိက႑မ်ားတြင္ အလုပအ္ကိုင္ ေလ်ာ႔နည္းသြားေစသည္႔အတြက္ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွသိေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခသုည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးသင္႔သေလာက ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာရန္အတြက ္ ကုုုန္က်စရတိ္ထက ္
ထုုတက္ုုန္တန္ဖုိးပိုုမ်ားေစမည္႔ ကုုန္စည္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပရ္ာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေစ်းကြက္မ်ားက 
ခြဲေ၀သုံးစြဲသည့္အခါ အျမတ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားက အရင္းအျမစ္မ်ား အက်ိဳးရိွရွ ိ ခြဲေ၀အသံုုးခ်မႈကိုု 
လုပ္ေဆာင္သြားသည္။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြငမ္ ူ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အက်ိဳးရွိသည္႔ဘကသ္ိုု႔ 
တြန္းပိုု႔ၿပီး အက်ိဳးနညး္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားသို႔ မေရာက္ရွိေစရန ္ အျမတ္၊ အရႈံးမ်ားကဲ႔သုုိ႔ 



အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခြဲေ၀ေပးႏုုိငသ္ည္႔ နည္းလမ္းမရွေိပ။ ပိုဆုိးသညက္ အစိုးရမ်ားက 
အျခားသမူ်ား၏ ကုနက္်ေငြမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာသာေပးသည္႔ အလုုပ္ကို ုမ်ားစြာလုုပ္ေဆာင္လာသည့္အခါ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမ ွလမ္းလႊဲသြားၿပီး စည္းရံုုးဆြဲေဆာင္သည္႔ 
ဘကသ္ိုု႔သာ လိုုက္သြားေတာ့သည။္  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပသ္မားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အငအ္ားေကာင္းသည္႔ 
အုုပ္စုုမ်ားထမံွ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခမံႈ ရရွိရနအ္တြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ တနည္းနည္းျဖင္႔ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည ္ အခြန္မ်ားကို ု ျဖဳန္းတီးသည္႔ အစိုးရ၏ ပငမ္လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ တစ္ခ ု
ျဖစ္လာသည။္ နီးစပသ္ူမ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ အရင္းစနစ ္ (ခရုိနီအရင္းစနစ)္ သည ္မိမိတို႔၏ 
၀င္ေငြအဆင့္အတန္းမ်ားကိ ု က်ဆင္းေစသည္သာမဟတု္၊ ႏုိင္ငံေရး လပု္ငန္းစဥက္ိလုည္း 
အက်င့္ပ်ကေ္စသည္။ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိယုက္်ိဳးရွာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၀ါရွင္တန္ဒီစတီြင္ 
ရုံးမ်ား ဆကလ္က ္ ဖြင့္လွစလ္ာၾကၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားသည္လညး္ လကတ္စ္ဆုပစ္ာ 
ကိုယက္်ိဳးအတြက္ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ႏိႈကယ္ူသည့္အျဖစ္သုိ႔ ပိုမိုေရာက္ရွလိာသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ယင္းေၾကာင္႔ သာမန္ အေမရကိန္မ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းမ်ားကုိ နိမ့္က်ေစသကဲ့သုိ႔ 
အျမတ္ထုတုသ္ူတို႔မွာလည္း ပိုမိုေကာင္းစားလာၾကသည္။ ၀ါရွင္တန ္ အနီးရွ ိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည ္
ယခုအခါ အေမရိကနႏုိ္င္ငံ၏ ၀င္ေငြအျမင့္ဆုံးအဆင္႔တြင ္ရွလိာသည္မွာ တိုကဆ္ိုင္မႈ မဟုတ္ေပ။ 

အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္မာွ စားသုံးမႈသည ္ စီးပြားေရးလုပေ္ဆာင္ခ်က္အားလုံး၏ 
အႏိၱမရည္မနွ္းခ်က ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္စညႏွ္င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုမသုံးစြဲခင ္ထုတလ္ုပ္ရေပမည္။ 
အစီအစဥမ္်ား၊ စီမံခ်ကမ္်ားသည ္ (၁) ကုန္စည္မ်ားကို ု ဖ်က္ဆီးသည္ (၂) စားသုံးသူမ်ားထ ံ
ေရာက္ရွသိည့္ တန္ဖိုးထက ္ ပိုမိုကုုနက္်ေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ 
အခ်ည္းႏွီးသံုုးစြဲသည္ (၃) လူသားမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရး အုုပ္စုုမ်ား အက်ိဳးအတြက ္
အျခားေသာ အခြန္ထမ္းသမူ်ား၏ အခြန္မ်ားကို ု သံုုးစြဲသည့္အခါ ကုန္ထုတလ္ုပ္မႈႏွင့္ စားသုးံမႈတို႔ ၂ 
မ်ိဳးစလုံး က်ဆင္းေစလာၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုလံုုးကိုု ထိခိုုက္နစ္နာေစပါသည္။ အပိုင္း ၃ တြင ္
ႏိုင္ငံေရးလုပင္န္းစဥ္မ်ားကိ ု ဆန္းစစ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ဤျပႆနာကိ ု အေသးစိတ္ပိုမို 
နားလည္လာပါလိမ့္မည္။ 

 

 

၁၀ 
 ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္နည္းလုပဟ္နေ္ကာင္းမ်ားႏွင္႔ မွန္ကနသ္ည့္ စီးပြားေရး
စည္းမ်ဥ္း၊ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတကလ္ာျခင္း ျဖစ္သည။္ 

 



ယေန႔ေခတတ္ြင ္အေမရကိန္တို႔သည ္၁၇၅၀ ခုႏွစ္က တစ္ဦးခ်င္း ထုတလ္ုပ္မႈထက ္အဆေပါင္း ၃၀ 
နီးပါး ထုုတလ္ုုပ္ရွာေဖြႏုုိင္ၾကသည္ကို ု အေျခခံ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္သငခ္န္းစာ၏ ပထမေန႔တြင ္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာၾကားေလ႔ရွိသည္။ ထို႔ေနာက ္ဆကလ္က္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျမင္ကို ု
ထပ္ေမးပါသည္။ ”ယေန႔ေခတ ္အေမရိကန္တုိ႔က လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၅၀ ခန္႔ကထက ္ဘာ႔ေၾကာင္႔မ်ား 
ပိုမို ထုတလ္ုပ္လာႏုုိင္သလ”ဲ ဆိုသုည္႔ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ခဏေလာက ္ စဥ္းစားၾကည္႔ပါ။ 
အဲဒီေမးခြန္းအား သင္႔အေနျဖင္႔ မညက္ဲ႔သုိ႔ ေျဖဆိပုါမလဲ။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကားတြင္ တူညီေသာ အေၾကာင္းရင္း ၃ ခုကိုုသာ ေျဖဆို္ၾကေလ႔ရွိသည္။ 
ပထမအခ်က္မာွ ယေန႔ေခတ ္ သိပၸံပညာႏွင့္ နည္းပညာစြမ္းပကားတုိ႔သည္ ၁၇၅၀ ခုႏွစ္တြင ္
အေမရိကနတ္ို႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲသ့ည္ထက ္ မ်ားစြာေရွ႕ေရာက္ခဲသ့ည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင ္ အံ႔မခန္းရွိလသွည့္ စကယ္ႏၱရားမ်ားႏွင့္ စက္ရုမံ်ား၊ အပ်ံစားလမ္းမ်ားႏွင္႔ 
ေနရာတကာခ်ိတ္ဆက္ႏုုိင္သည္႔ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား ရိွလာခဲ႔သည။္ ေနာကဆ္ုံးအခ်က္မာွ ၁၇၅၀ 
ခုႏွစ္တြင ္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုကု္၊ မိသားစအုလိုုက ္ သုံးစြဲမည့္ ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ကုိယ္တိုင္ကိုယု္က် ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ယေန႔ေခတတ္ြင္ အျခားထုုတလ္ုုပ္ေရာင္းခ်သမူ်ားထံမ ွ
အလြယ္တက ူ၀ယ္ယူၾကေလသည။္ 

အေျခခံအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေဘာဂေဗဒ သေဘာတရား နည္းနည္းေလာက္သာ 
သိထားမည္။ သိုု႔မဟုုတ ္ လံုုး၀မသိေသးေပ။ သိုု႔တိုုင္ေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေျဖမွနက္ိုု 
ေပးႏုိင္ၾကသည္။ သူတို႔သည ္နည္းပညာ၊ အရင္းအႏီွးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတို႔၏ အေရးပါပံုကိ ုသေဘာ 
ေပါကထ္ားၾကသည္။ သူတိုု႔၏ အေျဖမ်ားသည္ မိမိိတိုု႔အျမင္ျဖစ္သည္႔ ေဘာဂေဗဒဆိုုသညမ္ွာ 
”လူတိုုင္း သျိမင္ႏုုိင္ေသာ သိပၸံပညာ” (“science of common sense) ျဖစသ္ည္ဆိုသုည္႔ အခ်ကက္ိုု 
ခုိင္မာေစသည္။ ကုန္သြယ္ေရးမ ွ ရရွိသည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈဆိုုငရ္ာ စရိတ္စက 
(transaction costs)မ်ားကို ု ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏုုိင္ျခင္းသည ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
ျဖစ္သညက္ို ု အသားေပး ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစသ္ည္။ စီးပြားေရးသုုံးသပ္ေလ႔လာျခင္းမ ွ စီးပြားေရး 
တိုုးတက္ေစသည္႔ ေနာက္ထပ ္ အခ်က ္ (၃) ခ်ကက္ိုု ေထာက္ျပခဲ႔သည္။ ယင္းတိုု႔မွာ 
လူအရင္းအျမစ္ႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားတြင ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွျခင္း၊ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း စသည္တိုု႔ျဖစ္သည္။ 
 
ပထမ- အက်ိဳ းျဖစ္ထြန္းေစမည္႔ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ-ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ား)ႏွင့္ လုပ္သား 
ကြ်မ္းက်င္မႈ (”လူ႔စြမ္းအားအရင္းအႏီွး”)မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္းသည္ မိမိတုုိ႔၏ ကုန္စည္ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထုတ္လုုပ္မႈစြမ္းအားကုိ ျမွင့္တက္ေစသည္။ ယင္းရငး္ႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ၂ မ်ိဳးသည္လညး္ 
ဆက္စပမ္ႈရိွပါသည္။ လုပ္သားမ်ားသည္ စကယ္ႏၱရားေကာင္းမ်ား သုံးစြဲရလွ်င ္ ပိုမိုထတု္လုပ္ႏုိင္စြမ္း 
ရွိသည္။ သစ္ခုတ္သတူစဥ္ီးသည ္လက္ခ်ည္းသက္သက ္လႊမ်ားအသံုးျပဳ ျဖတ္ေတာက္ေနရသည္ႏွင့္ 
စာလွ်င ္ ေမာ္တာတပ္ဆင္ထားသည့္ သႀံကိဳးလႊျဖင့္ လုပ္ကိုငရ္သည္က ပိမုိုအလုပ ္



တြငက္်ယ္ႏုုိင္ပါသည္။ ထိုုနည္းတူစြာပင ္သယယ္ူပို႔ေဆာင္ေရး လုပသ္ားတစ္ဦးသည ္ ျမည္းလညွ္းႏွင့္ 
ယွဥ္လွ်င ္ကနု္တင္ကား သုံးစြဲပါက ကုန္စညမ္်ား ပိုမိုသယ္ေဆာင္ႏုိင္ေပမည္။ 
 
ဒုတိယ- နည္းပညာ တုိးတက္လာျခင္း (ထုတ္ပစၥည္အသစ္မ်ားႏွင္႔ ကုန္ထုတ္လုုပ္ရာတြင္ စရိတ္ပုိမုုိ 
သက္သာမည္႔ နည္းစနစ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ရာတြင္ ဉာဏစြမ္းအားကုုိ အသံုးျပျခင္း)သည္ စီးပြားေရး 
တုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၅၀ အတြငး္ ေရေႏြးေငြ႕အင္ဂ်င ္
တီထြင္ခဲသ့ည့္ေနာက ္ အတြင္းေပါကက္ြဲအားသံုး အငဂ္်င္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ နယူးကလီးယား 
စြမ္းအားတို႔သည ္ လူသားႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားအစား စြမ္းအငထ္ုုတလ္ုုပ္ေပးသည္႔ အဓိက 
စြမ္းအငရ္င္းျမစ္မ်ား ျဖစလ္ာခဲ႔သည္။ သယ္ယပူိုု႔ေဆာင္ေရးတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ဘတစ္္ကားမ်ား၊ 
မီးရထားမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံတို႔သည ္ ျမင္း၊ လက္တြန္းလညွ္း (ႏွင္႔ ေျခလ်င္သြားလာျခင္း)တိုု႔ကို ု
အစားထိးုခဲ့ေလသည္။ နည္းပညာ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဘ၀ေနထိုင္မႈပုံစမံ်ား (lifestyles)ကို 
ဆကလ္က္ေျပာင္းလဲေပးေနသည္။ စီဒီ ဖြင့္စက္မ်ား၊ အေသးစား ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ စာစီစာရိုက ္
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ မိုကခ္ရိုေ၀့ မီးဖုိမ်ား၊ ဗီဒီယုိ ကင္မရာမ်ား၊ ဆဲလဖ္ုန္းမ်ား၊ ဒီဗဒီီမ်ား၊ by-pass surgery၊ 
တင္ပါးစု ံအစားထိုး ကုသမႈမ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ ေလေအးေပးစက္မ်ားႏွင့္ garage door opener 
စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ယင္းကုနု္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွလိာႏွင့္ 
ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႔ အလုပလ္ုုပက္ိုုငပ္ံုု၊ မိမိတိုု႔ကိုုယ္မမိိ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးပံုု တိုု႔မွာ 
အတိုုင္းမသိ ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ၿပီး မိမိတို႔၏ ဘ၀ေနေရးကုိလည္း တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစခဲသ့ည္။ 
 
တတိယ- စီးပြားေရးဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုုံ (economic organization) တုိးတက္ျခင္းသည္လည္း 
ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။ မိမိတို႔ဆိုလုိသည့္ စီးပြားေရးဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုုဆိုုသညမ္ွာ 
လူသားတိုု႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပံုုမ်ားႏွင့္ လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
လိုုက္နာရသည္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမး္မ်ားကိ ု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ကမ္်ားမွာ 
ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနသျဖင္႔ အေလးဂရုုျပဳမႈ နည္းတတ္ပါသည္။ ကနု္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြကရ္န္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းတစခ္ု လုုပ္ကိုုင္ရန္ မည္မွ် ခက္ခဲပါသလဲ။ ႏိုင္ငံတစ္ခ၏ု တရားဥပေဒ စနစ္က ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ၊ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈအေပၚ မ်ားစြာ လႊမ္းမိုုးပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 
စုုေပါင္းပိငုဆ္ိုင္မႈမ်ားကိ ု ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒစနစ္တစ္ခသုည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကိ ု
မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစၿပီး အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈတြင္ 
အသကေ္သြးေၾကာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒေရးရာစနစ္သာ မရွိပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ကင္းမဲသ့ြားၿပီး 
ကုန္သြယ္ေရး ရပ္တန္႔၍ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ စိတ္ကူးစတိသ္န္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာေတာ႔မည ္
မဟုုတ္ေပ။ ဤစာအပု ္ အပိုင္း ၂ တြင ္ တရားဥပေဒ ဖြဲ႔စည္းတညေ္ဆာက္ပုံ၏ အေရးပါပံုႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြဲ႔စည္းတညေ္ဆာကပ္ံုုတြင ္ ပါ၀င္ေသာ အျခားအစိတ္အပိုုင္းမ်ားကိ ု အေသးစိတ္ 
ေလ့လာေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 



ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈႏွင္႔ နည္းပညာတိုုးတကမ္ႈမ်ားသည ္ အလိုုအေလ်ာက္ျဖစလ္ာသည ္ မဟုုတ္ပါ။ 
ယင္းတိုု႔မွာ အျမတရ္ရန္ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ျဖင္႔ စြန္႔စားလပု္ကိငု္သည့္ စြန္႔ဦးတထီြငလ္ုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ျဖစလ္ာပါသည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ တီထြငဆ္န္းသစ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ ထတုထ္ုတ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားက ကုန္က်စရတိ္မ်ားကိုု ေလွ်ာခ့်ေပးမည္ကိ ု မညသ္ူကမွ်  
အတတမ္သႏိိုုင္ေခ်။ ထို႔ျပင္ စြန္႔ဦးတထီြင္မႈ ပါရမဆီိုသညမ္ွာလည္း မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေနရာမ်ားမွ 
မၾကာခဏဆိုုသလိုုပင ္ ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈဆိုသည္မွာ 
မတူကြဲျပားသည့္ လပူုုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ၏ စိတ္ကူးမ်ားကိုု ေစ်းကြက္တြင္ ေပါက္၊ မေပါက ္စမ္းသပ္ေစသည္႔ 
စနစ္အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းသည့္ ထုုတလ္ုုပ္မႈမ်ားတြင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား အလဟႆ သုံးျဖဳန္းျခင္းကိုုမ ူစနစ္က တားဆးီေပးျပန္သည္။ 

ေဖာ္ျပပါ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေစ်းကြက္မ်ားအေနျဖင္႔ 
စိတ္ကူးစိတသ္န္းသစ္မ်ားကို ု လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳငႏ္ိုုင္ရန ္ တံခါးဖြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
(ထုတက္ုနသ္စ ္ သို႔မဟုတ ္ နည္းပညာသစ္ ျဖင္႔ ေစ်းကြက္သိုု႔၀င္ေရာက္မည္႔ 
စြန္႔ဦးတီထြငသ္မားမ်ားတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသ ူ အခ်ိဳ႕၏ ပ႔ံပိုုးမႈသာ လိုအပ္ပါသည္)။ 
စြန္႔ဦးလုုပ္ငနး္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွဳ ပ္ႏံွသူမ်ား (သူတုုိ႔၏ ပစၥည္းသစ၊္ 
၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားအတြက)္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္အတြက ္ အၿပိဳင္အဆိုငု္ရွေိနရမည္။ 
စားသံုုးသူမ်ား၏ ၀ယယ္အူားေပးလိုုမႈ ရွိ၊ မရွ ိ(reality check) ကို ုစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစသ္ည္။ ယင္းမွာ 
စားသံုုးသူမ်ားက ကုုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈသစ္မ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈစရတိ္ထက ္ ပိုုေပး၊ မေပးကို ု
ဆုံးျဖတ္ေစျခင္းျဖစ္သည။္ စားသုံးသူမ်ားသည္သာ အၿပီးသတ ္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုုိင္သည္႔ 
တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စားသံုုးသူမ်ားက ထုတပ္စၥည္းအသစ္ သို႔မဟုတ္ 
၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ကို ုအားမေပးၾကပါက ေစ်းကြက္တြင ္ရွငသ္န္ရပတ္ညႏ္ိုင္မည ္မဟုတ္ေခ်။ 

 

၁၁ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ား၏ "မျမင္ရေသာလက္မ်ား" သည ္ ေရာင္းသူ၊ ၀ယသ္ူမ်ားအား 
အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားဆီသို႔ တည္႔မတ္ေပးသည္။ 

 
လူတိုင္းက သူ႔တြင္ရွေိသာ အရင္းအႏီွးျဖင္႔ အက်ိဳးအရွိဆုံးျဖစ္မည္႔ အလုုပက္ို ု အစဥတ္စိုုက္ 
ရွာေဖြလုုပက္ိုငု္ေလ႔ရွိၾကတယ္။ ဒါက သူရဲ ့ကိုယပ္ိုင္အက်ိဳးစီးပြားအတြကပ္ါ။ သူအလုပု္လုုပ္ေပးေနတဲ့ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးရွိဖိုု႔အတြက ္ မဟတု္ပါဘူး။ သိုု႔ေပမယ္႔ သူ႔ကိုယက္်ိဳးစီးပြားကိ ု
သဘာ၀အေလ်ာက္ သို႔မဟုတ ္ မလႊဲမေရွာငသ္ာ ရွာေဖြလုုပက္ိုုင္ေနျခင္းသည္ပင္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက ္အက်ိဳးအရွဆိုံး လုပ္ကိုုငမ္ႈဆီကို ုဦးတည္ေစပါတယ္။ ….. အေၾကာင္းကေတာ႔ 
ကိုယက္်ိဳးစီးပြားရွာေဖြမႈအား မျမင္ရေသာလကက္ တည္႔မတ္ေပးသျဖင္႔ ပုုဂၢလိကရည္ရြယ္ခ်ကတ္ြင ္
မပါ၀င္တဲ႔ အျခားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုု ျဖစေ္ပၚေစပါတယ္။၅ 

အဒမ္စမစ ္(၁၇၇၆) 



 
 

ကိုုယက္်ိဳးစီပြားရွာမႈသည ္ အားေကာင္းသည္႔ လံႈ႔ေဆာ္ေရးအရာ ျဖစ္သည္။ အဒမ္စမစ္ 
ေဖာ္ျပထားသကဲ႔သိုု႔ ပုဂၢလိကပိုငဆ္ုိင္မႈ (private property) တြင ္ အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးစနစ္၏ 
အေရးႀကီးသည္႔ အခ်ကတ္စ္ခ်က္မွာ ကိုယက္်ိဳးစီးပြားရွာသူမ်ားသည္ မိမိလမူႈပတ္၀နး္က်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံတစႏုုိ္ငင္ံလံုုး၏ ၾကြယ၀္မႈအထိပါ ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းက 
သူ႔ကိုယ္ပိုငအ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွ႕႐ႈေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ေပါကေ္စ်းဆိုုေသာ မျမင္ရသည္႔ 
လကသ္ည ္ အျခားသူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်ကမ္်ားကိုုပါ ၿပီးေျမာက္ေစျခင္းျဖင္႔ ပိုမိုၾကြယ္၀မႈကိုု 
ျဖစ္ေစသည္။ 

”မျမင္ရေသာလက”္၏ အေျခခံမအူား နားလညး္သေဘာေပါက္ရန္ လူမ်ားစြာအတြက္ 
ခက္ခဲပါသည္။ ဗဟိဥုီးစီးသည့္ အစီအမံျဖင္႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစီအစဥ္တက် ျဖစ္မႈကိုု 
သဘာ၀အားျဖင္႔ ဆက္စပန္ားလည္ ေလ႔ရွိၾကပါသည္။ တဖကတ္ြင ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိယု္က်ိဳးရွာသည္႔ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုဥးီစီးမႈမရွိပါပဲႏွင္႔ လိုုအပ္ခ်ကမ္်ားကိုု ေျပလည္ေစၿပီး 
အစီအစဥတ္က်ရိွသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိ ု တည္ေဆာက္ေပးသည္ဟ ု အဒမ္စမစ္က 
ရပ္တညေ္ျပာဆိုုပါသည္။ 

ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ လြတ္လပစ္ြာ ဖလယွခ္ြင့္ ရွိသည့္အခါ ကိုယက္်ိဳးစီးပြားရွာသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု ေစ်းကြက္တြင ္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြကေ္ပးေသာေၾကာင့္ အဆိုုပါ အစအီစဥ္က်သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚလာရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကုနစ္ည ္ သို႔မဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခ၏ု ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္သည ္ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သမူ်ားအား ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ားအား 
အျခားေသာ ေရာင္းသ၊ူ ၀ယ္သူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ဟနခ္်က္ညညီ ီ
အလုုိက္သင္႔ ေျပာင္းလဲေစသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စားသုံးသမူ်ား၊ ထုတလ္ုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ ထုတ္လပုပ္ံ့ပိုးသူမ်ား၏ ေရြးျခယ္မႈမ်ားကိ ု ေစ်းကြက ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက ျပဌာန္းသည္။ 
ယင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားက စားသုံးသ ူ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ား၊ ကုန္က်စရတိ္မ်ား၊ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင္႔ 
အေျခအေနမ်ားကုုိ ဗဟိုမ ွ အစီအစဥခ္်မွတ္သည္႔ အာဏာပုိင္တို႔ထက ္ ေကာငး္စြာ 
ေဖာ္ျပႏိုုင္စြမး္ရွိသည္။ 

မိမိအရပ္ေဒသရွ ိ စူပါမားကက္မ်ားတြင္ ႏို႔၊ ေပါင္မုန္႔၊ ဟင္းသီးဟင္းရြကႏ္ွင့္ အျခားေသာ 
ပုုပ္သိုုးပ်က္စးီႏိုုင္သည္႔ ကုန္စညမ္်ားအား လုံေလာက္သည့္ ပမာဏအေနအထားသာတင္ၾကသည္မွာ 
မည္ကဲ႔သိုု႔ စီစဥ္ၾကသည္ကုုိ ေတြးၾကည္႔ဖူးပါသလား။ မိမိေဒသေစ်းကြက္တြင္ရရွနိိုုင္ေသာ 
ကမၻာေနရာအႏံွ႔အျပားမွ ထတု္လုပ္ေသာ ေရခဲေသတာၱမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ 
စီဒီဖြင့္စက္မ်ားသည္လညး္ စားသုံးသူမ်ား အလိုရွသိည့္ ပမာဏမွ်သာ ေတြ႔ရသည္မာွ 
အဘယ္႔ေၾကာင္႔ပါနည္း။ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ား၏ မျမင္ရေသာလက္က အေျဖထုတုေ္ပးႏုုိင္ပါသည္။ 
ကိုယက္်ိဳးစီးပြားရွာၾကသည့္ ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးခ်င္းတုိ႔သည္ အခ်က္နပံါတ ္ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ 



ေစ်းႏႈန္းအခ်က္ျပမႈမ်ားမွတဆင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သူတိုု႔၏ ထုုတ္လုုပ္မႈဆိုုငရ္ာပမာဏကုုိ 
ထိန္းညိႈေပးပါသည္။ 

ကုန္စညတ္စခ္ု၏ ေစ်းကြက္ေပါကေ္စ်း ညႊန္းကိန္းမွ်ျဖင္႔ ေရာင္းသ၊ူ ၀ယသ္ူမ်ားအား 
သူတို႔လိုခ်ငသ္ည္႔အတိုုငး္ ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်ရန ္ ကူညီေပးသည့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားစြာကို 
တၿပိဳင္နကတ္ည္းေပးပိုု႔ႏိုုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္၏ ေဘာဂေဗဒ ႏိုဘယလ္္ဆိရုွင္ ဖရကဒ္ရစ္ 
ဟိုုက္ရက္က ေစ်းကြက္စနစ္ကိ ု ”အံ့ဖြယ္စနစ”္ (marvel) ဟု ေခၚဆိုခဲသ့ည္။၆ ထုတက္ုန္တစခ္ု၏ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းသည ္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ဘာလုပု္ေနမနွ္းပင္မသိၾကေသာ ကမၻာတစလ္ႊားမွ 
လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားစြာတုုိ႔၏ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ဆုံးျဖတခ္်က္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကို ု
ေဖာ္ညႊန္းေနသည္။ ေစ်းကြက္သည္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မႈအသီးသီးအတြက ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ု ပါ၀င္ပတသ္ကသ္ူမ်ားအၾကား ခ်ိတဆ္က္ေဖာ္ထုုတေ္ပးေနသည္႔ 
ႀကီးမားသည္႔ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ႀကီးသဖြယ ္ လုုပေ္ဆာင္ေနသည္။ ေစ်းကြကေ္ပါကေ္စ်း 
ညႊန္းကိနး္မ်ားသည္ ထုုတ္လုုပ္ေရာငး္ခ်၊ ၀ယ္ယသူံုုးစြဲသူမ်ားအၾကား မက္လံုုးမ်ား ျဖစေ္စသည္။ 

ေစ်းကြက္မ ွ ေပါင္းစည္းညိႈႏိႈင္းေပးသကဲ႔သိုု႔ (ေစ်းကြက္အလုုပလ္ုုပသ္ကဲ႔သိုု႔) တစ္ဦးခ်င္း 
သုိ႔မဟုတ ္ ဗဟိုဦးစးီမႈအာဏာပုုိငတ္ုိ႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားစြာကုုိ 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စားသုံးသူႏွင့္ထုတလ္ုပ္သမူ်ားအၾကား လုုိအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ 
အားလုံးကိ ုရရွိႏုုိင္မည ္သို႔မဟုတ ္စဥ္းစားႏုုိင္မည္မဟုတု္ေပ။ သို႔ေသာ္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ားသည္ 
လိုုအပသ္ည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ု သန္႔ထုုတ္ေပးထားသည္႔ သတင္းအျဖစ္ေပးပိုု႔ပါသည္။ 
ယင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားက ထုတလ္ုပ္သူမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုုပံ့ပိုးသမူ်ားအား စားသုံးသူမ်ား တနဖ္ိုးအထားဆံုး 
အရာမ်ားကုုိ (ကုုန္က်စရတိ္ႏွင္႔ခ်ိန္ထိုုး၍) ထုတ္လပု္ရန္တည္႔မတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ စားသုံးသူမ်ားက 
ကုုန္စညမ္်ားကို ုထုတ္လပု္စရိတထ္က ္ပိုမိုေပးလုုိသည္႔အခါ အက်ိဳးအျမတ္ရွာေသာ ထုုတလ္ုုပ္သမူ်ား 
အေနျဖင္႔ထတု္လုပ္ေရာငး္ခ်ေနမည္ ျဖစ္ရာမညသ္ကူမွ်လယ္သမားမ်ားအား ပန္းသီးတိုးျမငွ့္စိုက္ပ်ိဳးရန္ 
သို႔မဟုတ ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအားအိမမ္်ား ေဆာက္လုပ္ရန္သို႔မဟုတ္ပရိေဘာဂ 
ထုတလ္ုပ္သအူားကလုားထုိင္မ်ားထတု္လုပ္ရန္ ေျပာေနစရာလုိမည္မဟတု္ေပ။ 

ထိုုနည္းတူစြာ စရိတ္နည္းသည္႔ ထုတ္လုပ္မႈနညး္စနစ္မ်ား ရွာေဖြအသုံးခ်ရန ္
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားကိ ု မည္သတူစ္ဥးီတစ္ေယာက္မွ် သတိေပးရန ္ လိုအပမ္ည္မဟတု္ေပ။ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ား၏ မျမင္ရေသာလက္က အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု အေကာင္းဆံုုး 
ေပါငး္စပသ္ံုုးစြဲရန္ႏွင္႔ တြက္ေျခအကိကု္ဆုံး ထတု္လုပ္နည္းစနစ္မ်ား (cost-effective prodution 
method) ရွာေဖြရန္ ဆြဲေဆာင္ပါလမိ့္မည္။ ကုန္က်စရတိ ္ ေလွ်ာန့ည္းျခင္းသည္ 
အက်ိဳးအျမတ္ပိုမ်ားေစသျဖင္႔ ထတု္လုပသ္ူအသီးသီးသည ္ ကုနက္်စရိတ ္ နည္းသထက္နညး္ၿပီး 
အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန ္ ႀကိဳးစားေနမည္ ျဖစသ္ည္။ ယွဥ္ၿပိဳ င္မႈက ထုုတ္လုုပသ္ူမ်ားကို ု
ယင္းသိုု႔လုပေ္ဆာင္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွတြန္းအားေပး ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေခတ္သစ္စီးပြားေရးစနစ္တြင ္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၏ မျမင္ရေသာလက္က 
စီစဥ္ညႊန္ၾကားသည့္ ကိုယ္က်ိဳးစးီပြားရွာေဖြမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညိႈႏိႈ္င္း 



ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္ တကယ္ပင ္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွပါသည။္ သပ္ရပ္ေသာ ညစာစားပြ ဲ
တစ္ခုတြင ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ ္ ထိုင္စားသည္႔အခါ ယင္းစားပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင ္
ေဆာင္ရြကခ္ဲ႔သူမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လယသ္မားမွသည ္ကုနတ္င္ကားေမာင္းသူအလယ္ 
ကုန္စုံဆိုငု္ဖြင္႔သူအဆံုုး မည္သတူစ္ဥးီတစ္ေယာက္မွ် မိမိစားပြဲအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာ 
စားသံုုးေစႏုုိင္ရန ္ စိတ္မ၀င္စားေပ။ သိုု႔ေသာ္လည္း သူတိုု႔၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းေၾကာင္႔ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ ထပ္တူက်ေစပါသည္။ 

အေကာင္းဆုံးေသာ အမဲသား သို႔မဟုတ ္အမ်ိဳးအစားေကာင္းေသာ ၾကက္ဆင ္ ေမြးျမဴသည့္ 
လယသ္မားသည္ ေစ်းေကာင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုန္တငက္ား ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကုန္စုံဆိုငု ္
ေရာင္းသူတို႔ကလညး္ သူတို႔ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကိ ု စားသုးံသူမ်ားထ ံ လတ္ဆတ္ေကာင္းမြန္စြာ 
ျဖန္႔ျဖဴးႏုုိင္လွ်င္ ေငြေၾကး ပိုမိုရရွမိည ္ ျဖစ္သည္။ ထုုတလ္ုုပ္ျဖန္႔ျဖဴးၾကရာတြင္လည္း ကုန္က်စရိတ္ 
အနည္းဆံုုးနည္းလမ္းကိုသုာ အသံုုးျပဳၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေျပာရလွ်င ္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ မိမိတို႔ 
တခါမွ်မေတြ႕ျမင္ဖူးသ ူ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ မိမိတိုု႔ကိုယ္တိငု္ပင ္ ထတု္လုပလ္ွ်ငပ္င ္
မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကုန္စည္ေျမာက္မ်ားစြာကို ု ၀ယ္ယသူံုုးစြဲႏုိင္ေစရန ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ 
အစီအစဥတ္က်ရိွမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုု႔ျဖစ္ေစၿပီး ကုုန္ပစၥည္းမ်ားစြာတုုိ႔အား မ်က္ေမာွက္ေခတ္ 
စားသုံးသူမ်ားထံ ေရာက္ရွိေစရန ္ မျမင္ရေသာလကသ္ည ္ သူ႔အလိုုလို ု တိတဆ္ိတ္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကိုုယက္်ိဳးစီးပြားရွာမႈႏွင ္ မျမင္ရေသာလက္တိုု႔၏ အက်ိဳးျပဳမႈကိုု 
ေလွ်ာ႔တြကတ္တ္ၾကေသာ္လည္း ယင္းတိုု႔မွာ စီပြားေရးတိုုးတက္မႈကို ု ျဖစ္ေပၚေစေသာ 
အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
 
 

၁၂ 
ေယဘယု်အားျဖင္႔ လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင္႔ အခ်ိန္ၾကာမွ ျဖစေ္ပၚလာမည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
သို႔မဟုတ ္ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုလ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾကသည။္ 

 
ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္က လူသိမ်ားသည့္ ေဘာဂေဗဒ စာေရးဆရာ ဟင္နရ ီဟတ္ဇလစ ္(Henry Hazlitt) 
က စံျပေဘာဂေဗဒ စာအုပ္ပါ သင္ခန္းစာတစ္ခုတြင္ ေဘာဂေဗဒအေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ 
ဟတ္ဇလစ၏္ သငခ္န္းစာမ်ားထဲမွ တစ္ခုတြင ္ ေဘာဂေဗဒ အဆိုျပဳခ်ကတ္စ္ခုကိ ု
ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္အခါ လူတစ္ဦးသည ္ ခ်က္ခ်င္းလကင္င္း ရလဒ္မ်ားကိသုာမက 
ေရရွည္ရလဒ္မ်ားကိုပါ ေလ့လာေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္။ ပငမ္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုသာမက 
ဆင္႔ပြားအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္။ အက်ိဳးစီးပြားတူအုပု္စုုတစ္ခ်ိဳ႕အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈကိုသာမက လူတိုင္းအေပၚ သကေ္ရာက္မႈကိုပါ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမည္။၇ 

ယခုုသငခ္န္းစာပါ အခ်က္မ်ားအား က်င့္သုံးရန ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည ္
ေဘာဂေဗဒအမွားအယြင္း၏ အျဖစ္အမ်ားဆုံး အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုဟ ု ဟတ္ဇလစ္က 



ယုံၾကညထ္ားသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ကာလတိ ု အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုသာ 
အသားေပးေဖာ္ျပေလ႔ရွိၿပးီ အခ်ိန္ၾကာမွ ျဖစတ္တသ္ည့္ မူ၀ါဒ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ုလံုုုုးလံုုးလ်ားလ်ား 
လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အခြန္ထမး္သူမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား အပါအ၀င္ 
ျပည္သလူူထတုစ္ရပလ္ံုုး၏ ထိခိုကု္နစ္နာမႈမ်ားကို ု ထည္႔သြင္းမစဥ္းစား၊ မေဖာ္ျပပဲ သးီျခား 
လုပ္ငန္းမ်ားစုုမ်ား၊ အရပ္ေဒသမ်ား သို႔မဟုတ ္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားအား ကူညရီာေရာက္မည္႔ 
အဆုိျပဳခ်ကမ္်ားကိုသုာ ထပ္တလဲလ ဲအာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ေျပာေနသည္ကို ု ၾကားသိေနရသည္။ 
ေဘာဂေဗဒ၏ အေျခခံက်ေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကိုုသာမက ႏိုုင္ငံေရးစနစ္၏ အလုုပ္လုုပပ္ံုုကိုုပါ 
ဟတ္ဇလစက္ ရွင္းလင္းစြာ နားလညထ္ားသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအရ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးလိုုသည့္အခါ/မ်က္ႏွာသာရလိုုသည္႔အခါ 
အက်ိဳးစီးပြားတူအုပ္စုမ်ား (interest groups)ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလယွ္မ်ား၊ 
ေျပာဆိုစည္းရုံးၾကသူမ်ား (lobbyists)က သတူို႔လိုုလားသည္႔ ရလာဒ္ရရွိလာရန္ ႀကိဳးစားရန္ 
အေၾကာင္းရွလိာသည္။ သတူို႔က အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား(မူ၀ါဒ ျပဌာန္းလိကု္လွ်င္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားစုကိ ု သူတို႔ ရၾကမည္ျဖစသ္ည)္ကိ ု ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုုၿပီး ကုနက္်စရတိ္မ်ား 
(ကုနက္်စရတိ္အမ်ားစုမာွ အျခားသူမ်ားက က်ခံရလိမ့္မည္ျဖစသ္ည)္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေဖာ္ျပၾကလိမ့္မည္။ 
ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိ ု မဲေပးသူမ်ားက ခ်က္ျခငး္လက္ငင္းႏွင္႔ အလြယတ္က ူ ျမငသ္ာၿပးီ 
ကုန္က်စရတိ္မ်ားမွာ မျမင္လြယ္ပဲ စရိတ္အမ်ားစုုမွာ အနာဂတ္ကာလတြင္သာ ျဖစ္ေပၚမည္ဆိုုပါက 
အက်ိဳးစီးပြားတူအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင္႔ စည္းရံုုးရသည္မွာ အသာစီးရေနမည္ျဖစသ္ည္။ 
ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတိုု႔တြင ္အက်ိဳးစီးပြားတူအဖြဲ႕မ်ားက မဲေပးသူမ်ားကိ ုနားေယာင္ေစႏိုုင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ား သို႔မဟတု ္ ကာလတခုုၾကာမွ 
ျဖစ္ေပၚလာမည္႔အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ု မသိထား၍သာ ျငင္းပယရ္မည႔္ ကစိၥရပ္တစခ္ုုကိ ု မၾကာခဏ 
ခြင္႔ျပဳတတ္ၾကသည္။ တိုုက္ခနး္ငွားခမ်ားကုုိ ကန္႔သတ္ေပးသည္႔ ျပဌာန္းခ်ကက္ို ု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။  
နီ၀တ္၊ နယးူေယာက္၊ ဆန္ဟုုိေဇးႏွင္႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ကဲ႔သိုု႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္ခန္းငွားခ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား က်င္႔သံုုးခဲ႔ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အဆိုုပါ ကန္႔သတ္မႈမ်ားမွာ အိမ္ျမင့္ငာွးခ 
ျမင္႔တကမ္ႈကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင္႔ ႏြမ္းပါးသည္႔ မသိားစုုမ်ား အိမ္ခနး္ငွားေနႏုုိင္ရနဆ္ိုုေသာ 
အဆိုုျပဳခ်ကမ္်ားကို ုတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  

ကာလတိုအတြက ္မွန္ကန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင့္ပြားသက္ေရာကမ္ႈမ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ 
ပထမအားျဖင့္ အိမ္ခန္းေစ်းကြက္ ရပ္တန္႔သြားလိမ္႔မည္။ ရွိရင္းစြဲ အိမ္ခန္းမ်ားမွာ အလိုုခ်ငဆ္ံုုး 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားက မလႊဲေျပာင္းႏုုိင္ေတာ႔ေပ။ ငွာရမ္းခ ကန္႔သတ္ထားသည္႔ အိမ္ခန္းမ်ားကိုု 
စြန္႔လႊတ္လိုကု္ရသူမ်ားသည ္ အလုုပ္ႏွင္႔ပိုုနီးေသာ အျခားအိမ္ခန္းတစ္ခုုကို ု ရွာေတြ႔ေစကာမူ 
ပိုုမိုုကုုနက္်မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားသူမ်ားက ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္နည္းေသာ 
အိမ္ငွားခမ်ားျဖင္႔ ေနထိုုငရ္သျဖင္႔ ဆက္လက္ေနထုုိင္ၾကေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ 

အိမ္ခန္းငာွးရမ္းခ နည္းပါးျခင္းက အိမ္ခန္းအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 
က်ဆင္းေစပါလိမ့္မည္။ အိမ္ခန္းငာွးရမ္းခ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိပိငု္ဆိငု္သူမ်ားအတြက္ အျမတ္ 



ေပၚမႈ နည္းပါးေစေသာ္လည္း အနာဂတ္ပိုငရ္ွငမ္်ားအတြက္ေတာ ့ ထိသုုိ႔ မဟုတပ္ါေခ်။ ေစ်းႏႈန္း 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အရပ္တြင ္ ငွားရမ္းႏုိင္သည့္ အေဆာက္အဥအီေရအတြက္ နည္းပါးလာၿပီး 
တိုက္ခနး္တစ္ခန္းရွာဖို႔ ပိုမိုခကခ္ဲလာေစသည္။ အိမခ္န္းျပတလ္ပမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။ 
လူအခ်ိဳ႕ကလည္း ေစ်းႏႈနး္ခ်ိဳသာၿပီး ေနစရာအလြယ္တကူရႏုိင္သည့္ ထိုအရပ္မ ွအလြနေ္၀းကြာသည့္ 
အရပ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကေပမည္။ ထိုအခါ ေျမပုိငရ္ွင္မ်ားကလည္း အေဆာကအ္ဦျပဳျပင္ 
ထိန္းသမိ္းရန္ ၀င္ေငြအနည္းငယသ္ာ ရရွိလာၾကေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းႏုိင္သည့္ အိမ္ခန္းမ်ား၏ 
အရည္အေသြးလည္း က်ဆင္းလာသည္။ ဤအခ်က္က အိမ္ခန္းရွားပါးျပတ္လပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
အေဆာကအ္ဦး ျပဳျပငထ္ိန္းသမိ္းမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ျပဆိသုည။္ 

သို႔ေသာ္ ထိသုုိ႔ေသာ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ခ်က္ျခငး္လက္ငင္း သိရွိႏုိင္သညေ္တာ့ 
မဟုတ္ေပ။ အိမ္ခန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက ္က်ဆင္းလာသည့္အခါ လူမ်ားစြာတို႔က 
ထိုသို႔ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းအေပၚ နားမလည္ ျဖစၾ္ကလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငွားရမ္းႏုိငသ္ည့္ 
အိမ္ခန္း က်ဆင္းလာျခင္း၊ ျပဳျပင္ထနိ္းသိမ္းမႈ ည့ံဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ရွားပါးျပတ္လပ္မႈတို႔ ရွိေနသည္႔တိုုင ္
အိမ္ခန္းခထနိ္းခ်ဳပ္ျခင္းမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေနမည။္ ဆီြဒင္ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ အဆာလင္းဘက ္
(Assar Lindbeck) ၏ စကားအတိုင္းဆိလုွ်င ္ ”အမိ္ခန္းငွားခ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းဟာ 
ဗုံးႀကဲခ်တာၿပီးရင ္ယေန႔ေခတ္မွာ ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႕ကို ုဖ်က္ဆီးပစ္ႏုုိင္တဲ႔ အထိေရာက္ဆုံး နညး္ပါဗ်ာ။”၈ 
 

အလားတ ူ ႏိုင္ငံျခားထတုက္ုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြနႏွ္င့္ အေရအတြက ္သတ္မတွ္ျခင္းကို 
ေထာက္ခံသမူ်ားသည ္အၿမဲလိုလုိုုပင ္မ၀ူါဒ၏ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုလ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾကသည္။ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို ု အေကာက္ခြန္မ်ား၊ အေရအတြက္ သတ္မတွ္ျခင္း 
တုိ႔ျဖင္႔ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ အလားတူကုုန္ပစၥည္းမ်ားကို ု စရိတ္မ်ားမ်ားျဖင္႔ 
ထုတလ္ုပ္ေနသည့္ လုပသ္ားမ်ားကုိ လတတ္ေလာတြင္ ကာကြယ္ေပးေကာင္း ေပးႏုုိင္ပါလိမ္႔မည္။ 
သို႔ေသာ္ဆင့္ပြားအက်ိဳးဆက္မ်ားကလည္းအမ်ားအျပားရိွႏုိင္ပါသည္။ 

၂၀၀၂ ခုႏွစတ္ြင ္အေမရကိန္အစိုးရ ခ်မွတသ္ည့္ သံမဏိတငသ္ြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ဤအခ်ကက္ိ ု ေပၚလြင္စြာ ေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္။ တင္သြင္းမႈပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ားက သံမဏိ 
တင္သြင္းမႈမ်ားကိ ုသိသာစြာ က်ဆင္းေစခဲ့ၿပီး ယငး္ေၾကာင္႔ ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳႏွင္႔ ရရွႏိိုုင္သည္႔ သမံဏိပမာဏ 
နည္းသြားၿပီး အေမရကိန္သံမဏိေစ်းႏႈန္းသည ္ ၃၀%ခန္႔ ျမင့္တကလ္ာခဲပ့ါသည္။ ေစ်းျမင့္တက္လာ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျပညတ္ြင္း သံမဏိထတု္လုပသ္ူမ်ားအေနျဖင္႔ ထုတလ္ုပ္မႈႏွင့္ လုုပ္သားခန္႔အပ္မႈကို ု
တိုုးျမွင္႔ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းရွိပါသည။္ သံမဏိေစ်းႏႈန္း 
ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ကုနတ္င္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ အႀကီးစားစကယ္ႏၱရားမ်ားကဲ့သုိ႔ သံမဏိ 
ပါ၀င္သည့္ ကုန္စညမ္်ား ထုတ္လပုရ္ာတြင္ ကုုန္က်စရတိ ္ ပိုမ်ားလာပါသည္။ယငး္ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ထုတလ္ုပ္သည့္ အေမရိကနထ္ုတလ္ုပ္သမူ်ားသည ္ သြင္းကုုန္အေရအတြက ္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစန္ာရၿပီး လုပသ္ားအင္အား မၾကာခဏေလ်ာ႔ရသည္႔ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင္႔ 
ႀကံဳခဲ႔ရသည္။ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္ကိ ု ယခင္က ႀကီးစုိးထားသည့္ အေမရိကန ္ သမံဏိ ကြနတ္ိန္နာ 



ထုတလ္ုပ္သမူ်ားမွာလည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ျပည္ပမ ွ သံမဏိမ်ားတင္သြင္း၍ ကြနတ္နိ္နာ 
ထုုတလ္ုုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားလုပင္န္းမ်ားကိ ု မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားကို 
မ်ာစြာေလွ်ာ႔ခ်ခဲ႔ၾကရသည္။  

ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈတစ္ခလုည္း ရွိပါေသးသည္။ ႏုုိငင္ံျခားသားမ်ား 
အေနျဖင္႔ အေမရိကနေ္စ်းကြက္တြင ္သံမဏိနည္းနည္းသာ ေရာင္းခ်ႏုုိင္သျဖင္႔ ေဒၚလာနည္းနညး္သာ 
ရေသာေၾကာင္႔  အေမရကိန္ကုနပ္စၥည္းမ်ားကိုုလည္း ေလ်ာ႔ၿပီး၀ယ္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြင္းကုန ္
ကန္႔သတ္မႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုမုွာ အေမရိကနပ္ို႔ကုန္မ်ား က်ဆင္းသြားျပန္သည္။ 

ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါ အလုပအ္ကိုင္အေပၚ မည္သိုု႔ 
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈွရွိသည္မွာ ရွင္းလင္းသြားပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ 
အလုပ္အကိငု္မ်ား ဖန္တးီေပးရာ မေရာက္ပါ။ ယင္းအစား အလုုပ္အကိုုင္မ်ားကို ုလုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား 
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးလုုိက္ျခင္းသာ ျဖစသ္ည္။ ကုုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ ကာကြယေ္ပးေသာ 
လုုပင္န္းစုုမ်ားတြင္ အလုပအ္ကိုငတ္ိုုးလာေသာ္လည္း အက်ိဳးဆက္အေနျဖင္႔ အျခားလုုပ္ငန္းစုုမ်ားတြင္ 
အလုုပ္အကိုငု္ ေလ်ာ႔နညး္သြားေစပါသည္။ အထးူသျဖင့္ ပို႔ကနု္ လုပ္ငနး္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကုုနသ္ြယ္မႈ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား လူႀကိဳကမ္်ားသည္မွာ အံၾသစရာေတာ႔ မရွိေပ။ သံမဏိလုပ္ငနး္တြင္ 
လုုပ္ကိုုငေ္နေသာ လုုပသ္ားအင္အားမွာ ျမငသ္ာလြယေ္သာ္လည္း ဆင္႔ပြားသက္ေရာက္မႈအေနျဖင္႔ 
အျခားလပု္ငန္းစုုမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆုံးရႈံးသြားျခင္းမွာမ ူ မျမင္လြယ္ေပ။ ကုန္သြယေ္ရး 
ကန္႔သတ္္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာကဆ္ကတ္ြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ရန္မာွလည္း ခဲယဥ္းပါသည။္ 
ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာသည္ ”အလုပ္အကိုင္မ်ား ကာကြယေ္ပးေရး” ျငင္းခုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾက 
ေသာ္လည္း ေသခ်ာဆန္းစစ္ေလ႔လာမည္ဆိုုလွ်င္မ ူတလြဲဆပံင္ေကာင္းေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရအသုံးစရိတ္မ်ားသည္လည္း ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္ကိ ု လ်စ္လ်ဴ 
ရႈထားၾကသည္။ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးစီမကံိန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲျခင္းသည္ အလပု္အကိုင္မ်ားကိုု 
ဖန္တီးေပးလိမ္႔မည္ဟ ု ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ျငင္းခုံေျပာဆိုၾကသည္။ အစိုးရအေနျဖင္႔ လမ္းမ်ား၊ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တရားစီရင္ေရး စသည္႔ က႑မ်ားတြင္ သံုုးစြဲပါက သင္႔ေလ်ာ္ 
မွန္ကန္မႈရွသိည္႔ အေၾကာင္းရငး္မ်ားစြာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးျခင္းကမူ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ ္မဟုုတ္ေပ။ 

ေလာ႔စ္အိန္ဂ်ယ္လိစႏွ္င့္ လပ္စ္ေဗးဂစ္တို႔ကိ ု ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ အျမန္ရထားတစ္စင္း 
တည္ေဆာက္ရန ္ လုပ္သား တစ္သန္း အလပု္ေပးႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင ္ အစိုးရက ေဒၚလာ 
(၅၀) ဘီလ်ံ သုံးစြဲသည္ ဆိုပါစို႔။ ထုိစီမံကိန္းက အလုပအ္ကိုင ္ မည္မွ် ဖန္တးီေပးႏုိင္မညန္ည္း။ 
ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါ အေျဖမရိွပါ။ 

အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုစီမံကိန္းကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရနအ္တြက ္ အစိးုရက အခြန္မ်ား 
သို႔မဟုတ ္ ေခ်းေငြမ်ား အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ ေဒၚလာ (၅၀) ဘီလ်ံ အခြန္ေငြ 
ေကာက္ခံျခင္းက စားသုံးသတူိုု႔၏ အသုံးစရတိ္ႏွင္႔ ပုုဂၢလိက စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ ေလွ်ာက့်ေစၿပီး 
ယင္းသုိ႔ ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင္႔ အစိုးရသုံးစြဲမႈမ်ားက ဖနတ္ီးေပးသည့္ အလုပအ္ကိုင္မ်ားနီးပါး 



အျခားေသာ အလုပအ္ကိုင္မ်ားကို ု ဖ်ကဆ္ီးပစ္မည ္ ျဖစသ္ည။္ တဖကတ္ြင ္ စီမံကိန္းအား 
ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးလွ်ငလ္ည္း ေငြေခ်းယူျခင္းေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္း၊ အတိုးေပးႏုုိင္ရန ္
အတြက ္အခြန္မ်ားတိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚလာလမိ္႔မည္။ ယင္းသံုုးစြဲမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလကိႏွင့္ 
ျပညသ္ူပိုင ္၂ မ်ိဳးလုံးအတြက ္အျခားေသာ စီမကံိန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ 
သံုုးစြဲျခင္းသာ ျဖစသ္ည္။ 

အလုပ္အကိငု္ တစ္သန္း ဖန္တီးေပးျခင္းဆိသုညက္ ေခါင္းစီးအတပ္ခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေထာင္ခ်ီသည့္ အရပ္ေနရာမ်ားစြာတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆုံးရႈံးသြားသည္ကုိေတာ ့သတိ ျပဳမိၾကမည္ 
မဟုတ္ေခ်။ ကုန္သြယ္ေရး ကန္႔သတခ္်က္မ်ားပမာ ယင္းစီမကံနိ္း ရလဒ္က အလုပ္အကိုင ္ ဖန္တီးမႈ 
မျဖစ္ေစသည့္ အလပု္အကိုငအ္ေျပာင္းအေရႊ႕သာ ျဖစေ္ပသည္။ ဤအခ်က္က စီမံကိန္း 
မေဆာင္ရြကသ္င့္ေၾကာင္း ဆုိလုိသညေ္တာ ့ မဟတု္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ရလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားက 
စြန္႔လႊတ္လုုိကရ္မည္႔ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဆိုသုည္႔ 
အေထာကအ္ထားျဖင္႔သာ စီမံကိနး္ကို ုလုုပ္သင္႔၊ မလုုပ္သင္႔ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားက အစိုးရမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္သာ ျပႆနာ 
မဟုတ္ေပ။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည ္လူပုုဂၢိဳလ္တစ္ဥးီခ်ငး္ဆီအတြက္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတတပ္ါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေုက်ာင္းဆရာမ 
တစ္ဦး၏ စိတ္၀င္စားဖြယ ္ အေတြ႕အႀကဳံတစခ္ကု ဤအခ်က္ကိ ု ေထာက္ျပေနသည္။ သမူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက ခဲတံမ်ားက အကုန္မသုံးရေသးမ ီ ပုံမွန္ေပ်ာကဆ္ုံးေလ႔ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေနာကဆ္ံုုးအဆင္႔ထိသံုုးထားေသာ ခဲတံတိုအတြက ္ သူတို႔ကို ေငြ ၁၀ ဆင့္ေပးလွ်င ္ ခဲတံကိ ု
သုံးကုနသ္ည္အထ ိကုိင္ေဆာင္လိမ္႔မည္ဟ ုသူမက အက်ိဳးအေၾကာင္းဆင္ျခင္ၾကည္႔မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဆရာမအား စိတ္ပ်ကသ္ြားေစသည္မွာ ခဲတံခၽြန္စကရ္ွိရာတြင္ ရွည္လ်ားစြာ တန္းစီေနၾကၿပီး ဆရာမ 
ေပးမည့္ ေငြရရွိရန ္ခဲတံျမန္ျမန ္တုိသြားေအာင္ ခဲတံခၽြန္ေနၾကေၾကာင္း မၾကာမီ ေတြ႕ရွိလိုက္ရသည္။ 
မရည္ရြယသ္ည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစတ္တ္ေၾကာင္း သတိေပးေနျခင္း ျဖစသ္ည္။ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
အပုိင္း ၂  

 
 
 

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏ ပင္မအေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ ပင္မအေၾကာင္းရင္း ၇ ရပ္ 

 
၁။ ဥပေဒေရးရာစနစ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက ္အေျခခံအုတ္ျမစ္မာွ ပုဂၢလိက 
ပိုင္ဆိုင္မႈကိ ုကာကြယ္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကိ ုသမာသမတ္က်က် 
ထိန္းေၾကာင္းေပးသည့္ ဥပေဒေရးရာစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 



 
၂။ အၿပိဳင္အဆိုငု္ေစ်းကြက္မ်ား - ၿပိဳင္ဆိုငမ္ႈသည ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ုအက်ိဳးရိွစြာ 
အသုံးခ်လာေစၿပီး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္သည္႔ တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လည္း 
အစဥ္တစိကု ္လႈ႔ံေဆာ္ေပးေလ႔ ရွိသည္။ 

 
၃။ အစုိးရစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ အကန္႔အသတ ္ထားရွိျခင္း - ကုနသ္ြယမ္ႈအား ေလ်ာ႔ခ်သည္႔ 
ထိန္းေၾကာင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈပါ ေႏွးေကြးေစသည္။ 

 
၄။ ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ေနသည္႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက ္(capital market)။ ၎၏ 
အလားအလာရိွသေလာက္ ျဖစလ္ာေစရန္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ဓနအငအ္ား ဖန္တီးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြပငေ္ငြရင္းမ်ား စီးဆင္းသည့္ စနစ္တစ္ခ ုရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
၅။ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ - တည္ၿငိမ္သည္ ့ေငြေၾကးမူ၀ါဒသည္ ေငြေဖာင္းပြအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအား အက်ိဳးမ်ားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေနရာခ်ေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ 
ရရွိေရးအတြက ္မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ 
 

 
၆။ နည္းပါးေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား။ လူပုုဂၢိိဳလ္တို႔သည ္မိမိတို႔ ရွာေဖြထားသည္႔အေလ်ာက္ 
ပိုမိုခံစားခြင့္ ရွိသည့္အခါ ပိုမိုထုုတလ္ုုပလ္ာၾကပါလိမ့္မည္။ 

 
၇။ လြတလ္ပသ္ည္႔ ကုန္သြယ္ေရး - ျပည္တြင္းတြင္ စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ ထတု္လုပ္ႏုိင္သည္႔ 
ကုုန္စညႏွ္င္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ုတင္ပိုု႔ေရာင္းခ်၍ ထုတလ္ုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မားမည့္ ကုန္စည္ႏွင္႔ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ုျပညပ္မွ ၀ယ္ယတူင္သြင္းျခင္းျဖင္႔ ႏိုငင္ံတစ္ႏိုုင္ငံမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတကလ္ာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

 
 
 
 
 
 

 
နိဒါန္း 

 



အျခားႏုိင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး တုံ႔ဆိုင္းခ်ိန ္ သို႔မဟုတ ္ ဆုတယ္ုတ္ခ်ိန္တြင ္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက 
အဘယေ္ၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ားသည္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ အဘယေ္ၾကာင့္ မ်ားစြာ သာလြန္ ေနပါသနည္း။၁ ၁၈ ရာစုအတြင္း 
အဒမ္စမစ္ေခတ္ကစ၍ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ယင္းေမးခြန္းမ်ားကို ေမးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ (capital investment) ႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားက ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေစသညမ္ွာ 
ထင္ရွားေသာ္လည္း သူတိုု႔ခ်ည္းသက္သက္ ေၾကာင္႔ေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား 
အၾကား အက်ိဳးရွိရွ ိထိေတြ႔ဆက္ဆႏုုိံင္သည္႔ လကၡဏာမ်ားရိွရန္လုုိအပ္ပါသည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ဓေလ႔ထုံးစ ံ မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ခိုုင္မာသည့္ အငစ္တီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ခိုငမ္ာသည့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားမွာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္စဥ္၏ ပင္မ အစိတ္အပိုငး္မ်ား ျဖစသ္ည္။ 

ကစားစြမ္းရည္ အားနညး္သည့္ ကစားသမားတစ္ဥးီ သို႔မဟုတ ္ႏွစ္ဦးက အားကစား အသင္း 
တစ္ခုလုးံ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ုသိသသိာသာ က်ဆင္းေစတတ္သကဲ႔သိုု႔ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ က႑ 
တစ္ခ ု သို႔မဟုတ ္ ႏွစ္ခုတြင ္ ဆန္႔က်င္ဘက ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ (၀ါ) ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစသည္႔ 
အင္စတကီ်ဴးရွင္း (counterproductive instiutution) သို႔မဟုတ ္ မူ၀ါဒတစ္ခကု 
စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ုသိသသိာသာ ထခိိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤအခန္းတြင ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 
ျဖစ္စဥ္၏ အဓကိ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုု ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး တစဥ္ီးခ်င္း ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား၊ အခ်ိန္ ကာလအလိုုက ္ သိသသိာသာ ကြာျခားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိ ု ရွင္းလင္း 
မည္ျဖစ္သည္။၂ 

 
၁။  ဥပေဒေရးရာစနစ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္လိုုအပ္ေသာ အေျခခံအတုျ္မစ္မွာ 
ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုင္မႈကိ ုကာကြယ္ေပးၿပးီ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကိ ုမွ်တစြာ ကာကြယေ္ပးသည္႔/ 
အေရးယေူဆာင္ရြကသ္ည့္ ဥပေဒေရးရာစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 
ရုုပ္၀တၳဳကမၻာတြင္ ပုုဂၢလိက ပိုုင္ဆိုုင္မႈေပးျခင္း စနစ္သည ္ လူုပုုဂၢိဳလ္အသီးသီးတိုု႔၏ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ု တာ၀နယ္ူေဆာင္ရြက္ေစသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆုိပါစနစ္သည ္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ု ျပဳလုုပ္သကူိုု္ယ္တုုိင္ ခံစားရေစသည္။ ပိုုင္ဆိုုင္မႈသည ္ စညး္ရုိးမ်ားသဖြယ္ 
ကာကြယ္ေပးသလို ု မိမိတို႔ ျပဳခဲသ့ည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုုလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစသည့္ 
ေၾကးမံုမ်ားသဖြယ ္မိမတိိုု႔အား ၀န္းရံထားသည္။၃ 
 

-- တြန ္ဘက္ဟဲလ ္(Tom Bethell) 
 

ဥပေဒေရးရာစနစ္သည ္ ဓနဥစၥာရပိုငခ္ြင့္မ်ား၊ ပိုုငဆ္ိုုင္မႈမ်ားကို ု ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတ ူ
စာခ်ဳပ္မ်ား (contracts)ကို ု ကာကြယ္ေပးရန/္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္အတြက ္ အေျခခံအတုျ္မစ္ 
တစ္ခ ုျဖစ္သည္။ အပိုင္း ၁ ေခါင္းစဥ ္၄ တြင ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ကးူသန္း ေရာင္း၀ယ္မႈ 



သည ္ ကုန္စည္မ်ားကို ု ပိုု၍တန္ဖိုးုထားေသာ စားသံုုးသူမ်ားထံသိုု႔ ေရာက္ရွေိစၿပီး အထူးျပဳ 
လုုပ္ကိုုင္ျခင္းႏွင္႔ အေျမာက္အမ်ားထုတလ္ုပ္ျခင္းေၾကာင္႔ ကုုန္ထုတု္လုပု္မႈကို ု ပိုုမိုုလုုပ္ေဆာင္လာ 
ႏိုုင္ၾကသည္။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈတြင ္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ မေသခ်ာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက ္
သေဘာတညူီခ်ကမ္်ား သုိ႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ု တရားမွ်တစြာ ရပ္တညေ္ပးမည္႔ ဥပေဒ 
စနစ္တစရ္ပလ္ည္း လိုုအပ္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒစနစ္သည ္ကနု္စည္ဖလွယမ္ႈ ပမာဏႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမွ 
ရရွိလာမည္႔ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ု တိုးျမွင့္ေပးၿပီး ထိုမွတဆင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ 
ျမွင့္တင္ေပးလိမ့္မည္။ 

ဥပေဒေရးရာစနစ္တြင ္အျခားအေရးႀကီးသည့္ အလုုပ္မွာ ပိုငဆ္ိုင္ခြင့္ (property rights) ကို ု
ကာကြယ္ေပးျခင္း ျဖစသ္ည္။ ကုန္သြယ္ေရးသည ္ ပိငု္ဆိုင္ခြင့္ (property rights)တြင္ 
မူတည္ေနေသာေၾကာင္႔ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုလွ်င ္ဥပေဒေရးရာစနစ္သည ္ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ကို 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရမည ္ ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိသည္မွာ အေဆာကအ္ဦႏွင့္ ေျမကဲသ့ုိ႔ 
ရုပ္၀တၳဳပိငုဆ္ိုင္မႈမ်ားအျပင္ လုပ္အား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (labor services) ႏွင့္ ဉာဏ ပိုင္ဆိငု္မႈတို႔ 
ပါ၀င္သည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက ပုိငဆ္ိုင္မႈတြင ္ပါ၀င္သည့္ အရာ ၃ ခုမွာ (၁) 
သီးသန္႔အသုံးျပဳခြင့္ (၂) ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က ္ မပါပ ဲ ပိုငဆ္ိုင္မႈကိ ု အသုံးျပဳရန ္ သို႔မဟုတ ္ အလႊ ဲ
သုံးစားျပဳမည္႔ ရန္မွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ေပးျခင္း (legal protection)၊ (၃) အျခားသူ 
တစ္ဦးထ ံလႊဲေျပာင္းႏုိင္ခြင့္ (ဖလွယခ္ြင္႔) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။  

ပုဂၢလိက ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳမညက္ိ ု ဆုံးျဖတႏုိ္င္ၿပီး 
အျပန္အလနွအ္ားျဖင့္ သတူုိ႔လုပ္ေဆာင္သမွ် သတူုိ႔ကိုယ္တုိင္ တာ၀နခ္ံရသည္။ တရားဥပေဒသည္ 
လူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင ္ ပုိင္ဆိုင္မႈကိ ု ကာကြယ္သည့္နညး္တ ူ အျခားသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ပါကလညး္ အလားတူ တရားဥပေဒ အေရးယူေဆာင္ရြကခ္ံရမည္ ျဖစ္သည။္ ဥပမာအားျဖင့္ 
ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုင္ခြင္႔အရ သင္၏ ကြန္ျပဴတာ ဖနသ္ားျပင္အား ထုုခြဲျခင္းမျပဳရန္ ကၽြႏု္ပ္ကိ ု
တားျမစ္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုသို႔ျပဳလွ်င ္သင္၏ ကြန္ျပဴတာပုိင္ဆိုငခ္ြင္႔ကိ ုကၽြႏ္ုပ္က 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာကမ္ည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘိ ဲ ကၽြႏု္ပ္က ျဖစေ္စ၊ အျခားမည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက ္ ျဖစ္ေစ သင္၏ ကြန္ျပဴတာအား အသုံးမျပဳရန္ သင့္ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ 
တားျမစ္ထားသည္။ အလားတစူြာ မိမိ၏ တူအျပင္ အျခားပုိငဆ္ုိင္မႈမ်ားကိုုလည္း ကၽြႏု္ပ္ 
ခြင့္မျပဳခ်ကမ္ရပ ဲသင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကိ ုသုံးစြဲျခင္းမ ွတားျမစ္ထားသည္။ 

ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုင္မႈတြင ္ အေရးႀကီးသည္႔အခ်က္မွာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ 
မက္လုံးမ်ား ျဖစသ္ည္။ မက္လုံးမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတက္ာကြယေ္ပးထားသည္႔ ပုုဂၢလကိ 
ပိုုင္ဆိုုင္မႈ အခြင္႔အေရးမ်ားသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကိ ုတြနး္အား ေပးသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း 
၄ ခုရွိပါသည။္ 
 
ပထမအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈသည္ ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ အားေပးသည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ရငွ္မ်ားသည ္ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈကိ ု မထိန္းသမိ္းလွ်င္ 



သို႔မဟုတ ္ တပါးသမူ ွ အလြဲသံုုးစားလုုပ္သည္ကို ု သိုု႔မဟုုတ ္ ဖ်က္စီးသည္ကို ု ခြင္႔လႊတ္ခဲ႔လွ်င ္
ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုး ေလွ်ာက့်သြားေစမည္ ျဖစသ္ည္။ ဥပမာ သငက္ ကားတစ္စီး ပိုင္ဆုိင္လွ်င္ 
အင္ဂ်င္၀ိုငုဆ္ီလဲရန္၊ ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမး္ရန္ႏွင့္ ကားအတြင္းပိုင္းကို ု ေကာင္းစြာထားရိွရန္ 
မက္လံုုးရွိပါသည္။ မည္သည္႔အတြကေ္ၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရသလဲ။ အေၾကာင္းမွာ 
သင္အေနျဖင္႔ အမႈမဲ႔အမတွ္္မဲ႔ေနလွ်င ္သင္ႏွင္႔ လက္ဆင္႔ကမ္း၀ယ္မည္႔ အနာဂတက္ားပုိင္ရွင္အတြက္ 
ကားတန္ဖုိး က်ဆင္းလမိ့္မည္ျဖစသ္ည္။ ကားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိ္န္းသမိ္းထားႏုိင္လွ်င ္ သင္ႏွင့္ 
သင့္ကား ၀ယ္လာႏုိင္သူမ်ားအတြက ္ ကားတန္ဖိုးရွိမည ္ ျဖစ္သည္။ ပိုင္ရွင္အတြက္မွာ အဆိုပါ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းသမိ္းမႈက ေစ်းကြက္ေပါကေ္စ်းကိ ု ထင္ဟပေ္ပမည္။ ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းမႈ 
ေကာင္းျခင္းသည ္အက်ိဳးအျမတ ္ျဖစေ္သာ္လည္း ပစၥညး္ထနိ္းသိမ္းမႈ ညံ့ဖ်င္း လွ်င္မ ူပိငု္ဆိုင္မႈ တနဖ္ိုး 
က်ဆင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရ သို႔မဟုတ ္ လူတစ္စုက ပစၥည္းဥစၥာကိ ု ဘုံပိုင္ဆုိင္သည့္အခါ အသုံးျပဳသ ူ တစ္ဦးစီ၏ 
ဂရုစိုကလ္ိုစတိ္ကိ ုအားေပးသည့္ မက္လုံးသည ္အားနည္းသြားတတ္သည။္ ဥပမာ အမိ္ရာ တစ္ခကုို 
အစုိးရက ပိငု္သညဆ္ိုလွ်င္ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟတု ္ အုုပ္စုတုစ္စုက အေဆာကအ္ဥအီား ထိန္းသိမ္း 
ေစာင္႔ေရွာကေ္စမည့္ ေငြေၾကးအရ ခိုုင္မာေသာမကလ္ုံး မရွိတတေ္ပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ထုုိသူတုုိ႔သည္ ယင္း၏တန္ဖုိး က်ဆင္းသြားလွ်င္ ေငြေၾကးစုုိက္ထုတု္ရနမ္လိုုအပသ္လိုုုု၊ တန္ဖိုး 
တကလ္ာလွ်င္လည္း အက်ိဳးမခံစားရျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ ဤအခ်ကေ္ၾကာင့္လညး္ ပုဂၢလိက 
ပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥလ္ွ်င ္အစိုးရပိုင ္အေဆာကအ္ဦမ်ားက ထိန္းသမိ္းမႈညံ့ဖ်င္းၿပီး ပ်က္စီးလြယ္သည္။ 
ယင္းကစိၥမ်ိဳးသည္ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္ျပမႈမရွိသည္႔ ဆိုရွယလ္စ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ ေစ်းကြက္မ ွ ေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ 
အခ်က္ျပတတ္သည့္ အရင္းရွင္ႏုိင္ငမံ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ေပၚတတသ္ည္။ ဂရုစိုက္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ 
နည္းပါးျခင္းသည ္ အစုိးရပိုင္မ်ားတြင္ မက္လုံး အားမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည။္ ယင္းသည္ 
သက္၀ငလ္ႈပရ္ွားေနေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစတ္ြင္ပင္ ျဖစတ္တသ္ည္။ 
 
ဒုတိယအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဆိုင္မႈေၾကာင္႔ လူပုုဂၢိဳ လ္မ်ားသည္ ပ္ုိင္ဆုိင္မႈကုိ အက်ိဳ းရိွရိွ 
အသံုးခ်လာေစသည္။ လူပုုဂၢိဳလ္တို႔သည ္ မိမတိိုု႔လုပ္အား အသီးအပြင့္မ်ားကိ ု ကိုယပ္ိုငအ္ျဖစ္ 
ရရွိခံစားႏုိင္သည့္အခါ မိမိတိုု႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္လာေအာင္္၊ အလုပ္ႀကိဳးစားလုုပ္လာေအာင္၊ 
ပါးပါးနပ္နပလ္ုပ္ကိုုငလ္ာေစရန္ မက္လုံးေကာင္းမ်ား ရွိလာၿပီျဖစသ္ည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင္႔ 
သူတို႔၏ ၀င္ေငြကိ ု တုိးလာေစပါသည္။ အလားတ ူ ရာွေဖြသေလာက္ စုုေဆာင္ထားႏုုိင္လွ်င္ 
လူပုုဂၢိဳလ္တို႔သည ္သူတို႔ပုုိင္ေသာ ေျမ၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ အျခားေသာ ပို္င္ဆိုင္မႈမ်ားကိ ုအက်ိဳးရွိရွိ 
အသုံးျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။ 

ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးရိွျခင္းသည ္ထုုတ္လုုပ္မႈကို ုတိုးပြားေစတတ္သညက္ိ ုယခင ္ဆိုဗယီက ္
ျပည္ေထာင္စု လယယ္ာလပု္ငန္းက ျပသေနသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရေအာကတ္ြင္ 
အိမ္ေထာင္စမု်ားက ၁ ဧကသာ က်ယ္၀န္းသည့္ ၎တို႔ပိုင္ေျမကြက္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရရိွသည့္ 
ကုန္စညမ္်ားကိုသာ သိမ္းဆည္းေရာင္းခ်ခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိုယ္ပိုင ္ ေျမကြက္မ်ားက 



စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေျမအားလုံး၏ ၂ %သာ ျဖစ္ၿပီး အျခား ၉၈ %မွာ ႀကီးမားသည့္ စုေပါင္းပိုုင္ 
လယယ္ာမ်ား (collective owned farms) ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းေျမမ်ားႏွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားကိ ုအစုိးရကသာ 
ပိုင္ဆုိင္သည။္ ဆိုုဗီယကသ္တင္းဌာနမ်ား၏ ထုုတျ္ပန္ခ်က္အရ ဆိုုဗီယက္ႏုုိင္ငံ စိုုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုနု္ 
စုုစုုေပါင္းတန္ဖိုုး၏ ေလးပုုံတစ္ပံုုမွာ ကိုုယပ္ိုငု္ေျမမ်ားမွ ထြကက္ုနု္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ကိုယ္ပိုငေ္ျမမ်ား၏ ၁ ဧကထြက္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံပုိငေ္ျမမ်ား၏ ၁ ဧက ထြကႏ္ႈန္းထက ္၁၆ ဆပိုေၾကာင္း 
ျပသေနပါသည္။ 

ႏိုင္ငံပုိင္မွ ပဂုၢလိကပိငု္စနစ္သို႔ ညငသ္ာစြာ ကူးေျပာင္းလဲျခင္းက မက္ေလာကသ္ည့္ ရလဒ္ 
မ်ားကိ ု ျဖစ္ေပၚေစပါသည။္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင ္တရုတ ္ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက လယသ္မားမ်ား အေနျဖင့္ 
စုေပါင္း လယ္ယာေျမမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးရရိွသည့္ ဆန္စပါးမ်ားအားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ထ ံ သတ္မတွ ္
ပမာဏ ေပးသြင္းၿပီးေနာက ္ပိုလွ်သံည့္ ဆန္စပါးမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္အျဖစ္ သိမး္ဆည္းခြင့္ရွိသည့္ မူ၀ါဒ 
တစ္ရပက္ိ ု စတင္ခဲ့သည။္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ အစိုးရက တရုတ္ႏုိင္ငံ အန္ေဟြ 
ျပည္နယ္ရွ ိ ေရွာင္ကန္းရြာငယ္ရွ ိလယ္သမားမ်ားကုိ ဂရုမစိကုမ္ိခဲ့ေခ်။ ထိုရြာတြင္ လယသ္မားမ်ားက 
လယယ္ာစိကု္ပ်ိဳးေရးကိ ု အျခားလယ္သမားမ်ားထံ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပးီ  ရြာ၏ ခြဲတမ္းအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္ထံ လယသ္မား တစ္ဦးစီက ေ၀ပုံက် ေပးၿပီး ပိုလွ်ံေသာ ထြက္ကုန္မ်ားကိ ု
သုိေလွာင္ထားခဲ့ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္က ရုတတ္ရက ္ ထြက္ကုန ္ ျမင့္မားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အမွန္တကယ ္ အလုပ္ျဖစ္သျဖင့္ အစုိးရက ”ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး”ကို ဖီလာသည့္ တရား၀င္ မူ၀ါဒကို 
လ်စ္လ်ဴရႈသည့္အခါ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ေတာမီးပမာ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြကက္ုန ္
အလ်င္အျမန္ တိုးတကေ္စခဲက့ာ လယသ္မားမ်ား အေနျဖင့္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အေျခမခံသည့္ 
စီးပြားေရး က႑မ်ားသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ကူးေျပာင္းသြားေစႏုိင္ခဲသ့ည္။၄ 
 
တတိယအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ရွင္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳ းရိွေစသည့္ ပုုံစံျဖင့္ သူတုိ႔၏ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုုတ္တတ္သည့္ သေဘာရိွသည္။ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆိုင္သူမ်ားသည ္ ၎တိုု႔၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ဆႏၵရွိသည့္အတုိင္း ဥပေဒအရ လုပ္ကိုုင္ခြင္႔ရွိေသာ္လည္း ယင္းပိငုဆ္ုိင္မႈမ်ားအား 
အျခားပုုဂၢိဳလမ္်ားအတြက္ တန္ဖုိး တက္ေစျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္သည္။ အျခားသမူ်ား 
စိတ္၀င္စားလာေအာင္ သူတို႔၏ ပိုင္ဆိငု္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကလွ်င္ ယင္းပိုငဆ္ိုင္မႈတန္ဖိုးလည္း 
ျမင့္တကလ္ာပါလမ္႔မည္။ ဆန္႔က်ငဘ္က္အားျဖင္႔ စားသုံးသ ူ သို႔မဟတု ္ အလားအလာရိွသည္႔ 
၀ယ္သူမ်ား မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ ျပငဆ္င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ၎၏ပိငု္ဆိုင္မႈ တန္ဖိုးကိ ုက်ဆင္းေစပါမည္။ 

ယာဥ္ရပန္ားေနရာမ်ား၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား၊ အားကစားခန္းမ သို႔မဟုတ ္ လွပသည့္ 
ျမက္ခင္းႏွင့္ ေရကူးကန္တို႔ကို အေဆာက္အဥအီတြငး္ ထားရွိရန ္ စိတ္မ၀ငစ္ားေသာ လူေန 
တိုက္ခနး္တြဲ အေဆာကအ္ဥ ီပုိင္ရွငတ္စ္ဦးအျဖစ္ စဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါဆိုု႔။ အကယ၍္ ေနထိုုင္သမူ်ားက 
ယင္းအရာမ်ားကုိ အလြန္အမင္းတန္ဖိုးထားၾကပါက အျခားအေဆာက္အဦပိငု္ရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ 
ယင္းတို႔ကိ ု ပ့ံပိုးေပးၾကမည္ျဖစ္ၿပးီ ယင္းပိုငရ္ွင္သညလ္ည္း ထိုသို႔ပံ႔ပိုုးေပးလွ်င ္ အက်ိဳးရွမိည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေနထိုငုသ္ူမ်ားအေနျဖင္႔ အဆင္ပိုုေျပလာၾကသျဖင္႔ ယင္းပ႔ံပိုုးမႈမ်ားေၾကာင္႔ ပိုငရ္ွင္ 



အေနျဖင္႔ ငာွးရမ္းခ၀င္ေငြ ပိုုရလာၿပီး တိကု္ခန္းမ်ား၏ ေစ်းကြကတ္န္ဖိုးလည္း ျမွင့္တကလ္ာမည္ 
ျဖစ္သည္။ တဖကတ္ြင ္ ေနထုုိင္သူ ႀကိဳက္တတ္သညမ္်ားကို ု မပ႔ံပိုုးေပးပ ဲ မိမိႏွစသ္ကသ္လိုသုာ 
စီမံတတသ္ည္႔ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ၀င္ေငြနည္းၿပီး တိုုကခ္န္းတန္ဖိုုးမ်ားမွာ က်ဆငး္သြားသည္ကို ု
ေတြ႔ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဘယေ္ၾကာင့္ နာရီမ်ားစြာ ေလလ့ာဆည္းပလူိုၿပီး 
ပညာေရး ကုန္က်စရတိ္မ်ားစြာကိ ု သံုုးစြဲလိုၾကပါသနည္း။ ပုဂၢိက၀န္ေဆာင္မႈပိုငု္း ပိုင္ဆိုငမ္ႈက 
အေျဖျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ သူတိုု႔ေပးမည္႔ လုပအ္ားမ်ားမ်ားအေပၚ ပိုင္ဆိငု္မႈရရွိခံစားရမည္႔ 
အခြင့္အေရးေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားတန္ဖိုုးထားၾကေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပိုုင္ဆိုုငပ္ါက အနာဂတ ္၀င္ေငြမ်ားစြာ ရရွိလာႏုုိင္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ 
 
စတုတၳအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္ခြင္႔ရိွျခင္းေၾကာင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ား သုုံစြဲရာတြင္ အနာဂတ္ကာလ 
အတြက္ ေမ်ာ္မွန္း၍ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကုုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အရင္း 
အျမစ္ သံုုးစြဲျခင္းေၾကာင္႔ ၀င္ေငြရရိွလာေစပါသည္။ ဤ၀င္ေငြသည ္စားသံုုးသူမ်ား အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
လိုခ်ငသ္ညမ္်ားကိ ု ထင္ဟပ္ေစသည့္ ဆႏၵမ်ား၊ အသံမ်ားျဖစ္ပါသည။္ သို႔ေသာ္ အနာဂတ္ 
စားသုံးသူမ်ားသည္လည္း ေျပာေရးဆုုိခြင္႔ရွိၾကပါသည္။ ယင္းမာွ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရး၏ ေက်းဇူး 
ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င ္ ႀကီးထြားလာမည့္ သစ္ပင္မ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ် ာ္မွန္းတန္ဖိုး 
(expected future value)သည ္ ထိန္းသမိ္းေစာင္႔ေရွာကမ္ႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွႈတ္ယူၿပီးသည္႔ 
တိုုင္ေအာင္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ခုတ္ယူျခင္းထက ္ တန္ဖိုး ပိုရွိပါလိမ့္မည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ 
သစ္ေတာအား လုုပက္ိုုငခ္ြင္႔ရထားသတူစ္ဦး၊ ပို္င္ဆိုင္သတူစ္ဥးီက ေနာငက္ာလတြင္ ခုတ္ယူပါက 
ပိုမိုုအက်ိဳးရွိႏုိင္မည္ျဖစ္၍ အနာဂတ္တြင္ ခုုတ္ယႏုုိူင္ရန္အလိုု႔ငွာ ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အာသသီ 
ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ပိုင္ဆိုင္သကူ အနာဂတ ္ စားသုံးသမူ်ား၏ ၀ယလ္ိုုအားကို ု ဂရုစိုကလ္ာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ပဂုၢလိက ပိုငဆ္ိုင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ လက္ရွ ိ ၀ယလ္ိုအားႏွင့္ အနာဂတ ္ ၀ယ္လိုအားမ်ားကုိ 
ခ်ိန္ညိွျခင္းျဖင့္ ၎တိုု႔၏ ၾကြယ၀္ခ်မ္းသာမႈကိ ုတိုးပြားေစႏုိင္သည္။ 

သံုုးစြဲႏုုိင္သည္႔ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အနာဂတ ္ ေမွ်ာ္မွန္းတန္ဖိုးက လက္ရွတိန္ဖိးုထက ္
ပိုုမ်ားသည္႔အခါတိုုင္း ပုုဂၢလိကပိုငု္ရငွ္မ်ား အက်ိဳးရွိၾကသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္႔ 
အခါ လကရ္ွိပိုင္ရွင္မရွိေတာ႔သည္႔တိုုင္ေအာင္ အဆိုုပါအခ်ကမ္ွာ မွန္ကနေ္နပါသည္။ အသက ္ ၆၅ 
ႏွစ္အရြယ ္ သစ္ေတာပုုိငရ္ွင္တစ္ဥးီက ေဒါက္ဂလပ္ ထင္းရွဴးပင္ငယ္မ်ားအား ခုတလ္ွဲသင္႔၊ မသင္႔ 
ခ်ိန္ဆေနသည္ ဆုိပါစုိ႔။ သစ္ပင္ႀကးီထြားမႈႏွင့္အတ ူ သစ္ေတာရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ 
သစ္ပင္မ်ားမွ ရရွိလာမည္႔ ေမွ်ာ္မွန္းတန္ဖိုုးသည ္လက္ရွတိန္ဖိးုထက ္ေက်ာ္လြနမ္ညဟ္ ုတြကဆ္ပါက 
ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ သစ္ပင္မ်ား ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာကျ္ခင္းျဖင့္ သစ္ေတာပုုိင္ရငွ္မွာ အက်ိဳး 
ရွိပါလိမ္႔မည္။ ပိုင္ဆိုငမ္ႈမ်ား လက္လႊဲလက္ေျပာင္း ျပဳလုုပန္ိုုငသ္ေရႊ႕ သစေ္တာပုုိငရ္ွင၏္ ေျမတန္ဖိုးုမွာ 
သစ္ပင္မ်ား ႀကီးထြားသည္ႏွင္႔အတ ူသစ္ထုတု္လုပု္ခ်ိန ္ နီးကပ္လာသည္ႏွင္႔အမွ် ျမွင့္တက္လာပါလိမ္႔ 
မည္။ မူရင္းပိုုင္ရွင ္ ကြယ္လြန္ၿပီး အခ်ိန္အတနၾ္ကာမွ သစထ္ုုတလ္ုုပ္သည္႔တိုုင္ေအာင္ သူ႔ေနာက ္



ဆက္ခံေသာ ပုုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ (သစ္ပငမ္်ားအပါအ၀င္ ေျမအား) ပိုုမ်ားေသာ ေစ်းျဖင္႔ 
ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါလိမ္႔သည္။ 

သစ္ပင္မ်ား၊ အေရးပါသည့္ ဓာတသ္တၱဳမ်ား သို႔မဟုတ ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြမ္းအင္သိကု္မ်ား 
ကုန္ခမ္းသြားမည္ဟ ု အဆိုးျမင္သမူ်ားက ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ျငင္းခုံေျပာဆိခုဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ အခန္းက႑ကိ ု ထည့္မတြကခ္ဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ မွားၿပီးရင္း 
မွားခဲ့ၾကသည္။ အပ်ကေ္ဟာကိန္းမ်ား ျဖစ္သည။္ ၁၆ ရာစတုုန္းက သစ္ကိ ု စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ 
အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳခဲ့သည္ အဂၤလန္က သစ္ေတာကနု္ခမ္းသြားမည္ကိ ု စုုိးရိမ္ခဲ့ဖူးသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သစ္ေစ်း ျမင့္တကလ္ာျခင္းေၾကာင္႔ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုု 
အားေပးခ႔ဲၿပီး ေက်ာကမ္ီးေသြးထုတုလ္ုုပ္မႈ ျဖစထ္ြန္းေစခဲ့သည္။ သစ္ျပႆနာလည္း မၾကာမီ 
ပေပ်ာက္သြားခဲ့သည္။ 

အရင္းအျမစ္တစ္ခုက ပိုင္ဆုိင္မႈ ကင္းမဲ့ေနခ်ိနတ္ြင္ပင္ ေစ်းကြက္သည ္ ပုုဂၢလိကပိငု္ဆိုင္မႈ 
ရွိသည့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ျပႆနာမ်ားကိ ု မၾကာခဏ ေျပလည္ေစႏုိင္ပါသည္။ ၁၉ ရာစု 
အလယတ္ုနး္က အေမရိကန ္ ျပည္ေထာင္စသုည ္ မီးထြန္းရန္အတြက ္ အဓကိေလာင္စာအျဖစ္ 
အသုံးျပဳသည့္ ေ၀လငါးအဆီမ်ား ျပတ္လပေ္တာ့မည္ဟ ု ေဟာကနိ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ ခဲ့သည္။ 
ပင္လယန္ကမ္်ားတြင္ ဖမ္းဆီးၾကသည့္ ေ၀လငါးမ်ားအား မည္သည္႔ပုုဂၢိဳလ္တစဥ္ီးတစ္ေယာကမ္ွ် 
မပိုင္ဆုိင္ေပ။ ေ၀လငါးအား ဖမ္းခြင္႔ရခ်ိန္တြင္္ မုဆိုးတစ္ဦးဦးသည္ ေ၀လငါးတစ္ေကာင္ကိ ု မဖမ္းဆီး 
ခဲ့လွ်ငလ္ည္း အျခားသူတစ္ဦးက တစ္ခ်ိန္ခ်ိနတ္ြင ္ ဖမ္းဆးီလိမ္႔မည္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိငု္မႈ 
အခြင့္အေရး သီးသီးသန္႔သန္႔ မရွိေသာေၾကာင္႔ ေ၀လငါးအဆ ီေစ်းတက္လာသည္႔အတြက ္အနာဂတ္ 
အတြက္ ေ၀လငါးမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာကရ္န ္ငါးဖမ္းသမား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက ္မက္လုံးမရွိေပ။ 
ထိုု႔ေၾကာင္႔ မည္သည္႔ငါးဖမ္းသမားမွ ေ၀လငါး အေကာင္ေရ ေလ်ာ့က်လာသည္႔တိုုင္ေအာင္ ေ၀လငါး 
ဖမ္းဆီးျခင္းကိ ု မေစာင္႔ထိန္းခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ ေ၀လငါးအဆီေစ်းႏႈနး္ ျမင့္တကလ္ာျခင္းေၾကာင့္ 
အစားထုိး ေလာင္စာစြမး္အင္မ်ား ရာွေဖြရန ္ တြန္းအား ျဖစေ္စခဲသ့ည္။ လုပ္ငန္းရငွ္မ်ားအေနျဖင္႔ 
ေစ်းႏႈန္း ပိုမိသုကသ္ာသည့္ စြမ္းအငရ္င္းျမစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ မက္ေလာက္ေသာ၀င္ေငြ ရွာေဖြႏုိင္ 
ပါမည္။ ယင္းမကလ္ံုုးေၾကာင္႔ ေစ်းသကသ္ာသည့္ မီးအလင္းဆီ ေဖာ္ထုုတလ္ာႏိုုင္ၿပီး ေ၀လငါး 
အဆီေစ်းကိုလုည္း က်ဆင္းသြားေစၿပီး ေ၀လငါးရွားပါးလာမႈ ျပႆနာလည္း ေျဖရွင္းၿပီးသား 
ျဖစ္သြားပါသည္။ 

ေနာက္ပိငု္း ေရနံဆကီို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲသည့္အခါတြင္လည္း ဤအရင္းအျမစ္သည ္
ကုန္ခမ္းလာလိမ္႔မည္ဟု ု ခန္႔မွန္းခ်ကမ္်ား ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ ၁၉၁၄ ခုုႏွစ္တြင ္ သတၱဳတြင္းမ်ား 
ဗ်ဴရိုု၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အေမရကိန္၏ စုုစုုေပါင္းေရနံဆ ီ ထုုတလ္ုုပ္မႈပမာဏသည ္ စည္ေပါင္း ၆ 
ဘီလ်ံ နီးပါး ရွိသညဟ္ ုထုုတ္ျပနခ္ဲ႔သည္။ ယေန႔ေခတ ္အေမရိကန ္ ျပည္ေထာင္စတုြင ္လေပါင္း ၄၀ 
အတြငး္ ထုတလ္ုပ္သည့္ ပမာဏႏွင္႔ ညီမွ်သည္။ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြငလ္ည္း အေမရကိန္၏ 
ေရနံထုတု္လုပု္ႏိုုင္မႈမွာ ၇ ႏွစ္စာသာ လကက္်န္ရွေိတာသ့ညဟ္ ု ဖယ္ဒရယ္ေရနထံိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွ 
ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ယင္း ခန္႔မွန္းခ်က္ထုတု္ျပန္ၿပီးေနာက ္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယအ္ၾကာတြင္လည္း 



အေမရိကနသ္ည ္ ႏွစ ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေရနံျပတ္လပ္ေတာ႔မည္ဟု ျပည္ထဲေရးဌာနမွ 
ခန္႔မွန္းခဲ့ျပနသ္ည္။ ၁၉၇၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရာမကလပ္မ ွ ကမကထျပဳ ေလ့လာမႈ 
တစ္ရပက္လည္း အလားတူေဟာကိနး္မ်ား ထုုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ 

ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုင္မႈအခြင္႔အေရးမွ ျဖစ္ေပၚေစေသာ မက္လုံးမ်ားအေၾကာင္း နားလည္ပါက 
ယင္းအဆိုုးျမင္ေဟာကိန္းမ်ား မွားယြင္းသညက္ိ ု လြယက္ူစြာ သိျမင္ပါလိမ့္မည္။ ပုဂၢလကိပိုင္ 
အရင္းအျမစ္ ရွားပါးလာသည့္အခါ အရင္းအျမစ္ေစ်းႏႈန္း ျမင္႔တကလ္ာပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ျမင္႔တကလ္ာျခင္းေၾကာင္႔ စားသုံးသမူ်ား၊ ထုတလ္ုပ္သူမ်ား၊ တီထြငသ္မူ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား 
အေနျဖင္႔ (၁) အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသုံးခ်ျခင္းကို ု ကန္႔သတ္ေပးလိုုက္ျခင္း၊ (၂) အစားထိုး 
အသံုုးျပဳစရာမ်ား ႀကိဳးႀကိဳ းစားစား ရွာေဖြလာေစျခင္း၊ (၃) အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြေရး နည္းလမ္း 
အသစ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထတု္လာေစျခင္း၊ သံုုးစြဲၿပီး အရင္းအျမစ္ ပမာဏအမ်ားအျပားကုုိ ျပန္လည္ 
သံုုးစြဲလာေစျခင္းတိုု႔ကို ု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယေန႔ေခတက္ာလအထ ိ ယင္းတြန္းအားစုမ်ားသည္ 
အဆိုုးျမင္ေဟာကနိ္းမ်ားကိုု ေ၀းလြန္းလွေသာအနာဂတအ္ထ ိ ပိုု႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက 
ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ပတသ္က၍္ တညတ္႔ံေအာင္ ဆကလ္က္ႀကိဳးပမး္လိမ့္မည္ဟ ု
ယုံၾကညႏုုိ္င္စရာ ရွိပါသည္။၅ 

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အစားထိုး 
သံုုးစြဲျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား ထြကေ္ပၚလာျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအထ ိ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ုထိန္းထားေပးႏုိင္ၿပီး အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားကိုလည္း ထြကေ္ပၚလာေစႏုိင္သည။္ 
ဥပမာ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ု ေက်ာက္မီးေသြးျဖင္႔ အစားထိုုး 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ အေမရကိန္ ျပည္ေထာင္စတုြင ္လွ်ပ္စစထ္တု္လုုပ္မႈ၏ ၅၀% နီးပါးအထိ 
ေက်ာက္မီးေသြးကို ု အသုံးျပဳဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္တြင ္ ထုတု္ယသူံုုးစြဲစရာ ေျမေအာက္ 
သယံဇာတ ထုုႏွင္႔ထည္ႏွင္႔ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ မိမိတိုု႔တြင ္စြမ္းအင္ထုတု္လုုပ္မႈအတြက ္ေရြးခ်ယ္ 
စရာမ်ား ယခင္ထက ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာကက္ာလတြင္ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ထိုးတက္သြားပါက စြန္႔ဦးတထီြငလ္ုုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည ္ ေလအား၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ႏွင့္ 
နယူးကလီးယားစြမ္းအငမ္်ားကို ု အသံုုးခ်၍ စရိတ္သက္သက္သာသာျဖင္႔ လွ်ပ္စစထ္ုုတလ္ုုပ္ႏုုိင္မည္႔ 
နည္းလမး္မ်ား ရွာေဖြလာၾကမညက္ိုု ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုုိနည္းတူစြာပင ္ ၀ယသ္ူအခ်ိဳ႕ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္းသအူခ်ိဳ႕ကိုု အျခားေသာ ၀ယ္သ၊ူ ေရာင္းသူမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ ွကာကြယ္ေပးထား 
ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ု  ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ု ျမွင္႔တင္ေပးသည္႔အခါ ကုုန္က်စရိတ္ 
ႀကီးသည္႔ အရင္းအျမစ္သံုုးစြဲမႈမ်ားကို ု သကသ္ာလာေအာင္ ေလ်ာ႔ခ်ေပးသည္။ ထိုု႔အျပင္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက ္ ပိုုမိုုအသံုုး၀င္၊ တန္ဖိုုးရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုုလည္း ပိုုမိုုထုတု္လုုပ၊္ 
သံုုးစြဲရန ္ႀကိဳးပမ္းလာေစမည္ ျဖစသ္ည္။  

ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယေ္ပးၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကိ ု မွ်တစြာ 
ထိန္းေၾကာင္းေပးသည့္ ဥပေဒစနစတ္စ္ခုသည ္ ေငြရင္းျဖစေ္ပၚမႈႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈမ ွ အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိမႈတိုု႔အတြက ္ အေျခခံအုုတ္ျမစ ္ (၀ါ) အေၾကာင္းရင္းခမံ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ 



ပိုင္ဆိုင္မႈအာမခံခ်က ္ မရွိျခငး္၊ သေဘာတညူီခ်က္မ်ားအား ေရေရရာရာ ၾကပ္မတ ္
ထိန္းေၾကာင္းမႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒခ်မွတ္ရာတြင္ ဘကလ္ိုက္မႈျခင္းတုိ႔သည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးမွရရွိလာမည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုပါ ထိခိုကု္နစ္နာေစသည္။ သမိုင္းစဥ္ 
တေလွ်ာကတ္ြင ္ လူသားတုိ႔သည ္ အႀကီးစား သမ၀ါယမစနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစႏ္ွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ 
စနစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈပုံစံမ်ားကို ု ႀကိဳးစားခဲ႔ၾကဖူးသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ဟန္ခ်ကည္ီည ီ ရွိသည့္ 
ဇနပုုဒ္ေလး မွလႊဲ၍ က်ရႈံးမႈမ်ား ကေမာကက္မမ်ားျဖင္႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ႔ၾကရသည္။ ယေန႔ထ ိ တိုင္ေအာင္ 
တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ေဘာင္အတြင္းမ ွ ခြင္႔ျပဳေသာ ပုဂၢလိကပိငု္ဆိုင္မႈကဲ႔သိုု႔ ထိိထိေရာက္ေရာက္ႏွင္႔ 
အက်ိဳးရွွိရွိိျဖင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ုအသုံးခ်၍ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အျခားသမူ်ား၏ 
အက်ိဳးကို ု ရြက္ေဆာင္ေစေသာ မည္သည္႔ လုုပ္နည္းလုုပဟ္န ္ (institutional arrangement) ကိမုွ် 
မေတြ႕ရေသးေပ။ 

 
၂။ အၿပိဳင္အဆုုိင္ေစ်းကြက္မ်ား - ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အက်ိဳ းရိွစြာ အသံုးခ်လာေစၿပီး 
ပုုိမုုိေကာင္းမြန္သည္႔ တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လည္း အစဥ္တစုိက္ လႈ႔ံေဆာ္ေပးေလ႔ 
ရိွသည္။ 
 

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ စက္မႈကုန္ထတု္စြမး္ရည ္ (industrial efficiency)အား စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တိုးတက္လာေအာင္ အားေပးသည္။ ထတု္လုပသ္ူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားထက္ 
အၿပိဳင္အဆိုငု္ေစ်းေလွ်ာ႔ေရာင္းခ်လာႏိုုင္ရန္အတြက ္ အေလအလြင့္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်လာေအာင္၊ 
ကုန္က်စရတိ္ ေလ်ာ႔နည္းလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေစသည္။ စရိတ္မေလ်ွာ႔ခ်ႏုုိင္သည့္ 
ထတုလ္ုပ္သမူ်ားကို ု ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစၿပီး ထုတလ္ုပ္မႈစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သူတိုု႔ကိုုသာ 
ထုုတလ္ုုပ္ေရာင္းခ်ေစသည္။ ၆ 

— စီလိုုင္ယာ ၀ီလ္ေကာ႔စ္ (C LAIR WILCOX)  
 
ေစ်းကြက္တခံါးဖြင္႔ထားၿပီး အျခားေရာင္းခ်သူမ်ားကိုုလညး္ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက ္ယဥွ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္႔ 
အခါ ၿပိဳင္ဆိငု္မႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ အသက္ေသြးေၾကာ 
ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္လပု္ငန္းမ်ားက ကိုုယ္႔ရပ္ကိုုယ္႔ရြာ၊ ကိုုယ္႔ေဒသတ၀ုုိက၊္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ကမၻာ႔ 
ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုုိင္သည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္စဥေ္ၾကာင့္ ကုုန္ထုတလ္ုပ္သအူသီးသီးအား 
စားသုံးသူအႀကိဳက ္ ထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်ရန္ႏွင္႔ အက်ိဳးရွရိွိထုုတလ္ုုပ္ရန္ တြန္းအားေပးသည္။ 
ညံ့ဖ်င္းသည့္ ထုတလ္ုပသ္ူမ်ားကိ ု ေစ်းကြက္မ ွ ဖယ္ရွားေပးသည္။ စားသုံးသူအား အရည္အေသြး 
ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ု ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင္႔ မေရာင္းခ်ႏုုိင္သည့္ လပု္ငန္းမ်ားသည္ 
အရံႈးေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးေလာကမွ ဖယ္ရွားခံရမည္ျဖစသ္ည္။ ေအာင္ျမင္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ၿပိဳင္ဘကမ္်ားထက္ သာလြန္ေကာငး္မြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည။္ ထုတက္နု္ 
အရည္အေသြး၊ ဒီဇိုုင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္သည္႔ လုုပ္ငန္းေနရာ၊ ေၾကာ္ျငာ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား 



အပါအ၀င္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုုိင္သည္။ ၿပိဳင္ဘကလ္ုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ထုုတလ္ုပ္ေရာင္းခ် 
ႏိုုင္လွ်င ္ စားသုံးသူမ်ားအား သက္သက္သာသျဖင္႔ သံုုးစြဲမႈတန္ဖိုုးအမ်ားဆုုံး ေပးႏိုုင္ေအာင္ 
အစဥ္တစိုကု ္ေဆာင္ရြကႏ္ိုုင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

မက္ေဒါနယ ္ (Mc Donald)၊ ေ၀ါလ္မတ ္ (Wal Mart)၊ ဂ်င္နရယ္ေမာ္တာ (General Motor) 
သို႔မဟုတ ္ အျခား စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ား အေနျဖင္႔ ေစ်းႏႈန္း တင္ျခင္း၊ အညံ့စား ထုတက္ုနမ္်ား 
ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အေပါစား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမွ မည္သည္႔အရာက ဟန္႔ထားေပးႏုိင္သနည္း။ 
အကယ၍္ မက္ေဒၚနယ္က ခ်ိဳသာသည္႔ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရသာရိွေသာ အသားညွပ္မုန္႔ကို 
ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာစြာ မေရာင္းခ်ႏုိင္ပါက စားသုံးသူမ်ားသည္ ဘာဂါကင္း (Burger King)၊ ၀င္ဒီ (Wendy)၊ 
ဆပ္ေ၀း (Subway)၊ တာကိဘုဲလ ္ (Taco Bell)ႏွင့္ အျခားေသာၿပိဳင္ဘက္မ်ားထံ ေျပာင္းၿပီး 
အားေပးၾကေပလိမ့္မည္။ အႀကီးဆုးံေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာၿပီး ပိုေကာင္းသည့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည္႔ တကသ္စ္စ လုပ္ငန္းငယမ္်ားအား စားသံုုးသူ့မ်ား 
ဆုံးရႈံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဆီးယား (Sears) သည ္ အႀကီးစားလက္လီစတိုုးဆိုုင္ႀကီး 
ျဖစ္ေနသည္႔ အခ်ိနတ္ုုန္းက ေ၀ါလ္မတသ္ည ္ အာကန္ေဆာျပည္နယ္ရွ ိ အေရအတြက္ 
အနည္းငယမ္ွ်သာရိွေသာ စတိုးဆိုငင္ယ္ေလးမွ်သာ ျဖစသ္ည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ ေ၀ါလ္မတ္သည ္
ကမၻာ့အႀကီးဆုံး လကလ္ီ ေရာင္းခ်သူျဖစ္ၿပီး ဆီးယား၏ ေရာင္းအားက မေျပာပေလာက္ေတာ႔ေပ။ 
တိုယိတုာ၊ ဂ်င္နရယ္ ေမာ္တာႏွင့္ ဖို႔ဒ္ကဲသ့ုိ႔ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း 
လူအမ်ားလုိခ်င္သည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုုိ ေစ်းႏႈန္းအၿပိဳင္အဆိုုင္ျဖင္႔ ထုတလ္ုပ္ရန္ 
ေနာကက္်က်န္ခဲ႔မည္ဆိုလုွ်င ္ ဟြနဒ္ါ၊ ဟြန္ဒိုငး္၊ ေဗာ့စ္ေ၀ဂြန္ႏွင့္ အျခားေသာ ေမာ္ေတာ္ကား 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားဆသီိုု႔ စားသုံးသူမ်ား လကလ္ႊတ ္ဆုံးရႈံးရေပမည္။ 

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ပိုေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ုပ္ရနႏ္ွင့္ စရတိ္က်ဥ္း 
ထုတလ္ုပ္နည္းစနစ္မ်ား ရွာေဖြရန ္ လုုပ္ငနး္မ်ားအတြက္ မက္လုးံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 
နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းႏႈနး္မ်ားက စဥဆ္က္မျပတ ္ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားသည္ 
မည္သိုု႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လိုခ်ငမ္ည္ သို႔မဟုတ ္မည္သည့္ ကုန္ထတု္လုပမ္ႈ နည္းစနစ္မ်ားသည ္
တစ္ခုုခ်ငး္ထတု္လုုပ္မႈကုုနက္်စရတိ္ကို ု ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ကိ ု မည္သကူမွ် အတိအက် မသိေခ်။ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ယင္းအေျဖအား ကရူွာေပးပါသည္။ အင္တာနက္မွ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရာင္းခ်ျခင္းသည္ 
ကုုန္တိုကု္ႀကးီမ်ား ေပၚၿပီးေနာက္ပိုငး္ လက္လေီရာင္းခ်မႈတြင္ အႀကီးမားဆံုုး စိတ္ကူးစိတသ္န္း 
ျဖစ္ပါသလား။ သိုု႔မဟုတု ္ အဆံုုးသတတ္ြင ္ ေပ်ာကက္ြယသ္ြားမည္႔ အိပ္မက္တစ္မ်ိဳးမ်ားလား။ 
ေစ်းကြက္အလိုက ္ကြဲျပားၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယင္းေမးခြန္းမ်ားအား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက 
အေျဖထုတုေ္ပးပါလမိ္႔မည္။ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင ္ စြန္႔ဦးတထီြငသ္ူမ်ားသည္ လြတလ္ပ္စြာ တီထြင ္
ႀကံဆႏုိင္ၾကသည္။ သတူိုု႔သည္ လိုေနသည့္ ရံပုံေငြမ်ား ထည့္၀ငလ္ိုသည့္ (အမ်ားအားျဖင္႔ 
သူတိုု႔ကိုုယတ္ိုုင္အပါအ၀င္) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသာ လိုုအပ္ၾကသည။္ ဗဟိုမ ွ ဦးစီး၍ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္အမ်ားစုႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက ္ လုပင္န္းမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ 



မလိုအပ္ေပ။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း ၿပိဳင္ဆိုုင္မႈသည ္စြန္႔ဦးတီထြငသ္ူမ်ား၏ စိတ္ကူးကိ ုစားသုံးသူမ်ားက 
မွတ္ေက်ာကတ္င ္ စစ္ေဆးမည ္ ျဖစေ္သာေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုု ပံ့ပုိးေပးသည့္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအား တာ၀န္ခံေစပါသည္။ ေပးရသည္႔ေစ်းႏႈန္းႏွင္႔ခ်ိနထ္ိုုးၾကည္႔လွ်င္ 
တထီြင္ႀကဆံမႈအသစသ္ည္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးရွိလွ်င ္ လုပ္ငန္းသစ္တစခ္ုုသည္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိၿပီး ႀကီးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုန္ပစၥည္းသစ္က က်သင့္သေလာက္ 
ထိုကတ္န္မႈ မရွိေၾကာင္း စားသုံးသကူ မွတယ္လူွ်င ္ လပု္ငန္းသစ္သည္ အရံႈးေပၚၿပီး 
က်ဆုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စားသုးံသူမ်ားသည္သာ လုပ္ငန္း၏ တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ အၾကြင္းမဲ ့အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ နယ္ပယတ္ြင ္ ဆက္လက္ရွင္သန္လိသုည့္ ထုတ္လုပသ္ူမ်ားမွာ မိမိကိုယု္ကို ု
ေက်နပ္ေန၍ မရေပ။ ယေန႔ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းသည ္ မနကျ္ဖနတ္ြင ္ စိန္ေခၚမႈႏွင္႔ 
ရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႔လာႏုုိင္သည္။ အၿပိဳငအ္ဆိငု္ေစ်းကြက္တစ္ခုတြင ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ 
ရပ္တညႏုုိ္င္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ေပၚတိုုးတကလ္ာေသာ စိတ္ကးူစိတ္သနး္မ်ားကုုိ 
ခန္႔မွန္းျခင္း၊ ေဖာ္ထုတသ္တ္မတွ္ျခင္းႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ခ်ိနည္ိႈသံုုးစြဲျခင္းတိုု႔တြင ္ အားေကာင္းရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင္႔ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟတု ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၏ ပ်မ္းမွ် ထုတ္လပု္စရိတ္ကို 
အေကာင္းဆုံး ေလွ်ာခ့်ေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ လုုပ္ငန္းအရြယ္အစားကိလုည္း 
ရွာေဖြေတြ႕ရိွလာႏုိင္ေစသည္။ အျခားစီးပြားေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ မတညူသီည္မွာ ေစ်းကြကစ္ီးပြားေရး 
စနစ္သည ္ မည္သည္႔လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကုုိမဆို ု ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ ွ ပထုုတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ထိုု႔ျပင္ 
မည္သည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ပုံစံမ်ိဳးကိုမဆို ုခြင့္ျပဳထားသည္။ ကိုယ္တိငု္ လုပ္ကိုငသ္ည့္လုပ္ငနး္၊ 
အစုစပ္လပုင္န္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားပုိငဆ္ိုုုု္င္သည္႔ လုပ္ငန္း၊ စားသုံးသ ူသမ၀ါယမ၊ အစုုအဖြဲ႕ 
သို႔မဟုတ ္ အျခားေသာ မညသ္ည္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးမဆိုု ေစ်းကြက္သိုု႔ လြတ္လပ္စြာ 
၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ကုုန္က်စရိတ္သကသ္ာမႈဆိုုသည္႔ စစ္ေဆးမႈကို ု ခံယူရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွငး္တစ္ခ ု ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားပုိင္ဆိုငု္သည္႔ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းတစခ္ုုသည ္သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရညအ္ေသြးရိွ ကနု္ပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ုပ္လွ်င္ 
၎လုပ္ငန္းသည ္အျမတ္အစြန္းရၿပးီ ေအာင္ျမငမ္ည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ ဖြဲ႔စည္းပုံက အျခား 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ပုံစံမ်ားထက ္ကုုန္က်စရတိ္ ျမင့္မားေနလွ်င ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ၎ကိ ုေစ်းကြက္မ ွ
ထုတ္ပယ္ပါလိမ့္မည္။ 

လုပ္ငန္းအရြယ္အစားကလည္း အလားတပူင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေလယာဥ္ႏွင့္ ကားမ်ား 
ထုတလ္ုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည ္ အမ်ားအျပားထုုတလ္ုုပ္ျခင္း၏ ကုုနက္်စရတိ ္ အားသာခ်က္ကို ု
(economies of scale) အျပည့္အ၀ကိ ု ရရွိရန ္ အရြယ္အစား ႀကီးမားရမည ္ ျဖစ္သည္။ 
ကားတစ္စီးခ်င္း ထုုတလ္ုပု္ျခင္းသည ္ ကုုန္က်စရတိ ္ အလြန္မ်ားျပားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကားအစီးေရ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ထုုတလ္ုုပ္ျခင္းျဖင္႔ ပံုုေသကုုနက္်စရိတ္မ်ားသည္ ကားအစီးေရမ်ားအၾကား 
မွ်ေ၀ကုုနက္်သြားသျဖင္႔ တစ္စီးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ထတု္လပု္မႈ စရိတ္သည ္ သိသသိာသာ 



ေလ်ာ့နည္းသြားႏုုိင္သည္။ သဘာ၀အားျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စရိတ္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင္႔ 
ထုတလ္ုပ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထံမသွာ ၀ယ္ယူလိုၾကသည္။ 
ယင္းသုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းစုမု်ားတြင္ အေသးစားလုပင္န္း အမ်ားစုသည ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေစ်းကြက္မွ 
ထြကခ္ြာသြားရတတ္သည။္ 

သို႔ေသာ္ အျခားျဖစ္ရပမ္်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင ္ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ ္ အစုစပ ္ လုပ္ငန္း 
မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားသည္ ကုုနက္်စရတိ ္ (၀ါ) စရိတ္စက 
ပိုုနည္းတတသ္ည္။ ၀ယ္ယသူူတစဥ္ီးခ်င္းလိုအုပ္ခ်က္အလိုကု ္ စိတ္တိုငု္းက်ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
(personalized service) ႏွင့္ ၀ယ္ယသူူအတြက ္ အံ၀င္ခြငက္်စီစဥေ္ပးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
(individualized products) ကိ ု စားသုံးသူမ်ားက အလြန္အမင္း တနဖ္ိုးထားသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအဖုုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန ္ ခက္ခဲတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္ ေဆးကသုေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုံႏိွပ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဆံေကသာ အလွျပင္ဆိုုငမ္်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လပု္ငန္းငယ္မ်ား 
ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သည ္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယအ္စားကိုု 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထတု္လုပသ္ူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားအၾကား ကုုနက္်စရတိ ္ စဥ္းစားခ်က္ႏွင့္ 
ထုုတလ္ုုပ္သ၊ူ စားသံုုးသအူၾကား အျပန္အလွန ္ဆက္ဆံေရးတို႔ျဖင္႔ သတ္မတွ္ေစသည္။  

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း၏ ဘက္ေတာ္သားေတာ႔ မဟုုတ္ေပ။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိ ု ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ႔မရွိပ ဲ ပုံမနွ္အားျဖင့္ သူတို႔အား ၿပိဳင္ဆိုုင္မႈမ ွ ကာကြယ္ေပးမည့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုတတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျမတ္နည္းနည္းသာက်န္ေစေသာ 
ၿပိဳင္ဆိုငမ္ႈေၾကာင္႔ လပု္ငန္းမ်ားကိ ု ေစ်းႏႈန္းသကသ္ာၿပီး ပိုေကာင္းသည့္ ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစေ္စသည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ လုပ္ရပမ္်ားသိုု႔ ဦးတည္ေပးတတသ္ည္။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင္႔ ေစ်းကြက္တြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိ ု ကန္႔သတ္ၿပီး အခ်ိဳ႕လုပ္ငနး္မ်ားကို 
မ်က္ႏွာသာေပးတတ္သည့္ အစိုးရ၏မူ၀ါဒမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစစ္ဥႏ္ွင့္ စီးပြားေရးတုိးတကမ္ႈကိ ု
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။  

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ကိုယ္က်ိဳးစးီပြားကို ု ခ်ိဳးႏွိမ္ေပးၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုု 
ျမွင့္တင္ေပးတတသ္ည္။ အဒမ္စမစက္ ”ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥစၥာဓန”တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ -   

 
မိမိတိုု႔ ညစာသည ္ သားသတသ္မား၊ ေသရညခ္်က္လပု္သ ူ သို႔မဟုတ ္ မုန္႔ဖုတ္သတူို႔၏ 
ရက္ေရာမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုုတပ္ ဲ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားရွာမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစသ္ည္။ မိမိတို႔သည ္ သူတိုု႔၏ လူသားဆန္မႈကို ု အာရံုုမစိုုက္ပ ဲ
သူတို႔ကိုယသ္ူတိုု႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈကိုုသာ အာရံုုစိုုက္သည္။ မိမတိို႔သည္ ကိုယ္႔လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
မည္သည္႔အခါမ ွမေျပာပဲ သူတို႔အတြက ္မည္သည္႔အက်ိဳးအျမတ္ရွိသညက္ိုုသာ ေျပာသည္။ ၇ 

 
၀ိေရာဓိျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အၿပိဳင္အဆိုုငလ္ုုပ္ေဆာင္ရေသာ ကိုယက္်ိဳးစီးပြားရွာမႈသည ္
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက ္ အားေကာင္းသည့္ တြနး္အားတစ္ခု ျဖစသ္ည္။ ကနု္ပစၥည္းမ်ား၊ 



နည္းပညာမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုုနည္းစနစ္မ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ားအၾကား တရစပ ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ 
ညံ့ဖ်င္းသူမ်ားကိ ု ဖယ္ရွားၿပီး အရညအ္ေသြး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ ထုတက္ုန္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာသစ္မ်ားကိ ုစဥ္ဆကမ္ျပတ ္ရွာေဖြေတြ႕ရိွေစသည္။ နည္းစနစ္သစ္မ်ားက အရညအ္ေသြးကို 
တိုးတက္ေစၿပီး ထုတလ္ုပ္မႈစရတိ ္ က်ဆင္းေစသည့္အခါ ယင္းတုိ႔သည ္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ႀကီးထြားလာၿပီး နည္းစနစ္ေဟာင္းမ်ားကိ ု အစားထိးုလိုကု္သည္။ အတတိ္သမိုငး္ေၾကာင္း 
တေလွ်ာကတ္ြင ္ အဆိုပုါဥပမာမ်ားႏွင္႔ ျပည္႔နက္ေနပါသည္။ ကားမ်ားက ျမင္းႏွင့္ ရထားလုးံကို 
လည္းေကာင္း၊ စူပါမားကက္မ်ားက မိသားစကုနု္စုံဆိုင္မ်ားကိ ု အစားထိုးခဲသ့ည္။ မကေ္ဒၚနယ္ႏွင့္ 
၀င္ဒီတို႔ကဲ့သို႔ အလြယစ္ားစရာဆိုငမ္်ား တြငက္်ယလ္ာၿပီး ေဒသႏၱရ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားကို ု
အစားထိုးုခဲသ့ည္။ အျခားလက္လ ီ ေရာင္းခ်သူမ်ားက နည္းပါးလာၿပီး ၀ဒ္ (Ward’s) ကဲ့သုိ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားက ေစ်းကြက္မ ွ ေမာင္းထုုတ္ခံရစဥတ္ြင ္ ေ၀ါလမ္တ္ႏွင့္ တားဂကတ္ို႔မွာ အလ်င္အျမန္ 
ေနရာယလူာၾကသည္။ ယခငက္ ကကဆ္က္မ်ားႏွင့္ အသံသြင္းစကမ္်ားကိ ု အစားထိုးခဲ့သည့္ 
စီဒီစက္မ်ားေနရာတြင္ MP3 ႏွင့္ အိုင္ေပါ့မ်ားက အစား၀င္လာသည္။ တစ္ကိယု္ေရသုံး 
ကြန္ျပဴတာမ်ားက လက္ႏိွပ္စက္မ်ားကိ ု အစားထိုးခဲ့ၿပီး စမတဖ္ုနး္မ်ားက တစ္ကိယု္ေရသုံး 
ကြန္ျပဴတာမ်ားကုိ အစားထုိးခဲ့ျပန္သည္။ အလားတ ူဥပမာမ်ားက တစ္ခုၿပီး တစ္ခ ု ျဖစ္ေပၚ ေနသည္။ 
မဟာ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဂ်ိဳးစက ္ ရြႊန္းပီတာ (Joseph Schumpeter) က ဤသုိ႔ တရစပ ္
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိ ု တီထြငမ္ႈဖ်က္အား (creative destruction) ဟု  ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး 
တိုးတက္မႈ၏ ပင္မေက်ာရုိး ျဖစ္သညဟ္ု ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။ သူေျပာတာ အမွန္ပင္ျဖစသ္ည္။ 
 
၃။ အစိုးရစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ အကန္႔အသတ္ ထားရိွျခင္း - ကုန္သြယ္မႈအား ေလွ်ာ႔ခ်သည္႔ 
ထိန္းေၾကာင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈပါ ေႏွးေကြးေစသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္သားထားသည့္အတိငု္း ကုန္သြယမ္ႈသည ္လူမႈအက်ိဳးစီးပြားကိုု ျဖစထ္ြန္းေစပါသည္။ 
အစုိးရမ်ားက ကုနသ္ြယေ္ရးလမ္းေၾကာင္းမ ွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိ ုကန္႔သတသ္ည့္အခါ စီးပြားေရး 
တိုးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေစပါသည္။ အစိုးရမ်ားသည ္ နည္း ၃ သြယ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်တတ္သည္။ 
 
ပထမအေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းသို႔ ၀င္ေရာက္မႈကုိ ကန္႔သတ္ သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပင္န္း တစ္ခ ု သိုု႔မဟုုတ ္
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု ု စတင္လုုပက္ိုုငမ္ည္ဆိုလုွ်င ္ လုုပ္ကိုငုလ္ုုိသူသည ္ လိုင္စငရ္ယူျခင္း၊ ပုစံံမ်ား 
ျဖည့္စြက္ျခငး္၊ အစိုးရဌာန မ်ားစြာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္း၊ အရည္အခ်ငး္ျပည္႔မီေၾကာင္း ျပသရျခင္း၊ 
ေငြေၾကး အလုံအေလာက္ ရွိေၾကာင္း အေထာကအ္ထားျပသရျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 
ေျဖဆိုုရျခင္း စသညတ္ို႔ လုပ္ေဆာင္ရသည။္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္လည္း အစိုုးရအရာရိွ 
တစ္ခ်ိဳ႕သည ္လာဘ္ေငြမေပးလွ်င ္သို႔မဟုတ ္ဌာနအတြက ္ရနပ္ံုုေငြ မထည္႔၀င္လွ်င ္ေလွ်ာကလ္ႊာကို 



ျငင္းပယတ္တ္ၾကသည္။ ျဖစ္တတ္သည္မွာ အခိုင္အမာရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး အစိုုးရႏွင္႔ အဆကအ္သြယ ္
ေကာင္းသည္႔ (ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာေညာင္းေသာ) မိမိႏွင္႔ၿပိဳင္ဘက ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
မိမိေလွ်ာကလ္ႊာကိ ုပယခ္်ေပးရန္ လုုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ 

ဟာနန္ဒိ ု ဒီဆိုတိ ု (Hernando de Soto) က သူ၏ အရင္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွကဆ္နး္ၾကယ္မႈ 
စာအုပတ္ြင ္ ပီရူးႏုိင္ငံ လမီာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေလးတစ္ခ ုတရား၀င္လုပု္ကိုငု္ႏိုုင္ရန္အတြက ္
လိုုအပ္ေသာ အစိုုးရစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (regulations)ႏွင့္ ျပည္႔မီရန ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည ္ တစ္ရက ္ ၆ 
နာရီႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း၂၈၉ ရက္ၾကာ ႀကိဳးစားခဲ့ရသညဟ္ ု ဆုိပါသည္။ (အရငထ္ုုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ 
”အျခားလမ္း” စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လာဘလ္ာဘ ၁၀ ခုေတာင္းခံခဲ့ရၿပီး တရား၀င္ 
လုပ္ကိုငခ္ြင့္ ရရန ္ လာဘ္လာဘ ၂ ခုေပးရန ္ လိုအပသ္ည။္) ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထတု ္ ကမၻာ့ဘဏ၏္ 
အစီရင္ခတံြင္ လက္ရွ ိ အစိုုးရစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္း သစ္တစခ္ ု တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ရန ္
ေဟတတီြင ္ ၁၉၆ ရက္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ၁၄၁ ရက ္ ၾကာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ႏိႈင္းယွဥ္ျပရလွ်င ္ အလားတ ူ လုပ္ငနး္တစ္ခ ု စတင္လုပ္ကိုငု္ရန္ စကၤာပူတြင ္ ၄ ရက္၊ အေမရကိန္ 
ျပည္ေထာင္စုတြင ္၆ ရက္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင ္၁၁ ရက္သာ ၾကာျမင့္သည္။ 8 ႏိုင္ငံျခားေငြရင္းျဖင့္ 
မတညသ္ည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မ်ားစြာကိ ု ပိုုေတြ႕ႀကဳံရသည္။ တရား၀င္ 
လုပ္ကိုင ္ ႏိုုင္ရန ္ ကနု္က်စရတိ္မ်ားေစသည့္ အစိုုးရစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆိငုမ္ႈကို 
ဟန္႔တားျခင္း၊ ႏိုင္ငေံရး အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကိ ု အားေပးရာေရာက္ျခင္းႏွင့္ မနွ္မွန္ကနက္န္ 
ေဆာင္ရြကလ္ိုုေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေျမေအာက ္ စီးပြားေရး လုပု္ငန္း (သိုု႔မဟုုတ ္ ဒီဆိုတိ ုအေခၚအရ 
မွတ္ပံုုမတငသ္ည္႔ ဥပေဒေဘာင္အျပင္ဘက္မ ွ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား (informal economy) အေနျဖင္႔) 
က်င္လည္သြားေစသည္။ 
 
ဒုတိယအေနျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး (the rule of law)ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုုိႏုုိင္မႈ (freedom of contract)တုုိ႔အား ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အာဏာျဖင္႔ အစားထိုးလုုိက္သည့္ 
အစုုိးရစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရးမွ အက်ိဳ းအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမႈကုုိ ေလ်ာ႔နည္းေစသည္။ 
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ႏုိင္ငံေရး စီမံအုပခ္်ဳပ္သူမ်ားကိ ု ဆုံးျဖတပ္ိုင္ခြင့္မ်ားစြာ ေပးအပ္သည္႔ ဥပေဒမ်ား 
ျပဌာန္းေလ႔ရွိၾကသည္။ ဥပမာ ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂြါတီမာလာႏုုိင္ငံတြင ္အေကာကခ္ြန္အရာရွိမ်ားအား 
ယင္းတိုု႔၏ သြင္းကုုန္ခြနက္င္းလြတ္ခြင္႔ေပးသည္႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားသည ္ ”အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား”ႏွင္႔ 
ကုုိက္ညီသည္ဟု ုထင္ျမင္ယူဆလွ်င ္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲသ့ည္။ ယင္းဥပေဒျပဌာန္းျခင္းမ်ိဳးသည ္အစိုးရ 
တာ၀န္ရွသိူမ်ားအား အဂတိလိုကု္စားခြင္႔ျပဳေပးသကဲ႔သိုု႔႔ ျဖစေ္နသည္။ ယင္းသိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ခြင္႔ 
ေပးျခင္းသည္ ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က ္ မခိုု္င္မာမႈ (regulatory uncertainty)ကို ျဖစ္ေစၿပီး စီးပြားေရး 
လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရတိ ္ ပိုုမ်ားလာေစၿပီး ကုုန္သြယ္မႈတြင ္ ၀င္ေရာကလ္ုုပ္ကိုငု္ရန ္
စိတ္၀င္စားစရာ မျဖစ္ေတာ႔ေပ။ အထူးသျဖင္႔ မွန္မွနက္န္ကန ္ လုုပေ္ဆာင္လိုုေသာ စီးပြားေရး 
သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆိုသညမ္ွာ တိက်ေသခ်ာ၍ အဓိပၸါယ္ေ၀၀ါးမႈ မရွိေစရပ ဲတန္းတူရည္တ ူ



ဆကဆ္ံရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မဟတုလ္ွ်င ္ ကုနသ္ြယေ္ရး အက်ိဳးအျမတ္ရရွေိရးအတြက္ 
ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနလိမ္႔မည္။ 

ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က ္ အတားအဆးီမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံံ႔စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသမားအမ်ားစုုကို ု
စရိတ္စက မ်ားေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ လုုပင္န္းတူမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုငုမ္ႈကို ု 
ကန္႔သတ္ေပးသျဖင္႔ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစပါသည။္ အေၾကာင္းမာွ 
ယင္းစညး္မ်ဥ္းမ်ားေၾကာင္႔ အျမတထ္ြကေ္သာ လူတစခ္်ိဳ႕အတြက ္ ယင္းစညး္မ်ဥ္းမ်ားက ပြေပါက ္
တိုုးေစပါသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင္႔ ကုုနက္်စရတိ္ကို ု ပိုုမ်ားေစသည္။ လုပ္ငနး္မ်ား၊ 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုုပင္န္းတအူက်ိဳး စီးပြားဘက ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥက္ိ ု လႊမ္းမိုးျခင္းျဖင့္ သတူို႔၏ မဲဆႏၵနယ ္ မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရွာေဖြပါလိမ့္မည္။ 
အခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က ္ၾကပ္မတထ္ိန္းေၾကာင္းသူမ်ားအား ယင္းအတား 
အဆီးမ်ားကုုိ ခ်မွတရ္န ္ (သိုု႔မဟုုတ ္ တိုုးျမငွ္႔ထားရိွရန ္ စည္းရံုုးၾကလိမ္႔မည္။ တဖကတ္ြင ္ ထိခိုကု္ 
နစ္နာသမူ်ားမွာမ ူ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ထိခိုုက္မႈမ်ားကို ု ေလ်ာ႔ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုုၾကမည္။ 
အစိုုးရအား စည္းရံုုးေျဖာင္းဖ်ရသည္႔ လိုုလားသူ၊ နစန္ာသ ူ ႏွစ္ဖက္စလံုုးသည္ အခ်ိနႏ္ွင္႔ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အားအင္ ကုုန္ခမ္းျခင္းသာမက ခရီးစရတိ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသုုံးစရတိ္၊ 
ပံုုႏွိပ္ထတု္ေ၀ေရးစရိတ္၊ ေၾကာ္ျငာစရိတ္ႏွင့္ အျခားေသာ စရိတစ္ကမ်ား ကုုန္က်ေစပါသည္။ 

ကိစၥရပ္မ်ားစြာကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြကရ္န္အတြက ္လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ ္ မိမိသေဘာ 
ဆႏၵအရ ခ်ဳပ္ဆိုသုည္႔ သေဘာတညူီခ်က္မ်ားအေပၚ စြက္ဖက္သည္႔၊ ဟန္႔တားသည့္ 
စည္းကမး္ခ်က္မ်ားကိ ု ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုုပါလုုပ္ရပ္မာွ ၀န္ထမ္းေရးရာ 
ေစ်းကြက္တြင္ အထူးမနွ္ကန္ပါသည္။ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ ျပဌာန္းျခင္း၊ မလိုုက္နာသည့္ 
အဖြဲ႕မ်ားအား စုေပါငး္၍ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြကေ္စျခင္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးထိုုးရာတြင္ 
အစိုုးရစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ၀နထ္မ္းထတု္ပယ္သည္ ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင္႔ အစားထိးုျခင္းတိုု႔ 
ျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပသ္ားအင္အား ေလွ်ာ့ခ်လိသုည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ (၁) 
ႏိုင္ငံေရး အာဏာပုိငမ္်ားထံမ ွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန ္ (၂) ၀န္ထမ္းမ်ား ထုတ္ပယ္ျခင္းတြင ္လအနည္းငယ္ 
ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ႏွင့္ (၃) ထုတပ္ယ္ခ ံ ၀နထ္မး္မ်ားကုိ လေပါင္းမ်ားစြာအထိ လစာဆကလ္က ္
ေပးေစပါသည္။ 

အဆိုုပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အလုပသ္မားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ဟန ္
တူေသာ္လည္း ေဘးထြက ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု သုံးသပ္ရမည္ ျဖစသ္ည္။ စည္းကမ္း 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ၀န္ထမး္မ်ားအား ထုတ္ပယ္ရန ္ အကုုနအ္က်မ်ားလွ်င္ ၀န္ထမး္ 
ငွားရမ္းမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း ၀နထ္မ္းမ်ား နစ္နာမည္ျဖစ္သည။္ ဆိုုလုုိသည္မာွ အလုပ္ရငွ္မ်ား 
အေနျဖင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ား တိုုး၍ေခၚယရူန္ ၀န္ေလးမည ္ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ လုပသ္ား 
ေစ်းကြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစြာ ျပဌာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင ္အလုပအ္ကိုင ္အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ 
တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည။္ လုပ္သားအင္အားအသစ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိငု္ ရွာေဖြရာတြင္ အခကအ္ခဲ 
ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက ္လုပသ္ားမ်ားအတြက္ အလပု္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားေနလိမ္႔ 



မည္။ အေနာက္ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ က်င္႔သံုုးေသာ တင္းၾကပ္သည့္ လုပ္သားေစ်းကြက ္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း အလုုပလ္က္မဲ႔ႏႈန္းသည္ အေမရကိန္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ အလုပလ္က္မဲ့ႏႈန္းထက ္၄% သို႔မဟုတ ္၅% ထ ိပိုမိုျမင္႔မားခဲ႔သည္။၉ 
 
တတိယအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္လည္း ကုန္သြယ္ေရးကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ 
တခါတရံတြင္ အစုိးရမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုုိ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအထက္ ေရာင္းခ်ရန္ 
သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဥပမာ ႏြားႏုိ႔ သို႔မဟုတ ္ ဓာတဆ္ီ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အနိမ့္ဆုံး ေရာင္းေစ်း 
သတ္မတွ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေစ်းႏႈန္းအျမင္႔ေၾကာင္႔ စားသံုုးမ်ားသည္ ယခင္ထက္၀ယလ္ိုအား 
ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ အစိုးရမ်ားသည္ ေစ်းကြက ္ ေပါက္ေစ်းေအာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း 
သတ္မတွ္တတ္ၾကေသးသည္။ လူေနတိုက္ခန္း ငွားရမ္းခ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ ္ ဓာတ္အားခ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤေစ်းႏႈန္းမ်ားက ထုတ္လုပသ္ူမ်ားကို ု လိုုသေလာက ္ ထုတု္လုုပလ္ိုစတိ္ 
မရွိေအာင္ ျဖစ္ေစသည္။ ေစ်းႏႈန္းျမငွ္႔၍ သတမ္တွ္ျခင္း နိမ္႔၍ သတမ္တွ္ျခင္းတိုု႔သည္ ကုနသ္ြယ္ေရး 
ပမာဏႏွင့္ ထုတ္လပုျ္ခင္း၊ ကုန္စညဖ္လယွ္ျခင္းတိုု႔မ ွ ရရွိလာမည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ု
ထိခိုု္က္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ကုန္စည ္ ဖလွယ္ျခင္းက အက်ိဳးျဖစ္ထြနး္ပါသည္။ ဖလွယ္ျခင္းေၾကာင္႔ သံုုးစြဲႏုုိင္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အက်ိဳးပိုုရွိေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အတားအဆီးမ်ိဳးစုံကို ု ကုုန္သည္မ်ားအား 
ျဖတ္ေက်ာ္ခိုုင္းေသာ ထိန္းေက်ာင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘကအ္က်ိဳးကိုုသာ အၿမဲ 
ျဖစ္ေစတတသ္ည္။ ႏိုုင္ငံတစ္ႏုုိင္ငသံည ္ ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစရိတ္ 
မ်ားေစသည့္ တင္းၾကပ္မႈမ်ားကိ ု အနည္းဆံုုးအေနအထားသိုု႔ မေလွ်ာ႔ခ်ႏုုိင္သေရြ႕ စီးပြားေရး 
အလားအလာရိွသေလာက ္ အျပည့္အ၀ ရရွိမည္၊ အသံုုးခ်ႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ေပ။ လြတ္လပမ္ႈႏွင္႔ 
ၾကြယ၀္မႈကို ုတန္ဖိုုးထားသူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္သည ္အေကာင္းဆံုုးေသာ ထိန္းေၾကာင္းေပးသည္႔ 
အရာျဖစ္သည္။  
 
၄။ စြမ္းရည္ျပည့္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ - ယင္း၏ အလားအလာကုိ 
ဆုုပ္ကုုိင္မိရန္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔ ေငြေၾကးမ်ားကုုိ ဓနအင္အားဖန္တီးႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသုုိ႔ 
စီးဆင္းေစသည့္ စနစ္တစ္ခု မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။ 

ထုတလ္ုပ္မႈအားလုံး၏ ပန္းတိုငသ္ည ္ စားသံုုးမႈ၊ သံုုးစြဲမႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း (ေငြေၾကး) 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု သံုုးစြဲၿပီး စက္ယႏၱရားမ်ား၊ အႀကီးစား စက္ကိရယိာႏွင့္ အေဆာကအ္ဥမီ်ား 
တည္ေဆာက္၍ မိမိတိုု႔ဆႏၵရွိေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတု္လုုပ္မညဆ္ိုု္လွ်င္ ပိုု၍ 
အက်ိဳးမ်ားေပလိမ္႔မည္။ (အနာဂတ္တြင ္ ပိုုမိုုထုတလ္ုပ္လာႏုုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစေ္စမည္႔ 
ၾကာရွညခ္ံေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးျဖစ္သည္႔) ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ 
ျပဳျခင္းသည ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစသ္ည္။   



ယင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ကုန္စည္မ်ားအတြက ္ အသုံးျပဳသည့္ (လုပ္အား၊ ေျမႏွင့္ စြန္႔ဦးတထီြင္မႈ 
စသည္႔) အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ စားသုံးကုနစ္ညမ္်ား ထုတလ္ုပ္ေရးတြင ္ အသုံးျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 
မိမိတို႔အေနျဖင္႔ ထုတလ္ပု္သမွ်အားလံုုးကိုု သုံးစြဲဲၾကမညဆ္ိုုလွ် င္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ သုံးစြဲႏုိင္မည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား က်န္ေတာ႔မည္မဟုတု္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈသည္ စုေဆာင္းျခင္း (လကရ္ွ ိ
စားသုံးမႈ မျပဳျခင္း) ရွိရန္ လုိပါသည္။ ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦး (ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသကူို ေငြေၾကးစုုိက္ထလူိသု ူ
သိုု႔မဟုုတ ္ သို႔မဟုတ ္ ကိုုယတ္ိုုင္ရငး္ႏွီးျမွပ္ႏံွသူတစ္ဦး)သည ္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈကုု ေငြေၾကးမတည္ႏုုိင္ရန ္
အလို႔ငွာ စုေဆာင္းရေပမည္။ စုေဆာင္းျခင္းသည ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈုုုုလုုပ္ငန္းစဥ ္(investment process)၏ 
အစိတ္အပိုငး္တစ္ရပ ္ျဖစသ္ည္။�

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းတိုငု္း (investment projects) လညး္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္ေတာ့ 
မဟုတ္ေပ။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ ျဖစထ္ြန္းေပၚေပါက္လာသည္႔ ထြက္ကုနတ္န္ဖိုးသည ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ကုန္က် စရတိ္ထက ္ မ်ားမွသာလွ်င ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည ္ ႏိုင္ငံအား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ 
လာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုုင္္ေပလမိ့္မည္။ သိုု႔မဟုုတ္ပါက (မွားယြင္းစြာ) ရင္ႏီွးျမွပ္ႏွံျခင္းေၾကာင္႔ 
ႏိုုင္ငံ၏ ဓနအင္အားပင္ ေလ်ာက့်သြားေစႏုုိင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ု အက်ိဳးအျမတ္ 
ေသခ်ာေအာင္ မည္သည္႔အခါမွ် အတိအက်  ခန္႔မွန္းတြကခ္်က္၍ မရႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳး 
အျမတ္ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ပငလ္ွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ ဓနအငအ္ား 
တိုးပြားလာေအာင္ မေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုုိင္ၾကေပ။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအား အျဖစ္ႏိုုင္ဆံုုး အေျခ 
အေနသိုု႔ တြန္းပိုု႔ႏိုုင္ရန္မာွ ႏိုင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံသည္ စုေဆာင္းေငြမ်ားကုုိ စြဲေဆာင္၍ 
ယင္းစုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ ဓနအငအ္ားမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန ္ အျဖစ္ႏုုိင္ဆံုုးျဖစ္သည္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသို႔ 
စီးဆင္းသြားေစမည္႔ အစီအစဥ ္(mechanism) တစ္ရပ ္ရွိရမညျ္ဖစ္သည။္ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုတြင ္ေငြေၾကးေစ်းကြက္ (capital market)သည ္ဤတာ၀န္ကိ ု
ရြက္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင္႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေငြေၾကးသက္ေသခံ 
လက္မတွ္မ်ား၊  အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေခ်းယူႏုုိင္ေသာ ေငြေၾကး 
ရန္ပံုုေငြမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ စေတာ့အတိ္ခ်ိနး္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခကံုမၸဏီမ်ား၊ အစုုွရွယ္ယာ 
မ်ိဳးစံုုကိုု စုုစည္းေရာင္းခ်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (mutual funds)ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား 
(investment fund) ကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (financial institutions)သည ္
ေငြေၾကးေစ်းကြက္လညပ္တ္ေရးအတြက ္အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ 

အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ စေတာ့ရွင္မ်ားႏွင့္ ေငြရင္းစိကု္ထ ူ
အရင္းရွငမ္်ား (venture capitalists) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢလကိရင္းႏီွးျမွဳပႏ္ွံသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင ္ စုေဆာင္းေငြမ်ား ကိ ု ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ စြန္႔စား၍ ျမွဳပႏံွ္တတ္ၾကသည္။ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ အမွားမ်ား လုပ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္
အက်ုိဳးအျမတ္မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုုင္မိတတ္ၾကမည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင္႔ 
ယငး္ကဲ႔သိုု႔ေသာ ေရရာမႈမရွိေသာအလုုပ္မ်ားကို ု မလုုပလ္ိုုၾကလွ်င္္၊ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ္လည္း 



စမ္းသပလ္ုုပက္ိုုင္သင္႔ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ုမလုုပ္ျဖစ္ၾကလွ်င ္စိတ္ကူးသစ္မ်ားသည ္မည္သည္႔အခါမွ် 
လက္ေတြ႔ျဖစ္လာမည္မဟုုတ္ေပ။  

အင္တာနကေ္ပၚေပါကလ္ာသည္႔အတြက ္ စြန္႔ဦးတထီြင္ျခင္း၊ စြန္႔စားျခင္းႏွင့္ 
ေငြေၾကးေစ်းကြက္တို႔အၾကား ကူးလူးဆက္ဆမံႈကို ု ေဖာ္ျပေပးသည္။ စတန္ဖို႔ဒ္ တကၠသိလု ္
ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသား ၂ဦးျဖစ္သည့္ ဆာဂီဘရင ္ (Sergey Brin)ႏွင့္ လယ္ရီေပ့ (Larry Page) တို႔က 
၁၉၉၀ခု ု ႏွစ္္လယတ္ြင ္ သုေတသနလုပ္ငနး္ တစ္ခ ု လုပေ္ဆာင္စဥ္အခါက စြန္႔ဦးတီထြင္မႈျဖင့္ 
ေအာင္ျမငမ္ည့္ အလားအလာရိွမည္႔ပံုုေပၚေပ။ သိုု႔ေသာ္ ၁၉၉၈ တြင္ ေၾကာ္ျငာလပု္ငန္းမွ 
အျမတ္ေငြမ်ား ရရွိေစခဲသ့ည့္ အငတ္ာနက ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဂူးဂဲလလ္ုပ္ငန္းကိ ု
တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘရင္ႏွင့္ ေပတ့ို႔ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ စြမ္းရည္ျမင္႔ အင္တာနက ္
ရွာေဖြေရးစက္သည ္ လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုုပ္ကိုုုုင္ႏုုိင္စြမ္း (၀ါ) 
ထုုတလ္ုုပ္မႈ (productivity)ကိုု ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုုးတက္ေစခဲ႔သည္။ ဂူဂယ္လ္ေၾကာင္႔ သူတို႔သည ္ 
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာၾကၿပီး ဂူးဂဲလသ္ည္လည္း ၀န္ထမး္ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိလာၿပီး အိမတ္ိုင္းသ ိ အမည္ 
တစ္ခ ု ျဖစေ္နေခ်ၿပီ။ အီးေဘး (eBay)ႏွင့္ အေမဇု ံ (Amazon)ကဲ့သုိ႔ အင္တာနက ္ အေျချပဳ 
လုုပ္ကိုုင္ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ၿပီးခဲသ့ည့္ ဆယ္စုႏွစ္တြင္ အျမတအ္စြန္းရွသိည္႔ 
တိုးတက္မႈႏွင္႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာသည္႔ ကုမၸဏီီးမ်ား ျဖစလ္ာခဲ့ၾကသည္။ Broadband Sports ႏွင့္ 
eVineyard ကဲ့သုိ႔ ေဒါ့ကြန္းမ်ား (dot-com) မာွမ ူ ကုနက္်စရတိ္မကာမိသည့္အတြက္ 
ၿပိဳလဲသြားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလပု္ငနး္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ရန ္အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း 
ေမ်ာ္မွန္းထားသလုုိ အလပု္မျဖစ္ခဲ့ၾကေခ်။ 

မေသခ်ာသည့္ ဤေလာကကမၻာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ အမွားမ်ားသည္ အက်ိဳးျပဳ 
နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ထုတက္ုန္သစမ္်ား တီထြင္ႀကံဆႏုိင္ရန ္ မျဖစ္မေနေပးဆပ္ရသည့္ 
ကုုန္က်စရတိ္မ်ား ျဖစသ္ည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အက်ိဳးမရိွသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုုိ သတိျပဳ၍ ရပ္ပစ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္သည ္ဤတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းတစခ္ုသည ္ အဆုံးအရႈံးမႈမ်ား ဆကလ္က္ျဖစေ္ပၚေနပါက ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသမူ်ားအေနျဖင္႔ 
သူတို႔ေငြေၾကးမ်ားအား အလဟႆ ဆံုုးရံူးမခံပ ဲလုုပ္ငန္းကိုုရပ္ဆိုုင္းလိမ္႔မည္ ျဖစသ္ည။္ 

ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုုနႏ္ွင္႔ ကြဲျပားေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆိုငုရ္ာ ပင္ကိုယစ္ြမ္းရည္တို႔ေၾကာင့္ 
ေငြေၾကးအား မည္ကဲ႔သိုု႔ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမညဆ္ိုုသည္႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်ကအ္ား 
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၊ လုပ္ငန္းအစအီစဥ္ ေရးဆြဲေရးေကာ္မတ ီ သို႔မဟုတ ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတို႔ 
သီးသီးသန္႔သန္႔ ခ်မွန္ႏုုိင္သည္႔ အေနအထားတြင္ မရွိေပ။ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးေစ်းကြက္သာမရိွပါက 
ဓနအငအ္ားကိုု ျဖစ္ေစမည္႔ စီမကံိန္းမ်ားထံသိုု႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေငြေၾကးမ်ား တစိုုက္မတ္မတ္ 
စီးဆင္းေစမည္႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ရိွလိမ္႔မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

ေစ်းကြက္မဟုတဘ္ ဲ အစိုးရကသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေငြေၾကးမ်ား မည္သုုိ႔သံုုးစြဲမညက္ို ု
ဆံုုးျဖတ္သည္႔အခါ မတူညီသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက  သက္ေရာကလ္ႊမ္းမိုုးလာေပလမ္႔မည။္ 
ေစ်းကြက္မ ွ ေပၚထြက္လာမည္႔ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား (market returns) မဟုတ္ဘ ဲ ႏိုင္ငေံရးဆိုုငရ္ာ 



လႊမ္းမိုုးမႈ (political influence) က မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား လုပေ္ဆာင္မညက္ိ ု
ဆုံးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ ယင္းအခ်ကေ္ၾကာင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုုပ္ငန္း စီမခံ်က္မ်ားသည္ ဓနအငအ္ား 
ဖန္တီးျခင္းထက ္ေလွ်ာန့ည္းျခင္းကိုသုာ ဦးတညေ္စပါလိမ့္မည္။ 

အေရွ႕ ဥေရာပႏွင့္ ယခငဆ္ိုဗယီက္ ျပည္ေထာင္စတုို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက ဤ အခ်က္ကိ ု
သက္ေသျပေနပါသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားသည ္ (၁၉၅၀ မွ ၁၉၉၀ ထ)ိ ဆယ္စုႏွစ ္၄ စုု ၾကာေအာင္ 
ကမၻာတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗဟိုမ ွ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲခ်မွတသ္ူမ်ားက 
အမ်ိဳးသားကုန္ထုတလ္ုပ္မႈ (national output) ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံနီးပါးကိ ု ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတြင္ 
စီမံဆံုုးျဖတ္ခဲၾ့ကသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ယင္းသုိ႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည္႔တိုုင္ေအာင္ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္း အနညး္အက်ဥ္းသာ တိုးတကေ္စႏုုိင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမာွ စီမံကိန္းမ်ားကိုု 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ ေငြေၾကးခြဲေ၀သုုံးစြဲရာတြင္ စီးပြားေရးအရ မသုံးသပ္ဘ ဲ ႏုိင္ငံေရးအရသာ 
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အာသသီရွသိည္႔ ႏုိင္ငံေရးသကသ္က္ျဖစ္ၿပးီ လကေ္တြ႕မက်သည့္ စီမံကနိ္းမ်ား (politically 
impractical projects) ႏွင့္ ေပၚလြင္သည္႔ (ပလႊားရုုံသက္သက္ျဖစ္သည္႔) ရင္းႏီွးျမွပ္နွံမႈမ်ားတြင္သာ 
အခ်ည္းအႏီွး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မေယာင္ရာဆီလူးသည္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား (misdirection of 
investment) ႏွင္႔ အရွိန္အဟုုန္ျဖင္႔စဥ္ဆက္မျပတ ္ ေျပာင္းလဲေနမႈ (dynamic change)ကိုု 
အမွီမလိုကု္ႏုုိင္သည္႔အတြက ္အဆုံးသတ္တြင ္ဤစနစ္မ်ား ၿပိဳပ်က္ခဲ့ရသည္။ 

အိမ္ၿခံေျမ ေငြေၾကးအတြက္ အစိုးရက အေၾကြး ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ ပတသ္က၍္ မၾကာေသး မီက 
အေမရိကနအ္ေတြ႕အႀကဳံကလည္း ႏိုင္ငံေရးဆန္ဆန ္ေငြေၾကးအရင္းခြဲေ၀ပုံကိ ုေဖာ္ၾကဴးသြားခ့ဲသည္။ 
Fannie Mae ႏွင့္ Freddie Mac ဟ ုသိထားသည့္ ဗဟိုအမ်ိဳးသား အာမခံေခ်းေငြ အသင္းႏွင့္ ဗဟိ ု
အိမ္ၿခံေျမ အာမခံေခ်းေငြ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ကိ ု အစိုးရ ေထာကပ္ံ့သည့္ ေကာ္ပိုးေရးရွင္းမ်ားအျဖစ္ 
၁၉၆၈ ႏွင့္ ၁၉၇၀ တို႔တြင ္ ကြန္ဂရက္မ ွ အသိအမတွျ္ပဳ၍အခြင့္အာဏာမ်ား အသီးသီး 
အပ္ႏွင္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရင္းေစ်းကြက ္ လုပ္ေဆာင္မႈကို 
တိုးတက္ေစၿပီး အိမ္ၿခံေျမ ေခ်းေငြရယရူာတြင္ ပိုမိအုဆင္ေျပေစမည္ဟ ုထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ Fannie 
Mae ႏွင့္ Freddie Mac တို႔ကို အက်ိဳးအျမတ္ရာွသော ပုဂၢလကိစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 
အစိုးရမ ွေက်ာေထာက္ေနာက္ခ ံ ျပဳေပးထားသည္႔အတြက္ သူတိုု႔၏ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား (bond) သည္ 
ဆံုုးရံႈးႏိုုင္ေျခ နည္းသညဟ္ု ု ရင္းႏွီးျမပွ္ႏွံသူမ်ားက မွတ္ယခူဲ့ၾကသည။္ ထို႔ေၾကာင့္ Frannie ႏွင့္ 
Freddie တို႔သည ္ ပုဂၢလကိ လုပ္ငန္းမ်ားထက ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္၀က္နးီပါး သကသ္ာစြာျဖင့္ ေခ်းေငြ 
ရယူႏုုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းသိုု႔ အတိုုးနည္းေခ်းေငြမ်ားေၾကာင္႔ သူတို႔သည ္၎တုုိ႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက ္
အားေကာင္းေစၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုုိင္ေအာင္ အျမတ္အစြန္းေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိခဲသ့ည္။ 

သို႔ေသာ္ အစိုးရမွ ေက်ာေထာာက္ေနာက္ခံျပဳေပးျခင္းေၾကာင္႔ Fannie Mae ႏွင့္ Freddie Mac 
အေရးသည ္ အလြန္တရာပင္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ ဆန္ခဲသ့ည္။ သမၼတက အဖြဲ႔၀င္မ်ားစြာကုုိ သူတို႔၏ 
ဒါရိုက္တာမ်ားအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ ္ ခဲ့သည္။ Fannie ႏွင့္ Freddie တို႔၏ ထိပ္တန္းစီမံ 
ခန္႔ခြဲသူမ်ားသည ္ အဓကိက်သည့္ လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ ု ႏိုင္ငံေရးအသံုုးစရိတမ္်ားစြာ 



ထည္႔၀င္ေပးခဲ့ၿပီး လႊတေ္တာ္၀န္ထမး္မ်ားကိလုညး္  အခေၾကးေငြမ်ားစြာေပး၍ ငွာရမ္းၿပီး သူတို႔၏ 
အရင္အလုုပရ္ွင္ အထက္လူႀကီးမ်ားကိ ု စည္းရုးံေစသည္။ သူတို႔၏ စည္းရုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ၾသခ်ေလာက္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ ႏွင္႔ ၂၀၀၈ ခုုႏွစအ္ၾကားတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ သူတိုု႔အတြက္ 
အထူးအခြင္အ့ေရးမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ယင္းအခြင့္ထူးခံအေနအထားကို ု ဆကလ္က္ထိန္းသိမ္းႏိုုင္ရန္ 
အတြက ္လႊတ္ေတာ္ကို စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရာတြင္္ Fannie Mae မွ အေမရကိန္ေဒၚလာ ၇၉.၅ သန္း၊ 
Freddie Mac မွ  ၉၄.၉ သန္း သုံးစြဲခဲသ့ည္။ ၁၀ 

Fannie Mae ႏွင့္ Freddie Mac တို႔သည ္ အိမ္အရစက္်ေပးေခ်၀ယယ္ူမႈ/ အိမအ္ာမခ ံ
ေခ်းေငြမ်ားကုိ စတငလ္ုုပ္ေဆာင္သူမ်ား မဟုတု္ေပ။ ယငး္အစား ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ 
တဆင္႔ခံ၀ယယ္ူခဲ့ၾကသည။္ အတိုုးႏႈန္းသကသ္က္သာသာျဖင္႔ ေခ်းယႏူိုုင္ေသာေၾကာင္႔ ၁၉၉၀ 
ျပည္႔ႏွစ္လယ္မ်ားတြင္ အစိုးရ အေထာကအ္ပ႔ံရရွိသည္႔ ယင္းလုပ္ငန္းႀကီး ၂ ခုသည ္ အိမအ္ာမခ ံ
ေခ်းေငြမ်ား၏ ၄၀%နီးပါး ခ်ဳပ္ကိုုငလ္ာခဲသ့ည္။ တဆင့္ခံေစ်းကြက္အေပၚ သတူိုု႔၏ လႊမ္းမိုုးမႈ ပို၍ပင ္
မ်ားေသးသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဒ၀ါလီမခံမ ီဆယ္စုႏွစ္ကာလတြင္ Fannie Mae ႏွင့္ Freddie Mac 
တို႔သည္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အိမ္အာမခေံခ်းေငြ ေရာင္းခ်သမူ်ားထံမ ွ အိမ္အာမခံေခ်းေငြ၏ 
၈၀%ေက်ာ္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ 

အေစာပုိင္း လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားကို ေဆာင္ရြကသ္ည္႔အေနျဖင္႔ အိမ္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဌာနသည ္  Fannie Mae ႏွင့္ Freddie Mac တို႔၏ ေခ်းေငြျဖင္႔၀ယယ္ူထားေသာ 
အိမ္စုုစုုေပါင္း၏ ၄၀%သည္ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ ေအာက္သာ ၀င္ေငြရွိေသာ အိမ္ေထာင္စမု်ားအတြက္ 
ျဖစ္ရမညဟ္ ု အမိန္႔ ထတု္ျပန္လိကုသ္ည္။ ယင္းအိမ္ေထာင္စုုအေရအတြက္သည ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင ္
၅၀% သို႔ တကသ္ြားၿပးီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင ္၅၆% သို႔ အထိပင္ေရာကခ္ဲသ့ည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညေီစရန္ Fannie ႏွင့္ Freddie တို႔သည ္ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင္႔ အုုိးအိမ္ေရာငး္ခ်ရာတြင္ 
(mortgage) လက္ငင္းေငြေပးေခ်ရသည္႔ ပမာဏ နည္းနည္း သို႔မဟုတ ္ လုံး၀ လက္ငငး္ေငြ 
ေပးေခ်စရာပင္ လံုုး၀မလိုအပ္ေတာ႔သည္အထ ိ ခြင္႔ျပဳေတာ႔သည္။ ထိုု႔အျပင္ ယံုုၾကည္စိတခ္်ရမႈ 
အားနည္းသည္႔ သမိုုင္းေၾကာင္းရွေိသာ အာမခံခ်က္မရိွိသည္႔ ေငြေခ်းသူ အေရအတြက္ကိုုပင္ 
အေျမာက္အမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ႔သည။္ တဆင့္ခံ ေစ်းကြက္ကိ ုစုိးမိုးထားႏုုိင္ေသာ Fannie Mae ႏွင္႔ 
Freddie Mac တိုု႔သည ္သူတို႔၏ လြယ္လြယ္ကကူူ ေငြေခ်းသည္႔ပံုုစံမ်ားသည္ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင္႔ 
အိုုးအိ္မ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ ေခ်းငွားမႈစႏံႈန္းမ်ား (lending standard) အေပၚ မ်ားစြာရိုကု္ခတ္ခဲ႔သည္။ 
ဆံုုးရံႈးႏိုုင္ေျခပိုုမ်ားသည္႔ ေခ်းေငြမ်ားကုိ Fannie ႏွင့္ Freddie တို႔ထံ ပုုခံုုးေျပာင္းတာ၀န္ခံ 
ခိုုင္းႏုိင္သညက္ို ု သေဘာေပါက္ထားေသာေၾကာင္႔ ကနဥးီ အိမ္ေခ်းေငြထတု္ေပးသူမ်ားသည္ 
ေငြးေခ်းယသူူမ်ား၏ ယုံၾကည္စတိ္ခ်ရမႈရွိ၊ မရွိအေပၚ စစ္ေဆးစရာ မလိုုေတာ႔ေပ။ တနည္းေျပာရလွ်င္ 
ေခ်းေငြျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္မႈရွ၊ိ မရွိအေပၚ စိုးရိမ္ေသာက မထားေတာ႔ေပ။ အဆံုုးသတ္တြင္ေတာ ့ Fannie 
ႏွင့္ Freddie တို႔၏ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင္႔ ဗရမ္းဗတာဆန္ဆန္ အိုုးအိမေ္ရာင္းခ်သည္႔ 
အႏၱရာယ္ဂယကသ္ည္ ေခ်းေငြထုတုေ္ပးသတူိုု႔ထံ ျပန္လွည္႔လာခဲ႔သည္။ 



ပုံ ၂ တြင ္ ျပသည့္အတိငု္း (စာရြကစ္ာတမ္း မျပည့္စုံသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအ၀င္) 
တဆင္႔ခံ အရစ္က်အိမေ္ရာင္းခ်ျခင္း (subprime mortgages)သည ္ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္တြင ္ ၄.၅ % 
ရွိေနရာမ ွ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင ္၁၃.၂ %သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆တြင္ အရစ္က်ျဖင္႔ အိမ္ေရာင္းခ်မႈ 
စုစုေပါင္း၏ ၃ ပု ံ ၁ ပုံနီးပါးအထိ ျဖစလ္ာခဲသ့ည္။ ယင္းကာလအတြင္းမာွပင္ ေငြေခ်းျဖင္႔ 
အရစ္က်ဆပ္၍ အိမ္၀ယ္္ယူသူမ်ားအေနျဖင္႔ အနည္းဆုံး ၂၀% လက္ငငး္ေငြေခ်ရန္ လိသုည့္ 
အစဥ္အလာ ေခ်းေငြမ်ားသည္ တူညီေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ထိုးက်ခဲ့သည္။ 
တဆင္႔ခံအရစ္က်အိမ၀္ယ္ေခ်းေငြမ်ားတြင္ အရစ္က်ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ 
အိမ္ျပန္သမိ္းရျခင္းႏႈန္းသည္ ယံုုၾကညစ္ိတ္ခ်ရသူမ်ားထံေခ်းသည့္ အစဥ္အလာေခ်းေငြမ်ားထက္  ၇ 
ဆမ ွ ၁၀ အထ ိ မ်ားသည္။ ယုံၾကည္ႏုိင္ဖြယ ္ နည္းသူမ်ားထ ံ ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြမ်ား ေ၀စ ု
တိုးပြားျခင္းကလညး္ အဆုံးသတတ္ြင ္ ေခ်းေငြ ဆပရ္န္ ပ်ကက္ြက္ျခင္းႏွင့္ အေပါငဆ္ုံး 
သတ္မတွ္ျခင္းမ်ား ျမင့္မားလာေစဖြယ္ ရွိသည္။ 

ဘီလက္လငတ္န္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴ ဘရုွ္တို႔လက္ထက ္ ကြနဂ္ရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ၂ 
ရပ္လံုုးသည ္ အိမ္ရာပိုငဆ္ုိင္မႈ စတင္ျမင့္တက္လာေစေသာ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ 
နာမည္ေကာင္းထြက္ခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းမူ၀ါဒမ်ား အိမ္အတြက္ ေခ်းေငြအေပၚ သတ္မတွ္သည္႔ 
စံႏႈန္းမ်ားအား ထိခိုုကပ္်က္စီးေစၿပီး ဆံုုးရံႈးႏိုုင္ေျခမ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားထုတေ္ပးျခင္း တိုု႔ 
ျဖစ္လာသည္႔တိုုင္ ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးတရားမ်ား ဆကလ္ကတ္ညတ္ံ႔ေနပံုုေပၚသည္။ အိမရ္ာ၀ယလ္ိုအား 
မ်ားလာၿပီး ၂၀၀၁-၂၀၀၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အိမ္ရာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ႔သည္႔အခါ 
ေဆာက္လုပေ္ရးလုပင္န္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ႔သည္။ 



 
ကိုုးကား။ ။ The 1994– 2000 data are from Edward M. Gramlich, Financial Services 
Roundtable Annual Housing Policy Meeting, Chicago , Illinois , 21 May 2004. The 2002– 
2007 data are from the Joint Center for Housing Studies of Harvard University, The 
State of the Nations Housing 2008, http://www.jchs.harvard.edu/son/index.htm. 
စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား မစံုုလင္ေသာ၊ အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲေသာ Alt-A ေခၚ 
ေခ်းေငြမ်ားသည္ တဆင့္ခံ အိမ္ေစ်းကြက္တြင ္အႀကံဳး၀င္ေနသည္။ ေလလ့ာေတြရိွခ်က္မ်ားအရ Alt-A 
ေခ်းေငြ အမ်ားစုမွာ တဆင့္ခံေငြေခ်းယူသူမ်ား ျဖစ္သညက္ိုု ေတြ႔ရွိရသည္။ 

 
 
သို႔ေသာ္ လဖူန္တီးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူေပါင္းသည ္ ေရရွည္မတညတ္ံ့ခဲ့ေပ။ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္ 

ေရာကသ္ည္႔အခါ အရစ္က်ျဖင္႔ ေရာင္းခ်ထားေသာ အိမ္ၿခံေျမမ်ား၏ ထက၀္က္နီးပါးခန္႔မွာ 
တဆင္႔ခံေခ်းေငြမ်ား (မတွ္တမ္းမျပည့္စုံသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအပါအ၀င္) သို႔မဟုတ္ 



အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းတက္ေနသည္႔အေလ်ာက္ ေခ်းေငြမ်ားတုုိးယူထားခဲ႔ျခင္း တစ္ခုုခု ု ျဖစ္ေနၾကသည္။ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင ္အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး စတင္က်ဆင္းလာသည့္ႏွင့္ 
တၿပိဳက္နက ္ အိမ္ၿခံေျမေလာကမွာ ၿပိဳဆင္းသြားခဲ႔သည္။ အရစ္က်ေပးဆပ္ရန ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ 
ခ်ိတ္ပတိ္ျခငး္ (foreclosure) ႏႈန္းတို႔ ခ်က္ျခင္း ျမင့္တကလ္ာခဲ႔သည္။ ယင္းတုိ႔ အားလုံးက ၂၀၀၇ 
ဒီဇင္ဘာလ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း မတိုငခ္င္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစသ္ည္။ အိမ္ၿခံေျမလုပင္န္း 
ၿပိဳဆင္းျခင္းက အဆုံးသတ္တြင္ အျခားေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားသို႔ပါ ျပန္႔ႏွံ႔သြားၿပးီ 
အိမ္ၿခံေျမေၾကြးဆံုးမ်ားေၾကာင္႔ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားႏုုိင္ငံတို႔၏ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑မ်ားအတြက္  
ႀကီးမားသည့္ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲသ့ည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီအကုုနတ္ြင ္ Fannie 
Mae ႏွင့္ Freddie Mac တို႔တြင္ ေငြေၾကးျပတ္လပသ္ြားေတာ႔သည္။ သတူို႔ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား အစိုးရမ ွ လုံးလံုုးလ်ားလ်ား ထိန္းခ်ဳပ္လိုုက္ရၿပီး အေမရကိန ္
အခြန္ထမ္းမ်ားမွာ အနည္းဆုံး အေၾကြးဆုံး ေဒၚလာ ၄၀၀ ဘီလ်ံျဖင္႔ ပိုုက္မိသြားေတာ႔သည။္ 

ဗဟိုဘဏ ္ (the Federal Reserve System)၏ အတိုးႏႈန္းမူ၀ါဒမ်ားမွာလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
စီးပြားပ်က္ကပ္ ျဖစ္ေစသည့္ ပင္မ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစသ္ည္။ တစ္ခုုေတာ႔ 
သိသာထင္ရာွးပါသည္။ လက္သင္႔ရာ ေခ်းေငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေငြေခ်းရာတြြင္ လိုုက္နာရမည္႔ 
စံႏႈန္းမ်ားကိ ု ေလ်ာ႔ေပါ႔ေပးျခင္းတိုု႔သည ္ မေဖာ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပင္နး္မ်ားဆသီိုု႔ ေငြပင္ေငြရင္း 
(financial capital) အမ်ားအျပား စီးဆင္းသြားေစခဲ႔သည္။ အိမ္၀ယ္ယသူအူမ်ားအျပားသည္ 
၎တိုု႔တတႏ္ိုင္သညထ္က ္ အိမ္ရာမ်ားထက္ ေစ်းပိုုမ်ားေသာ အိမ္မ်ားကို ု ၀ယယ္ရူန္ 
ဆြဲေဆာင္ခံခဲၾ့ကရသည္။ ဤအခ်က္သည ္ ဆိုုးရြားေသာ စီးပြားေရးပ်က္ကပ ္ ဆုုိက္ေစသည့္ 
အိမ္ၿခံေျမလပု္ငန္း ေပၚထြန္း၊ပ်ကစ္ီးမႈစက္၀န္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၁၁ 

ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ဖြင့္ဆုိၿပီး က်င့္သုံးသည့္အခါ 
အၿပိဳင္အဆိုငု္ေစ်းကြက္မ်ားသည ္ စြန္႔ဦးတထီြငသ္ူမ်ားကို ု အက်ိဳးအျမတ္ရွိၿပီး ဥစၥာဓနတိုုးေစမည္႔ 
စီမံကိန္းမ်ားဆီသုိ႔ ေရြးခ်ယ္သြားေစပါသည္။ ၀င္ေငြမ်ားလာၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ျမင့္မားလာျခင္းတုိ႔သည ္ ပံုုမွန္ျဖစတ္တ္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျဖစသ္ည္။ တဖက္တြင္ 
အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေငြေၾကးခြဲေ၀ေပးပါက ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က ္ (political objectives) 
မ်ားက ပိုမိအုေရးပါလာတတ္ၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းရလာဒ္အေပၚ စဥ္းစားခ်က ္
နည္းလာတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးၾကြက္သားမ်ားကုုိ သန္မာေစၿပီး 
ေနာကတ္စ္ႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံအႏုုိင္ရေအာင္ ေထာက္ပံ႔ေပးမည္႔ ကိုုယက္်ိဳးရွာစးီပြားေရး 
အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အစိုုးရ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မညက္ိုသာ 
ပိုမို စိတ္၀ငစ္ားေလရ့ွိသည္။ ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားက ေရရွည ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွ၊ိ မရွိ ဆိုသညက္ို 
သူတို႔က ပိုုမိုုစိတ္၀င္စားၾကလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းအရ အေမရိကန္အစိုးုရထက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ခြဲေ၀သတ္မတွ္ေပးရာတြင္ ေယဘုအားျဖင့္ ပိုမိုပါ၀င္ပတ္သက္ၾကသည္။ အစိုးရအေနျဖင္႔ 
ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ခြဲေ၀သတ္မတွ္ရာတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င ္ ပါ၀င္ပတ္သကပ္ါက အပိုေဆာင္း 



ေငြေပးေခ်မႈမ်ား (side payments)၊ မ်ကႏ္ွာသာေပးမႈ (favoritism)၊ တံစိုးုလက္ေဆာင္ 
(bribes)မ်ားႏွင့္ အျခားအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈပံုုစံမ်ား မလႊဲမေသြ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ား 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္သည့္အခါ လကသ္င့္ရာ စားေတာ္ေခၚသည့္ ခရုိနီအရင္းရွင ္
စီးပြားေရးစနစ္ဟု ု ေခၚေ၀ၚသုုံးစြဲၾကသည္။ မည္သိုု႔ပင္ ေခါင္းစဥတ္ပ္တပ ္ အုုပ္ခ်ဳပသ္မူ်ားမွ 
အရင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း (political allocation of capital)သည ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ 
နစ္နာဆံုုးရံႈးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေမရိကန္ႏုုိင္ငအံစိုုးရ၏ အိုုးအိမ္က႑တြင္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈျဖစရ္ပ္သည ္ယင္းထင္ျမငယ္ဆူခ်ကႏွ္င္႔ ကိုုက္ညသီည္။ 
 
၅။ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ - တည္ၿငိမ္သည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒသည္ ေငြေဖာင္းပြအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအား အက်ိဳ းမ်ားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေနရာခ်ေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရရိွေရးအတြက္ 
မရိွမျဖစ္ အေရးပါသည္။ 
 စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခ ု လည္ပတ္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးသည ္ လြန္စြာပငအ္ေရးပါလွပါသည္။ 
ပထမအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေငြေၾကးသည္ ကုန္စညဖ္လယွ္ေရးအတြက ္
ၾကားခံအသံုုးအေဆာင္တစ္ခု ျဖစသ္ည္။ ကုနစ္ည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအားလုံး၏ တန္ဖိးုကို 
သတ္မတွ္ေပးႏုိင္သည့္ ဘုံေငြေၾကးစံနစ္တစ္ခ ု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုုန္စည္ဖလွယ္မႈ ကရကိထမ်ားကို ု
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ကား ေသာ္လည္ေကာင္း အိမ္ရာေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယသူည္႔အခါ 
ကာလၾကာရွည္စြာ ေငြရွာေဖြရမည္႔ သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေငြေပးေခ်ရမည္႔ 
အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာျဖင္႔ လုုပ္ေဆာင္ရသည္႔  ရႈပ္ေထြးေသာ ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ျခင္းမ ွ ရရွိလာမည္႔ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ု ေပးစြမး္ႏိုုင္သည္။ လတတ္ေလာ ကုုန္စည္ဖလယွ္မႈလိုုအပ္ခ်ကက္ိုု 
ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္ရံုုသာမက အနာဂတ္ကာလတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက ္ ၀ယယ္ူသံုုးစြဲႏုိင္စြမ္း 
(purchasing power) ကိုုလည္း သိုုမွီးထားႏုိင္ပါသည္။ ေငြေၾကးသည ္ အခ်ိနက္ာလ 
အပိုုင္းအျခားအလုုိက ္ ေဆာင္ရြကသ္ည္႔ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ 
ကုန္က်စရတိ္မ်ားကို ု ထိန္းသမိ္းေပးႏုုိင္သည့္ စာရင္းတြက္ခ်ကမ္ႈအတြက ္ အသံုုးျပဳႏုုိင္ေသာ 
ယူနစ္တစ္ခလုည္း ျဖစသ္ည္။ 

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေငြေၾကး၏ ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည္႔အခ်က္မာွ ယင္းေငြေၾကးတန္ဖုိး 
တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တိကု္ရုိက္သကဆ္ိုုင္ေနပါသည္။ ေျပာရလွ်င ္ ဘာသာစကားသည္ 
ေျပာဆိုဆုကဆ္ံေရးအတြက္ ျဖစသ္လိုု ေငြေၾကးသည္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျဖစသ္ည္။ 
ေျပာၾကား သူႏွင့္ နားေထာင္သူတုိ႔ ၂ ဦးလုံးသည္ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယဖ္ြင့္ဆုိသည့္ စကားလုံးမ်ား 
မရွိပါက ဆက္သြယ္ေျပာဆိုုရန ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေငြေၾကးသည္လည္း ထိုုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ေငြေၾကးတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ မွန္းဆရလြယ္သည့္ တန္ဖိုးမရွလိွ်င ္ ေငြေခ်းသူႏွင့္ 
ေငြေခ်းယသူမူ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေငြေခ်း စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတမ္တွ္ရန္ 
ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စုုေဆာင္းေငြအား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံျခင္းတုိ႔တြင ္ မေသခ်ာေသာ 
အႏၱရာယ္မ်ား ပိုုမ်ားလာပါသည္။ အခ်ိန္ကာလျဖင္႔ေဆာင္ရြကရ္ေသာ ေပးေခ်လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (အိမ္ 



သို႔မဟုတ ္ ကား ၀ယ္၊ ေရာင္းသည္႔အခါအတြက ္ အရစက္်ေပးေခ်ျခင္း စသည္႔) သည္လည္း 
မေရရာမႈမ်ားအသစ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုငု္ႀကံဳေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးတန္ဖိုး မတည္ၿငိမလ္ွ်င ္
အက်ိဳးအျမတ ္ ရွိႏုိင္သည့္ အလဲအလွယ္မ်ား လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည ္ မဟုတ္ေပ။ အထူးျပဳလပု္ငန္း၊ 
မ်ားမ်ားစားစား ထုတ္လပု္မႈႏွင့္ လူမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ ွ ရရွိလာမည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း 
က်ဆင္းလာေပလိမ့္မည္။ 

ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈကိုုျဖစ္ေစသည္္႔ အေၾကာင္းရင္းမွာ အံံ႔ၾသစရာေတာ႔မရွိေပ။ 
အျခားကနုပ္စၥည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေရာင္းလိုအုားႏွင့္ ၀ယလ္ိုုအားတုုိ႔သည္ ေငြေၾကးတန္ဖိုုးကိုု 
သတ္မတွ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင ္ ေငြေၾကးလည္ပတ္္မႈပမာဏ မေျပာင္းသည္႔အခါ သို႔မဟုတ ္
ေငြေၾကးပမာဏအား ေႏွးေနွး၊ ပုံမနွ္ႏႈန္းျဖင္႔သာ တိုုးျမွင္႔ေပးသည္႔အခါ ေငြေၾကး၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္း၊ 
ေငြေၾကးအသံုုးခံမႈ (purchasing power of money)မွာ အေတာ္အတန္ တည္ၿငိမ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အရ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈပမာဏသည ္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတလ္ုပ္မႈႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥလ္ွ်င ္အလ်င္အျမန္ မ်ားလာပါက ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ကုနေ္စ်းႏႈန္း တက္လာပါသည္။ 
ယင္းသည ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈပင ္ ျဖစသ္ည္။ အစိုးရက ေငြစကၠဴ  ရိုက္ထတုသ္ည္႔အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစေ္စ၊ 
အေၾကြးေပးေခ်ရန္အလို႔ငွာ အစိုုးရသည္ ဗဟိဘုဏ္မ ွ ေငြေခ်းယူသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစေ္စ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြေလ့ရွိသည္။ ၁၂ 

ႏိုင္ငံေရးသမားတုိ႔က ေလာဘေဇာတုိက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား၊ 
အင္အားေကာင္းသည့္ အလပု္သမားသမဂၢမ်ား၊ ေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ား သို႔မဟုတလ္ည္း 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ လႊဲခ်အျပစ္ တင္တတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ နည္းဗ်ဴဟာလွည့္ကြက္တစခ္ု 
ရွိတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမဲၿမံစြာ ရွိေနျခင္းသည္ ေငြေၾကးတုုိးပြားလာမႈ (growth of 
money supply)ကို ု အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ တစခ္တုည္းေသာ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံတစခ္ု၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ/ထုုတ္ေ၀မႈ (money supply)တြင ္ ပိုုက္ဆ၊ံ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ 
ခရီးေဆာင္ခ်က္လက္မွတတ္ို႔ ပါ၀င္သည္။ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမာွ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထက ္လ်င္ျမန္စြာ 
ႀကီးထြားလာသည့္အခါ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚသည္။ 

ပုံျပဇယား ၃ တြင ္ ေငြေၾကးထုတလ္ုပ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႀကီးထြားျခင္းတို႔အၾကား 
ဆက္စပမ္ႈ ရွိပုံကိ ု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေငြေၾကးထုတလ္ုပ္မႈႏႈန္း ၅% သို႔မဟုတ ္ ၎ေအာကသ္ာ 
ေႏွးေကြးသည့္ ႏႈန္းျဖင့္ ေငြေၾကးထုတ္ေ၀သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၁၉၉၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း နည္းပါးစြာ ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ စကၤာပူ၊ နယူးဇလီန္၊ ဆီြဒင္ကဲသ့ုိ႔ 
ႏိုင္ငံငယမ္်ားနည္းတ ူ အေမရိကန ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြျမင့္မားသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ၎အခ်ကက္ မွနက္န္ခဲသ့ည္။ ဗဟိအုာဖရကိသမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ 
ေမာရစ္ရႏုိွင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အလားတူျဖစပ္ါသည္။ 

ႏိုင္ငံတစႏုိ္င္ငံ၏ ေငြေၾကးထတု္ေ၀မႈ အလ်ငအ္ျမန္ႀကီးထြားလာသည့္အခါတြင္မူ ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈ သည္လည္း အလားတူ ျမင့္မားလာတတ္သည ္ (ပီရူး၊ ဥရုေဂြး၊ ဂါနာ၊ မာလ၀ီ၊ ႏိုင္ဂ်ီရီးယား၊ 
ရိုေမးနီးယားႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္)။ အဆိပုါ 



ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကးထုတ္ေ၀မႈက ႏွစ္စဥ ္၂၀% ႏွင့္ ၄၀% အၾကားပံုမွန ္ ျမင့္မားလ်က ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ 
အမ်ားစုမာွ အဆိုပါေငြေၾကးထုတေ္၀မႈႏႈန္းအတိုင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရသည္။ 
ေငြေၾကးထတု္ေ၀မႈ လြန္ကဲစြာျမင့္မားမႈေၾကာင့္ (၇၀%ႏွင့္ အထက)္ တူရက၊ီ ယူကရိန္း၊ ကြနဂ္ို ဒီမို 
ကရကတ္စ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံမ်ားမွာကဲသ့ုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အလြန္ျမင့္မားျခင္း 
(hyperinflation) ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အဆိုပါႏုိင္ငမံ်ားတြင္ ေငြေၾကးထတု္ေ၀မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ 
ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈသညလ္ည္း အလားတူျမင့္မားလာခဲ့သည္။ 
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Exhibit	3:	Monetary	Growth	and	Inflation,	1990‐2007�

	 Annual	Growth	Rate	of	the	
Money	Supply(%)�

Avg	Annual	Growth	Rate	of	
Inflation	(%)�

Slow	Growth	of	the	Money	Supply�

United	States	
Central	African	Republic	
Singapore	
New	Zealand	
Sweden	
Maritius	
Canada	

2.1
2.3	
2.5	
2.8	
4.0	
4.7	
5.1	

2.8	
3.4	
1.4	
2.1	
2.0	
6.5	
2.1	

Rapid	Growth	of	the	Money	Supply�

Peru	
Uruguay	
Ghana	
Malawi	
Nigeria	
Romania	
Venezuela	

22.7
24.6	
24.8	
27.4	
27.5	
35.6	
36.8	

21.9	
23.9	
22.2	
23.8	
21.9	
61.7	
32.9	

	
Hypergrowth	of	the	Money	Supply	
	
Turkey	
Ukaraine	
Congo,	Dem.	Rep.	
Zimbabwe	

71.8
84.5	
140.3	
164.8	

51.6	
89.9	
360.4	
165.3	

�
Source:	The	World	Bank,	World	Development	Indicators,	2009	and	International	Monetary	Fund,	
International	Financial	Statistics	(annual).	The	growth	rate	of	the	money	supply	is	measured	by	the	



nominal	growth	of	the	money	supply	minus	the	growth	of	the	real	gross	domestic	product	(GDP).	The	
data	for	the	Ukaraine	are	for	1992‐2007.	
 

မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနညး္ပါးသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိငု္းတြင္ 
ေငြေၾကးပမာဏႀကီးထြားမႈကိုု ေႏွးေကြးေစသည့္ မူ၀ါဒတစ္ခရုွခိဲ့သည္။ တဖက္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ 
အလ်င ္ အျမန္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ေငြေၾကးပမာဏအလ်င္အျမန္ ခ်ဲ႕ကားသုုံးစြဲျခင္း၊ 
ထုုတ္ေ၀ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ ျဖစသ္ည္။ အတိတ္ျဖစစ္ဥအ္ရ ေငြေၾကးပမာဏ အလ်ငအ္ျမန္ 
ႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး အလ်င္အျမန္ေဖာင္းပြျခင္းတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ စီးပြားေရး 
အားလုံးတြင္ ခိုုင္မာသည္႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုု ျဖစေ္နတတ္သည္။ 

ျမင့္မားၿပီး ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈနး္မ်ားသည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ု
ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ တစ္ႏွစ္တြင ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ၂၀%၊ ေနာင္ႏွစ္တြင ္ ၅၀%၊ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ 
၁၅%၊ ထုိ႔ေနာက ္ ဆက္ကာဆကက္ာ ျဖစ္ေနမည္ဆိုလုွ်င ္ လူမ်ားစြာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင္႔ ခ်ိန္ဆလပု္ေဆာင္ရသည့္ ေရရွညအ္စီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ 
မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရသည့္ စီမကံနိ္းမ်ား စီစဥ္ ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြန္႔စားမႈမ်ားလာၿပီး စြဲေဆာင္မႈ နည္းပါးေစသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲ
ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းထြကႏုိ္င္သည့္ လုပင္န္းကိ ု
စီးပြားေရးကပ္သင့္သြားေစႏုိင္သည္။ ထိုအခါ ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်မတွသ္ူမ်ားက မေသခ်ာမႈမ်ား 
ရင္ဆိုင္ေနရမည္ထက ္ ေငြပင္ေငြရင္း ရငး္ႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ ေရရညွ္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 
အျခားေသာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုငမ္ႈမ်ားကို ေရာွင္ရွားလာပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕က သူတို႔ လုပင္န္းႏွင့္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိ ု ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈပိုမိုရွသိည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကလိမ္႔မည္။ 
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကနု္သြယ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပင္န္းေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ 
ေငြရင္းျဖစ္ေပၚမႈတို႔ ဆုံးရႈံးသြားရလိမ္႔မည္။ 

ထုိ႔ျပင္ အစိုးရမ်ားက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အခါတြင္ ျပည္သူတို႔က 
ထုတလ္ုပ္မႈအတြက ္ အခ်ိန္သုံးစြဲမႈနညး္ပါးလာၿပီး မိမတိို႔ ဓနဥစၥာကာကြယ္ရန္သာ 
အခ်ိန္ပိသုုံးလာၾကမည္။ ေငြေၾကး ေဖာငး္ပြမႈႏႈန္း အတအိက် ခန္႔မွန္းရန ္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဓနပိုင္ဆိငု္မႈကိ ု ထိခိုကပ္်က္စီးေစႏုိင္သည္ျဖစရ္ာ လူအမ်ားက မိမိတို႔၏ 
ရွားပါးအရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လပု္ျခင္း မျပဳေတာ႔ပဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ 
ကာကြယ္ႏုိငသ္ည့္ လပုင္န္းမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကမည္ ျဖစသ္ည္။ စီးပြားေရးလုပင္န္း 
ဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတသ္ူမ်ား၏ ထုတလ္ုပ္မႈမ်ား စမီံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းထက ္
ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ား ခန္႔မွန္းတြက္ခ်ကႏ္ိုုင္ျခင္းက ပိုု၍ အသံုုး၀င္လာေပလမိ္႔မည္။ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း မေသမခ်ာရိွေနသည့္အခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာတုိ႔သည့္ ကာလရွည ္
လုပ္ငန္းသေဘာတူညီမႈမ်ားမွ ေရွာငရ္ွားသြားၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲထားမည္၊ 
မိမိတို႔ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ကို ကုန္ထတု္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 



ျဖန္႔ၾကကလ္ာမည ္ ျဖစသ္ည္။ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားသည္လည္း အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာသုေတသနကဲ့သုိ႔ ကုနထ္ုတလ္ုပ္မႈပိမုိုျဖစ္ထြန္းသည့္ ရင္းႏီွးျမွုပ္ႏွံမႈမ်ားသို႔ မစီး၀င္ေတာဘ့ဲ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္အတူ ေစ်းႏႈန္းလုိက္တကသ္ည့္ ေရႊ၊ ေငြ၊ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာသုိ႔ 
ေရာက္ရွသိြားသည္။ ကနု္ထုတလ္ုပ္မႈပိုမိုျဖစ္ထြန္းရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုနထ္ုတလ္ုပ္မႈ နည္းပါးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ေရာက္ရွသိြားသည့္အခါ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေစသည္။ အေျခခံအက်ဆံုုး 
အဆင္႔တြင ္ လူတိုု႔သည ္ မိမိတုိ႔လူမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိငု္မႈမ်ားကိ ု က်ဴးေက်ာ္လုယသူူမ်ားထံမ ွ အစုိးရက 
အကာအကြယ္ေပးရန ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေငြေၾကးထုတု္ေ၀ျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္း၊ 
ေငြတန္ဖုိးခ်ိနဲ႕ေစျခင္းတိုု႔ကို ု အစိုုးရက ျပဳလုုပ္လာသည္႔အခါ အစိုုးရကိုု္ယတ္ိုုင္သည္ပငလ္ွ်င ္
က်ဴးေက်ာ္လုယက္သ ူ ျဖစ္လာသည္။ ထိုုအခါ အစိုးရက မိမိတို႔၏ ပိုင္ဆိုငမ္ႈမ်ားကိ ု
မတရားလုယုကမ္ႈမ်ားမွ ကာကြယေ္ပးမည္၊ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထိ္န္းေက်ာင္းေပးမည္ 
သို႔မဟုတ ္က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီသည့္ ဒုစရိုက္အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးလိမ္႔မညဟ္ုု ျပညသ္တူို႔က 
မည္သို႔ုယုံၾကည္ႏုိင္ပါမညန္ည္း။ အစိုးရက ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို ုက်ဆင္းေစသည့္အခါ မသမာသူမ်ားကိုု 
အျပစ္ေပးရန ္ အားနညး္သည့္ အေနအထားတစ္ခုသိုပု ေရာကရ္ွသိြားသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ 
ေရမ်ားမ်ားေရာေသာ လိေမၼာ္ရညထ္ုုတလ္ုုပ္သ၊ူ မိမိစေတာ႔ရွယ္ယာမ်ားအား တန္ဖိုးက်ေအာင္ 
လုုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစခ္ု (ဆိုလိသုည္မွာ လက္ရွိစေတာ့ရွယယ္ာရွငမ္်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယဘူ ဲ
စေတာ႔ရွယယ္ာအသစ္မ်ား ထပ္မံထတု္ေ၀ျခင္း) ကဲ႔သိုု႔ ျဖစသ္ည္။ 

ေငြေၾကးမူ၀ါဒခ်မွတသ္ူမ်ားက ေငြေၾကးခ်ဲ႕ ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳံ႕ ျခင္းတို႔ အဆကမ္ျပတ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါကလည္း စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို ု ထိခိုကေ္စပါသည္။ ေငြေၾကးအာဏာပုိင္မ်ားက 
ေငြေၾကးအား အလ်င္အျမန္ မ်ားစြာထုုတေ္၀/လည္ပတ္ေစသည္႔အခါ အစပိငု္းတြင္ 
ေငြေၾကးပမာဏတုုိးခ်ဲ႕သည့္/ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈပမာဏမ်ားေစသည္႔ မူ၀ါဒ (expansionary 
monetary policy) ေၾကာင့္ ေယဘယု်အားျဖင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ႔က်သြားေစၿပီး 
မ်က္ေမာွကရ္င္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ု အားေကာင္းလာေစၿပီး တမင္ဖန္တီးထားသည္႔ (အတုုအေယာင္) 
စီးပြားေရးဖြံံ႔ၿဖိဳ းသည့္ ကာလတစ္ခကုို ု ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ အတိးုႏႈန္းေလ်ာ႔နည္းျခင္းေၾကာင့္ 
ျမတ္ေလာက္သည္ဟ ု ထင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရန ္ စြဲေဆာင္မႈ 
ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာ္လညး္ ၾကာရွညတ္ည္တံမ့ညေ္တာ႔ မဟုတု္ေပ။ ေငြေၾကးပမာဏတိုးခ်ဲ႕သည့္ မူ၀ါဒ 
ဆကလ္ကက္်င့္သုံးသည္႔အခါ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၎ေၾကာင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ 
ခ်မွတသ္ူမ်ားက ပိုမိုတင္းၾကပ္သည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒဘကသ္ို႔ ေျပာင္းလဲလပု္ေဆာင္လာေစသည္။ 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုသုိ႔ေငြေၾကးကို ုတင္းၾကပ္လိုကု္သည့္အခါ အတိုးႏႈန္းမ်ား တကလ္ာၿပီး ပုဂၢလကိ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ေႏွးေကြးလာ၍ စီးပြားေရးအၾကပ္အတညး္သုိ႔ ဆိုုက္ေရာက္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေငြေၾကးပမာဏခ်ဲ႕ ျခင္းမ ွခ်ံဳ႕ ျခင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည ္စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈကိုု ျဖစေ္ပၚေစသည။္ 
စီးပြားေရးသည္ အက်ဘကသ္ိုု႔ ျပန္ဆငး္သြားၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးသည္႔ကာလ (boom)ႏွင့္ 



စီးပြားေရးဆုတ္ယတု္သည္႔ကာလ (bust)တို႔ တလွည့္စီ ျဖစ္ေပၚေနမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲသ့ုိ႔ 
ေငြေၾကးမူ၀ါဒပုံစံ က်င္႔သံုုးျခင္းသည္ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ မေရရာမႈကိုုျဖစေ္ပၚေစၿပီး ပုဂၢလိကရငး္ႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ေႏွးေကြးေစ၍ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းကိုလုည္း က်ဆင္းေစပါသည္။ 

၁၉၆၈-၁၉၈၂ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စတုြင ္ အဆိုုပါအတိုင္းပင္ 
အတိအက် ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ပါသည္။ ေငြေၾကးအာဏာပုိင္မ်ားက ေငြေၾကးပမာဏ တိုးခ်ဲ႕သည့္ မူ၀ါဒကို 
က်င္႔သံုုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုု ျဖစ္ေပၚေစခဲသ့ည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း 
ျမင့္မားလာသည့္အခါ မူ၀ါဒခ်မွတသ္မူ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းလဲက်င္႔သံုုးခဲ့ျပန္ရာ စီးပြားေရး 
အၾကပ္အတည္းသိုု႔ ဆိုုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၇၀၊ ၁၉၇၄-၁၉၇၅၊ ၁၉၈၀ႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ 
ကာလမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း ဆိုုက္ရသည့္ ပင္မအေၾကာင္းရင္းမွာ ထုိကာလမ်ားတြင္ 
”အရွိန္တင္၊ အရွိန္ေလ်ာ႔” ေငြေၾကး မူ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

မၾကာေသးမီကလညး္ မူ၀ါဒခ်မွတသ္မူ်ားက ၂၀၀၁ ခုႏွစ ္ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းမ ွ
အလ်င္အျမန္ နာလန္ထေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပအ္ေနျဖင္႔ ေငြေၾကးပမာဏတိုးခ်ဲ႕ေရးမူ၀ါဒကိုု 
က်င္႔သံုုးခဲ႔ရာ ၂၀၀၂-၂၀၀၄ ခုုႏွစ္ ကာလအတြင္း ကာလတိုအတိုးႏႈန္းမ်ား သမိုင္းတေလွ်ာက ္
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွသိြားခဲ့သည္။ ပုံျပဇယား ၄ တြင ္ ျပထားသည့္အတိငု္း (၁) ႏွစ္ 
သကတ္မ္းရွေိသာ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ (Treasury bill) အတိုးႏႈန္းသည ္ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္မ်ားတေလွ်ာက ္ ၂% သို႔မဟုတ ္ ၎ေအာကတ္ြင ္ ရွိေနခဲသ့ည္။ ယခင္ေခါင္းစဥတ္ြင ္
ေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးသည္႔အတိုုငး္ ေငြေခ်းရာတြင္ လုုိက္နာရမည္႔ စံႏႈနး္မ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မတွ္ခ်ကမ္်ားကိုု 
ေလ်ာ႔ခ်ေပးသည္႔  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင္႔အတ ူ ေငြေၾကးပမာဏတိုးခ်ဲ႕ေရးမူ၀ါဒသည္ 
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေစခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၅ ခႏုွစ္အတြင္း 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည့္အခါ ဗဟုိအစိုးရက ပိုမိထုိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ 
(restrictive monetary policy) သို႔ ေျပာင္းလဲက်င္႔သံုုးခဲရ့ာ အတိုးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တကလ္ာခဲ႔သည္။ 
၎ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈကို ု ရပ္တန္႔ေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေခ်းေငြဆပ္ရန္ပ်ကက္ြက္မႈမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ ခ်ိတ္ပတိ္မႈႏႈန္းမ်ားကိုု ျမင့္တကလ္ာေစခဲ႔သည္။ 
အဆုံးသတတ္ြင ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ စီးပြားေရး မဟာဆုုတယ္ုုတမ္ႈ/ မဟာအၾကပ္အတညး္သို႔ (Great 
Recession) ဆိုုက္ေရာက္ေစခဲသ့ည္။၁၃ 

အိမ္အေပါင္ေငြေခ်းမႈ စည္းကမ္းသတမ္ွတခ္်က္မ်ားကို ု ေလ်ာ့ရဲေစသည့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမး္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအရန္ေငြေၾကးအဖြဲ႕၏ တမင္ဖနး္တးီသည္႔ နည္းပါးေသာအတိုးႏႈန္း မူ၀ါဒမ်ား 
ေပါင္းစပလ္ိကု္သည့္အခါ လူမ်ားစြာတိုု႔သည္ ေငြေၾကး ပုိမိုေခ်းယူရန္၊ သူတို႔ မတတ္ႏုိင္သည့္ 
အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား လုပေ္ဆာင္ရန္အတြက္ အားေပးအားေျမာက္ ျဖစေ္စခဲသ့ည္။ မူ၀ါဒေၾကာင့္ 
၂၀၀၂-၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း အိမ္ၿခံေျမေဆာကလ္ုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ု ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစခဲ့ေသာ္လည္း 
အဆုိပါရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားစြာတုိ႔မွာ စီးပြားေရးအရ တြကေ္ျခမကိုက္ေပ။ အဆိုုပါ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားကိုု 
လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ဖိုု႔ မေကာင္းေပ။ ၎တိုု႔ကိုု ေဘာဂေဗဒပညာရငွ္တို႔က တလြဲရင္းႏီွးျမွဳပႏ္ွံမႈမ်ား (mal-
investment) ဟု ု ကင္ပြန္းတပ္သည္။ စီးပြားေရးတစ္ရပအ္ား ေရရညွ္တညတ္ံသ့ည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈ 



လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ျပန္ေရာကသ္ညအ္ထ ိ စနစ္အတြင္းမ ွ လြဲမွားခဲ႔ေသာ ရငး္ႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိုု 
အရင္ရွင္းထတု္ရမည ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇-၂၀၀၉ ကာလအတြင္း ျပငး္ထန္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏခ်ံဳ႕ 
ျခင္း က်င္႔သံုုးစဥ္တြင ္ အကုုန္အက်မ်ားၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုုကခ္ံစားရသည္႔ ျဖစ္စဥတ္စ္ခု 
ျဖစ္ခဲ႔သည္။ 
�

�
	
Source:	Federal	Reserve	System,	http://www.federalreserve.gov,	and	Economagic,	http://	
www.economagic.com	
�

ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက ္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ 
၀န္းက်ငတ္စရ္ပ္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ မရွိပါက ေငြပင္ေငြရငး္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ (captial 
investment) ႏွင္႔ အခ်ိန္ေပးရသည္႔ အျခားေသာ ဖလွယ္မႈမ်ားမွ ရရွိလာႏိုင္သည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ု လကလ္ႊတဆ္ံုုးရႈံရလိမ္႔မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံသူႏုုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္႔လည္း 
သူတို႔လုုပ္ႏုုိင္သည္႔ အတိုငု္းအတာအထ ိအျပည့္အ၀ ႀကိဳးပမ္းခြင္႔ ရေတာ႔မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈအတြက ္ အဓိကအခ်ကမ္်ားမွာ (၁) ကုုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ 
ကိုုက္ညမီည့္ ေငြေၾကးႀကီးထြားမႈ (growth of money) ႏွင့္ အေၾကြး၀ယ္စနစ္ (credit) 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း           (၂) လက္ရွိစးီပြားေရး အေျခအေနမ်ားကုုိ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြကသ္ည္႔ 
အေနျဖင္႔ ”အရွိန္တင၊္ အရွိန္ေလ်ာ႔” မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား က်င္႔သံုုးျခင္းမ ွ ေရာွင္ၾကဥ္ျခင္းတို႔ 
ျဖစ္သည။္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ ္ အခ်ိဳ႕က မီလ္တနဖ္ရီးမင္း ဆိုခဲသ့လိ ု ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ 
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Exhibit 4: Fed Policy and Short‐term Interest Rates, 1995‐2008 
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ဆိုသညမ္ွာ ေငြေၾကးပမာဏ အလြနအ္ႀကြံ ႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ ေငြေၾကးအလ်င္အျမန္ 
ႀကီးထြားလာျခင္းက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသို႔ ဦးတည္ေစသည္။ ထို႔ျပင ္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ ကုုနထ္ုုတလ္ုုပ္မႈႏွင္႔ အလုပ္အကိုငတ္ိုု႔အေပၚ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ 
အခ်ိန္ကာလ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္တတ္သည။္၁၄ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒအား 
စဥ္ဆကမ္ျပတ ္ ကစားျခင္းျဖင္႔ အမွန္ထြကအ္ားႏွင့္ အလုပ္အကိငု္မ်ားအား ႀကိဳးကိုုငရ္န္ 
ႀကိဳးစားျခင္းသည ္ တညၿ္ငိမ္မႈထက ္ မတည္ၿငိမမ္ႈကိုသာ ျဖစေ္ပၚေစပါလမိ္႔မည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ ္
ေငြေၾကးမူ၀ါဒ ခ်မွတသ္ူမ်ားမွာ ေငြေၾကးပမာဏႀကီးထြားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတို႔ အၾကား 
ဆကစ္ပမ္ႈရွေိၾကာင္း နားလညဟ္နရ္ွိသည္။ သို႔တေစ လြနခ္ဲ႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္က အေမရိကန၏္ 
ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားကုုိ ျပန္ၾကည္႔လွ်င ္ ”အရွိန္တင္၊ အရွိန္ေလွ်ာ့” ေငြေၾကးမူ၀ါဒေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိကုန္စ္နာမႈမ်ားကိုု ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေသးပုုံ မေပၚေပ။ 
�

 
၆။ နည္းပါးေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား။ လူပုုဂၢိိဳ လ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ရွာေဖြထားသည္႔အေလ်ာက္ 
ပုိမုိခံစားခြင့္ ရိွသည့္အခါ ပုိမုိထုုတ္လုုပ္လာၾကပါလိမ့္မည္။ 

 
အခြန္ဆိုတာက လူတိုငး္အလုပလ္ုပ္ၿပီး ရလာတဲ ့ ေခြ် းနဲစာထဲက ေပးရတာပါ။ အခြန္ေတြသာ 
သိပ္မ်ားေနရင္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ ့စက္ရုေံတြ၊ အခြန္အတြက္ ေရာင္းလိုုက္ရတဲ ့လယ္ေတြ၊ 
လမ္းေပၚမွာ ဆာေလာင္ေနတဲ့လူေတြ၊ အလုပ္အကိငု္ ရွာေဖြရင္း အခ်ည္းအႏွီး 
အခ်ိန္ကနု္ေနရသူေတြ ရွိလာမွာေပါ့။ 

- ဖရန္ကလင္း ဒီ ရုုစဗက ္(Franklin D. Roosevelt, October 19. 1932) 
 
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြထဲမွ မ်ားစြာဖဲ႔၍ ေပးလိုက္ရသည့္အခါ အလုပ္ 
လုပ္လိုုစတိ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအသုံးျပဳလိုသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား သိသသိာသာ က်ဆင္းသြားသည္။ 
ထပ္ဆင္႔အခြန္ႏႈန္းမွာ လြန္စာအေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းမွာ မည္သည့္၀င္ေငြ အပိုုင္းအျခားတြင္ျဖစ္ေစ 
ထိုု၀ငေ္ငြမွ အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ျပညေ္ထာင္စတုြင္ 
အခြန္စည္းၾကပ္ထုုိက္သည့္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ ရရွိသ ူ အခြန္ထမ္းတစ္ဦးသည ္ ေနာကထ္ပ္ 
ေဒၚလာ ၁၀၀ ရွာေဖြတိုုင္း ျပညေ္ထာင္စု၀ုငေ္ငြခြန္အျဖစ္ ၂၅ ေဒၚလာ ေပးေဆာင္ရသည။္ 
အခြန္ထမ္းသူက ထပဆ္င္႔အခြန္ႏႈန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရျခင္း ျဖစသ္ည္။ ထပဆ္င္႔အခြန္ႏႈန္းမ်ား 
တိုးလာသည့္အခါ မိမရိွာေဖြထားေသာ ေငြမွ သိမ္းဆည္းႏုုိင္သည္႔ ေငြမမာဏလည္း 
က်ဆင္းသြားသည္။ 

ထပ္ဆင္႔အခြန္ႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ထုုတ္လုပု္မႈႏွင့္ ၀င္ေငြတိုု႔အား က်ဆင္းေစေသာ 
အေၾကာင္းရင္း ၃ ခုရွိပါသည္။ 
 



ပထမအခ်က္မွာ အခြန္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းသည္ အားစုိက္ထုတ္မႈကုိ အားေလ်ာ့ေစတတ္ၿပီး လုပ္သား၏ 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ က်ဆင္းေစသည္။ ထပ္ဆင္႔အခြန္ႏႈန္းထား (marginal tax rates) မ်ား ၅၅ 
သို႔မဟုတ ္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္လာသည့္အခါ လပူုုဂၢိဳလ္မ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔ 
ေနာကထ္ပ္ရေငြ၏ ထက္၀က္ေအာက္သာ လက္ထဲသိုု႔ ေရာက္ရွလိာသည္။ လအူမ်ားက မိမိတို႔ 
ရွာေဖြထားသမွ် လက္ထဲသိုု႔ ေငြသိပမ္ေရာကသ္ည့္အခါ မ်ားမ်ားစားစား ရွာေဖြလိုစိတ ္
မရွိၾကေတာ့ေပ။ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားပါ အလုပလ္ုပ္ၾကသည့္ မိသားစုုခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င ္ အခြန္ေဆာင္စရာ 
မလုိသည့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားလုပ္ရန ္ အလုုပ္မ ွ ထြကသ္ြားၾကမည္ ျဖစသ္ည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အလပု္ခ်ိန ္
ေလွ်ာ့နည္း လုပ္ၾကလိမ့္မည္၊ အလုပမ္ွ ေစာလ်င္စြာ အနားယူၾကမည ္သို႔မဟုတ ္ပိတ္ရက္ရွည္ရသည့္ 
အလုပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ပိုမိုႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ ေရြးခ်ယ္ၾကမည ္ ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသည္႔အတြက ္ ရရာအလပု ္ ၀င္လုုပ္ၾကမည္။ တျခားေနရာတစ္ခုခုုုသိုု႔ 
သြားလုုပ္ခိုငု္းလွ်င ္ လစာတိုုးေပးသည္႔တိုုင ္ ျငင္းဆန္ၾကမည္။ သုိ႔မဟုတ ္ အလားအလာ 
ေကာင္းေသာ္လည္း စြန္႔စားရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳး ကိုု ေရွာင္ရာွးၾကသည္။ အခြန္ႏႈန္းမ်ား 
ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ကုနထ္ုတလ္ုုပ္မႈ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံသားမ်ားကိ ုအခြန္နည္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္ကိုုငဖ္ိုု႔ တြန္းအားေပးရာ ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္သား 
အင္အားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ ကနု္ထုတ္စြမ္းအား က်ဆငး္ေစၿပီး ထုုတလ္ုုပ္မႈအားလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။ 

အစြန္းထြကအ္ခြန္ႏႈန္းတိုးျမွင့္ျခင္းေၾကာင္႔ အမ်ားစုက အလုပမ္ွ ခ်က္ျခင္းထြကသ္ြားျခင္းမ်ိဳး 
သိုု႔မဟုုတ ္အလုုပ ္ႀကိဳးႀကိဳးစားစား မလုုပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သြားမည္မဟုတု္ပါ။ အလုပ္အကိုင္တစခ္ုအတြက ္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလက့်င့္သင္ၾကားထားသူတစ္ဦးသည ္အလုပ္ဆကလ္ုပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင္႔ 
ထိုုသသူည ္ ၀င္ေငြအရွာေဖြႏုုိင္ဆံုုးအေနအထားတြင္ ေရာကရ္ွိေနလွ်င ္ ႀကိဳးစားပမ္းစားပင္ 
အလုုပလ္ုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနျဖင္႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုုပ္ 
တစ္ခုုတြင ္ အထူးျပဳ ေလက့်င့္သင္ၾကားထားျခင္း မရွိေသးလွ်င ္ အစြန္းထြကအ္ခြန္ႏႈန္းမ်ား 
ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ၎တိုု႔၏ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေငြမ်ားအား ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွေတာ႔မည္ မဟုုတေ္ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အခြန္ႏႈန္းတိုုးျမင္႔ေကာကခ္ံျခင္းသည ္အလုုပ္ႀကိဳးစားအားထုုတမ္ႈတြင ္ထိခိုကု္ေစၿပီး အနာဂတက္ာလ 
ႏွစ္မ်ားစြာတြင္ ကုန္ထုတစ္ြမ္းအားကိုလုည္း က်ဆင္းေစမည ္ျဖစ္သည။္ 

အခြန္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ကုနထ္တု္စြမ္းအား က်ဆင္းေစၿပီး ကုန္သြယ္မႈမ ွ ရရွိလာမည္႔ 
အက်ိဳးမ်ားကုိလညး္ တနည္းတဖံုု က်ဆင္းေစသည္။ အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈ အခြန္မ်ား (သို႔မဟတု ္လစာ 
အေပၚ စည္းၾကပ္သည္႔ ၀င္ေငြခြန္မ်ား) သည ္ လပု္သားတစ္ဦး ခန႔္အပ္မႈအေပၚ အလုုပရ္ွင္အတြက္ 
ကုန္က်စရတိ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း၏ အိမအ္ပါ အသားတင္၀ငေ္ငြ (take-home pay) အၾကား ကြာဟမႈကို ု
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၀န္ထမ္းလုပသ္ားက ရရွိသည္႔၀င္ေငြထက ္ အလုပ္ရွငက္ မ်ားစြာ 
ေပးေဆာင္ေနရသည္။ ယင္း ေပးေငြ-ရေငြ ကြာဟခ်က ္ ႀကီးမားလာသည့္အခါ လုပ္သား ငွားရမ္းခ 
ျမင့္မားျခင္းေၾကာင္႔ အလုပု္ခန္႔အပ္မႈ ေလ်ာ႔နည္းလာၿပီး အခ်ိဳ႕လုပ္သားမ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္မ ွ
ထြကခ္ြာသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈ နည္းၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား 
မလုံၿခဳံသည့္ ေျမေအာက ္ စီးပြားေရးက႑မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပက္ိုုင္ၾကမည ္ ျဖစသ္ည္။ အဆုိပါ 



ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ လုပသ္ားမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏီွးတို႔မွာ  လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပလ္ုံးအတိုုင္းအတာျဖင္႔ 
ေျပာလွ်င ္ထုုတ္လုုပ္မႈ က်ဆင္းသြားမည္ ျဖစသ္ည။္ 

အခြန္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက ္ လုပ္ငန္းခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ရသည္႔ 
မိမိမကြ်မ္းက်င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္ကိုုငလ္ာရသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ျမင့္မားသည့္ 
အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ေဆးသတုသ္မားမ်ား ငွားရမ္းခ ျမင့္မားလာသည့္အခါ မိမိသည ္
ေဆးသုတု္ရာတြင္ မကြ်မး္က်င္မႈသည္႔တိုုင ္မိမိအိမက္ိ ုကိုယ္တိငု္ ေဆးသတု္လာရသည္႔ သေဘာပင္ 
ျဖစ္သည္။ အခြန္ႏႈန္းမ်ား မ်ားမ်ားစားစား မသတမ္တွ္ပါက အထူးတလည္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ေဆးသုတ္ 
သမားပင္လွ်င္ မိမတိတ္ႏုိင္သည့္ ေစ်းသုုတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
မိမိတို႔သညလ္ည္း မိမိႏွင္႔ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ အလုပတ္ြင ္ ေဇာက္ခ်လပု္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
အခြန္ေၾကာင့္ ပုံပ်ကသ္ြားသည့္ မကလ္ုံးမ်ားမွတဆင္႔ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေစၿပီး 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလုည္း အခ်ည္းအႏီွး ျဖစ္ေစပါသည္။ 
  
ဒုတိယအခ်က္မွာ အခြန္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းသည္ အရင္းအႏီွးျဖစ္ထြန္းမႈ ပမာဏႏွင့္ 
အက်ိဳ းမ်ားမ်ားျဖစ္ထြန္းမႈ ႏွစ္ရပ္လံုး (the level and efficiency of capital formation)ကုိ 
က်ဆင္းေစသည္။ ျမင့္မားသည့္အခြန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကို လကတ္ြန္႔ေစၿပးီ 
ျပည္တြင္းရငး္ႏွီး ျမွဳပႏံွ္သူမ်ားကိုလည္း ျပညတ္ြင္းအခြန္ႏွင္႔ယွဥ္လွ်င ္ အခြန္ႏွင့္ ကုန္ထုတစ္ရိတ္ 
ပိုမိုသကသ္ာသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွေစမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုန္ထတု္လုုပ္မႈစကက္ိရိယာမ်ား 
အသံုုးခ်ႏိုုင္မႈကို ု က်ဆငး္ေစသည္။ ျပည္တြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ရရွိမည္႔၀င္ေငြမ်ားအေပၚ 
အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမ ွ ကင္းေ၀းမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ဦးလွည့္လုုပ္ကိုုငမ္ညျ္ဖစ္ၿပီး အျမတ္ႏႈန္း 
ျမင့္မားသည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ု ေက်ာခိုုင္းၾကၿပီး အက်ိဳးအျမတ္နည္းေသာ္လည္း အခြန္ေရာွင္ႏုုိင္မည္႔ 
လုုပ္ငန္းမ်ားဆီသိုု႔ ေရာက္ရွိသြားေစမည္ ျဖစသ္ည္။ အခြန္ကင္းလြတ္ေနသည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုုပ္ကိုုင္ျခင္းျဖင္႔ ပုုဂၢလကိ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိႏိုုင္ေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ား၏တန္ဖိုးု မတက္လာပါ။ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ရွားပါးေသာ္လည္း ျဖဳန္းတးီပစ္ရာေရာက္ၿပီး ကုနထ္ုတ္စြမ္းအား အေကာင္းဆံုုး 
ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးခ်မႈ မရိွေတာ႔ေပ။ 

တတိယအခ်က္မွာ အစြန္းထြက္အခြန္ႏႈန္းထား ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ခုုႏိွမ္ခြင္႔မရွိသည္႔ 
ကုန္စည္မ်ားမွာ ပုိေကာင္းဖြယ္ရိွေသာ္လည္း အခြန္ခုုႏွိမ္ခြင္႔ရိွသည္႔ ကုန္စည္မ်ားကုုိ သံုးစြဲျဖစ္ေစသည္။ 
၀ယ္ယသူံုုးစြဲမႈမ်ားအေပၚ အခြန္ခုႏိွုမ္ခြင္႔ ရွိျခင္းသည္ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္မ်ားကို ုႏႈတ္ခြင္႔ေပးျခင္း 
ျဖစ္သျဖင္႔ ၀ယ္ယသူည့္ေစ်းႏႈန္းအတိုုင္း အျပည့္အ၀ မကုုန္က်ေတာ႔ေပ။ အစြန္းထြက/္ထပဆ္င္႔ 
အခြန္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားသည့္အခါ အခြန္ခုႏိွုမ္ခြင္႔ရွိသည္႔ အသံုုးစရိတမ္်ားမွာ ေပါေပါေလာေလာ 
ျဖစ္လာပါသည္။ 

၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ်ထုတ ္ ရုိးရိြကစ္္ဇမိ္ခံကားမ်ားက ဤအခ်က္ကိ ု ရွင္းလင္းစြာ 
ျပသေနသည္။ ထိုုေခတ္ကာလ ယူေကတြင္ အစြန္းထြက္၀င္ေငြခြနႏ္ႈန္းမ်ားက ၀င္ေငြျမင့္မားသူမ်ား 



အတြက ္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္မားခဲ့သည္။ ယင္းအခြန္ႏႈန္းထားအတုိင္း ေပးေဆာင္သူလုပ္ငန္းရငွ္ 
တစ္ဦးသည ္ ကားတစ္စးီအား အခြန္ခုုႏွိမ္ခြင္႔ရွိသည္႔ လုပင္န္းသုံးစရတိ္အေနျဖင္႔ ၀ယ္ယႏုိူင္သည္ 
ဆိုလွ်င ္အလန္းစား ေစ်းႀကီးသည့္ ကားတစ္စီး ဘာ႔ေၾကာင္႔ မ၀ယ္ဘဲေနမည္နည္း။ ထုိသိုု႔ေစ်းႀကးီကား 
၀ယ္သံုုးသည္ဆိုုလွ်င ္ ပိုင္ရွင္အျမတ္ေငြ၏ ကားတန္ဖိုး ေပါင ္ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားမည္ 
ျဖစ္သည။္ ယင္းကားအတြက္ လုုပ္ငန္းရွငသ္ည ္ အျမတ္ေငြမွ ေပါင ္ ၂၀၀၀၀ သာ အျမတ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမာွ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အစြန္းထြကအ္ခြန္ႏႈန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက 
ကားက်သင့္ေငြမ်ား၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေခ်သလိုု ျဖစ္၍ အခြန္ရေငြ ဆုံးရႈံးသြားျခင္း ျဖစ္သည။္ 
ယူေကႏုိင္ငကံ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ထပ္ေဆာင္းအခြန္ေငြကိ ု ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ႔ခ်လိုကသ္ည့္အခါ 
ရုိးရြြိက္ကားမ်ား ေရာင္းအား ရုတ္တရက ္က်ဆင္းသြားသည္။ အခြန္ႏႈန္း က်ဆင္းသည့္ေနာက္ ေပါင္ 
၁၀၀၀၀၀ တန္ ကားသည ္ယခုအခါ လုပ္ငန္းရွငအ္တြက ္ေပါင္ ၂၀၀၀ မဟုတဘ္ ဲေပါင္ ၃၀၀၀၀ အထိ 
ကုုန္က်သြားသည္။ ထပ္ေဆာင္း/အစြန္းထြက္အခြန္ႏႈန္း ေလ်ာ႔ခ်လိုုကသ္ည္႔အတြက ္ ၿဗိတသိွ် 
လူခ်မ္းသာတို႔အတြက ္ ရုိးရိြက္စက္ားႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားမွာ ပိုမိုေစ်းႀကီးလာ 
ခဲ့ေသာေၾကာင္႔ ထိုုကားမ်ား၀ယ္ယမူႈလည္း ေလွ်ာက့်သြားခဲ႔သည္။ 

ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယသူံုုးစြဲရာတြင္ အခြန္ခုုႏိွမ္ခြင္႔ရရွိေသာေၾကာင္႔ သိုု႔မဟုုတ ္ စီးပြားေရးကုုန္က် 
စရိတ္မ်ားအျဖစ္ ထည္႔သြင္းႏုုိင္ေသာေၾကာင္႔ ျမင္႔မားေသာ အစြန္းထြက/္ထပ္ေဆာင္း 
အခြန္ႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းကုနုက္်စရတိ္ကို ု ေလ်ာ႔နည္းေစသည္။ သိုု႔ေသာ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အတြက ္ မေလ်ာ႔နည္းေစႏုုိင္ေပ။ ထပ္ေဆာင္း အခြန္ႏႈန္းမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္႔ အခြန္ထမး္မ်ား 
အေနျဖင္႔ အပ်ံစားရုံးခန္းမ်ား သံုုးစြဲျခင္း၊ ဟာ၀ိုင္အကီြ်န္းတြင္ လုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျခင္း၊ 
အလုုပသ္ေဘာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ကုမၸဏီသံုုးကားစသည္႔ အခြန္ခုုႏွိမ္ခြင္႔ရွိေသာ အရာမ်ားတြင္ ေငြေၾကး 
ပိုမိုသုံးစြဲလာမည္ ျဖစသ္ည။္ ယင္းသုိ႔ အခြန္ခုုႏိွမ္ခြင္႔ရ၍ အသုံးစရတိ္မ်ား သကသ္ာလာေသာေၾကာင္႔ 
လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင္႔ တန္ဖိုးအျပည့္ေပးရမညဆ္ုိလွ်င ္မ၀ယဘ္ဲေနမည့္ အရာမ်ားကုိပင္ ၀ယ္ယသူံုုးစြ ဲ
လာတတ္ၾကသည္။ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္မႈႏွင့္ အက်ိဳးမဲ႔မႈ တို႔မွာ ျမင္႔မားေသာ ထပ္ေဆာင္းအခြန္ႏႈန္းႏွင့္ 
တလြဲဆပံင္ေကာင္းသည္႔ မက္လံုုးပုံစတံို႔၏ ေဘးထြကအ္က်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

အခြန္ႏႈန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမင့္မားသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည ္ ၀င္ေငြ ပိုမို 
ရွာေဖြလာေစၿပီး အရငး္အျမစ္မ်ားကို ု ပိုုမိုုအက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်လာေစသည္။ အေမရကိန္ 
ျပည္ေထာင္စုတြင ္အသသိာဆုံးေသာ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈ သုံးႀကိမ္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ပထမကမၻာစစအ္ၿပီး 
၁၉၂၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၆၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ ကေနဒီ၏ အခြန္ေလ်ာ႔ခ်မႈ အစီအစဥ္တြင ္
တစ္ႀကိမ၊္ ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ရီဂင၏္ အခြန္ေလ်ာ႔ခ်မႈ အစီအစဥတ္ြင္ တစ္ႀကမိ ္ ျဖစသ္ည္။ 
အခြန္ႏႈန္းမ်ားေလ်ာ႔ခ်ၿပီးေနာက ္အမွန္ထြကက္ုုန္မ်ား သိသာစြာႏွင္႔ ရွည္ၾကာစြာ တိုုးတကလ္ာခဲ႔သည။္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အခြန္ႏႈန္းမ်ားစြာ တုိးျမင့္ျခင္းသည ္ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးအေပၚ အလြနဆ္ုိးရြားစြာ 
ထိခိုုက္ေစႏုိင္သည္။ မဟာစီးပြားပ်က္ကပအ္တြင္း အခြန္မ၀ူါဒက ဤအခ်ကက္ိ ု ထင္ရွားေစသည္။ 
၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင ္ဗဟိဘုတ္ဂ်ကလ္ိုေငြအား ေလွ်ာခ့်သည့္အေနျဖင့္ ရပီတဘ္လကီင ္ဟူးဗားအစုိးရႏွင့္ 
ဒီမိုကရကတ္စ္ႀကီးစုိးသည့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တို႔က ျပဌာန္းသည့္ စစ္မက္ကင္းသည့္ ကာလ 



အတြငး္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္သည္႔ အခြန္ႏႈန္းအား ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမ ွ ၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အမ်ားဆံုုးအေနအထားသုုိ႔ တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။ ထိပ္ဆုံးအဆင့္၀င္ေငြမ်ား အေပၚတြင္ 
ထိပ္ဆံုုးထပေ္ဆာင္းအခြန္ႏႈန္းမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသိုု႔ တုိးျမွင့္ခဲ့သည္။ ေျပာရလွ်င ္
တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြခြန္ႏႈနး္သည ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၂ ဆ ေက်ာ္ ျမင့္တကသ္ြားသည္။ ယင္းသုိ႔ ႀကီးမားစြာ 
အခြန္ တုိးျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး လကထ္ဲေရာက္၀ငေ္ငြ 
ေလ်ာ႔နည္းသြားေစၿပီး ၀င္ေငြရာွရန္၊ စားသုံးရန္၊ စုေဆာင္းရန္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပႏ္ွံရန ္ မက္လုံး 
နည္းသြားခဲ့သည္။ ရုတ္တရက ္ ထိခိကု္မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင ္ အမနွ္ထြက္ကုုန ္ ၁၃ 
ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြား၍ မဟာစီးပြားပ်က္ကပက္ာလတြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အႀကီးမားဆုံး 
က်ဆင္းမႈပင ္ ျဖစ္သည္။ အလုပလ္ကမ္ဲ့ႏႈန္းသညလ္ည္း ၁၉၃၁ တြင ္ ၁၅.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာမ ွ ၁၉၃၂ 
တြင ္၂၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသိုု႔ ျမင္႔တကသ္ြားသည္။ 

ေနာက္ေလးႏွစ္ၾကာသည္႔အခါ ရုစဗဲအ့စိုးရက အခြန္မ်ား တစ္ဖနတ္ိုးျမငွ့္ျပန္ရာ ၁၉၃၆ 
ခုႏွစ္တြင ္ ထိပ္ဆံုုးအဆင့္ ထပ္ေဆာင္းအခြန္ႏႈန္းမွာ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၁၉၃၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ား၏ ဒုတိယ ၅ ႏွစ္တာကာလတြင္ ၀င္ေငြျမင့္မားသူမ်ားသည္ သတူို႔ရွာေဖြသည့္ 
ထပ္တိုုုုးေငြမ်ားအနက ္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၂၁ ဆင့္သာ လကထ္ဲေရာကလ္ာေတာ့သည။္ (မွတ္ခ်က္။ ။ 
ဤအခန္း၏ အေစာပုုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ မဲဆြယ္စဥ္က သံုုးႏႈန္းခဲ႔သည္ 
စကားရပ္မ်ားႏွင္႔ သမၼတသက္တမ္းကာလအတြင္း ရုစဗဲ ့ ခ်မွတ္ခဲသ့ည့္ အခြန္မ၀ူါဒကိ ု
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔လွ်င ္ စတိ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည)္။ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ မမာဏအား မ်ားစြာ 
ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း (contraction in the money supply) ႏွင့္ အေကာက္ခြနႏ္ႈန္း တိုုးျမင္႔ေကာကခ္ံျခင္း 
တို႔အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္မ်ားကလည္း မဟာစီးပြား ပ်ကက္ပ္၏ ကာလၾကာရွညမ္ႈႏွင္႔ အလြန္အမင္း 
ထိခုုိက္နစ္နာမႈတိုု႔ကို ျဖစေ္စသည္။ သို႔ေသာ္ ဟူးဗာ (Hoover)ႏွင့္ ရုစဗဲ ့အစုိးရတို႔၏ အခြန္တိုးျမွင့္မႈ 
လုုပ္ရပ္မ်ားသည ္အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ေၾကကြဲစရာမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ႔သည္႔ အရာမ်ားထဲတြင္ 
အဓိကျဖစခ္ဲ့ၾကသည္။ 

အက်ဥ္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ စီးပြားေရးဆန္းစစခ္်ကအ္ရ အခြန္ႏႈနး္ျမင့္မားျခင္းသည ္ ကုန္ထုတ ္
စြမ္းအားေကာင္းသည့္ လပု္ေဆာင္ခ်က္ကို ုက်ဆင္းေစၿပီး၊ အရင္းျဖစ္ထြန္းမႈကို ုထိခိကုေ္စ၍၊ အရင္း 
အျမစ္မ်ားအား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစေၾကာင္း ညႊနျ္ပေနသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးႏွင့္ 
၀င္ေငြဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အတားအဆးီတစ္ရပ ္ ျဖစသ္ည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးခ်ိနဲ႔ေနစဥ္အတြင္း အခြန ္
တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းသည္ တိုုင္းျပည္စီးပြားေရးအေပၚ အလြန္ဆုိးရြားစြာ ထိခိုုက္နစ္နာေစႏိုုင္သည္။ 
 
၇။ လြတ္လပ္သည္႔ ကုန္သြယ္ေရး - ျပည္တြင္းတြင္ စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္႔ ကုုန္စည္ႏွင္႔ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ တင္ပုုိ႔ေရာင္းခ်၍ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မားမည့္ ကုန္စည္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ 
ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းျခင္းျဖင္႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 



လြတလ္ပသ္ည့္ ကုန္သြယ္ေရးသည ္လူအမ်ားအား စိတ္ႀကိဳက ္ ၀ယ္ယူေရာငး္ခ်ခြင္႔ ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အကာအကြယ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေကာက္ခြန္မ်ားသည္ အင္အားသံုုး 
ပိတ္ဆို႔ျခင္းကဲ့သုိ႔ပင ္ ကုန္သြယ္ေရးအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကြာျခားခ်က္မွာ အငအ္ားသံုုးပိတဆ္ိုု႔ျခင္းဆိုုသည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎၏တို႔ရန္ဘက္ 
ႏိုုင္ငံမ်ားအား ကုန္သြယမ္ႈ မျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေအာင္ တားဆီးသည္႔ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး 
အကာအကြယ္အျဖစ္ ခ်မွတထ္ားသည့္ အေကာကခ္ြန္မ်ားမွာမ ူ ႏိုင္ငမံ်ားက ၎တုိ႔၏ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကုနသ္ြယမ္ႈမျပဳရန္ တားဆီးျခင္း ျဖစသ္ည္။ ၁၆ 

 
- ဟင္နရ ီေဂ်ာ႔ခ်္ (HENRY GEORGE) 

 
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးတြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသည္႔ အေျခခံမူမ်ားမွာ မိမိတိုု႔အလုုိက် ေရာငး္၀ယ ္
ဖလွယ္ျခင္းမ ွမူမ်ားႏွင္႔ အတူတူပင ္ျဖစသ္ည္။ ျပညတ္ြင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယေ္ရးကဲသ့ုိ႔ပင္ ႏုိင္ငံတကာ 
ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင္႔ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ ကုုနသ္ြယမ္ႈမျပဳမ ီ တစ္ႏုုိင္ငခံ်င္း 
ထုုတလ္ုုပ္ႏုုိင္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထက ္ပိုမိုထတု္လုပ၊္ သုံးစြဲလာႏုုိင္ ေစသည္။ ယင္းသိုု႔ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္း ၃ ရပ္ရွိပါသည္။ 
 
ပထမအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ခုစီရိွ လူအမ်ားသည္ ကုုန္စည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ 
ထုုတ္လုုပ္သည္ထက္ ကုန္သြယ္မႈမွတဆင့္ ျပည္ပမွ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ၀ယ္ယူရရိွႏုိင္လွ်င္ 
အက်ိဳ းေက်းဇူး ပုိမုုိရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ပိငုဆ္ိုင္မႈသည ္ ႏိုင္ငံအလိုက ္ သိသာစြာ 
ကြာျခားတတ္သည္။ ႏိုင္ငံတစခ္တုြင ္ ထုတလ္ုပ္စရတိ္ ျမင့္မားသည့္ ကုန္စည္မ်ားသည္ အျခား 
ႏိုင္ငံတြင ္ သကသ္ာစြာ ထုုတ္လုပုႏ္ိုုင္သည္။ ဥပမာ ဘရာဇီးႏွင့္ ကိုလမ္ဘီယာကဲ့သုိ႔ ပူအိုကစ္ြတ္စို 
ရာသီဥတုရွသိည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေကာ္ဖီအား အဓိက စိုုကပ္်ိဳးထုတလ္ုပပ္ါက အက်ိဳးရွိမည္ျဖစသ္ည္္။ 
ေျမေပါမ်ားၿပီး လူေနက်ဲသည့္ ကေနဒါႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္းႏံွမ်ားႏွင္႔ အမဲသား 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ေျမဧကမ်ားစြာကုုိ အားထားအသုံးျပဳရသည္႔ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေျမရွားပါးၿပီး လူ႔အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္႔ လုုပ္သားကြ် မ္းက်င္မႈ ျမင့္မားသည့္ ဂ်ပန္ႏုုိင္ငံတြင္ 
ကင္မရာ၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင္႔ အလီကထ္ေရာနစ္ထုတက္ုနမ္်ားကိ ု အဓိကထုတု္လုပု္ တင္ပိုု႔ 
ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ကုန္သြယ္မႈျပဳျခင္းေၾကာင္႔ ကုနသ္ြယဖ္က္ႏုုိငင္ံမ်ားသည ္ ကုန္က်စရိတ္ 
ျမင့္မားသည ္ ထုုတက္ုုနမ္်ားကို ု မထုုတလ္ုုပ္ေတာ႔ဘ ဲ သူတို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ 
ထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္ အရာမ်ားတြင္သာ အာရံုုစိုုက္လုုပက္ိုုငလ္ာႏုုိင္ေစသည္။ အထူးျပဳ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳျခင္းေၾကာင္႔ ကုုန္သြယဖ္က္ႏ္ုုိငင္ံအားလံုုး၏ စုစုေပါင္းထုုတက္ုုန္သည ္
ကုုနသ္ြယ္မႈမျပဳပ ဲ ရရွိႏိုုင္မည္႔ တစ္ႏိုုင္ငံခ်ငး္ထုုတက္ုုန္စုုစုေုပါင္းထက ္ ပိုုမ်ားေသာေၾကင္႔ ႏိုုင္ငံ 
အားလံုုး၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကိုုလညး္ တိုးုတကလ္ာေစသည္။ 
 



ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင္႔ 
အေျမာက္အမ်ားထုုတ္လုုပ္ျခင္းမွ ထြက္ရိွလာသည္႔ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာျဖင္႔ 
ေရာင္းခ်ႏုုိင္သည္႔၊ ၀ယ္ယူႏုုိင္သည္႔ အက်ိဳ းေက်းဇူး ရရိွလာသည္။ အဆိုပုါအခ်ကသ္ည္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ား 
အတြက ္အထူးအေရးႀကးီသည္။ ႏိုင္ငတံကာ ကုန္သြယေ္ရးေၾကာင့္ ျပညတ္ြင္းထုတလ္ုပ္သူမ်ားသည ္
မ်ားမ်ားစားစား ထုုတလ္ုပု္ေရာင္းခ်လာႏုိင္သျဖင္႔ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကိုသုာ အားထားရသည္႔အခါ 
ထုုတလ္ုုပ္သည္႔ အေရအတြက္ထက ္ ပိုုမ်ားေသာေၾကာင္႔ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခခု်ငး္ကုန္က်စရတိ္မွာ 
သကသ္ာလာပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင့္ တရုတ္၊ မကဆၠီကို၊ ေတာင္ကိုရီးယားရိွ ခ်ည္မွ်ငႏွ္င့္ 
အထည ္ ထတု္လုပသ္ူမ်ားအတြက ္ အႀကီးစားထတု္လုပ္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား ခံစားလာႏုိင္ေစသည္။ 
အဆိုုပါႏုုိင္ငမံ်ား၏ အထည္လုပု္ငနး္အတြက္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ အေျမာက္အမ်ားထုုတ္လုပု၍္ 
ေစ်းခ်ိဳခ်ဳိျဖင္႔ ေရာင္းခ်ရန္ ေသးငယ္လြန္းသည္႔အတြက္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င ္
၎တို႔၏ တစ္ထည္ခ်င္း၊ ပိတ္စတစ္လပိ္ခ်င္း ထုတလ္ုပ္စရတိ္မွာ မ်ားစြာျမင့္မားေနလမိ့္မည္။ သို႔ေသာ္ 
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးေၾကာင္႔ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားရိွ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထညအ္လိပ ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ 
အေျမာက္အမ်ား ထတု္လုပ္ေရာငး္ခ်လာႏုိင္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင ္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး 
ယွဥ္ၿပိဳငလ္ာႏိုင္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားအေနျဖင္႔လည္း ျပညပ္ရွ ိအႀကီးစား 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားထံမ ွ ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးခံစားလာရသည္။ ဥပမာျပရလွ်င ္ ယေန႔ေခတ္ 
ေလယာဥ္မ်ား၏ ဒီဇိုုင္းဆြဲခႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပိငု္းကုနက္်စရတိ္မ်ားမွာ ျမင္႔မားလြန္းသည္႔အတြက ္
မည္သည္႔ ေလယာဥ္ထတု္လုပသ္ူမွ် အႀကီးစားထုတလ္ုပ္မႈျပဳႏုုိင္သည္႔ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဟ၍ူ 
မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာကုနသ္ြယေ္ရးေၾကာင့္ ဘုိအင္းႏွင့္ အဲဘတ္စတ္ို႔သည္ ေစ်းႏႈနး္ပိုုမို ု
သကသ္ာစြာျဖင္႔ ေလယာဥ္ အေရအတြက ္ ပိုုမိုုမ်ားျပားစြာ ေရာင္းခ်လာႏုိင္ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ႏိုင္ငံအသးီသီးမ ွ စားသုံးသူမ်ားသည္ အႀကီးစား ထုတလ္ုပ္သူမ်ားထံမ ွ ေစ်းႏႈန္းသင္႔တင္႔စြာျဖင္႔ 
၀ယ္ယထူားသည့္ ေလယာဥ္မ်ားစီး၍ ခရီးသြားလာႏုုိင္ၾကသည္။ 
 
တတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
မ်ားလာၿပီး စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေစ်းႏႈန္းပုုိမုုိသက္သာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳ းအစား စံုလင္စြာ 
၀ယ္ယူလာႏုိင္ၾကသည္။ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင ္ ၀င္ေရာက္ယဥွ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ျပညတ္ြငး္ 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားအေနျဖင္႔ အားစိုကုလ္ုုပ္ကိုုငလ္ာရသည္။ ျပည္တြင္းထတု္ကုန္မ်ား၏ အရညအ္ေသြး 
တိုးတက္လာေအာင္၊ ကုန္က်စရတိ္ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ တြန္းအားေပးသည္။ တစခ္်ိန္တညး္မွာပင္ 
ျပည္ပမ ွ ၀င္ေရာကလ္ာသည္႔ ကုနပ္စၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာကုနသ္ြယေ္ရး မရွိခ်ိန္ကထက ္
စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ 

အစုိးရမ်ားက ကုန္သြယ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ု မၾကာခဏ 
ျပဌာန္းတတသ္ည။္ အေကာက္ခြန ္ (သြင္းကနုခ္ြန)္၊ ကန္႔သတ္အေရအတြက ္ (သြင္းကုန္ပမာဏ 
ကန္႔သတ္ခ်က)္၊ ေငြေၾကး လွဲလယွ္ႏႈန္း ထနိ္းခ်ဳပ္မႈမ်ား (သြင္းကနု္ေလ်ာန့ည္းေစၿပီး ပို႔ကုန ္



အားေပးရန ္ ျပည္တြင္းေငြေၾကး တန္ဖိုးခ်ျခင္း) သို႔မဟုတ ္ သြငး္ကုနသ္မားမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ပို႔ကုန ္
သမားမ်ားအေပၚ ဗ်ဴရိုုကရက္တစစ္ညး္မ်ဥ္းမ်ား (ႀကိဳးနီမ်ား) ျပဌာန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ လုုပရ္ပ္ 
အားလံုုးသည္ ေရာင္း၀ယ္မႈဆိုုငရ္ာစရိတ္မ်ားကိုု ျမင့္တကေ္စၿပီး ကုုန္စညဖ္လွယ္မႈ ထြက္ေပၚလာမည္႔ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ု က်ဆင္းေစသည္။ ဟင္နရေီဂ်ာ့က အထကတ္ြင ္ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔သည္႔အတိုငး္ပင္ 
ကုန္သြယ္မႈ ကန္႔သတထ္ိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ အင္အားသံုုး ပိတ္ဆိုု႔အေရးယူမႈကဲ႔သိုု႔ပင ္ ႏိုင္ငံတစ္ခကု 
သူ႔လူထုအေပၚ ကုုန္သြယ္မႈမျပဳလုုပရ္န္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းပင္ ျဖစသ္ည္။ ရန္သူႏုုိင္ငံက ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုအား ကုုန္သြယ္မႈမျပဳႏုုိင္ရန္ အင္အားသံုုးပိတ္ဆိုု႔သကဲ႔သိုု႔ပင္ ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံအား ထိခိုုက္္နာေစပါသည္။ 

ေဘာဂေဗဒပညာရွငမ္ဟတု္သူမ်ားက သြင္းကနုက္န္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
ဖန္တီးေပးလာႏုုိင္မညဟ္ု ေဘာဂေဗဒသမား မဟုုတသ္ူမ်ားက မၾကာခဏ ျငင္းခုနု္ေျပာဆိုု 
တတ္ၾကသည္။ အပိုင္း ၁ ၏ အခ်က ္၉ တြင ္ေဆြးေႏြးၿပီးသကဲသ့ုိ႔ အမွန္တကယ ္အေရးပါသည္မွာ 
အလုပ္အကိငု္မ်ား မဟတု္ဘ ဲ တနဖ္ိုးရွိသည့္၊ အသံုုး၀င္သည္႔ ပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ုပ္မႈျဖစသ္ည္။ 
အလုပ္အကိငု္မ်ားကသာ ၀င္ေငြျမင့္မားေရးအတြက ္ အဓိကသာဆိုလွ်င ္ မိမိတို႔ လိုခ်င္သေလာက ္
အလုပ္အကိငု္မ်ား အလြယ္တက ူ ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔အားလုံးက တြင္းမ်ားကုိ ယေန႔ တူး၍ 
ေနာက္ေန႔တြင္ ေျမျပန္ဖို႔ႏိုင္ပါသည္။ သိုု႔ဆိုုလွ်င ္မိမိတိုု႔ အားလုးံ အလုပ္ရၿပးီသား ျဖစမ္ည္။ သို႔ေသာ္ 
ယင္းသုိ႔အလုပ္မ်ားက လူအမ်ား တနဖ္ုိးထားသည့္ ကုနပ္စၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
မျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အားလုံး အလြနအ္မင္း ဆင္းရဲသြားပါလိမ္႔မည။္ 

ျမင့္မားသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ရလုိလွ်င္ မိမိတုိ႔သည္ လူအမ်ားလိုုလား တန္ဖုိး 
ထားသည့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုုိ တိုးခ်ဲ႕ထုုတ္လုပု၊္ ပ႔႔ံပိုုးေပးရေပလိမ္႔မည္။ ကုန္သြယေ္ရးက ထုိသုိ႔ 
လုပ္ႏုိင္ရန ္ အေထာကအ္ကူ ျဖစေ္စပါသည္။ ျပည္သူျပညသ္ားမ်ားအၾကား သူတို႔ဆႏၵရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးသည့္အခါ ျပည္တြင္းစားသုးံသမူ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုုးႏွင္႔ တန္ဖိုး 
အရွိဆံုုး အရာမ်ားကုုိ ၀ယ္ယူရရွခိံစားႏုိင္မည ္ ျဖစသ္ည္။ အလားတပူင ္ ျပည္တြင္း ထုတလ္ုပ္သမူ်ား 
ကလညး္ သူတုိ႔ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ေစ်းအျမင့္ဆုံး ရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေရာင္းခ်လာႏိုုင္ၾကသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေပးရသည္႔ေငြႏွင္႔ ပိုု၍ 
ထိုုကတ္န္ေအာင ္ ရရွလိာၾကၿပီး ထုုတ္လုပု္သူမ်ားအေနျဖင္႔လည္း ရွိသမွ် အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
ထုုတလ္ုုပ္မႈပမာဏ တိုုးတက္ထတု္လုပလ္ာႏုိင္သည္။ ၀င္ေငြအဆင့္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ 
ျမင့္မားလာသည္မွာ အလုပ္အကိုင္မ်ားေၾကာင္႔ သကသ္က ္ မဟုတဘ္ ဲ ထုတလ္ုပ္မႈႏွင့္ စားသုံးမႈတို႔ 
ျမင္႔မားလာျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။  

သြင္းကုန္ကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား 
မႀကီးထြားလာသည္႔တိုုင ္ ယခင္အတိုုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမည ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သြင္းကုန္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ျမင္႔တက္ေစသေယာင္ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ ္
အကိုင ္ အမ်ိဳးအစားအားလုုံးကိုု ၿခံဳေျပာမညဆ္ိုုလွ် င္ တိုးလာသည္ဟု ု မဆိုုလိုုႏုုိင္ေပ။ အပိုင္း ၁ 
ေခါင္းစဥ ္ ၁၂ တြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ ဆင့္ပြားသက္ေရာကမ္ႈကိ ု မေမ႔သင့္ေပ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငသံိုု႔ 



ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တငပ္ိုု႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ခြင့္ကိ ု ကန္႔သတ္သည့္ အေနျဖင့္ အေကာကခ္ြန ္ (၀ါ) 
သြင္းကုုန္ခြန ္ (tariff)၊ သြင္းကုုန္အေရအတြက ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (quotas)ႏွင့္ 
အျခားအတားအဆီးမ်ား  ျပဌာန္းလိကု္သည့္အခါ အေမရကိနျ္ပည္ေထာင္စုအတြင္း ထုတလ္ုပ္သည့္ 
ကုန္စညႏွ္င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလည္း ႏိုင္ငျံခားသားမ်ားအေနျဖင္႔ ၀ယ္ႏိုင္စြမ္း အလိုုအေလ်ာက ္
ေလ်ာ႔နည္းသြားမည္ ျဖစသ္ည္။ မိမိတို႔ႏိုုင္ငံသုုိ႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းမွတဆင္႔ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာလညး္ ၎တို႔လိုအပ္သည့္ မိမိတို႔၏ ပို႔ကုန္မ်ားကို ု၀ယ္ယသူံုုးစြဲႏုုိင္မည ္ ျဖစသ္ည္။ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက အေမရိကန္မ်ားအား အေရအတြက္မ်ားမ်ား မေရာငး္ခ်ႏုိငလ္ွ်င ္ အေမရိကနတ္ိုု႔ 
ေရာင္းခ်သည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ု ၀ယယ္ူရန္အတြက္ ေဒၚလာနည္းနညး္သာ ရွိေပလိမ္႔မည္။ သြင္းကုန ္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက ပို႔ကုန္မ်ားကိ ု သြယ၀္ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ က်ဆင္းေစလမ္႔မည္။ ပုိ႔ကုန္ 
လုပ္ငန္းစုမ်ားတြင္ ကုုန္ထုတု္လုပု္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိငု္အေရအတြက ္ က်ဆင္းလာမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အကာ အကြယေ္ပးထားသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားတြင္ မေလ်ာ႔နည္းေအာင္ 
ထိန္းထားႏုုိင္ခဲ႔ေသာ အလုပ္အကိုင ္အေရအတြက္ႏွင္႔ ဘဲစားဘဲေခ် ျဖစသ္ြားပါလိမ္႔မည္။၁၇ 

ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလုပအ္ကိုင္မ်ားကိ ု ဖန္တီးျခင္း မျပဳသလုိ 
ဖ်က္ဆီးျခင္းလည္း မျပဳပါ။၁၈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျခားသတူို႔ႏွင့္ယွဥလ္ွ်င ္ မိမိတို႔အေနျဖင္႔ 
စရိတ္ႀကီးစြာ ထုတလ္ုပရ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားသိုု႔ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား 
ေရာက္ရွသိြားေစသည္။ မိမိတို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား အက်ိဳးရိွစြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္း 
နယ္ပယမ္်ားတြင္ အထြကအ္ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား က်ဆငး္သြားသည္။ ယင္းသုိ႔ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ ေဘးထြက္အက်ိဳးဆက္မ်ားသာ မရွိခဲ့ပါလွ်င ္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင ္ မမိိတို႔ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမငစ္ြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းနယပ္ယမ္်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္အားႏွင့္ 
အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ထုတလ္ပု္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားသည့္ လပု္ငန္းနယ္ပယ္မွ 
ထုတလ္ုပ္ႏုိင္စြမ္း နိမ့္က်သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယမ္်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕သြားသည္။ အဆိုုပါ 
မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔၏ အထြက္အားႏွင့္ ၀င္ေငြအဆင့္အတန္းကို ုက်ဆင္းေစသည္။ 

တစ္ရကလ္ုပခ္ ၂ ေဒၚလာ၊ ၃ ေဒၚလာမွ်သာ ရရွိၾကသည္႔ ႏိုင္ငံျခားသား လုုပ္သားမ်ားအား 
အေမရိကနလ္ုပ္သားမ်ားက မယဥွ္ႏိုင္ဟ ု အေမရိကနမ္်ားစြာတုုိ႔က ယံုုၾကည္ထားၾကသည္။ 
ျမင့္မားသည့္ လုပ္ခမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းရအားသာခ်က္ သေဘာတရားကုုိ နားမလည္ၾကေသာေၾကာင္႔သာလွ်င ္
ယင္းသိုု႔ေသာ အျမင္မ်ိဳး ထြကေ္ပၚလာျခင္း ျဖစသ္ည္။ အေမရကိန္ျပည္ေထာင္စ ုလုပ္သားမ်ားသည္ 
ပညာေကာင္းစြာ တတသ္ူ၊ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္သ၊ူ ကနု္ထုတလ္ုပ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ ယႏၱရား 
မ်ားစြာႏွင့္ လုပ္ကိုငသ္ူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ကုနထ္ုတ္စြမ္းအား 
ျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုုမွတဆင္႔ သတူို႔၏ လုပ္ခမ်ားလည္း ျမင့္မားလာျခင္း ျဖစသ္ည္။ မကၠဆကီိုႏွင့္ 
တရုတ္ႏုုိင္ငမံ်ားမွာကဲသ့ုိ႔ေသာ လုပ္ခလစာနည္းသည္႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ထတု္စြမး္အား 
နိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ခလစာလည္း နိမ့္က်ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံအသးီသီးတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုုေကာင္းစြာ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သည္႔ ႏိႈင္းယွဥ ္
အားသာခ်က္အခ်ိဳ႕  ရွိပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင္႔ အားသာခ်က္ရွိသည္႔ ကုနထ္တု္လုုပ္မႈမ်ားတြင္ 



အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုသုံးစြဲ၍ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ပါက လုပ္ခလစာနည္းေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္ခ 
လစာမ်ားေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားပါ အက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္သည။္ မိမိႏုိင္ငံတြင္း ထုတလ္ုပႏ္ိုင္သညထ္က္ 
ခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ တင္သြင္းႏိုုင္ပါက လပု္ချမင့္ႏိုင္ငံတစ္ခုက ႏိုင္ငံျခားထတုလ္ပု္သူမ်ားထံမ ွ
အဆိုုပါကုနပ္စၥည္းအား တင္သြင္းသည္မွာ အဓိပၸါယ္ရွပိါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လပုမ္ႈစရိတ္ 
မ်ားမည့္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္အနည္းငယ္သာသုံးစြဲၿပီး အမ်ားစုုကိ ု မိမိတို႔ 
ကြ်မ္းက်င္စြာႏွင္႔ စရိတ္နည္းနည္းျဖင္႔ ထုတ္လုပႏုိ္င္သည့္ ကုနစ္ည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ ဦးတည ္
လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။၁၉ ကုုန္သြယမ္ႈျပဳျခင္းျဖင္႔ လုပ္ချမင့္ႏိုုင္ငံႏွင့္ လပု္ခနိမ့္ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးရွိ 
လုပ္သားမ်ားအေနျဖင္႔ ယခငက္ုုန္သြယ္မႈမျပဳခင္ ထုတလ္ုုပ္မႈပမာဏထက ္ ပိုုမိုုမ်ားျပားစြာ 
ထုတလ္ုပ္လာႏုုိင္ၾကသည္။ ထိုုမွတဆင္႔ ကုန္ထတုစ္ြမ္းအား ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ၎ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
လုပခ္လစာမ်ားလည္း တိုုးတကလ္ာပါလိမ္႔မည္။ 

လုပ္ခလစာ ျမင့္တကလ္ာျခင္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားျခင္းတုိ႔သည္ အလုပအ္ကိုင ္
မ်ားေၾကာင္႔မဟုုတဘ္ ဲ ကုန္ထတု္စြမး္အား ျမင့္မားျခင္းမ ွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစသ္ည္။ ျပငသ္စ္ 
ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင ္ ဖရက္ဒရစ ္ ဘစရွတ ္ (Frederic Bastiat) က သူ၏ ၁၈၄၅ ခုႏွစ္ထုတ ္
”ဖေယာင္းတိုင္ထတု္လပု္သူမ်ား ကိုယ္စား အသနားခံျခင္း” သေရာ္စာတြင္ ဤအခ်က္ကိ ု
သရုုပ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ျပငသ္စ္ရွ ိဖေယာင္းတိုင၊္ မီးအိမ္ႏွင့္ အျခားေသာ အိမတ္ြင္းအလင္းေပး ကုုန္ပစၥည္း 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားက ျပင္သစ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတမ္်ားထ ံ အသနားခံစာ တင္ဟန္ျဖင္႔ 
ေရးသားထားသည္။ စာတြင္ “ ျပည္တြင္းထုတု္လုုပသ္ူမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ထက ္ မ်ားစြာသာလြန္သည္႔ 
အေျခအေနေအာက္ ထုတု္လုုပ္ၿပီး မမိိတိုု႔ထက ္ အလြနခ္်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ၿပီး 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုုင္ေနမႈကို ု မိမိတိုု႔လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ အႀကီးအက်ယ ္
ရင္ဆိုု္င္ေနရပါသည္။ အဆိုုပါ အေရာင္းသမားလာသည္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ေရာင္းအားမ်ား ရပ္တန္႔သြားသည္။ 
၀ယ္ယူစားသုံးသူအားလံုုး သူ႔ေနာက ္ ပါသြားသည္။ ယင္းေၾကာင္႔ ျပငသ္စ္လုပင္န္းက႑တစ္ခလုံုုးမွာ 
လံုုး၀ေပ်ာကက္ြယပ္ါေတာ႔မည”္ ဟု ုအစျပဳထားသည္။ အဆိုုပါၿပိဳင္ဘက္မွာ ေနတစ္စင္းပင္ ျဖစသ္ည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ရာ “လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလယွ္မ်ား အေနျဖင့္ အတြင္းအျပင္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားအားလံုး 
ပိတ္ပစ္ရန္၊ အားလုံး အေမွာင္ခ်ရန္၊ အိမ္တြင္းသုိ႔ ေနအလင္းေရာင္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေပါကမ္်ား 
အားလုံး၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားမက်န္၊ အဟမ်ားအားလံုးကို ု ပိတ္ဆိုု႔ရန္ သတ္မွတေ္ပးမည္႔ ဥပေဒ 
တစ္ရပ”္ ျပဌာန္းေပးရန္ အသနားခံသူမ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ အိမအ္တြင္း၌ ေနေရာင္ျခည ္
အလင္းအား အသုံးျပဳမႈကိ ု တရားမ၀င္အျဖစ္ သတ္မတွ္ခဲလ့ွ်င ္ အလင္းေရာင္ေပးသည္႔ ကုန္ပစၥည္း 
ထုုတလ္ုုပ္ေရာင္းခ်သည္႔လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးပြားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဆက္စပေ္နသည္႔ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုုပါ ေတာင္းဆိုုထားသည္။ ယင္းသုိ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
တိုးခ်ဲ႕လာႏုုိင္ပါက သုံးစြဲစရာ ေငြေၾကး မ်ားျပားလာမည္ျဖစ၍္ ႏုိင္ငံတစ၀္ွမ္း အလုပအ္ကိုင္မ်ားလည္း 
တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ၍္ အားလံုုးအက်ိဳးခံစားရမည္ဟု ု ဖြဲ႔ဆိုုထားသည္။ ဤသေရာ္စာပါ 
ဘစ္ရွတ္၏ ေထာက္ျပခ်က္မွာ သိသာပါသည္။ အသနားခံလႊာပါ အဆိုျပဳထားသည္႔ ဥပေဒျပဳေပးေရး 
အႀကံျပဳခ်ကမ္ွာ မိုက္မဲသလုုိပင ္ ျပည္တြငး္ထတု္လုပသ္ူမ်ားအား ကယတ္င္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိငု ္



တုိးျမွင့္ရန္အတြက ္ ေစ်းသကသ္ာသည္႔ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မ၀င္လာႏုုိင္ေအာင္ ဥပေဒ 
ျပဌာန္းျခင္းမာွ မိုက္မဲရာက်လြန္းပါသည္။၂၀ 

”အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ုကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေပးျခင္း” ကိစၥအား ရႈျမင္ႏုိင္သည့္ အျခားနည္း 
တစ္ခုမွာ ကုန္သြယ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသာ စိတ္ကူးေကာင္း ျဖစသ္ည္ဆိုလွ်င ္ အေမရကိန္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ အေကာကခ္ြန္မ်ား၊ သြငး္ကုနပ္မာဏ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား 
စသည္႔ ကုုနသ္ြယေ္ရးထနိ္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ုလုုပ္ေဆာင္သင္႔သည။္ ဥပမာ နဘရားစကားျပည္နယသ္ည္ 
ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္မ ွ လိေမၼာ္သီးမ်ား၊ ကာလဖီုိးနီးယားျပည္နယ္မ ွ ေဆာင္းရာသီထြက ္ အသီး 
အရြကမ္်ား၊ တကဆၠက္မ ွ ၀ါဂြမ္းမ်ား ၀ယယ္ူျခင္းေၾကာင္႔ နဘရားစကားျပည္နယ္သည ္ အဆိုုပါ 
အလုပ္အကိငု္မ်ား ဆုံးရႈံးပါသည္။ ယင္းကနု္ပစၥည္းအားလုံးကိ ု နဘရားစကားတြင္ ထုတလ္ုပ္ႏုိင္ပါ 
ေသာ္လည္း ကုုန္က်စရိတ္ျမင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နဘရားစကားျပည္နယသ္ားတို႔က ၎တို႔ကို 
ေဒသတြင္း ထုတလ္ုပ္သည္ထက ္တင္သြင္းသညက္ ေစ်းသက္သာေၾကာင္း ေယဘယု် သိရွိထားၾက 
သည္။ နဘရားစကားသည္ ေျပာင္း၊ ဂ်ဳံ၊ အသားႏွင့္ အျခားကနု္စည္မ်ား ထုတလ္ုပရ္ာတြင္ ျပညန္ယ္၏ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု အသုံးခ်ျခင္းျဖင္႔ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပါသည္။ တင္ပိုု႔ေရာငး္ခ်ျခင္းမ ွ ရသည့္ 
အျမတ္ေငြမ်ားအား ေဒသတြင္ထတု္လုပသ္ညထ္က ္ စရိတ္သက္သာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုုု 
တင္သြင္း၀ယ္ယူရာတြင္ သံုုးစြဲႏုုိင္သည္။ 

ျပည္နယ ္ ၅၀ အၾကား လြတလ္ပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈျပဳျခင္းေၾကာင္႔ ျပည္နယအ္သီးသီး 
ၾကြယ၀္ေရးအတြက ္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားစုက လကခ္ံထားၾကသည္။ 
အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ ၀ယ္ယတူငသ္ြင္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား မထိခိကု္ေပ။ မိမိတို႔ 
ျပည္နယတ္ြင္ စရိတ္နည္းနည္းျဖင္႔ တန္ဖိုးမ်ားမ်ား ထတု္လုပ္ႏုိင္သည္႔ က႑မ်ားတြင္ ပိုုမိုု 
လုုပ္ကိုုငႏုုိ္င္ရန္ လမ္းဖြင္႔ေပးလိုကု္ျခငး္သာျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြလည္း တိုးတက္လာေစပါသည္။ ျပည္နယ ္၅၀ 
အၾကား ကနု္သြယ္ေရးလြတလ္ပ္ခြင့္က ၾကြယ္၀မႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည္ဆိုလွ်င ္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား 
ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္မွာလည္း ထုိ႔အတူပင္ ျဖစ္ေပလမိ္္႔မည္။ 

ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တို႔လိုုလားေသာ 
မူ၀ါဒမ်ားသည္ စီးပြားေရး စနစ္အတြက္ သင္႔ေတာ္ေကာင္းမြန္သည္ဟ ု ယုံၾကည္ခ်င ္
ယံုုၾကည္ေနၾကလိမ္႔မည။္ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင ္ရည္ရြယ္ခ်ကေ္ကာင္းမ်ားပင္လွ်င္ 
ည့ံဖ်င္းသည့္ မူ၀ါဒ၏ ေဘးထြကဆ္ိုုးက်ိဳးဆက္မ်ား မျဖစ္လာေအာင္ အကာအကြယ္ မေပးတတ္ေပ။ 
၁၉၃၀ စမြတ-္ေဟာလ ီ အေကာက္ခြနဥ္ပေဒမူၾကမ္း (Smoot-Hawley tariff bill) မွာ 
သာဓကေကာင္းတစခ္ုုျဖစသ္ည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလလယ္တြင ္ စေတာ့ေစ်းကြက္သည ္ ၅လ 
ဆကတ္ိုက္ ျမင္႔တကခ္ဲ့ၿပီး ၁၉၂၉ ေအာက္တိဘုာလ စီးပြားေရး ၿပိဳလဲမႈမတိငု္မီ အေနအထားမ်ိဳးအထိ 
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ ထိုုအခ်ိနတ္ြင ္ စမြတ-္ေဟာလအီေကာက္ခြန္ဥပေဒမူၾကမ္းအား 
ကြန္ဂရကလ္ႊတ္ေတာ္တြင ္ အျပင္းအထန္ စတင္ျငင္းခုေံဆြးေႏြးၿပီး ကြနဂ္ရက္သိုု႔ဆကလ္က္ 
ေရာက္ရွသိြားၿပီးေနာက ္၁၉၃၀ ဇြနလ္တြင္း ဥပေဒအျဖစ္ လကမ္ွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ 



သမၼတ ဟားဘတ္ဟူးဗား (Herbert Hoover)၊ ဆီးနတိလ္ႊတ္ေတာ္အမတ ္ ရိဒ္စမြတ ္
(Senator Reed Smoot)၊ ကြနဂ္ရက္ေအာကလ္ႊတ္ေတာ္အမတ ္ ၀ီလစီ္ေဟာလ ီ (Congressman 
Willis Hawley) ႏွင့္ အျခားေသာ ေထာကခ္ံသူမ်ားက အေကာက္ခြန ္တိုုးျမင္႔ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားလညး္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာကေ္ပးရာေရာက္မည္ဟုု 
ထင္မွတခ္ဲ့ၾကသည္။ ”အေမရိကနေ္တြ သုံးစြဲမယ္႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ု အေမရကိန္လုုပ္သားေတြပဲ 
ထုုတလ္ုုပ္တာ ျမင္ခ်င္တယ”္ ဟုု ေဟာလီက ယင္းအတိုုင္း ေျပာဆိုုခဲ႔သည္။၂၁ 

ရလဒ္မွာမ ူဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ခဲသ့ည္။ ဥပေဒအရ သြင္းကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား ၃၂၀၀ နီးပါး 
အေပၚ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႔ အေကာက္ခြန ္ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံခဲသ့ည္။ ယင္းသုိ႔ သြင္းကုန္အခြန ္
ရုတ္တရက ္တိုးျမွင္႔ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေဒါသထြက္ခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ မွလည္း 
အေမရိကန ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန ္ တိုးျမွင့္ေကာက္ချံခင္းျဖင့္ တနု္႔ျပန္ခဲၾ့ကသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယေ္ရးမာွ ရုတ္တရကထ္ုိးက်သြားၿပီး အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စ၏ု 
ထုုတလ္ုုပ္မႈမာွလည္း က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင ္အေမရိကနက္ုန္သြယ္ေရးပမာဏသည္ 
ဥပေဒမတိုငုခ္င္ ကုုန္သြယ္မႈေအာင္ ထက္၀ကမ္က က်ဆင္းခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား  
ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး ဗဟိုအစိုးရ၏ အေကာက္ခြနမ္ ွ ရေငြမ်ားသည္လည္း က်ဆင္းခဲသ့ည္။ ထုုတလ္ုုပမ္ႈႏွင့္ 
အလုပ္အကိငု္မ်ားလည္း က်ဆင္းသြားသည္။ အလုပ ္ လက္မဲႏ့ႈန္းျမင့္မားလာသည္။ စမြတ-္ေဟာလီ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်ိန္က အလုပ္လက္မဲႏ့ႈန္း ၇.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ တန႔္ေနေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ 
၂၃.၆ ရာခိုငႏ္ႈန္းထိ ျမင္႔တကလ္ာသည္။ ၂၈၀ အထကရ္ွိခဲသ့ည့္ စေတာ့ ေစ်းကြကသ္ည္လည္း ၂ 
ႏွစ္အတြင္း ၉၀ ေအာက္ ထိုးက်ခဲ့သည္။ 

စမြတ-္ေဟာလီဥပေဒျပဌာန္းပါက ထခိိုက္နစ္နာမည္႔ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ထြကေ္ပၚလာမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ယင္းဥပေဒအား လက္မတွ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးသည္႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ 
တစ္ေစာင္ကိ ု သမၼတဟူးဗားထ ံ ေဘာဂေဗဒပညာရွင ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္က လက္မတွ္ထုိး 
ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။ သမၼတက သူတို႔၏ ပန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ု ပယ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း သတူို႔၏ သတ ိ
ေပးခ်ကမ္်ား မွန္ကနေ္ၾကာင္း သမိငု္းက သကေ္သျပသြားခဲသ့ည္။ ၁၉၃၂ ႏွင့္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ 
ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအား ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ မတန္တဆ အခြန္တိုးျမွင့္ေကာကခ္ံျခင္းကဲ့သုိ႔ အျခား 
အခ်က္မ်ားေၾကာင္႔လည္း မဟာစီးပြားပ်က္ကပ ္ ဆိုကေ္စခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ စမြတ-္ေဟာလီ 
အေကာက္ခြန္ဥပေဒသည္ ထုိေခတအ္ခါက ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္၏ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစသ္ည္။၂၂ 

သုိ႔ဆိုလွ်င ္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာက ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မည္သည္႔အတြကေ္ၾကာင္႔ 
က်င့္သုံးၾကပါသလဲ။ မဲေပးသူမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတသ္မူ်ားတြင္ ေဘာဂေဗဒ အသိမဲမ့ႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အလားတူပင္ အလြန္အေရးပါသည့္ ေနာကထ္ပအ္ခ်ကတ္စခ္ုုလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းမွာ တစ္စု ု
တစ္စည္းရွသိည့္ အက်ိဳးတအူဖြဲ႔မ်ား၏ ႏိုငင္ံေရးအင္အားပင ္ ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရး 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ လုုပ္သားအခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ ထုတလ္ုပ္သအူခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ၎တို႔၏ အရင္းအျမစ္ 
ပံ့ပုိးသူမ်ားကို ု အက်ိဳးရွိေစသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ၿပိဳငဘ္က္မ်ားထမံွ အစိုးရအကာအကြယ္ 



ေပးေစလိုသည့္ လုပ္ငန္းစုသည ္ အားေကာင္းေအာင္ စုစည္းလာၾက၍ သူတိုု႔အင္အားမွာ ျမငသ္ာမႈ 
ရွိလာသည္။ တဖကတ္ြင ္ စားသုံးသူမ်ား၊ အျခားလပု္သားမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာအရင္းအျမစ္ 
ပံ့ပိုးသူမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စုုစည္းမႈအားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးမ ွ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမာွလည္း သူတိုု႔အတြက ္ ျပန္႔ကြဲေနတတ္၍ မသိသာလွေပ။ ဆိုရလွ်င ္ စုစည္းထားသည့္ 
ကိုယက္်ိဳးရွာအုုပ္စုုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ ပိုေညာင္းတတ၊္ ဆႏၵမဲေပးေလ႔ရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ ္
ရန္ပုံေငြမ်ားလည္း ပိုမိုထည့္၀င္ ၾကလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား တို႔ကလညး္ သူတို႔၏ လိုအုပ္ခ်က၊္ 
အျမင္မ်ားကိ ုအေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကေပလမိ့္မည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ဥပမာအေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္ သံမဏမိ်ား ေစ်းသကသ္ာစြာ ထုတလ္ပု္ႏိုင္ၿပီး 
ျပည္တြင္းသုိ႔ လြတလ္ပ္စြာ တင္သြင္းျခင္းေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းအလုပအ္ကိုင္မ်ား နစ္နာ 
ဆုံးရႈံးသြားသည္မွာ သိျမင္လြယပ္ါသည။္ အေကာက္ခြန္မ်ားေၾကာင့္ အျခားလုုပ္ငန္းစုုမ်ားတြင္ 
အလုပ္အကိငု္ ဆုံးရႈံးသြားသည့္ ထိခိကု္မႈမွာမ ူသိသာထင္ရွားမႈမရွိ၍ သတမိျပဳမိႏုုိင္ေပ။ ကုန္သြယေ္ရး 
ကန္႔သတ္ခ်က ္ ကိစၥရပတ္ြငလ္ည္း ခုိင္မာသည့္ စီးပြားေရးစဥ္းစားခ်က္သည ္ မၾကာခဏဆိသုလိုပင္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အသာစီးရေနသည္႔ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကြဲလြဲေနတတ္ေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ ယင္းက အေျခအေနအစစ္အမွနက္ိ ု မေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ပါ။ ကမၻာ့ကုနသ္ြယေ္ရး 
က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာျဖင္႔ 
ပိုမို၀ယယ္ ူ ရရွိလာႏုုိင္ၾကသည္။ အထူူးသျဖင္႔ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ကုုနသ္ြယေ္ရးမွ 
အက်ိဳးခံစားခဲ႔ၾကသည္။ ကမၻာတစ္လႊားမ ွ သန္းေပါင္းရာခ်ီေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားစြာတုိ႔က ၿပီးခဲသ့ည့္ 
၂၅ ႏွစအ္တြငး္ ဆင္းရဲတြင္းမ ွ လြတေ္ျမာကခ္ဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စု 
ေနထိုငသ္ူတို႔ကလညး္ အက်ိဳးခံစားခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးသည ္ တစ္ပါးသူတို႔၏ 
ဘ၀ျမွင့္တငေ္ရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ေကာင္းစားေရးကုိပါ ျမွင့္တင္ႏုိင္ပံုုကိုု 
ေဖာ္ၾကဴးသည္႔ ဥပမာေကာင္းတစ္ခ ုျဖစ္သည္။ 

မမိိတို႔သည ္ ကုန္သြယ္ေရးလြတလ္ပ္ခြင့္အေၾကာင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားကို ု တင္ျပေျပာဆို ု
သင့္ပါသည္။ ယင္းသိုု႔ျပသျခင္းမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္ရွသိည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုုိ 
က်င့္သုံးေနေသာေၾကာင့္ မဟုုတဘ္ ဲ မိမိတို႔အေနျဖင္႔လည္း ေျပာသည္႔အတိုုငး္  လုပက္ိုုင္ 
ေဆာင္ရြကသ္င္႔ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘကအ္ားျဖင္႔ ဥပမာျပရလွ်င ္ အေမရကိန ္
ျပည္ေထာင္စုသည ္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကုနသ္ြယေ္ရး ကန္႔သတ္ခ်ကအ္ားလုံး 
တဖကသ္တ္ျဖင္႔ ျဖညး္ျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားေပးခဲလ့ွ်င ္ အေမရိကန္မ်ား၏ ေကာင္းစားေရးအတြက ္
သာမက တစ္ကမၻာလံုုး၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကုုိပါ တိုးတက္ေစမည္ ျဖစသ္ည္။ ထုိ႔ျပင ္
ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဖယရ္ွားျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ျမငွ့္တင္ရာ ေရာကသ္ညဟ္ုု 
ယုံၾကညစ္ရာအေၾကာင္းလည္း ရွိသည္။ စစ္ပြ ဲ သို႔မဟုတ ္ အၾကမ္းဖက၀္ါဒအား လံုုးလံုုးလ်ားလ်ား 
ဖယ္ရွားႏုိင္သည့္ ကုထုံုုးမရွိေသာ္လည္း ကုနု္သြယ္ေရးသည ္ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားထက္ အက်ိဳး 
ျဖစ္ထြနး္ေစသည္႔ လုပရ္ပ္မ်ားကိုုကို ု အားစုုိကလ္ုုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင္႔ ပိေုကာင္းမြနသ္ည့္ ဘ၀မ်ား 
ပိုုင္ဆိုုငလ္ာရန္အတြက ္ အခြင့္အလမး္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေပးသည္။ ဤေနရာတြင္ ကုန္သြယမ္ႈ 



ပိုမ်ားလာျခင္းသည ္ အနည္းဆုံးအားျဖင္႔ ၿငိမ္းခ်မး္သည့္ကမၻာဆီသုိ႔ ဦးတည္ေစမည့္ ေျခလွမ္းေလး 
တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ္႔မည။္ 

 
 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား၏ အေရးပါပံု -- နိဂံုးခ်ဳပ္ အေတြးမ်ား 
 

အင္စတကီ်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ မည္မွ်အထ ိ အေရးပါ ပါသလဲ။ ဤေမးခြန္းကို 
ေျဖဆုိႏိုုင္ရန ္ ႏုိင္ငံအသီးသီးရွ ိ အင္စတကီ်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုုိ ႏိႈင္းယဥွ္ေလ႔လာသည္႔ 
နည္းလမး္တစ္ခု လုိပါသည္။ ၁၉၈၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ား အလယတ္ြင ္ ၿဗိတိသွ် ကိလုမ္ဘယီာ၊ ဗငက္ူးဗာၿမိဳ႕ 
၌ရွိေသာ ဖေရဇာအဖြဲ႔အစည္း (Fraser Institute of Vancouver)သည ္ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ စီးပြားေရး 
လြတလ္ပ္မႈကိုု ေဖာ္ထုုတ္နိုုငမ္ည္႔ နည္းလမ္းတစ္ခကုိုု ေရးဆြဲမည့္ အထူးစီမကံိန္းတစ္ရပက္ိုု 
စတင္လပု္ေဆာင္ခဲ့သည။္ ႏုိဘယ ္ ဆုရွငမ္်ားျဖစ္ေသာ မီတန္ဖရးီမငး္ (Milton Friedman)၊ 
ဂယ္ရီဘကၠာ (Gary Becker)၊ ေဒါ့ဂလတ ္ ေနာသ့ ္ (Dogulass North) တိုု႔ႏွင္႔အတူ အျခားေသာ 
အထငက္ရ ေဘာဂေဗဒပညာရွငမ္်ား ပါ၀င္ခဲသ့ည္။ ဤစီမံကိန္းမ ွ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ ကမၻာ႔ 
ညႊန္းကိနး္ (Economic Freedom of the World – EFW Index) ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ခဲၾ့ကသည္။၂၃ 
ကမၻာ့တစ္၀ွမး္မွ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၇၅ ခုုျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြနယ္က္ျဖင္႔ ထုတ္ျပနသ္ည္႔ 
အဆိုုပါညႊန္းကိန္းသည ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်ငး္စ၏ီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ 
တစ္ဦးခ်င္းေရြးျခယ္မႈ၊ ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုငမ္ႈ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက ္လွဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ႏုုိင္မႈ၊ အၿပိဳင္အဆိုင ္
ေစ်းကြက္မ်ားစသည့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ မညမ္ွ်ကိုုကည္ီမႈ ရွိ၊ မရွိကို 
တိုုကဆ္ိုုင္စစေ္ဆးေပးသည္။ ညႊန္းကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုငး္ ၄၂ ခု ပါ၀င္ၿပီး ၁၉၈၀-၂၀၀၇ ခုုႏွစ္ 
ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေပါငး္ ၁၀၀ ခန္႔အတြက ္အဆင္႔မ်ား သတမ္ွတ္ထတု္ျပန္ေပးသည္။ 

စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ ကမၻာ႔ညႊန္းကိနး္သည္ အထက္ပါစီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက ္
လိုုအပသ္ည္႔လကၡဏာရပမ္်ားကိ ု နည္းမ်ိဳစံုုျဖင္႔ ထငဟ္ပ္ေစသည္။ EFW ညႊနး္ကိန္း ျမင့္မားလိုသည့္ 
ႏိုင္ငံတစႏုုိ္င္ငံသည ္ ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုငမ္ႈမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေအာင ္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္မ်ား ဥပေဒအရ မွ်တစြာ ကာကြယေ္ပးျခင္း၊ တည္ၿငိမသ္ည့္ ေငြေၾကး၀န္းက်င္တစ္ရပ ္
ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းတိုု႔ကို ု ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခြန္နည္းနည္းသာ စည္းၾကပ္ျခင္း၊ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ား မထားရိွျခင္း၊ အရငး္အျမစ္မ်ားႏွင္႔ 
ကုုန္စညမ္်ားအား အသုံးခ်၊ ထုုတလ္ုုပ္ရာတြင္ အစိုးရအသုံးစရတိ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင္႔ 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတု္ဘဲ ေစ်းကြက္ကိုုသာ စီမံခြင္႔ေပးျခင္း တိုု႔လည္း ပါ၀င္သည္။ အဆိုုပါ 
အင္စတကီ်ဴးရွင္းႏွင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားက စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အမွနတ္ကယ ္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆိုုလွ်င ္ EFW ညႊန္းကိန္းျမင့္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ညြန္းကိန္းနိမ့္သည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားထက္ပိုု၍ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 



ပုံျပဇယား ၅ သည ္၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တစ္ဦးခ်င္း၀ငေ္ငြႏွင္႔ ၁၉၉၀ -၂၀၀၇ အတြင္း EFW စံသတ္မတွ္ခ်က ္
အျမင့္ဆုံးႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံအတြက ္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတိုုးတက္မႈကိ ု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဆယ္စုႏွစ ္၂ ခုနီးပါး ကာလအတြင္း EFW အခ်က္အလက္မ်ား ရႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၉ ႏိုုင္ငႏံွင့္ 
စီရင္စုုေဒသမ်ားအၾကားတြင္ ေဟာင္ေကာင္၊ စကၤာပူ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ အေမရိကန ္
ျပည္ေထာင္စုတို႔သည ္ စီးပြားေရး လြတလ္ပ္ခြင္႔ အမ်ားဆံုုးဆကတ္ိုုက္ရွသိည္႔ ႏိုုင္ငမံ်ားအေနျဖင္႔ 
စာရင္းထိပဆ္ံုုးတြင္ ရွိခဲ႔ၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္တြင ္ ဂီြနီယာ-ဘီေဆာ၊ ကြနဂ္ိုသမၼတႏုိင္ငံ၊ 
ဇင္ဘာေဘြႏွင့္ အယ္လဂ္်ီးရီးယားတုိ႔သည ္စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည။္ 
စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္အရွိဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်၀ငေ္ငြမွာလည္း ၃၇၄၁၂ ေဒၚလာျဖစ္ကာ 
စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ ၂၉၂၀ ေဒၚလာၿပီး၍ ၁၃ ဆနီးပါး 
ကြာဟေနသည္။ အဆိုုပါ စီးပြားေရး လြတ္လပမ္ႈ အရွိဆုးံ ၁၀ ႏိုင္ငသံည ္ ၀င္ေငြ အဆမတန္ 
ျမင့္မားသည့္အျပင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၾကသည္။ စီးပြားေရး အလြတ္လပဆ္ုံး ၁၀ ႏိုင္င၏ံ 
၁၉၉၀-၂၀၀၇ ခုုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈႏႈနး္မွာ ၂.၅ ရာခိုငႏ္ႈန္း ျဖစ္သည္။ ႏိႈင္းယွဥပ္ါက 
စီးပြားေရး လြတလ္ပ္မႈအနည္းဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမာွ အႏႈတ ္ ၀.၈ ရာခိုငႏ္ႈန္း 
ျဖစ္သည္။ 

 
 
Exhibit	5:	Economic	Freedom,	Per	Capita	GDP�
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Growth	Rate	of	Per	
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PPP	(percent,	constant	
2005	international	$)�

10	Highest	Rated	Countries,	1990‐2007�

Hong	Kong	
Singapore	
New	Zealand	
United	States	
Switzerland	
United	Kingdom	
Canada	
Ireland	
Australia	
Netherlands	
Average�

8.8	
8.6	
8.2	
8.2	
8.1	
8.0	
7.9	
7.8	
7.7	
7.7	
8.1�

$39,958
$47,497	
$25,282	
$43,102	
$37,581	
$33,717	
$36,260	
$41,036	
$32,735	
$36,956	
$37,412�

3.1
4.1	
1.9	
1.8	
0.7	
2.1	
1.8	
5.1	
2.0	
2.0	
2.5	

10	Lowest	Rated	Countries,	1990‐2007

Niger	
Burundi	
Venezuela	
Syria	
Central	Afr.	Rep.	
Congo,	Rep.	of	
Algeria	
Zimbabwe*	

5.0	
5.0	
4.9	
4.9	
4.8	
4.8	
4.7	
4.4	

$597
$349	
$11,480	
$4,038	
$674	
$3,517	
$7,317	
$450	

‐0.7
‐1.9	
		1.1	
		1.9	
‐1.0	
		0.1	
		1.0	
‐1.6	



Congo,	Dem.	Rep	
Guinea‐Bissau	
Average�

4.2	
4.2	
3.9�

$288
$495	
$2,920�

‐4.3
‐2.1	
‐0.8�

Source:	Derived	from	World	Bank,	World	Development	Indicators,	and	James	Gwartney	and	Robert	
Lawson,	Economic	Freedom	of	the	World:	2009	Annual	Report.	
*1990	to	2005	GDP	data	are	used	for	Zimbabwe	because	the	data	is	unavailable	for	2006	and	2007.	
Myanmar	was	in	the	original	bottom	ten	but	it	is	omitted	here	because	the	GDP	data	are	unavailable. 
 

ပုံျပဇယား ၆ က ႏွင့္ ၆ ခ တို႔သည ္ EFW အရည္အေသြး အဆင္႔သတမ္ွတ္ခ်က ္ အနိမ့္မွ 
အျမင့္သုိ႔ ခြဲျခားထားၿပီး အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႔မွ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအလိုုက ္ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြအဆင့္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈႏႈန္းဆိုငု္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ု တင္ျပထားသည္။ အဆိုုပါပံုုျပဇယားမ်ားမွလညး္ တူညီသည္႔ ပုံသ႑ာန္ပင ္
ေပၚထြက္လာသည္။ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၉၉ ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးအရ ပိုမိုလြတ္လပသ္ည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ 
တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ အဆင့္မ်ား ျမင္႔မားၿပီး အလ်င္အျမန္လည္း ဖြ႕ံၿဖိဳးၾကသည္။၂၄ စီးပြားေရး 
အလြတ္လပဆ္ုံး ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အရ တစ္ဦးခ်ငး္ပ်မ္းမွ်၀ငေ္ငြ ၃၂၄၄၃ ေဒၚလာရိွခဲ့ၿပးီ 
လြတလ္ပ္မႈ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်၀ငေ္ငြထက္ ၈ ဆ ပိုမ်ားသည္။ ထိုုနညး္ 
တူစြာပင ္ထပိ္ဆုံးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈနး္သည ္ ၂.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္၍ ေအာကဆ္ုံးအဖြဲ႕သည္ 
၀.၉ ရာခိုငႏ္ႈန္း ျဖစသ္ည္။ 
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Exhibit 6a: Economic Freedom and Per Capita Income
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Source:	Derived	from	World	Bank,	World	Development	Indicators,	and	James	Gwartney	and	Robert	
Lawson,	Economic	Freedom	of	the	World,	2009	Annual	Report	
	
	
	
 

၀င္ေငြနိမ္႔ပါးသည္႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင္႔ မူ၀ါဒမ်ား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ 
ေရာက္ရွလိာသည္႔အခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈနး္ ထူူးထူးကဲကဲ ျမနဆ္န္လာၿပီး ၀င္ေငြျမင့္စက္မႈႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ 
၀င္ေငြကြာဟမႈမွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္၀မ၊္ အိုင္ယာလန္၊ 
ခ်ီလီ၊ ေမာ္ေရးရွတစ္၊္ ေဘာက္စြာနာကဲသ့ုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားက ဤအခ်က္ကိ ု ေထာက္ျပေနသည္။ 
မၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆိုုပါႏုိင္ငမံ်ားအားလံုးသည ္လြတလ္ပ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ 
ျမန္ျမန္ဆနဆ္န္ကူးေျပာင္းခဲ႔ၾက၍ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာကာ ၀င္ေငြအဆင့္မ်ားႏွင့္ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းမ်ားလည္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၈၀ တြင ္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး 
တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုုင္ငံမ်ားသည ္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး လြတလ္ပမ္ႈ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား 
ျဖစ္ခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္္မ်ားတြင္ ယင္းႏွစ္ႏုုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈကုုိ 
တစိုုက္မတ္မတ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔ၾက၍ ယေန႔အခ်ိနအ္ခါတြင္ အံ့အားသင္႔ဖြယ ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမ်ား 
ပိုုင္ဆိုုငလ္ာၾကသည္။ 

၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္လယမ္်ားမွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုုး ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္ လြတလ္ပ္သည့္ စီးပြားေရး 
စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အလ်င္အျမန္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ႔ၾကသည္။ ထိုု႔အျပင္ ယင္းေၾကာင္႔ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈနး္ သိသသိာသာ 
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Exhibit 6b: Economic Freedom and Economic Growth 
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က်ဆင္းလာခဲ႔သည္။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ရက္၀ငေ္ငြ ေဒၚလာ ၁.၂၅ ေအာက္ျဖစ္လွ်င ္ ကမၻာ့ဘဏက္ 
”ဆိုုးရြားအဆင္႔ ဆင္းရဲမြဲမႈ” အျဖစ္ သတမ္ွတ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင ္ ကမၻာ့အဆိုးရြားဆုုံး 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းမွာ ၂၅ ရာခိုငႏ္ႈန္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၀ ခုုႏွစ္တြင ္ ၅၈ ရာခိုငႏ္ႈန္းမ ွ က်ဆင္းလာခဲ႔ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုးရြားအဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈနး္သည္ လြန္ခဲသ့ည့္ ၂၅ ႏွစ္ကထက္ 
ထက္၀က္က်ဆင္းသြားခဲ႔သည္။ တစ္ရက ္ ၂ ေဒၚလာေအာက္ ၀င္ေငြရွသိူကိ ု အတန္အသင္႔ 
ဆင္းရဲစြာျဖင္႔ ေနထိုုင္ရသူအျဖစ္ သတ္မတွ္သည္။ ကမၻာလံုုးအေနအထားအရ အတန္အသင္႔ 
ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာလညး္ ၁၉၈၀ ခုုႏွစ္တြင ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ႔ရာမ ွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင ္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ 
က်ဆင္းသြားခဲ႔သည္။ စီးပြားေရး လြတ္လပ္မႈ အျမင့္ဆုံးအဆင္႔ သတမ္တွ္ခံရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္း 
ဆံုုးႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ သိုု႔မဟုုတ ္ စိီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈအား အမ်ားဆံုုး ျမွင္႔တင္ခဲ႔သည ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနညး္ဆံုုးႏိုုင္ငံမ်ားမွာ အဆိုုပါကာလမ်ားတြင္ ဆငး္ရဲမြဲေတမႈ အမ်ားဆံုုး 
ေလ်ာ႔ခ်ႏုုိင္ခဲ႔ၾကသည္။၂၅ 

ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားႏွင့္ လကေ္တြ႕ကမၻာ ႏွစ္မ်ိဳးလုးံကလည္း ႏိုင္ငမံ်ားတြင္ ဤအခန္း၌ 
ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီသည္႔ မူ၀ါဒမ်ား က်င့္သုံးသည့္အခါ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ပိုုမိုု၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း၊ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေၾကာင္း၊ ၀င္ေငြအဆင့္ ပိုုမိုုျမင့္မားလာေၾကာင္း 
ျပသေနသည္။ စီးပြားေရးတုိးတကမ္ႈ၏ ေသာခ့်က္မွာ အငစ္တကီ်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုု 
မွန္မွန္ကနက္န ္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း၊ ခ်မတွ္ထားျခင္းပင္သည္။ ကမၻာတစ္လႊားမ ွ
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ သူတိုု႔၏ႏိုင္ငံမ်ားအား 
ပိုုမိုုလြတ္လပသ္ည့္ စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ျမန္ျမန္ကူးေျပာင္းေလေလ မိမိတိုု႔ေနထိုုင္ရာ ကမၻာႀကီးမွာလည္း 
ၾကြယ၀္လာေလေလပင္ ျဖစ္လိမ္႔မည။္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အပုိင္း ၃ 
 
 

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ အစုိးရ၏အခန္းက႑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
၁။  တစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြကမ္ွ မရႏိုင္သည့္ ကုန္စညမ္်ားကိ ု  

ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 
 
၂။  ႏုုိင္ငံေရးမဲဆႏၵျဖင္႔ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္္မွ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႔ 

အေျခခံအားျဖင္႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီး စီးပြားေရးသုုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ေစ်းကြက္သည္ 
စီးပြားေရးတုုိးတက္ေစရန္အတြက္ ပုုိၿပီးစိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။   

 
၃။ အစိုးရ၏စရတိ္စကမ်ားသည္ အခြနအ္ခသက္သက ္မဟုတပ္ါ။ 
 
၄။ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင္႔သာ မကန္႔ထားပါက အက်ိဳးတူစီးပြား အုုပ္စုုမ်ား 

(special-interest groups) သည ္အခြန္ထမး္မ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားကိ ုလညွ့္စားရန္ 
ဒီမိုကရကတ္စ္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥက္ိ ုအသုံးခ်လိမ့္မည္ 

 
၅။ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင္႔သာ မကန္႔သတထ္ားပါက ဥပေဒျပဳအမတမ္်ားက 

ဘတ္ဂ်က္လိုေုငြျပေအာင္ အသံုုးစရိတမ္်ား လြနလ္ြန္ကဲက ဲသံုုစြဲၾကလိမ္႔မည္။ 
 
၆။ အစုိးရကလူတစ္စုုေကာင္းစားေရးအတြက္ အျခားသူမ်ား၏ ကုန္က်ေငြျဖင္႔အကူအညီမ်ား 

ေပးေနလွ်င္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ေႏွးေကြးေစလိမ့္မည္ 
 
၇။ အစုိးရေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွ ရရိွသည္႔အက်ိဳ းေက်းဇူးသည္ လြဲေျပာင္းမႈပမာဏထက္ နည္းသည္။ 

အခါတရံ မတန္တဆပင္ နည္းေနတတ္သည္။ 
 
၈။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုုိင္သည္႔ စီးပြားေရးစနစ္ ၀ါ ဗဟိုုကစီမံကိန္းခ်လုုပ္ကုုိင္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ 

ႏုိင္ငံေရးျဖင္႔အစားထုိးေသာေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳန္းတီးေစၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကုုိ 
ေႏွာင္႔ေႏွးေစသည္။ 

 



၉။ ၿပိဳင္ဆိုုငမ္ႈဆိုသုည္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသကဲ႔သိုု႔ အစိုးရအဖြ႔ဲတြငလ္ည္း 
အေရးႀကီးသည္။ 

 
၁၀။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ဟန္ခ်က္ညီေစသည့္ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ 
 
 
 
 
 

နိဒါန္း 
 
အစိုးရဟသူည္ အစားအစာႏွင့္ အနည္းငယ္ဆငတ္သူည္။ အစားအစာသည္ မရွိမျဖစ္ 
အေရးပါေသာ္ျငား အလွ်ပံယ ္ စားသုံးမိလွ်င ္ အဆီမ်ားျခင္း၊ အားအင္ကုနခ္န္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ အလားတူပင ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစုိးရသည္ ဓနၾကြယ္၀မႈ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ 
အစြမ္းထကသ္ည့္ အင္အားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္လြနက္ဲက ဲက်င္႔သုံးမိၿပီး မဆီေလ်ာ္သည့္ 
အလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြကမ္လိွ်င ္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကိ ုက်ဆင္းေစသည္။ 

ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားကိ ု ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ခ်မတွ္ပါက အစိုးရ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကိ ုမဲေပးသူမ်ားက နားလညထ္ားရန္ အထူးအေရးႀကးီပါသည္။ မၾကာခဏဆုိသလို 
လူအားလုံးတို႔က အဆိုုျပဳသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်ကမ္်ားတြင္ ယမိ္းယိုုငသ္ြားတတ္ၿပီး မူ၀ါဒ 
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈကို ုထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ ေမ႔တတ္ၾကသည္။ လူတုိ႔တြင ္
လက္ေတြ႕မက်သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိသည့္အခါ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင္႔ မလႊဲမေသြ 
ႀကံဳေတြ႔လာမည္ျဖစ္္သည္။ 

ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးလပု္ငနး္စဥ ္အလုုပလ္ုုပ္ပုံကိုမု်ားစြာကုုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ေစသည္။ 
ဤအခန္းတြင္ ဒီမိုကရက္တစ ္ ႏိုင္ငံေရးလပု္ငနး္စဥ္အား ဆန္းစစ္ရန ္ ေဘာဂေဗဒ ကိရိယာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္မ်ားမွာ ကတိျပဳထားသည္႔အရာမ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင္႔ 
ကြဲျပားတတ္သည္ကို ု ရွင္းျပမညျ္ဖစသ္ည။္ အစိုုးရမ်ားအေနျဖင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖဳန္းတီးေစၿပီး 
ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ၀င္ေငြနိမ္က်ေစမည့္ လုုပ္ရပ္မ်ား ဘာ႔ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္လိၾုကသည္ကိလုည္း 
ထည့္သြင္းေျပာဆုုိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုံးသတတ္ြင ္ ဘ၀အရညအ္ေသြးကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား တစိုုက္မတမ္တ ္လုပ္ေဆာင္ေစရန္ လမ္းညႊနေ္ပးသည္႔ အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
တင္ျပေပးသြားပါမည္။ 
 



၁။ တစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္မွ မပံ႔ပုုိးေပးႏုိင္သည့္ 
ကုန္စည္မ်ားကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ အစုိးရက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 
လူပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက တစ္ဦးကိ ု မထိခိုကေ္စရန ္ ထိန္းေၾကာင္းေပးသည္႔၊ တစ္ဦးခ်င္း 
လုုပ္လိုသုည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကိုုင္ရာတြင္၊ တိုုးတကမ္ႈရွိေအာင ္ ႀကံေဆာင္ရာတြင္ 
လြတလ္ပ္စြာ လုုပ္ကိုငုခ္ြင့္ေပးသည္႔၊ လုပ္အားျဖင့္ ရွာေဖြထားသည့္ အစားအစာကုိ 
ထိုုပုုဂၢိဳလ္၏ ႏႈတ္ခမ္း၀မ ွမလုယတူတသ္ည္႔ အစိုုးရမ်ိဳးသည္သာ အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး စြက္ဖက္မႈ 
နည္းေသာ အစိုုးရျဖစ္ၿပီး အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစသ္ည္ဟုလုည္း အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ 
ဆိုုႏုုိင္ပါသည္။ 

- ေသာမတစ္္ ဂ်က္ဖာဆန္ (THOMAS JEFFERSON) 
 
အစိုးရတစ္ရပ္သည ္လူမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (social cooperation) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စီးပြားေရး 
အက်ိဳးစီးပြား (citizens’ economic welfare)ကိ ု အဓိကနညး္လမ္း ၂ သြယ္ျဖင္႔ ျမွင္႔တင္ေပးႏိုုင္ပါ 
သည္။ ယင္းတိုု႔မွာ (၁) (ပိုင္ဆိုင္မႈွႏွင္႔ လြတလ္ပ္ခြင့္မ်ားသည ္သိမ္းပိုကု္ရယူျခင္း၊ လမိလ္ည္ရယူျခင္း 
သုိ႔မဟုတ ္ ခိုးယူျခင္းတိုု႔မွ မဟုုတသ္၍) လူတုိ႔၏ အသက၊္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ု
ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ (၂) ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိ၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ေစ်းကြက္သိုု႔ 
၀င္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ကုန္စညအ္ခ်ိဳ႕ကိ ုပံ့ပိုးျခင္းတိုု႔ ျဖစသ္ည္။ 

အစိုုးရမ ွ ကာကြယ္ေပးရမည္႔ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ခုိးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ရယူျခင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ထိ္န္းေၾကာင္းေပးျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုု႔  ပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံသားတိုု႔အၾကား ရနျ္ပဳမႈႏွင့္ ျပည္ပရန္မ်ားမွ ကာကြယရ္န ္
အလို႔ငွာ အစိုးရ၌ တရား၀င္ အင္အားအသံုုးျပဳခြင့္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကာအကြယ္ေပးရသည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင္႔ လတူစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိခိုက္ေစျခင္းမ ွ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း 
အျပန္အလနွ ္ သဟဇာတရိွစြာ ကူးလူးဆက္ဆေံစရန္အတြက ္ ဥပေဒစိုုးမိုုးမႈရွေိအာင္ 
ေဆာင္ရြကေ္ပးရသည္။ ယင္းဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အေျခခံအေဆာကအ္ဥတီြင ္ ပိုင္ဆိုင္မႈကိ ု ထိပါး 
က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားရန္မ ွ ကာကြယေ္ပးျခင္း၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ု ဘက္မလိုကု္ပ ဲ ဥပေဒအရ 
ထိန္းေၾကာင္းေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အခြနမ္်ားႏွင္႔ ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ားတြင္ ခြဲျခားက်င္႔သံုုးမႈကိုု 
ေရွာင္ရာွးျခင္းတိုု႔ ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ အကာအကြယ္ေပးလပု္ငန္းကိ ု ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ 
လပူုုဂၢိဳလ္အသီးသီးတိုု႔မွာ အလမိခ္ံရမည္ေဘးမွ ကင္းေ၀းမည္ဟု ု စိတ္ခ်စြာေနႏုုိင္ၾကသည္။ 
ဆိုုလိုသုည္မာွရွာေဖြထားသည္႔ ဥစၥာဓနကိ ုတစ္ကိယု္ေကာင္းဆန္ေသာ ႏိုုင္႔ထက္စးီနငး္ျပဳသူမ်ား ရန္မွ 
ျဖစ္ေစ၊ မ်ားျပားလွသည္႔ အခြန္မ်ား၊ မလိုအပသ္ည့္ စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ားျဖင္႔အစိုးရ၏ ရယူမႈရနမ္ွ 
ျဖစေ္စ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စသည္နည္းမ်ားျဖင္႔ မိမတိိုု႔ရွာေဖြထားသည္မ်ားကုုိ 
ေလ်ာ႔နည္းေစမည္႔ ေဘးအႏၲရာယ္မရွိဟု ု စိတ္ခ်လကခ္်ေနႏုုိင္ၾကျခင္း ျဖစသ္ည္။ ယင္းသုိ႔ 



အကာအကြယ္ေပးျခင္းေၾကာင္႔ ႏိုငင္ံသားတို႔အေနျဖင္႔ စိုက္ပ်ိဳးသမွ် ရိတ္သမိ္းခြင့္ရွိမည္ဆိုသုည္႔ 
အာမခံခ်ကတ္စ္ခ ု ရွိလာပါသည္။ ဤအခ်က္အတိုုင္းသာျဖစ္လွ်င ္ လူပုဂုၢိဳလ္တို႔သည ္ အလွ်ံပယ္ 
စိုက္ပ်ိဳးရတိသ္ိမ္းလာၾကၿပီး အက်ိဳးအားျဖင္႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြနး္လာပါမည္။ 

အစိုးရက အကာအကြယ္ေပးမႈ ညံ့ဖ်ငး္လွ်င ္ ျပႆနာမ်ား ျဖစလ္ာပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုင္မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ား (private ownership rights) ကိ ုရွင္းလင္းစြာ ဖြင့္ဆုိထားျခင္းမရွပိ ဲဥပေဒအရလည္း 
ထိန္းေၾကာင္းေပးမႈမရွလိွ်င္ အခ်ိဳ႕အုပုစ္ုုမ်ားသည ္ အျခားအုုပစ္ုမု်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ နိုုင္လိုု 
မင္းထက ္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လာပါလိမ္႔မည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ု မတရားသိမ္းပိုုက ္ ရယူျခင္း၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုအဖိုးအခမေပးပ ဲသုံးစြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ က်သင္႔ေငြ ေပးေခ်စရာ 
မလိုုပ ဲအျခားသူမ်ားအေပၚ သက္သကမ္ဲ႔ အျမတ္ထုတု္ခြင့္ျပဳလိကု္သည့္အခါ ေစ်းကြက္မ်ား အေနျဖင္႔ 
ထုတလ္ုုပ္မႈ အမွန္ကုနက္်စရိတက္ိ ု မသိႏုုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုငခ္ြင္႔ (property 
rights) အား ေလ်ာ႔တိေလ်ာ႔ရ ဲအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိ၍ ထိန္းေၾကာင္းမႈအားနည္းသည္႔အခါ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ကာကြယ္ေပးမႈ အားနည္းသြားျခင္းႏွင္႔ အလြနအ္ကြ်ံ သုံးစြဲျခင္းတိုု႔ ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ္႔မည္။ 

ေလထုႏွင့္ ေရထုအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ပိုင္ဆုိင္ခြင္႔ေပးရန္ မလြယက္ူသည္႔အျပင္ ပုဂၢလိက 
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအျဖစ္လည္း ဖလွယမ္ႈမျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေလထုႏွင့္ ေရထုညစည္မ္းမႈ အဆမတန္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ အံၾသစရာေတာ႔ မရွိေပ။ 

အစိုးရ၏ ဒုတိယအဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းျဖစသ္ည့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းရပ ္ (productive 
function) သည္ ေဘာဂေဗဒပညာရွငမ္်ားအေခၚ အမ်ားသံုုးပစၥည္း (public goods)မ်ား 
ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္း ျဖစသ္ည။္ ယင္းကုန္စညမ္်ားတြင္ အဓိက လကၡဏာ ၂ ရပ ္ပါ၀င္ရာ ယင္းတုိ႔မွာ 
(၁) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ျဖည္႔ဆည္းေပးသည္႔အခါ အျခားသူမ်ားလည္း အလိုအေလ်ာက္ 
အသံုုးျပဳလာႏုုိင္ျခင္း (၂) ေငြေပးေခ်ေသာ ၀ယ္ယသူုံးစြဲသူမ်ားအတြက္သာ ကန္႔သတ္ေပးရန္ 
(လံုု၀အျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္ေတာ္) ခက္ခဲျခင္း တိုု႔ျဖစ္ပါမည။္ ႏိုုင္ငေံတာ္ ကာကြယ္ေရး၊ 
ေရလႊမ္းမိုုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်ကမ္်ား၊ ျခငေ္လွ်ာ့ပါးေရး အစီအစဥ္ကဲသ့ုိ႔ေသာ ဥပမာမ်ားမွာ 
အမ်ားသံုုး ျပည္သူပိုုငပ္စၥည္းမ်ား၏ လကၡဏာမ်ား ရွိၾကသည္။ 

ပုဂၢလိကလုပင္န္းမ်ားအေနျဖင္႔ အမ်ားသံုုး ျပည္သပူိုုင္ပစၥည္မ်ားအား ထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်ရန္မွာ 
လြန္စြာခက္ခဲပါသည္။ ျပည္သပူိုုငပ္စၥည္းတစ္ခု၏ သေဘာသဘာ၀အရ ပုဂၢလိက လုပင္န္းတစ္ခုသည ္
ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းလက္ခံျခင္းတုိ႔အၾကား သီးသန္႔ခ်ိတ္ဆက္မႈ ထားရွိရန ္ မလြယက္ူေပ။ 
ယင္းအခ်ကေ္ၾကာင္႔ စားသုံးသူအေနျဖင္႔ ကုန္စည္ သို႔မဟတု ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယရူန္ အေၾကာင္း 
မရိိွေပ။ အမွန္တြင ္ အျခားသူမ်ား ၀ယ္ယလူွ်င ္ မိမကိလည္းအလကား ရယူသံုုးစြဲႏိုုင္ျခင္းေၾကာင္႔ 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ေဆာကလ္ုုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ေရႀကီးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရနအ္တြက္ 
ဆည္တစ္ခု ေဆာက္သည္ဆုိပါဆိုု႔။ အဖိုးအခ ေပးေခ်သည့္ သူမ်ားသာ ေရႀကီးမႈမ ွ ကင္းေ၀းေစၿပီး 
မေပးသည္႔သူမ်ားအား ယင္းအက်ိဳးခံစားခြင္႔ မေပးရန ္ မျဖစ္ႏုိငေ္ခ်။ ယင္းအခကအ္ခဲကိ ု
သိနားလညထ္ားေသာေၾကာင္႔ အက်ိဳးခံစားရမည့္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီမံကနိ္း 
ကုန္က်မႈမ်ားကိ ု စိုုက္ထုတု္လိုုစတိ ္ မရွိတတ္ၾကေခ်။ လူတိုင္းက ”အျခားသ”ူ အား ေပးေဆာင္ေစလို ု



တတ္ၾကသည္။ ထိုအုခါ အက်ိဳးေက်းဇူးသည ္ ကနု္က်စရတိထ္က ္ ပိုမ်ားသည္႔တိုုငေ္အာင္ 
ယင္းစီမကံိနး္သည ္အထေျမာက္ေတာ႔မည ္မဟုတေ္ပ။ 

ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင ္ ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ရယူျခင္းတို႔အၾကား အခ်ိတ္အဆက္လုုပ္ရန္ 
လြယက္ူပါသည္။ သငက္ ေရခဲမုန္႔၊ ကားတစ္စီး၊ ဒီဗီြဒီစက္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားစြာအတြက္ 
ေငြမေပးေခ်လွ်င ္ ထတု္လုပ္ပံပ့ိုးသူမ်ားကလည္း သင့္အား အလကားေပးမည္ မဟုတ္ဘ ဲ
ေငြေပးေခ်သည့္ အျခားသူမ်ားထံမလွည္း သူတိုု႔၏ ၀ယယ္ူသံုုးစြဲမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးကိ ု အေခ်ာင္ 
မရႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားသံုုးပစၥည္း အနညး္ငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ပစၥည္း၏ 
သေဘာသဘာ၀ကုုိယ္၌က ေပးေခ်မႈႏွင့္ ရယူမႈခ်ိတ္ဆက္ရန ္ခက္ခဲသည့္အခါ ႏိုင္ငသံားတုိ႔အေနျဖင္႔ 
အစိုးရေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားမွ အက်ိဳးရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အမ်ားသံုုးျပည္သူပိုု္င္ 
ပစၥည္းမ်ားအား အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးျခင္းဆိုသုည္မွာ ေအဘရာဟမ္ လငက္ြန္းေျပာဆိုုခဲ႔စဥ္က 
သူ႔စိတ္ထဲတြင္ရွိသည္႔ အတိုုင္းပင ္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ”လူထထုဲမ ွ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင္႔ လံုုး၀ 
မစြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ေသာ သိုု႔မဟုုတ ္ ေကာင္းမြန္စြာ မေဆာငရ္ြက္ႏုုိင္ေသာ ျပညသ္ူတိုု႔လုုိလားသည္႔ 
မည္သည္႔ကိစၥရပ္ကိုုမဆို ု စီမံေဆာင္ရြကေ္ပးရန္မွာ အစိုုးရတစ္ရပ္၏ တရား၀င္ရည္မွန္းခ်က ္
တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။”၂  

အေမရိကန္ျပည္သတူိုု႔သည္ အစိုးရအေပၚ ႀကိဳက္လိကု္၊ မႀကိဳက္လိကု ္ သေဘာရိွသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ု ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စအုစိုးရအား လုုပ္ပိုုငခ္ြင္႔ 
ကန္႔သတ္ေပးထားသည္။ ရာစုႏွစ္တစ္ခထုကပ္ိုု၍ ဖြဲ႔စည္းပံုုတြင ္ ေဖာ္ျပသည့္အတိငု္း 
ကာကြယ္ေပးသည့္ အကန္႔အသတမ္်ားႏွင့္ အက်ိဳးျပဳသည္႔ အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္း အစိုးရအား 
ေဘာင္ခတထ္ားခဲ႔သည္။ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ႀကီးသည ္ အစုိးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း (ဥပမာ ၁၉၃၀ခုႏွစ္တြင ္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို ု သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင္႔ 
အေကာက္ခြန္မ်ား အဆမတန္ တိုးျမွင့္ေကာက္ချံခင္း၊ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင ္ အခြန္အား အဆမတန္ 
တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္း) အစိုးရအခန္းက႑ကိ ု မ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕ခဲ႔သည္။ ၁၉၆၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ 
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားက အစိုးရအေနျဖင္႔ အရာအားလုုံးလိုုလုုိတြင ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္ဟ ု
ထင္ျမငလ္ာခဲၾ့ကသည္။ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားက ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိ ု ပေပ်ာက္ေစျခင္း 
မရွိလွ်င္ေတာင္မ ွ အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ခ်ေပးလိမ့္မည ္ ထင္ျမငခဲ္႔ၾကသည။္ ေဆးကသုမႈအစီအစဥ ္ ၂ 
ရပ္သည ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက ္ အခမဲ ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးႏုုိင္လိမ့္မည္ဟု ု ထင္ျမင္ခဲ႔ၾကသည္။ ဘတဂ္်က္လိေုငြျပမႈမ်ားသည ္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို 
လႈ႔ံေဆာ္ေပးၿပီး အလုပလ္က္မဲ့ႏႈန္းကို ေလွ်ာခ့်ေပးလိမ္႔မည ္ ထင္ခဲ႔ၾကသည္။ အစိုးရက ယင္း၏ 
အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အက်ိဳးျပဳေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားထက ္ မ်ားစြာေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည္။ သို႔ေသာ္ ရလဒ္မ်ားက ကတမိ်ားေလာက ္အထင္ႀကးီစရာ မရွိခဲ့ေခ်။ 

၁၉၈၀ တြင္ အစုိးရအခန္းက႑တုိးခ်ဲ႕ရာမွ ျဖစ္ေပၚသည့္ စြမ္းရည္မထေိရာက္ျခင္းႏွင့္ 
ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင္႔ အစိုးရအေပၚ လူထု၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈမာွ ေအးစက္သြားခဲ့သည္။ 
အက်ဳိးဆကအ္ားျဖင့္ အစုိးရအေနျဖင္႔ အစိုုးရပါ၀င္မႈမ်ားစြာ ျပန္ရုုတ္ခဲ့ရသည္။ ဆယ္စႏုွစ္ ၂ ခုနီးပါး 



အစိုးရအရြယ္အစား ေလွ်ာ့ခ်မႈ ျဖစေ္ပၚခဲ့ၿပီး ကာလတိအုတြင္း ဘတ္ဂ်က္အား မွ်ေျခအေနအထားသုုိ႔ 
ျပန္ေရာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ခဲ႔သည္။ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိငု္းပင ္စီးပြားေရးတုိးတကမ္ႈ ရရွိခဲ႔သည။္ 
ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္ အစိုးရလကထ္ကတ္ြင ္ ယင္းအေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲသြားျပန္သည္။ အစိုးရ၏ 
အခန္းက႑ကိ ု တဖနတ္ိုးခ်ဲ႕ခဲ႔ၿပီး အစိုးရအသုံးစရိတ ္ ျမင့္မားလာသလုုိ ပုုဂၢိလိကက႑တြင္လည္း 
ပိုုမိုုပါ၀ငလ္ာျပန္သည။္  

အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ ေလ်ာတ့ိေလ်ာ႔ရဲႏိုုင္သည့္ ေငြေခ်းငွားမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔အတ ူ
ေစ်းကြက္တြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို ု မ်ားေစေသာ ခ်ဲ႕ကားသည္႔ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ (expansionary 
monetary policy) ေၾကာင္႔  အေၾကြးရယူသံုုးစြဲမႈကို ုမ်ားေစၿပီး၊ ေစ်းႀကီးအိမမ္်ား အပါအ၀င္ ၀င္ေငြႏွင္႔ 
ခ်ိန္လွ်င ္ မတတ္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ား၀ယ္ယူျခငး္ကိုု ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။ အက်ိဳးအားျဖင့္ ေပါငႏ္ွံ 
ေခ်းငွားမႈ စံႏႈန္းမ်ားကိုု ေလ်ာ႔ခ်ေပးသည္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔ အေၾကြးသံုးစြဲမႈ ေဖာင္းပြလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အား ေဖာင္းကားလာေစခဲ႔သည္။ သိုု႔ရာတြင္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ 
ေၾကြးလည္ပင္းခိုုက္မႈ၊ အေၾကြးေပးရန္ ပ်က္ကြကမ္ႈႏႈန္း ျမင့္မားမႈ၊ ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္း စသည့္ 
စီးပြားေရး ၿပိဳဆင္းမႈဆသီုိ႔ ဦးတညေ္ပးသည့္ အေျခအေနမ်ားကုုိ ဖန္တီးခဲသ့ည္။ အၾကပ္အတည္း 
ျဖစ္ရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ အစုိးရမူ၀ါဒမ်ား ျဖစသ္ည္႔တိုုင္ေအာင္ အစိုးရက အၾကပ္ 
အတည္းကိ ုတုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရအရြယ္အစားႏွင့္ အခန္းက႑ကုိ ထပ္မတံိုးခ်ဲ႕ခဲ႔ျပန္သည္။ 
အဆိုုပါေျဖရငွ္းခ်က္မာွ ဟာစီးပြားပ်က္ကပအ္တြင္း ျဖစ္ခဲ့သည့္အတိုငး္ တစ္ပံုုစံတညး္ပင္ျဖစ္သည။္ 

ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သည္ကိ ု ေကာင္းစြာ 
နားလည္ေစႏိုင္သည္။ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္သည ္ မ်ကက္န္း စိတက္ူးယဥ္ဆနမ္ႈကိ ု လကေ္တြ႕ 
က်ေသာ ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစားထုိးေပးသည္။ လက္ေတြ႕က်က် ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားမွာ ေပ်ာ္စရာ 
ေကာင္းသည္ေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရႏွင္႔ ဒီမိုကေရစစီနစ္တစ္ခ၏ု မက္လုံးဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပုံကို ုနားလည္းသေဘာေပါက္ထားပါက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက ္အသံုုးခ်ႏိုုင္သည္႔ 
ကိရိယာတစ္ခုုျဖစ္သည္႔ အစိုုးရသည ္ မည္မွ် လုပု္ေဆာင္ႏုုိင္မည္၊ မညသ္ည္႔႔အကန္႔ မ်ား ရွိသည္ကိုု 
သိရွိသေဘာေပါက္ေစမည္ ျဖစသ္ည။္ 
 
 
၂။ ႏုုိင္ငံေရးမဲဆႏၵျဖင္႔ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္္မွ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႔ 

အေျခခံအားျဖင္႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီး စီးပြားေရးသုုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ေစ်းကြက္သည္ စီးပြားေရး 
တုုိးတက္ေစရန္အတြက္ ပုုိ၍စိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။   

 
ဒီမုိကရကတ္စ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပက္ိ ု စံျပဳလိုုသည္႔ သေဘာရိွၾကသည္။ လူမ်ားစု 
ေထာက္ခံသည့္ မူ၀ါဒတစ္ခုသည ္ အလိုအေလ်ာက္ ခိုင္မာေကာင္းမြန္သည့္အလား အခ်ိဳ႕က 
ျပဳမူေျပာဆိုတုတ္ၾကသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အခ်က ္ (၁) အစိုးရ လုပ္ငနး္ေဆာင္တာမ်ားကုုိ 
သိမ္ပိုုးရြက္ေဆာင္မည့္ ကိုယစ္ားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင္႔ အခ်က ္ (၂) 



စီးပြားေရးအား စီစဥ္၊ ညႊန္ၾကား၍ ထနိ္းခ်ဳပ္ျခင္း တိုု႔အၾကား မဲေပးရာတြင္ ခြဲျခားသိျမငဖ္ိုု႔ လုုိပါသည။္ 
အခ်က ္(၁)မွာ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္မႈရွေိသာ္လည္း အခ်က ္(၂)မွာမ ူအားမေကာင္းပါ။ 

ႏိုုင္ငံေရးလုုပင္န္းစဥဆ္ိုသည္မွာ လတူစ္ဦးခ်င္းတို႔က စုေပါင္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးျခယမ္ႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကၿပီး လုပ္ငနး္ေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အသြင္တစ္ခုမွ်သာ 
ျဖစ္သည္။  အစိုးရဆိုသုည္မွာ ျပႆနာတစ္စံုုတစရ္ာ ေပၚေပါက္လာတိုုင္း အားထားႏုုိင္သည္႔ ကုုထံုုး 
မဟုုတ္ေပ။ အစိုုးရအား ေရြးေကာက္ခံႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖင္႔ လည္ပတ္ေနသည္႔တိုုင ္ အစိုုးရ 
လုုပ္ရပ္မ်ားသည ္ အမနွ္တကယ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလိမ္႔မည္ဟု ု တထစ္ခ်မေျပာႏုုိင္ေပ။ အစိုးရမ်ားက 
သူတို႔အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလိုသုည့္ က႑မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယက္်ိဳးရွာ အုပစ္ုုမ်ား 
အတြက ္ အရငး္အျမစ္မ်ား ခြဲေ၀သံုုးစြဲေပးေနသည့္အခါ ယင္းအခ်က္မာွ ပိုု၍ပင္ 
မွန္ကနတ္တေ္လသည္။ 

လအူမ်ားစုႀကိဳကသ္ည္႔ မူ၀ါဒတိငုး္ အၿမဲေကာင္းမြန္၍ မိမိတိုု႔အား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည ္
မဟုတ္ပါ။ မဲေပးသ ူ ၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ရိုုးရွင္းသည္႔ စီးပြားေရးတစ္ခုကိ ု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မဲေပးသ ူ ၃ 
ဦးက အသားတင္အျမတ ္၂ ေဒၚလာစီ က်န္ၿပီး အျခား ၂ ဦးက အသားတင္ကုနက္်ေငြ ၅ ေဒၚလာစီ 
က်ခံရမည္႔ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုကို ု ေထာက္္ခံသည္ ဆိုုပါစိုု႔။ ေပါင္းစပ္ၾကည့္လွ်င ္ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ 
အသားတင္ အျမတ ္ ၆ ေဒၚလာရိွၿပးီ အသားတင္ကုန္က်မႈ ၁၀ ေဒၚလာ ရွိသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ 
စုုစုုေပါင္းႏွင္႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနၿပီး ၅ ဦးပါအဖြဲ႕အား ဆုုတယ္ုုတ္ေစသည္။ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ လူမ်ားစု 
မဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္လွ်င ္၃ မဲ ၂ မဲျဖင့္ အဆိုေအာင္ျမင္ရေတာမ့ည။္ မဲေပးသူအေရအတြကအ္ား လူ ၅ ဦးမွ 
၅ သန္း သို႔မဟုတ ္ သနး္ ၂၀၀ အထ ိ တုိးျမွင့္ၾကည့္လွ်င္လည္း အဆိုုပါအခ်က္မာွ မေျပာင္းလဲပါ။ 
ယင္းအခ်ိဳးအစားအတုုိငး္ အသားတင္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ကုန္က်မႈတို႔ကိုု တိုုးျမွင္႔ၾကည္႔လွ်ငလ္ညး္ 
အဆိုုပါအခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲမသြားပါ။ အဆိုုပါ ရိုုးရွင္းသည္႔ ဥပမာက ျပသသြားခ့ဲသည့္အတိုငး္ပင္ 
လူမ်ားစုမဲျဖင္႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်ကခ္်ျခငး္သည ္ မလုိလားဖြယ ္ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ား ထြက္ေပၚမည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ုလုုပ္ေဆာင္ေစတတ္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြက ္ အဓကိပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရကစ္ီနည္းအရ ႏိုင္ငံေရး 
အကြက္ခ်ပံုုႏွင္႔ ေစ်းကြက္၏ လုပေ္ဆာင္ခ်ကတ္ို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္္ၾကည္႔ပါက အသံုုး၀င္ေပလမိ္႔မည္္။ 
ယင္းသိုု႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ေအာကပ္ါအခ်က ္၃ ခ်ကက္ိ ုမ်က္ေျခမျပတ္ရန ္အထူးအေရးႀကးီသည္။ 
 
ပထမအခ်က္မွာ ေစ်းကြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ဖလွယ္ျခင္းတြင္ အေျခခံေသာ္လည္း လူမ်ားစုအုုပ္ခ်ဳပ္သည္႔စနစ္သည္ အစုိးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ 
အေျခခံျဖစ္သည္။ ဒီမုိကရကတ္စ ္ အခင္းအက်င္းတြင္ တိုကရ္ိကု္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ခ ံ
ကိုယ္စားလယွ္မ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ လူမ်ားစုက မူ၀ါဒတစ္ရပ ္ ေရြးခ်ယခ္်မွတသ္ည့္အခါ 
လူနည္းစတုို႔က ခါးခါးသီးသီး သေဘာမတူလွ်ငေ္သာ္မွ ေထာကခ္ံမႈေပးၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ 
ေဘ့ေဘာအားကစားရံုအသစ္ ေဆာက္လုုပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ယာအေထာက္အပ႔ံ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ 
ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီအား ေဒ၀ါလီမခံရေအာင္ ေငြေၾကးစုုိက္ထုတု္ေပးရန္ျဖစ္ေစ လူမ်ားစု 



မဲေပးလွ်င ္ လူနည္းစတုို႔က သူတို႔အတြက ္ ထိခိကု္မႈရွိေနေစကာမူ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေျမာကရ္န္ 
အတြက ္အခြန္မ်ား မလႊဲမေရွာငသ္ာ ေပးေဆာင္ၾကရသည။္ အခြန္ေကာက္ခံႏုုိင္သည္႔။ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ထုတ္ျပနႏုုိ္င္သည္႔ အစိုုးရ၏ အခြင့္အာဏာမွတဆင္႔ လူမ်ားစုတိုု႔သည ္လူနည္းစအုေပၚ အက်ပက္ိုင္ 
လာႏုုိင္ၾကသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေစ်းကြကက္ ခြဲေ၀က်င့္သုံးသည့္အခါတြင္မူ ယင္းသုိ႔ 
အက်ပက္ိုငခ္ြင့္အာဏာ မရွိေတာေ့ခ်။ အစုအဖြဲ႕အားလံုး သေဘာတညူီမႈ မရလွ်င ္မညသ္ည္႔ေစ်းကြက္ 
အေျပာင္းအလဲမွ် မျဖစ္ေပၚလာေပ။ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ေစ်းျမွင္႔၍ ေရာင္းခ်ႏုုိင္ေသာ္လညး္ 
မည္သူ႔ကိုုမွ် ၀ယ္ယူအသံုုးျပဳရန္ အတင္းအက်ပ္ ခိုုင္းေစ၍ မရေပ။ ေျပာရလွ်င ္ အစိုုးရအကအူည ီ
မပါဘ ဲလည္ပတ္ေနေသာ ပုုဂၢလကိလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ၀ယ္ယူမည္႔ ေဖာကသ္ညမ္်ား ရရွိလုုိလွ်င ္
ေစ်းႏႈန္းႏွင္႔ တန္သည္႔ ပစၥည္းႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ေပးရမည္ ျဖစသ္ည။္ 
 
ဒုတိယအခ်က္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း 
ေကာင္းစြာ သိရိွသေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္အတြက္ မက္လံုးအနည္းငယ္သာ ရိွသည္။ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္႔ ကစားပြဲတြင္ လူတစ္ဥးီတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အဆုံးအျဖတ္ 
ေပးႏုိင္စြမ္း မရွိေခ်။ သာမာန္ မဲအႏၵရွင္တစ္ဦး၏ မဲတစ္မဲက ႏိုင္ငံအႏံွ႔က်င္းပသည့္ ေရြးေကာကပ္ြဲတြင ္
အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏုုိင္သည္ထက ္ မဲရုံသြားရာလမ္းတြင္ ရတု္တရက ္ မိုုးႀကိဳးပစ္ခံရႏိုုင္သည္႔ အခြင္႔ 
အလမ္းက ပိုုမ်ားပါသည္။ ဤအခ်ကက္ိ ု နားလည္ထားလွ်င ္ မဲဆႏၵရွင္အနည္းစုုသာ ေလးနက္ေသာ 
မဲတစ္ျပားေပးဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင္႔ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းကိုု ေလ့လာရန္ အခ်ိနႏ္ွင့္ 
စြမ္္းအားမ်ာစြာ သံုုးစြဲမည ္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုကမူ (ရုပ္ျမငသ္ံၾကား ၾကည့္ရႈျခင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ 
စကားေျပာျခင္း၊ သို႔မဟတု ္ ရုံးတြင္းေဆြးေႏြးျခင္း) စသည္႔ လုုပ္ရပ္မ်ားမွ သိရွလိာေသာ သတငး္ 
အခ်က္အလက္မ်ား အေျချပဳ၍ မဲေပးၾကသည္။ ဆိုုခဲ႔ပါ မကလ္ုံးမ်ားေၾကာင့္ မဲေပးသူအမ်ားစုမာွ 
ကိုယ္စားလယွ္ေလာင္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က ္ သုိ႔မဟုတ ္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက (စိုက္ပ်ဳိးေရး 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမွသည ္ ကုန္သြယေ္ရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအထိ) စးီပြားေရးစနစ္အေပၚ မည္သုိ႔ 
သက္ေရာက္မည္ကို ုမသသိည္မွာ အံံ႔ၾသစရာ မဟုတု္ေတာ႔ေပ။ ယင္းအား ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက 
ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ လ်စ္လ်ဴရႈမႈရလဒ္ (rational ignorance effect) ဟုုေခၚဆိုုၾကသည္။ 

မဲေပးသူမ်ားတြင္ အခ်က္အလက ္ ခိုုင္ခိုု္င္မာမာျဖင္႔ ေရြးျခယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန ္
အားနည္းျခင္းသည ္ ပုဂၢလိကေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း စားသုံးသူမ်ား၏ မက္လုံးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥလ္ွ်င္ 
သိသသိာသာ ကြာျခားေနသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ က်င္လည္ေသာ စားသုံးသူမ်ား (market 
consumers) သည ္ သူတို႔၏ ေငြေၾကးမ်ား မညသ္ုိ႔သုံးစြဲမညက္ို ု ကိုုယပ္ိုုင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ေရြးခ်ယ္မႈညံဖ့်င္းလွ်င ္ ညံံ႔ဖ်င္းသည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ု သူတို႔ 
ကိုယတ္ိုင ္ခံစားၾကရသည္။ ထိုုအခ်က္ေၾကာင္႔ စားသံုုးသူမ်ားအေနျဖင္႔ အခ်က္က်က် ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပရ္န္၊ သူတို႔ေငြမ်ားအား လိမၼာပါးနပ္စြာ သုံးစြဲရန္ စိတ္အားထကသ္န္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
စားသုံးသူမ်ားက ကားတစ္စီး၊ တိုကခ္န္း တစ္ခနး္၊ တစက္ုိယ္ေရကြန္ျပဴတာတစ္လုံး၊ ကိုယက္ာယ 



အားကစားရံုအဖြဲ႕၀င္ သုိ႔မဟုတ ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အသံုုးအေဆာင္မ်ားကို ု ၀ယယ္ူရန္ 
စဥ္းစားၾကသည့္အခါ အခ်က္အလက ္စံုုစံုုလငလ္င ္သိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္တတၾ္ကသည္။ 
 
တတိယအခ်က္မွာ ေစ်းကြက္က လူပုုဂၢိဳ လ္အသီးသီးအား ကြဲျပားျခားနားခြင္႔ ေပးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ တူညီသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္မ်ိဳ းတည္းသာ ေပးသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င ္ အစိုးရ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည ္ ”အားလုံးအတြက ္တစ္ရြယ္တညး္” ရလဒ္ကိသုာ ျဖစ္ေစသည္။ ေစ်းကြက္ကမူ 
လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက ္ သူတိုု႔အလုိရွိရာကိုု ေရြးခ်ယ္ေစသည္။ ဥပမာ 
ေက်ာင္းပညာသင္ျခင္းကိ ု အစိုးရက ပံ့ပုိးသညထ္က္ ေစ်းကြကမ္ွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ 
အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားက ဘာသာေရး တန္ဖိုးထား သင္ၾကားေပးသည္႔ ေက်ာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ၾကမည္။ 
အျခားမိဘမ်ားက ေလာကီေရး ဦးစားေပးသည္႔ ေက်ာင္းအား ေရြးခ်င္ေရြးမည္၊ အျခားမိဘမ်ားက 
အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႔စရိုုက ္ စုံလင္မႈ သို႔မဟုတ ္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ 
ျပင္ဆင္ေပးသည္႔ ေက်ာင္းကိုု ေရြးခ်ယ္ၾကမည။္ ပညာေရး ၀ယ္ယလူိုသ ူအသီးသီးတုိ႔သည ္အလိရုွိရာ 
ပညာေရးစနစ္ကိုု ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္မ်ားက အခ်ိဳးအစားအလိကု္ 
ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ကို ု ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ မိမိတို႔အႀကိဳက္ႏွင္႔ ကိုုက္ညမီည့္ ကုန္စညႏ္ွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ ရွိေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ားစုက သူတိုု႔၏ ဆႏၵမ်ားအတိုုင္း အျခားေသာ 
လူနည္းစမု်ားကိုု ေထာက္ခံေစသည္႔အခါ မလႊဲမေသြ ျဖစလ္ာတတ္သည့္ ပဋိပကၡတို႔မွလညး္ 
ေရွာင္ရာွးႏုိင္သည္။ 

အက်ိဳးရွသိည့္ လုပ္ငနး္စီမံကိန္းမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အက်ိဳးမရိွသည္႔ လုုပ္ငန္း 
စီမံကိန္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကည္မညဆ္ိုုသည္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားႏွင္႔ ပတသ္က္၍ အစိုုးရႏွင္႔ ေစ်းကြက္ 
အၾကားတြင္ မက္လံုုးကြာျခားပံုကို ု ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည္႔ရသညမ္ွာ ဗဟုုသုတုရပါသည္။ အေစာပုိငး္က 
ေလ့လာသည့္အတုိင္း စားသံုုးသူမ်ားက ကုုန္ပစၥည္းႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား တန္ဖိုုးထားၿပီး 
ထုတလ္ုပ္မႈကုန္က်စရတိ္ထက ္ ပိုေုပးပါက လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အက်ိဳးအျမတ ္ ရရွိလာပါသည္။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင္႔ စားသုံးသမူ်ားက ကနု္ပစၥည္းတစ္ခုအား တနဖ္ိုုးမထားဘ ဲ ကုနက္်စရိတ္ 
ကာမိေအာငပ္င္ မေပးလိပုါက အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု တလြဲအသုးံခ်မိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အရႈံးဒဏ ္
ခံရမည ္ ျဖစသ္ည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ အျမတ-္အရႈံး စကယ္ႏၱရားသည္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား အက်ိဳးရွိသည့္ အလုပ္မ်ားသုိ႔သာ တြနး္ပိုု႔ေပးၿပီး အက်ိဳးမရိွသည့္ အလုပ္မ်ားမွ 
ဆြဲထုုတသ္ြားသည္။ 

မဲဆႏၵမ်ားမွွတဆင့္ ထိနး္ခ်ဳပ္သည္႔တိုုင္ေအာင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ေစၿပီး 
အက်ိဳးမရိွသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆြဲထုတု္ေပးသည့္ အရႈံး - အျမတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မွာ ႏိုုင္ငေံရး 
ျဖစ္စဥ္တြင ္ မရွိေပ။ ယင္းအစား ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျဖင္႔ အကန္႔အသတမ္်ားသာ မရွိလွ်င္ 
ေရြးေကာကခ္ံပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္ လူပုဂုၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ထမံွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု ယူငင္သံုုးစြဲကာ လူမ်ားစု၏ 
မဲမ်ားရရိွေအာင္ မဲ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ၾကသည္။ ဆိုုရိုုးစကားရွိသလိုုပင ္ပီတာထမံ ွယူၿပီး ေပါလက္ိ ု
ေပးပါက ေပါလ္၏ ေထာက္ခံမႈ မရဘ ဲေနပါ႔မလား။ 



အတိုုင္းအဆမ်ားစြာအထိပင္ ေခတသ္စ္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာေသာ မိတ္ဖက ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလနွေ္ငြေၾကးထည္႔၀င္ျခင္း၊ လစာေကာင္းေကာင္းေပးသည္႔ အလုပု္ 
အကိုုင္မ်ားေပးျခင္းႏွင္႔ ႏိုုင္ငံေရးအာဏာပုုိင္မ်ားအား တနည္းနည္းျဖင္႔ ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း တိုု႔ျဖင္႔ 
ျပည္႔ႏွက္ေနသည္။ ထိုုသုုိ႔ကူညီျခင္းျဖင္႔ ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား ရရွိေအာင္၊ အစိုုးရ၏ သံုုးစြဲေရး 
အစီအစဥမ္်ားတြင္ လုပု္ကြက္မ်ားရရွိေအာင္၊ အက်ိဳးတူအုုပ္စုုမ်ားကို ု မ်က္ႏွာသာေပးသည္႔ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲေပးလာေအာင္ စသည္႔ ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ားျဖင္႔ အလွဲအထပ ္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ အရင္းအျမစ္မ်ားသည ္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာသာရေအာင္ လုုပ္သည္႔ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ပိုမိုုကုုန္ဆံုုးသြားၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုထုတလ္ုပသ္ည္႔ဘက၊္ အရည္အေသြး 
ပိုုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္႔ဘကသ္ုိ႔ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာ သံုုးစြဲျဖစ္ေတာ႔သည္။ 
အခြန္မ်ား ျမင္႔တကလ္ာၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးခံရသည္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ႏွင့္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)က စားသံုုးသူမ်ားအတြက ္ အက်ိဳးရိွသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားထက ္ စီးပြားေရး ပိုုမိုခု်ဲ႕ထြင္လာႏုုိင္ၾကသည္။ အဆိုုပါမကလ္ုံးအေနအထားေၾကာင္႔ 
အရင္းအျမစ္မ်ား အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်မႈကို ု ထိခုုိက္ေစၿပီး အက်ိဳးမရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
အားေပးေနျခင္း ျဖစသ္ည္။ ထိုမုွတဆင္႔ ၀င္ေငြအဆင့္အတန္းမ်ားမွာလညး္ အလားအလာ 
ရွိသညထ္က ္မ်ားစြာနိမ္႔က်ေနေပလမိ္႔မည။္ 

အေမရိကနႏ္ိုုင္င ံ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားက ဒီမိုကရကတ္စ္အစိုးရသည္ပင္ 
မလိုလားအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ား လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အစိုးရ၏ စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ႏုုိငမ္ႈ အခန္းက႑တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ထည့္သြင္းခဲၾ့ကသည္။ 
ဗဟိုအစိုးရမ ွ ေကာက္ခံႏုုိင္သည့္ အခြန္ႏွင့္ သုံးစြဲမႈအခြင့္အာဏာ တို႔ကိုလည္း (အခန္း ၁၊ ပုုဒ္မ ၈ 
တြင)္ သတမ္ွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အျခားအခြင္႔အာဏာမ်ား အားလုံးကိ ု ျပညန္ယ္မ်ားႏွင္႔ လူထုုသို႔ (၁၀ 
ႀကိမ္ေျမာက ္ ျပင္ဆင္ခ်ကအ္ရ) ခြဲေ၀ေပးခဲ႔သည။္ (အခန္း ၁၊ ပုုဒ္မ ၁၀ အရ) သေဘာစာခ်ဳပ္ပါ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ု ထိခိုက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းက်င့္သုံးျခင္း မျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေအာင္လည္း 
ျပည္နယ္မ်ားကို ု တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပုုဂၢလကိပိုုင္ဆိုငု္မႈမ်ားအား ”တန္ရာတနေ္ၾကး 
ေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႔ပုိင္အျဖစ္ သိမ္းယူျခင္း” မျပဳလုုပ္ရန ္ ပဥၥမေျမာက ္ ျပင္ဆင္ခ်ကက္ 
တားျမစ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အခ်ိန္ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင္႔အမွ် ဗဟုုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားက လူအမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုငုသ္ည္႔ အစိုးရ၏ လုုပ္ရပမ္်ား 
အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ားအား ေျဖေလ်ာ႔ေပးသလုုိ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ဆကလ္က္၍ ဒီမိုကရကစ္ီ 
ႏိုင္ငံေရးျဖစစ္ဥ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အေသးစိတ ္ခြဲျခမ္းေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ 
ၾကြယ၀္မႈတိုု႔ကိုု ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ေအာင္ မည္ကဲ႔သိုု႔ မြမ္းမံျပငဆ္င္ေပးရမည္ကို ု ေလ႔လာ 
သုံးသပမ္ည္ ျဖစ္သည္။ 
 
၃။ အစုိးရ စရိတ္စကမ်ားသည္ အခြန္သက္သက္ မဟုတ္ေပ။ 
 



အစိုးရကနုက္်မႈမ်ားသည္အခြန္သကသ္က္မွ်သာ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက မၾကာခဏ 
ေျပာဆိတုတၾ္ကသည္။ ေပးေဆာင္သည့္ အခြန္မ်ားက အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က ္ သုိ႔မဟုတ ္
မူ၀ါဒကုနက္်မႈမ်ား၏ တစတိ္တပိုငး္မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်မႈတစ္ခုလုံးမဟတု္ေသးေပ။ 
ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခု၏ု ကုန္က်မႈဆိသုညမ္ွာ ယင္းကိ ု ထုတလ္ုပ္ရနအ္တြက ္  စြန္႔လိုကရ္သည့္ 
အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသညလ္ည္း ထုိနည္းတူစြာပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ အခြန္မ်ား 
ေကာက္ခံၿပီး ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည့္အခါ ကုန္က်မႈ ၃ မ်ိဳး ရွိသည္။ 
 
ပထမကုုန္က်မႈမွာ အစုိးရကပံ့ပုိးသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သုုံးစြဲခဲ႔ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ထုုတ္လုုပ္ရာတြင္ အသုုံးမျပဳရေတာ႔ေပ။ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖင္႔ကာကြယ္ေရး၊ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ား၊ ဒုံးက်ည္မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ 
သို႔မဟုတ ္ အျခားအစုိးရစီမကံိန္းမ်ားတြင္ သံုုးစြဲခဲ႔သည္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု အျခားနညး္လမ္း 
တစ္ရပ္ရပ္ျဖင္႔ ေျပာင္းလဲသံုုးစြဲႏုုိင္သည္။ ယငး္အရင္းအျမစ္မ်ားအား အစိုုးရက႑၌ ကုန္စညမ္်ား 
ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ အသံုုးမျပဳလွ်င ္ပဂုၢလိကက႑တြင္ သံုုးစြဲနုိင္မည ္ ျဖစသ္ည္။ ယင္းကနု္က်မႈမ်ားအား 
အခြန္မ်ားျဖင့္ က်ခလံုုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ျပည္သူ႔က႑ အမ်ားသံုုးပစၥည္းကိ ု လက္ရွိအခြန္မ်ား၊ 
အစိုးရေၾကြးၿမီမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြစကၠဴရိုုကထ္တု္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း ျဖစ္သည။္ အစိုးရ၀ယ္ယူ 
သံုုးစြဲမႈ ပမာဏကုိ ေလွ်ာခ့်ျခင္းျဖင့္သာ အစိုုးရအသံုုးစရိတ္ကို ုေလ်ာ႔ခ်ႏုုိင္မည္ ျဖစသ္ည။္ 
 
ဒုုတိယကုုန္က်မႈမွာ အခြန္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္၊ အစုုိးရ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ ေလးစား 
လုုိက္နာလာေစရန္အတြက္ သုုံးစြဲရသည္႔  အရင္းအျမစ္ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္သည္။ အခြန ္
ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင္႔ ထုတ္ျပန၍္လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္ တရား၀င္ 
အသိေပးႏိႈးေဆာ္စာမ်ားကုုိ ျပငဆ္င္ထုုတ္ျပန္၍ ေစာင္႔ၾကည္႔ေပးရအံုုးမည္ ျဖစသ္ည္။ အခြန္ႏွင့္ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုုိျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလလ့ာေစာင့္ၾကည္႔ျခင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ အရငး္အျမစ္မ်ားသည္ ပဂုၢလိကက႑ သို႔မဟတု္ ျပညသ္ူ႔က႑အတြက္ 
ကုနပ္စၥည္းမ်ား ထုတ္လပုရ္န္အတြက္ အသံုုးမျပဳႏုုိင္ေတာ႔ေပ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင ္ႏွစ္စဥ္ 
အခြန္စာရြကလ္ုပ္ငန္း ျပငဆ္င္ျဖည္႔စြက္ရန္အတြက ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးခ်င္းတို႔က 
အလုပ္ခ်ိန ္ ၅.၅ ဘီလ်ံနးီပါး အသုံးျပဳရသည္ဟ ု (တစ္ႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ျပည့္လုပသ္ား ၂.၇ သန္းတို႔ 
အလုပလ္ုပ္ႏုုိင္သည္႔ အခ်ိန္မ်ား) ေလလ့ာခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရကိန္ 
ျပည္ေထာင္စုမွာပင္ ျပည္ေထာင္စအုဆင့္တြင ္ ယင္းအခ်ိန္နာရမီ်ားႏွင့္ အျခားလုိက္နာရသည့္ 
ကုန္က်မႈမ်ားက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင ္ အေမရိကနေ္ဒၚလာ ၁.၁ ထီလီလ်ံ ရွိသည္ဟ ု ခန္႔မွန္းရသည္။ 
ယင္းပမာဏမ်ားက အိမ္ေထာင္စတုစ္ခုတြင ္ ပ်မ္းမွ် အေမရကိန္ေဒၚလာ ၈၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး 
တစ္မ်ိဳးသားလံုုး၀င္ေငြ၏ ၁၁ ရာခိုုင္ႏႈန္းရွိသည္။၃ ယင္းကုုနက္်မႈမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ုအသံုုးစရိတ္တြင ္
မျပသလုုိ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈတြင္လည္း မပါ၀င္ပ ဲ ျပည္ေထာင္စုအုစိုုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 



လုုိအပ္မႈကို ု အတင္းအက်ပ္ လိုုက္နာေဆာင္ရြကရ္သည္႔ ပုုဂၢလကိလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုုန္က်စရိတသ္ာ 
ျဖစ္သည္။ 
 
တတိယကုုန္က်မႈမွာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ေခ်းယူျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ေစ်းႏႈန္း ကေမာက္ကမျဖစ္မႈ ကုုန္က် 
စရိတ္ ျဖစ္သည္။ အခြန္အခမ်ားက မက္လုံးမ်ားကိ ု ပ်က္ယြင္းေစသည္။ အခြန္မ်ားသည္ ၀ယသ္ူ၏ 
ေပးေခ်မႈႏွင့္ ေရာင္းသူရရွိမႈတို႔အၾကားတြင္ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေစသည္။ (အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္သူတုိ႔က 
ပိုမိုေပးေခ်ရေသာ္လည္း ေရာင္းသကူ ၀ယ္သေူပး သေလာက ္ မရရွိေခ်။) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက ္ အက်ိဳး 
ရွိသည္႔ ဖလယွ္မႈမ်ားပင္လွ်င ္အခြန္ေၾကာင္႔ အက်ိဳးအျမတ္မရွိျဖစ္ကာ ဖလယွ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေတာ႔ေပ။ 
အဆုိပါ အလားအလာရိွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား စြန္႔လြတလ္ိုကု္ရသညက္ပင္ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးအတြက္ 
ကုန္က်မႈတစ္ခု ျဖစသ္ည္။ အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခြန္မ်ားေၾကာင္႔ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင္႔ 
အားလပ္ခ်ိနမ္်ားကို ု ပုုိယူေစၿပီး  ကုန္ထုတုလ္ုုပ္မႈကိုလုည္း ေလွ် ာန့ည္းေစတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အခြန္ေရာွင္သည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ု လုုပ္ၾကသျဖင္႔ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးအား ထပ္ေလာင္း 
ထိခိုုက္ေစသည္။ အစားျပန္မရေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား (deadweight losses) သည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ 
ကုန္က်စရတိ္တြင ္ ၉% ႏွင့္ ၁၆% အၾကား ထပတ္ိုုးလာေစသည္။ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္႔ 
ကုုန္က်မႈမ်ားႏွင္႔ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ကုုန္က်စရတိ္ထက ္ ပိုုမ်ားသည္ဟု ု
သုေတသနတစ္ခုုမ ွ ဆုိပါသည္။ အစိုးရစီမံခ်ကတ္စ္ခုုအား သင္႔၊ မသင္႔  ေလ့လာဆန္းစစရ္ာတြင္ 
အဆိုုပါကုုနက္်မႈမ်ားကိုပုါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အစိုးရကနုက္်မႈကိ ု ဖံုးကြယရ္န ္ ႀကိဳးပမ္းတတသ္ညက္ိုလညး္ 
သေဘာေပါက္နားလညထ္ားရန္ လိုုပါသည္။ ယခင္ဆီးနိတလ္ႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယအ္မ်ားစု 
ေခါင္းေဆာင္ ေရာဘတ္ဒိုလီးက ”အခြန္ေကာကတ္ယဆ္ိုုတာ ငန္းတစ္ေကာင္ကိ ု အေမႊး 
ႏႈတ္ရသလိုပါပဲဲ။ ေအာ္သသံိပ္မထြက္ေစပ ဲ အေမႊးေတြ အမ်ားဆုံး ႏႈတ္ယရူတဲ ့ အႏုပညာေပါ့” ဟု ု
ေျပာဆိုုခဲ႔သည္။ ဘတဂ္်က္လုိေငြမ်ား၊ ေငြေၾကးရုုိက္ႏိွပ္မႈႏွင့္ သြယ၀္ုိက္ခြနအ္မ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
စြဲေဆာင္မႈရွေိသာေၾကာင္႔ အစိုးရစီမခံ်က္မ်ားအတြက္ ကုနက္်မႈတို႔ကိ ု ႏိုင္ငံေရးသမားတုုိ႔အေနျဖင္႔ 
ဖံုုးကြယ္လိုုၾကသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား (business taxes) အား နားလည္မႈ 
လြဲေနၾကသည။္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းသည ္အခြန္၀နထ္ုပ္၀န္ပိုးတခ်ိဳ႕အား 
လူပုုဂၢိဳလ္တိုု႔ထံမ ွ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားထသံိုု႔ ေျပာင္းလဲစည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းကဲသ့ုိ႔ ႏုုိင္ငံေရး 
သမားမ်ားက ေျပာဆိုတုတ္ၾကသည္။ အျခားအခြန္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္ လုပ္ငန္းခြန္မ်ားသညလ္ည္း 
လူပုဂၢိဳလ္တိုု႔ကသာ ေပးရသည္မွာ ရွငး္ပါသည္။ ေကာ္ပိုေရးရွငး္ သို႔မဟုတ ္လုပ္ငန္းတစ္ခုက အစိုးရထံ 
အခြန္တြက္ခ်က္ေပးေကာင္း ေပးႏုိငပ္ါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခြန္ေဆာင္သ ူမဟုုတ္ေပ။ တစ္စုံတစ္ဦးထံမွ 
ဥပမာ စားသုံးသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ ္ ရွယယ္ာရငွ္မ်ားကဆီမေွငြေကာကခ္၍ံ စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ားက အစိုးရထံသိုု႔ လႊဲေျပာင္းေပးေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစသ္ည။္ ႏုုိင္ငံေရး ေဟာလုုံးမ်ား 



အေနျဖင္႔ ”လုပ္ငန္း” ခြန္မ်ားဟုေုျပာဆိုရသည္မွာေကာင္းလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ အစိုုးရ 
ကုုန္က်မႈမ်ားနည္းတ ူအခြန္မ်ားကို ုလူပုုဂၢိဳလ္မ်ားက က်ခံေနရျခင္း ျဖစသ္ည္။ 
 
၄။ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္သာ မကန္႔သတ္ထားလွ်င္ အက်ိဳ းစီးပြားတူအုုပ္စုုမ်ား 

(special-interest groups)သည္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကုိ အသံုးခ်၍ အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
စားသံုးသူမ်ားကုိ အျမတ္ထုုတ္ၾကလိမ္႔မည္။ 

 
ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္သာ လုုပက္ိုုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ကန္႔သတ္ထားမညဆ္ိုုလွ်င္ အစိုးရအေနျဖင္႔ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရး တိုးတက္ၾကြယ္၀လာေစရန္အတြက ္
မ်ားစြာ အေထာကအ္ကူျပဳႏုိင္ပါသည။္ သို႔ေသာ္ ယင္းသိုု႔ျဖစ္လာရနဆ္ိုလုွ်င ္ လူမ်ားစုသေဘာျဖင္႔ 
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ ဥပေဒျပဳအမတ္မင္းမ်ားကို ုလူထုကု ေရြးခ်ယ္တငေ္ျမွာက္ရံုုသက္သက္ျဖင္႔ မျဖစ္ႏုုိင္ေပ။ 
 ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင ္ သာမာန္ျပည္သတူိုု႔၏ အခြန္အခမ်ားျဖင္႔ အက်ိဳးတူစီးပြားေရး 
အုုပစ္ုုမ်ားကို ု မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုုိ ဒီမိုကေရစနီည္းက် ေရြးေကာကခ္ ံ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားက 
ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင္႔္႔ သတူိုု႔အတြက ္အက်ိဳးရိွတတ္ၾကသည္။ အခြန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
စားသုံးသူတိုု႔၏ အက်ိဳးစးီပြားကိုရင္း၍ ခိုုင္မာေတာင္႔တင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ၏ု အဖြဲ႕၀င္မ်ား 
အတြက ္ (ဥပမာ စကမ္ႈလုပ္ငန္း အက်ိဳးစီးပြား ကုိယ္စားျပဳကုန္သြယ္ေရးအသင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢ 
သို႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕မ်ားအတြက္) အက်ိဳးရိွေစမည္႔ မူ၀ါဒတစ္ခုကို ု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
အခြန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟတု ္ စားသုံးသူမ်ားအားလုုံး၏ အေရအတြက္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င ္ စုုဖြဲ႔ထားသည္႔ 
အက်ိဳးတူအုပု္စုုတြင ္အဖြဲ႕၀င္အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ္ေၾကာင္႔   ၎တိိုု႔အႀကိဳက ္ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းမ ွ
ရရွိလာမည္႔ တစ္ဦးခ်င္းအက်ိဳးမွာ မ်ားျပားေပလိမ္႔မည။္ တဖကက္ၾကည္႔လွ်င္ အခြနထ္မ္း 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားမွာ ထိခိုုက္နစ္နာေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ က်သင့္သည့္ 
ကုန္က်မႈမွာ မေျပာျပေလာက္သျဖင္႔ သူတိုု႔က်ခံလိုကု္ရသည္ကို ုသိလုုိက္မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

အဆိုုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးတူစးီပြားအုုပ္စုုမ်ားကိ ု
ေထာက္ခံတတ္ၾကသညက္ို ျမင္လြယ္ႏုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးတူစီးပြားေရးအုုပ္စုု၀င္မ်ား၏ ကိုယက္်ိဳး 
စီးပြားမွာ သိသာစြာမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးတူပုုဂၢိဳလ္မ်ား စုုစည္းၿပီး အေရးကစိၥတစ္ခုုတြင ္သူတုိ႔ 
အေနျဖင္႔ မည္မွ်အာရုုံစိုုက္သည္ကို ု ကိုယ္စားလွယေ္လာင္းမ်ားႏွင္႔ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအား 
သိရွိေစသည္။ အက်ိဳးတူစီးပြားအုုပစ္ုု၀င္မ်ားအေနျဖင္႔ သူတို႔အတြက ္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေျခခံၿပီး ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္မဲေပး၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ 
ဆုံးျဖတတ္တ္ၾကသည္။ အက်ိဳးတအူုုပ္စုုမ်ားသည္ အျခားမဲေပးသူမ်ားအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳး 
စီးပြားဆုုတယ္ုုတ္မႈ နညး္နည္းစီသာ သက္ေရာက္သျဖင္႔ မဲေပးသလူူထကု ေယဘယု်အားျဖင့္ 
ဂရုုမျပဳမသိေလာကပ္င္ ျဖစ္သည္။ 

မိမိသာ ေထာကခ္ံမဲရလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးဆိလုွ်င ္ မညက္ဲ႔သို႔ ျပဳမပူါမလဲ။ 
ဘာသဘိာသာ ေနတတ္သည့္ အသိအျမင္နည္းသည္႔ လူမ်ားစု၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ မ်ကႏ္ွာသာ 



ေပးျခင္းျဖင့္ မဲဆြယ္ပြဲေထာက္ခံမႈ မရႏုိင္သည္မာွ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္စုု၏ အက်ိဳးစီးပြား 
တစ္ရပက္ိ ု မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင္႔ေစာင္မၾကည္႔ရႈသူမ်ား၊ မဲေအာင္ႏိုင္ေရး တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားေပးသူမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ရန္ပံုုေငြထည္႔၀င္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ မီဒီယာႏုိင္ငေံရး 
ေခတ္တြင ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အက်ိဳးတူအုုပ္စုုမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ု ေထာကခ္ံေပးရန္၊ 
ယင္းအုုပစ္ုုမ်ားမွ မဲဆြယ္စည္းရုးံေရး ရန္ပုေံငြမ်ား ရရွိလာရန္ႏွင္႔ ယင္းေငြကုုိအသံုုးခ်၍ 
ရုပ္ျမင္သံၾကားေပၚတြင္ ကိုယစ္ားလယွ္ေလာင္း၏ ပုံရိပ္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဖိအားမ်ားစြာႏွင္႔ ရင္ဆိုုင္ေနၾကရသည္။ စုုစညး္မႈေကာင္းသည္႔ အထူးအက်ိဳးစီးပြားအုုပ္စုုမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရးအရေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္အတြက ္ ၎တိုု႔အား အစိုးရဘ႑ာ မသုံးစြဲလိသုည့္ ႏိုင္ငေံရး 
သမားမ်ားမွာ မ်ားစြာနစ္နာၾကသည္။ ယင္းသုုိ႔ေသာ မကလ္ံုုးအခင္းအက်င္းရွသိျဖင္႔ ႏိုုင္ငံေရး 
သမားမ်ားမွာ မျမင္ရေသာလက္က လမ္းျပေနသည္႔အလား မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား 
အက်ိဳးယုုတေ္စေသာ္လည္း အက်ိဳးတူစီးပြားေရးအုုပစ္ုုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကိ ု ထငဟ္ပ္ေနသည့္ 
မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတတ္တ္ၾကသည္။ 

မဲအလဲအထပ္လုပ္ျခင္းျဖင္႔ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (logrolling legislation)ႏွင္႔ မိမိမဲဆႏၵနယ ္
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (pork-barrel legislation)တိုု႔ျဖင္႔ အထူးအက်ဳိးစီးပြား 
အုုပ္စုုမ်ား အင္အားကို ု ပိုုမိုုေတာင္႔တင္းေစသည္။ မဲအလဲအထပ္လုပ္ျခင္းျဖင္႔ ႏိုငင္ံေရးသမားမ်ားက 
မိမိတို႔ အလိရုွိသည့္ ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္သည့္ ေထာကခ္ံမႈရရန ္မဲမ်ားဖလယွ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
မိမိမဲဆႏၵနယ္စီမံကနိ္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းဆိုုသညမ္ွာ ဆက္စပမ္ႈမရွိသည္႔ စီမံကိန္းမ်ားကို 
ဥပေဒတစ္ခတုည္းတြင္ စုစည္းေရးဆြဲျခင္းကိ ု ေဖာ္ျပသည့္ အသံုုးအႏႈန္း ျဖစသ္ည။္ မဲအလဲအထပ္ 
လုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းဥပေဒမ်ားမွာ ဥပေဒၾကမ္းအား မဲခြဲရာတြင္ အတည္ျပဳႏုုိင္ရနအ္တြက္ 
လုုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း ျဖစသ္ျဖင္႔ ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ ခုုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားျဖစ္ေစၿပီး အထူးစီးပြားေရး 
အုုပ္စုုမ်ားသာ အက်ိဳးရွိေစပါသည္။ 

မိမိမဲဆႏၵနယ္ေကာင္းစားဖုုိ႔သက္သက ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဲအလဲအထပ္လုုပ္ျခင္းတို႔သည ္ အထူး 
အက်ဳိးစီးပြားရလာဒ္ျဖစေ္အာင ္ ခိုုင္မာေစၿပီး အက်ိဳးမရိွသည္႔ စီမံကနိ္းမ်ား လုပု္ေဆာင္ရန ္
ဦးတည္ေစေၾကာင္း ပုံျပဇယား ၇ က ျပသေနသည။္ ဤဥပမာတြင္ ၅ ဦးပါ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕က စီမံကနိ္း 
၃ အေပၚ စဥး္စားသုံးသပေ္နသည္။ (၁) ခရိုင္ (က) အတြင္း ဘာမွမရွိသည္႔ ေနရာသိုု႔ တံတားတစ္စင္း 
ထိုုးျခင္း (၂) ခရိုင ္ (ခ) အတြငး္ အမိုုးအကာေအာက္တြင ္ မိုးသစ္ေတာတစ္ခု တညေ္ဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
(၃) ခရုိင္ (ဂ) အတြင္း ေျပာင္းဖူးစိကု္ပ်ိဳးသမူ်ား အက်ိဳးရိွမည့္ အီသေနာေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ 
စသညတ္ို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ခရိုင္အသးီသီးအတြက ္အသားတင္ အက်ိဳးအျမတ ္သုိ႔မဟတု ္အသားတင္ 
ကုန္က်မႈမ်ား ျပသထားသည္။ အသားတင္ဆိုသုည္မွာ ခရုိင္ကရသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ ွ ၎၏ 
အခြန္ကုန္က်မႈကိ ု ႏုတ္ျခင္းျဖစ္သည။္ စီမံကိန္း ၃ ခုု၏ အသားတင္ ကုုန္က်မႈမာွ အသားတင္ 
အက်ိဳးအျမတ္ထက ္ မ်ားေနသည္ ကို ု (ပုံပါ ဇယားေအာက္ေျခ အလ်ားလုိက္အတနး္ စုစုေပါင္းတြင္ 
အႏုတ္ လကၡဏာျဖင္႔ ျပသထားသည္)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအသီးသိီးမွာ အက်ိဳးမရွိေပ။ 
စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ သီးျခားစီ မဲေပးမည္ဆုိလွ်င ္ တစ္ခစုီသည္ ၄ ခ်ိဳး ၁ ခ်ိဳးျဖင့္ ရႈံးနိမ္႔လိမ့္မည္။ 



အဘယေ္ၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရိုင္တစခ္ုကသာ အက်ိဳးရိွၿပီး အျခားခရုိင္ ၄ ခုက အရႈံးျပမည ္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ သို႔ေသာ္ မဲအလွဲအထပ ္လုပ္ျခင္း (ကိုယ္စားလယွ ္က၊ ခ၊ ဂ တို႔သည ္မဲမ်ား 
အလွဲအထပ ္ လုပ္ရန္သေဘာတူျခင္း) သို႔မဟုတ ္ မိမိမဲဆႏၵနယ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားပါေသာ ဥပေဒ 
ျပဌာန္းျခင္း (ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုတည္းတြင္ စီမံကိန္း/အစီအစဥ ္ ၃ ခုလုံး ထည္႔သြင္းျခင္း) 
ျပဳလုုပ္ၾကသည္႔အခါ အဆိုုပါ စီမံကနိ္း/အစီအစဥ္အားလုးံမွာ အက်ိဳးမမ်ားေသာ္လညး္ အားလံုုးကိုု 
အတည္ျပဳေပးႏုုိင္သည္။ စုစုေပါင္းအသားတင္အျမတ္သည ္ ကိုယ္စားလွယ ္ က၊ ခ၊ ဂ တို႔အတြက္ 
အေပါင္းလကၡဏာျပသည္ကို ျမငႏ္ိုင္သည္။ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ရရန္ 
အားထုတု္စရာ အေၾကာင္းမရွိသည္႔အတြက ္အစီအစဥ္မ်ားအားလုုံးကိ ုၿခံဳငံုု၍ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (pork-
barreling) ႏွင့္ အျခားေသာ အထူးအက်ိဳးစီးပြားမူ၀ါဒ (special-interest policies) မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားပင္လွ်င္ ယင္းဥပေဒ၊ မူ၀ါဒမ်ားကုုိ သတိျပဳမဖိြယ ္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အက်ိဳးမရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ အထူးအက်ိဳးစီးပြား စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ေထာက္ခံေပးသည့္ 
မက္လုံးသည္ ပုံျပဇယား ၇ တြင ္ ျပထားေသာ ရိုုးရွင္းသည္႔ ကိန္းဂဏန္း ဥပမာထက္ပင ္ ပုုိ၍ 
အားေကာင္းတတသ္ည္။ 
 
 
Exhibit	7:	Trading	Votes	and	Passing	Counterproductive	Legislation	

NET	BENEFITS	(+)	OR	COSTS	(‐)	TO	VOTERS	IN	EQUAL	SIZE	DISTRICT	
Indoor�

Voters	of	 	 Bridge	to	 	 Rainforest	 	 Ethanol		 �
District		 	 Nowhere	 	 Project	 	 	 Subsidy		 Total	
A	 	 	 $100	 	 	 ‐$30	 	 	 ‐$30	 	 	$40	
B	 	 	 ‐$30	 	 	 $100	 	 	 ‐$30	 	 	$40	
C	 	 	 ‐$30	 	 	 ‐$30	 	 	 $100	 	 	$40	
D	 	 	 ‐$30	 	 	 ‐$30	 	 	 ‐$30	 	 ‐$90	
E	 	 	 ‐$30	 	 	 ‐$30	 	 	 ‐$30	 	 ‐$90	

	
Total	 	 	 ‐$20	 	 	 ‐$20	 	 	 ‐$20	 	 ‐$60	
 
 

အေျခခံအခ်က္ကေတာ႔ ရွင္းပါသည္။ လူမ်ားစုဆႏၵသကသ္ကက္ို ု အေျချပဳ၍ ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရမာွ အထူးအက်ိဳးစီးပြားကစိၥရပ္မ်ားကိ ု ေကာင္းစြာ မကိုငတ္ြယ္ပါ။ ေကာင္းစြာ 
စုုစည္းထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ အထိန္းအကြပ္မဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥသ္ည ္
စီးပြားေရးရလာဒ္ အရြယ္အစားကို ု ေလွ်ာ့နည္းေစသည့္ အစီအစဥမ္်ားစြာ လုုပ္ကိုငု္ေနၾကသည္ကိုု 
ရွင္းလင္းျပသသည္။ ဥပမာ- အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စုရွ ိ ႀကစံိုက္ပ်ိဳးသ ူ၆၀၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိသည္႔ကိစၥကို 
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အစိုုးရသည္ ျပည္တြင္းသၾကားေစ်းႏႈန္းကိ ု ကမၻာ့ေစ်းကြက္ထက ္ အဆမ်ားစြာ 
ျမင္႔ေနေစရန္ အစိုးရက သၾကားတင္သြင္းမႈကို ု ခြဲတမး္က်တင္သြင္းမႈ (quota) ျဖင္႔ တင္းတင္း 



ၾကပ္ၾကပ ္သတ္မတွ္ခဲသ့ည္။ ဥပမာ ၂၀၀၄ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင ္ကမၻာ့သၾကားေစ်းႏႈနး္က တစ္ေပါငလ္ွ်င ္
ေဒၚလာ ၆ ျပားေအာက ္သာရိွေသာ္လည္း ျပညတ္ြင္းသၾကား ေစ်းႏႈန္းက တစ္ေပါငလ္ွ်င္ ေဒၚလာ ျပား 
၂၀ ထိျဖစ္ခဲသ့ည္။ ယင္းခြဲတမ္းအစအီစဥ္ေၾကာင့္ သၾကားထုတ္လုပသ္ူမ်ားသည္ အေမရိကန ္ေဒၚလာ 
၁.၉ ဘီလ်ံ အက်ိဳးအျမတ္ရွိခဲ့ၿပးီ စိကု္ပ်ိဳးထတုလ္ုပ္သတူစ္ဥးီလွ်င ္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ႔သည္။ 
ယင္း အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားစုမွာ အႀကီးစား စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားက ရရွိခဲ့ၿပီး ၎တိုု႔သည္ႏိုုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်၀ငေ္ငြ 
ရရွိသူမ်ားထက ္ ၀င္ေငြမ်ား အမ်ားအျပား ရရွိၾကသည္။ တစဖ္က္တြင္လညး္ ယင္းကဲ႔သုိ႔ အစိုးရ၏ 
ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ သၾကားထုတက္ုနမ္်ား ေစ်းႏႈနး္ျမင့္မားလာကာ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန ္အိမ္ေထာင္စ ု
တစ္စုုသညတ္စ္ႏွစ္လွ်င ္ အေမရကိန္ေဒၚလာ ၂၀ ခန္႔ ပိုုမိုုကုနုက္်ခဲ႔ရသည္။ သည္႔ထက္ 
ပိုုအေရးႀကးီသည္မွာ ကုန္သြယ္မႈမတွဆင့္ ေစ်းႏႈန္း သကသ္ာစြာျဖင္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ေသာ္လညး္ 
ေကာင္းစြာမထုတလ္ုုပ္ႏုိင္သည့္ ကုန္စည္တစ္ခကုိ ုထုတလ္ုပ္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန၏္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ျပဳန္းတီးခဲ႔ရၿပီး ရလဒ္ကား အေမရိကနတ္ို႔ ဆံုုးရံႈးနစ္နာခဲ့ရသည္။ 

သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း အေမရိကနလ္ႊတ္ေတာ္မွ ယင္းအစီအစဥအ္ား ဆက္လက္ 
ေထာက္ခခံဲသ့ည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ သိျမင္လြယပ္ါသည္။ ဆိထုားသည့္အတိုင္း ပုဂၢလကိၾကြယ္၀မႈကို ု
ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အႀကီးစား စိုက္ပ်ိဳးသမူ်ားအေနျဖင္႔ သူတိုု႔အက်ိဳး 
ရွိမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ုႏိုငင္ံေရးသမားမ်ားက ေထာက္ခလံာေစရန္ သူတို႔၏ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ၾသဇာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္မွာ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း သၾကား 
အေရး စညး္ရုံးေရးဆင္းသူမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတ ီ
မ်ားထ ံ အေမရိကန ္ ေဒၚလာ ၁.၃ သန္းနီးပါး ထည့္၀င္ခဲ့ၾကသည္။ တဖကတ္ြင ္ သာမန္မဲေပးသ ူ
တစ္ေယာက္အဖိုု႔ မဲေပးသည့္အခါ ယင္းကစိၥရပ္ကို ေလလ့ာသိရွိရန ္ သို႔မဟုတ ္ ယင္းကစိၥအေပၚ 
သိသသိာသာ လႊမ္းမုုိးသက္ေရာက္မႈရွေိစရန ္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အမွန္မွာ ယင္းအစီအစဥေ္ၾကာင္႔ သတူို႔ 
အတြက္ ေငြေၾကးကုနက္်မႈရွိေၾကာင္းပင္ မဲေပးသအူမ်ားစုက ဂရုမျပဳမိၾကေပ။ ထိိုုအေၾကာင္းေၾကာင္႔ 
ေထာက္ပံ႔ေၾကးေငြမ်ားသည္ အရငး္အျမစ္မ်ား ျဖဳန္းတီးရာေရာက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဓနအင္အားကိုု 
ေလ်ာ႔က်ေစေသာ္လည္း သၾကား စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကိ ု ဆကလ္က္ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား 
မ်ားမွာလည္း အက်ိဳးရွိၾကသည္။၅ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင္႔ 
ေတြ႔ရေလ႔ရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးတြင ္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရာွးေနသည့္ မဲေပးသူအုုပစ္ုုမ်ားအတြက ္ အက်ိဳးအျမတ ္
ျဖစ္ထြနး္ေစ၍ အခြန္ထမ္းျပည္သမူ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားကိ ု နစ္နာေစသည္မွာ ေခတသ္စ္ႏုိင္ငံေရး၏ 
ပင္မလုုပင္န္းတစ္ရပ္ပင ္ ျဖစ္လာခဲသ့ည္။ အေမရကိန္ျပည္ေထာင္စုရွ ိ အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
စားသုံးသူမ်ားက ဂ်ဳံ၊ ခ်ည္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေျမပဲ၊ သုိးေမႊးႏွင့္ ႏို႔ထြကလ္ပု္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ႏွစ္စဥ ္ အေမရိကန ္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံနီးပါး က်ခံေနၾကရသည္။ အက်ိဳးတူစီးပြားအုုပ္စုုမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရးၾသဇာေၾကာင္႔ သံမဏိ၊ ဖိနပ္၊ တံျမက္စညး္၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထညမ္်ားႏွင့္ အျခားထြက္ကနုမ္်ား 
အေပၚ အေကာကခ္ြန္မ်ား စည္းၾကပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းမႈ အေရအတြက ္ကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ား ဆကလ္က္ 
ရွိေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ အယ္လက္စကားေရနံမ်ားကိုု ေစ်းႏႈန္းသကသ္ာသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရနံတင ္



သေဘၤာမ်ားအစား အေမရိကန ္ ပငလ္ယ္ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားျဖင္႔ သယယ္ူပိုု႔ေဆာင္ရန္ စည္းမ်ဥ္း 
ထုုတ္ျပနထ္ားျခင္းသည ္ စီးပြားေရးအက်ိဳးရိွမႈထက ္ ႏုိင္ငံေရး လႊမ္းမိုးမႈကို ု ေဖာ္ျပေနသည္။ ဗဟိမုွ 
ေငြေၾကးစုုိကထ္ူက်ခေံပးသည္႔ ဆညေ္ျမာင္းစီမကံနိ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ႔ေၾကးရသည္႔ စားက်က္ျမက္ခင္း 
လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔မ်ား၊ အစိုုးရက အိတစ္ိုုက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းေခ်းေငြမ်ား၊ အစိုုးရမွ ေငြေၾကးပ႔ံပိုုးေပးသည္႔ 
ေလဆိပမ္်ားမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငသံားမ်ားအတြက္ အသားတင္အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစျခင္းထက ္
အက်ိဳတ ူ စီးပြားအုပု္စုုမ်ားအား မ်ကႏ္ွာသာေပးသည္႔ မူ၀ါဒမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအစအီစဥ ္
တစ္ခုခ်ငး္စအီေနျဖင္႔ ႏိုုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ သကေ္ရာက္မႈအနညး္ငယ္သာ ရွိေသာ္လညး္ 
ယင္းတိုု႔သည္ ဗဟိုအသုံးစရတိ္ကို ု ေလ်ာ႔နညး္သြားေစ၍ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖဳန္းတီးရာေရာက္ၿပီး 
လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုလုည္း မ်ားစြာထိခိကု္နစ္နာေစပါသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ု ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ႏိုင္ငံေရး၏ အဆိုုပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်ကက္ိ ု (အက်ိဳးတူစီးပြားအုုပ္စုုမ်ားကို ု ”ကိုုင္းဃဏကြဲမႈမ်ား” ဟုု 
သမုုတ္ၾကသည္) သတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စုု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒက 
ဂုိဏ္းဃဏမ်ား၏ ဖိအားမ်ားကုုိ ကန္႔သတ္ထနိ္းခ်ဳပ္ရန ္ နည္းလမ္းရွာၿပီး လႊတ္ေတာ္္အေနျဖင္႔ 
ဘံုုကာကြယေ္ရး (common defence)ႏွင့္ အေထြေထြဖူလံုုေရး (general welfare)တိုု႔ကိုုသာ 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ အစအီစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုုိငရ္န္အတြက္ အခြန္မ်ားကို ုတေျပးည ီ စည္းၾကပ္ရန္ 
သတ္မတွ္ခဲသ့ည္။ လတူန္းစားတစ္ရပ္၊ အုုပ္စုတုစ္စုုကိသုာ အက်ိဳးျပဳမည္႔ အစီအစဥ္မ်ားအတြက ္
အခြန္ရေငြမ်ား မသံုုးစြဲႏုုိင္ရန္ ႀကိဳတငဟ္န္႔တားသည့္အေနျဖင့္ ဤအခ်ကက္ို ုထည္႔သြင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကာလေရြ႕လ်ားလာသည္ႏွင္႔အမွ်  တရားရံုးဆုးံျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ 
ျပဌာန္းခ်ကမ္်ားမွာ အဆိုုပါအဓိပၺါယ္အႏွစ္သာရကိုု ု ပ်ကစ္ီးေစခဲသ့ည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွအိဓိပၺါယ္ 
ဖြင္႔ဆိုုသည့္အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒသည္ ေကာင္းစြာစုုဖြဲ႔ထားသည့္ အက်ိဳးတူစးီပြား 
အုုပ္စုုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရိွန္အ၀ါကိ ုၾကာရွည္ထနိ္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွေိတာ႔ေပ။ 
 
 
၅။ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင္႔သာ မကန္႔သတ္ထားပါက ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက 

ဘတ္ဂ်က္လိုေုငြျပေအာင္ အသံုုးစရိတမ္်ား လြနလ္ြန္ကဲက ဲသံုုစြဲၾကလိမ္႔မည။္ 
 
အသုံးစရတိအ္တြက္ ေၾကြးၿမီျဖင္႔ ေျဖရွင္းျခင္းက ေရြးေကာက္ခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ 
သဲေျခႀကိဳကစ္ရာ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ေခ်းယူသံုုးစြဲျခင္းသည ္ လတ္တေလာ ႏိုုင္ငံေရးအျမတ္ 
ထြကေ္စၿပီး မ်က္ေမာွကက္ာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးထိခိုကု္မႈလည္း မရွိေပ။ 

- ဂ်ိန္းစ ္ဘတခ္်္နန ္(JAMES BUCHANAN) 
 

အစိုးရအသုံးစရိတ္က ရေငြထက ္ ေက်ာ္လြနသ္ည့္အခါ ဘတ္ဂ်ကလ္ုိေငြျဖစ္ေပၚသည္။ အစိုးရက 
ေယဘယု်အားျဖင့္ ဘတ္ဂ်ကလ္ိုေငြမ်ားကိုု ျဖည္႔ဆည္းရန္ အတိုးေပး ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား 



ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ယင္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ႏိုုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီ ျဖစ္သြားသည္။ ဘတ္ဂ်ကလ္ိုေငြမွာ 
လိုုအပသ္ည္႔ပမာဏအေလ်ာက္ ႏိုုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီ ပမာဏကိုု ျမွင္႔တက္ေစသည္။ ဆန္႔က်ငဘ္က္ 
အားျဖင္႔ ဘတ္ဂ်တ္ပိုေုငြျဖစ္သည္႔အခါ ဗဟိအုစိုးရအေနျဖင္႔ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ပိုင္ရွင္မ်ားကိ ု
ေငြျပနဆ္ပ္ႏုိင္လာၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီ အရြယ္အစားလညး္ ေလ်ာ႔က်လာသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ 
ႏိုုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီသည ္ ယခငဘ္တ္ဂ်ကလ္ိုေငြမ်ားႏွင့္ ပိုုေငြမ်ား အားလံုုးမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
စုုစုေပါင္း အက်ိဳးရလာဒ္ပင္ ျဖစသ္ည္။ 

၁၉၆၀ မတိုငု္မီက ႏိုင္ငေံရးပါတႏွီစ္ခုလုံး၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအပါအ၀င္ လူတိုင္းနီးပါးသည္ 
အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္တြငး္ကာလမ်ားမွလႊဲ၍ အရအသံုုးမွ်တေအာင္ သံုုးစြဲသင္႔သည္ဟု ု ေတြးေတာ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဗဟိဘုတဂ္်က္မွာ ခ်ိန္ညိွသင့္ေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်ကက္ဲသ့ုိ႔ပင္ 
က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူခဲၾ့ကသည္။ ယင္းႏိုင္ငံေရးေနာက္ခ ံ အေနအထားအရ ဗဟိုအစိုးရ 
ဘတ္ဂ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ကာလတေလ်ာက္တြင္ ေယဘုယု်အားျဖင္႔ မွ်ေျခတြင္ ထိန္းႏုုိင္ခဲ႔သည္။ 
စစ္တြင္းကာလမ်ားမွလႊဲ၍ ဘတ္ဂ်က ္ လိုေငြမ်ားႏွင့္ ပိုေငြမ်ားမွာ ႏိုုင္င႔ံစီးပြားေရးအရြယ္ပမာဏႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥလ္ွ်င ္မေျပာပေလာက္ေပ။ 

ကိန္းေတာ္လွန္ေရးက အားလုံးကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည။္ ၿဗိတိသွ် ေဘာဂေဗဒပညာရွင ္
ဂြ်န္ေမးနာထ့က္ိန္း၏ အျမင္မ်ားကိ ု လက္ခသံူမ်ားျဖစ္သည့္၊ ကိန္းသအီိုုရလီက္ခကံ်င္႔သံုုးသူမ်ားက 
အစုိးရသုံးစြဲမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုုေငြျပမႈမ်ားအား အေျပာင္းအလဲလပု္ျခင္းျဖင္႔ ႏိုုင္ငံစီးပြားေရးကုုိ ပိုုမိုု 
တည္ၿငိမ္ခိုငုမ္ာေအာင္ ေဆာင္ရြကေ္ပးႏုိင္လိမ္႔မည္ဟ ု ယုံၾကည္ခဲၾ့ကသည္။ ဘတဂ္်က္အား ခ်ိနည္ွိ 
သံုုးစြဲသညထ္က ္ အၾကပ္အတညး္ကာလမ်ားတြင္ ဘတဂ္်ကလ္ုုိေငြျပေအာင္ သံုုးစြဲၿပီး ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈအတြက ္ ေၾကာင္႔ၾကေနရသည္႔အခ်ိန္တြင ္ ဘတ္ဂ်ကပ္ိုေငြျပေအာင္ အစိုုးရအေနျဖင္႔ 
ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္ဟ ု ဆိုုၾကသည္။ အတိုခ်ဳံးအားျဖင့္ ကိန္းေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ 
ဘတ္ဂ်က္မွ်ေျခ စည္းကမ္းေဘာင္မွ ႏိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတသ္ူမ်ားကိုု ေျဖေလ်ာ႔ေပးခ႔ဲသည။္ 
ယင္းသုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ ွ ကင္းလႊတ္သြားသည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးသမားတုိ႔က သူတို႔ အခြန္ေကာက္ခံ 
လိုုသညထ္က ္ပိုမိုသုံးစြဲမႈမ်ား အစဥတ္စိုုက ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 



 
Source:	Office	of	Management	and	Budget,	President’s	Budget	*FY	2011	Budget,	Table	1.3.	
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/historicals/	
 
 

၁၉၆၀ ခုုႏွစမ္ွစ၍ ဗဟိအုစိုုးရ၏ ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြျပမႈအား ဂ်ီဒီပီ၏ အခ်ိဳးအျဖစ္ ျပသည္႔ 
လမ္းေၾကာင္းကိ ုပုံျပဇယား ၈ တြင္ ျပထားသည္။ အၾကပ္အတည္းကာလတေလ်ာက္ ဘတ္ဂ်တလ္ုိေငြ 
ႀကီးမားေနစဥ္တြင ္ လြနခ္ဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ကာလအတြင္း လုုိေငြျပမႈမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ပင ္ ပုံမွန္လိ ု
ျဖစေ္နခဲ႔သည္။ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားအၾကား ဗဟိုအစိုုးရ၏ လုိေငြျပမႈမာွ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပ်မ္းမွ်ျဖစ္ခဲ႔ၿပီး ၁၉၈၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ လိုုေငြပုိမ်ားလာခ႔ဲသည။္ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ 
လုိေငြျပမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ၾကားႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုေငြျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိုေငြျပမႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္သည္႔ ကာလမွာ အလြန္တုိေတာင္းလွသည္။ ပိုုေငြျပမႈမွာ အလ်င္အျမန္ 
ေပ်ာကက္ြယသ္ြားၿပးီ လိုုေငြျမင္႔တကလ္ာကာ ၂၀၀၉  ႏွင္႔ ၂၀၁၀ ၾကားတြင္ လုုိေငြျပမႈမွာ ဂ်ီဒီပ၏ီ 
၁၀% အထိ ေရာက္ရွခိဲ႔သည္။ 

မ်ားျပားလွသည္႔ လုိေငြမ်ားေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသားေၾကြးၿမီမာွလည္း ျမင္႔တက္လာသည။္ ဂ်ီဒီပီ၏ 
အခ်ိဳးအစားျဖင္႔ တုိင္းတာသည့္အခါ ဗဟိုအစိုုးရ ေၾကြးၿမီသည ္၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင ္ဂ်ီဒီပီ၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိရာမ ွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင ္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္မားခဲသ့ည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလမွ စ၍ 
ဗဟိုေၾကြးၿမီသည ္အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင ္ေရာကရ္ွိေနသည္။ 



အခြန္ေကာက္ျခင္းျဖင့္မဟုတဘ္ ဲ ေခ်းငာွးျခင္းနညး္ျဖင့္သုံးစြဲျခင္းသည ္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသညမ္ာွ အံ့ၾသစရာ မဟုတု္ေပ။ ယင္းမွာ ေဘာဂေဗဒပညာရွငမ္်ားအေခၚ 
အေ၀းမႈန္ျပႆနာပင္ ျဖစသ္ည္။ အလြန္ျမင္သာၿပးီ လကင္င္းအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ေရြးေကာက္ခ ံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အာရံုုစုုိက္ၿပီး အနာဂတ ္ ကုန္က်မႈမ်ားမွာ 
မျမင္လြယ္ေသာေၾကာင္႔ ေဖာ္ထတု္ရန ္ ခဲယဥ္းသည္။ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည ္ သူတိုု႔အား 
ေနာကတ္စ္ႀကိမ ္ အေရြးခံရေအာင ္ ကူညီပံ႔ပိုုးမည္႔  သူတိုု႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ  မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးစီးပြားတူအုုပ္စုုမ်ား အက်ိဳးရွမိည့္ အစအီစဥ္မ်ားတြင္သာ ေငြေၾကး သုံးစြဲလုုိၾကသည္။ 
အခြန္ဆိုသည္မွာ မဲေပးသူမ်ားအတြက္ ျမင္လြယ္သည့္ ကုနက္်မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အခြန္ေကာက္ရန္လည္း မႏွစ္သကၾ္ကပါ။ ေၾကြးၿမီယူျခင္းသညသ္ာ လက္ရွအိခြန္ေကာကခ္ျံခင္း 
ေနရာတြင္ အစားထုိးစရာျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ျမငလ္ြယသ္ည့္ ကုနက္်စရိတ္မ်ားကိ ု အနာဂတသ္ို႔ 
ေရႊ႕လိုုက္ျခငး္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်ကလ္ိုေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းငွားမႈမ်ားသည ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ 
အခြန္ျမင့္မားစြာ ေကာက္ခံစရာ မလိုုဘ ဲ မဲေပးေထာက္ခသံူမ်ားကုုိ လက္ငငး္အက်ိဳးျပဳႏုုိင္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လုိေငြမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ထိန္းကြပ္မႈမရွိသည့္ ဒီမိုကေရစႏုိီင္ငံေရးတြင္ သဘာ၀က်သည့္ 
အက်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
 အထိန္းအကြပ္မဲ ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည ္ သင္းဖြဲ႕မႈအားေကာင္းသည့္ အက်ိဳးစီးပြားတ ူ
အုုပ္စုုမ်ားလက္ထ ဲ ေရာက္ရွိသြားၿပီး လူမ်ားစြာ၏ ကုုန္က်မႈျဖင့္ လူတစ္စုုအတြက ္အက်ိဳးမ်ားေစမည္႔ 
သံုုးစြဲမႈမ်ား ျပဳလုုပရ္န္ အစိုးရကိုုအားေပးၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလယွ္တိုင္းက သူ၏ 
မဲဆႏၵနယ္အတြက ္ အက်ိဳးရွိမည့္ အသုံးစရတိမ္်ားရရိွရန ္ အျပင္းအထန ္
တိုက္ပြဲ၀င္လိတုတ္ၾကေသာ္လည္း အသုံးစရတိ ္ ”ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သ”ူ ေတာ႔ မလုုပ္လိုုၾကေပ။ 
ထို႔သုိ႔ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လိုကပ္ါက လုပ္ေဖာ္ကိုငဖ္က္လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလယွ္မ်ားအတြက ္ သတူို႔မဲဆႏၵနယမ္်ားတြင္ အထူးအစီအစဥမ္်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတုန္႔အလညွ့္အားျဖင့္ ထိုကိယု္စားလွယ္မ်ားကလည္း 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ၏ မဲဆႏၵနယအ္တြက ္ အသုံးစရတိ ္ သိပ္ေထာက္ခံေတာ႔မည ္ မဟုုတ္ေပ။ 
ပိုမိုအေရးႀကးီသည္မာွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သကူ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အသုံးစရတိ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
လိုေငြေလ်ာ႔ခ်ျခင္းမ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလံုးအေပၚ ျဖန္႔က်ကသ္ြားသျဖင္႔ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင္႔ 
အနည္းအက်ဥ္းသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ ဥပမာျဖင္႔ ေအာကလ္ႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလယွ ္ ၄၃၅ ဦးႏွင့္ ဆီးနိတအ္မတ ္
၁၀၀ တို႔အတြက ္ ဗဟိုအသုံး စရတိ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်ကလ္ုိေငြျပမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္ ဘာ႔ေၾကာင့္ 
ခက္ခဲလြန္းသည္ကို ု ရွင္းျပႏုိင္ေပလိမ္႔မည္။ ညစာစားပြဲအၿပီးတြင ္ က်သင္႔ေငြအားလုံး၏ ၅၃၅ ပံုု ၁ 
ပံုုျဖင့္ က်သင္႔ေငြျဖတပ္ိုုင္းအသီးသးီ ထြကလ္ာမညဆ္ိုုေသာ အသိျဖင္႔ ၅၃၅ ဦးေသာ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ညစာထြက္စားၾကသည ္ဆိုုပါဆိုု႔။ အမတ္အသီးသီးအေနျဖင္႔ မိမိတိုု႔စိတ္ႀကိဳက္ 
မွာစားသမွ်မာွ စုုစုုေပါင္းက်သင္႔ေငြျဖတ္ပိုုင္းတြင္ အက်ိဳးတစ္စံုုတစ္ရာ သကေ္ရာကမ္ည္ဟု ု
မခံစားရသျဖင္႔ မညသ္ူတစ္ဥးီတစ္ေယာက္မွ် ေလ်ာ့ေလ်ာ႔ေပါ႔ေပါ႔ မွာယူစားေသာက္ၾကမည္ 



မဟုတ္ေပ။ ခံတြင္းၿမိန္စရာအတြက ္ ပုဇြန၊္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ အမဲသားကင္ႏွင့္ ေက်ာက္ပုုစြန္ႀကီးမ်ား၊ 
အခ်ိဳတည္းရန္အတြက ္ ခ်ိစ္ကတိ္မုန္႔ႀကီးကို ု မမွာစရာ အေၾကာင္းမရွေိပ။ အားလုံး 
စားေသာက္ၿပီးေနာက ္ ပိုုပိုသာသာသံုးစြဲစရိတ္မ်ားမွာ စုစုေပါင္းစားေသာက္စရတိ္မ ွ
တစ္ဦးစေီ၀ပုကံ်သာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစသ္ျဖင္႔ အေၾကြအခ်ိဳ႕ ထပေ္ပါင္းလိကု္ရုသံာ 
ပိုုေပးရမည္ျဖစ္သည။္ ဥပမာ အမတတ္စ္ဦးမ ွ၁၀ ေဒၚလာ ပိုသုံုုးလိုုက္၍ ညစာစားပြဲအတြက္ စုစေုပါင္း 
ကုန္က်မႈတြင္ ၁၀ ေဒၚလာ တိုးသြားေသာ္လည္း သူေပးရမည့္ ေ၀ပုကံ်မွာ (၁၀ ေဒၚလာအား ၅၃၅ 
ဦးျဖင္႔ စားလွ်င)္ ၂ ဆင့္နီးပါးသာ က်သင္႔မည ္ ျဖစသ္ည္။ ဘယ္ေလာက္မ်ား သက္သာလိုကပ္ါဘ။ိ 
တစ္ဖကတ္ြင ္ ညစာစားပြ ဲ တက္ေရာက္သ ူ အျခားအမတ္ ၅၃၄ ဦးတို႔၏ လက္ဖြာသမွ်ကိုလုညး္ 
ထုိသူက အခ်ိဳးက်ထည္႔၀င္ေပးရဦးမည္ပင။္ သုိ႔ေသာ္ အမတတ္စ္ဦးဘာမွာမွာ အျခားသူမ်ားအတြက ္
ထည္႔၀င္ရမည္သာ ျဖစသ္ည။္ ဤသိုု႔ျဖင္႔ အမတ္တိုင္းက လကလ္ြတစ္ပယ ္ မွာယူစားေသာက္ၾကၿပီး 
(ေခတစ္ကားျဖင္႔ ေျပာရလွ်င ္ ဆီးသီးပန္းေမွာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး) က်သင္႔ေငြျဖတ္ပိုငု္းတြင္ အသီးသိးီ 
ေပးေခ်ရသည္႔ ေငြပမာဏသည ္အစားအေသာက္မွေပးေသာ ေက်နပ္မႈထက္စာလွ်င ္ ျမင္႔မားေနမည ္
ျဖစ္သည္။၇ 

၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဗဟိအုစိုးရသည ္၎၏အသုံးစရိတ္အားလံုုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ခန္႔ကိ ုေခ်းေငြျဖင္႔ သံုုးစြဲခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ျပညေ္ထာင္စုုေၾကြးၿမီမွာ ၂ ႏွစ္အတြငး္ ၃ ထရီလယီံထ ိ
ျမင့္တကလ္ာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လမူႈဖူလုံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစအီစဥ္မ်ားအရ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုုႏုိင္ငံသားမ်ားကိ ုကတိျပဳထားသည့္ အနာဂတ္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္လည္း အစိုးရ 
ဘ႑ာေငြကို ု ျဖည္႔တင္းေပးသည္႔ လာစာ၀င္ေငြခြန္ (payroll tax) ထက ္ မ်ားေနသည္။ ယငး္သုိ႔ 
ရန္ပံုုေငြမလံုုေလာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္႔ တာ၀န္၀တရၱားမ်ားသည္လည္း ေၾကြးၿမီပုံစံတစခ္ုပင္ 
ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင ္ရန္ပံုုေငြမလံုုေလာကသ္ည့္ လူမႈဖလူုံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈတာ၀န္ 
၀တၱရားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေၾကြးၿမီ၏ ၄ ဆနီးပါးပင္ ရွိပါသည္။ စစ္ၿပီးကာလ ေမြးဖြားလာသူမ်ား 
အၿငိမ္းစားယခူ်ိန ္ နီးကပလ္ာသည္ႏွင္႔အမွ် သူတို႔အား လူမႈဖလူုံေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈအသုံးစရတိ ္
အတြက ္ ဘတ္ဂ်က္မ ွ ခြဲေ၀သံုုးစြဲရေတာ႔မည ္ ျဖစ္သျဖင္႔ ဗဟိုအစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီမွာ ပိုု၍ပင္ 
ႀကီးမားလာလိမ္႔မည္။ 

ဗဟိုအစုိးရအေနျဖင္႔ ၎၏ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားကုိ ႏိုုင္ႏုုိင္နင္းနင္း မစီမံႏုုိင္လွ်င္္ 
မည္သိုု႔ျဖစ္လာမညန္ညး္။ ႏိုင္ငံတစခ္ု၏ ေၾကြးၿမီသည ္ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးအရြယ္အစားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥလ္ွ်င ္
ႀကီးသထက ္ ႀကီးလာသည့္အခါ ေၾကြးၿမီေစ်းကြက္ (credit market) မ်ားတြင္ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစလ္ာပါမည္။ ေၾကြးၿမီ-ဂ်ီဒီပ ီ အခ်ိဳး (debt/GDP ratio) မ်ားသည့္ 
အစိုးရတစ္ရပ္ထံသိုု႔ ေခ်းေငြမ်ား ထုုတ္ေခ်းပါက ၎အစိုုးရမွ ျပနမ္ဆပ္ႏုုိင္မည္႔ အႏၱရာယ္ႏွင္႔ 
ရင္ဆိုုင္ရဖြယ ္ ရွိပါသည္။ အက်ိဳးအားျဖင့္ ေၾကြးလည္ပငး္ခိုုက္ေနသည့္ အစိုးရသည္ အတိုးႏႈန္းမ်ား 
ပိုမိုုျမင့္မားစြာ ေပးရမညျ္ဖစ္သည္။ ထိုုမွတဆင္႔ ျမင့္မားသည့္ အတိုးႏႈန္း ကုန္က်မႈမ်ားေၾကာင္႔ 
အသုံးစရတိအ္ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင္႔ ျပည္သူမ်ား 
အေပၚ အခြန္ေကာကခ္ရံန္ ပိုမိုခကခ္ဲသြားေစပါလိမ္႔မည္။ ၀င္ေငြႏွင့္ယွဥ္လွ်င ္ ေၾကြးၿမီဆကလ္က ္



ျမင့္တကေ္နပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ အေမရိကနဘ္႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနထုတ ္ ေငြေခ်း 
စာခ်ဳပ္မ်ား ၀ယ္ယူရန ္ တြန္႔ဆုတလ္ာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုံးသတ္တြင္ေတာ ့ အစိုးရက အေၾကြး 
လံုုး၀ မဆပႏ္ိုုင္ေတာ႔ျခင္း သို႔မဟုတ ္ ေငြေၾကးရုုိကႏ္ွိပ္ျခင္းျဖင္႔ အေၾကြးဆပ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတိုု႔ 
ျဖစ္လာႏုုိင္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင္႔ ေငြေၾကးအၾကပ္အတညး္တစ္ခုဆသီုုိ႔ ဦးတညသ္ြားေစႏိုုင္ပါသည္။ 
မည္သုိ႔ေျဖွရငွ္းသည္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး ယိုုယြင္းမည္႔ ဆိုုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
အစိုးရအေနျဖင္႔ ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားကုိ ထိန္းထိန္းသမိ္းသမိ္း ေဆာင္ရြက္ရန ္ ပ်ကက္ြကခ္ဲ႔ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ယိုုယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည။္ အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စသုညလ္ည္း အဆိုုပါ 
ေဘာဂေဗဒ နိယာမ၏ သက္ညွာမႈ ရရွိလိမ္႔မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအေနျဖင္႔ ဘတ္ဂ်ကလ္ိုေငြႏွင့္ ေနာင္လာမည္႔ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေခ်းယ ူ
သံုုးစြဲျခင္းကို ု အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ လုုပ္ေဆာင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းသိုု႔ကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရနမ္ွာ ႏိုုင္ငံေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမလုုပ္ပါပဲႏွင္႔ မည္သိုု႔မွ လုုပ္ေဆာင္ရန ္
မျဖစ္ႏ္ုုိင္ပါ။ အခြန္ေကာကခ္ံလိုသုည္ထက ္ ပိုမိုသုံးစြဲလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား အခက ္
ေတြ႕ေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ လိုအပပ္ါသည္။ ယင္းသုိ႔ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည့္ 
နည္းလမး္မ်ားစြာရိွပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရအမ်ားစုက သူတို႔၏ ဘတ္ဂ်ကမ္်ား ခ်ိန္ညွသိံုုးစြဲရန ္
လိုအပသ္ကဲ႔သိုု႔ ဗဟိုအစိုးရသည္လည္း ၎၏ ဘတ္ဂ်ကအ္ား ခ်ိနည္ွိသံုုးစြဲရန္ လိုအပ္ေစမည္႔  
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈ လုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟတု ္ အသုံးစရိတ္အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ဗဟိုအစိုးမ ွ တိုုး၍တိုုး၍ ေငြေခ်းယူႏုုိင္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံး၏ မ ဲ ၃ ပု ံ ၂ ပုံ 
သို႔မဟုတ ္၄ ပုံ ၃ ပုံျဖင့္ အတည္ျပဳႏုုိင္မွသာ ေငြေခ်းႏုုိင္မည္႔ လိုအပ္ခ်ကတ္စ္ရပက္ို ုဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရန ္လိုုပါသည္။ သုိ႔မဟုတ ္ယခုႏွစ္အသုးံစရိတက္ိ ုယခင္ႏွစ္အခြန္ဘ႑ာေငြအရ 
ကန္႔သတ္သံုုးစြဲေစျခင္း ျဖစ္သည္။ တင္ျပခဲ႔ေသာ အဆိုုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား 
အေနျဖင္႔ အစုိးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္မေကာက္ခံလိလုွ်င ္ သုံးစြဲမႈပိုမိုခကခ္ဲေအာင္ 
ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းစညး္မ်ဥ္းအေျပာင္းအလဲမ်ားက အစုိးရဘတ္ဂ်က ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိ ု တင္းၾကပ္ေစၿပီး 
ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားကိုလညး္ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ပိုုမိုုအေလးဂရုုျပဳ သုံးသပ္ေစသည္။ 
ဤသိုု႔ျဖင္႔ အစုိးရ၏ အသံုုးအစြဲမ်ားကိုု ေခြ်ေခြ်တာတာျဖင္႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုုးစြဲလာေစသည္။ 

 
 
၆။ အစုိးရက လူတစ္စုုေကာင္းစားေရးအတြက္ အျခားသူမ်ား၏ ကုန္က်ေငြျဖင္႔ အကူအညီမ်ား 

ေပးေနလွ်င္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ေႏွးေကြးေစလိမ့္မည္။ 
 

သာမန္ျပညသ္ူတိုု႔ထံမ ွ အခြန္အခမ်ားကုိ အလြယတ္ကေူကာကခ္ံရယူၿပီး 
ယင္းဘ႑ာေငြမ်ားကုုိ မိမိမဲရုမံ်ားအတြက္ အားထားရေသာ ေထာက္ခမံဲေပးမည္႔ 
သူမ်ားအတြက္ ျဖန္႔က်က္သံုုးစြဲျခင္းသည ္ ႏိုင္ငေံရးလက္နက ္ (မၾကာခဏဆုိသလို 



ႏိုုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က)္ ျဖစေ္နတတ္သည္။ လိုုအပသ္ည္႔ ေထာကခ္ံမႈ ရရွိေရးကိုသုာ 
အေလးထားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးဆိသုညမ္ွာ တြကခ္်က္မႈျဖင္႔ လိမ္လည ္
လွည္႔စားသည့္ အတတ္ပညာ သုိ႔မဟုတ ္ ပိုမိုတိက်စြာ ဆိုရလွ်င ္ လူမသေိအာင္ 
လိမ္လည္နည္းပင္ ျဖစသ္ည။္ ၈ 

- JAMES R. SCHLESINGER (ကာကြယေ္ရး၀န္ႀကီးေဟာင္း) 
 

ပုုဂၢလိက ၾကြယ၀္ခ်မ္းသာမႈကိုု ျဖစ္ေစသည္႔ နည္းလမ္း ၂ သြယ္ရွသိည္။ ယင္းတိုု႔မွာ 
ကုန္ထတု္လပု္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုုယက္ယူျခင္းတိုု႔ ျဖစ္သည္။ လူတို႔က ကုန္စညမ္်ား သို႔မဟုတ ္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထတု္လပု္ျခင္း၊ ယငး္မ ွ ရရွိသည္႔ ၀င္ေငြမ်ားမွ မိမလိိုုအပသ္ညမ္်ားကို ု
၀ယ္ယသူံုုးစြဲျခင္းျဖင္႔ ဘ၀အေျခ ျမင္႔လာႏုုိင္သည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင္႔ ေငြရွာျခင္းသည္မမိိႏွင္႔ 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာကက္ားသ ူ မိတ္ဖက္မ်ားကို ု ကူညရီာေရာက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥစၥာဓနကိလုညး္ 
တိုုးပြားေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္ အျခားသူတိုု႔၏ ထုတလ္ုပ္မႈမ်ားကို ု မတရား 
သိမ္းယူျခင္းျဖင္႔ မိမဘိ၀ အေနေခ်ာင္ေအာင္ လုုပတ္တ္ၾကသည္။ အဆိုုပါနညး္လမ္းျဖင္႔ 
ၾကြယ၀္ခ်မ္းသာေအာင္ လုုပ္ျခင္းသည ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက ္ ၀ငေ္ငြပိုုမ်ားလာေအာင္ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုုိင္ျခင္း မရွိေတာ႔ေပ။ အေၾကာင္းမွာ တစ္ဦး၏ ဥစၥာရရွိမႈသည္ အျခားတစ္ဦးအတြက ္
ဥစၥာဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ ဒုုတိယနည္းသည ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု အလဟႆ 
ျဖစ္ေစၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥစၥာဓနကိုလညး္ ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ 

အစိုးရအေနျဖင္႔ ထုတု္လုုပ္မႈအားေကာင္းသည့္ လုုပေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ားကိ ု အားေပးၿပီး 
မတရားနည္းျဖင္႔ အဓမၼရယူျခင္းကိ ု ဟန္႔တားေပးႏုုိင္လွ်င ္ စီးပြားေရးၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစသ္ည္။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈဆိုုင္ရာ ရပိုုင္ခြင္႔မ်ားကို ု အကာကြယ္ေပးျခင္း၊ 
သေဘာတညူီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားအား ၾကပ္မတေ္ပးျခင္းျဖင္႔ အဂတိကင္းသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပအ္ျဖစ္ 
ရပ္တညသ္ည့္ အစိုးရတစ္ရပ္သည ္ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကိ ု အတတ္ႏုုိင္ဆံုုး 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုုိင္ပါသည္။ တိုငု္းျပည္တစ္ျပည္တြင ္ တပါးသူတိုု႔၏ ၾကြယ၀္ခ်မ္းသာမႈကို 
မတရားရယရူန္ ခက္ခဲေစသည္႔ ထိေရာက္သည္႔ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားရိွသည္႔အခါ 
အရင္းအျမစ္အနည္းငယသ္ာ မသမာသူမ်ား၊ အဓမၼ၀ါဒီမ်ားထံေရာက္ရွသိြားမည္ျဖစသ္ည္။ ထို႔ျပင ္
အဆိုုပါ ႏွစ္လုုိဖြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေနတြင္ မတရားသိမ္းပိုကု္ရယူမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရာတြင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း မဆိုုစေလာကသ္ာ သံုုးစြဲရနလ္ိုုအပ္ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ 

ေခတ္သစ္ကမၻာတြင ္ အစိုးရကိုယတ္ိုငသ္ည္ပငလ္ွ်င္ မတရားသိမ္းပိုုကရ္ယူရာတြင္ 
အသံုုးခ်ခံရသည္႔ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ စည္းရုးံေရးလုပင္န္း၊ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယပ္ြဲမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရမ ွ ”မ်က္ႏွာသာေပးခံရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” တိုု႔တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားသံုုးစြဲၿပီး ပုဂၢလကိ 
(သုိ႔မဟုတ ္အက်ိဳးစီးပြားတူအုုပ္စု)ု အက်ိဳးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလပု္ငန္းစဥက္ိ ုအသုံးခ်ျခင္းမ်ိဳး ျဖစသ္ည။္ 
၎တိုု႔ရရွိသည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးသည္႔ အျခားေသာ အခြန္ထမ္းမ်ာ၏ အခြန္မ ွ က်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ အစိုုးရစမီံခန္႔ခြဲသည္႔ စီမံကိန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရတိ္ကိ ု အဓိက 



အက်ိဳးခံစားသူမ်ားအား ခြဲတမ္းခ် က်ခံေစရန ္ပ်က္ကြက္သည့္အခါ (ဥပမာ အသံုုးျပဳခမ်ား) သို႔မဟုတ ္
၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား (income transfer activities) တြင ္ အင္တိုုကအ္ားတိုုက္ 
လုုပ္ေဆာင္သည္႔အခါ ျပည္သတူို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား စည္းရုးံခ်ဥ္းကပ္သည္႔ အလုုပသ္ာ 
လုုပ္ၾကၿပီး ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အားစုုိက္ထုတု္ေတာ႔မည ္မဟုုတ္ေပ။ 
ဥစၥာဓနႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္အစား စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေ၀စု ု (economic 
pie) ရရွိဖိုု႔အတြက္တြငသ္ာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု ျဖဳန္တးီၾကသည္႔အတြက ္ စီးပြားေရးေ၀စုုမာွလည္း 
တိုုးပြားလာမည္ မဟုုတ္ေပ။  
မွတ္ခ်က္။ ။ေဘာဂေဗဒသမားမ်ားက စည္းရံုုးသိမ္းသြင္းျခင္း (lobbying)ႏွင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
မ်က္ႏွာသာေပးခံရေအာင္လုုပ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ား (favor-seeking activities) ကို ု
စီးပြားေရးအျမတ္ထတု္မႈ (rent-seeking) ဟုု သံုုးႏႈန္းပါသည္။ 

၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေထာကပ္ံေ့ၾကးတို႔သည္ ယခုအခါ ဗဟိုအသုးံစရိတ္၏ ထက္၀က္ 
နီးပါးရိွေနသည္။ လူမႈဖလူုံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ ေထာကပ့္ံေၾကးမ်ားသည္ အႀကးီစား 
အသုံးစရတိ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စႏုွစ္က ဗဟိေုငြေၾကး ေထာကပ္ံ့မႈအစီအစဥ ္ ၁၄၂၅ 
ခုသာ ရွိေနရာမ ွ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင ္အစအီစဥ ္၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာသည္။၁၀ ေျခာက္ေသြ႔ေျမမ်ား အတြက ္
ေရသြင္းေျမာင္းမ်ား၊ အသီေနာ ေလာင္စာဆ၊ီ အိမ္ၿခံေျမ ေခ်းေငြမ်ား၊ ေလယာဥ္ တင္ပို႔ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းငယမ္်ား အစတည္ေထာင္ျခင္း၊ သီတင္းပတ ္ ေျခာက္ပတေ္က်ာ္ၾကာ အလုပလ္က္မဲ့ 
ျဖစ္ေနသမူ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဆိုလာျပားမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာကလ္ုပ္ျခင္း၊ 
ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈအတြက ္ သုေတသန၊ ေကာလိပေ္က်ာင္းသားမ်ားအား ေခ်းေငြေထာက္ပံ႔ 
ကူညီျခင္း၊ ေျပာင္းႏွင့္ ၀ါဂြမး္မ ွ ေျမပဲႏွင့္ ဂ်ဳံအထ ိ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုုနမ္်ား စသည္ျဖင့္ 
မေရတြက္ႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးၿပီး 
တစ္မ်ိဳးသည္ ၀ါရွင္တနဒ္ီစီမွ ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား ရရွိရနအ္တြက ္ အခ်ိန္ႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု
သံုုးစြဲေနၾကၿပီး ပိုုမိုုေကာင္မြန္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား၊ တြက္ေခ်ကိုုကသ္ည္႔ ပစၥည္းမ်ားထုုတလ္ုုပ္ရာတြင္ 
သံုုးစြဲမႈ နည္းလာၾကသည္။ 

အစိုးရ၏ အေထြေထြအသုုံးစရိတ ္ မ်ားလာျခင္းႏွင္႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္
ႀကိဳးစားမႈအား ခက္ခဲေစသည္႔အရာမွာ အေမရကိန္ႏိုုင္ငသံား ထက္၀က္နီးပါးမွာ တစ္ဥးီခ်င္း၀င္ေငြခြန္ 
မေပးေဆာင္ျခင္း ျဖစသ္ည္။ ထုိ႔ျပင္ အခြန္မေပးေဆာင္သည္႔ အခြန္ထမ္းမ်ားမွာ မ်ားသထက္ 
မ်ားလာေနသည္။ အဆိုုပါ အခြန္မထမ္းေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ အစိုးရအသုုံးစရိတမ္်ား တိုုးလာျခင္း 
အေပၚ ဆန္႔က်င္စရာလည္း အေၾကာင္းမရွိေပ။ အေၾကာင္းမာွ သူတို႔အေနျဖင္႔ အဆိုုပါအသံုုးစရိတမ္်ား 
အတြက္ ေပးေဆာင္ရန ္ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ တကယတ္မ္းေျပာရလွ်င ္ အခြန္ 
ေဆာင္သူမ်ားကသာ အစိုုးရအသံုုးစရတိ္မ်ားအတြက ္ ကုန္က်ခံရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတိုု႔ 
အေနျဖင္႔ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ု တိုုး၍လုပ္ေဆာင္ရန ္ ႏုိင္ငံေရး 
သမားမ်ားကုိ ဖိအားစရာ အေၾကာင္းပင္ ရွိပါသည္။  



၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေထာကပ္ံေ့ၾကးမ်ား တိုုး၍လုပု္ေဆာင္လာျခင္းသည ္ ႏုိင္ငံေရး 
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္လပု္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကိ ု အားေပ်ာ့ေစသည္။ အစိးုရသည္ အခြန္ထမ္းမ်ားထံမွ 
ရသည့္ ဘ႑ာေငြျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာမဲဆႏၵရငွ္အုုပ္စုုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုုေငြထည္႔၀င္မႈႏွင္႔ 
ေထာက္ခံမႈမ်ား ရယူ၍ ၎တိုု႔ မ်က္ႏွာသာေပးသည္႔ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ သံုုးစြဲၾကသည္။ စေကာ့မန ္
အလကဇ္န္းဒါးတိုုင္လာ၏ အေျပာအရ ” ဒီမိုကေရစမီွာ အရွညတ္ည္တံ႔မည္႔ အစိုးရပံုုစံတစ္ရပ္ 
အေနျဖင္႔ ရပ္တည္ႏုုိင္လမိ္႔မည ္မဟုတု္ေပ။ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြေတြ သုံးစြဲၿပီး သူတို႔ကိ ုမဲထည့္ေအာင္ 
လုပ္ေနတာလို႔ မဲေပးသေူတြ ေတြ႕ရိွသြားတဲ့ေန႔အထိဘ ဲ ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီက စၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာကေန အက်ိဳးအမ်ားဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳတဲ့ 
ကိုယ္စားလယွ္ေလာင္းေတြကိသုာ လူမ်ားစုက အစဥ္တစိုကု ္မဲေပးၾကမွာ။ အက်ိဳးကေတာ့ ေလ်ာရ့ဲရဲ 
ေငြေၾကးမူ၀ါဒရွိတဲ ့ဒီမိုကေရစီဆိတုာ အၿမ ဲက်ဆုံးတတတ္ယ္။”၁၁ 

မလိုလားဖြယ ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ အက်ိဳးေမွ်ာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမဲ ့
ဒီမိုကေရစတီြင ္ အလိုအုေလ်ာက ္ ေပါက္ဖြားလာေလ႔ရွိသည။္ လႊဲေျပာင္းမႈ ႀကီးထြားလာကာ အစိုးရ 
သုံးစြဲမႈ ျမင့္မားလာသည့္အခါ ဒီမိုကရက္စ ီ ႏုိင္ငံေရးသည ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုုငတ္ြင ္ အစားအစာ 
လုုသည္႔ ရန္ပြဲလုုိပင္ ျဖစ္သည္။ ျမင့္မားသည့္ အခြန္မ်ားသည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ 
လုုပ္ေဆာင္ရြက္မ်ား ေဆာင္ရြကလ္ိုစုိတ္ ေလ်ာ႔နည္းေစၿပီး စည္းရုံးသမိ္းသြင္းျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားျခင္း၊ အျခားေသာ အက်ိဳးမရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကိုုသာ ႀကီးထြားလာေစသည္။ 
ဘတ္ဂ်က္လိေုငြ ျမင့္မားလာၿပီး စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈကိုု ေႏွာင္႔ေႏွးရပတ္န္႔ေစသည။္ ပိုင္ဆိငု္မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား အေျခခံ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အစိုးရ အသုံးစရတိ္ကို ုကန္႔သတ ္
သံုုးစြဲျခင္း၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျခင္းႏွင့္ အစိုုးရေခ်းေငြမ်ားကုုိ တည္႔မတ္ေပးျခင္း အလုုပ္မ်ားအား 
ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကသာ မျပဌာန္းေပးထားလွ်င ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ျဖဳန္းတီးၿပီး အေထြေထြလူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ု
ထိခိုက္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဆကလ္ကလ္ုုပ္ေဆာင္ေနမည ္ ျဖစသ္ည္။ အဆုံးသတတ္ြင ္အစိုးရအား 
ေငြေခ်းရန္ ယံုုၾကည္စရာ မရွိေတာ႔ျခင္း  သုိ႔မဟတု္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ သို႔မဟုတ ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသုိ႔ 
ဦးတည္ေစမည္ ျဖစသ္ည။္ 
 

 
၇။ အစုိးရေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွ ရရိွသည္႔ အက်ိဳ းေက်းဇူးသည္ လႊဲေျပာင္းမႈပမာဏထက္ 

နည္းသည္။ အခါတရံ မတန္တဆပင္ နည္းေနတတ္သည္။ 
 
၁၉၆၀ ေက်ာ္ႏွစ္လယ္က အေမရကိနျ္ပည္ေထာင္စုတြင ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေၾကျငာသည့္ 
အခါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေငြေၾကးအဆင္မေျပသူမ်ားထသံိုု႔ အေမရကိန္ျပညသ္တူို႔က ေငြေၾကး 
အနည္းငယတ္ိုုး၍ လႊဲေျပာင္းေထာကပ္ံ႔ကူညလီိုုစတိ္ရွိလွ်င ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုုိင္လိမ္႔မညဟ္ုု 
အမ်ားကယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ျပညသ္ူတိုု႔အေနျဖင္႔ (အနည္းဆုံးေတာ့ ေရြးေကာက္ခ ံ



ႏိုင္ငံေရးကိယု္စားလွယမ္်ားသည)္ ယင္းသုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ရန ္ ဆႏၵရွိခဲ့ၾကၿပီး ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ 
အစီအစဥမ္်ားလည္း သိသိသာသာ တိုုးခ်ဲ႕လုပု္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ႏိုုင္ငံ႔၀င္ေငြအားလုံး၏ အခ်ိဳးျဖင္႔ 
ေဖာ္ျပရလွ်င ္ ဆင္းရဲသားမ်ားထံ (ဥပမာ- မွီခိုသူကေလးမ်ား မ်ားရိွေသာ မိသားစုုမ်ားအတြက္ 
အေထာကအ္ပံ႔မ်ား၊ အစားအေသာက္ ၀ယ္ယူႏုုိင္သည္႔ ကူပြန္မ်ား၊ ေဆး၀ါးကုသေစာင္႔ေရွာကမ္ႈမ်ား 
အေနျဖင္႔) ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈက ၁၉၆၅-၇၅ ျပည္႔ႏွစ္ ကာလ မ်ားတြင္ ၂ ဆထိ ျမင့္တကခ္ဲသ့ည္။ 
၁၉၇၅ခုႏွစ္မစွ၍ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား၀င္ေငြ (national income) မွ တိုုး၍တိုးု၍ 
ခြဲေ၀သံုုးစြဲခဲ႔သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ ေဆာင္ရြကသ္ည္႔ လုုပ္ရပတ္ိုုင္းသည ္ လိုုခ်ငသ္ည္႔ အက်ိဳး 
ရလာဒ္ ထြက္ေပၚမလာတတ္သည ္သတိခ်ပ္ေစလိုုပါသည္။ ဆင္းရဲမႈ တိုကု္ဖ်ကေ္ရးမာွလည္း အဆိုုပါ 
အခ်ကက္ိုု ေထာက္ျပသည္႔ ဥပမာတစ္ခုုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုံ ၉ တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး မလုပေ္ဆာင္မကီ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အလ်ငအ္ျမန္က်ဆင္းေနသညက္ို ေတြ႕ရသည္။ 
၁၉၄၇ ခုႏွစတ္ြင ္၃၂% ရွိေနရာမ ွ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင ္၁၃.၉%သို႔ က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်ကေ္ရးအတြက္ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစအီစဥ္ စတင္ခဲသ့ည့္ေနာက ္၁၉၆၀ ေက်ာ္ 
ေႏွာင္းပိငု္း ႏွစ္အနညး္ငယ္အထသိာ ဆက္လကက္်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း က်ဆင္းမႈႏႈနး္ ေႏွးေကြးသြား 
ခဲ႔သည္။ သည္႔ေနာက ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းဆကလ္ကက္်ဆင္းရမည့္အစား ရပ္တန္႔သြားခဲ႔သည္။ ၁၉၇၀ 
ခုုႏွစ္မ ွစ၍ ၁၀% အတိုုးအေလ်ာ႔ျဖင္႔ ေဘာင္ဘင္ခတ္ခဲ႔သည္။၂၀၀၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ ၉.၉% 
ရွိၿပီး ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တြင ္ ၁၀.၈% ရွိေနေသာေၾကာင္႔ ယခင္ဆယ္စုႏွုစ္ေလးခုုေလာကက္ အေန 
အထားနွင္႔ အတူတနူီးပါးပင္ ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိ ု ထည့္တြက္ၿပီးေနာက ္ တစ္ဦးခ်င္း 
၀င္ေငြသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂ ဆေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ျခငး္မွာ 
ထူးဆန္းေနသည္။  
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Source:	U.S.	Dept.	of	Commerce,	Characteristics	of	the	Population	Below	the	Poverty	Level:	1982,	Table	
5;	and	U.S.	Census	Bureau,	Historical	Poverty	Tables_Families.	
http://www.census.gov/hhes/www/poverty/histpov/hstpov4.xls.	

 
 
၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစအီစဥ္မ်ား မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ မထိေရာက္ပါသလဲ။ ေဘာဂေဗဒ 

ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈအရ ယင္းအစအီစဥ္၏ ထိိေရာက္မႈအေပၚ ေယဘုုယ်က်က် အဆိုုျပဳခ်ကတ္စ္ခုု 
ေပးထားပါသည္။ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင္႔ ေငြလက္ခရံရွိသူမ်ားမွာ ေရရွည္တြင ္သူတိုု႔၏ ဘ၀ျမွင့္တငႏ္ိုုင္မႈ 
အေပၚ ထိေရာက္မႈ အလြန္နည္းပါသည္။ တစ္ဖန္ ယင္းအဆိုျပဳခ်ကက္ မရည္ရြယသ္ည္႔ ဆင့္ပြား 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလုည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။၁၂ 

မည္သတူို႔အား ဦးတညလ္ႊဲေျပာင္းေပးသည္ျဖစေ္စ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ထိေရာက္မႈ 
အားနည္းရသည္႔ အဓကိအေၾကာင္းရင္း ၃ ရပ္ရွပိါ သည္။ 
 
ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ အစုိးရမွ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား တုုိးျမွင္႔လုုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင္႔ အခြန္ထမ္း-
အလွဴရွင္ (taxpayer-donor)ႏွင့္ ၀င္ေငြလြဲေျပာင္းလက္ခံသူတို႔ ၂ ဦး လံုးအတြက္ မက္လံုးမ်ားကုုိ  
ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျခင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေႏွာင္႔ေႏွးေစပါသည္။ 
၀င္ေငြဆိုသည္မွာ ေကာင္းကငဘ္ုံမ ွက်လာသည့္ သၾကားမင္းလက္ေဆာင္ မဟုတ္ပါ။ 

အလားတူစြာပင္ အမ်ိဳးသား၀င္ေငြဆိုသညမ္ွာ ႏိုုင္ငံတစ၀္ွမ္းရွိ လူမ်ားအား အစိုုးရမ ွ စီစဥ္၍ 
စီပြားေရးခြဲတမ္းမ်ိဳးစံုု ေပးအပ္ႏုုိငသ္ည္႔ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္တစခ္ု မဟတု္ေပ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
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Exhibit 9: Poverty Rate, 1947‐2008 

	



အားျဖင့္ ၀ငေ္ငြဆိသုညမ္ာွ လူပုုဂၢိဳလတ္ိုု႔က လုုပက္ိုုင္ရွာေဖြရျခင္းမ်ိဳး ျဖစသ္ည္။ ၀ယယ္ူသတူိုု႔အတြက္ 
ကုန္စညႏွ္င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထတု္လုပ္ပံပ့ိုးျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြၾကရသည္။ အမ်ိဳးသား၀င္ေငြကို 
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားက ျပဌာန္းသည့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အျဖစ ္
ရႈျမင္ႏုုိင္ၿပီး လူပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစသီည္ ယင္းအက်ိဳးအျမတ္မ ွ ကိုုယလ္ိုုခ်င္သည္႔ ေ၀စုပမာဏရရွရိန္ 
ကုန္ထတု္လပု္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အသီးသီးျပဳၾကရသည္။ အသီးသီး ႀကိဳးစားလုုပ္ကိုုင ္
ရွာေဖြထားသည္႔ စီးပြားေရးေ၀စုုအား ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးမညဆ္ိုုလွ်င ္ ပုုဂၢိဳလ္အသီးသးီတုုိ႔၏ လုပအ္ား 
စိုက္ထတု္မႈႏွင္႔ တီထြငဆ္န္းသစ္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ႔နည္းသြားေပလိမ္႔မည္။ 

၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား တိုုးျမွင္႔လုုပ္ေဆာင္ရနအ္တြက ္ အခြန္မ်ားတိးုျမွင့္ေကာက္ခံသည့္အခါ 
အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ ကုန္ထတု္လပု္၍ ေငြရွာရာတြင္ ရင္းႏီွးမႈမ်ား မျပဳလုပ္လိုၾကေတာ႔ပဲ သူတို႔ 
ရွာထားသမွ်ေငြမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားႏုုိင္ရန္အတြက ္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းမ ွ ေရွာငလ္ႊဲႏိုင္မည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္သာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ စတိ္အားထကသ္န္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင ္ ၀င္ေငြ 
လႊဲေျပာင္းလက္ခံရသသူည္လည္း ၀င္ေငြျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ်  ယင္းမွရရွိသည္႔အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားမွာ က်ဆင္းလာၿပီး လက္ခံရရွသိူကလည္း ေငြရွာလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵေလ်ာန့ည္းလာမည္။ 
ယင္းသုိ႔အက်ိဳးဆတု္ယတု္မႈမ်ား ေပၚေပါကလ္ာသည္႔အတ႕ြက ္ ၀င္ေငြတုုိးလာသည္႔တိုုင္ေအာင္ 
အသားတင္တိုုးတက္မႈမာွ အနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ ၀င္ေငြ 
လႊဲေျပာင္းရယူခံစားရသမူ်ားျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ မရွိစဥက္ေလာက္ပင္ ထတုလ္ုုပ ္
ရွာေဖြႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ႔ေပ။ 

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအားလုံးလိုလုိုု၏ အပ်ကသ္ေဘာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိ ု သိရွိေစရန္ စာသင္ႏွစ္အစတြင ္ ပါေမာကၡတစ္ဦးက ယခုကုဲ႔သိုု႔ု 
ေၾကျငာလိုုက္သည္။ ၎မွာ မညသ္ူတစ္ဥးီတစ္ေယာက္မ ွ အဆင့္ ”စီ”ေအာက ္ မက်ရန္အတြက ္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာေမးပြဲရမွတအ္ားလုံးကိ ု ခြဲေ၀ေပးမည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္အား 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား မညသ္ုိ႔တုန္႔ျပန္မည္ကိ ု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ယင္းအစီအစဥအ္ရ 
စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ ္ ၉၀% ႏွင့္အထက ္ ရရွထိားၾကသည့္ အတန္းသားမ်ားကလည္း 
သူတို႔အမွတမ္်ားကိ ု ပ်မ္းမွ် အဆင့္ဒီႏွင့္ အကဖ္္သာ ရွိသည္႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
ခြဲေ၀ေပးရမည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ရမွတ္မ်ား ဆံုုးရႈံးရလိမ္႔မည္။ သုိ႔ျဖစ၍္ အားလုံးအတြက ္ညမီွ်သည့္ 
အဆင့္ခြဲေ၀ျခင္းလုပေ္ဆာင္ရန ္ အဆင့္ဘီရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ရမွတ္နည္းသည္႔ 
အတန္းသားမ်ားႏွင္႔ အလားတ ူခြဲေ၀ေပးရဦးမည္။ 

ထိုအခါ ေအႏွင့္ ဘီအဆင့္ေက်ာင္းသားမ်ားက အျခားသူမ်ား အက်ိဳးရိွဖုိ႔အတြက ္ သတူို႔ 
အားထတု္မႈမ်ားကိ ုအခြန္အခသဖြယ္ ေပးဆပ္ရမည္ဆိုသည့္အခါ ေအႏွင့္ဘီအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင္႔ ႀကိဳးစားအားထုုတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းမညဟ္ု ု သံသယရိွပါသလား။ စီ ႏွင့္ ဒီ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း သူတို႔၏ မႀကိဳးစားမႈအတြက ္က်ရံႈးမႈမျဖစ္လ ဲအမွတ္လႊဲေျပာင္းေပးလာမည္္ 
ျဖစ္ရာ ႀကိဳးစားအားထုုတလ္ိုုေတာ႔မည္ မဟုုတ္ေပ။ အက္ဖသ္မားမ်ားကလည္း စာမႀကိဳးစားသည္႔တိုုင္ 
ေအာင္မတွ္မ်ားရေနဦးမည္ဟု ေတြးေတာေနပါလိမ္႔မည္။ မွန္းဆၾကည္႔လွ်င္ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား 



ႀကိဳးစားအားထုုတမ္ႈ နည္းလာျခင္း ရလာဒ္သာ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရမတွ္ႏွင္႔ 
အတန္းေအာင္မႈ က်ဆင္းလာလိမ့္မည္။ အလားတ ူ အခြနေ္ငြမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း 
အစီအစဥသ္ည္လည္း ဤကဲသ့ုိ႔ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရိွပါသည္။ ၀င္ေငြအဆင့္နည္းသည္႔သူမ်ား 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ နည္းလာပါမည္။ 
 
ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းမွာ အစုုိးရမွ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးမႈအား အၿပိဳင္အဆုုိင္ရယူၾကသည္႔အတြက္ 
အက်ိဳ းခံစားခြင့္ရိွေစလုိသူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈ ပ်က္စီးသြားသည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင္႔ 
၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈလက္ခရံယူျခင္းႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးမ်ကႏ္ွာသာေပးမႈမ်ားအေပၚ စံႏႈန္းတစ္ခုု 
သတ္မတွ္ထားရိွရမည ္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က ္
အသံုုးစရိတက္ိုုသာ လံုုးပါးပါးေစမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘယု်အားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းလက္ခရံယူသသူည ္
တစ္စုံတစ္ခ ုပိုင္ဆိုငမ္ႈျပရန္၊ တစ္စုတံစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနရန္ သို႔မဟုတ ္တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္ေနသညက္ိုု 
ျပရန္ လိုအပခ္်က္ကို ုအစိုးုရမ ွသတမ္တွ္ေပးရေပလိမ္႔မည္။ ယင္းသိုု႔သတ္မွတထ္ားရိွသည္႔တိုုင္ေအာင္ 
”အလကားရမည္႔” ေငြ သို႔မဟုတ ္ အျခားနည္းျဖင့္ အစုိးရမ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားအတြက္ 
သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ကိုုက္ညီေအာင္ အျပဳအက်င္႔မ်ားကို ု လူပုုဂၢိဳလ္တိုု႔က 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ၾကလမိ့္မည္။ ထိုအုခါ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွရရွိမည္႔ အသားတင္အက်ိဳးအျမတ္မွာလည္း 
က်ဆင္းသြားမည္ ျဖစသ္ည္။ 

အေမရိကနအ္စိုးရက နံနက္၉နာရီႏွင့္ ညေန၅နာရီအၾကား အပတ္စဥ္တုိင္း အေမရိကန ္
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေရွ႕တြင္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းသမွ် လအူားလံုုးကိုု ေဒၚလာ ၅၀ ေပးေ၀မည ္
ဆုိပါစုိ႔။ ထိုအုခါ လူမ်ားတန္းစီၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလူတန္းႀကီးမွာ မည္မွ်ရွညပ္ါမည္လဲ။ မိမိတိုု႔၏ 
အားလပ္ခ်ိနမ္်ားႏွင့္ကုနထ္ုတလ္ုပ္မႈမ်ားထဲမွ လူပုဂုၢိဳလ္တိုု႔အေနျဖင္႔ အခ်ိနမ္ည္မွ်သံုုးစြဲၾကပါမည္နည္း။ 
လူတစ္ဥးီ၏အခ်ိန္သည ္တစန္ာရလီွ်င္ ၅ ေဒၚလာတန္ေၾကးရိွပါက ထုိသူက ေဒၚလာ ၅၀အတြက ္၁၀ 
နာရီနီးပါး တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုမွ်ေလာက ္လုပ္အားခ တန္ေၾကး မရွိသူမ်ားက 
ဆိုပါစုိ႔၊ တစန္ာရီလုပခ္ ၃ ေဒၚလာ သုိ႔မဟုတ ္၄ ေဒၚလာ မွ်သာရသည့္ သူမ်ားအေနျဖင႔္ ၁၀နာရစီာ 
မက တန္းစမီည္ျဖစ္သည္။ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းျခင္းေၾကာင္႔ ကုနု္ဆံုုးသြားေသာ အခ်ိန္မ်ားသည္ ေဒၚလာ 
၅၀ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ကုုန္ဆံုုးခဲ့ရေၾကာင္း ေစာင္႔ဆိုုင္းသ ူ အသီးသီးက သေဘာေပါက္ေပလိမ့္မည္။ 
ယင္းလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္အား ေထာက္ခံသူမ်ားက တန္းစီရယူသူမ်ား အေနျဖင္႔ ေဒၚလာ ၅၀ အက်ိဳး 
အျမတ္ပိုုမ်ားလာသည္ဟု ုဆိုုလွ်င ္အလြဲႀကီးလြဲေနၿပီ ျဖစသ္ည္။ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းအစီအစဥ ္ (transfer program)သည ္ အက်ိဳးခံစားေစခ်င္သမူ်ားအေပၚ 
အဘယေ္ၾကာင့္ အေထာက္အက ူ မ်ားမ်ားစားစား မျဖစ္ေစသည္ကိ ု ရုိးရွငး္စြာ ဥပမာေပးထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးခံစားရမည္႔သူမ်ားက လႊဲေျပာင္းမႈ ခံစားရန္အတြက္ (ဥပမာအားျဖင္႔ တန္းစီ 
ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း၊ ပုံစံျဖည့္ျခင္း၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသမူ်ားကိ ု မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးျခင္း၊ စစ္ေဆးမႈခယံူျခငး္၊ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား သည္းခေံစာင္႔ဆိုုင္းျခင္း စသည္႔) လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေရးအတြက ္ ႀကိဳးပမ္းေန 
ရသည္ႏွင့္ပင္ သူတို႔ရရွိမည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာမွာဆုံးရႈံးသြားၿပီ ျဖစသ္ည္။ ထိုုနည္းတူစြာပင ္



အက်ိဳးခံစားရမည္႔သူမ်ားက ပံ့ပိုးေငြရရွိရန္အတြက္ (ဥပမာအားျဖင္႔ ဂ်ဳံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ပ့ံပုိးေငြမ်ား 
ရရွိရန္အတြက ္ ဂ်ဳံထုုတလ္ုုပ္မႈမတွ္တမ္းရွိသည္႔ ယာေျမ သို႔မဟုတ ္ အငွားယာဥ္ ေျပးပုုိင္ခြင့္လိုင္စင ္
သို႔မဟုတ ္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားထံ ထုတ္ကုန္ေရာငး္ခြင့္လိုင္စင္စသည္ျဖင္႔) တစ္စံုုတစ္ရာ 
ပိုုင္ဆိုုင္ေၾကာင္း တင္ျပရသည္႔အခါ ေထာက္ပ႔ံေၾကးေငြရရိွေအာင ္ ေဆာင္ရြကမ္ည္႔ 
ယင္းပစၥည္းမ်ားအား အလုုအယက္၀ယယ္ူၾကသျဖင္႔ ေစ်းႏႈန္းမွာ ျမွင္႔တကသ္ြားမည္ျဖစသ္ည္။ 
အငွားယာဥ္လိုင္စင ္ သို႔မဟုတ ္ ဂ်ဳံစုုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေျမယာမ်ား ေစ်းတက္သြားသည္႔အတြက္ ေငြေၾကး 
ပံ့ပိုးမႈ၏ တနဖ္ိုုးမွာ မျဖစ္စေလာက္သာ က်န္ေတာ႔မညျ္ဖစ္သည။္ 

ေဖာ္ျပပါ ဥပမာအသီးသီးတြင္ အက်ိဳးခံစားႏုိင္ေျခရွိသူတို႔က လႊဲေျပာင္းမႈတန္ဖုိးမ်ား အခ်ည္းႏီွး 
ျဖစ္သညအ္ထ ိလိုအပခ္်က္ႏွင္႔ ကိုကည္ီေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ရမည။္ ရလဒ္အားျဖင္႔ ရရွိသည့္ 
အသားတင္အျမတ္သည ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုကု္သည့္ ပမာဏေအာက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနမည္ 
ျဖစ္သည္။ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားအား ပြတက္ာသကီာသာ ျပည္႔မီွသူတစ္ဥးီအတြက ္ အသားတင္အက်ိဳး 
အျမတ္မွာ လံုုး၀ သိုု႔မဟုတု ္လံုုး၀မရိွသေလာက္ပင္ ျဖစ္မည္။  

၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အစီအစဥမ္်ားေၾကာင္႔ လႊဲေျပာင္းမႈမ ွ အက်ိဳးခံစားႏုုိင္ရန ္
ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားကိုုပင္ ထိခိုကေ္စႏုိင္သည္။ ၁၈၆၂ လယယ္ာေျမဥပေဒက ဤအခ်ကက္ို 
ေဖာ္ညႊန္းေနသည္။ ဤဥပေဒအရ ေျမရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆုိသူမ်ားအား ေျမကြက္တြင ္အိမ္ေဆာက္ကာ 
၅ ႏွစ္ၾကာ အေျခခ် ေနထုိင္ရန္ ဗဟိုအစိုးရက ဟကတ္ာ ၁၆၀ ရွိေသာ ေျမကြက္မ်ား ခ်ေပးခဲသ့ည္။ 
(ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကနအ္ေနာကဘ္က္ျခမ္းေဒသမ်ားတြင္ ဟက္တာ ၆၄၀ အထ ိ
တိုးျမွင့္ေပးခဲသ့ည)္။ အဆိုုပါခြင္႔ျပဳခ်က္က လူမ်ားစြာကိ ု စြဲေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟက္တာ ၁၆၀ 
ေပးထားလ်က္ပင ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ အေနာကဘ္က္ျခမ္း၌ ရွင္သန္ရသည့္ဘ၀က 
မလြယ္ကူေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမရပုိင္ခြင့္ေတာင္းဆိသု ူ၆၀ ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ္က ၅ ႏွစ္ မျပည့္မီ သတူိုု႔၏ 
လယယ္ာေျမမ်ားအား စြန္႔ခြာသြားခဲ႔ၾကသည္။၁၃ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမႈ 
အစီအစဥသ္ည္ ေနထိုင ္အေျခခ်ရန္ တြကေ္ခ်မကိုက္မအီခ်ိန္တြင ္လူမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရန္ 
အားေပးခ႔ဲသလိုု႔ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ားက အဆိုုပါယာေျမမ်ားတြင္ ေနထိုုင္ခြင္႔ရရန္ 
ေငြေၾကးမ်ားစြာ ေပးခဲ႔ၾကရသည္။ အပိုုင္း ၂ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္႔အတိုုင္း မၾကာေသးမီကလည္း 
အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ စြဲေဆာင္မႈရွေိစရန္အတြက္ ေရးဆြဲသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ထုံးစံအရဆိုလုွ်င ္
အရစ္က်ျဖင္႔ အိမ္၀ယယ္ရူန္အတြက္ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ မျပည့္စုံသည့္ အိမ္၀ယသ္မူ်ားပင္လွ်င္ 
ေငြအနည္းငယ္သာ လက္ငငး္ေခ်ၿပီး သို႔မဟုတ ္ လက္ငင္းေငြေခ်စရာ နညး္နည္းမွ်မလိဘု ဲ
အရစ္က်ျဖင္႔ အမိ္၀ယယ္ူရန ္ တြန္းအားေပးခဲ႔သည္။ ယင္းသုိ႔စည္းမ်ဥ္းေလ်ာ႔ေပါ႔ေပးသည္႔ပံုုစံျဖင္႔ 
ေထာက္ပံ့မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည ္ လယ္ယာေျမဥပေဒေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေၾကြးၿမီေပးဆပ္မႈ ပ်က္ကြက္ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ုခ်ိတ္ပိတ္ရျခင္း၊ 
အက်ိဳးခံစားေစလုိသမူ်ားမွာ ေငြေၾကးအဆင္မေျပမႈမ်ားပင္ ျဖစ္လာျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 



၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းအစအီစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈမရွိရသည့္ တတိယအေၾကာင္းရင္းမာွ ၀င္ေငြ 
လႊဲေျပာင္းလက္ခံႏုိင္သူမ်ား၏ မွားယြင္းသည္႔ဆံုုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္လာသည့္ 
ဒုုကၡေရာက္မႈမ်ားကို ု ေျဖရွင္းေပးလိကု္ျခင္းသည ္ ၎တိုု႔အား မဆင္မျခင္ ထပ္လုပေ္အာင္ 
အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသလုုိ ျဖစ္ေနႏိုုင္သည္။ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းက လကခ္ံရရွိမည္႔သူမ်ားကိုုု 
အျခင္းအရာ ၂ ခု ျဖစ္ေစသည။္ (၁) ဒုုကၡအခက္အခဲမ ွ သက္သာရာရေစျခင္း၊ (၂) ဒုုကၡကိုု 
ေရွာင္ၾကဥ္ႏ္ုုိင္မည္႔ လုုပ္ရပ္မ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန ္တြန္းအားေလ်ာ႔သြားေစျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းအရာ 
၂ ခုက ဆန္႔က်င္ဘက ္သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွ၍ လႊဲေျပာင္းမႈအစအီစဥ ္မထိေရာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဥပမာ ေရေဘးက်ေရာက္ႏုုိင္သည္႔ေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရက အာမခံေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 
ေပးသည့္အခါ ေရေဘးအတြက ္ ကာကြယ္ရသည့္ တစဥ္ီးခ်င္းကနုက္်မႈမ်ားကိ ု ေလွ်ာ့နညး္ေစၿပီး 
သူတို႔၏ ဓနဥစၥာကိ ု တိုးပြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ပ့ံပိုးမႈေၾကာင့္ သူတို႔အတြက ္ ကာကြယ္ေရး စရတိ ္
သကသ္ာေစသည္မွနေ္သာ္လညး္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ဆကလ္က္၍ အိမ္ရာ 
တည္ေဆာက္ေနေစရန္ အားေပးေနသကဲသုုိ႔ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေရေဘးေၾကာင့္ 
ပ်က္စီးမႈ ဆက္လက္ ျဖစေ္ပၚေနၿပီး အာမခံေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ မရွိသည္႔အခါတြင္ ျဖစ္မည္႔ ဆံုုးရံႈးမႈထက ္
ပိုုမိုုမ်ားျပားေနသည္။ အလုပ္လက္မဲေ့ထာကပ္ံ႔ေၾကး ေပးျခင္းကလညး္ အျခားေသာ ဥပမာတစ္ခု 
ျဖစ္သည။္ အလုပလ္ကမ္ဲ့မ်ားက လက္ရွ ိ အလုပ္ကမး္လမွ္းမႈမ်ား ျငင္းပယ္ၿပီး ပိုေကာင္းသည့္ 
အလုပ္မ်ားရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔အတြက ္ ၀င္ေငြမရွသိည္႔ ဒုကုၡမွာ ေလ်ာ႔နည္းသြားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ားက ကာလၾကာရွည ္အလုပ္အကိုင ္ ရွာေဖြေနၾကၿပီး အက်ိဳးရလဒ္ အေနျဖင့္ 
အလုပလ္ကမ္ဲ့ႏႈန္းက ယင္းအစီအစဥမ္ရွိမီကထက ္ပိုျမင့္မားလာသည္။၁၄ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ပတသ္ကလ္ာလွ်င္ ဘ၀ေနထိုင္မႈပုံစေံရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ပုံက မ်ားစြာဆက္စပ္ေနသည္။ ဘရြတ္ကင္းအငစ္တီက်ဳ (the Brookings 
Institute) မွ ရြန္ဟတ ္ စကင ္ (Ron Haskin)ႏွင့္ အစၥဘ ဲ ေဆာဟီးလ ္ (Isabel Sawhill) တို႔ 
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္သည့္ ေလ့လာခ်က္အရ လူတစ္ဦးသည ္ယခုကဲ့သုိ႔ အေျခခံအခ်က ္၃ ခ်က္ကိ ု
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတစြာ ေနထိုငရ္ႏိုင္ေျခအား ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အဆိုုပါ အခ်က ္ ၃ ခ်က္မွာ (အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အားျဖင္႔) 
အထကတ္နး္ေက်ာင္းၿပီးဆုံးျခင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပက္ိုငျ္ခင္း၊ ကေလးတစ္ဦးမရမီ လကထ္ပ္ျခင္း 
တိုု႔ျဖစ္သည္။၁၅ လူငယမ္်ားအေနျဖင္႔ အဆိုုပါ အခ်က္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္မိလွ်င ္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ 
ေနရသည္႔အခ်ိန္မွာ မ်ားစြာေလ်ာ႔နည္းသြားသည္။ ပညာေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား 
အားလံုုးသည္ အဆိုပုါအခ်ကမ္်ားအား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ေျပာဆိုေပးသင္႔သည္။ 
အေၾကာင္းမာွ သူတိုု႔သည္ ၎တိုု႔၏ ဘ၀မ်ားအား ေျပာင္းလဲေစမည္႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ေနၾကမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည။္ 

ဆန္႔က်င္ဘက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေနာက္တြင ္ အပ်က္သေဘာ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ရွိသည္။ 
မိစံုုဖစံုုမရွိသည္႔ အိမ္ေထာင္စုုမ်ား၏ ဆင္းရ ဲ မြဲေတမႈႏႈန္းသည္ မိစုံဘစုရံွိသည့္ အိမေ္ထာင္စမု်ား၏ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းထက ္၅ ဆ နီးပါး ရွိသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင ္ကေလး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ 



မိစုံဖစု ံမဟတု္သည့္ မိသားစုမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရသည့္အခ်က္မွာ ၁၉၆၈ တြင ္၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမ ွ
ျမင္႔တကလ္ာခဲ႔သည္။ အသက ္ ၃၀ ေအာက ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကားတြင္လည္း အမိ္ေထာင္မရွဘိဲ 
ကေလးေမြးႏႈန္းက ယခုအခါ ကေလးေမြးဖြားမႈမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ 
မရွိဆင္းရဲသားမ်ားထံ ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (အစားအစာ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အိမ္ရာ၊ 
ေငြသား ကူညီေပးျခင္း) သည ္ဆင္းရ ဲမြဲေတမႈ၏ အပ်က ္အက်ိဳးဆက္မ်ားမွ ကာကြယရ္န္ ျဖစ္သည္ 
ဆုိသည္က အက်ပ္ရိကုစ္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၀င္ေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားက (ဥပမာ 
ေက်ာင္း သို႔မဟုတ ္ လုပ္သားအင္အားစုမ ွ ထြကခ္ြာျခင္း၊ ဆယေ္က်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ 
လက္မထပ္ေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ဖခင္မ်ားမွ ကေလးစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲျခင္း) စသည္႔ စြန္႔စားမႈျမင္႔မားသည္႔ ဘ၀ေနထိုုင္မႈပံုုစံမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ရန ္
အားေပးအားေျမွာက ္ ျပဳေနသည။္ ယင္းသုိ႔ စြန္႔စားမႈ ျမင့္မားသည့္ ဘ၀ပုံစံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သူ 
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အခါ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပိုမို ခကခ္ဲလာေစသည္။ ၿပီးခဲသ့ည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၄ 
ခုက ျဖစ္ပ်က္ခဲသ့ည္မာွ ဤအတိုင္းပင္ အတိအက် ျဖစသ္ည။္ 

ထို႔ျပင္ အစိုးရ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိကု္ဖ်ကေ္ရး ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အိမ္ေထာင္စမု်ား၊ တသီးပုုဂၢလမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရား 
ေက်ာင္းကနမ္်ားႏွင့္ အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ႔က်သြား 
ေစသည္။ အဆိုပါပုဂၢလကိေစတနာရွင္မ်ားမွာ ျပႆနာ၏ အရင္းမွနက္ိုု ုပိုသိျမင္ႏုုိင္ၾကၿပီး လက္ခံမည့္ 
သူမ်ား၏ လေူနမႈႈပုံစံမ်ားကိ ု ပိုု၍ တီးမိေခါက္မ ိတတ္ၾကသည္။ ပုုဂၢလကိေစတနာရွင္မ်ားမွာ အဓိက 
အားျဖင္႔ အစားအေသာက္မ်ား သကသ္ကသ္ာသာျဖင္႔ ၀ယ္ယူစားသံုုးႏိုုင္ရနသ္ာ အာရံုုစိုုက ္
လုုပ္ကိုုင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလကိကသုုိလ္ျဖစ္ ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားမွာ အစိုးရ 
ေဆာင္ရြကသ္ည္ထက ္ပိုမိုထိေရာက္ႏိုုင္ပါသည္။ အစိုးရက အခြန္မ်ား ေကာက္ခံၿပီး ယင္းအလုုပမ္်ား 
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕လိကု ္ ပုဂၢလိကကသုိုလ္ျဖစေ္ဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ေလွ်ာ့နည္းလာဖြယ ္ ရွိပါသည္။ ထိေရာက္မႈအားနည္းသည့္ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပိုမို 
ထိေရာက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိကအစီအစဥ္မ်ားကို ု ကန္ထုတု္လုုိက္သလိုုျဖစ္သြားၿပီး ျပႆနာမွာ 
ပိုဆိုးလာဖြယ္ရွိပါသည္။ 

ေဘာဂေဗဒရႈေထာင့္ၾကည့္လွ်င ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး အစအီစဥ္မ်ားအထ ိ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစအီစဥ္မ်ား က်ရႈံးသည္မာွ အံ့ၾသစရာမရွိေပ။ 
ဆင့္ကဲသကေ္ရာက္မႈမ်ားကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ ေရရွညတ္ြင ္
ဦးတညသ္ည္႔အက်ိဳးခံစားေစလိသုူမ်ားကိ ု ကူညီရာေရာက္ရန္ အလြန္ပင ္ မျဖစ္ႏုုိင္ေၾကာင္း 
ေဘာဂေဗဒဆန္းစစခ္်ကက္ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
 
၈။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုုိင္သည္႔ စီးပြားေရးစနစ္ ၀ါ ဗဟိုုကစီမံကိန္းခ်လုုပ္ကုုိင္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ 

ႏုိင္ငံေရးျဖင္႔အစားထုိးေသာေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳန္းတီးေစၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကုုိ 
ေႏွာင္႔ေႏွးေစသည္။ 



 
လူတိုု႔မည္သည္ ကိုုယ္႔ကိုုကိုယု္ ေသြးနားထင္ ေရာက္တတ္ၾကသည္။ စစ္တရုငခ္ုံေပၚက 
အရုုပ္မ်ိဳးစံုုကို ု အကြက္ေရႊ႕သကဲ႔သုုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုုံဖံုုေသာ 
လူပုုဂၢိဳလ္တိုု႔အားလည္း စီမံႏိုုင္လမိ္႔မည္ဟု ု အထင္ေရာက္တတ္သည္။ စစ္တရုင္ခုံေပၚက 
အရုုပ္မ်ားမွာ စစ္တုုရငထ္ိုုးသ ူ ေစစားရာသာ ေရႊ႕လ်ားၾကရေသာ္လည္း လူ႔ေလာကဆိုုေသာ 
ျပဇာတ္ခံုုႀကီးတြင္မ ူ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းစတီြင ္ ကိုယ္ပိုင္မ ူ အသီးသီးရွိၾကသည္။ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က ္ ကြဲျပားမႈ အလိုုကလ္ည္း ယင္းကိုု္ယ္ပိုုင္မႈႏွင္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
ေျပာင္းလဲၾကသည္။ စစတ္ုုရင္ခံုုႏွင္႔ လူ႔ေလာကျပဇာတ္ခံုုႀကီးတိုု႔သာ သေဘာသဘာ၀သာ 
ဆင္တူမညဆ္ိုုပါက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမာွ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင္႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ 
ကျပအသံုုးေတာ္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းတုိ႔ျဖင္႔ အတိၿပီးေနေပလိမ္႔မည္။ 
သိုု႔ေပမဲ႔ လတူိုု႔မည္သည ္ ထားရာေန၊ ေစရာသြား မဟုုတ္ၾကသျဖင္႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွာ 
အခ်ိန္ကာလမေရြး ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစေ္နေပေတာ႔သည္။ ၁၆ 

- အဒမ္စမစ ္(၁၇၅၉) 
 
 
ယခင္က ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အတိုငး္ အမ်ားသံုုး ျပည္သူပိုငု္ပစၥည္းမ်ားအား အခေၾကးေငြေပးေသာ 
စားသံုုးသူမ်ားကိုုသာ မကန္႔သတ္ေပးႏုုိင္သျဖင္႔ အမ်ားသံုုးပစၥည္းမ်ားအား ေစ်းကြကထ္က ္အစိုုးရက 
ျဖည္႔ဆည္းေပးလွ်င ္ ပိုုေကာင္းပါသည္။ လူပုဂုၢိဳလ္မ်ားစြာတိုု႔က စီးပြားေရးလုုိအပ္မႈအားလံုုးကိုု 
သိုု႔မဟုုတ ္ အားလံုုးနးီပါးကို ု အစိုးရအာဏာပုုိင္မ်ားက ေစ်းကြက္ထက ္ သာလြန္ေအာင္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေပးႏုုိငသ္ည္ဟု ု အထင္ရွိၾကသည္။ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကိုုင္သည္႔ စီးပြားေရးစနစ္အား ေထာက္ခသံူမ်ားက 
အစိုုးရအေနျဖင္႔ အခြန္အခမ်ား၊ ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား၊ လုုပ္ပိုုငခ္ြင္႔အာဏာမ်ား၊ လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားနွင္႔ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ုအသံုုးျပဳ၍  စီးပြားေရး၏ အေရးပါေသာ က႑မ်ားအား ခ်ဳပ္ကိုုင္၍ စမီံခန္႔ခြဲေပးလွ်င ္
အမ်ားျပည္သူမ်ားမွာ ပိုု၍ အက်ိဳးခစံားရမည္ဟု ု ယံုုၾကည္ၾကသည္။ ဗဟိုုဦးစီးသည္႔ စီးပြားေရးစနစ္ 
ဆိုုသညမ္ွာ ေစ်းကြက္အစား အစိုုးရ၏ အမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင္႔ အစားထိုုးလုုိက္ျခင္း ျဖစသ္ည။္ 
ယင္းမွာ ဆိုဗုီယက္ႏုုိင္င၏ံ စနစ္ေဟာင္းကဲ႔သိုု႔ အစိုုးရ၏ တိုုကရ္ိုုက္ကြပက္ ဲထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပါ၀င္ေနသည္။ 
ေရြးေကာကခ္ံႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေစ်းကြက္ဆြဲအားမ်ားအစား သူတိုု႔၏ လမ္းညႊနစ္မီံခ်က္မ်ားျဖင္႔ 
စားသံုုးသူမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင္႔ စြန္႔ဦးတီထြငလ္ုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ေစမည ္
ဆိုုလွ်င ္ဗဟိုခု်ဳပ္ကိုုငမ္ႈ ရွိေနျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။  

ႏိုုင္ငံေရးတြင ္ စတင္လုုပက္ိုုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ဗဟိုကုစီမံကနိ္းခ်လုုပ္ကိုုင္ျခင္းအား 
စိတ္၀င္စားသည္မွာ နားလညလ္ြယပ္ါသည္။ အစီအစဥ္ခ်မတွ္သညမ္ွာ အဓိပၺါယ္ရွိ လက္ခံဖြယ္ရာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခ ံ ကိုုယစ္ားလယွ္မ်ားႏွင္႔ အစိုုးရအရာရိွမ်ားမွာ စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းရွငမ္်ားထက ္ ျပည္သူလထူုတုစ္ရပလ္ံုုး၏ အက်ိဳးစးီပြားကို ု ပိုု၍ ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည္ 
မဟုုတ္ပါေလာ။ အစိုုးရအရာရိွမ်ားသည္ ပုုဂၢလိိက လုုပင္န္းမ်ားထက္ အလိုုႀကီးမႈ နည္းသည္မွာ 



မဟုုတ္ပါေလာ။ မျမင္ရေသာလကအ္ား နည္းလည္သေဘာေပါက္မႈ မရွိသည္႔ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင္႔ 
ယင္းကဲ႔သိုု႔ေသာ ဗဟိုုကစီမကံိနး္ခ်လုုပက္ိုုင္မႈ အာေဘာ္မွာ သေဘာက်ေလာက္ပါသည္။ 
ေဘာဂေဗဒသမားမ်ားအတြက္မ ူယင္းအဆို ုမွားယြင္းသညက္ို ုသိထားပါသည္။ 

ဗဟိုုက စီမံကိန္းခ်မွတလ္ုုပ္ကိုုင္ျခင္းေၾကာင္႔ အက်ိဳးထက ္ အျပစ္မ်ားကို ု ပိုုျဖစ္ေစသည္႔ 
အေၾကာင္းရင္း ၅ ခ်က္ရွပိါသည္။ 
 
ပထမအခ်က္မွာ ဗဟုိကစီမံကိန္းခ်မွတ္လုုပ္ကုုိင္ျခင္းသည္ေစ်းကြက္အဆုုံးအျဖတ္အစား ႏုိင္ငံေရး 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ အစားထုိးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရဆိသုည္မွာ တည္႔မတ္ေပးသည္႔ ကိရယိာ 
မဟုတသ္ညက္ုိ သတိခ်ပ္သင္႔ေပသည္။ လကေ္တြ႔တြင ္ ဗဟိမုွစီမံကိနး္ေရးဆြဲသူတို႔ (ႏွင့္ သူတို႔အား 
ညႊန္ၾကားသည့္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား)သည ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ရထားေသာ ကိုုယ္ကိုုးမငဲ႔သည္႔ 
သူေတာ္စင္အဖြဲ႕ မဟတု္ၾကေပ။ စီမံကိန္းေရးသူမ်ားသည္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ရန္ပုံေငြမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀သံုုးစြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးစဥ္းစားခ်က္မ်ားက လႊမ္းမိုးသြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

ဒီမိုကေရစနီည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္အခါ၌ပင္လွ်င ္ အဆိုုပါျဖစ္စဥ ္ မည္ကဲ႔သိုု႔ 
အလုုပလ္ုပ္ပုကံိ ုစဥ္းစားၾကည္႔ပါ။ အသုံးစရတိ္မ်ားကိ ုဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မ ွအတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစသ္ည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ အက်ိဳးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ၎တိုု႔သည ္
သူတို႔အတြက ္ အက်ိဳးရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈရနပ္ုံေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံေ့ၾကးမ်ား ရရွိရန ္ စည္းရုံး 
ဆြဲေဆာင္ေပလိမ့္မည္။ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားကလည္း မဲဆြယ္ပြ ဲ ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ အဓိက 
အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည့္ မဲဆႏၵရွင္အုပု္စုုမ်ား (voting blocs) ကိ ုအထူးအေလးဂရုုျပဳမည္ ျဖစသ္ည။္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ လုုပ္ငန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥလ္ွ်င ္ အသားက်ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားမွာ 
စည္းရုံးခ်ဥ္းကပမ္ႈ နည္းနာမ်ားကုုိ ပိုမိုတတ္သိနားလည္၍ အရွိန္အ၀ါရွသိည့္ ႏိုင္ငေံရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လညး္ ပိုမိုရင္းႏီွးကြ်မ္း၀င္မႈ ရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုုေငြထည့္၀င္မႈ မွတ္တမ္းလည္း 
ပိုုေကာင္းၾကသည္။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတေ္ဟာင္း ၀ီလ်ံပေရာ႔စ္မိုင္းယား (William Proxmire) 
တစ္ခါက ဆိုခုဲ့ဖူးသလုုိပင္ ”ေငြေၾကးဆုိတာ ႏိုင္ငေံရးအရိွနအ္၀ါရိွတဲေ့နရာကိ ုသြားပါလိမ့္မယ္။” ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဆိသုည္ကလည္း စီးပြားေရးအရ ခ်ည္႔နဲ႔ေနေစကာမူ ၀ါရင့္ 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိ ု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာရိွသည္႔ လုုပ္ငန္းသစ္မ်ားထက ္ မ်က္ႏွာသာေပးလုိၾကသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားမွာလည္း သူတုိ႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင္႔ မ်က္ႏွာသာေပးလိုုသည္႔ အက်ိဳး 
စီးပြားတူအုုပစ္ုုမ်ားအတြက ္ အက်ိဳးျပဳသည္႔ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အျခားဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက 
အျပန္အလနွ ္ ေထာက္ချံခင္းမရွိလွ်င ္ အစီအစဥမ္်ားစြာကုုိ အတည္ျပဳေပးလိမ္႔မည ္ မဟုုတ္ေပ။ 
ထိုု႔ေၾကာင္႔ ေလထဲတိုုကအ္ိမ္ေဆာက္သူမ်ားသာ ေစ်းကြက္ထက ္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည ္အေလအလြင္္႔ 
နည္း၍ ဓနအင္အားကို ု ျမွင္႔တငေ္ပးၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြမ်ားကိ ု ပိုုမိုုေကာင္းမြန္စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲေပးမည္ဟု ုယုံၾကည္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 



ဒုတိယအခ်က္မွာ အစိုးရလုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုုိေလွ်ာ့ခ်၍ 
တီထြင္ဆန္းသစ္ၿပီး ကုန္စည္မ်ားကုုိ ထိေရာက္စြာ ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ရန္ တြန္းအားနည္းတတ္သည္။ 
ပုဂၢလိကလုုပင္န္းရွင္မ်ားႏွင္႔ မတသူည္မွာ ျပညသ္ူပိုင ္ လုပင္န္းႀကီးမ်ားရိွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားမွာ ကုုန္က်စရတိ္နည္းနည္းႏွင္႔ အက်ိဳးမ်ားမ်ားရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခငး္ေၾကာင္႔ 
သူတိုု႔အတြက ္ အက်ိဳးေက်းဇူး မယ္မယ္ရရ မရွိေပ။ ဘတ္ဂ်က္တိုးေတာင္းရန္သာ သူတိုု႔အေနျဖင္႔ 
စိတ္အားထကသ္န္ၾကလမိ့္မည္။ ဘတ္ဂ်ကပ္ိုုရလာပါက အဖြဲ႕အစည္းခ ဲ်႕ထြင္ရန္၊ လစာတိုးေပးရန္ 
တိုု႔တြင ္ အသံုုးျပဳလာႏုုိင္ၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္လည္း သံုုးစြဲစရာ ရန္ပံုုေငြပိုထုြကလ္ာမည ္
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ဘ၀သည္လည္း ပိုု၍ သာသာယာယာ ရွိလာမည္ ျဖစသ္ည္။ 
အစိုုးရပိုုငလ္ုပု္ငန္းအားလံုုးလိုုလိုုမ ွ မန္ေနဂ်ာမ်ားက အမ်ားျပည္သူအတြက ္ အလြနတ္န္ဖိုးရွသိည့္ 
ကုန္စညမ္်ား သို႔မဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတလ္ုပ္ေနသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ေငြေၾကး 
ပိုမိုေထာက္ပံေ့ပးပါက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက ္ ထူးကဲသည္႔အရာမ်ားကုုိပင္လွ်င ္
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိနး္ေရးဆြဲသူမ်ားကိ ု ဧကနမ္ုုခ် နားခ်ၾကေပလိမ္႔မည။္ 
ဆကလ္က၍္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈမ်ား မေပးေတာ႔လွ်င ္ လထူုုအေနျဖင္႔ ထိခိကု္နစ္နာမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဆိုုးရြားသည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည္ဟု ုခုုခံေျပာဆိုုၾကေပလိမ့္မည္။ 

ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရစီမကံနိ္းေရးဆြဲသမူ်ားမွာ ၎တိုု႔၏ ရပ္တည္လုပု္ကိုငု္မႈမ်ား 
အေပၚ ဆန္းစစ္ရန ္ ခက္ခဲပါလမိ့္မည္။ ပုဂၢလိကလပု္ငန္းက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ုတုုိင္းတာေသာ 
အျမတ္ႏႈန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားက အစိုုးရပိုုငလ္ပု္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အား အလားတ ူ တိုုင္းတာႏုုိင္သည္႔ စံႏႈန္းမရွိေပ။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ေဒ၀ါလ ီ
ခံေစျခင္းအားျဖင္႔ အက်ိဳးရွိရွိ မလညပ္တ္ႏုုိင္သည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းကြကမ္ ွ ဖယ္ရွားပစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အစိုုးရက႑တြင္ မေအာင္ျမင္သည့္ လုပင္န္းအစီအစဥ္မ်ားကိ ုအနားေပးႏုုိင္မည့္ အလားတူ 
ယႏၱရားမ်ိဳး မရွိေပ။ တကယတ္မ္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ည့ံဖ်ငး္ျခင္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်ကမ္်ား 
အထေျမာကေ္အာင္ မေဆာငရ္ြကႏ္ိုုင္ျခင္းတိုု႔မွာ အစုိးရအေထာကအ္ပံ႔ ပိုုမိုုရရွိရန္အတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တစခ္ုအုေနျဖင္႔ပင ္ အသံုုးခ်တတ္ၾကသည္။ ရဲဌာနက တရားဥပေဒၾကပ္မတ္ေရး 
အတြက ္ ရန္ပုံေငြ ထပမ္ံပ႔ံပိုုးေပးရန္ ရာဇ၀တမ္ႈ ျမင့္တကလ္ာျခင္းကိ ု အေၾကာင္းျပေပလိမ္႔မည္။ 
အစိုုးရေက်ာင္းမ ွ အုုပခ္်ဳပ္သူမ်ားက ေငြေၾကးထပ္မံေတာင္းခရံနအ္တြက ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
စာေမးပြဲအမွတ္မ်ား က်ဆင္းလာျခင္းအား ရမယ္ရွာၾကလိမ္႔မည္။ အစိုးရလပု္ငနး္မနေ္နဂ်ာမ်ားမွာ 
ဘတ္ဂ်က္တိးုေတာင္းေရးသည္သာ မက္ေလာကစ္ရာျဖစ္ၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္လည္ပတ္ေရးမွာ 
စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းမရိိွေသာေၾကာင္႔အစိုုးရလုပု္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလကိလုပ္ငန္းမ်ားထက္ 
ယူနစ္အလိုကု ္ထုုတလ္ုပု္မႈ ကုန္က်စရိတ ္(per-unit costs) မ်ား ျမင့္မားေနလိမ္႔မည္ ျဖစသ္ည္။ 
 
တတိယအခ်က္မွာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးကုိသံုးစြဲေနသည့္ ဗဟုိစီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားထက္ 
မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ေငြမ်ားအား စြန္႔စားၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူတုိ႔က ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရာတြင္ ပုိမုိသာလြန္လိမ္႔မည္ဟုု 
ယုုံၾကည္စရာ အေၾကာင္းရိွပါသည္။ အျမတ္ရလိသုည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူတစ္ဦးသည ္ မိမ၏ိပိငုဆ္ိုင္မွႈ 



တိုးတက္ေစမည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ရွာေဖြၿပီး ရငး္ႏွီး ျမွဳပ္ႏံွပါမည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူသည ္အမွားတစ္ခု 
လုပ္မိျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈစီမံကနိ္း ဆုံးရႈံးသြားလွ်င ္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ုမိမိကိုုယတ္ိုုငခ္ံစားရမည ္
ျဖစ္သည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္အားျဖင့္ အစိုးရ စီမကံိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ သို႔မဟုတ ္က်ရႈံးမႈသည ္အစိုးရ 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ား၏ ကိုယပ္ိုငဓ္န ပိုင္ဆိုငမ္ွႈအေပၚမ်ားစြာ သကေ္ရာက္မႈ မရွိသေလာက္ပင္ 
ျဖစ္သည။္ စီမံကိန္းတစ္ခကု အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိလွ်င္ေသာ္မွ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးက 
အေတာ္အသင့္သာ ျဖစ္ဖြယရ္ွိသည။္ အလားတ ူ စီမံကနိး္မ်ား အခ်ည္းႏီွးျဖစ္လွ်င္၊ အရင္းအျမစ္ 
တန္ဖိုးမ်ား ေလွ်ာက့်သြားလွ်ငလ္ည္း စီမံကနိ္းေရးဆြဲသမူ်ားအေပၚ အနည္းငယ္သာ ထိခိုက္မႈ 
ရွိပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႕ ဆံုးရွံႈးသြားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သံုုးစြဲလိုုက္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး 
အရွိန္အ၀ါ ႀကီးမားသည့္ အုုပ္စုုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသိုု႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္႔ အျခားေသာအက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားအျဖစ္  ေရာက္ရွသိြားလွ်င ္ အခ်ည္းႏီွးစီမံကနိ္းမ်ားမွပင ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ 
ကိုယက္်ိဳးစီးပြားျဖစလ္ာႏုုိင္ေသးသည္။ ယင္းကဲ႔သိုု႔ မက္လုးံအေနအထားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အတြက ္ ဓနတိုးေစမည့္ စီမံကနိ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဗဟိစုီမကံိန္းေရးဆြဲသူမ်ားသည္ 
ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားေလာက္ပင္ မေကာင္းႏိုုင္ေပ။ 
 
စတုတၳအခ်က္မွာ အစုိးရ၏ဘတ္ဂ်က္သည္  ဘုံအရင္းအျမစ္တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္သည္႔အတြက္ အက်ိဳ းရိွရိွ 
သုုံးစြဲႏုုိင္မႈ အားနည္းပါသည္။ အခန္း ၂ အပိုင္္း ၁ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုငး္ မ်က္ေမာွကက္ာလ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်ကမ္်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပုုဂၢလကိပိုုင္ဆိုုင္မႈသသူည္ ေနာင္အနာဂတက္ာလ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မွႈမ်ားပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ သို႕ရာတြင ္ အစိုးရဘတဂ္်က္မွာ ဘံုပိုင ္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစာမွႈမွာ မရိွသေလာက္ပင္။ ဥပမာအားျဖင္႔ 
ပင္လယ္ျပငမ္ွ ငါးမ်ားသည္ တစစ္ံုတစ္ေယာက ္ မဖမ္းေသးသေရြ႕အမ်ားပုိင္ျဖစသ္ည္။ ကိုုယ္ဖမ္း 
သေလာက ္ ကိုုယ္ရသျဖင္႔ အလြနအ္ကြ်ံ ငါးဖမ္းျခင္းျဖစ္လာကာ ငါးမ်ိဳးစိပ္မ်ား ရွားပါး မ်ိဳးတုံးလာ 
ပါသည္။ ငါးကိုအလြန္အကြ်ံမဖမ္းဘဲ ေနာင္အနာဂတ္ကာလ မ်ိဳးပြားရွင္သန္ျခင္းအတြက ္ ထည့္သြငး္ 
စဥ္းစားလွ်င ္ငါးဖမ္းလုပင္န္းရွင္မ်ားအတြက္ ေရရွည ္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစထ္ြန္းႏုိင္ပါလမိ့္မည္။ သို႕ေသာ္ 
ငါးမ်ားသည္ အမ်ားပုိင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယေန႕ မိမိမဖမ္းလွ်င ္ ေနာက္တစ္ေန႕တြင ္ တစ္ျခားလူ 
ဖမ္းမညက္ိ ု ငါးဖမ္းသမားတိုင္း သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ငါးမ်ားမ်ား 
ပိုဖမ္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွေသာ္လည္း လကရ္ွိကာလတြင္ မည္သမူွ် ငါးကို ေလွ်ာ့ဖမ္းရန ္မကလ္ံုုး 
တစ္စံုုတစ္ရာ မရွိေခ်။  

အလားတူပင္ အက်ိဳးစီးပြားအုုပ္စုုမ်ားက အစိုုးရဘတ္ဂ်က္အား သူတိုု႔အလိုုရွိသည္မ်ားအေပၚ 
သံုုးစြဲေစရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ အခြန္မ်ားတိုုးေကာက္ျခင္း၊ အစိုုးရမ ွ ေခ်းေငြမ်ားတုုိးယူရျခင္းေၾကာင္႔ 
အနာဂတ္ကာလတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဴးမ်ားကုုိ ထည္႔သြငး္စဥ္းစားမည ္ မဟုုတ္ေပ။ အခြန္ 
ေကာက္ခံမွႈေလ်ာ့နည္းၿပီး ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမွႈမ်ားလွ်င ္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ကုုန္ထုတု္လုပု္မႈ 
ပိုုမ်ားလာမည္ဟု ု စီမကံိန္းမ်ားကုုိ ေထာက္ခသံူမ်ားအေနျဖင္႔ သေဘာေပါက ္ နားလည္ၾကသည္။ 
သို႕ေသာ္ မိမိတို႕အသံုးမျပဳလွ်င္ အျခားေသာသူမ်ားက အစိုးရဘတ္ဂ်ကက္ိ ု ရရွိေအာင ္



လုပ္ေဆာင္မည္ဟ ု ယဆူထားၾကသည္။ ထိသုို႕ေသာမက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးမရိွသည္႔ အသံုုး 
စရိတ္မ်ားႏွင္႔ မဆံုုးႏိုုင္ေသာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေုငြျပမႈမ်ားကိုု ေမွ်ာ္လင္႔ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အခန္း 
၃ အပိုင္း ၅ တြင ္ အစိုးရဘတ္ဂ်ကလ္ိုေငြ ၾကာရွည္ေနမႈ ျပႆနာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိ ု
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 
 
ပဥၥမအခ်က္မွာ ဗဟုိစီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ရိွသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္၊ 
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ပံုမွန္ျပင္ဆင္ဆန္းသစ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရရိွႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမရိွေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနသည့္ ကမၻာတစ္ခတုြင္ 
ေနထိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းပညာအသစ္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲတို႔က ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား၏ အေတာ္အတန္ရွားပါးမွႈကိ ုအစဥ္ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။ မည္သည့္ ဗဟိုအာဏာပုိင္ကမွ် 
ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းအမီွလိကု္၍ ႏုိင္ငံေရးအရ ယင္းတို႔ကို ခ်င္႔ခ်ိန္ဆံုုးျဖတ္ၿပီး 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ ေၾကာင္းက်ိဳးမွနက္နသ္ည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္မည ္
မဟုတ္ပါ။ 

ေစ်းကြက္မာွ ဗဟိုုစီမကံိန္းခ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႔ မတူပါ။ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက 
ျပန္႔ကြဲေနေသာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ ု စုုစည္း၍ တြက္ခ်က္ေပးသည။္ ေစ်းႏွႈန္းသည္ 
စီးပြားေရးတြင္ ျဖစေ္ပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတုိင္း အစဥ္တစိုကု ္ခ်ိန္ညွိေျပာင္းလဲေနသည္။ ေစ်းႏႈန္းသည္ 
ျပန္႔ကြဲေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားထ ံအခ်က္ျပသည္။ ယင္းေစ်းႏႈန္းအခ်က္ျပမႈမ်ားေၾကာင္႔ စီးပြားေရးုုလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ အေျခအေနသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစမည္႔ လိုအပ္သည့္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြကလ္ာႏုုိငၾ္ကသည္။ 

အစိုးရစီမကံနိ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ”စက္မႈလုုပ္ငနး္ဆိုငု္ရာမူ၀ါဒ”က စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ 
အဓိက ပံ့ပိုးေပးသည္ဟ ုလြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အခ်ိဳ႕က က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ေစ်းကြက ္
စီးပြားေရးစနစ္မွာ အၾကပ္အတညး္ႏွင္႔ ရငဆ္ိုုင္ေနရၿပီ။ အစိုးရကစီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြကသ္ည္႔ 
အလုုပက္ို ု ပိုုလုုပ္မည္လား သို႔မဟုတ ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္း 
ဒဏ္ခံမညလ္ားဟု ု ေမးခြန္းထုုတ္ခဲ႔ၾကသည္။ ေဘာဂေဗဒပညာရွင ္ ေပါလ္ဆန္ျမဴရယ္ဆင ္ (Paul 
Samuelson)ႏွင့္ လကစ္တာသရိုး (Lester Throw) တို႔က ယင္းအယူအဆကိ ု ဦးေဆာင္ 
ေထာက္ခံသမူ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ေက်ာ္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရပန္းစားသည္႔ 
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာတတ္အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲသ့ည္။ သို႕ရာတြင္ ဆုိဗီယက ္ စနစ္ 
ၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးစနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံဖ့်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုငး္တြင္ 
ထိုအယအူဆမွာ လူႀကိဳက္မမ်ားေတာ႔ေပ။ မညသ္ုိ႔ဆိုေစ အစိုးရက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးစနစ္၏ က႑အရပ္ရပ္တြင ္ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္ဟ ုယုံၾကည္သမူ်ားစြာ 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းကလညး္ တလံွ်ပ္ကို ုေရထင္ျခင္းသာ ျဖစသ္ည္။ 



အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ စီမကံိန္းေရးဆြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆံုုး႐ံႈးမႈမ်ား အပါအ၀င္ 
ဗဟိုစီမကံိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ က်ရႈံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ု လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာ႔ 
ငါးဆယခ္န္႔က အဒမ္စမစ္က ရွင္းျပခဲ့ဖူးသည္။ စီမံကနိ္းေရးဆြဲသူမ်ားအတြက ္ ကံမေကာင္းသည္႔ 
အခ်က္မာွ လူတစ္ဥးီခ်ငး္စီတြင ္ စမစ္ေခၚတြင္သည႔္ ”ျပဳမူပံုုနယိာမ” ဆိုုေသာ မိမိစတိ္ႏွင္႔မိမိကိုယု္ 
ရွိတတ္ၿပီး  စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားသည ္ ဗဟိုစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရွသိည္႔ 
ဆြဲေဆာင္မႈ၊ မက္လုံးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔သည္႔အခါ ျပႆနာတက္လာပါေတာ႔သည္။ အစိုးရက အကာ 
အကြယ္ေပးေရးလုပင္န္းရပ္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန၍္ ကိစၥရပမ္်ားစြာတြင္ စတငေ္ထာက္ပံလ့ာသည့္ 
အခါ၊ လုပ္ငန္းမ်ား (ကိုယု္တိုုင)္လုပ္ကိုင္လာသည့္အခါ၊ က႑အေထြေထြတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ေပးလာသည္႔အခါ၊ အဆိုုးဆံုုးမွာ ႏိုုင္ငံစီးပြားေရးတစ္ခုလုံုုးကို ု ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကိုုင္စီမလံာသည့္အခါတြင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္ၿပီး၊ ႏိုငင္ံ၏ၾကြယ၀္မႈ က်ဆင္းေစ၍၊ လေူနမႈအဆင့္ 
အတန္းမ်ားလည္း ျမင္႔တကသ္င္႔သေလာက္ ျမင္႔တက္မလာေတာ႔ေပ။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရစမီကံိန္းေရးဆြဲမႈမွတ္တမ္းမ်ားမွ ဤအခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနၿပီး 
မွတ္တမး္မ်ားတြင္ ကြဲလႊဲမႈမ်ား၊ ၀ိေရာဓိမ်ားျဖင့္ ျပည္႔ႏွက္ေနသည္။ ဗဟိအုစုိးရက ေဆးရြက္ႀကီး 
စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအား ေငြေၾကးပ႔ံပိုုးမႈတိုုးေပးသလို ု တဖကတ္ြင ္ ေဆးလပိ္ေသာကသ္ံုုးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး 
၀ါဒျဖန္႔ျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားအား သတ္မတွ္ထားေသာ သီးႏံွမ်ား မစိုုက္ပ်ဳိးလွ်င္္ 
ေငြထုတု္ေပးၿပီး တစ္ခ်ိနတ္ည္းမာွပင ္အျခားေတာင္သူမ်ားအား ယင္းသိီးႏံွကိုုပင ္တိုုးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးေစေရး 
အတြက ္ ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ားျဖင္႔ အကအူညီေပးျပနသ္ည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္း 
ႀကီးျမင့္သည့္ ႏုိ႔မ်ား သင္႔တင္႔ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ ေသာကသ္ုံးႏုုိင္ရန္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ေန႔လညစ္ာအစီအစဥက္ိ ုအစိုးရက ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း ႏို႔ထုတလ္ုပ္သူမ်ားကို ုအားေပးသည္႔ 
အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားက ႏို႔ေစ်းႏွႈန္းကိ ု မက်ေအာင္ ထိန္းထားေပးျပန္သည္။ ေကာ္ပိုုေရးရငွ္းထုုတ္ 
ပ်မ္းမွ်ေလာင္စာေခြ်တာေရး (CAFÉ) စံႏႈန္းမ်ားက ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ ပိုမိုေပါ့ပါးၿပီး ေဘးကင္းမႈ 
နည္းေစေသာ္လည္း ဗဟိုအစိုးရ၏ စည္းမ်ဥး္မ်ားက ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ 
ကားအကာမ်ားကုုိ ပိုမိုခိုငု္ခံေအာင္ ျပဳလုုပ္ေစျပနသ္ည္။ စညး္ကမ္းခ်က္ႏွစ္ခုလုံးက ေမာ္ေတာ္ကား 
ထုုတလ္ုုပ္မႈကုန္က်စရတိ္ကိုု ျမင္႔တကေ္စၿပီး ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ႔ေနည္းေစၿပီး လုံၿခဳံမႈပုိရွိေစမည့္ 
ကားမ်ားပ့ံပိုးမႈ က်ဆင္းေစသည္။ ဗဟုိအစိုးရက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင္႔ ဆင္းရဲသည့္ႏုိင္ငံမ်ားထံ 
အေထာကအ္ပံ႔မ်ား ေပးအပ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏုုိင္င၏ံ သြင္းကနု္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက အေမရိကန ္ စားသုံးသူမ်ားကိ ု သင့္ေတာ္သည့္ေစ်းႏႈနး္ျဖင့္ အရည္အေသြးရိွ 
ထုတက္ုန္မ်ား တင္ပို႔ျခင္းျဖင္႔ ကိုုယ္႔အားကိုယု္ကိုးု ရပ္တညႏုုိ္င္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းမႈအား အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစသည္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈႏွင့္ ပညာေရးစီမကံိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းအပါအ၀င္ ဗဟိုစီမကံိန္း 
ေရးဆြဲမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးတုိးတကမ္ႈမ်ားကိ ု ျမငွ့္တင္ေပးႏုိင္လမိ့္မည္ဟ ု ေတြးထင္ၾကသူမ်ားသည္ 
ေသြးနားထင္ေရာက္ၿပီး ရိုးအလြန္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရတာ၀န္ရွသိူမ်ားအေနျဖင္႔ မည္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားအား အေရာင္းအ၀ယလ္ုုပ္မည္ကို ုဆံုုးျဖတ္သည္ျဖစေ္စ၊ ယင္းပစၥည္းမ်ား၏ ေရာင္း၀ယ္မည္႔ 



ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ု သတမ္တွ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ပထမဦးဆုံး ေရာင္း၀ယ္ရမည့္အရာသည့္ ေရြးေကာက္ခံ 
ႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ မဲဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားက စားသံုုးသူမ်ားထက္ 
အစုိးရထံမသွာ ေငြေၾကးရရိွသည ္ ဆိုုပါက ၄င္းတို႕သည ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ လႊမ္းမိုးႏုိင္ရနသ္ာ 
ပိုမိုအခ်ိန္ျဖဳနး္ၾကေတာ့မည ္ ျဖစ္ၿပီး စားသုးံသူမ်ားအတြက ္ ကုုန္ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာက့်လာေအာင္၊ 
စားသုံးသူမ်ား ေက်နပ္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေတာ႔မည္ မဟုုတ္ေပ။ ေစ်းကြက္အား ႏိုင္ငံေရးျဖင္႔ 
အစားထိးုလိုကု္ျခင္းသည ္ စီးပြားေရးဆုတယ္ုတ္မႈဆီသုိ႔သာ ဦးတည္ေစလမိ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အဒမ္စမစ၏္ 
စကားရပ္ျဖင္႔ ေျပာရလွ်င ္ ”ကစားပြဲက စိတ္ပ်က္စရာ အၿမဲေကာင္းေနေပလိမ္႔မည။္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
မွာလညး္ အခ်ိိန္တိုုင္း အဆံုုးစြန္ေသာ ကေမာက္ကမမ်ားျဖင္႔သာ က်င္လည္ေနေပေတာ႔မည္။” 
 
၉။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆုိသည္မွာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသက့ဲသို႔ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္လည္း 

အေရးႀကီးသည္။ 
 

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခငး္ဆုိသည္မွာ စညး္ကမ္းထိန္းသမိ္းေပးသည္႔ အရာျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ စားသုံးသူမ်ားကို ု မိမိေဖာကသ္ညအ္ျဖစ္ အၿမဲရိွေနေအာင္ 
ႀကိဳးစားေနၾကရသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားက စားသုံးသူမ်ားအား ညံ႔ဖ်င္းသည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်င္ 
၀န္ေဆာင္မႈပိုေကာင္းသည့္ ၿပိဳငဘ္ကလ္ုပ္ငနး္မ်ားသိုု႔ စားသံုုးသူမ်ားက ေျပာင္းလဲအားေပးၾက 
လိမ္႔မည္။ အၿပိဳငအ္ဆိုုငသ္ေဘာသဘာ၀ေၾကာင္႔ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အရည္အေသြးညံ႔ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ဆကဆ္ံေရးမေျပျပစ္ျခင္းတုိ႔ကို ု ေရာင္းခ်သ၊ူ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ားက စားသံုုးသူမ်ားအေပၚ မျပဳလုပုခ္်င္ေအာင ္ ကာကြယေ္ပးသည္။ လူတိုင္းလိုုလုုိပင္ 
ပုဂၢလိကက႑ဟုုဆိုလုိုကု္လွ်င ္ ယင္းအခ်ကက္ိ ု သေဘာေပါက္ထားၿပီး ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားပုိင္ 
က႑တြင္မ ူယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေရးႀကီးပံုကိ ုက်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခထံားျခင္း မရွိသည္မ ွ၀မ္းနည္းဖြယ္ 
ေကာင္းပါသည္။ 

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုငလ္ပု္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ျပည္႔၀၊ အက်ိဳးရွိသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစေ္ပၚေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း မရွိေပ။ ပုဂၢလိကလုုပင္န္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
မတူသည္႔အခ်က္မွာ အစိးုရပိုင္လပု္ငနး္မ်ား၏ ဒါရိကု္တာမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ထုတလ္ုပ္စရတိ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္၍ စြမ္းေဆာင္ရည ္ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးမရိွတတ္ပ ဲ ယင္း၏ 
ဆန္႔က်င္ဘက္သာလွ်င ္ ျဖစေ္နတတ္သည္။ ဌာနတစ္ခကု ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္း သုံးစြဲရန္ 
ပ်က္ကြကလ္ွ်င္ ေႏွာင္ႏွစ္တြင ္ ဘတဂ္်က္ပိုမိုရရွိရန္ ခက္ခဲသြားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဌာနမ်ားသည ္
ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အကုနုတ္ြင ္ ဘတဂ္်က္ခြဲတမ္းအားလုံး မသုံးစြဲႏုိင္ဟ ု သိရွသိညႏ္ွင့္ 
လကက္်န္ဘတ္ဂ်ကမ္်ားကိုု ေဖာေဖာသီသ ီသုံးစြဲၾကမည္ ျဖစသ္ည။္ 

ပုဂၢလိကက႑တြင္ အျမတ္မညမ္ွ်ရရွိသညက္ို ု ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည ္
မည္မွ်ရွိေၾကာင္း အလြယတ္က ူ သိရွိႏိုုငသ္ည္။ ျပည္သူ႔က႑တြင္မ ူ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပ 
ညႊန္းကိနး္မရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရလုပ္ငနး္မနေ္နဂ်ာမ်ားသည္ စီးပြားေရးစြမ္းရည္ညံ့ဖ်င္းမႈကို 



မၾကာခဏ ဖုံးကြယႏ္ိုင္ၾကသည္။ တစ္ဖန ္ ပုဂၢလကိက႑ ေဒ၀ါလခီံေစသည္႔နည္းျဖင္႔ 
စြမ္းရည္ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကိ ု သုတသ္င္ဖယ္ရွားေပးေသာ္လည္း ျပည္သူ႔က႑တြင္မ ူ မေအာင္ျမငသ္ည့္ 
အစီအစဥမ္်ား ရပ္တန္႔ဖယ္ရွားေပးႏုုိင္သည္႔ အလားတစူနစမ္်ိဳးမရိွေခ်။ အမွန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
အခ်ကတ္ြင ္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ စြမး္ေဆာင္ရညည္ံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ရည္မွနး္ခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ 
မေဆာင္ရြကႏ္ိုုင္ျခင္းသညပ္င္ ျပညသ္ူ႔က႑တြင္ ရန္ပုံေငြတုိးျမွင့္ေပးေရး ျငင္းခုမံႈမ်ားအတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ အသုံးခ်ၾကသည္။ ရဲဌာနက တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ 
ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြမ်ား တိုးေတာင္းသည့္အခါ ရာဇ၀တမ္ႈမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းကိ ု
ေထာက္ျပအသုံးခ်သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည။္ 

ျပည္သူ႔က႑တြင္ ေဖာ္ျပပါ တလြဲဆပံင္ေကာင္းသည္႔ မက္လုံးမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ 
အစိုးရလပု္ငန္းမ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုု္င္ရွိေစရန ္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ပုဂၢလိကပိုငလ္ုပ္ငန္းမ်ားကို 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစိုးရပိငု္လုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ တေျပးညီယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိလာေစရန္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။ 
အစိုးရမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမး္ေရးဌာနမ်ား၊ ပုံႏိွပ္လုပင္န္း၊ အစားအေသာက္ 
၀န္ေဆာင္မႈ၊ အမႈိက္သိမး္လုပ္ငန္း၊ လမ္းျပဳျပင္ထိန္းသမိ္းေရးဌာန၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလားတ ူ
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုငသ္ည္ဆုိလွ်င ္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကိုလညး္ ျပည္သူ႔က႑လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရန ္တန္းတအူခြင့္အလမ္း ေပးႏုိင္ပါသည။္ ဥပမာ- အေမရိကနစ္ီမခံန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ရုံး 
(the US Office of Management and Budget) က ပုဂၢလိကပုံႏိွပ္တိုကု္မ်ားကိ ု ၂၀၀၄ 
ဗဟုိဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္အတိုုင္း ပုံႏိွပ္ထုုတေ္၀ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေလ႔လာခဲ႔ပါသည။္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ 
ႀကဳံေတြ႕လာသည့္အခါ အစုုိးရပံုုႏွိပတ္ုုိက္မ်ားအေနျဖင္႔ ၂၃ % အထိ ေစ်းေလွ်ာ့ႏုိင္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ေစ်းေလ်ာ႔ခ်လာႏုုိင္သည္႔အေလ်ာက္ အစိုုးရအလုပအ္ကိုင္မ်ားကိုလုည္း ဆကလ္က ္
ထိန္းထားႏုိင္ခဲ႔သည္။ ၂၀၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီထတု ္ the Reason Public Policy Institute (RPPI) ၏ 
လစဥ္ထုတု္စာေစာင္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကပိုငအ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအားေစာင့္ၾကည့္မႈ (the 
Privatisation watch) တြင ္ ယင္းကိစၥရပ္ကိ ု မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး အစိုးရအဆင့္အသီးသီးရွိ 
အလားတ ူ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု အေသးစိတေ္ဖာ္ျပထားသည္။ အၿပိဳင္အဆိုငု္လုုပ္ရသည္႔အတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမငွ့္တက္လာျခင္း၊ စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင္႔ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑ ၂ 
မ်ိဳးလုံးတြင္ ဆန္းသစ္သည့္ လုပ္နညး္ လုပဟ္န္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ 
ျပည္သတူို႔၏ အခြန္မ်ားမွာ ပိုု၍ ထိေရာက္စြာ သံုုးစြဲလာႏုုိင္ပါသည္။ 

တိုုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယႏွ္င့္ ေဒသ႑ရအစုိးရအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ ဗဟိုဦးစီးမႈ 
ေျဖေလွ်ာေ့ပးထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း (decentralized government units) မ်ားအၾကား 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္လည္း စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကိ ု ျမငွ့္တင္ေပးႏုုိင္ပါသည။္ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အခြန္၀င္ေငြမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယႏုုိ္င္သည္႔အခါ မိမိတိုု႔လုုိလားသည္႔အတိုုင္း 
ျဖည္႔ဆည္းေပးသည္႔ အျခားေသာ တိုငု္းေဒသႀကးီ၊ ျပည္နယ္၊ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုုိင္သည္႔ 
ထြကေ္ပါကရ္ွိလာသည့္အခါ ေဒသအစိုးရတစ္ရပ္ရပသ္ည္ ျပညသ္ူလထူုကိ ု မဖိႏိွပႏ္ိုငေ္တာ့ေခ်။ 
ကုန္စုံဆုုိင္တစ္ခုုမ ွ တစ္ခုုသိုု႔ ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္အားေပးသကဲ႔သိုု႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု



စြန္႔ခြာရသည္မွာ လြယက္ူသည ္ မဟုုတ္ေသာ္လည္း သို႔ေသာ္ ဗဟိဥုီးစီးမႈေလွ်ာခ့်ေပးထားသည့္ 
အေနအထားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက သူတိုု႔ေျခေထာက္မ်ားျဖင္႔ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုငု္၍ 
မဲေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား လူပုုဂၢိဳလ္အသီးသီး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ 
ကာကြယ္ရန၊္ ကုန္သြယေ္ရးကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ား မခ်မွတ္ႏုုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးရန္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္ကိုု 
အကာအကြယ္ေပးရန္တိုု႔ကိုုသာ လုုပေ္ဆာင္ရန ္ ကန္႔သတ္ထားပါက တိုုငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယႏွ္င့္ 
ေဒသ႑ရအစုိးရမ်ားအၾကား အခြန္မည္မွ်စည္းၾကပ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈမည္သိုု႔ေပးမည္မွာ မ်ားစြာ 
ကြဲျပားသြားႏုိင္ပါသည္။ လူအမ်ားအၾကား အိမ္ၿခေံျမ သို႔မဟတု္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအေပၚ မညမ္ွ် 
သုံးစြဲလိသုည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျမင္ကြဲျပားသကဲ့သုိ႔ ေဒသအစုုိးရမ်ား 
အၾကားတြင္လည္း ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ အသုးံစရိတ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက၍္ ကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ား 
ရွိပါလိမ့္မည္။ ျပည္သအူခ်ိဳ႕က အဆင့္ျမင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႀကိဳကတ္တ္ၿပီး ယင္းအတြက္ 
အခြန္ေငြမ်ားမ်ားလည္း ေပးေဆာင္လိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ျပညသ္မူ်ားမွာ အခြန္နည္းနည္းႏွင့္ 
အေတာ္အသင္႔ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ပိုမိုႏွစ္သကတ္တသ္ည္။ အခ်ိဳ႕က အစိုးရ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု အခြန္အေကာက္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးလိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ 
သုံးစြဲမႈအလိကု ္ အဖိုးအခမ်ားေကာက္ခသံည္႔ ပံုုစံျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေစလိုုုၾကသည္။ ဗဟိုဦးစီးမႈ 
ေလ်ာ႔ခ်ထားသည္႔စနစ္သည္ ယင္းသုိ႔ေသာ ကြဲျပားမႈအဖံုုဖံုုရွိသည့္ အျမင္အားလုံးကိ ု
ေျပလည္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳငမ္ႈရွိျခင္းသညလ္ည္း အစိုးရ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု ျမငွ့္တင္ေပးပါလိမ့္မည္။ အစိုးရတစ္ရပက္ ၀န္ေဆာင္မႈအရညအ္ေသြးႏွင့္ 
ထိုကတ္န္ျခင္းမရွိသည့္ အခြန္မ်ားျမင့္မားစြာစညး္ၾကပ္ေနလွ်င ္ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည့္ 
ျပည္သလူူထႏုွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အဆိုုပါအရပ္ေဒသအား စြန္႔ခြာသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
အေမရိကနႏ္ိုင္ငံတြင ္ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ သန္း ၄၀ နီးပါး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသည္။ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀ရ ခုႏွစ္တို႕တြင္ အခြန္အမ်ားဆုုံး စည္းၾကပ္သည့္ ျပည္နယမ္်ားျဖစ္ေသာ 
ကယလ္ီဖုိးနီးယား၊ နယူးေယာက္၊ နယူးဂ်ာစီ၊ မစ္ခ်ီကန္ႏွင္႔ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္မ်ားမွ ႏွစ္စဥ ္ လူ 
၄သန္းနီးပါး ထြကခ္ြာသြားၾကသည္။ အမ်ားစုမာွ အခြန္ႏွႈန္းသက္သာေသာ တကဆ္ကစ္္၊ ဖေလာ္ရီဒါ၊ 
တင္နကဆ္ီ၊ နီးဗားဒါး၊ ယူးတားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ျပညန္ယ္မ်ားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသည္။၁၇ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သမူ်ားမွာ သူတိုု႔၏ ေျခေထာကမ္်ားျဖင္႔ မဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုုလိုုသည္မွာ 
သူတိုု႔၏ ထြက္ခြာသြားမႈသည ္ အခြန္မ်ားမ်ားေကာက္ၿပီး ညံ့ဖ်င္းေသာ အစိုးရျဖစ္သညဟ္ု ု အဓိပၸါယ္ 
သက္ေရာက္ေစသည္။ ျပည္သူလထူကု ေဒသအစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားကိ ုမႏွစသ္က္ပါ၊ အဆိုုပါမူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သညဟ္ု ု မီးေမာင္းထိုုးျပျခင္းပင ္ ျဖစ္သည။္ စားသံုးသူစိတ္ႀကိဳက္ 
၀န္ေဆာင္မွႈ မေပးႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ အရွႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသကဲ့သို႕ ျပညသ္ူ႕စိတ္ႀကိဳက္ 
၀န္ေဆာင္မွႈ႕မေပးႏုိင္သည္႔ အစိုးရသည္လည္း သူ၏ႏိုင္ငသံားမ်ားကုိ ဆံုးရွႈံးပါလိမ့္မည္။ ဗဟိုဥးီစီးမႈ 
ေလ်ာ႔ခ်မႈႏွင္႔အတူ ျပည္သူလထူသုည ္  စရိတသ္က္သက္သာသာႏွင့္ ျပည္သူ႕၀နေ္ဆာင္မွႈ 



ေပးႏုိင္ေသာ၊ အခြင္႔အလမ္းရွိေသာ ေနရာမ်ားသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုငု္ပါလိမ့္မည္။ အျပန္အလနွ္ 
အားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွႈသည ္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု ျပညသ္ူ႕ 
အလိုုလိုကု္ေအာင ္ထိန္းေက်ာင္းေပးေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ 

ဗဟိုဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ ွ ႏိုငင္ံသားမ်ား အက်ိဳး 
စီးပြားကိုု ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုုအစိုးရမူ၀ါဒမ်ားက ဆးူေျငာင္႔ခလုတု္ 
မျဖစ္ေစသင္႔ေပ။ ျပည္ေထာင္စုအုစိုးရက ေဒသအစုိးရမ်ား ပံ့ပိုးေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
စည္းကမး္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ကူေပးျခင္း၊ လုပ္ပိုငု္ခြင္႔သတ္မတွ္ေပးျခငတ္ိုု႔ ျပဳလုပသ္ည့္ 
အခါ ေဒသအစုိးရမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္စဥ္ကိ ု အားနည္းေစပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင္႔ 
အလုပသ္င္႔ဆံုုးမွာ သူလုုပ္ရမည္႔ ေဘာင္အတြင္း၌သာ ေကာင္းစြာလပု္ေဆာင္ရနႏ္ွင္႔ တိုုင္းေဒသႀကီး၊ 
ျပည္နယ္ႏွင္႔ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ၾကား၀င္ 
မေဆာင္ရြကရ္န္ ျဖစသ္ည။္ 

ပုဂၢလိကလုပင္န္းမ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳငမ္ႈမ ွ အကာ 
အကြယ္ရယလူိုုတတ္ၾကသည္။ လက္၀ါးႀကီးအပု္လုုပ္ကိုငု္ရန္ အစိုးရမ်ားက လိုလားတတ္ၾကသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ အလိုအေလ်ာက ္တဆင္႔ၿပီးတဆင္႔ ျဖစ္ေပၚလာ 
မည္မဟတု္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးပံုသ႑ာန္တစ္ခုတြင ္ ထည္႔သြင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ျဖစ္ေပၚလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စအုား တည္ေထာင္သူမ်ားက အေမရကိန္ႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၏ု ဖယ္ဒရယ္စနစ ္ေရးဆြဲသည့္အခါ အဆိုုပါအခ်က္ကို ုထည္႔သြင္း 
စဥ္းစား၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။ 
 
 
၁၀။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခုိင္မာသည္႔ စီးပြားေရးကုိ ဟန္ခ်က္ညီေစသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
 

မ်က္ေမာွကေ္ခတ ္ ႐ႈျမင္ပံုုမွာ အျခားသူမ်ားအား အုုပ္ခ်ဳပႏ္ိုုင္သည့္ လူ၏ စြမ္းအားက 
အကန္႔အသတ္မရွိေသာေၾကာင္႔ အစိုးရအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ား မထားရိွသင္႔ေၾကာင္း ျဖစ ္
သည္။ တစဥ္ီးအေပၚတစ္ဦး ဗိုလ္က်ျခင္းေၾကာင္႔ နာက်င္မႈမ်ား ခံစားခဲရ့သည္႔ ေခတ္တြင္ 
ေမြးဖြားလာသူမ်ား၏ ေရွးယခင္ယုံၾကညမ္ႈမွာ အသပိညာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး၊ 
မိမိကိုယက္ိုသုာၾကည္႔တတ္သည့္ အတစၱိတ္မ်ားရိွေနတတ္သည္႔ လူသားတိုု႔သည ္
အထိန္းအကြပ္မဲ႔ အာဏာမ်ား ရရွိက်င့္သုံးလာသည္႔အခါ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ အဓိပၸါယ္မဲ႔လုုပ္ရပ္မ်ား၊ 
အက်င့္ပ်ကမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဟ ု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ လူသားတို႔သည္ 
သူတို႔ေမ့ေလ်ာ့ထားသည့္ ပင္မအမနွတ္ရားမ်ား တဖန္ျပနရ္ွာမေတြ႕မီ အတိဒုကုၡမ်ားႏွင္႔ 
ေတြ႕ႀကဳံခဲ႔ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အား လမ္းလႊဲလိုကု္ေစသည္႔ စိတ္ကူးမ်ားကိ ု



စိန္ေခၚတြန္းလွန္မွသာလွ်င္ အျခားေဖာက္ျပနသ္ည့္ ေခတ္မ်ားတြင္ အမွနတ္ရားမ်ား 
တဖန္ျပနေ္တြ႕တတ္သကဲ့သုိ႔ အမွနတ္ရား ျပနလ္ည္ေတြ႕ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

- ေ၀ါလ္တာ လစ္မန္း (WALTER LIPPMANN) 
 
ဒီမုိကရကတ္စ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈျဖစ္ေစသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု 
တည္ေထာင္ေပးလိမ့္မညဟ္ ု ထင္ျမင္ျခင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ၏္ ပညာတတ္အရူးေရာဂါသာ 
ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာေရးမွစ၍ အေမရိကန္တိုု႔ ၾကားသိေနရသည္မွာ ေရြးေကာကခ္ံ 
ကုုိယ္စားလယွ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံသႏုုိူင္ငံသားမ်ားအားလုုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ု ထမ္းရြက္ၾကၿပီး အမ်ားစုု 
သေဘာျဖင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည ္ ႏွစ္လိုုဖြယ္ေကာင္းသည္႔ ရလဒ္မ်ား ျဖစထ္ြန္းလာေစမည္ဟုု 
ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ အဆိုုပါအခ်ကမ္ွာ မွားယြင္းသည္႔ အျမင္ပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငေံရး 
သီအိုရီမ်ားကမူ ယင္းအခ်က္မာွးေၾကာင္း ျပဆိုေနသည္။ ေရြးေကာက္ခ ံ ကိုု္ယစ္ားလယွ္မ်ားသည္ 
ႏိုုင္ငံေရးထည္႔၀င္မႈမ်ား၊ မဲျပားမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ ေထာက္ခမံႈပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိေအာင္ ျပည္သူမ်ား၏ 
အခြန္အခမ်ားကို ု အသံုုးခ်၍ မဲဆႏၵရွင္အုပု္စုုမ်ားစြာကို ု မ်က္ႏွာသာ ေပးတတ္ၾကသည္။ 
အစိုုးရအေနျဖင္႔ တစဥ္ီးခ်င္းအခြင္႔အေရးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးသည္႔အလုုပက္ို ု ေက်ာ္လြန္၍ 
အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿပးီ အုုပ္စုုအဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕ကို ု
မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး အျခားသူမ်ားကို ု နစ္နာေစပါက ဥပေဒေအာက္တြင ္ သာတညူီမွ် ဆက္ဆံမႈမွာ 
ေခ်ာင္ထိုုးခလံိုုက္ရၿပ ီျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေသာ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀၀ ရွိ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ွႈ႕ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အလုပလ္ုပ္ပံုကိ ု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနသည္။ လူး၀ီစယီားနားမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္သည ္ သူမ 
မဲရရွိရန္အတြက္ ျပညန္ယ္အတြက ္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ တန္ဖိုုးရွ ိ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံက့ိုု 
ရင္းခဲ႔သည္။ နီးဘရားစကားမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္သည ္ ျပည္နယ္အတြက္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့ 
အၿမဲတမ္းရန္ပံုေငြရွေိအာင္ေဆာင္ရြကမ္ည္႔မဲကို ု နီးဘရားစကားျပည္နယ ္ အေျခစုိက ္ က်န္းမာေရး 
အာမခကံုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ အိုုမားဟားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ရန္ပံုုေငြအဖြဲ႔အတြက္ အခြန္အထူးသက္သာခြင့္ 
အတြက ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည။္ ဖေလာ္ရီဒါမွ လႊတ္ေတာ္အမတသ္ည္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယသ္ားမ်ားအတြက္ 
အထူးေဆးကုသခြင့္ ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားကိ ုဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးမသွာ ထိုဥပေဒကို 
စိတ္အားထက္သန္စြာ ေထာက္ခံခဲ့သည္။  အထူးက်န္းမာေရးအာမခံ အစအီစဥ္မ်ားအတြက္ 
ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားကို ုအလုပသ္မားသမဂၢမ်ားအေပၚ မစည္းၾကပ္ရန ္ကင္လြတ္ခြင္႔ေပးခဲ႔သည။္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင္႔ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ စာရငး္မွာ ေျပာ၍ပင္ ကုုန္မညမ္ဟုတု္ေပ။ ဥပေဒေအာကတ္ြင္ 
တန္းတညူီမွ် ဆက္ဆံရမည္ဆိုုသည္႔ အခ်က္မာွ ေခ်ာင္ထိုုးခံလိုကု္ရၿပီ ျဖစသ္ည္။ ဥပေဒျပဳျဖစ္စဥသ္ည ္
အထူးအဆန္းမဟုတေ္သာ္လည္း ဥပေဒထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ အတြင္းပိုငု္းညွိဳႏွႈိင္းမႈမ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ 
မ်က္ႏွာသာေပးမွႈမ်ားမွာ သိျမငလ္ြယပ္ါသည။္ ထိုအေတြ႕အႀကံဳသည္ အေမရိကန္ျပညသ္ူ 
ျပည္သားမ်ား အတြက ္ ႀကီးမားေသာ ႏိုုင္ငံသားေရးရာသင္ခနး္စာ (civic lesson) ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ 



စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေ၀စုုခြဲျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အမနွ္တရားမ်ားကုိ 
ျပည္သူအား ႏွိႈးေဆာ္တပလ္ွန္႕သလို ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 

အစိုုးရအေပၚ အထိန္းအကြပ္ မသတမ္ွတ္ထားလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသည္ အထူးအက်ိဳး 
စီးပြားအုုပ္စုုမ်ားကို ု မ်ကႏ္ွာသာေပးရန္အတြက ္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားထ၏ံ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ 
အလြနအ္ကြ်ံသံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီမ်ား ထူထပ္လာျခင္းတို႕ကိ ု ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အျငင္းပြားဖြယ ္
မေက်လညမ္ႈမ်ားႏွင္႔ ေလာဘေရွ႕ထားသည္႔ အဖ်ကလ္ုုပရ္ပ္မ်ားသာ ႀကီးစိုုးလာမည္ ျဖစသ္ည။္ 
လူတစ္ဥးီခ်ငး္စီတို႕သည ္ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား ေ၀ပံုုက်ပုုိရေအာင္သာ အခိ်နက္ုနေ္နတတ္ၾကၿပီး 
စီးပြားေရးတုုိးတက္ႀကီးထြားလာေစရန္ အာထုတု္မႈ နည္းလာၾကမည္ ျဖစ္သည။္ ထိုု႔ေၾကာင္႔ 
စီးပြားေရးမွာ တိုုးတကမ္လာေတာ႔ပဲ လံုုးပါးပါးလာေပေတာ႔မည။္ ထို႔အျပင္ ယံုၾကည္မွႈေပ်ာကဆ္ံုးျခင္း၊ 
အစုုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား မလိုုမုုန္းထားျခင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရး အက်င္႔ပ်က္ျခစားမွႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး 
ကုန္ထတု္လပု္မွႈလည္း ရပ္တန္႔က်ဆင္းလာပါလိမ့္မည္။ ႏိုငင္ံေရးဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ 
လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရးတြင္ လုပု္ကုုိင္ေနရေသာ ဘ၀မ်ားမွာ မသာယာႏုုိင္ေတာ႔ေပ။  

အေမရိကနႏ္ိုင္ငံသည ္ စုေပါင္းဆံုုးျဖတ္လုပက္ိုင္ျခင္း (collectivism) ဟူေသာ ခရီးလမ္းကို 
အေတာ္ေ၀းေ၀းေလွ်ာကလ္ွမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးပိုုင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မွႈသိုု႔ ျပန္လွည္႔ရန ္
မျဖစ္ႏုုိင္ေတာ႔ဟ ု လအူမ်ားက ယံုၾကည္ထားသည။္ ကြ်နေ္တာ္တို႕က ထိုယဆူခ်ကက္ိ ု
သေဘာမတပူါ။ တစ္ျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားသညလ္ည္း ထိုသို႕လပု္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ ္
ေလးစုၾကာ ဘိလပ္ေရာဂါ (the British disease) ဟုုေခၚေသာ အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကုုိ တိုုးခ်ဲ႕ 
ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈ ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲေ့သာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငသံည ္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင ္
ႏိုင္ငံေရးထိနး္ခ်ဳပ္မွႈသိုု႔ ျပန္လွည္႔ခဲ႔သည္။ နယူးဇလီန္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုငး္ႏွင့္ ၁၉၉၀ 
အစပိုင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငေံရးထိန္းခ်ဳပ္မွႈသိုု႔ ေနာက္ျပန္လညွ္႔ခဲ႔သည္။ (အစိုုးရ၏ အခန္းက႑ကိုု 
ေလ်ာ႔ခ်ခဲ႔သည္)။ အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင ္ တိုးတက္မွႈေႏွးေကြးျခင္း၊ လူဦးေရက်ဆင္းျခင္း၊ 
ေခ်းငွားရန္အတြက ္ ယံုုၾကည္စိတခ္်ရမႈ အဆင့္သတ္မတွ္ခ်က ္ ထိုးဆင္းလာၿပီးေနာက ္ ၁၉၈၀ 
ေနာက္ပိငု္းတြင္ အစိုးရ၏ ႀကီးမားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တတသ္ည္႔ အခန္းက႑ကို ု ေလ်ာ႔ခ်ခဲ႔သည္။ 
မ်က္ေမာွကေ္ခတ ္အေမရိကန္နိုငင္သံည ္ စီးပြားေရးအား ႏိုုငင္ေံရးဆန္ဆန္ ဆံုုးျဖတ္လုုပ္ကိုုငမ္ႈသည္ 
၁၉၃၀ ျပည္႔ႏွစ္ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင္႔ နင္လားငါလားပင္ ျဖစ္သည။္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြျခင္း၊ 
ျမင္႔မားသည္႔ အလပုလ္က္မဲ့ႏွႈန္း၊ ေစ်းႏွႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မွႈမရွိျခငး္တို႔ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၁၉၇၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားသည္လညး္ ခက္ခဲစြာ ျဖတသ္န္းရသည္႔ အခ်ိန္ကာလမ်ား 
ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးတြင္ အစိုုးရက ၀င္ေရာက္လုုပ္ေဆာင္ေသာ အဆိုုပါ 
အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ႀကဳံၿပီးေနာက ္ ေကာင္းမြန္မနွ္ကနေ္သာ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ဆယစ္ုႏွစ္ႏွစ္ခုအထ ိစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မွႈႏွင့္ တိုးတက္မွႈမ်ား 
ရရွိခဲသ့ည္။ အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲေ့သာ ၂၀ ရာစု၏ထင္ရွားေသာ သတင္းစာဆရာ ေ၀ါလ္တာ 
လစ္မန္း၏အဆိုျဖစ္ေသာ လူတို႕သည္ အမွနတ္ရားမ်ားကုိ ေမ့ေကာင္းေမ့မည္ျဖစ္ေသာ္လညး္ 
အေတြးအေခၚအလြဲမ်ားသည္ စိန္ေခၚမွႈခံရသည္႔အခါ အမွနတ္ရားမွာ တပတ္လည္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 



အစိုးရသည ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မွႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ တြန္းအားျဖစ္လွ်င ္ ႏုုိင္ငံေရး 
ကစားပြ ဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳး 
စီးပြားကို ု  စီးပြားေရးတုိးတက္မွႈႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္၊ လုုိက္ေလ်ာညေီထြျဖစ္ေအာင ္
ေဆာင္ရြကေ္ပးႏုုိင္ရမည္။ အထိန္းအကြပ္ရွေိသာအစုိးရ (limited government)၊ ျပည္ေထာင္စု ု
အစိုုးရႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအၾကား ဒီမိုုကေရစီနည္းက် အာဏာခြဲေ၀အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
(federalism)၊ ဥပေဒေအာက္တြင ္ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားျခင္း စသည္တို႕သည္ အဆိုပုါ 
ရည္မွန္းခ်က ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက ္လိုုအပသ္ည္႔ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစသ္ည္။ 

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကနႏုုိ္င္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသမူ်ားသည ္ အေျခခံ 
ဖြဲ႔စည္းတညေ္ဆာက္ပံုုကိုု မွန္ကန္ေအာင ္ ခ်မွတ္ႏုုိင္ခဲ႔သည။္ သူတိုု႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ု အစိုးရ၏ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာကိ ု ကန္႔သတ္ထားၿပီး ျပည္နယမ္်ားအၾကား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယမ္ႈကို 
အားေပးထားသည္။ ဗဟိုအစိုးရမ ွက်င္႔သံုုးႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒလုပပ္ိငု္ခြင့္ကိ ု (အခန္း ၁ အပိငု္း 
၈တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အတိုုငး္) သတ္မတွ္ေပးခ႔ဲၿပီး (ဆယ္ႀကမိ္ေျမာက ္ ျပင္ဆင္ခ်ကက္) 
အျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားဏာမ်ားကုိ လူထုုႏွင္႔ ျပညန္ယမ္်ားသို႕ အပ္ႏွင္းထားသည္။ စာခ်ဳပ ္
စာတမ္းမ်ားကို ု ပ်က္ျပယ္ေစေသာ ဥပေဒမ်ားကုုိ ျပဌာန္းျခင္းမွလည္း ျပည္နယ္မ်ားအား (အခနး္ ၁ 
အပိုုင္း ၁၀ အရ) တားျမစ္ထားသည္။ ထို႕အျပင္ ငါးႀကိမေ္ျမာက္ျပငဆ္င္ခ်က္အရ  ထိုုကတ္န္ေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘ ဲ ပုဂၢလိကပိငု္ဆိငု္မွႈမ်ားကိ ု ျပည္သပူိုုင္ သိမ္းယူခြင့္မရွိေပ။ ကြန္ဂရက္ 
လႊတ္ေတာ္သည ္ အေထြေထြလူမႈဖလူံုုေရး (general welfare)ႏွင့္ ဘံုုကာကြယ္ေရး (common 
defense) အတြက ္တူညီေသာ အခြန္ႏွႈန္းထားမ်ားကုိ ျပညန္ယ္မ်ားအၾကား တေျပးညီ ေကာက္ခံရန္ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်ကမ္ွာ လူတစ္စ ု သို႕မဟတု ္ ေဒသတစ္ခုအတြက ္ မ်က္ႏွာလိုုက၍္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဘ႑ာေတာ္ကို အလႊဲသံုုးစားလုပု္ျခင္းမ ွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းျခင္းသည ္ အျမင္မတူညေီသာ၊ တခါတရံ သဟဇာတမျဖစ္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရိွသည္႔ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုး သေဘာတူၿပးီေနာက ္ သမၼတ လက္မွတထ္ိုုးမသွာလွ်င ္ ယင္းဥပေဒမာွ 
အသက၀္ငလ္ာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရား 
စီရင္ေရး အာဏာမ်ားအၾကား ခြဲေ၀ထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအုစိုးရ၏ အာဏာမွာ ျပည္နယ္ 
အစိုုးရမ်ားအၾကား ခြဲေ၀ေပးရျခင္းျဖင္႔လည္း ကန္႔သတထ္ားသည္။ အေမရိကန ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒသည ္ အစိုုးရ၏၊ အထူးသျဖင္႔ ျပည္ေထာင္စုုအစိုးရ၏ လုုပ္ပိုုငခ္ြင္႔အာဏာကိ ု ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
သလိုု၊ စီးပြားေရးအား ႏိုုင္ငံေရး ဆန္ဆနလ္ုုပက္ိုုင္ျခင္းကို ု ကန္႔သတထ္ားသလိုု၊ု ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ရပိုုင္ခြင္႔မ်ားကိုုလညး္ မရုုပ္သိမ္း၊ မဖ်က္ဆီးႏုုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။  

တစ္နည္းဆိရုေသာ္ အစိုုးရ၏ လုုပေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ားသည ္ အတင္းအက်ပ္လုုပက္ုုိင္မႈ ပံုုစံ 
မေရာကေ္စဘ ဲ လူအမ်ား၏ သေဘာတူညီမွႈအေပၚ အေျခခံ၍ လုုပ္ေဆာင္ေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ 
ဥပေဒအား စဥ္းစားေရးဆြဲထားသည္။ အဆိုုပါအခ်က္မွာ မည္သည့္အတြကေ္ၾကာင့္ အေရးႀကီးပါ 
သလဲ။ လပူုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတိုု႔အတြက ္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမသွာ လုပ္ေဆာင္ခ်ကတ္စ္ခခုုကိ ု
သေဘာတူမည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္မျွဖစ္ေစ၊ အစိးုရမွျဖစ္ေစ သေဘာတညူီမွႈအေပၚ အေျခခံသည့္ 



လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္သာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက ္အက်ိဳးရိွေသာေၾကာင္႔ လူတစ္စုကုိ ုအျခားတစ္စု ု
အေပၚ အျမတ္ထုတု္ျခင္း မျဖစ္ေစဘ ဲလူအမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကိ ုေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။  

အခ်ိန္ကာလေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႕သတ္ခ်ကမ္်ားသည္ 
တျဖည္းျဖညး္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာကလ္ာခဲသ့ည္။ ျပည္ေထာင္စုအုစိုးရသည ္ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ 
၀င္ေရာက ္ စြက္ဖက္လာၿပီး အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာလည္း ေပၚေပၚထင္ထင ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ၎တိုု႔မွာ 
ႏိုင္ငံေရးအရ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း၊ အထူးအက်ိဳးစီးပြားအုုပ္စုုမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသုုံးစြဲျခင္း၊ အစိုးရ 
ဘတ္ဂ်က္လိေုငြ မ်ားျပားျခင္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပိုုမိုုမ်ားျပားလာျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားျခင္းႏွင့္ ျပညသ္ူလထူ၏ု ေနထိငု္မွႈဘ၀တြင္ ပိုမိုလႊမ္းမိးုျခယ္လယွ္လာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ 
အားလံုုးရငဆ္ိုင္ရသည့္ စိန္ေခၚမွႈမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ မူလရည္ရြယခ္်က္ကိ ု ျပနလ္ည္ 
ရရွိေအာင ္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ လူအမ်ားသေဘာ တူညီမွႈအေပၚအေျခခံၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတကမ္ွႈႏွင့ ္
လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွမည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္႔ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား ခ်မွတေ္ပးျခင္းတိုု႔ ျဖစ္သည္။ 

 
ဓနဥစၥာၾကြယ္၀ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာလုုပ္သည္႔ အစီအစဥ္တစ္ခု 
 
အဆိုုပါစနိ္ေခၚမႈအား မည္ကဲ႔သိုု႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကႏုိ္င္ပါမလဲ။ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳ း 
တိုးတက္မွႈႏွင့္ တည္ၿငိမမ္ႈကို ု အားေပးျမွင့္တင္ရန္ အေျခခံဥပေဒတြင ္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုု 
ထည္႔သြင္းသင္႔ပါသလဲ။ ယခုုေလလ့ာဆန္းစစမ္ႈမွ အဆိုျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ လက္ငငး္ထြက္ေပၚလာ 
ႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္၏ အေနအထားအရ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္း ၇ ခ်က္တို႔က စီးပြားေရး 
တိုးတက္မႈကိုု ျဖစထ္ြန္းေစမည့္ ႏိုုင္ငံသားတိုု႔၏ စီးပြားေရးဆုုိငရ္ာ ရပိုုင္ခြင္႔မ်ား ေဖာ္ျပခ်က ္(Economic 
Bill of Rights) အတြက ္အဓိကပါ၀ငသ္င္႔သည္ဟု ုယုံၾကည္ပါသည္။ 
 
က) ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရျဖစ္ေစ၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစုုိးရျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏၱရအစုုိးရျဖစ္ေစ 
ပုိင္ရွင္အား ၎ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ ေစ်းကြက္တန္ဖုိးအလုုိက္ ေလ်ာ္ေၾကး အျပည့္အ၀မေပးဘဲ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ၊ အားလုုံးျဖစ္ေစ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူျခင္း မျပဳေစရ။ 
 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ရွငမ္်ားက အျခားသူ၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
မခ်ိဳးေဖာကထ္ားေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘ ဲ ပုဂၢလကိ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ုရယူရန ္သိုု႔မဟုုတ ္ထိန္းခ်ဳပ္ရနအ္တြက ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ ေခါင္းစဥတ္ပ္၍ 
လုုပ္ကိုုငခ္ဲ႔ၾကသည္။ ထိုုသိုု႔သိမ္းယူျခင္းအား ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳငက္ ”ျပည္သတူိုု႔၏ အက်ိဳးစီးပြား” 
အလိုု႔ငွာ ေဆာင္ရြကသ္ည္။ သို႔မဟတု ္ထိုသို႔ သမိ္းယူျခင္းျခငး္ေၾကာင္႔ ပိုုင္ရွင္အေနျဖင္႔ သူ၏အသံုုးျပဳ 
လုုပ္ပိုင္ခြင္႔အားလံုုး ဆံုုးရႈံးသြားသည္မဟုုတဟ္ု ု တရားရံုးမ်ားက ေယဘယု်အားျဖင့္ ဆံုုးျဖတ္ခြင့္ 
ျပဳခဲၾ့ကသည္။ ယင္းသိုု႔လုုပ္ေဆာင္ရန ္ ခြင္႔မျပဳသင္႔သည္ကို ု ခြင္႔ျပဳေပးထားေသာေၾကာင္႔ အလႊဲသံုုးစား 



လုုပ္ခြင္႔ ေပးသလို ု ျဖစ္ေနေတာ႔သည။္ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ပဥၥမေျမာက္ ျပင္ဆငခ္်က္အား တဖန္ျပနလ္ည ္
ျပင္ဆငသ္င္႔ပါသည္။ 
 
ခ) စီးပြားလုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာတစ္ခုတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ/ 
သိုု႔မဟုုတ္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုုိင္သူအသီးသီးက လက္ခံသေဘာတူသည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုုိင္း တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးကုိ 
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည္႔ျပည္နယ္တစ္ခုုခုု၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ပိတ္ပင္ 
တားျမစ္ျခင္း မျပဳေစရ။၁၉  
 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၿပိဳင္ဆိုငခ္ြင္႔ရျခင္းႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက ္ ကုန္သြယ္မွႈမ်ားျပဳလုပ္ခြင္႔ 
ရျခင္းတိုု႔သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတလ္ပ္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလြတ္လပ္ခြင္႔သည္ စီးပြားေရး 
လြတလ္ပ္ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတကေ္ရး ၂ ရပ္လုံးအတြက ္ အေရးႀကီးသည့္ အုုတ္ျမစ္မ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္၀င္ေရာကမ္ႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊၂၀ 
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ကနု္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဖလယွ္မႈကို ု ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အစိုုးရ၏ အျခားေသာ ကုန္သြယ္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ု မထြက္ေပၚလာေအာင္ 
တားျမစ္ေပးသင့္သည္။ 
 
ဂ) ကြန္ဂရက္လြတ္ေတာ္သည္ သြင္းကုန္ သို႔မဟုတ္ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္မ်ား စည္းၾကပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား မျပဳေစရ။ 
 
အေမရိကန ္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒက ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ ကုနသ္ြယေ္ရးထနိ္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဌာန္းျခင္းကိ ု
တားျမစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္သည ္ သြင္းကုန္တင္သြင္းမွႈ အေပၚတြင္လည္း အက်ိဴး 
သက္ေရာက္မွႈ ရွိသင့္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးလြတလ္ပ္ခြင့္သည ္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိခုြင့္ႏွင့္ 
လြတလ္ပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကဲသ့ုိ႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင ္ ျဖစသ္ည္။ ကုန္သြယဖ္ကက္ 
အျခားတိငု္းျပည္တစခ္ုတြင္ ေနထိငုသ္ူ ျဖစ္ေစကာမူ အေမရိကန္ျပညသ္ူမ်ားအား အေကာင္းဆုံး 
၀န္ေဆာင္ေပးမည့္ မညသ္ူထံမ ွေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္ ခြင့္မျပဳႏုုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ 
 
ဃ) ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရအေနျဖင္႔ စုုစုုေပါင္းသုုံးစြဲႏုုိင္သည္႔ အသံုးစရိတ္ပမာဏကုုိ 
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆုုိပါထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ 
စတင္လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
 
ျပည္ေထာင္စုု/ ဗဟုုိအသုံးစရတိ ္ လ်ာထားခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ စုစုေပါင္း သံုုးစြဲႏုုိင္သည္႔ ပမာဏ 
ကန္႔သတ္ခ်က ္မရွိေပ။ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ ဗဟိအုသုံးစရတိသ္ည ္အျဖစ္သင္႔ဆံုုး အေနအထားထက္ 



ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ စုုစည္းမႈမရွိေသာ (စုုစည္းမႈအားနည္းေသာ) အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ကုန္က်ေငြမ်ားျဖင့္ 
ကုုိယ္က်ိဳးရွာ အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက အျမတ္ထုုတ္ၾကသည္။ မ်ားျပားလွေသာ အက်ိဳးမရိွသည္႔ 
စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ျပညသ္ူတိုု႔၏ ၀င္ေငြမွာလညး္ ရသင္႔သေလာက ္ မရေတာ႔ေပ။ 
ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရပင္ ဘတဂ္်က္ကို ု ကန္႔သတထ္ားသင္႔သည္။ စုစုေပါင္းအသုံးစရတိ္သည္ 
အစိုးရအေပၚ ေငြေၾကး၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မည္မွ်ပိေနသည္ကို ု အေကာင္းဆုံးညႊန္ျပေပးသည့္ 
အရာျဖစ္ျခငး္ေၾကာင့္ ၎၏ အသုံးစရတိ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသင့္သည္။ အိမေ္ထာင္စမု်ား၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယႏွ္င့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၌ သံုုးစြဲႏုုိငသ္ည္႔ ပမာဏမွာ 
အကန္႔အသတရ္ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင္႔လည္း ထိန္းခ်ဳပ္သံုုးစြဲသင္႔သည္။ 

စုုစုုေပါင္း အသံုုးစရိတ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သည္႔ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည။္ ပထမနညး္လမ္းမွာ 
ဗဟုိအသုံးစရိတ္အား ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထသိာ သံုုးစြဲရမည္ဟု ု အေျခခံဥပေဒတြင ္
ျပင္ဆငသ္တ္မွတ္ေပးႏုုိင္သည္။ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုသည္မာွ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ ္ ၅၀ ၏ 
ပ်မ္းမွ်နီးပါးျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ခုမာွ ကြနဂ္ရက္သို႔ တငသ္ြင္းမည့္ သမၼတ၏ 
ႏွစ္စဥ္အသုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္ အဆိုျပဳခ်ကတ္ြင္ သမၼတက စုစုေပါင္းအသုံးစရတိ ္အကန္႔အသတ္ 
ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ုေက်ာ္လႊားဖုုိ႔ဆိုုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါငး္၏ ၄ ပုံ ၃ ပုံက 
အတည္ျပဳရန္ လိုုအပသ္ည္ဟု ု ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင ္ ျပဌာန္းထားႏုုိင္္သည္။ ဤနည္းသည္ 
မဲဆႏၵရွင္အားလံုးမ ွ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကလ္ိုုကသ္ည့္ ပဂုၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းအား 
စုစုေပါင္းအသုံးစရတိ္အတြက ္ တာ၀န္ခံေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုုအခါ လကလ္ြတစ္ပါယ္သုံးစြဲလွ်င္ 
မည္သူ၌ တာ၀န္ရွိသညက္ို ုအျငင္ပြားစရာလိုမုည ္မဟုုတ္ေတာ႔ေပ။ 

အသုံးစရတိထ္ိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္သည္႔ အျခားနည္းလမ္းမွာ လာမည္႔ ဘ႑ာေရးႏွစအ္တြငး္ 
ဗဟုိအသုံးစရိတ္ ေလွ်ာခ့်သင့္သည္၊ မူလအတိုငး္ ရွိသင့္သည္ သုိ႔မဟတု ္ တိုးခ်ဲ႕တိုုးစြဲသင့္သည္႔ကို 
အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္အတြက ္ ျပည္ေထာင္စုု၀င္ေငြခြန္ ေၾကျငာလႊာတြင္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား 
မဲေပးေရြးခ်ယ္ေစသည္႔ ပုံစတံစ္ခုကို ု ထည့္သြင္းထားရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ 
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းက အသုံးစရတိမ္်ားအတြက္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား 
ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ျဖစသ္ည္။ တစ္ဖန ္ အဆိုုပါ အခြန္ထမ္းတိုု႔၏ အသုံးစရတိ ္
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအား ျပနလ္ည္ျပင္ဆငလ္ိုုပါက ဥပေဒျပဳလႊတေ္တာ္တြင ္ မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၂ 
ရပ္လုံး၏ ၃ ပုံ ၄ ပုံမဲမ်ားလုုိအပ္ၿပးီ  သမၼတက အတညျ္ပဳေပးရမည ္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင္႔ 
အခြန္မထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အသံုုးခ်ျခင္းမ်ိဳးကို ု ခြင္႔ျပဳေတာ႔မည ္
မဟုုတ္ေပ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိမွ်လည္း အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ 
အခြန္မေပးသူမ်ား၏ မဲမ်ား ၀ယယ္ူႏုိင္ခြင့္ ေပးမည ္ မဟုတ္ေတာ႔ေပ။ အခြန္ေပးသူမ်ားအား 
အသုံးစရတိစ္ုုစုုေပါင္းပမာဏအား ကန္႔သတ္ထနိ္းခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဳလိုုက္ျခင္းျဖင့္ မလိလုားအပ္သည္႔ 
မက္လုံးမ်ားကိုု ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။၂၁ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စသုည္လည္း ယခုအခါ မဲေပးသ ူ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၀င္ေငြခြန္ 
မေဆာင္သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးသို႔ ဆိုုကက္ပ္လာေနသည္။ အခြန္ထမ္းမ်ားကိ ု အကာအကြယ္ 



တိုုး၍မေပးႏုိင္လွ်င ္ အစိုးရသည ္ အတားအဆီးမဲ႔ လုုယက္မႈ (barroom brawl) ႏွင့္ ဆငတ္ူမည္ 
ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳငေ္နသည့္ အဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ မိမတိိုု႔၏ 
လူေနမႈအဆင္႔အတန္းမ်ားမွာလညး္ တိုကစ္ားခံရမည ္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအသုံးစရတိ္ေရးဆြဲမႈ 
လုပ္ငန္းစဥလ္ည္း ပ်က္စီးသြားမည္ ျဖစသ္ည။္ အစုိးရအသံုး စရိတ္မ်ားကို ု ခြဲေ၀သံုုးစြဲရာတြင္ 
လကလ္ႊတဆ္ံုုရႈံးရမည္႔ အရာမ်ား (အခြင့္အလမ္းမ်ား) ကို ု အျပည့္အ၀ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ 
ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားကိ ု ဖိအားေပးရန ္ လိုအပပ္ါသည္။ အဓပိၸါယ္ရွသိည့္ အသုံးစရတိ္လ်ာထားခ်က္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္သာ ပရမ္းပတာ သံုုးစြဲျခင္းအား တားဆးီေပးႏုုိင္မည္႔ တစခ္တုည္းေသာ 
နည္းလမး္ျဖစ္သည္။ 
 
 
င) ျပည္ေထာင္စုုအစုိးရ အသံုးစရိတ္အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုး၏ ၄ ပံု ၃ ပံုမွ 
အတည္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအား အတည္ျပဳရန္ 
ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ား၏ အနည္းဆံုး ၃ ပံု ၂ ပံုအတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ေစရမည္။ 
 
ဤျပဌာန္းခ်က္သည ္ ျပည္ေထာင္စစုနစ္ကို ု ခိုုင္မာေစရန္ႏွင့္ ဗဟိုုအစိုးရသုိ႔ အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ျပနလ္ည္ေရာက္ရွသိြားမည္႔ အႏၱရာယ္ကို ု တားဆီးေပးရန္ ျဖစသ္ည္။ ဗဟိုႏွင့္ 
တိုုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ ္ အဆင့္မ်ားတြင္ လူမ်ားစုထက္ပိုုေသာလူမ်ားစုု (supermajority)မ်ားက 
အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္သည ္စီမကံိန္းတစ္ခ ုမလုပ္ေဆာင္မီ လူမ်ားစုသာမဟုတ္ပဲ အုံႏွင္႔က်င္းႏွင္႔ 
သေဘာတညူီမႈ လိုအပ္ပါမည္။ ဤနည္းျဖင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ျပဳန္းတီးေစမည့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ 
စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ု ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ပါလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုက အမွန္တကယ္သာ 
ေကာင္းမြန္ပါက ေငြေၾကးစုုိကထ္သူည္႔ နည္းလမ္းတစ္ရပ ္ အၿမဲရိွေနမည္ ျဖစ္ၿပီး 
လူတိုင္းအတြကလ္ည္း အက်ိဳးရွိႏိုုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားစုထက္ပိုုေသာလမူ်ားစုုျဖင္႔ 
အတည္ျပဳရမည္ဆိုုေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ ္ အက်ိဳးရိွေစမည့္ စီမံကနိ္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္မႈကိုု ေလွ်ာ့က်သြားေစမည္ မဟုုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔အခြန္မ်ားအား အစိုုးရမွတဆင္႔ 
အထူးစီးပြားေရးအုုပ္စုမု်ားက မတရားသျဖင္႔ ရယူျခင္း မျပဳႏုုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးလိမ္႔မည္ ျဖစသ္ည္။ 
ယင္းလိုအုပခ္်က္သည ္ အစိုးရ၏ အသံုုးအစြဲမ်ားအား ေဒသအစုိးရမ်ားကုိပါ စီမံေဆာင္ရြက္ေစမည္ 
ျဖစ္ၿပီး အစိုုးရအဖြ႔ဲအဆင္႔မ်ားအၾကား ၿပိဳငဆ္ိုုင္မႈသည ္ ႏုုိင္ငံသားမ်ားအားလုုံး၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ 
လိုုလားခ်ကမ္်ားကို ုျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ တြနး္အားတစ္ရပ ္ျဖစေ္စသည္။ 
 
စ) ျပည္ေထာင္စုအုစိုုးရအေနျဖင္႔ ႏွစ္စဥ္အလိုုက ္ ဘတ္ဂ်ကလ္ုိေငြျပေအာင္ သံုုးစြဲရန္အတြက္ 
သိုု႔မဟုုတ ္ အမ်ိဳးသားေၾကြးၿမီပမာဏကို ု တိုုးျမွင္႔ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပလ္ုံး၏ ၄ ပုံ ၃ 
ပုံအတည္ျပဳခ်က ္လိုအပေ္စရမည။္ 
 



မၾကာေသးမီ သမိုင္းအျဖစ္က ျပသည့္အတိုငး္ ကြန္ဂရက္သည ္ အသုံးစရတိ ္ လိုေငြျပေအာင္ 
ဆကက္ာဆက္ကာ သံုုးစြဲေနခဲ႔သည္။ ျပညသ္ူ႔ေၾကြးၿမီ (ႏိုုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီ) ပမာဏအား 
ကန္႔သတ္ထားထားေသာ္လည္း ေခါငမ္ိုုးသိုု႔ ထိခါနးီတိုုင္း လႊတေ္တာ္၏ အမတ္အမ်ားစုု ေခါင္မိုုးကို ု
ထပ္ကာထပ္ကာ တိုုးျမွင္႔သတမ္တွ္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ လက္ရွကိန္႔သတ္ခ်ကမ္ွာ အရာမေရာက္ေပ။ 
ဘတ္ဂ်က္လုိေငြမ်ားႏွင့္ ေၾကြးၿမီကန္႔သတ္မႈအား ျပန္လည္ျပငဆ္င္သတ္မတွ္လိုလုွ်င ္လႊတ္ေတာ္၏ ၄ 
ပုံ ၃ ပုံမ ွအတည္ျပဳမသွာ ျပင္ဆင္ႏုုိင္မည္ဟု ုလိုအပ္ခ်ကတ္စ္ရပ ္အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားပါက 
လႊတ္ေတာ္အား သုံးစြဲမႈႏွင့္ ေခ်းငာွးမႈမ်ားအား အလြယတ္က ူ မလုုပ္ႏိုုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရာ 
ေရာက္ပါလမိ္႔မည္။ 
 
ဆ) ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သံုးစြဲကုန္က်မႈ 
တစ္မ်ိဳ းမ်ိဳ းအတြက္ ဗဟုိအစုိးရက အာဏာျဖင့္ အတည္ျပဳရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုး၏ ၄ ပံု ၃ ပံု 
အတည္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ေစရမည္။ 
 
ဤျပဌာန္းခ်က ္ မပါ၀င္ပါက လႊတ္ေတာ္သည ္ ယခင္သုးံစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေခ်းငွားမႈအကန္႔အသတမ္်ားကိုု 
ေက်ာ္လႊားရန္္အတြက ္ လုုပ္ပိုငု္ခြင္႔ရွိသည္႔ အသုံးစရိတ္သတ္မတွ္ခ်ကမ္်ား (mandated 
expenditures) အတိုုငး္ အသုံးျပဳပါလိမ့္မည္။ 
 
ဇ) အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ ေငြေၾကးတန္ဖုိး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္သည့္ 
ေစ်းႏႈန္းအဆင္႔တစ္ခုုကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ၄ % ေက်ာ္ ၂ ႏွစ္ဆက္တုုိက္ 
တက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ျခင္းျဖစ္ေပၚလွ်င္ ဗဟုုိဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဥကၠဌမ်ားအားလံုး ရာထူးမွ 
ႏုတ္ထြက္ေစရမည္။ 
 
ယင္းျပဌာန္းခ်က္က  ဗဟုုိဘဏ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္႔ တာ၀န္ကို ု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးလိမိ္႔မည္။ 
ဗဟိုုဘဏအ္ေနျဖင္႔ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈေအာင္ ေဆာင္ရြက္လွ်င ္ စီးပြားေရးတည္ၿငမိ္မႈႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ တာ၀န္ေက်ပြန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈျမငွ့္တင္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင္႔ 
အထးူအက်ိဳးစီးပြားအုုပ္စုုမ်ားအား အက်ိဳးျပဳလိုစုိတ္ကိ ု ကန္႔သတ္ေစသည္ဟ ု
စီးပြားေရးေလ့လာဆန္းစစ္မႈက ညႊန္ျပသည္။၂၂ ယင္းက အာဏာအား အလႊဲသုံးစားျပဳျခင္းထက္ 
အက်ိဳးတူသေဘာတူညီခ်က္တြင ္ အေျခခံသည့္ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အျပဳသေဘာ 
ေျခလွမ္း ျဖစေ္စလိမ္႔မည္။ 

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက ္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည္႔ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ု ျပန္လည္မသတ္မွတ္မ ီ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာလုပု္ေဆာင္ေသာ၊ 
အထိန္းအကြပ္ရွိေသာ အစိုးရ (limited government) ျဖစ္ရမည္ဆိုုသည္႔ အသိအျမင ္



လိုုအပ္ပါသည္။ အဆိုုပါအျမင္မွာ လူႀကိဳကမ္်ား ေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားသည္ 
အေမရိကနႏ္ိုင္ငံေရးလုပင္န္းစဥ္၏ ေပၚလြင္သည့္ အသြငအ္ျပင္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အေတြးထက္ 
ပိုုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ ု လူမ်ားစုမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သညက္ တစ္က႑ျဖစ္္ၿပီး 
အမ်ားဆႏၵအရ အစိုးရက ဘာလပု္သည္က သတသ္တ္ျဖစ္သညက္ို ု
နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည ္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားသေဘာဆႏၵျဖင္႔ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ျခငး္ထက ္
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာလုပု္ေဆာင္ရေသာ၊ အထိန္းအကြပ္ရွိေသာ အစိုးရသည္သာ 
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္႔ အဆိုပုါအခ်ကက္ို ုမိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ 
ျမန္ျမန္သေဘာေပါက္ေလေလ ပိုမိုုလြတလ္ပမ္ႈ ျမန္ျမန္ရရွိၿပီး ၾကြယ္၀မႈ ျမန္ျမနျ္ဖစ္ေပၚေလေလ 
ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
နိဂံုးခ်ဳပ္အေတြးမ်ား 
 
အေျခခံေဘာဂေဗဒႏွင့္ အေမရကိန္အေတြ႕အႀကဳံ ၂ မ်ိဳးလုံးတို႔က ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥစၥာဓနႏွင့္ 
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက ္ လိုုအပ္သည္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ၍္ မ်ားစြာေသာ 
အသိအျမင္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုငခ္ြင့္၊ လြတလ္ပ္စြာ ဖလွယ္ခြင့္၊ အၿပိဳင္အဆိုငု္ 
ေစ်းကြက္မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္႔ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈတို႔သည္ ၾကြယ၀္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ 
အေျခခံအုတုျ္မစ္မ်ား ျဖစေ္ၾကာင္း ျမင္လြယ္ေသာ ေဘာဂေဗဒအသကိ ျပဆိုုထားပါသည္။ အဆိုုပါ 
အုုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတထ္ားၿပီဆိုုလွ်င ္ လူတစ္ဥးီခ်ငး္စီသည ္ ”သူတို႔စိုက္သမွ် ရိတသ္ိမ္း” လာႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္ ့ လုုပေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား ထြကေ္ပၚလာေစၿပီး ဓနအင္အားကိုလုညး္ 
ရရွိခံစားလာႏိုင္မည ္ ျဖစသ္ည္။ အဆိုုပါအုတု္ျမစ္မ်ားသည္ပင္လွ်င ္ အေမရိကန္အား ရုပ္ပိုင္းဆိငုရ္ာ 
တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚေစသလို ု အုုတ္ျမစ္မ်ားယိုယုြင္းလာျခင္းေၾကာင္႔လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက်ဆင္ျခငး္ႏွင္႔ 
ဆုတယ္ုတမ္ႈကိုုလညး္ ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ္႔မည္။ 

အပိုင္း ၂ ႏွင့္ ၃ သည ္ႏိုုင္ငံအဆင့္ၾကြယ၀္မႈ (national prosperity) ကို အသားေပးခဲ့သည္။ 
ဤစာအပု္၏ ေနာက္ဆုံးခန္းသည ္ပုုဂၢလိကၾကြယ၀္မႈရရွိျခင္းကိ ုလက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ႏုုိငမ္ည္႔ 
နည္းလမး္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပေပးသြားမည ္ျဖစ္သည္။ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

အပုိင္း ၄ 
 
 
 

ကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကးအား လက္ေတြ႔က်က် စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ေသာ့ခ်က္ ၁၂ ခ်က္ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
၁။ မိမိ၏ အားသာခ်က္ကုုိ ရွာပါ။ 
 
၂။ စြန္႔ဦးတီထြင္ပါ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုတြင္ တစ္ပါးသူတုိ႔အား ကူညီျခင္းျဖင္႔၊ 

ပုိေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္နည္းလုုပ္ဟန္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွျခင္းျဖင့္ အမ်ားထက္ 
ေရွ႕ေရာက္လာၾကသည္။ 

 
၃။ ပုံမွန္ေငြစုတတ္လာေစရန္၊ ေငြေၾကးကုိ အက်ိဳ းရိွစြာ သုံးစြဲတတ္လာေစရန္ စာရင္းဇယားထား၍ 

တြက္ခ်က္သုံးစြဲပါ။ 
 
၄။ မည္သည့္အရာအတြက္မွ် ယင္းအသုုံး၀င္မည္႔ သက္တမ္းထက္ ေငြေၾကးပုုိမုုိသုုံးစဲြျခင္း မျပဳပါႏွင္႔။ 
 



၅။ မိမိပုိက္ဆံမ်ားကုုိ ပုိမုိအက်ိဳ းရိွေအာင္ သုုံးစြဲနည္း ၂ မ်ိဳ း - အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင္႔ အေၾကြး ၀ယ္ျခင္း 
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ အသုုံးျပဳၿပီး ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူသုုံးစြဲျခင္း။ 

 
၆။  “အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္” စုုေဆာင္းမႈ လစဥ္ ပုုံမွန္ျပဳလုုပ္ပါ။ 
 
၇။ အတုုိးေပၚဆင္႔အတုုိး (၀ါ) ႏွစ္ထပ္တုုိး ရသည္႔နည္းကုုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အသုုံးျပဳပါ။ 
 
၈။ ၾကက္ဥအားလံုးကုိ ျခင္းတစ္ျခင္းထဲ အကုန္မထည့္ပါႏွင့္၊ ျဖန္႔က်က္ခြဲထည့္ပါ။ 
 
၉။ ညႊန္းကိန္းျဖင္႔ျပေသာ စုုေပါင္းရင္ႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ စြန္႔စားမႈမ်ားမ်ားစားစား 

ယူစရာမလိုပဲ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထက္ ပုုိေကာင္းေအာင္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုုိင္သည္။ 
 
၁၀။ ကာလရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွပါ၊ ေငြေၾကး 

လုိအပ္ခ်က္ရိွလာသည့္အခါ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ အခ်ိဳ းအစားတုိးျမွင့္ပါ။ 
 
၁၁။ ဆုုံးရံႈးႏိုုင္ေျခမရိွ သုုိ႔မဟုုတ္ မဆုုိစေလာက္သာရိွၿပီး အျမတ္အစြန္း မက္ေလာက္ေအာင္ 
ရႏုိင္သည္ဆုုိသည္႔ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား သတိျပဳပါ။ 
 
၁၂။ မိမိ၏ ကေလးမ်ားအား ေငြရွာပံုရွာနည္းႏွင့္ ရွာၿပီးေငြအား အက်ိဳ းရိွရိွ သံုးစြဲတတ္ေအာင္ 

သင္ၾကားေပးပါ။  
 
 
 
 

နိဒါန္း 
 

အေမရိကနႏ္ွင္႔ ကမၻာ့တလႊားမ ွ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားႏွင္႔ယွဥ္လွ်င ္ ယေန႔ေခတအ္ေမရိကနတ္ို႔မွာ 
၀င္ေငြမ်ား အဆမတန္ ျမင့္မားေနၾကသည္။ သိုု႔တိုုင္ေအာင္ မ်ားစြာေသာ အေမရိကနတ္ိုု႔မွာ 
(အမ်ားစုပင ္ ျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္) ေငြေရးေၾကးေရး ပူပင္စြာ ေနထိုင္ၾကရသည္။ မည္သို႔ ျဖစ္ရပါသလဲ။ 
အေျဖကား ေငြေၾကးအရ ပူပန္စြာေနထိုုင္ၾကရသညမ္ွာ မိမိတိုု႔ရွာေဖြသည့္ ၀င္ေငြထက္ သံုုးစြမႈပိုုင္းတြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးျခယ္မႈမ်ား မျပဳမိျခင္း၏ အဓကိ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။ 

မိမိေငြေၾကးမ်ားကုိ မစီမံႏိုုင္လွ်င ္ ေငြေၾကးက မိမိအေပၚ စီးပိုုးသြားပါလိမ့္မည္။ အေမရကိန္ 
ေတြးေခၚပညာရွင္ၾကီးျဖစ္သည္႔ (ေဘ့စ္ေဘာသမား အေက်ာ္အေမာ္လည္းဟတု္သည္႔) ယိုုဂီဘဲရာ 



(Yogi Berra) ေထာက္ျပခဲ့သလိ ု ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင္႔ အစီအစဥ္တစ္ခုုစ ီ ရွရိန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ အစဥအ္စဥ္သာမရိွလွ်င ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည ္ မိမိတိုု႔မလိလုားသည့္ ေနရာတစ္ခတုြင္ 
ဘ၀နိဂံုုးခ်ဳပ္သြား ေပလိမ္႔မည္။ ေအာကပ္ါအခ်က ္ ၁၂ ခ်က္တို႔မွာ လက္ေတြ႕က်သည့္ 
အစီအစဥတ္စ္ခုအတြက္ အသကေ္သြးေၾကာပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္၏ အျခားေသာခန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္
ယင္းအခ်ကတ္ို႔မွာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တို႔အတြက ္ မဟုတဘ္ ဲ သာမန္လူမ်ား 
နာလညေ္စရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕စတင္က်င္႔သံုုးႏိုုင္သည္႔ 
အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားကိသုာ အသားေပးေဖာ္ျပေပးထားသည္။ စာဖတ္သူ၏ အသက္အရြယ၊္ 
၀င္ေငြအဆင့္အတန္း သို႔မဟုတ ္က်န္းမာေရးအေျခအေန မည္သု႔ိရွိသည္ျဖစ္ေစ ပိမုိုေကာင္းမြန္သည့္ 
ေငြေၾကးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာႏုုိင္ရန ္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလမိ့္မည္။ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပုဂၢလကိေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆိသုလိုပင ္ ေဘာဂေဗဒ 
ေလာကႏွင့္ လံုး၀ကြဲထြက္ေနသည္ဟ ု ထင္ရတတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထုုိသုုိ႔ ကြဲထြက္ေနသည္ 
မဟုတ္ပါ။ ႏွိဳင္းယွဥအ္ားသာခ်က္ နိယာမအရ  မိမိသညတ္စ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိကြ်မး္က်ငေ္သာ 
အရာမ်ားကုုိ အထူးျပဳလုပု္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ျခငး္သည္ တိုုင္းျပည္မ်ား အထူးျပဳ လုုပက္ိုုင္ၾကသကဲ႔သိုု႔ 
အက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါသည။္ အလားတစူြာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေငြေၾကးခ်မ္းသာလာေအာင္ ႀကိဳးစားရာတြင္ 
စြန္႔ဦးတီထြငမ္ႈ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက ္ စီစဥ္ထားမႈ၊ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ (အထူးသျဖင့္ လူသားရင္းျမစ္တြင ္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ) မ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း 
အတြက ္အလြန္အဖိုးတန္ရံုမွ်မက ႏိုင္ငံမ်ားအတြက ္အေရးၾကီးသည္။ 

စာဖတသ္ူအား ေ၀ါလ္စထရတိ ္ အရည္ႀကိဳေသာက္ထားသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ ္
သန္းၾကြယသ္ူေဌးတစ္ဥးီ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာရန္ လုုပေ္ပးေနျခင္းမဟုုတ္ပါ။ ဤေနရာတြင္ 
တင္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မာွ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခခံမ်ား ျဖစပ္ါသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားက 
သိလြယ္ႏုုိင္ပါသည။္ အျခားအခ်က္မ်ားမွာ မိမိမသိပါလားဟုု အ့ံအားသင့္ႏိုငပ္ါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အခ်က္အားလုံးတို႔က ယုတၱိေဗဒႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိ ု အေျခခံထားၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ကိန္းဂဏန္း ဥပမာမ်ားျဖင့္ ပုံေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ လံုုး၀ျပည့္စုံေနမညမ္ဟုတသ္လို 
သင့္အတြက ္ အေကာင္းဆုံး ေငြေၾကးအစီအစဥ္တစ္ခုလုည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ဘက္စုံျပည့္စုံမႈကိ ု ရွာေဖြျခင္းမာွ အျပဳသေဘာလုပ္ရပ္၏ ရန္သူပင္ ျဖစေ္စပါသည္။ လူမ်ားစြာတို႔က 
ခိုင္မာသည့္ ေငြေၾကးအစီအစဥတ္စခ္ု ေဖာ္ေဆာင္ရနအ္တြက ္ အခ်ိန္ သို႔မဟတု ္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ိဳး 
ရွိသညဟ္ု ု မထငတ္တ္ၾကေခ်။ ရလဒ္အားျဖင့္ သူတို႔သည္ အေတာ္အသင္႔ ေကာင္းမြန္ၿပီး 
ေငြေၾကးဒုုကၡေရာက္ျခင္းမ ွ ေရွာင္ၾကဥႏ္ိုုင္မည္႔ လက္ေတြ႕က်ၿပီး လြယက္သူည့္ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား 
မက်င့္သုံးျဖစ္ၾကေတာ့ေခ်။ 

ေငြေရးေၾကးေရးဆံုးျဖတခ္်က္မ်ား ပိုမိုုေကာင္းမြန္စြာ ခ်မွတ္လာႏိုုင္ေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
အေကာင္းဆံုုး အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုုးခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ု အႀကံမျပဳခင္ မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ 
ေငြေၾကးႏွင့္ ဥစၥာဓနတိုု႔၏ အေရးပါပံုႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေတြးအျမင္မ်ား မွ်ေ၀လိပုါသည္။ 
ပဏာမအေနျဖင္႔ ေျပာရလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေပ်ာ္ရႊင္သည္႔ ဘ၀ဆိုုသညမ္ွာ ေငြေၾကးရွာေဖြရံုုသကသ္က ္



မဟုုတ္ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဖိုု႔ဆိုုလွ် င ္ သာယာသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ 
ေက်နပ္မႈရွသိည့္အလုပ္၊ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈ၊ ႏွစ္သက္ျမတႏ္ိုုးေသာ ၀ါသနာမ်ားကဲ့သုိ႔ 
ေငြေၾကးမဟုုတ္သည္႔ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားက ေငြေၾကးထက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေငြေၾကးႏွင့္ ဥစၥာဓနကုိသာ တစိုက္မတ္မတ္ ေခါငး္ထဲထည္႔ထားမည္ဆိုလုွ်င ္ ဘယလ္ိုမုွ် 
အဓိပၸါယ္မရွေိခ်။ 

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမာွပင ္ဥစၥာဓန ပိုရလိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္မာွ ဘာျပႆနာမွ် မဟုတုေ္ခ်။ 
ယင္းဆႏၵမွာ ပုုဂၢလိကေကာင္းစားေရးတြင္သာ စိတ္အားသန္သူမ်ားၾကားတြင္သာ ရွသိည္မဟုတေ္ပ။ 
ဥပမာ မာသာထရီဇာသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ပုိမိကုူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဥစၥာဓနမ်ား 
ပိုမိုပိုုင္ဆိုငုလ္ိုုေကာင္း လိုုခ်င္ခဲ႔လိမ္႔မည္။ လူမ်ားစြာက ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပရဟိတ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု ပိုမိုလွဴဒါန္းႏုိင္ဖို႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ လိုုခ်င္ၾကတာလ ဲ ျဖစမ္ည္။ မိမိတို႔၏ 
ဘ၀ရညမ္ွန္းခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ဥစၥာဓန ပိုျပည္႔စံုုလွ်င ္ မိမိရညမ္ွနး္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ပိုမိုလြယ္ကသူြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးတြင္ ေငြေၾကးဆိုငရ္ာ ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ား 
ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာရန ္ႀကိဳးစားရန္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေနပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ ေငြေၾကးဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ေကာင္းမြနလ္ာေစေရး အေထာကအ္ကူျပဳမည္႔ လမ္းညႊနခ္်က ္၁၂ ခ်ကက္ိုု ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 
 
၁။ မိမိ၏ အားသာခ်က္ကုုုိ ရွာပါ။ 
 
ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္မႈက ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုထြက္ရွိေစၿပီး၊ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္း ပိုမိုုျမင့္မားလာေစသည္ကုုိ ရွင္းျပရန္အတြက ္ ႏိႈင္းယဥွ္အားသာခ်က္ နိယာမကို ု
အသုံးေလ႔ရွိၾကသည္။ အပိုင္း ၁ ျဖည့္စြက္ခ်က ္ ၄ တြင ္ ေတြ႕ခဲ႕ရသလုိပင ္ ႏိုုင္ငံ ၂ ႏိုုင္ငံအနက ္
နိုုင္ငံတစခ္ကု အစစအရာရာကိ ု အေကာင္းဆုံး၊ ေစ်းအခ်ိဳဆံုုး ထုတလ္ုပ္ႏုိင္သည္႔တိုုင ္ ယင္းႏုိင္ငံ ၂ 
အၾကား ကုန္သြယလ္ွ်င္ပင ္ ႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိႏိုင ္ ပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္အားသာခ်က္ နိယာမက 
ႏိုုင္ငံမ်ားအတြက္သာမက တစဥ္ီးခ်င္း ဥစၥာဓနရွာေဖြေရး အတြကလ္ည္း အေရးပါသည္။ 
ယင္းႏိႈင္းယဥွ္အားသာခ်က္ရွိသည ္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထးူျပဳလုပက္ိုင္ျခင္း ျဖင္႔ သင္႔အေနျဖင္႔ 
ဟိုုစပ္စပ္ဒစီပ္စပ္လုုပေ္နျခင္းထက ္ ၀င္ေငြပုုိရွာႏုုိင္ေပလမိ္႔မည္။ ယင္းကြ်မ္းက်င္အလုုပတ္ြင္ပင္ 
သင္႔အေနျဖင္႔ စင္းလံုုးေခ်ာ ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းေပလိမ္႔မည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အျခားသတူိုု႔ထက္ 
ပိုုေကာင္းေအာင္ လုုပ္နိုငု္ဖိုု႔ပင္ ျဖစသ္ည္။ 

ႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင ္ လူပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔အေနျဖင္႔လည္း အထူးျပဳလုပက္ိုင္ၾကသည္႔အခါ၊ 
သူတို႔ အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ႏိုုင္သည္႔ အရာမ်ားတြင္သာ အားစုိက္လုုပက္ိုုငၾ္ကသည့္အခါ ၀င္ေငြအဆင့္ 
ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္။ အသသိာဆံုုး သာဓကကိုု ျပရလွ်င ္ သငသ္ည ္ မည္သည္႔အလုုပမ္ဆိုု 
လူတိုင္းထက ္ သာလြန္ေအာင္ လုုပ္ႏုုိင္သညဆ္ိုပါစုိ႔။ ယင္းအလုပအ္ားလုုံးတြင္ သင့္အခ်ိန္မ်ားကိုု 
သုံးစြဲသင္႔ပါမည္လား။ အျခားဥပမာတစ္ခုျပရလွ်င ္ တစ္စုတံစဥ္ီးသည ္ အလုပ္တုိင္းတြင္ အျခားသူ 
တိုငး္ထက ္ ည့ံဖ်င္းေနႏိုင္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ဘာလုပု္လုုပမ္ေကာငး္ႏုုိင္သည္႔ ထုုိပုုဂၢိဳလ္အေနျဖင္႔ 



မည္သည္႔အရာတြင္မ ွအထူးျပဳလပု္ကိငု္၍ အက်ိဳးမရွိႏိုင္ေတာ့ၿပလီား။ ေမးခြန္း ၂ ခုလုံးအား ယင္းသိုု႔ 
ေျဖထားလွ်င ္မွားေပလိမ္႔မည္။ သငက္ မည္မွ်ပင္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စရွသိည္ ျဖစ္ေစ၊ သင္သည ္အျခား 
လုပ္ငန္းနယပ္ယ္မ်ားမွာထက ္ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြငသ္ာ ပိုုေကာင္းေအာင္ ကုန္ထတု္လပု္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ 
အလားတူပင္ သငက္ ကုန္ထတု္ႏုိင္စြမ္း မည္မွ်ပင္ညံ့ဖ်ငး္ေနေစကာမ ူ သင္က တစ္စုံတစ္ရာတြင္ 
ႏိႈင္းယွဥအ္ားသာခ်က္ရွိဆ ဲ ျဖစသ္ည္။ သင္႔အေနျဖင္႔ ႏႈိင္းယွဥအ္ားသာခ်က္တြင ္ အထူးျပဳ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားတြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင ္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုုိင္မညျ္ဖစ္ၿပီး အက်ိဳးရိွႏုိင္သည္။ 
(ႏႈိင္းယွဥ္အားသာခ်က္ အေၾကာင္း ပိုုမိုုသိရွိလုုိလွ်င ္အပိုင္း ၁ အခ်က ္၄ ကိုၾကည့္ရႈပါ) 

တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိအားသာခ်က္ဘာဆိသုညက္ိ ု ဆုံးျဖတသ္ည္မွာ အၾကြင္းမဲ့စြမ္းရည္မ်ား 
မဟုတဘ္ ဲ မိမိ အားသာသည့္ စြမ္းရည္မ်ားသာ ျဖစသ္ည္။ ဥပမာ ေအာပရာ၀င္းဖေရးသည ္
ကမၻာ့အေတာ္ဆုံး စကားေျပာပြဲတင္ဆက္သႏူွင့္ ထုတ္လုပသ္ူမ်ားအနက္ တစ္ေယာက ္
ျဖစ္သညသ္ာမဟုတ၊္ ကမၻာ ့ အေကာင္းဆုံး ေဖ်ာ္ေျဖေရးလပုင္န္း အက်ိဳးေဆာင္ဆကသ္ြယေ္ပးသ ူ
တစ္ဦးလည္း ျဖစသ္ည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းအတြက ္မွန္ကန္သည့္ အဆက္အသြယ ္ရွာေပးရာတြင္ 
ေအာ္ပရာေလာက္ မညသ္ူကမ်ား ပိုေတာ္မည္နည္း။ ဆကသ္ြယလ္ာသအူား မိမိအရည္အခ်ငး္မ်ား 
တိုးတက္လာေအာင္ မည္သကူ အမ်ားဆုံးလုပေ္ပးႏိုင္သည၊္ မိမိအေပၚ ျမင္ျမင္ခ်င္း 
အထင္ႀကးီေလာကေ္အာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမညက္ိ ု သူမက ေျပာျပႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ေအာ္ပရာ၀ငး္ဖေရးသည ္ စကားေျပာ တင္ဆက္ပြဲမ်ားတြင္ တင္ဆက္ျခင္း၊ အျခားမီဒီယာပြဲမ်ား 
စီစဥ္ထတု္လပု္ျခင္းတြင္သာ သူမ အားသာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရယခူဲ့ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးလပုင္န္း 
အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေခ်။ သူမကသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပင္န္း အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း တင္ဆက္ျခင္း၊ ထုတလ္ုပ္ျခင္းတြင္ ေပးဆပ္ခဲရ့သညထ္က ္ ပိုမိုေပးဆပ္ရဖုိ႔ 
ရွိသည္။ ၎အတြက ္ အခြင့္အလမ္း ကုန္က်မႈက ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပင္န္းတင္ဆက္ထတု္လုပသ္ူအျဖစ ္
ေပးရသည့္ အခြင့္အလမ္း ကုနက္်မႈထက ္ ပိုမိုေနေပမည္။ အလားတ ူ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း 
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား အျဖစ္ လုပက္ိုငေ္နသူအမ်ားစုကလည္း သူတို႔လုပ္ငနး္တြင္ ေအာ္ပရာေလာက္ 
မ်ားစြာ ပိုေတာ္ခ်င္မ ွ ေတာ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားက စကားေျပာပြ ဲ တင္ဆကသ္ူ၊ 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ား အျဖစ္ထက ္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအျဖစ္ မ်ားစြာ ပိုသာလြန္သည္ျဖစ္ရာ 
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား အျဖစ္ လုပ္ကိငု္ျခင္းက ေပးဆပ္ရမႈ နည္းပါးၿပီး အစီအစဥ္တင္ဆကသ္ူ၊ 
ထုတလ္ုပ္သမူ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုငပ္ါက ေပးဆပမ္ႈ မ်ားေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ အားသာခ်က္သည ္
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းတြင္ ရွိေနသည္။ 

အျခားသမူ်ား တန္ဖိးုထားသည့္ အရာတစ္ခတုြင ္ အမွနတ္ကယ ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါက 
ပိုမိုအက်ိဳးရွိပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင္႔ ေအာ္ပရာကဲသ့ုိ႔ေသာ လူမ်ားသည္ ေငြမ်ားစြာ ရရွိၿပးီ 
ေအာ္ပရာ ကိုယတ္ိုငက္ အေမရိကန ္ ျပည္ေထာင္စုတြင ္အခ်မ္းသာဆုံး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမ်ားအနက္ 
တစ္ဦး ျဖစရ္သည္ ့ အေၾကာင္းရငး္လည္း ျဖစသ္ည္။ ဖို႔မဂၢဇင္း၏ ႏွစ္စဥ္ အခ်မ္းသာဆုံးအေမရိကန္ 
၄၀၀ စာရငး္တြင္ သူမက ထိပ္ဆုံးအဆင့္တြင ္ ပုံမွန ္ ရွိေနပါသည္။ မည္သည့္ေနရာမ ွ အျဖစ္ 
မရွိသူတစ္ဦးပင္ အျဖစ္မရွိဆံုုးမ်ားထဲမွ အျဖစ္အရွိဆံုုးအရာတြင္ အထူးျပဳလုပက္ိုင္ၿပးီ မတူညီသည္႔ 



ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရိွေသာ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ ေရာင္း၀ယ္ေဖာကက္ားျခင္းျဖင္႔ အေျခအေန 
ပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ 

အခ်ိဳ႕သူမ်ားက သူတို႔ထက္ ေငြပုိရာွႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယလ္ွ်င ္ အက်ိဳးဆုုတယ္ုုတ္မည္ဟု 
ခံစားမၾိကသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုသည္မာွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက ္အက်ိဳးရွိေစတတသ္ည္ကိ ုသတိ 
ခ်ပ္သင့္ေပသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုမိုေအာငျ္မင္ၿပီး ခ်မ္းသာသည့္ သူမ်ားႏွင့္ မိမိက ကုန္သြယ္မႈ 
ျပဳႏိုင္လွ်င ္ (မိမိထက္ေတာ္သူ တစ္ဦးအတြက ္ အလုပ္လပု္ေပးလွ်င)္ မိမိ၏ ၀န္ေဆာင္မႈသည ္
မေအာင္ျမငသ္ူ၊ မခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင္႔ ကုန္သြယ္ရသည္ထက ္ပိုု၍ အက်ိဳးခံစားရပါသည္။ မိမိတို႔ကသာ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားသာဆုိလွ်င္ အျခားမီဒီယာစတားမ်ား အတြက္ထက္ 
ေအာ္ပရာအတြက္ ပိုမိလုုပ္ကိုငေ္ပးမည္ ျဖစသ္ည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ေငြေၾကး ပိုမိုရရွရိန္ 
ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ 

သင္႔အေနျဖင္႔ အဆုိးဆုံးလုုပႏုုိ္င္သည္မွာ သင္သည္ မိမိကိုယ္ပိုငအ္စြမ္းအစျဖင္႔ 
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာေအာင္ လုပ္ႏုုိင္စြမ္းမရွိဟ ုသင္႔ကိုုယသ္င ္ခံယူထားရန္ သို႔မဟုတ ္အျခားသမူ်ား၏ 
ႏွိမ္႔ခ်သညက္ို ု ခံယူရနသ္ာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက အျခားသမူ်ားထက္ နိမ္႔က်စြာျဖင့္ စတင ္
ရုန္းကန္ၾကရသည္။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အားနည္းသည္ျဖစေ္စ၊ 
လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ အားထုတ္မႈျပဳလွ်င္ ေငြေၾကးအရ အတိုုငး္ထက္အလြန္ အဆင္ေျပလာၾကသည္။ 
သင္႔အေနျဖင္႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပု္ ပီျပင္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း၍ ကိုယ္ပိုငအ္ရည္ 
အခ်င္းမ်ားကို ု အေကာင္းဆုံးေျမေတာင္ေျမွာက၍္ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုုခ်က္ႏွင္႔သာ 
လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္ရြကေ္နမည္ဆိုလုွ်င္ သင္႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုငမ္်ားမွာ 
ေအာင္ျမငေ္ပါက္ေျမာကလ္ာပါမည။္ မည္သူကမွ် သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈကိ ု သင္႔ေလာက ္
စိတ္၀င္စားမည္ မဟတုေ္ခ်။ ထိုု႔ျပင္ မည္သကူမွ်  သင့္အက်ိဳးစီးပြား၊ သင္႔ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ 
ပန္းတိုငမ္်ားႏွင္႔ပတသ္က၍္ သိႏိုုင္မည ္မဟုတ္ေခ်။ 

ကုန္က်စရတိ္မ်ားကိ ု အနည္းဆံုးသာ ထားရွရိမည္ဟ ု မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ သိမွတ္ထားၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ သတိျပဳရန္မာွ ကုန္က်စရိတ္သည ္ မိမိတိုု႔ေရြးခ်ယ္လိုကု္သည္႔ အရာအတြက ္ တနဖ္ိုး 
အမ်ားဆံုုးရွိေသာ အခြင့္အလမ္းကိ ုစြန္႔လႊတ္လိုကု္ျခင္းပင ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မိမိတြင ္အျခားေသာ 
စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရိွေလေလ မိမိေရြးလိုုကသ္ည္႔အရာသည္ 
ပိုမိုကုနက္်ေလေလ (တန္ဖိုးမ်ားေလ) ျဖစသ္ည္။ ထို႕အျပင္ မိမိ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအရည္အေသြးမ်ား 
ျမင္႔တကလ္ာေလေလ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ပိ၍ုမ်ားျပားလာေလျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈတိုငုး္မွာ 
ပိုမိုကုနက္်လာေလျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင္႔ မိမိတြင ္ ေရြးခ်ယ္စရာေကာင္းမ်ား 
သိပ္မရွသိည္႔အခါ စြန္႔လႊတရ္မည္႔ တန္ဖိုုး၊ ကုန္က်စရိတ္လည္း ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစသ္ည္။ 
ဥပမာေပးရလွ်င ္ စာအုပ္တစအ္ုုပဖ္တ္ျခင္းအတြက ္ ကနု္က်မည္႔ စရိတ္ကိ ု ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည္႔ 
အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုမာွ ေထာင္က်ခံျခင္းျဖစသ္ည္။ ထိုုအခါ သင္႔အေနျဖင္႔ 
ေထာင္နရံံမ်ားကိ ု ၾကည့္ေနသည္ထက ္ စာအပု္ဖတ္ျခင္းသည္သာ တစ္ခတုည္းေသာ 
အခြင့္အလမး္ေကာင္းျဖစလ္ာလမိ္႔မည္။ သိုု႔ေသာ္ ထိုုသိုု႔လုုပေ္ဆာင္ျခင္းသည ္ အၾကံေကာင္းတစ္ခု 



မဟုတ္ေပ။ အျခားႏွစ္လိုုဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာမ်ားကုုိ လုုပ္ႏုုိင္မည္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကိုု 
ဖယ္ထုတု္ၿပီး တစ္ခုုခုုလုပု္ေဆာင္မည္႔ ကုန္က်စရတိ္ကိ ု သက္သာေအာင္လုုပ္ျခင္းသာ ျဖစသ္ည။္ 
သင့္အေနျဖင့္ အက်ိဳးပိုရုွိလိုုလွ်င ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု ေလ်ာ့ခ်ရမညမ္ဟုုတ္ပဲ အခြင္႔အလမး္မ်ား 
တိုးပြားေအာင္သာ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

လူႀကီးဘ၀တြင္ မက္ေလာကစ္ရာေကာင္းသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုငု္ဆုုိင္ခြင္႔ရရန္အတြက ္
လူငယ္မ်ားကိ ု ပညာေကာင္းေကာင္းသင္ၾကားရန္ အားေပးတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ 
ယင္းသိုု႔အားေပးျခင္းမာွ လူငယမ္်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအားလံုုးကိုု ကုုန္ကုုစရိတမ္်ားလာေစရန္ 
အားေပးသည္ႏွင့္ အလားသ႑ာနတ္ပူါသည။္ ပညာေကာင္းေကာင္းတတ္လွ်င္ သင၏္ 
ထုတလ္ုပ္မႈစြမ္းအားကို ျမင့္မားေစျပီး၊ အလုပ္ရွငမ္်ားကလည္း လိုလိလုားလား လစာေပးလိုၾကသည္။ 
ပညာတတ္ျခင္းသည ္ ၀ငေ္ငြတိုးေစရံုမွ်သာမက အျခားမကေ္လာက္စရာေကာင္းသည္႔ 
အရာမ်ားကုုိလည္း ျငင္းဆန္ရလိမ္႔မည္ ျဖစသ္ည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးပုုိငဆ္ိုုငလ္ွ်င ္
အေပ်ာ္အလုပု္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတးဂီတနားေထာင္ျခင္း၊ ဂႏၳ၀င္စာႀကီးေပႀကီးမ်ား ဖတ္ရႈျခင္း၊ 
ကမၻာ႔ေပၚရိွ သဘာ၀အ့ံံဖြယ ္ အလွအပမ်ားကုိ ခံစားျခင္းတိုု႔တြငလ္ည္း ပိုု၍တန္ဖိးု 
ထားတတ္လာပါသည္။ ပညာတတ္၍ ဘ၀အဓိပၸါယ္ကိ ု ပိုရွလိာသလုုိ အားလပ္ရက္လႈပ္ရာွးမႈမ်ား 
အၾကား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း စြန္လႊတ္ရမည္႔ တန္ဖိုုးမ်ားမွာ ပိုႀုကီးလာပါသည္။ 

အသကေ္မြး၀မ္းေက်ာင္းကိစၥရပ္တြင ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ား ခ်မတွ္ရာတြင္ 
မိမိအေနျဖင္႔ အေကာင္းဆံုးလုပ္သည့္ အရာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းသကသ္က ္ မဟုတု္ေပ။ မိမိ၏ 
စိတ္အားထက္သန္မႈမွာ မည္သည္႔အရာေတြလဲ သိဖိုု႔ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ မိမိအေနျဖင္႔ 
အေကာင္းဆံုုးလည္း လုုပ္ႏုုိင္ၿပီး စိတ္ေက်နပမ္ႈကိုုလညး္ ေပးႏိုုင္သည္႔ အရာမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ရပါမည္။ 
မိမိအေနျဖင္႔ အေရးပါသည္ဟုုထင္ေသာ အရာမ်ားကို ုလုုပက္ိုငု္ေဆာင္ရြကရ္၍ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွလိွ်င္ 
ထပ္ကာထပ္ကာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြကလ္ိုုေပလိမ္႔မည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ စြမ္းရည္ျပည့္၀မႈႏွင့္ 
စိတအ္ားထက္သန္မႈတိ႕ုသည ္ အတဒူြနတ္ြဲေနတတ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ဓနဥစၥာ အစစ္အမွန္ 
ပိုုင္ဆိုုငသ္ညဆ္ိုုရာ၀ယ ္ ပုဂုၢလိကစတိ္ေက်နပ္မႈပင္ ျဖစ္သည။္ ဥပမာ- ဤစာအုပ္ကိ ု ေရးသားေသာ 
စာေရးဆရာမ်ား (ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ား) သည္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရပ္ဆိုငရ္ာ ေမးခြနး္မ်ား၏ 
အေျဖမ်ားကုိရွာေဖြျခင္း၊ အျခားသူမ်ား ပိုမိနုားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္အလိုု႔ငွာ 
အေထာကအ္ကူျပဳျဖစ္ေစမည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းတိုု႔ လုပ္ေဆာင္ရသည္ကို ု
ေပ်ာ္ေမြ႔ၾကသည္။  နာရီမ်ားစြာၾကာေအာင္ႀကိဳးပမ္းရေသာ္လည္း ထိုအခ်ိနမ္်ားသည္ 
ေက်နပ္ႏွစသ္က္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အခ်ိန္မ်ားဟ ု မွတ္ယူၾကသည္။ 
ကြ်န္ုပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူတိုင္းအတြကမ္ဟတုေ္ပ။ သို႕ေသာ္ ကြ် ႏ္ုုပ္တို႔အတြက္မူ 
ထိုအရာမ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တိုု႔စိတ္၀င္စား၍ ျပဳလပုသ္ည့္အရာမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
 



 
၂။ စြန္႔ဦးတီထြင္ပါ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ တစ္ပါးသူတုိ႔အား ကူညီျခင္းျဖင္႔၊ 

ပုိေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္နည္းလုုပ္ဟန္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွျခင္းျဖင့္ အမ်ားထက္ 
ေရွ႕ေရာက္လာၾကသည္။ 

 
စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္းတြင ္ အရင္းအျမစ္မ်ား မညသ္ုိ႔အသုံးခ်မည္ကိ ု ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
ယင္းေ၀ါဟာရက စီးပြားေရးလုပင္န္းတြင ္ ဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်မတွ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ္လည္း 
တကယ့္အစစ္အမွန္တြငမ္ူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုးံက စြန္႔ဦးတထီြငသ္ူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတိုု႔သည္ 
အသိပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ မိမိတုိ႔ လက္၀ယ္ရွိေသာ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဖာ္ထုုတရ္န္ႏွင့္ 
အသုံးခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနရသည္။ မိမိတို႔၏ ေငြေၾကးအရ ေအာင္ျမင္မႈမာွ 
အဆိုုပါေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေရာင္ျပနဟ္ပ္ေနသည္။ 

မိမိက ေငြေၾကးအရေအာင္ျမင္လိလုွ်င ္ စြန္႔ဦးတီထြင္သမားကဲ႔သိုု႔ စဥ္းစားေတြးေခၚဖုိ႔လိသုည္။ 
တစ္နညး္ဆိေုသာ္ အျခားသူတိုု႔ တန္ဖိုးထားေသာ အရာမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုုိင္ရန ္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင ္
အစြမ္းအစမ်ား၊ ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုေဖာ္ထုုတ၊္ အသုံးခ်မည္ ျဖစသ္ည္။ 
ေပးလုုိက္ရသည္႔ ေငြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥပ္ါက အလြန္အဖိုုးတန္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု 
အျခားသမူ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္းမွာ ေငြေၾကးေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသာခ့်က္ျဖစသ္ည္။ 

ေျမရာေဖာ္ထုုတလ္ုုပ္ကိုငု္သ ူ ေရာဘတ္ဂ်ဳံး၏ ေတြးေတာပုုံကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဂ်ဳံးက 
မ်ားျပားလွသည့္ ေျမရာမ်ား ၀ယယ္ူ၍ အကြက္ရိုကသ္ည။္ ထုုိ႔ေနာက ္ လမ္းမ်ား၊ ေရဆိုုးေျမာင္းမ်ား၊ 
ေဂါကက္ြင္းမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားကုုိ ျဖည္႔စြက္တညေ္ဆာက္သည္။ ေျမရာ၀ယ္ယမူႈႏွင့္ တညေ္ဆာကခ္ဲ့သည့္ 
အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ အသံုုးအေဆာင္မ်ား အားလုုံး၏ ကနု္က်စရတိထ္က ္ ပိုသည့္ ေစ်းႏႈနး္ျဖင့္ 
အကြက္မ်ားကိုု ေရာင္းခ်ႏုိင္လွ်င ္ အျမတ္ရမည္ျဖစသ္ည္။ ဂ်ံဳးအေနျဖင္႔ အျမတ္ရရွိလွ်င ္
သူ၏လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ု တန္ဖိုးတကေ္စေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ၿပီး 
၀ယ္ယူေနထုုိင္သူမ်ားကိလုည္း အျခားအိမရ္ာမ်ားထက ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အိမ္မ်ား 
ေရာင္းခ်ေပးေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ ဂ်ဳံး၏ ေငြေၾကးေအာင္ျမင္မႈ သို႔မဟတု ္က်ရႈံးမႈမာွ ရရွိႏုုိင္သည္႔ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ုတန္ဖိုးျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္ သူ၏ အစြမ္းအစေပၚ မူတည္ေနသည္။ 

တစ္ခါတစ္ရတံြင ္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပက္ိုုင္ျခင္းမာွ ဤမွ်ေလာက ္ မရႈပ္ေထြးပါ။ ဥပမာ 
လွ်ပ္စစ္ျမကရ္ိတ္စကတ္စခ္ု ၀ယ္ယူၿပီး အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိ ု ျမကရ္ိတ္အငာွးလုုိက္သည့္ ၁၅ ႏွစ္သား 
ဟင္နရသီညလ္ည္း စြန္႔ဦးတီထြင္သူျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ ျမက္ရိတစ္ကတ္ိုု႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ 
တန္ဖိုးကိုု ျမင္႔တက္ေစျခင္းျဖင့္ သူသည္ အျမတရ္ွာေဖြေနသတူစ္ဦး ျဖစသ္ည္။ ရုိးရွင္းေသာ္လည္း 
စြန္႔ဦးတီထြငေ္အာင္ျမငမ္ႈ ေသာ့ခ်ကမ္ွာ အတတူပူင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဳံး၏ ျဖစရ္ပ္မွာကဲ့သုိ႔ပင္ ဟင္နရီ၏ 
ေအာင္ျမငမ္ႈမွာလညး္ အျခားသူမ်ား အက်ိဳးရိွေအာင ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ုတန္ဖိုုးရွရိွို ုအသုံးခ်ႏုိငသ္ည့္ 
သူ၏ အစြမ္းအစေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ 



အျခားသမူ်ား တန္ဖိုးထားမည့္ ကနု္စည္ႏွင့္၀နေ္ဆာင္မႈမ်ား မည္သုိ႔ထုတလ္ုပ္ႏုိင္သည္ 
ႏွင့္ပတသ္က၍္ ဦးေႏွာကစ္ြမ္းအားကိ ု အေလးထားသူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေနရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ ္
ေကာင္ေကာင္း ရရွိၾကသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ လကရ္ိွအလုုပ္ရငွႏ္ွင္႔ အနာဂတ ္
အလုပ္ရွငမ္်ားအား တန္ဖိုးရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သုိ႔ေပးမည္ထက ္အခေၾကးေငြမည္မွ်ရမညက္ိ ု
ေတြးေတာအခ်ိန္ကနုတ္တ္ၾကသည္။ ထိုုနည္းတူစြာပင ္ လုပ္ငန္းရငွ္မ်ားစြာတုိ႔ကလညး္ သူတို႔၏ 
ထုတက္ုန ္သို႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ အသံုုး၀ငမ္ႈကိ ုကုန္က်စရိတ္ထက ္သာလြန္ေအာင္ 
မည္သုိ႔လုုပ္ေဆာင္ရမညက္ို ု အေလးထားသည္ထက ္ အေသးစိတ ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္သာ 
အာရံုုစိုုက္တတ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးပုုိင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရသညဆ္ုိသည္မွာ မိမိ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အျခားသမူ်ားအတြက ္ ပို၍ပိုု၍ တန္ဖိုးရွေိအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါအခ်က္အား 
သေဘာေပါက္၍ အေလးထားလုုပ္ေဆာင္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသာ 
ေအာင္ျမငေ္ပါက္ေျမာကႏ္ိုုင္ေျခ ပိုုမ်ားပါသည္။  

အျခားသမူ်ားထံ ေရာငး္ခ်မည့္ သင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တန္ဖိုးတကေ္အာင္ မည္သုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိ ု စတင ္ ေတြးၾကည္႔သည့္အခါ သင၏္ေအာင္ျမငေ္ပါက္ေျမာက္ႏုုိင္စြမ္းကိ ု
ေလွ်ာ့မတြကမ္ိပါေစႏွင့္။ စြန္႔ဦးတီထြငမ္ႈ အစြမ္းအစသည ္မထငမ္ွတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မၾကာခဏ 
ေတြ႕ရတတသ္ည္။ အေဖ်ာ္ရည္စကေ္ရာင္းသ ူ လူလတ္ပိုု္င္းအရြယ ္ ေရးခေရာ ့ (Ray Kroc) က 
အမည္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင္႔ ကိုုယ္စားလယွ္ဆိုုင္ခြဲမ်ားဖြင္႔လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္း (franchising business) ကိုု 
အသြငသ္စ္ျဖင္႔ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ၊္ ဆန္ဘနန္ာဒီးႏိုု (San Bernardino) ၿမိဳ႕တြင ္
မက္ေဒၚနယစ္ားေသာကဆ္ိုင္တစဆ္ိုုင ္ မွအစျပဳ၍ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အသင္႔အစားအစာ ဆိုင္ခြဲမ်ားစြာ 
ဖြင္႔လွစ္ႏုုိင္ခဲ႔လိမ္႔မည္ဟု ု မည္သမူွ ထငမ္ထားႏုုိင္ေပ။ ၁၉၇၀ ႏွစ္တြင္ ႏုိင္င၏ံ 
အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယမ္်ားအနက္ တစခ္ုတြင ္စတိုးဆုိင္ အေသးေလးတစ္ဆိုငု္ကို ုဖြင္႔လွစ္လုပ္ကုိင္ခဲသ့ ူ
ဆမ္ေ၀ါလတ္န ္ (Sam Walton) က ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရကိား၌ 
အႀကီးဆုံးလက္လီေရာင္းခ်သူ ျဖစ္လာလိမ္႔မည္ဟ ု မညသ္ူက ခန္႔မွန္းခဲ့ပါ႔မလဲ။ သူ၏ အခ်ိဳးမေျပ၊ 
ရမ္းကားသည္႔ အျပဳအမူေၾကာင့္ ဘေရာင္းတကသၠိုလ္မ ွ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသ ူ အတၱလနတ္ာရွ ိ
ေၾကာ္ျငာဆိုငု္းဘုုတေ္ထာင္သည္႔လုုပင္န္း ပိုုင္္ရွင္ တကတ္ာနာ (Ted Turner) က ကမၻာ့အႀကီးဆုံး 
သတင္းမီဒယီာျဖစ္ေသာ စီအန္အန ္ (CNN) ကိ ု တည္ေထာင္လုုပ္ကိုငု္ႏိုုင္လိမ့္မည္ဟု 
မည္သထူင္ခဲပ့ါ႔မလဲ။ 

အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ာမွာ ထင္ရွားသည္႔ သာဓကမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုုပါပံုုစံအတိုုင္းပင ္
သာဓကမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ အတတပ္ညာရွင္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည ္ သတူို႔ေအာင္ျမင္ေနသည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ဘာမမွဆက္စပ္သည့္ 
ေနာက္ခအံမ်ိဳးမ်ိဳးမ ွ ဆင္းသကလ္ာၾကသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတိုု႔တြင ္
တူညီခ်က္တစ္ခုေတာ႔ ရွိသည္။ သူတိုု႔သည ္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟနမ္်ားကို ု 
ရွာေဖြရာတြင္ ထက္ျမက္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ား သတိမမမူိေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ု ဆုုပ္ကိုငု္၍  
အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိးုကိုု ျမွင့္တငႏ္ိုင္ၾကသမူ်ား ျဖစ္သည္။ 



စြန္႔ဦးတီထြငသ္ူအမ်ားစုုမာွ ကိုယပ္ိုုင္လုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တိုု႔မွာ 
အေမရိကန ္ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားအျဖစ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႔ရသည္။ စာရင္းအင္းအရ 
ကုိယ္ပိုင္လုပင္န္းလုပက္ိုငၾ္ကသူမွာ လုပ္သား အင္အားစု၏ ၅ ပု ံ ၁ ပုံေအာက္သာရွိေသာ္လည္း 
သန္းၾကြယသ္ူေဌးအားလုုံး ၃ ပု ံ ၂ ပုံ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ကိုယပ္ုိင္လုုပ္ငန္းျဖင္႔ ၾကြယ္၀လာေသာ 
သန္းၾကြယသ္ူေဌးမ်ားမွာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင္႔ပင္ ျဖစလ္ာၾကသည္။  

စြန္႔ဦးတီထြင ္ ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးေအာင္ျမင္လာရျခင္း အဓိကအခ်က္ ၄ 
ခုရွိသည္။ 

ပထမဆံုးႏွင့္အေရးအႀကီးဆံုးမွာ သူတုိ႔ေအာင္ျမင္မႈသည္ စြန္႔ဦးတီထြင္သည့္ ကုိယ္စြမ္း 
ကုိယ္စကုိ ထင္ဟပ္ေနသည္။ ဆန္းသစ္သည့္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား၊ စရိတ္နည္းနည္းျဖင္႔ 
ထုတ္လုပ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား ေက်ာ္ၾကည့္သြားတတ္ေသာ 
အက်ိဳ းအျမတ္ရွာေဖြႏုုိင္သည္႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္စြမ္း ရိွသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 

ဒုတိယအခ်က္မွာ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ အခစား လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ စြန္႔စားရမႈပုိမ်ားၿပီး 
ပုိမုိစြန္႔စားရျခင္းႏွင္႔အတူ အက်ိဳ းအျမတ္လည္း အခ်န္ိၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ပုိမ်ားလာပါသည္။ 
ကိုယ္ပိုငလ္ုပက္ိုင္ျခင္းအတြက ္ ၀ငေ္ငြအတညတ္က်ႏွင္႔ တည္တည္ၿငမိ္ၿငိမ္ရရန္ေတာ႔ 
အာမခံခ်ကေ္တာ့မရွပိါ။ သုိ႔ေသာ္ ကိုယပ္ိုငလ္ုပ္ကိုငရ္ာတြင္ စြန္႔စားရမႈ ပိုုမ်ားသည္ႏွင္႔အတူ 
ျမင့္မွန္းႏုုိင္သည္႔ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမ်ား (expected incomes) မွာ ပိုုမ်ားျခင္း (ႏွင္႔ ဓနဥစၥာ ပိုမိုၾကြယ္၀ျခင္း) 
တိုု႔ကိုု ေခၚေဆာင္သြားႏုုိင္ပါသည္။ ပိုုစြန္႔စားရေသာ ကိုယ္ပိုငအ္လုပ္မ ွ မ်မ္းမွ်၀င္ေငြသည္ 
စြန္႔စားရမႈနည္းေသာ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အမႈထမ္းျခင္းထက ္ ဘာမွ်မကြာဘူးဆိုလုွ် င္ လူတို႔သည္ 
စြန္႔စားရသည္႔အလုုပက္ို ု စြန္႔လႊတ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေနာကသ္ိုု႔သာ 
ေျပာင္းေရႊ႕လုုပ္ကိုုင္ၾကမည ္ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ စြန္႔စားရသည့္ လုပ္ငန္း၏ ၀င္ေငြသည ္ မ်ားၿပီး 
စြန္႔စားရမႈ နည္းသည့္ လုပ္ငန္း၏ ၀င္ေငြသည ္နည္းရျခင္း ျဖစသ္ည္။ 

 
တတိယအခ်က္မွာ ျမင္႔မားသည္႔ ေငြစုေဆာင္းမႈႏႈန္းသည္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုုပ္ငန္းရွင္တုိ႔၏ ဓနကုိ 

ျဖည္႔စြက္ေပးျပန္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပု္ငန္းလုပက္ိုငသ္ည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ လုပ္ငနး္မွ 
၀င္ေငြရရိွမႈ အလြနန္ည္းပါးတတေ္သာေၾကာင့္ လုပု္ငန္းအေျခတည္သညအ္ထ ိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွကိုု တိုုး၍ 
တိုုး၍ ထည္႔၀င္ၾကရသည္။ လုပ္ငနး္တစ္ခ ု အသားက်ေအာင္ျမင္လာသည့္ တိုုင္ေအာင ္ ပိုင္ရွင္သည ္
အျမတ္ေငြမ်ားကိ ုလုပ္ငနး္တိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ေရးတြင္ ဆကလ္ကထ္ည့္၀င္တတၾ္ကသည္။ 
 

စတုတၳအခ်က္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ နာရီမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္တတ္ၾကသည္။ 
ကိုယ္ပိုင ္ လုပ္ကိုငသ္ည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက ္ တစ္ပတအ္လုပ္လုပခ္်ိန ္ နာရ ီ ၄၀ သည ္
နားနားေနေနလုပ္ကိငု္ရျခင္းကဲသ့ို႔ ရွိႏိုင္သည္။ ယင္းသုိ႔ နာရီမ်ားစြာ လုပက္ိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း 
သူတို႔၏ ၀ငေ္ငြႏွင္႔ ဓနဥစၥာမွာ တိုးပြားလာျခင္းျဖစသ္ည္။ 



၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း စြန္႔ဦးတီထြင ္ ကိုယ္ပိုင္လပု္ငန္းလုုပက္ိုုငသ္ူတိုု႔အတြက္ 
ျမင့္မားသည့္၀င္ေငြႏွင့္ ဥစၥာဓနကို ု တိုုးေစသည္႔ အခ်ကမ္်ားကိ ု အတုယႏုိူင္ပါသည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ သူတိုု႔၏ စုေဆာင္းေငြမ်ားကိ ု စေတာ့မ်ားတြင္ ထည္႔၀င္ျမဳွပ္ႏွံၿပီး စြန္႔စား၍ 
လုပ္ငန္းလည္ပတလ္ုုပက္ိုုင္သည္ႏွင္႔ အလားတူေသာေၾကာင္႔ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြအက်ိဳးအျမတထ္က ္
ျမင္႔ေနမည ္ ျဖစ္သည။္ သူတို႔၌ ဆႏၵသာရိွမည္ဆိုလုွ်င္ မ်ားမ်ားစုေဆာင္းၿပီး နာရီမ်ားစြာ 
အလုပလ္ုပက္ိုင္ျခင္းျဖင္႔ ၀င္ေငြပိုုမ်ားလာၿပီး ဓနဥစၥာလည္း ပိုမိုစုေဆာင္းလာႏုိင္မည္ ျဖစသ္ည္။ 
ပို၍အေရးႀကးီသည္မာွ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ ”စြန္႔ဦးတထီြင္သမူ်ားကဲ့သို႔ ေတြးေတာ” မည္ဆိုလုွ်င ္ 
အက်ိဳးရွိေပလိမ္႔မည္။ စြန္႔ဦးလုပ္ငနး္ရွင္မ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ားသည္ စားသုံးသူမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈ 
ေပးႏုိင္စြမ္းတြင္ မူတည္သည္ျဖစရ္ာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀င္ေငြသည္လည္း လက္ရွိအလုုပ္ရငွ္ႏွင္႔ 
အနာဂတ္အလုုပ္ရွင္မ်ားအတြက ္ မိမိက မည္မွ်တန္ဖိုုးရွသိလ ဲ အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ ျမင့္မားသည့္ ၀င္ေငြမ်ား ရရွိခံစားလိုလွ်င္ အလုုပရ္ွငမ္်ားက တနဖ္ိုးထားသည့္၊ 
အလုုပ္ရွငမ္်ားအတြက္ အသံုုး၀င္ေသာ အစြမ္းအစမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေလအ့ထေကာင္းမ်ား  
ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္ေအာင ္ႀကိဳးစားရန္ လုိပါသည္။ 

ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ဆုံးျဖတခ္်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း 
စြန္႔ဦးတီထြငသ္ူမ်ားကဲ႔သိုု႔ စဥ္းစားေတြးေခၚရန္ အထူးအေရးႀကးီပါသည္။ မိမိအေနျဖင္႔ အျခားသမူ်ား 
တန္ဖိုးထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုုိင္မည္႔ အသိပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုုးပြားလာေအာင္ 
မေလ႔လာ၊ မဆညး္ပူးလွ်င ္ ပညာသင္ၾကားျခင္းမ ွ ၀င္ေငြရွာေဖြႏုုိင္မႈအေပၚ မည္သိုု႔မွ် အက်ိဳး 
သက္ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပညာရပမ္်ားတြင္ အေရးစြမ္းရည္၊ ဆကဆ္ံေရးစြမ္းရည္၊ 
အေျခခံအတြက္အခ်က္ႏွင္႔ လူအမ်ားၾကားတြင္ မိမိအား ကြဲျပားေပၚလြင္ေစၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တက္ေစမည္႔ အျခားေသာ စြမ္းရည္မ်ားလည္း ပါ၀ငပ္ါသည္။ မိမိအား အျခားသမူ်ား 
တန္ဖိုးထားေစမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ စြမး္ရည္မ်ား သင္ယူျခင္းသည ္ အထက္တန္းႏွင့္ 
ေကာလိပ္ပညာေရးတိုု႔၏ အဓိကေသာ့ခ်က ္ ျဖစ္သည္။ ဒီဂရီလက္မတွသ္ကသ္ကသ္ည္ 
လစာေကာင္းေသာ အလုပ္ရရနအ္တြက ္ ၀င္ခြင္႔လက္မတွ ္ ျဖစ္သညဟ္ ု ယုံၾကည္ၾကသည့္ 
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလုပ္ေစ်းကြက္သိုု႔ ၀ငေ္ရာကလ္ုုပက္ိုုင္သည့္အခါ 
မၾကာခဏဆိုုသလုုိပင္ စာေသခ်ာမလုပု္ခဲ႔ေလျခင္းဆိုုသည္႔ အသိကို ု ခါးသီးစြာ                    
ေတြ႕ ႀကံဳခံစားရတတ္ၾကသည္။ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေစ ပိုေကာင္းသည့္ 
လုပ္နည္း လုပ္ဟနမ္်ားကို ုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပးီ အျခားသမူ်ားအား ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ားထက္ ပိုု၍ 
ေရွ႕ေရာကလ္ာၾကသည္။ မိမိအေနျဖင္႔ ၀င္ေငြမ်ားမ်ားရလုိလွ်င ္ မိမိ၏ စြမ္းရည္မ်ားကိုု 
အျခားသမူ်ားအတြက ္မ်ားမ်ားအက်ိဳးျပဳႏိုုင္ရန ္ႀကိဳးပမ္းရမည ္ျဖစသ္ည္။ 

 
၃။ ပံုမွန္ေငြစုတတ္လာေစရန္၊ ေငြေၾကးကုုိ အက်ိဳ းရိွစြာ သံုးစြဲတတ္လာေစရန္ စာရင္းဇယားထား၍ 

တြက္ခ်က္သုုံးစြဲပါ။  



 
”ေကာ္ပါးဖီး၊ ငါေနာကတ္စ္ခုအႀကံေပးခ်င္တာက ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ ေပါင ္၂၀၊ ႏွစ္စဥ္အသုးံစရိတ္ 
၁၉.၆ ေပါင္၊ ရလဒ္က ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေပါ့။ ႏွစ္စဥ၀္င္ေငြက ေပါင္ ၂၀၊ ႏွစ္စဥ္အသုးံစရိတ္က 
၂၀.၆ ေပါင ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရလဒ္က စိတ္ပ်က္ျခင္းေပါ့ကြာ။” လို႔ မစၥတာမီေကာဘာက 
ေျပာလုုိက္တယ။္ 
 

- ခ်ားစ္ ဒစက္င္စ္၊ ေဒဗစ္ ေကာ္ပါဖီး (CHARLES DICKENS, DAVID COPPERFIELD) 
 
ယေန႔ေခတ ္ ေငြေၾကးမေျပလည္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းအမ်ားစုမွာ ေငြစုေဆာင္းမႈ အားနည္းျခင္း၊ 
အသုံးစရတိ ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆင္ျခင္တုံ႔တရား ကင္းမဲသ့ည့္ ေငြေၾကး 
အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ ေငြေၾကး စုေဆာင္းမႈႏွင့္ အသုံးစရိတ ္ စီမံမႈတို႔မာွ 
ၾကြယ၀္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ပဓာနက်သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတ ူ လူမ်ားစြာတို႔မွာလညး္ မိမိတို႔ 
ရွာေဖြရသည ္ သုိ႔မဟတု ္ ထုတလ္ုပ္ႏုိင္သညထ္က ္ ေလ်ာ႔၍ စားသုံးျခင္း၊ သံုုးစြဲျခင္း၊ 
ပုံမွန္ေငြစုေဆာင္းျခင္းျဖင္႔ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္သာလွ်င ္ လူတစ္ဥးီ 
သုိ႔မဟုတ ္ ႏိုင္ငံတစခ္သုည ္ ဓနျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလုုပမ္်ားလုုပက္ိုုငရ္န္အတြက္ အရင္းအႏွီး 
ရရွိလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကြယ၀္ေရးမွာ အရင္းအႏီွး စုေဆာင္းရုံသကသ္က္ျဖင္႔ မၿပီးေသးပါ။ 
မဟာဗ်ဴဟာလုုပ္ငန္း အစီအစဥတ္စ္ခုလည္း ခ်မွတထ္ားရန္ လိုုအပပ္ါသည္။ ယင္းအစီအစဥက္ 
အသုံးစရတိ ္ လ်ာထားခ်က္ ျဖစသ္ည္။ အသံုုးစရိတရ္ာထားပါက ၀င္ေငြ၏ အမ်ားစုုကိုု 
ပုံမွန္စုေဆာင္းလာႏုုိင္မည္ျဖစ္သလုုိ ပါးပါးနပ္နပ္လည္း ေငြေၾကးသုံးစြဲ လာႏုိင္မည္ျဖစသ္ည္။ 
မိမိကိုယက္ို ု စိတ္အားထကသ္န္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး ပန္းတိုငုမ္်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ 
အသုံးစရတိ ္ လ်ာထားခ်က္တစ္ခ ု ေရးဆြဲသတ္မွတထ္ားျခင္းႏွင္႔ ယခုုပငလ္ွ်င ္ အစီအစအီား 
စတင္အေကာင္ထညေ္ဖာ္ျခင္း စသည့္ ရုိးရွင္းလြယ္ကူသည့္ အဆင့္ ၄ ခုက မိမိတို႔အတြက္ ေငြေၾကး 
ေအာင္ျမငမ္ႈကိ ုရရွိေစရန ္အေထာကအ္ကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။ 
	

အဆင့္ ၁။ ။ မိမိတုိ႔၏ သံုးစြဲမႈအေလ့အထကုိ ျပဳျပင္ၿပီး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာဖုုိ႔အတြက္ 
ေငြေၾကးစုေဆာင္းပါ။ ယခုပင္လွ်င္ စလုုပ္လုုိက္ပါ။ ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕လုုပ္လွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ 
စုုျဖစ္လိမ္႔မည္ မဟုုတ္ေပ။ ေငြမ်ားမ်ားရွာေဖြႏုိင္သည့္အခါ ေငြေၾကးစုေဆာင္းရ ပိုမိုလြယ္သညဆ္ိသုည့္ 
ယုံၾကညမ္ႈမ်ိဳးျဖင့္ မိမိကိယု္မိမ ိ အရူးမလုပ္ပါႏွင့္။ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရလာေလ ပိုုစုုေဆာင္းႏုုိင္ေလ 
ဆိုုသညမ္ွာေတာ႔ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀င္ေငြမ်ားလာျခင္းသည္ပငလ္ွ်င္ ေစာေစာစီးစီး ေငြေၾကး 
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စိတက္ူးဉာဏ္ေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ အသုံးစရတိ္မ်ားကို ု သတမ္ွတ္သံုုးစြဲျခင္း၏ 
အက်ိဳးရလာဒ္ ျဖစ္တတပ္ါသည္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းသည့္ အေလ့အထ ေကာင္းစြာရိွသူတို႔သည္ 
ေယဘယု်အားျဖင့္ သူတို႔၏ ၀င္ေငြရရွိမႈ နည္းေနေသးသည္႔ အေစာပုိင္းကာလမ်ားမွာပင ္ စတင ္
စုေဆာင္းခဲ႔ၾကသည္။ စုေဆာင္းေငြမ်ားအား သူတို႔အတြက ္ အလုပလ္ုုပ္ေစခ့ဲၾကၿပီး 



အတိုးေပၚဆင့္အတိုးမ်ား (၀ါ) တိုုးရင္းေပါင္းအတိုုး၏ အစြမး္သတၱကိို ု ေကာင္းေကာင္း 
အသံုုးခ်ခဲ႔ၾကသည္။ ေခါင္းစဥ္ နံပါတ ္(၇) တြင ္ခ်ဲ႕ထြင္ရငွ္းလင္းထားပါသည္။ 

အခ်ိန္ဆြဲရသည္မွာ လြယက္ူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ား အပါအ၀င္ 
လူတိုင္းနီးပါးသည္ တနည္းမဟုတု ္တနည္းျဖင္႔ ေငြေၾကးကို ုမဟာဗ်ဴဟာက်က် (စနစတ္က်) သုံးစြဲၿပီး 
စုေဆာင္းႏုုိင္ၾကပါသည္။ မိမိ၏ အသုံးအစဲြမ်ားကုုိ သတ္မတွ္ေပးေသာ၊ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
အရံရန္ပံုုေငြမ်ား ထားေစေသာ၊ မိမိ၏ ေငြေၾကးပန္းတိငု္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုု ေျပလည္ေစေသာ၊ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအတြက္ ေငြေၾကးထည္႔၀င္လာေသာ အေနအထားသုုိ႔ ေရာက္ရွလိာရနအ္တြက ္
ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ တစ္ခုုျဖင္႔ သတ္မတွ္ပံုုေဖာ္ပါ။ ေကာင္းစြာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၍ စီမံထားသည့္ 
ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္တစ္ခုသည ္ ယေန႔အတြက ္ ေငြေၾကးဖူလုမံႈ အားေကာင္းေစၿပီး 
အနာဂတ္အတြကလ္ည္း ဓနဥစၥာ စုုေဆာင္းမိေစေအာင္ အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္္ေစႏုုိင္ပါသည္။ 
သင္႔အေနျဖင္႔ လုုပ္ေဆာင္ရန ္ စိတအ္ားထက္သန္လာၿပဆီိုုလွ် င္ ေငြေၾကး ပန္းတိုင္မ်ားအေၾကာင္း 
ဆကလ္က ္ေဆြးေႏြးၾကပါစုိ႔။ 
 

အဆင့္ ၂။ ။ ပန္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။ မကလ္ုးံမ်ားမွာ အေရးပါပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ 
မက္လုံးမ်ားအား မိမအိတြက ္ အလုပ္ျဖစေ္အာင္ လုုပ္ပါေစ။ ေငြေၾကးပန္းတိငု္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး 
၎တို႔အား မိမိ၏ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ႏွင္႔ ေပါင္းစပလ္ိုုကပ္ါ။ ကာလတို၊ ကာလလတ္ႏွင့္ 
ကာလရွည္ပန္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မတွ္ထားပါ။ ကာလတိ ု ပန္းတိုငမ္်ားသည ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
ရရွိႏုိင္၍ လက္ငငး္စတိ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစပါမည္။ အခ်ိဳ႕အေၾကြးမ်ားကုုိ အေက်ဆပ္လိုကု္တာမ်ိဳး။ 
ကမၻာ့အေပ့ါပါးဆုံးဆိသုည့္ ခရီးေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာကုုိ ၀ယ္သံုုးတာမ်ိဳး။ အိုုမင္းမစြမ္းျဖစ္သည္႔ 
ကာလတြင္ သံုုးစြဲႏုုိင္ရန ္ ပိုုမိုုစုေဆာင္းတာမ်ိဳး။ အာမခံအတြက ္ ပိုုက္ဆံသတ္သတ္ဖယထ္ားတာမ်ိဳး။ 
သုိ႔မဟုတ ္တစ္စုံတစ္ဦးအတြက ္လက္ေဆာင္မြနတ္စ္ခ ု၀ယ္ေပးတာမ်ိဳး။ ကာလလတ ္ပန္းတိုငမ္်ားကို 
၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အထ ိ ရွည္ၾကာႏုုိင္သည္။ ကားသစ္တစ္စီး ေငြေခ်၀ယ္ယူျခင္း၊ အိမ ္ သို႔မဟုတ္ 
ကြန္ဒိတုစ္လုးံအတြက ္ ၂၀ % ေငြေခ်ေပး၀ယ္ျခင္း၊ အစုရယွယ္ာမ်ားကုုိ ေကာင္းမြန္စြာ 
ျဖန္႔က်က၀္ယ္ယူရနအ္တြက ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုုအထ ိ သီးခံ၍ ေငြစုေဆာင္းရျခင္း တိုု႔ပါ၀င္သည္။ 
ေနာကဆ္ံုုးအားျဖင္႔ ေကာလိပ ္ ပညာေရးႏွင္႔ အၿငမိ္းစားယရူနအ္တြက ္ ေငြစုုေဆာင္းျခင္း၊ 
အိမ္ေၾကြးလက္က်နမ္်ားကို ု အၿပီးေခ်လုုိက္၍ အိုုးပိုုင္အိမပ္ိုငု္ ဘ၀သိုု႔ ေရာက္ရွလိာျခင္းတိုု႔မွာ 
ကာလရွည ္ပန္းတိုငမ္်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

 
အဆင့္ ၃။ ။ လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္မည္႔ အစီအစဥ္တစ္ခုု ခ်မွတ္လုုိက္ပါ။ မိမိ၏ 

ေငြေၾကးပန္းတုိင္မ်ားသုုိ႔ ေရာက္ရိွရန္အတြက္ အမွန္လုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ လ်ာထားခ်က္ ပစၥည္းစာရင္းမ်ား 
အတြက္ အသံုးစရိတ္ကုုိ သတ္မွတ္ထားရိွပါ။ မိမိတို႔သည ္ ”လိုအပ္သည့္” ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုု 
၀ယ္ယူရန ္အၿမဲေတြးေတာ ေနတတ္ၾကေသာ္လည္း မိမတိို႔ ၀ယ္ရနလ္ိုုအပသ္ညထ္က ္ပိုမို၀ယ္ယူေလ႔ 
ရွိၾကသည္။ အသံုုးစရိတ ္ သတ္သတ္မွတမ္ွတ ္ လ်ာထားျခင္းျဖင္႔ ေငြေၾကးပန္းတိုငမ္်ားသိုု႔ 



ေရာက္ရွေိအာင္ ႀကိဳးစားစဥ္တြင္ ေငြစုအစီအစဥတ္စ္ခုုကိုလုည္း စတင္ႏုိင္ပါလိမ္႔မည။္ အနာဂတတ္ြင္ 
ရရွိလာမည္႔ ေမွ်ာ္မွန္း၀ငေ္ငြပမာဏမ်ားကုုိ ျပဳစုု၍ ၀င္ေငြတစ္ေဒၚလာရတိုငး္ မညသ္ို႔ခြဲေ၀သုံးစြဲမညက္ို ု
စီစဥ္ျခင္း (အသုံးစရတိလ္်ာထားျခင္း)ျဖင္႔ မိမိတို႔၏ လစဥ၀္ငေ္ငြအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳေနသည္ကိ ု
စနစ္တက် ဆန္းစစႏ္ိုင္ပါသည္။ မိမိတြင ္ ၀င္ေငြမည္မွ် ရွိသည္၊ မညသ္ို႔ အေကာင္းဆုံး 
အသုံးျပဳႏုိငသ္ည္ကိ ု ရွင္းလင္းစြာ သိရွိၿပီးေနာက ္ အသုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္ျဖင္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ 
သို႔မဟုတ ္ လုံး၀ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္သည္႔ အသုံးစရတိမ္်ား သရိွိလာႏုိင္မည ္ ျဖစ္သည္။ 
တစ္ခ်ိနတ္ည္းမွာပင ္ ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္းမ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ 
အခြင့္အလမး္မ်ားကုုိ သတိျပဳမိလာပါလိမ္႔မည္။ မိမိ၏ လစဥအ္ေျခအေနကိုု ေဖာ္ထုုတ္ပါ။ ၎တိုု႔မွာ 
မည္မွ် ရွာေဖြသည္၊ မည္မွ်သုံးစြဲသည္၊ မည္မွ်စုေဆာင္းသည္၊ အခြန္မည္မွ် ေပးေဆာင္သည္၊ ပုံေသႏွင့္ 
ေျပာင္းလဲေနသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား မည္မွ်ရွိသည ္တိုု႔ျဖစ္သည။္ ထိုသု႔ိလုပ္ေဆာင္ရန ္လြယ္ကသူလိုု 
အေထာကအ္က ူ ပရိုုဂရမ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွပါသည။္ စားသုံးမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈပုံစံအတြက ္
အေထာကအ္ကူျဖစ္ေစမည္႔ အသုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္ဆိုုင္ရာ အေျခခံမ်ားႏွင့္ အႀကျံပဳခ်က္မ်ားကို 
CommonSenseEconomics.com�တြင ္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

	
အဆင့္ ၄။ ။ စတင္လုုပ္ေဆာင္လိုုက္ပါ။ မိမိအတြက္ ေငြေၾကးပန္းတုိင္မ်ားဆီသုုိ႔ 

ေရာက္ရိွေအာင္ ယခုုပင္လွ်င္ ေငြစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စတင္ေဆာင္ရြက္လုုိက္ပါ။ အရွညက္ိုုေမွ်ာ္ေတြး၍ စနစတ္က် သံုုးစြဲၿပီး စုေဆာင္းမႈကိုု 
ေစာေစာစတင္ႏိုင္ေလေလ အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင္ ဓနဥစၥာ ပိုမိုစုေဆာင္းမိေလေလ ျဖစ္သည္။ 
သိပ္မျမင္သာသည္႔အခ်က္မွာ ေစာေစာစီးစီး စုေဆာင္းျခင္းေၾကာင္႔ အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင ္ ဓနဥစၥာ 
မည္မွ်ပိုု၍ စုေဆာင္းမိမည္ ဆိုုသည္႔အခ်က္ ျဖစသ္ည္။ ယေန႔စုေဆာင္းလုိက္သည္႔ သုိ႔မဟုတ ္
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွလိုကသ္ည့္ မေျပာပေလာက္ေသာ ပမာဏသည္ပင္လွ်င ္ အနာဂတ ္ ဓနအင္အားတြင္ 
ႀကီးမားသည့္ ကြာျခားမႈကို ုျဖစ္ေစပါသည္။ ေအာက္ပါ ေငြစုုအစအီစဥ္ကို ုစဥ္းစားၾကည္႔ပါ။ 

မိမိအသက ္ ၂၂ ျပည္႔သည္႔အခ်ိနတ္ြင ္ တစ္ရက ္ ၂ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင္ ့ ၂ ႏွစ္တိငု္ေအာင္ 
ပုံမွန္စုေဆာင္းျခင္း စတင္ပါေလ။ ေကာ္ဖီ၊ ေရဘးူ၊ မုန္႔ပဲသေရစာ အတြက ္သုံးစြဲသည့္ ေငြေလာကပ္င္ 
မ်ားႏုုိင္မည ္မဟုုတ္ေပ။ ထုိ႔ေနာက ္အသက ္၂၄ ႏွစ္မွ ၂၆ ႏွစ္ျပည့္သညအ္ထ ိတစ္ရက ္၃ ေဒၚလာ 
စတင္စုေဆာင္းပါ။ မူလထက ္ ၁ ေဒၚလာမွ် ပိုမိုစုေဆာင္းရျခင္းသာျဖစသ္လို ု ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း 
မိမိိ၏ ၀င္ေငြမွာလညး္ တိုးၿပီးျဖစ္ေနမည္ပါလိမ္႔မည္။ အသက ္၂၆ ႏွင့္ ၃၀ အၾကားတြင္ တစ္ရက ္၄ 
ေဒၚလာအထ ိတိုးျမွင့္ စုေဆာင္းလိကု္ပါ။ ယင္းေငြပမာဏကုိ ေန႔စဥ္သုးံစြဲမႈထ ဲအပါမခဘံ ဲအတိုးရမည့္ 
ေငြစုစာရင္းထ ဲ သီးသန္႔ ဖယ္ထားရသည္႔အတြက ္ မိမိ၏ ေနထိုငမ္ႈပုစံံအား ထိခိကု္သြားေစမည္ 
မဟုတ္ပါ။ မိမိ အသက ္၃၀ ေရာကခ္်ိန္တြင ္ေဒၚလာ ၉၄၉၀ စုေဆာင္းမိၿပးီ အတိုုးမ်ားပင္ ရရွိလာမည္ 
ျဖစ္မည္။ တစ္ရက္လွ်င ္ ၂ ေဒၚလာ၊ ၃ ေဒၚလာ သို႔မဟုတ ္ ၄ ေဒၚလာမွ် စုေဆာင္းျခင္းကပငလ္ွ်င ္
အဆံုုးသတတ္ြင ္အမွန္တကယ ္မ်ားျပားလာေစပါသည္။ 



သုိ႔ေသာ္ ထိုမွ်မက အံ့ၾသစရာ ရွိေနပါေသးသည္။ အသက ္ ၆၇ အရြယ္ေရာက္ခ်ိနတ္ြင ္
ေစာေစာစီးစးီ စတင္စေုဆာင္းခဲ႔ၿပီး လိမၼာပါးနပ္စြာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံခဲ႔လွ်င ္ မိမိဓနဥစၥာတြင္ ၁၅၃၃၀၅ 
ေဒၚလာ ထပ္တိုုးလာမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုုပါေငြပမာဏမွာ ယေန႔ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းပင္ ျဖစ္သည။္ 
သင္႔အေနျဖင္႔ စေတာ့ေစ်းကြက္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ (၈) ခုအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ေပးခဲ့သည္ႏွင့္ 
ညီမွ်သည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုကုိုုသာ လက္ခံရယရူနသ္ာ ျဖစ္သည္။ အသက ္၃၀ မွစ၍ စုေဆာင္းလာလွ်င ္
တစ္ရကခ္်င္း စုေဆာင္းေငြမ်ားသည္ အနားယူခ်ိန ္ စုစုေပါင္း စုမိသည့္ ေငြပမာဏ၏ 
မေျပာပေလာက္သည္႔ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစသ္ည္။ အသက ္၃၀ တြင ္စတငစ္ေုဆာင္းသည္ ဆိုျခင္းထက ္
အသက ္၃၀ တြင ္ဆကလ္က္စုေဆာင္းေနသညက္ိ ုသတိရေနေစခ်င္သည္။ 

ေနာင္အခါတြင ္ မိမလိုိအပ္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ားအေၾကာင္း ေတြးၾကည္႔သည္႔အခါ 
တကယ္တမး္တြင္ အဲဒီေလာက ္အမ်ားႀကီးရွိဖို႔ မလုိအပ္ေၾကာင္း သတိခ်ပပ္ါ။ ယေန႔သုံးစြဲစရိတသ္ည္ 
မိမိ၏ အနာဂတ ္ ဓနဥစၥာရွာေဖြစုုေဆာင္းမႈအတြက ္ ထိခိုုကေ္စေၾကာင္း သတိရပါ။ အနာဂတတ္ြင္ 
ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏုုိင္ဖို႔အတြက ္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ႔တဲ႔ ေနထိုင္ရမညဟ္ု ု မိမိတိုု႔က 
အႀကံျပဳေနသည ္ မဟုတပ္ါ။ ထိုုသိုု႔ အႀကံျပဳလွ်ငလ္ည္း အဓိပၸါယ ္ မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ 
အသုံးစရတိက္ိုုလညး္ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ပိုမိုစုေဆာင္းႏိုင္ေအာင ္ ႀကံေဆာင္ႏိုုင္သည္႔ နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ရွိပါသည္။ အသုံးစရတိ ္သတမ္ွတထ္ားရွိျခငး္ႏွင့္ ေငြစုေဆာင္းမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ုခ်မွတ္ျခင္းတို႔သည္ 
စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ု လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေငြေၾကးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္ၿပီး လံုုၿခံမႈရွိလာၿပီဟုု 
ခစံားလာရပါလိမ္႔မည္။ အနာဂတ္ကာလအတြက္လည္း ဓနဥစၥာ စုုေဆာင္းျဖစ္ေစပါသည။္ 
ဘယ္အခ်ိနစ္လုုပ္ရမလဲဟုု ေစာေၾကာလာပါက ယခုုပငလ္ွ်င ္”စလုုပ္လိကုပ္ါ”။ 

နံပါတ ္ ၄ အခ်က္မ ွ နံပါတ ္ ၁၁ အထိ ေဖာ္ျပမည္မွာ အလြန္အကြ်ံသုးံစြဲျခင္း၊ မတန္တဆ 
အေၾကြးတင္ျခင္းတိုု႔ မျဖစ္ေအာင္ မည္သိုု႔ ေရွာင္ရွားရမည၊္ မိမိရွာထားသည္႔ ၀င္ေငြအမ်ားစုုအား 
ကိုုယ္႔လကထ္ ဲက်န္ခဲ႔ေအာင္ မညသ္ိုု႔စီမံရမည၊္ မဟာဗ်ဴဟာက်က်ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ႏွင့္ ဉာဏ္နည္းသည္႔ 
ရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မပါ၀င္မေိအာင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမညက္ိ ု အေသးစိတ ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
 
၄။ မည္သည့္အရာအတြက္မွ် ယင္းအသံုး၀င္မည့္ သက္တမ္းထက္ ေငြေၾကးပိုမိုသံုးစြဲျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 
 
အပန္းေျဖခရးီထြက္ရန္၊ အ၀တ္အစား၀ယ္ရန ္ သုိ႔မဟုတ ္ လ်င္ျမန္စြာကုနဆ္ုံးသြားမည့္ သို႔မဟုတ္ 
တန္ဖိုးက်သြားမည့္ အျခားကုန္စည္မ်ား၀ယ္ရန ္ သင္ေငြေခ်းငွားသည့္အခါ ဘာျဖစ္လာမညန္ညး္။ ၂ 
ႏွစ္အတြင္း ေဟာင္းႏြမ္းမည့္ တစ္ပတ္ရစ္ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးကိ ု ၄၈လၾကာ 
အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယသူည့္အခါ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ အေျဖ ၂ ခုလုံးက အတတူူျဖစ္သည္။ 
သင္႔အတြက ္ သို႔မဟတု ္ အျခားသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းနညး္သာရိွသည္႔ သို႔မဟတု္ 
တန္ဖိုးလုံး၀မရိွသည့္ အရာမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မၾကာခင္ 



သိသာလာပါလိမ့္မည္။ ယင္းေပးေခ်မႈမ်ားက စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေျခအေနႏွင့္ ေငြေၾကးမဖူလုမံႈသို႔ 
ဦးတညသ္ြားလိမ့္မည္။ 

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား၏ အသုံး၀ငမ္ႈသကတ္မ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေခ်းေငြရယူျခင္းေၾကာင့္ 
သင္သည ္ အတိတက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လက္ရွိဆႏၵမ်ားအတြက ္ အနာဂတတ္ြင ္
ေပးဆပ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သငရ္ွာေဖြရရိွသည္ထက ္ ပိုမိုသုံးစြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကြးမ်ား 
တိုးလာကာ သင္သည ္ အနာဂတတ္ြင ္ ဆင္းရဲသထက ္ ဆင္းရဲလာမည္ ျဖစသ္ည္။ ယင္းက 
ေငြေရးေၾကးေရး အၾကပ္အတည္းသိုု႔ိ႔ ဦးတည္ေစမည့္လမ္းျဖစသ္ည္။ 

တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ ္အိမ္ေထာင္စတုစ္ခုက ကနု္စည္တစ္ခကုိ ုအေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယလူွ် င္ 
အဓိပၸါယ္ ရွိပါ၏ေလာ။ အေျဖက ”ရွိပါသည္”။ သို႔ေသာ္ ကုနပ္စၥည္းက ၾကာရွညခ္ံမည့္ 
ပစၥည္းဥစၥာတစ္ခု ျဖစမ္ွသာ သုိ႔မဟုတ ္ အဆိုုပါ ပစၥည္းဥစၥာ မေဟာင္းႏြမ္းခင္ ေခ်းေငြမ်ား 
ျပန္ဆပ္ၿပီးျဖစ္မွသာ အဓိပၸါယ္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ သင့္အေနျဖင့္ ပစၥည္းတစ္ခအုတြက ္
သင္သုံးသေလာက္သာ ပိုုက္ဆံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

၀ယ္ယသူံုုးစြဲမႈအနည္းအက်ဥ္းသာ ယင္းသတ္မတွ္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ ကိုုကည္ီမႈရွိသည္။ အမိ္ၿခံေျမ၊ 
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ပညာေရးတိုု႔မွာ အိမ္အတြက္ ပင္မအသုးံစရိတ ္ ၃ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာ 
ထိန္းသမိ္းမႈရွိလွ်င ္ အိမ္သစ္တစ္လုးံမွာ လာမည္႔ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ သို႔မဟုတ ္ ၄၅ ႏွစ္အထိ 
အသုံးခတံတ္သည္။ သိုု႔ဆိုုလွ်င ္ ႏွစ္ ၃၀ အရစက္်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယေူနထုုိင္ျခင္းမွာ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈအျပည္႔ ရွိပါသည္။ အလားတူ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စးီကိ ု၄ ႏွစ္ သို႔မဟုတ ္၅ 
ႏွစ္သကတ္မး္ခံမညဟ္ု ု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္လွ်င ္ ၄၈ လ ႏွင္႔ ယင္းထက္နည္းေသာ အရစက္် 
ေငြေပးေခ်မည္ဆိုုလွ်င ္ မွားစရာမရိွေခ်။ အိမ္ၿခေံျမႏွင္႔ အလားတူပင္ ပညာေရးတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းသညလ္ည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစမည ္
ျဖစ္သည္။ ေကာလပိ္ပညာေရးရယူခဲ႔သည္႔ လူငယ္တို႔မွာ သတူို႔ဘ၀၏ ေနာင္ႏွစ္ေပါငး္ ၃၀ သို႔မဟုတ ္
၄၀ တိုုင္ေအာင္ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရွာေဖြႏုိင္မည္ဟု ု ေမွ်ာ္လင္႔ႏိုုင္ပါသည္။ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား 
ရွာေဖြႏုိင္လာသျဖင္႔ ပညာေရးေခ်းေငြမ်ားကုုိ ျပန္ေပးဆပလ္ာနိုုင္မည ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အား 
၀ယ္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေခ်းေငြမ်ား ျပနဆ္ပ္ၿပီးသည့္တိငု္ေအာင္ ၾကာရွည္ခ ံပစၥည္းဥစၥာမ်ားထံမ ွ
၀င္ေငြမ်ားရရွိဆဲျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ ္ အဖိုးတန္၀နေ္ဆာင္မႈတစခ္ု ရရွိေနဆဲျဖစ္ပါက 
ေခ်းေငြေပးဆပ္မႈမ်ားထဲက တစ္ခ်ိဳ႕မွာ စုေဆာင္းမႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသြင္ ေဆာင္လာၿပီး 
အိမ္ေထာင္စ၏ု အသားတင္တနဖ္ိုးကို ျမွင့္တင္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အိမ္အမ်ားစုုအတြက ္ သတိေပးလမ္းညႊန္မာွ ရွင္းရွင္းေလးပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္၊ ကားႏွင္႔ 
ပညာေရး အသံုုးစရိတ္မ်ားမွ လႊဲ၍ မညသ္ည္႔အရာအတြက္မွ် ေငြေခ်း၍ မ၀ယ္ပါႏွင္႔။ ထိုု႔အျပင္ အဆိုပုါ 
အသံုုးစရိတမ္်ားအတြက္ ေခ်းငွားထားလွ်င္လည္း အသံုုး၀င္သည္႔ သကတ္မ္းမကုုန္ခင ္
အေၾကြးေက်ေအာင္ ဆပ္ပါ။ ယခုုေျပာထားသည္႔ လမ္းညႊန္မႈကိုုသာ လိုုက္နာက်င္႔သံုုးမည္ဆိုလုွ်င ္
သင္႔အေနျဖင္႔ ေငြေၾကးအဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုု္င္ေတာ႔မည ္မဟုုတေ္ပ။ 

 



၅။ မိမိပုိက္ဆံမ်ားကုုိ ပုိမုိအက်ိဳ းရိွေအာင္ သုုံးစြဲနည္း ၂ မ်ိဳ း - အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင္႔ အေၾကြး 
၀ယ္ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီး ပစၥည္းမ်ားကုုိ ၀ယ္ယူသုုံးစြဲျခင္း။ 

 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုက ယေန႔စြန္႔လႊတ္စရာမလိုဘ ဲ အနာဂတတ္ြင ္ ပိုမိုရရွိမည္႔ အေနအထားကုုိ 
လိုလားၾကသည္။ ပ်မး္မွ်၀င္ေငြအထက္ ရွာႏိုုင္သူမ်ား အပါအ၀င္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားစြာတုိ႔က ယင္း 
ရည္မွန္းခ်ကက္ိ ု ထိခိကု္ေစမည့္ အရာ ၂ ခုကို ု လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ပထမအခ်က္မွာ 
မတတ္ႏုိင္ေသးသည့္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူၾကသည္။ ဒုတယိအခ်က္မာွ တစ္ပတရ္စ္ပစၥည္းမ်ားက 
အသုံး၀ငေ္သးၿပီး စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုကသ္ည္႔တိုုင္ေအာင္ ပစၥည္းသစ္မ်ား ၀ယ္ယလူိုၾကသည္။ 

အေၾကြး၀ယ္ကဒ္မ်ား ခ်င့္ခ်ိန္မသုံးစြဲတတ္ျခင္းသည္ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္ေျပဖုုိ႔၊ 
မေၾကာင္႔မၾကေနရဖုုိ႔အတြက ္ ႀကီးမားသည့္အဟန္႔အတား ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစြာတို႔က ကဒ္မ်ားကိ ု
သတထိားသံုုးစြဲတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ပုုဂၢိဳလမ္်ားကမူ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္၏ မသုံးစြဲရေသးသည့္ 
လကက္်န္ေငြကုိပင ္ ဘဏ္ထဲတြင္ ရွိသည ္ ကိုု္ယ္ပိုုင္ပိကု္ဆသံကဲသ့ုိ႔ ျပဳမူတတၾ္ကသည္။ ယင္းမာွ 
လုံး၀ မွားယြင္းေပသည္။ သင့္အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ရွ ိ မသုံးစြဲရေသးသည့္ လက္က်န္ေငြသည္ 
သင္ကထပ္မ ံ ေငြေခ်းႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည။္ သင့္ဥစၥာဓနကိ ု တိုးေစသည္မဟုတ ္
သို႔မဟုတ ္ သင့္ကိုေငြမ်ားထပ္မေံပးေနသည ္ မဟုတ္ေခ်။ အေၾကြးကဒ္ကိ ု သင္၏ အရံဘဏစ္ာရင္း 
အျဖစ္ သေဘာထားျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည။္ သင္၏ စာရငး္ရငွ္ဘဏ္စာရင္းတြင္ 
ေငြက်န္ရွိေသးလွ်င ္ သင္သည္အေၾကြးကဒ္ကိအုသုံးျပဳႏုိငသ္ည္။ ယင္းအေၾကြးကိုုမူ 
လစဥ္ေပးေခ်မည္ဆိုလုွ်င ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ သင့္ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေငြအလုအံေလာကမ္ရွိလွ်င ္
၀ယ္ယသူံုုးစြဲမႈ မျပဳပါႏွင့္။ 

အေၾကြးကဒ္မ်ားသည ္ အသုံးျပဳရအဆငသ္လို ု ယင္းတို႔က ကိုုင္ေဆာင္သူမ်ားကိုု 
လကယ္ားေစၿပီး ေစ်းႀကီးသည္႔ ေခ်းယူနည္းလည္းျဖစ္သည္။ အေၾကြးကဒ္မ်ားသည္ အလြယတ္ကူ 
အေၾကြးထူေစေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔မွာ အႏၱရာယ္ရွတိတသ္ည္။ လအူခ်ိဳ႕သည္ 
သူတို႔အေၾကြးကဒ္တြင ္ မသုံးစြဲရေသးသည့္ လကက္်န္ေငြ ရွိေနေသးလွ်င ္ သုံးစြဲလိစုိတ္ကိ ု
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပုံ မရၾကေပ။၂ သင့္တြငလ္ည္း ထိုျပႆနာရိွလွ်င ္ ခ်က္ျခင္းကုစားဖို႔လုိသည္။ 
ကတ္ေၾကးတစ္လက္ကို ုဆြဲယူၿပီး အေၾကြးကဒ္အားလုံး ညွပ္ပစ္ဖို႔ လုိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မလုပလ္ွ်င္ 
ယင္းကဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ၾကမၼာငွင္လာေတာ႔မည္။ 

သင့္အေၾကြးကဒ္တြင ္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားကိုု ေပးေခ်ျခင္းက သင္သည္ သင့္ရွိေငြထက ္
ပိုမို၀ယယ္ူႏုုိင္သည္႔ပုုံ ေပၚေနသည္။ သို႔ေသာ္ လကနုလ္ွ်င္ေတာ႔ ေငြေတာင္းခလံႊာ 
ဆိုုကဆ္ိုုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက ္ ေရာကလ္ာပါလိမ့္မည္။ ေနာကထ္ပ ္ ဆြဲေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ တစ္ခုလည္း 
ရွိေသးသည္။ အတိုးႏႈန္းႏွင္႔ သံုုးထားသည္႔အထဲမွ နည္းနည္းျခင္းသာ ဆပ္ရနလ္ည္း 
ခြင္႔ျပဳေပးထားေသးသျဖင္႔ အေၾကြးမဆပ္ပ ဲ ပစၥညး္မ်ား အမ်ားအျပား 
ဆကလ္က္၀ယ္ယသူုံးစြဲျဖစ္ေစသည္။ သင္က ယင္းနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
သင့္လက္က်န္ခြင္႔ျပဳေငြကိ ု ဆကလ္က္သံုုးစြဲေနမည္ဆိုုလွ်င ္ လကက္်န္ကုုန္ၿပီး ႀကီးမားေသာ 



ျပႆနာႏွင္႔ ျမန္ျမန္ဆနဆ္နပ္င္ ရင္ဆိုုင္ၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည။္ မဆပ္ရေသးသည့္ 
အေၾကြးလက္က်နအ္ေပၚတြင္ ျမင့္မားသည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေပးေဆာင္ရေပလိမ္႔မည္။  

အေၾကြး၀ယ္ကဒ္၏ အေၾကြးမ်ားအတြက္ ၁၅ မွ ၁၈ %အထ ိ အတုုိးေပးရသည္မာွ 
အမ်ားစုုအတြက ္ ပုုံမွန္ပင္ျဖစသ္ည္။ ယင္းက လူအမ်ားစုအတြက၊္ ေအာင္ျမင္သည့္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ပင္လွ်င ္ သူတို႔စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားေပၚ ရရွိသည္႔ 
အက်ိဳးအျမတ္ႏႈန္းထားထက္ပင ္ မ်ားစြာျမင့္မားေနသည္။ ေနာက္ပိငု္းျဖည့္စြကသ္င္ခန္းစာမ်ားတြင္ 
ျမင္ေတြ႕ ရမည့္အတိုငး္ပင္ သင့္စုေဆာင္းေငြမ ွတစ္ႏွစ္လွ်င ္၇ % ခန္႔ အတိုးုရလွ်င္ပင ္သင္႔အေနျဖင္႔ 
အလြယ္တက ူ ၾကြယ၀္လာႏုုိင္ပါသည္။ ကမံေကာငး္စြာပင္ မေပးဆပ္ရေသးသည္႔ အေၾကြးေပၚ 
ေပးေဆာင္ရေသာ ႀကီးမားသည္႔အတိုးႏႈန္းမ်ားက ဆန္႔က်င္ဘကသ္ေဘာ ရွိပါလမိ့္မည္။ 
အေၾကြး၀ယ္ကဒ္အေၾကြးေပၚ ၁၅ မွ ၁၈%အထ ိ အတိုုးေပးေနရပါက ၀င္ေငြေကာင္းသူပင္လွ်င ္
ဆင္းရဲမြဲေတ သြားႏုိင္ပါသည္။ 

ဘဟားမားကြ်န္းတြင္ ရက္အနညး္ငယ ္ အပန္းေျဖရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔သည့္ 
ေကာ္လာျဖဴလူငယတ္စ္ဥးီ ေရွာင၏္ ဥပမာကုိ ၾကည့္ပါ။ ခရီးစဥ္အတြက္ ေရွာင္၏ 
အေၾကြး၀ယ္ကဒ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ကုန္က်သြားဆုုိပါစိုု႔။ သို႔ေသာ္ လကုနတ္ြင ္ အေၾကြးအားလုုံး 
ျပန္ဆပ္ရမည့္အစား ေရွာင္က အနည္းဆံုုးေပးႏုုိင္သည္႔ ပမာဏကိသုာဆပ္သျဖင္႔ အေၾကြးေက်ရန္ 
၁၀ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ဆပခ္ဲ႔ရသည္။ သူ႔အေၾကြးကဒ္အတိုးႏႈန္းက ၁၈% ျဖစ္သညဆ္ိုလွ်င ္ ေရာွင္က 
သူ႔ခရီးစဥ္အတြက ္မည္မွ် အတိုုးအရင္းေပါင္း ေပးရမည္လဲ။ တလလွ်င ္၂၆.၆၃ ေဒၚလာျဖင္႔ လေပါင္း 
၁၂၀ ေပးၿပီးလွ်င ္ စုုစုုေပါင္း ၃၁၉၅.၄၀ ေဒၚလာ ကုုန္က်မည ္ ျဖစသ္ည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာွင္သည္ 
သူ႔အေၾကြးကဒ္ ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးလိုုကရ္သည္႔ေငြသည္ ေလယာဥ္လက္မတွ္ခ၊ ဟိုတယ္ခ၊ 
အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အားလံုုးအတြက ္ကုနု္က်မည္႔ေငြစုုစုုေပါင္းထက္ပင ္ပိုမ်ားေနသည္။ 

ခရီးစဥ္အၿပးီ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ကမုၸဏီကိ ု ေငြေပးမည့္အစား ခရီးစဥမ္တိုင္မတီြင္ 
ေရွာင္႔အေနျဖင္႔ ႀကိဳတင ္ အစအီစဥ္ဆြဲ၍ ေငြစုေဆာင္းမညဆ္ိုလုွ်င ္ အဆိုုပါခရီးစဥအ္တြက္ 
ကုုန္က်စရတိ္မွာ မ်ားစြာ သကသ္ာေပလိမ္႔မည္။ တိုးရငး္ေပါင္းအတုိး (compound interest) 
(အတိုးေပၚဆင့္ အတိုးအေၾကာင္းကို ု အခ်က ္ ၇ တြင ္ ေဆြးေႏြးပါမည္) ျဖင္႔ တစ္ႏွစ္လွ်င ္ ၅%ျဖင့္ 
တစ္လအတြက ္ ၇၅ေဒၚလာ စုေဆာင္းမည္ဆိုလုွ်င္ လေပါင္း ၂၀ အၾကာလွ်င ္ ေရာွင္႔လကထ္ဲတြင္ 
အပန္းေျဖခရးီအတြက ္စုစုေပါင္း စုေဆာင္းေငြ ၁၅၆၀.၈၉ သံုုးစြဲႏုုိင္မည္ ျဖစသ္ည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င ္
ခရီးစဥ္အတြက ္ စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္တြင ္ အေၾကြးတင္မည့္အစား ခရီး ၂ ခုုအတြက ္
ေဒၚလာ ၃၁၉၅.၄၀ ထက္နည္းသည္႔ (အပိုပင္သုံးစြဲႏိုုင္ေသးသည္) ေငြပမာဏသာ ကုုနက္်မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ဒီထက္ပိုေကာင္းသည္မွာ အေၾကြးကဒ္ကုမၸဏီကို တစ္လလွ်င ္၂၆.၆ ေဒၚလာေပးမည့္ အစား 
ေရွာင္သည ္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ျဖင့္ အေပ်ာ္ခရးီ ထြက္ခဲ႔ဖိုု႔ေကာင္းသည္။ အဆိုုပါ လစဥ္ေပးေငြကိုု 
ေငြစုုစာရင္းတြင္ စုုထားၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င ္ ၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း အတိုုးရသညဆ္ိုုလွ်င ္ သူသည ္ ၁၀ ႏွစ္ 
ျပည္႔သည္႔အခါ စုုစုုေပါငး္ေငြ ေဒၚလာ ၄၁၃၅.၂၆ ရွိလာမည ္ ျဖစ္သည္။ ထိုုအခ်ိနတ္ြင္ သူ႔အေနျဖင္႔ 



ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ကုုန္က်မည္႔ ခရီးတစ္ခုုထြက္သည္ဆိုုလွ်င ္သူ႔လက္ထဲတြင္ ေဒၚလာ ၂၁၃၅.၂၆ ပင ္
ပိုုလွ်ံေနဥးီမည္ ျဖစသ္ည္။ ေဖာ္ျပပါဥပမာအရ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင္႔ သံုုးစြဲသူမ်ားသည ္
မသံုုးစြဲသမူ်ားႏွင္႔ယွဥ္လွ်င ္ စားသံုုးမႈမွာ ေလ်ာ႔က်လာသလုုိ မိမိတြင ္ ရွိသည္႔ ေငြကိုလုည္း 
ေလ်ာ႔နည္းေစပါသည္။ 

သင့္တြင ္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင္႔ သံုုးစြဲထားသည္႔အတြက္ အေၾကြးလက္က်န ္
ေငြပမာဏမ်ားေကာင္း မ်ားေနႏုုိင္ပါသည္။ အေၾကြးျဖင္႔ မသုးံစြဲခဲ႔လွ်င ္ ပိေုကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ေငြစုအစီအစဥ္တစ္ခ ု စတင္ျခင္းျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္႔ အက်ိဳးရလာဒ္တစ္ခ ု ရႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမး္တစ္ခု ေပးပါသည္။ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္၏ အေၾကြးအား ေပးေခ်ရန္အတြက ္
စုေဆာင္းသည့္ ေငြတစေ္ဒၚလာတိုင္း အတိုးႏႈန္း ၁၈ %ကိ ုရွာေပးေနပါသည္။ ၁၈%အတိုးေပးသည့္ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈတစ္ခုတြင ္သင္႔အေနျဖင္႔ တစ္ေဒၚလာ ထည့္လိုကလ္ွ်င ္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အသားတင္ 
၁.၁၈ ေဒၚလာတုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ သင္က သင့္အေၾကြးကဒ္ အေၾကြးေပးေခ်ဖုိ႔ တစေ္ဒၚလာစုလွ်င္ 
တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သင့္အတြက ္ အသားတင္ ၁.၁၈ ေဒၚလာေပါင္းထည့္ၿပီး ျဖစ္ေရာ့မည္။ 
သင့္အေၾကြးက ဤမွ်နည္းသြားမည္။ ပထမ သင့္အေၾကြးကိ ု ဦးစြာေလွ်ာခ့်ဖို႔ တစ္ေဒၚလာစု၊ ဒုတိယ 
သင္ေပးရမည့္အတိုးႏႈန္း အတြက ္၁၈ဆင့္ကို အတိုးမ ွရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

သင့္အေၾကြးကဒ္အတိုးႏႈန္းက ၁၈%ထက ္ နည္းလွ်င္ေသာ္မွ သင္အလြန္ကံမေကာင္းလွ်င္ 
သိုု႔မဟုုတ ္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမေတာ္လွ်င ္ သင္ရွလိာမည့္ အျခားေငြစုအစီအစဥ္တစ္ခတုြင္ သင္ပုံမနွ္ 
ထည့္ေပါင္းႏုိင္သညထ္ကပ္င္ အတိုုးႏႈန္းက ျမင့္မားေနေသးသည္။ သင့္ရငး္ႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈ စာရင္းမ်ားသုိ႔ 
ေငြမသြင္းရသျဖင္႔ သင့္စုေငြမ်ားက အမွန္တကယ ္၁၈% ရွာေဖြေပးသည္ဟ ုသင္မခစံားပဲ ရွိႏုိင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဆိုုလိုရုင္းမွာ အလားတူပင ္ ျဖစသ္ည္။ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္အေၾကြးရိွၿပီး 
ေငြေၾကးေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ စိတ္ထက္သနသ္ူတိငု္း ပထမဆုံး လုပသ္င့္သည္က အေၾကြးမ်ားကုုိ 
အေက်ဆပ္လိုက္ပါ။ လိုအပ္လွ်င ္စုေဆာင္းေငြထဲမွ ဆပ္ပါ။  

သင့္အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ အေၾကြးအားေပးေခ်ရန္ သင့္တြင ္ စေုငြမရွလိွ်င ္ ဘာလပု္မည္နည္း။ 
ဘဏ္မွေခ်းေငြရယူပါ။ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းက သင့္အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ အတိုးႏႈန္းထက ္ နည္းပါသည္။ 
ဘဏ္အေၾကြးမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ ေပးဆပ္ဖို႔ အစီအစဥတ္စ္ခ ု ခ်မတွ္ေဖာ္ေဆာင္ပါ။ 
ဥပမာ ေနာက ္ ၆ လ ေပါ့။ သိုု႔ရာတြင္ သင္က ေနာက္ထပ ္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ အေၾကြးမ်ား 
ထပ္မတင္မေိစဖို႔ေတာ႔ လုုိပါသည။္ 

သင္ပိုကဆ္ံမ်ား၏ အသံုုးခံမႈကို ု ျမွင္႔တင္ရန ္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ တစ္ပတ္ရစပ္စၥည္းမ်ား 
၀ယ္ယသူံုုးစြဲျခင္း ျဖစသ္ည္။ ယင္းတို႔က သင့္အတြက ္ အသစ္ကဲ့သုိ႔ အသံုုး၀င္ပါလိမ္႔မည္။ 
ပစၥည္းသစ္မ်ား ၀ယယ္ူသံုုးစြဲျခင္း၏ ျပႆနာမွာ ပစၥည္းသစ္မ်ားသည ္ ၀ယ္လိကု္သည္ႏွင့္ 
ခ်က္ျခင္းဆိသုလိ ု တန္ဖိုးက်ဆင္းသြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥည္းသစ္မ်ား ၀ယ္ေသာ္လည္း 
ပစၥည္းအသစ္မ်ားအျဖစ ္ ၾကာရွည္ရပ္တည္မေနပါ။ ဆိုုလိုသုည္မွာ ပစၥည္းတစ္ခု၀ယ္လိကု္သည္ႏွင့္ 
ေစ်းကြက္တန္ဖုိးအရ ယင္းက အသုံးျပဳၿပီး (တစ္ပတ္ရစ္) ျဖစသ္ြားေတာ႔သည္။ 



အသုံးျပဳၿပီးပစၥည္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္တစပ္တ္ရစ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယယ္ူသံုုးစြဲျခင္းျဖင္႔ သိသသိာသာ 
စုေဆာင္းလာႏုုိင္ပါသည္။ အသုံးျပဳၿပီးသားႏွင့္ယွဥ္၍ ကားအသစ္တစ္စီး ၀ယ္ယူစရိတက္ုိ 
စဥ္းစားၾကည္႔ပါ။ ဥပမာ သင္က ေဒၚလာ ၂၈၀၀၀ ကုန္က်သည့္ တိုယိတုာကမ္ရ ီကားသစ္တစစ္ီးကို 
၀ယ္ၿပီး တစႏ္ွစ္အၾကာတြင္ အျခားကားသစ္တစ္စီးႏွင္႔ အလဲအထပ္လုုပလ္ွ်င္ ကားေဟာင္းအတြက ္
ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ သာရေပလိမ္႔မည္။ သို႔မဟတု ္ သင္ေပး၀ယ္ခဲ႔ရသည္ထက ္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ 
ေလွ်ာ့ေနလမိ္႔မည္။ သင္က ကားကိ ု မိုင္ ၁၅၀၀၀ ေမာငး္ထားလွ်င ္ သင့္ကားအတြက္ 
အေလွ်ာတ့ြက္တန္ဖိးုမွာ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ကားတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း၏ ကုနက္်မႈမွာ တစ္မိငု္လွ်င ္
ေဒၚလာ ၆၆ ျပားျဖစ္သည။္  

သုိ႔ေသာ္ Camry အသစ္တစစ္ီး၀ယ္မည့္အစား တဆင့္ေရာင္းသူတစ္ဥးီထမံွ 
တစ္ႏွစ္သကတ္မ္းရွ ိ ကားတစ္စီး ၀ယ္သည္ဆိုုပါစိုု႔။ ကားအသစ္ေစ်း (မူလပိငု္ရွင္က 
တဆင့္ေရာငး္သူထံမ ွ ရသည့္ေငြထက္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ပိုမ်ား) ထက ္ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ေလွ်ာ့ၿပးီ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒၚလာ၂၀၀၀၀ ခန္႔သာ သင္က ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

မိမိကားအား ဂရုုစိုု္ကမ္ႈအေပၚမူတည္၍ ကားသည ္ ၾကာရွညခ္ံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ 
တစ္ပတရ္စ ္Camry ကားကိ ု၈ ႏွစ္ေလာကထ္ိ ေကာင္းေကာင္း အသုံးျပဳႏုိင္လိမ္႔မည။္ ၈ ႏွစ္ၾကာလွ်င ္
ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ႏွင့္လညး္ ျပန္ေရာင္းႏိုင္ေပလမိ္႔မည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င ္မိုင္ ၁၅၀၀၀ ေမာင္းလွ်င ္ကား၏ 
တစ္မိုင္ခ်င္းအေလွ်ာတ့ြက္တန္ဖိးုမွာ ၁၅ ျပား ျဖစ္သည။္ (ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ အား ၁၂၀၀၀၀ မိုုင္ျဖင္႔ 
စားလွ်င ္ အဆိုုပါ အေျဖထြကသ္ည)္။ ယင္းကုုနက္်မႈမွာ ကားအသစ္တစစ္ီး ေမာင္းႏွင္သည့္ ႏွစ္စဥ ္
တစ္မိုင္ခ်င္း ကုုန္က်စရတိ္ထက ္၅၁ ျပား သကသ္ာပါသည္။ တစ္ပတ္ရစက္ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င ္မိုင္ 
၁၅၀၀၀ ေမာင္းျခင္းျဖင္႔ အေလွ်ာတ့ြက္တန္ဖိးုမ ွ ႏွစ္စဥ ္ ၇၆၅၀ ေဒၚလာ ေခြ်တာႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ကားသက္တမ္း ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ်  ျပငဆ္င္စရိတ္မွာလညး္ တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ၁၆၅၀ ေဒၚလာ ျဖင္႔တြက္လွ်ငေ္သာ္မွ (ထိုုပမာဏ ကုုနက္်ခဲပါသည္) 
ကားအသစ္မစီးသည္႔အတြက ္တစ္ႏွစ္လွ်င ္ေဒၚလာ ၆၀၀၀ စုေဆာင္းမိေပလိမ့္မည။္ 

အျခားေသာ တပတ္ရစ ္ အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားသည္လည္း အသစ္ႏွင္႔မျခား 
ေကာင္းစြာအသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး ကုုနက္်စရိတလ္ည္း သကသ္ာပါသည္။ ပရိေဘာဂ၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား 
(ဥပမာ- ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ အေျခာက္ခံစက)္ ႏွင့္ ကေလးအ၀တ္မ်ား၊ ကစားစရာမ်ား 
(ကေလးမ်ားသည္  ျမန္ျမန္ႀကီးလာၾကၿပီး ကစားစရာမ်ားကုုိ ၿငီးေငြ႕လြယ္ၾကသည)္ တို႔ကိုုလည္း 
တစ္ပတရ္စ ္ သံုုးႏိုုင္ပါသည္။ ကားေဟာင္းအေရာင္းဆိုငမ္်ား၊ အေဟာင္းတန္းမ်ားတြင ္
အခ်ိန္ကနုဆ္ံုုးေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳေနသည္မဟုတပ္ါ။ သင့္အခ်ိန္မွာလည္း တန္ဖိုးရွသိျဖင္႔ 
အခ်ိဳ႕ကိစၥရပမ္်ားတြင္ တစ္ပတရ္စ ္ ၀ယသ္ံုုးရသည္ထက ္ ပစၥည္းအသစ္၀ယသ္ံုုးလုုိက္ရသညက္ 
ပို၍တြက္ေျခကိုကသ္ည္႔ အခါမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပစၥည္းအသစ္၀ယ္ၿပီးလွ်င္ 
ၾကာရွညစ္ြာ စြဲၿမဲသံုုးစြဲမည ္ဆိုလွ်င္ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဆိုုလိုသုည္မွာ သံုုးစြဲမႈအရလည္း စိတ္ခ်မ္းသာၿပီး 
ပိုုက္ဆလံညး္ သိပသ္ံုုးစရာမလိုသုည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
မိမိသံုုးစြဲလုုိက္ရသည္႔ေငြႏွင္႔ တန္ေအာင္ သံုုးေစခ်င္သည္႔ သေဘာသာ ျဖစပ္ါသည္။ 



 
 
 
၆။ “အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္” စုုေဆာင္းမႈ လစဥ္ ပုုံမွန္ျပဳလုုပ္ပါ။ 
 
အနာဂတ္အတြက ္စုေဆာင္းမႈ၏ တနဖ္ိုးရွိမႈအေၾကာင္း ေျပာျပထားၿပီး ျဖစသ္ည္။ သို႔ေသာ္ သင့္တြင္ 
”အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား” ေငြစုစာရင္းရွိဖို႔ လိအုပပ္ါသည္။ ယင္းက ဘာကို ု ဆိုုလိုပုါသလဲ။ 
လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ မထင္မွတသ္ည့္ ျဖစ္ရပမ္်ားေသခ်ာေပါက္ ရွိေနတတသ္ည္။ ကားပ်က္ျခင္း၊ 
အမိုးယိုျခငး္၊ ေရပိုကု္ပ်က္ျခင္း၊ ကေလးက လက္က်ိဳးျခင္း တုုိ႔မွာ သာဓကမ်ား ျဖစသ္ည္။ 
ယင္းျဖစ္ရပမ္်ား ျဖစေ္လ႔ျဖစ္ထရွတိတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္သည္႔အခ်ိန္၊ အတိမ္အနကတ္ို႔မွာ 
ကြာျခားတတ္သည္။ ရွည္ၾကာသည္႔ ကာလအတုုိငး္အတာတစ္ခုတြင ္ အိမ္ေထာင္စ ု အားလုံးတို႔က 
ယင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္ ႀကးီမားသည့္ ကုန္က်စရတိ္မ်ား ရွိလာႏုုိင္သည္ဟု ု ခန္႔မွန္းထားၾက 
ေပလိမ္႔မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပင္ျပငဆ္င္ဆင ္ ရွသိင့္ေပသည။္ 
အေရးအေၾကာင္းအတြက္ ေငြစုစာရင္းသည ္ ယင္းကစိၥမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။  ယင္းေငြစုစာရင္းက 
သင္မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ကုန္က်မႈမ်ားကုိ စိတ္ပပူန္မႈမရွိေစဘဲ ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာတစ္ရပ္ 
မၾကံဳရေစဘ ဲကူညီေျဖရွငး္ေပးလိမ္႔မည္ ျဖစသ္ည။္ 

အျခားနညး္လမ္းတစ္ခုမာွ မထငမ္တွ္သညမ္်ား ျဖစ္လာခ်ိန္အထ ိ ေစာင့္ေနရန္ျဖစ္ၿပီး 
ထို႔ေနာက ္ ယင္းတို႔ကိ ု ေျဖရွင္းမည့္ အစအီစဥ္တစ္ခကုို ု ႀကံဆျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုုအခါတြင္ 
ေယဘယု်အားျဖင့္  အေၾကြး၀ယ္ကဒ္မ်ားျဖင္႔သာ ေျဖရွင္းရေတာ႔သည။္ သို႔မဟုတ ္
ခါးသီးစရာေကာင္းသည္႔ အတိုုးႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ ေခ်းယသူည္႔နည္းမ်ားျဖင္႔ ေျဖရွငး္ရေတာ႔သည္။ ထိုု႔ေနာက္ 
အတိုးေပးရန္ႏွင့္ ေနာကဆ္ုံးတြင္ ေခ်းေငြအား ျပန္ဆပ္ႏုုိင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ု ရွာႀကံရေတာ႔မည္ 
ျဖစသ္ည္။ ဤသုုိ႔ျဖင္႔ ေငြေရးေၾကးေရး ပူပန္ေသာက ေရာက္ေစၿပီး ေငြေၾကးဆုိ္င္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ား 
ခ်ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုုးျဖတခ္်က္မ်ာ ျဖစမ္လာေတာ႔ေပ။  

အဆိုုပါ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္အတြက ္ မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ မည္မွ် 
ပုံမွန္စုေဆာင္း သင့္ပါသလဲ။ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ တစ္မ်ိဳးမွာ ယခင္ႏွစ္တြင ္ ရုုတတ္ရက္ ေပၚေပါက္ခဲ႔ေသာ 
အေရးတႀကီး ကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက ္ မည္မွ်သုံးစြဲခဲ႔ရသည္ကို ု တြကခ္်က္၍ ယငး္ကုုန္က်မႈအား 
၁၂ ျဖင့္ စားၿပီး ရလာသည္႔ေငြပမာဏကိ ု မိမိ၏ အေရးေပၚ ေငြစုစာရင္းအတြင္းသုိ႔ လစဥပ္ံုုမွန္ 
ေပးသြင္းရန ္ ျဖစ္သည္။ လိုုရမယ္ရအေနျဖင္႔ အနာဂတ္တြင္ အေရးေပၚသုံးစြဲမႈ ျမင့္တကလ္ာပါက 
ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္အတြက ္ ေငြစုုစာရင္းသုိ႔ အနညး္ငယ္ထပ္ေဆာင္းသြင္းလွ်င ္ ပိုုေကာင္းေပလိမ့္မည္။ 
စာရင္းသုိ႔အပ္ေငြပိုသုြားလွ်င္လည္း အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယငး္ေငြကိ ု သုံးစြဲႏုိင္ေပလိမ္႔မည္။ 
သိုု႔မဟုုတ ္ အၿငိမ္းစားစုေငြအစီအစဥ္သို႔ ခြဲထည့္ႏိုင္ပါသည္။ အဓိကေျပာလိုသုည္မွာ မိမိ၏ 
အေရးေပၚစုုေဆာင္းေငြစာရင္းသုိ႔ လစဥ္ပံုုမွန ္ ထည့္သြငး္သင္႔ၿပီး၊ ထည္႔ခ်င္သည္႔အခါထည္႔လုုိက္  
ပံုုစံမ်ိဳး မလုုပ္သင္႔ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား မိမိ၏အိမ္ပိုုငဆ္ုုိင္လာရနအ္တြက္ 



လစဥ္ေငြေပးေခ်သကဲ႔သိုု႔၊ မီတာခေဆာင္သကဲ႔သိုု႔၊ အျခားေသာ ပုံမွန္အသုးံစရိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ 
သေဘာထားသင္႔ပါသည္။ 

အေရးေပၚေငြစုစာရင္းသည္ မိမိဘ၀တြင္ အခိုု္က္အတန္႔ ေငြေၾကးပူပန္ေၾကာင္႔ၾကမႈမ်ား 
မျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ စိတခ္်မ္းသာမႈ အနည္းငယ ္ ေပးႏုုိင္သည္႔ သေဘာရိွသည္။ ယင္းေငြစုစုာရငး္ 
ထားရွိျခငး္ေၾကာင့္ မမွန္းဆႏုုိင္ေသာ တစ္ခ်ိနခ္်ိန္တြင ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည့္ 
အသုံးစရတိမ္်ားအား စိတ္ေအးေအးျဖင္႔ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။ အေရးေပၚအသုုံးစရိတ္မ်ားသည္ 
ပံုုမွန္ကုုနက္်သည္ထက ္ ေလ်ာ႔နည္းသည့္ ကာလမ်ားတြင္ မိမိ၏ အေရးေပၚေငြစုစာရင္းရွိ 
လကက္်န္မွာ တိုးမ်ားေနမည္ ျဖစသ္ည္။ ကုုန္က်စရတိအ္လြန္ႀကီးမားသည္႔ မထင္မွတသ္ည့္ 
ရုုတ္တရက ္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚပါလာသည့္အခါတြင္လည္း မိမိေငြစုုစာရင္းတြင္ 
ေငြပိုုေငြလွ် ံရွသိည္႔အတြက ္ စိုုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကစရာ မရွိေပ။ ထိုုအခါ ”ေငြက မိမိအား မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္” 
ေတာ႔ဘ ဲ” မိမိကသာ ေငြကိ ုစီမံကြပက္ဲသြားႏုိင”္ ၿပီ ျဖစသ္ည္။  
 
၇။ အတုုိးေပၚဆင္႔အတုုိး (၀ါ) ႏွစ္ထပ္တုုိး ရသည္႔နည္းကုုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အသုုံးျပဳပါ။ 
 
အခ်က ္ ၃ တြင ္ ပုံမနွ္ေငြစေုဆာင္းျခင္း၏ အေရးပါပံုကိ ု အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစသ္ည္။ 
ယခုလက္ငငး္ပင္လွ်င ္ ေငြစုေဆာင္းသင့္သည္႔ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္ရွိသည္။ 
ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲသ့ည့္အတိုငး္ ယခုမ်ကေ္မွာကတ္ြင ္စတင္ေငြစုရန ္ဆင္ေျခမ်ားစြာ 
ေပးတတ္သတူို႔မွာ ေနာငအ္ခါတြင္လည္း ခက္ခဲေနမည္ ျဖစသ္ည။္ ယခုုေဖာ္ျပမည္မွာ 
ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ေငြစသုင့္သည့္ ဒုတိယအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ 
ေစာေစာစုုေဆာင္းျခင္းသည ္ ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးရလာဒ္ ထြက္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ေငြစုအစီအစဥ္ကိ ု အနည္းငယ္ေစာ၍ စတင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိအတြက ္ အက်ိဳးအျမတ္ 
ပိုုမိုုရရွိလာေစမည္ ျဖစသ္ည္။ အခ်က ္၃ တြင ္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ဥပမာတစခ္ုကို ျပန္ၾကည့္လွ်င ္အသက ္
၂၂ မွ ၃၀ အတြင္း မျဖစ္စေလာက္ေလး စုေဆာင္းရံုုျဖင့္ လူငယ္တစ္ဥးီသည္ အၿငိမ္းစားယူသည္႔အခါ 
ဓနစုုေဆာင္းမႈတြင ္ မည္မွ်တိုုးပြားလာသည္ကို ု ေတြ႕ခ႔ဲရၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပုါ ၈ ႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္း ေဒၚလာ ၆၀၀၀ စြန္းစြန္းေလာက ္အသံုုးအစြဲေလ်ာ႔ၿပီး စုုေဆာင္းရံုုျဖင္႔ (စုေဆာင္းမႈမွာ 
အခြန္မေဆာင္မီ ၀င္ေငြဟ ု ယူဆပါသည)္ အသက ္ ၆၇ႏွစ္အရြယ ္ အၿငိမ္းစားယသူည္႔အခ်ိနတ္ြင ္
မိမိပိုင္ဆိငု္မႈ၌ ေဒၚလာ ၁၅၃၀၀၀ ေက်ာ္ အလြယေ္လး ထပ္ရႏုိင္သည္။ လက္ရွိေငြအနည္းငယ္ကို 
အနာဂတ္တြင္ အမ်ားႀကီး တိုုးပြားလာေအာင္ ေျပာင္းလဲသည့္ ေသာခ့်က္မွာ 
”အတိုးေပၚဆင့္အတိုးစနစ္၏ ဆန္းက်ယ္မႈ”မွ အက်ိဳးအျမတ္အျပည့္ယ၍ူ တတ္ႏုုိင္သမွ် စုေဆာင္းမႈကိုု 
ေစာေစာစတင္ျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ 

အတိုးေပၚဆင့္အတိုးက အဆန္းတက်ယ္ႀကးီေတာ့လည္း မဟုတေ္ပ။ သို႔ေသာ္ 
တစ္ခါတစ္ရတံြင ္ ဆန္းက်ယ္ေနပံုုေပၚသည္။ အတိုးေပၚဆင့္အတိုး အလုုပလ္ုုပ္ပံုုမွာ ရွင္းျပရန္ 



လြယက္ူေသာ္လည္း ရလဒ္မ်ားက အံ့ၾသစရာေကာင္းလြန္းပါသည္။ အတိုးေပၚဆင့္အတိုးဆိုသုည္မွာ 
ရရွိသည္႔ အတိုးေပၚတြင္ အတိုုးဆင္႔၍ဆင္႔၍ ရရွိျခင္းသာ ျဖစသ္ည္။ မိမကိ ယခုႏွစ္စေုငြေပၚ ရသည္ 
့အတိုးကိ ု မသုံးစြဲလွ်င ္ ေနာင္ႏွစ္တြင ္လက္ရွအိရငး္ႏွင္႔ အတိုးေပၚတြင္ အတိုုးထပ္ေပါငး္လိုက္ျခငး္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ေနာင္ႏွစ္တြငလ္ည္း ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အတိုးတြင္ အတိုးမ်ား ဆက္လကရ္ရွိဦးမည္ 
ျဖစ္သည္။ သာမာန္ႀကီးလွ်င ္သိပ္မ်ားသည္႔ပံုု မရွိေခ်။ အထူးသျဖင္႔ အေစာပုုိင္းႏွစ္အနည္းငယအ္တြင္း 
မိမိစုုေဆာင္းမႈအေပၚတြင္ သိသသိာသာ တိုုးလာမည ္ မဟုတု္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ သိပမ္ၾကာခင္မွာပင္ 
စုုေဆာင္းမႈမာွ သိသာစြာ စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး အတိုုးမ်ားလာေလ တိုုးပြားမႈျမန္လာေလ ျဖစ္သည္။ 
အတိုုးေပၚဆင္႔အတိုုးမာွ ႏွင္းမ်ားဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ေတာင္ေပၚမ ွလိမ့္ဆင္းလာသည့္ ႏွင္းခဲတစ္ခဲကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ လိမ့္ဆင္းကာစတြင္ အရြယ္အစား ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးမည္ ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ္ 
ႏွင္းမ်ားအနည္းငယ္စကီပ္၍ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုုးလာသည့္အခါ အရြယ္တစတစ ႀကီးလာၿပီး 
ခဏအၾကာတြင္ အလြန္ႀကီးလာလိမ္႔မည္။ ထိုု႔ေနာ္က အလ်င္အျမန္ ႀကီးမားလာၿပီး မိမိထသံိုု႔ 
တည့္တည့္ႀကီး ၀င္ေရာက္ရိုုက္ခတလ္ာလမိ္႔မည္။ 

ေငြစုုအစီအစဥ္အား ေစာေစာစီးစီး စတင္ရသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမွာ အတိုးေပၚဆင့္အတိုးသည ္
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အရွနိ္ယူရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင ္ အရွိန္ျမန္လာေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ 
အၿငိမ္းစားယခူါနီးမ ွ စုေဆာင္းမႈျပဳလွ်င္ အၿငိမ္းစားခ်ိန ္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ၌ မ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မည ္
မဟုုတ္ေပ။ နည္းနညး္ခ်င္းျဖင္႔ ေစာေစာစီးစီး စုုေဆာင္ျခင္းကသာလွ်င ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ႀကီးမားပါသည္။ ေတာင္ေအာကေ္ျခနားမွ ကပ္၍ လိမ္႔ဆင္းလာေသာ ႏွင္းခဲမွာ 
အရွိန္ေသသြားသည္႔အခါ အရြယ္အစား သိပ္ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစေ္နမည္ မဟုတေ္ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေငြေစာေစာစစုုလွ်င ္ ယင္စုေဆာင္းမႈ ပြားမ်ားလာရန္ အခ်ိန္ပိုရုမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ျမနလ္ည္း 
စုုေဆာင္းမႈအရြယပ္မာဏ ႀကီးထြားလာမည္ ျဖစသ္ည္။ 

ရိုးရိုးရွင္းရငွ္း ဥပမာတစ္ခ ု စဥ္းစားၾကည္႔ပါ။ ၁၆ အရြယလ္ူငယ ္ တစ္ဦးက 
ေဆးလပိ္ေသာကသ္င့္ မေသာကသ္င့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေနသည ္ ဆိုုပါစိုု႔။ ထိုအုခါ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားစရာ 
မ်ားစြာရိွပါသည္။ က်န္းမာေရးအက်ိဳးဆက္မာွ အေရးႀကီးသည့္ ဆင္ျခငစ္ရာ ျဖစသ္ည္။ 
က်န္းမာေရးအျပင္ ေငြေၾကးကုုနက္်မႈမွာလညး္ ေဆးလိပမ္ေသာကသ္င္႔သည္႔ အေၾကာင္းတစ္ခပုါ။ 
စီးကရက ္ တစ္ဘူးေစ်းႏႈန္းမွာ ျပညန္ယ္အမ်ားစုတြင ္ ၃.၇၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င ္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေရာ္ဂ်ာဒီယက္အေနျဖင္႔ ေဆးလိပ္မေသာက္သံုုးျဖစ္လွ်င္ (သူက တစ္ရကလ္ွ်င္ 
ေဆးလပိ္တစ္ဘူး ေသာက္ျဖစ္လမိ့္မည္ဟု ု ယူဆလွ်င)္ တစ္ႏွစ္ ၁၃၇၀ ေဒၚလာ 
စုေဆာင္းႏုုိင္ပါလိမ္႔မည္။ အဆိုုပါေငြအား တစ္ေနရာရာတြင္ သုံးစြဲမည့္အစား တစႏ္ွစ္လွ်င ္ ၇% 
အက်ိဳးအျမတ္ရမည္႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ု ကာမိေစေသာ စုုေပါင္းရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ရန္ပံုုေငြ (mutual 
fund) တြင ္ ျမႇပ္ႏံွလိုက္သည္ ဆိုုပါစိုု႔။ (မွတ္ခ်က ္ - အဆိုုပါ ၇% ႏႈန္းမွာ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္မွစ၍ အႀကီးဆုံး 
အေမရိကန ္ လုပ္ငန္း ၅၀၀ ၏ Standard & Poor’s (S&P) index အရ ႏွစ္စဥ္ျပန္ရသည္႔ 
ႏႈန္းျဖစ္သည)္။ ေရာ္ဂ်ာကသာ ထိုုသုုိ႔ ၁၀ ႏွစ္ဆကတ္ိုုက ္စုုေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္လွ်င ္သူအသက ္
၂၆ ႏွစ္ျပည္႔သည့္အခါ သူတြင္ ေဒၚလာ ၁၃၇၀၀ စုေဆာင္းမိၿပီး တိုုးရင္းေပါင္းလိုကုလ္ွ်င ္ ၁၈၉၂၉ 



ေဒၚလာ စေုဆာင္းမိၿပီး ျဖစလ္ိမ့္မည္။ အေသးအဖြ ဲ စြန္႔လႊတ္မႈတစခ္ုအတြက ္ အက်ိဳးရလဒ္မွာ 
မဆိုးလေွပ။ တကယ္ေတာ့ ရုိဂ်ာအတြက ္အက်ိဳးရိွလွသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ယင္းရလဒ္မာွ အကင္းသာရိွေသးသည္။ အတိုးေပၚဆင့္အတိုးမ ွ အက်ိဳးအျမတ္က 
အစ ျပဳရုံသာရိွေသးသည္။ ရိုဂ်ာကသာ အသက ္ ၃၆ ေရာက္သည္အထ ိ စုေဆာင္းမႈ အစီအစဥ္ကိ ု
ဆကလ္ကလ္ုပ္ေဆာင္မည္ဆိုုလွ်င ္ သူသည ္ စုေဆာင္းေငြ ၂၇၄၀၀ ေဒၚလာမွ ၅၆၁၆၄ ေဒၚလာ 
ထိတိုုးပြားလာမည္ျဖစသ္ည္။ အသက ္ ၄၆ အထ ိ ဆကလ္က္စုေဆာင္းေသာ္ ေဒၚလာ ၄၁၁၀၀ 
၁၂၉၄၁၁ ေဒၚလာထ ိ ပြားမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ ရုိဂ်ာ အသက ္ ၅၆ တြင ္ သူသည္စုေငြေဒၚလာ 
၅၄၈၀၀ မွ ၂၇၃၅၀၀ ေဒၚလာ အထ ိ ၾကြယ္၀လာမည္ ျဖစ္သည္။ အသက ္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ 
အၿငိမ္းစားယသူည့္အခါ သူသည ္ ၅၇၉၃၀၁ ေဒၚလာရမည္ျဖစ္သည္။ သူ၏ မူရင္းစုုေဆာင္းေငြ 
ေဒၚလာ ၆၉၈၇၀ မွ အက်ိဳးခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလပိ္မေသာကရ္န ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ 
ရုိဂ်ာသည ္ အၿငိမ္းစားရန္ပံုုေငြ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၀၀ နီးပါး စမုိေနလမိ္႔မည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းက 
မ်က္ေမာွကက္ာလတြင္ ၀ယ္ယသူံုုးစြဲနိုုင္သည္႔ ေဒၚလာေငြပမာဏ ျဖစသ္ည။္ 
 
	

	
Source:	Author’s	calculations.	Assumes	7	percent	interest	per	year	
 
 
 

Exhibit	10:	Don’t	Smoke	~	Get	Rich�

Age	of	Investor�



ရုိဂ်ာသည ္ အသက ္ ၁၆ႏွစ္မ ွ ၂၆ ႏွစ္အထိ ေဆးလပိ္ေသာကလ္ာၿပးီ ၂၆ ႏွစ္ေရာက္မွ 
ေဆးလပိ္ျဖတ္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င ္စီးကရက္တစဘ္ူးစာ ေငြစုေဆာင္းသည္ဟုု ေျပာင္း၍ စဥး္စားၾကည္႔ပါ။ 
ေဆးလပိ္ျဖတ္လိုကု္ျခင္းမွာ သူ႔အတြက္ ေကာင္းၿပီး စုေဆာင္းမႈမွလည္း အက်ိဳးရိွေနဦးမည္ ျဖစသ္ည္။ 
သို႔ေသာ္ ၁၀ ႏွစ္မွ် ေနာကက္်သြားသည္႔အတြက ္ သူ႔အသက ္ ၆၇ ႏွစတ္ြင ္ ၅၉၇၃၀၁ ေဒၚလာ 
မစုုမိေတာ႔ပဲ ၂၉၄၀၁၅ ေဒၚလာသာ စုုေဆာင္းမိမည္ ျဖစ္သည္။ ၅၁ ႏွစ္စာ ေငြစုေဆာင္းမႈ 
အစီအစဥအ္ား ဆယႏွ္စ္ေလာက္ ေနာကက္်သြားသျဖင္႔ ရုိဂ်ာသည ္ အၿငမိ္းစားယခူ်ိနတ္ြင္ ေဒၚလာ 
၃၀၃၂၈၆ ဆံုုးရံႈးနစ္နာသြားေစသည္။  

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင္႔ အခ်ိန္နည္းနည္းပိၾုကာေအာင္သာ စုေဆာင္းမည္ဆိုုလွ်င္ 
အတိုးေပၚဆင့္အတိုးေၾကာင္႔ ျမနသ္ထက္ျမနလ္ာေသာ တိုုးပြားမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ 
ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ေရာ္ဂ်ာကသာ သူ၏ ေငြစအုစအီစဥ္ကိ ု အသက ္ ၆၉ ႏွစ္ ေနာင္းပိုင္းမွ 
အၿငိမ္းစား ယူ၍ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔အထ ိဆကလ္က္စုုေဆာင္းခဲ႔မည္ဆိုုလွ်င္ (သူ႔အသက ္ ၁၆ ႏွစ္တြင္ 
ေငြစတင္စုေဆာင္းသညဟ္ု ု ယခင္အတိုုိင္း ယူဆထားသည)္ သ၏ူ ယေန႔ေခတ ္
ေငြေၾကး၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းျဖင္႔ေျပာလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀၀၀၀၀ နီးပါး ပိုုင္ဆိုု္င္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုုရလွ်င ္
စုုေဆာင္းမႈၾကာေလေလ အတိုးေပၚဆင့္အတိုးက မိမိတိုု႔၏ ၾကြယ္၀မႈကိ ု တိုုးပြားမႈေပးေလေလ 
ျဖစ္သည္။ ေရာ္ဂ်ာကသာ ကားအသစ္ ၀ယ္မစီးပ ဲ တစ္ပတ္ရစ္ ကား၀ယ္ျခင္း၊ လမ္းေဘးစက္မ်ားမွ 
သြားေရစာမ်ား အနည္းငယ္ေလွ် ာ့စားျခင္း၊ ထီမထိုုးျခင္း (လူတစ္ဥးီသည္ ထီေပါက္ျခင္းထက္ 
မုိးႀကိဳးပစ္ခံံရဖို႔ အလားအလား ပိုုမ်ားသည္္) ျဖင့္ အေသးအဖြ ဲ ေခြ်တာမႈမ်ား ထပ္လုုပဥ္ီးမည္ဆိုလုွ်င ္
သူအနားယခူ်ိန္တြင ္သနး္ဂဏန္း သို႔မဟုတ ္ထိုထက္ပင္ပို၍ ပိုုင္ဆိုုင္ေနမည္ ျဖစသ္ည။္ 

သင္အၿငိမ္းစားယူခ်ိနတ္ြင ္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏုုိင္ဖို႔အတြက ္ ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုုး 
ခါးခါးသီးသီး ေနထိုုငစ္ားေသာကသ္ြားရမညဟ္ု ု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ဆိုုလိုုေနျခင္း မဟုတု္ပါ။ 
အသက္ႀကီးမွ ခ်မ္းသာၿပီး ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုုး ၿခဳိ႕ၿခိဳ႕တဲ႔တဲ႔ ေနထိုုငစ္ားေသာကရ္မည္ဆိုလုွ်င္ 
အဘယမ္ွာ အဓိပၸါယ္ရွိပါမည္နည္း။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အေလးေပးေျပာလုုိသညမ္ွာ သာမာန္လူမ်ားစြာတိုု႔ 
အေနျဖင္႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနထိုု္င္စားေသာက္ရင္း အနည္းအက်ဥ္းစုေဆာင္းရံုုမွ်ျဖင္႔ 
ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားစံစားႏုုိင္သညက္ို ု ေထာက္ျပလိုျုခင္း ျဖစ္သည္။ ေရာ္ဂ်ာက 
ေဆးလပိ ္ မေသာက္ျခင္းျဖင့္ စုုေဆာင္းမိသည့္ ေဒၚလာ ၅၉၇၃၀၁ အနက ္ ၆၉၈၇၀ ေဒၚလာကသာ 
သူ႔အေနျဖင္႔ စားသုံးမႈ ေခြ်တာလိုကု္ရျခင္း ျဖစ္သည။္ (အခြန္မေဆာင္မီ၀င္ေငြမွ စုေဆာင္းျခင္း 
မဟုုတ္ေသးဟု ု ယူဆထားသည္)။ အမွန္ေတာ ့ စုေဆာင္းရငး္ႏွီးျမႇပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ထိသုုိ႔မစုေဆာင္း 
မရင္းႏီွးသူမ်ားထက္ ပိုမိ ုသုံးစြဲလာႏုိင္လိမ့္မည ္ ျဖစ္သည္။ အနားယခူ်ိနတ္ြင ္သုိ႔မဟုတ ္ထိုထကပ္င္ 
ေစာသည္႔ကာလတြင္ ေရာ္ဂ်ာသည ္သူ႔ၾကြယ္၀မႈကိ ုစတင္သုံးစြဲႏုိင္ၿပီး မစုေဆာင္းပ ဲသံုုးစြဲခဲ႔သည္ထက ္
မ်ားစြာသာလြန္၍ သံုုးစြဲႏိုုင္မည ္ျဖစသ္ည္။ 

ထိုုသိုု႔ အက်ိဳးခံစားရန္မာွ ေငြစုေဆာင္းျခင္းအား ေစာေစာလုုပ္ေဆာင္၊ အနညး္ငယ ္
စိတ္ရွညသ္ည္းခံ၍ စုုေဆာင္းေငြမ ွ မည္မွ် အက်ိဳးျဖစ္ႏုုိင္မည္ကို ု (လာမည္႔ အခ်က္မ်ားတြင္ ရႈပါ) 
သိနားလည္ၿပီး အတိုးေပၚဆင့္အတိုး၏ စြမ္းပကားကိုု ေကာင္းေကာင္း အသံုုးခ်ရန္သာ လုုိအပ္ပါသည္။ 



 
၈။ ၾကက္ဥအားလံုးကုိ ျခင္းတစ္ျခင္းထဲ အကုန္မထည့္ပါႏွင့္၊ ျဖန္႔က်က္ခြဲထည့္ပါ။ 
 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ စြန္႔စားရမႈ ရွိေနပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမတစ္ခု၏ ကာလေပါက္ေစ်ုး 
သို႔မဟုတ ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု၏ု အစုုရယွ္ယာေစ်းႏႈန္းသည ္ အခ်ိန္တိအုတြင္း ရုတတ္ရက္ 
ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားမွာကဲသ့ုိ႔ အမညခ္ံအက်ိဳးအျမတ္ 
(norminal return)မွာ ေသခ်ာသည္႔တိုုင္ေအာင္ အတိုးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈမ်ားေၾကာင္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးမာွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ မိမိ၏ 
ဥစၥာဓနအမ်ားစုကို ု အိမ္ၿခံေျမတစ္ခုတုြငသ္ာ သို႔မဟုတ ္ ေကာ္ပိုေရးရငွ္းတစ္ခ်ိဳ႕၏ 
စေတာ့ရယွယ္ာမ်ားတြင္သာ (သုိ႔မဟုတ ္ သည္႔ထကဆ္ိုုးသည္က စေတာ့ရယွ္ယာ 
တစ္မ်ိဳးတည္းကိုုသာ) ၀ယယ္ူျမွပ္ႏံွထားပါက မိမိသည ္ အလြန္ပင္ေပ်ာ႔ကြက္ရွိသည္႔၊ 
ပိုုင္ဆုုိင္မႈမ်ားဆံုုးရႈံးႏိုုင္သည္႔ အေနအထားႏွင္႔ နီးစပ္ေနပါသည္။ Enron၊ Bear Stearns ႏွင္႔ General 
Mortors ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ပိုငဆ္ိုင္မႈအမ်ားစုုုုကို ု
ေအာတိုကုထ္ည္႔၀င္ထား၍ ႀကီးမားေသာဆုုံးရႈံးမႈႏွင္႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရသည္႔ သာဓကမ်ားရိွပါသည္။ 

လုုပ္ငန္းဆက္စပ္မႈမရွိေသာ အစုုရယွ္ယာမ်ားကုုိ ၀ယ္ယူျမပွ္ႏွံျခင္းအားျဖင္႔ တနည္းေျပာရလွ်င္ 
ျဖန္႔က်ကရ္ငး္ႏွီးျမႇပ္ႏံွျခင္းအားျဖင္႔ စြန္႔စားမႈကိုု ေလွ် ာ႔ခ်ႏုုိင္ပါသည္။ ျဖန္႔က်က္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွျခင္းက 
အေရအတြက္မ်ားမ်ားနိယာမျဖင္႔ မမိိအတြက ္အလုပ္ျဖစေ္စပါသည္။ ျဖန္႔က်ကရ္င္းႏီွးျမႇပ္ႏံွထားသည့္ 
ရွယ္ယာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ အျမတ္ထြက္ေနေသာ္လည္း ရွယ္ယာတစ္ခ်ိဳ႕မာွ အရံႈးေပၚေနႏုုိင္ပါသည္။ 
အျမတ္ရွသိည္႔ အစုရယွ္ယာမ်ားသည္ အရံႈးေပၚသည္႔ အစုရွယယ္ာမ်ားကုုိ ကာမိေစမည္ျဖစၿ္ပီး 
ပ်မ္းမွ်အက်ိဳးအျမတ္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွေိစမည္ ျဖစသ္ည္။ 

လူအမ်ားစုအတြက ္ အိမ္တစ္လုံး၀ယ္ယူျခင္းသည ္ အနိမ္႔ဆုံးအားျဖင္႔ အစပိုင္းတြင္ 
သူတို႔၏ပင္မ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ ျဖစ္ေနေပလမိ္႔မည္။ မိမိတတႏုုိ္င္ေသာ အိမ္တစလ္ံုုးအား 
ရပ္ကြက္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုုတြင ္ ၀ယ္ယူၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသမိ္းထားမညဆ္ိုုလွ်င ္ 
အဆိုုပါအမိတ္စ္လုံးသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇပႏ္ွံမႈေကာင္းတစ္ခ ု ျဖစသ္ည္။ သိုု႔ေသာ္ 
မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ အိမ္ၿခံေျမအက်ပ္အတည္းမ ွ သင္ခန္းစာယမူညဆ္ိုုလွ်င ္ မထင္မွတေ္သာ 
အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာကတ္တသ္ညက္ို ုသတိျပဳေရွာငရ္ာွးရမည္ ျဖစသ္ည။္ ပထမအခ်က္မွာ မိမိတြင ္
အိမ္တန္ဖိုးု၏ ၂၀% အား ကနဦးေပးေခ်ရန္ မရွိပါက အိမမ္၀ယ္သင္႔ေပ။ ကနဦးေပးေခ်ေငြသည္ 
၂၀% ထက္နည္းပါက အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္း အတကအ္က်မွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားခံရႏိုုင္ၿပီး 
အရစ္က်ေပးေခ်မႈအတြက ္အာမခထံားရာတြင္လည္း မ်ားစြာကုုနက္်မည ္ ျဖစသ္ည္။ ဒုုတိယအခ်က္မွာ 
မျဖစ္ႏုုိင္ေသာ အတိုုးႏႈနး္ျဖင္႔ အိမ္ရာ၀ယ္ယူျခင္းကို ုေရာွင္ရွားသင္႔ေပသည။္ အဆိုုပါ အတိုုးႏႈန္းမ်ားမွာ 
မၾကာမဏဆိုုသလိုုပင ္ ရုုတ္တရက္ ျမင္႔တက္သြားႏ္ုုိင္ၿပီး လစဥ္အရစ္က်ေပးေခ်မႈ ပမာဏကုုိ 
အဆမတန္ ထိုးတက္သြားေစႏုုိင္သည္။ တတယိအခ်က္မွာ တိိုုး၍ သံုုးစြဲမႈျပဳရန္အတြက္ 
အရစ္က်ေပးေငြျဖင္႔ ၀ယ္ယထူားေသာ အိမ္အား အေပါင္ထား၍ ေငြေခ်းယူျခင္း မျပဳလုုပ္ပါႏွင္႔။ 



အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အတက္ရွိသလုုိ၊ အက်လည္း ရွိပါသည္။ အရစက္်ေပးေခ်ထားေသာ 
အိမ္တြင ္ မိမိပိုုင္ဆိုုငေ္သာ အခ်ိဳးအစား (ေပးၿပီးပမာဏႏွင္႔ က်န္ရွိအေၾကြး) ထနိ္းသိမ္းထားရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းမ်ားအတုုိင္း ေနထုုိင္မည္ဆိုလုွ်င ္ မိမိတတ္ႏုုိင္သည္႔ 
ေဘာင္အတြင္းမွသာ ေနထုုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမအ္ရစ္က်အသံုုးစရိတ္ႏွင္႔ အျခားေသာ 
အသံုုးစရိတမ္်ားအား ေခြ်ေခြ်တာတာ သံုုးစြဲေစပါသည္။   

အိ္္မ္၀ယသ္ည္႔ ရင္ႏီွးျမွပ္ႏွံမႈအျပင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအား ေန႔တဒူ၀ မလည္ပတ္ခ်ငဘ္ဲ 
ေငြေၾကးအဆင္ေျပလုုိသည္႔ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင္႔ စေတာ႔ရွယယ္ာေစ်းကြက္တြင ္ ရင္ႏွီးျမွဳပႏ္ွံႏိုုင္ 
ပါသည္။ အေၾကာင္းမာွ စေတာ႔ရွယ္ယာမ်ားသည္ မ်ိဳးမ်ိဳးျမတ္ျမတ ္ ရွိေသာေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။ 
အတိတက္ာလကိုု ျပန္ၾကည္႔လွ်င္လည္း အလုပ္ျဖစ္ခဲ႔သညက္ို ုေတြ႔ရပါသည္။ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ဆယ္စုုႏွစ္ ၂ 
ခုု အတြင္း ေကာ္ပိုုရိတ ္ စေတာ႔ရွယယ္ာမ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ု ခုုႏိွမ္ၿပီးေနာက ္
အမွန္အက်ိဳးအျမတ္ႏႈန္းမာွ တစ္ႏွစ္လွ်င ္ ၇ ရာခိုုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိခဲ႔သည။္ တဖကတ္ြင္ 
ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား၏ အမနွ္အက်ိဳးအျမတ္မွာ ႏွစ္စဥ္ ၃ ရာခိုုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ႔သည္။၅ 

စေတာ့မ်ား၏ စြန္႔စားရမႈမွာ အနာဂတ ္တခ်ိန္ခ်ိန္တြင ္မည္မွ်ေပါက္ေစ်းရိွလာမညက္ို ုမည္သူမွ် 
ေရေရရာရာ မသိျခင္းပင္ ျဖစသ္ည္။ မိမိရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား၏ တနဖ္ိုုးမ်ားမွာ က်ဆင္းသည့္ 
အခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင္႔လညး္ မလႊဲမေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မတည္ၿငိမမ္ႈဟ ု
သိထားသည့္ အဆိုုပါစြန္႔စားရမႈေၾကာင္႔ စေတာ့မ်ားသည္ ေငြစုစာရင္းမ်ား၊ 
ေငြေၾကးေစ်းကြက္လကမ္တွ္မ်ား၊ ေရတိုအစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားစသည္႔ အနာဂတတ္ြင ္ မိမိအား 
ေသခ်ာေရရာသည္႔ အက်ိဳးအျမတ္ေပးမည္႔ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈအားလုံးထက ္အက်ိဳးအျမတ္ ျမင္႔မားေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေငြစုစာရင္းမ်ားက စေတာ့မ်ားထက ္
ေသခ်ာေရရာမႈေပးေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသမူ်ားကိ ု ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
စေတာ့ရယွယ္ာမ်ားက ထြကေ္ပၚလာမည္႔ ပ်မ္းမွ်အက်ိဳးအျမတ္သည ္ပိုမိုျမင့္မားေနရမည္ ျဖစသ္ည။္ 

ႏွစ္ ၃၀ သို႔မဟုတ ္၃၅ ႏွစ္အထ ိကာလအတန္ၾကာ စေတာ့ရယွ္ယာမ်ိဳးစုုံတြင ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွပါက 
စြန္႔စားရမႈအား မ်ားစြာေလ်ာ႔ခ်လာႏုုိင္မည ္ ျဖစ္သည္။ အေသးစားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသတူစ္ဦးပင္လွ်င္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ၏ စေတာ့ရယွယ္ာမ်ားကုုိ ၀ယ္ယဆူုုပက္ိုုင္သည့္ 
စုုေပါင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈရန္ပံုုေငြကို ု စီမခံန္႔ခြဲေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမတွဆင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွႏိုုင္သည္။ 
အမ်ိဳးအစားစုုံလင္ေသာစေတာ့မ်ားကို ု ကာလရညွ္အထ ိ သိမ္းဆည္းထားသည္႔အခါ ယင္းတို႔က 
ျမင့္မားသည့္အက်ိဳးအျမတ္ႏႈန္းတစခ္ကုိုု ေပးစြမ္းႏိုုင္ၿပီး တနဖ္ိုုးမတည္ၿငိမမ္ႈကိုုလည္း အတန္အသင္႔ 
ေလ်ာ႔က်ေစမည္ ျဖစသ္ည္။ 

ျဖန္႔က်ကရ္ငး္ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း (diversification) က စေတာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ 
မတည္ၿငိမမ္ႈကိ ု နည္းလမ္း ၂ သြယ ္ ျဖင့္ ေလွ်ာခ့်ေပးသည္။ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ အလုပမ္ျဖစ္ခ်ိနတ္ြင္ 
အျခားလပု္ငန္းမ်ားက အေျခအေနေကာင္းႏုိင္သည္။ ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ 
ေရနံလုပင္န္းတြင္ အျမတ္မ်ားေလ်ာ႔နည္းႏုိင္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ေလာင္စာဆ ီ
ကုန္က်စရတိ္က်ဆင္းမည္ ျဖစေ္သာေၾကာင့္ ေလယာဥ္လုပ္ငနး္တြင္ အျမတမ္်ားလာႏုိင္သည္။ 



သံမဏိေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ သံမဏလိုပ္ငန္းတြင္ အျမတ္မ်ားေလ်ာ႔က်လာေသာ္လည္း 
သံမဏ ိ အသုံးျပဳရသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လပု္ငန္းတြင္ အျမတ္မ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ 
စီးပြားဆုုတယ္ုုတ္မႈ သို႔မဟုတ ္ စီးပြားေရးဆန္းပြင္႔ျခင္းကဲသ့ုိ႔ေသာ အေထြေထြစီးပြားေရး 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအားလံုးလုုိလို၏ု စေတာ့ရယွ္ယာတန္ဖိးုမ်ား 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေထြေထြစီးပြားေရး အေျခအေနအေျပာင္းအလဲ၌ပင္လွ်င္ 
ျဖန္႔က်ကရ္ငး္ႏွီးျမွပ္ႏံွျခင္းက တန္ဖိုးုအတက္အက်ေၾကာင္႔ ထိခိုုက္မႈကို ု ကာမေိစႏုုိင္ပါသည္။ 
စီးပြားေရးဆုုတ္ယုတု္မႈ (recession) ေၾကာင္႔ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းနယပ္ယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားၿပီး 
စီးပြားေရးဆန္းပြင္႔မႈ (boom) ေၾကာင္႔လည္း အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငနး္မ်ားတြင္ ပို၍အက်ိဳးအျမတ္ရွိပါသည္။ 
Nieman Marcus အား ထိခိကု္ေစေသာ စီးပြားေရးဆုုတယ္ုတ္မႈသည ္ Wal-Mart အတြက ္
ေရာင္းအားႏွင့္ အျမတ္မ်ား တိုးေစႏုုိင္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕အလုပရ္ွင္မ်ားက (401 [k] ကဲသုုိ႔ေသာ) အၿငိမ္းစား အစီအစဥမ္်ားအတြက ္မိမိအလုုပ ္
လုုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ၏ စေတာ့ရွယယ္ာမ်ား၀ယ္ယရူန ္ (အျခားလုပ္ငန္းမ်ား၏ စေတာ႔မ်ား 
မ၀ယ္ႏိုုင္ေပ) ေစ်းႏႈနး္သကသ္ကသ္ာသာျဖင္႔ ၀ယ္ယူႏုုိငရ္န္ ကမ္းလွမ္းတတၾ္ကသည္။ အဆိုုပါ 
ေလွ်ာ႔ေစ်း အစီအစဥသ္ည္ မိမိအလုပ္လုပေ္နသည့္ ကုမၸဏီ၏ စေတာ့ရယွ္ယာမ်ား ၀ယယ္ူရန္ 
ပိုမိုမက္ေလာက္ဖြယ္ရွိသည္။ မိမိ၏ကုမၸဏီအေပၚ မ်ားစြာယုံၾကညမ္ႈရွလိွ်င ္ ယင္းကမ္းလမွ္းမႈကိုု 
လက္ခံခ်င္ေပလိမ္႔မည္။ အဆိုုပါအစီအစဥ္အရ ကာလတစ္ခု ပုံမွန္အားျဖင့္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ ၀ယ္ယ ူ
သိမ္းထားၿပီးေနာက ္ မိမိ၀ယ္ယထူားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပနလ္ည္ေရာင္းခ်ခြင္႔ျပဳထားၿပီး 
အျခားရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ထည္႔၀င္ရန ္ ပိုကု္ဆထံြကလ္ာေပလိမ့္မည္။ ခြင္႔ျပဳသည္႔ကာလ 
ေရာကသ္ညႏ္ွင္႔ မိမိကမုၸဏီီ၏ ရယွ္ယာမ်ားကုုိ ထုုတ္ေရာင္း၍ အျခားကုမၸဏီီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး 
ျမွပ္ႏံွသင္႔သည္။ ထိုုသိုု႔မလုုပ္ပါက မမိိအလုပလ္ုပသ္ည့္ ကုမၸဏီ၏ ျခင္းေတာင္းတြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ 
ၾကက္ဥမ်ားစြာကုုိ ထည့္လိုက္မသိလိ ု ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ သိုု႔ဆိုုလွ် င ္ အႏၱရာယ ္ ၂ သြယ္ႏွင္႔ 
ရင္ဆိုုင္ရႏုုိင္သည္။ အေၾကာင္းမာွ မိမိအလုုပ္ႏွင္႔ မိိမိ၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈအားလံုုး၏ တန္ဖိုးုမွာ အလုုပရ္ွင္ 
ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္သာ လံုုးလံုုးလ်ားလ်ား မွီခိုုေနေတာ႔မည ္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုုယ္ကုုိ 
အဆိုုပါ အေျခအေနမ်ိဳး အေရာက္မခပံါႏွင္႔။  
 

မိမိတို႔သည ္ စေတာ့ရငး္ႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ၾကက္ရင္းႏီွးျမွုဳပႏ္ွံမႈအေၾကာင္း အေရးပါပံုကို 
အက်ဥ္းခ်ဳံးႏုုိင္ပါသည္။ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ ္ ရရွိသင္႔သေလာက္ ရရွိလာရန ္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ 
မိမိတို႔ စုေဆာင္းမႈမ်ားကိ ုမက္ေလာက္ဖြယ ္အျမတေ္ပးႏုိင္သည့္ ရင္းႏီွးျမွုပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ထည္႔၀င္ရမည ္
ျဖစ္သည္။ အတိတတ္ြင္္ စေတာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ေရရွည္ရင္းႏီွးျမွုဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ျမင့္မားသည့္ 
အျမတ္မ်ား ထြက္ေပၚေစခဲ႔သည္။ စေတာ႔ရွယ္ယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ု ျဖန္႔ၾကက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေပးသည္႔ 
ကုမၸဏီီမ်ားက အေသးစား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား အတြက္ပင ္ စုစည္းထားသည့္ အစုရယွ္ယာမ်ိဳးစုအံစု 
ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားၿပီး လစဥ္အျမတ္ ေပါင္းထည့္ေပးသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခမ်ားလည္း 
နည္းပါးသည္။ အစုရွယ္ယာမ်ိဳးစု ံစုစညး္ထားသည့္ ရွယ္ယာအစု (diverse portfolio of stocks) တြင ္



ကာလတစ္ခမုွ် ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ စေတာ့ပိငု္ဆိုင္ရသည့္ စြန္႔စားမႈ သက္သာေစသည္။ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအားလုံးတြင္ မေသခ်ာမႈ အခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ရာစုႏွစ္တစခ္ုခြဲခန္႔တြင ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရခဲ့ၿပီးျဖစ္လွ်င ္ မိမိတို႔သည ္ စုစည္းထားသည့္ 
စေတာ့မ်ိဳးစုသံည ္ ေငြစုစာရင္းမ်ား၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အာမခလံကမ္ွတ္မ်ား၊ 
ေငြေၾကးေစ်းကြက္ရန္ပုံေငြမ်ား၊ အလားတူ ေငြေၾကး ပစၥည္းမ်ားထက္ ေရရညွ္တြင ္ အျမတ္ 
ပိုျဖစ္ေစသည္ကိ ု ယုယံုံၾကည္ၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္။ အက်ိဳးတေူငြေၾကးလုပင္န္းမ်ားမွ တဆင့္ 
စေတာ့ပိငု္ဆုိင္မႈသည ္ အၿငိမ္းစား ကာလမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေငြစေုဆာင္းေနသည့္ လူငယ ္
လူရြယ္မ်ားအတြက ္အထူး စြဲေဆာင္မႈ ရွိပါသည္။ 
 
၉။ ညႊန္းကိန္းျဖင္႔ျပေသာ စုုေပါင္းရင္ႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ စြန္႔စားမႈမ်ားမ်ားစားစား 

ယူစရာမလိုပဲ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထက္ ပုုိေကာင္းေအာင္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုုိင္သည္။ 
 
အေမရိကနမ္်ားစြာတုိ႔က စေတာ့ရယွ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းမွ ေရာွင္ၾကဥ္တတ္ၾကသည္။ 
အေၾကာင္းမာွ အနာဂတတ္ြင ္ ေပါကေ္ျမာက္ႏုုိင္ေျခရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ားကို ု
ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္သည္႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ သိုု႔မဟုုတ ္ ယင္းသိုု႔လုုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိနမ္ရွိဟုု 
အထင္ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ အနာဂတ္တြင္ မည္သည္႔စီးပြားေရးမွာ အလားအလာရိွသညက္ို ု
ေဟာကိန္းထုတ္ရန ္ႀကိဳးစားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစသ္ည္။ 

ေဘာဂေဗဒပညာရွငအ္မ်ားစုက အလ်ဥ္းသင္႔သလိုုျဖစ္တတသ္ည္႔ (၀ါ) စည္းေဘာင္မဲ႔ 
သေဘာတရား (random walk theory) ကုိ လကခ္ံၾကသည္။ ဤသေဘာတရားအရ ေစ်းကြက္တြင္ 
လက္ရွိေပါက္ေနေသာ စေတာ့ရယွ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏၀င္ေငြအေနအထား၊ 
စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ စေတာရ့ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားကိ ု လႊမ္းမိုးသည့္ အျခားေသာအေၾကာင္း 
တရားမ်ားကုုိ ထင္ဟပေ္နျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စေတာရ့ွယ္ယာမ်ား၏ အနာဂတ ္
ေပါက္ေစ်းမ်ားကုုိ လွ်ပတ္ျပက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လူတို႔ မ်ကေ္မွာကက္ာလတြင္ ထင္မွတမ္ထားသည့္ 
အရာမ်ားက ေမာင္းႏွင္ပါလိမ္႔မည။္ ယင္းတို႔၏ အလြန ္ ထူးျခားသည့္သဘာ၀ေၾကာင့္ အဆိုုပါ 
အခ်က္မ်ားက ခန္႔မွန္းရခက္ၿပီး လက္ရွိစေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ားတြင္ ယင္းအခ်ကတ္ိုု႔မွာ ထည္႔သြငး္ 
စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ 

အလားအလာေကာင္းေသာ ဒဲလ္ႏွင့္ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္တို႔၏ စေတာ့ရယွ္ယာမ်ားကုုိသာ ၀ယ္ၿပီး 
အျခား စေတာ့ရယွ္ယာမ်ားႏွင့္ ခပေ္၀းေ၀း မေနၾကသနည္း။ အေတြးေကာင္းပါသည္၊ သိုု႔ေသာ္ 
ျပႆနာတစ္ခုုရွိသည္။ အထကတ္ြင ္ ေဖာ္ျပခဲ႔သလုုိပင္ အျမတ္ရႏုုိင္ေျခ အလားအလာေကာင္းေသာ 
အဆိုပါ စေတာ႔ရွယ္ယာမ်ား၏ စေတာ့ေစ်းႏႈနး္မ်ားတြင္ ယင္းအလားအလာကိုပါ ထည္႔သြင္း 
တြကခ္်က္ၿပီး ျဖစ္သည္။ စေတာ့တစ္ခုခု၏ အနာဂတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ ႀကိဳမျမင္ႏုိင္သည့္ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားႏွင္႔ အခ်ိန္ၾကာမွသာ သလိာရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အလားအလာကိုု ေဖာ္ညႊန္းသည္႔ 
ထပ္ေဆာင္းသတင္း အခ်က္အလကမ္်ားက အဆုံးအျဖတ္ေပးမည ္ ျဖစသ္ည။္ မေရမတြက္ႏုိင္သည့္ 



အေၾကာင္းတရားမ်ားက စေတာတ့စခ္ု၏ အနာဂတ္ေစ်းႏႈန္းကုုိ ျပဌာန္းၿပီး ယင္းအေၾကာင္းတရားတုုိ႔မွာ 
ခန္႔မွန္းမရႏုုိင္ေအာင္ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အၿမဲေျပာင္းလဲလ်ကရ္ွသိည္။ ဥပမာေပးရလွ်င ္ အထကတ္န္း 
ေက်ာင္းသား ခ်ာတိတေ္လးတစ္ဦးက ေလာေလာဆယ္တြင ္သူ၏ ေျမေအာက္ခန္းေလးတြင္ စိတ္ကူး 
တစ္ခုုအား စမ္းသပလ္ုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက ္ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ၏္ စေတာ့ရယွ္ယာေစ်းႏႈန္း 
က်ဆင္းသြားျခင္း ျဖစႏုိ္င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္စေတာမ့်ားက ေငြေၾကးေစ်းကြက္၏ ထိပဆ္ုံးသုိ႔ 
ေရာက္ရွလိာမည္၊ မည္သည့္စေတာ့တို႔က က်ဆုံးသြားမည္ကိ ု မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ ႀကိဳတင ္
တြကဆ္ႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

မိမိတိုု႔သည ္ စေတာ့ေစ်းကြက္အား ေလ႔လာလိုုက္စားျခငး္၊ ေကာ္ပိုုေရးရွင္း တစ္ခုုအား 
ခေရေစ႔တြင္းက် ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔ စီးပြားေရး၏ လားရာမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ု မ်က္ေျခမျပတ ္
ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ အလားအလာရိွေသာ လုုပင္န္းမ်ားအား ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏုုိင္မႈကုုိ 
တိုုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြကႏုုိ္င္ပါသည္္။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း မိမိတိုု႔ကဲ႔သိုု႔ သာမန္ရင္းႏီွး ျမႇပ္ႏံွသူ 
အတြက ္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈက မိမိတိုု႔၏ ကာလရွည ္ (အၿငိမ္းစားယခူ်ိန္အထ)ိ 
စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ စေတာ႔ညႊန္းကနိ္းသတမ္ွတခ္်က္ရွသိည္႔ စုုေပါင္းရငး္ႏွီးျမွပ္ႏံွမႈရနပ္ံုုေငြ (stock 
index mutual fund) တြင္ ရင္းႏီွးျမွပႏ္ွံရန္ ျဖစသ္ည္။ ညႊန္းကနိ္းသတမ္ွတခ္်က္ရွသိည္႔ ရန္ပုံေငြသည္ 
အထူးရနပ္ုံေငြပုံစ ံ တစ္ချုဖစ္ၿပီး S&P 500 သို႔မဟုတ ္ Dow Jones Industrials ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အေထြေထြညႊန္းကိနး္မ်ားရိွသည္႔ စေတာ႔ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင ္ အခ်ိဳးအစားတစ္ခအုေနျဖင္႔ 
စေတာ့ရယွယ္ာမ်ားကုုိ ၀ယ္ယူျမွပ္ႏံွထားသည္။ အေထြေထြညႊန္းကိန္းကို ု ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
စေတာ့ရယွယ္ာ အေနအထားကုုိ ထနိ္းသိမ္းရန္အတြက ္ စေတာ႔အေရာင္း၀ယလ္ုုပရ္န္ 
မလိုုအပ္ေတာ႔သေလာက္ပင္ ျဖစသ္ည္။ ညႊန္းကိနး္သတ္မွတ္ခ်ကရ္ွိသည့္ ရန္ပုံေငြအေနျဖင္႔ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳရန္လည္း မလိုအပ္ေတာ႔ေပ။ 
ယင္းအခ်က ္ ၂ ခ်က္ေၾကာင့္ ညႊန္းကနိ္းသတမ္ွတထ္ားသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား၏ လုပက္ိုင္မႈ 
ကုန္က်စရတိ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား၏ လုပက္ိငု္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားထက ္ သိသာစြာ 
ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း ျဖစသ္ည္။ ရလဒ္ အေနျဖင့္ ညႊန္းကိန္းသတ္မတွ္ထားသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုု 
စီမံမခန္႔ခြဲသမူ်ားသည ္ အဖိုးအခ အနည္းငယသ္ာ ယူသျဖင္႔ မိမိရငး္ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွလိကုသ္ည့္ 
ေဒၚလာအမ်ားစုသည ္စေတာ့၀ယ္ယူမႈတြငသ္ာ သံုုးစြဲျဖစ္သြားသည္။ 

S&P 500 ကဲ့သုိ႔ေသာ အေထြေထြစေတာ့ေစ်းကြက္ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 
စုုေပါင္းရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈရန္ပုေံငြ (mutual fund) သည ္ ယင္း၏ အစုရွယယ္ာရွင္မ်ားအတြက္ 
ပ်မ္းမွ်စေတာ့ေစ်းကြက္မေွပးေသာ အက်ိဳးအျမတ ္ ရရွိေစပါလိမ့္မည္။ ပ်မ္းမွ်အက်ိဳးအျမတထ္က္ 
ရွာေဖြနိုုင္ျခငး္မွာ ဘာ႔ေၾကာင္႔ အထင္ႀကီးစရာ ရွိပါသလဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆိုခဲ့ၿပးီသည့္အတိငု္း 
သမိုင္းမတွတ္မ္းမ်ားအရ စေတာေ့စ်းကြက္သည္ ၇% ေသာ ပ်မ္းမွ်အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခ ု
ရရွိေစသညက္ို ု သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဆိုုလိုသုည္မာွ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ု ခ်ိန္ညွိၿပးီသည္႔တိုုင္ေအာင္ 
အစစ္အမနွတ္နဖ္ိုးသည ္ ၁၀ ႏွစ္တိုင္းတြင္ မိမိတိုု႔၏ စေတာ႔ရွယ္ယာသည ္ ၂ ဆနီးပါး 
တန္ဖိုုးတကလ္ာပါသည္။ ယင္းျဖစ္ထြန္းမႈမွာ မဆိုးလွပါ။ ဆယ္စုႏွစ္ ၁ ခုေလာက ္ ကာလအတြင္း 



ႏႈိင္းယွဥမ္ႈၾကည္႔သည့္အခါ အေထြေထြညႊန္းကိနး္ရန္ပုံေငြက ေပးသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းသည္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင္႔ ေဆာင္ရြကေ္သာ စုုေပါငး္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အားလုံးနီးပါး၏ 
အက်ိဳးအျမတ္ႏႈန္းထက ္ သာလြန္ပါသည္။ ပုံမွနအ္ားျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ S&P 500 
မွေပးေသာ အက်ိဳးအျမတ္သည ္ႏိုုးၾကားစြာစီမခံန္႔ခြဲသည္႔ ရန္ပုံေငြမ်ားထက ္၈၅% သာလြန္ၿပီး ႏွစ ္၂၀ 
အၾကာတြင္ ၉၈% အထ ိ သာလြန္ပါသည္။၆ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရရွည္ကာလအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူမ်ား 
အေနျဖင္႔ ေစ်းကြက္ပ်မ္းမွ်ထက ္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမုိုုရရွိႏုုိင္မည္႔ ႏိုုးၾကားစြာစီမခံန္္႔ခြဲေသာ 
ရန္ပံုုေငြတစ္ခုုကို ု၅၀ ႀကမိ္ ၁ ႀကိမသ္ာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈရွသိည္႔ စုေုပါင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈရန္ပံုုေငြသည ္ ႏွစ္အနညး္ငယ ္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ဆယ္စုုႏွစ္တစ္ခုုအထ ိ ေကာင္းေကာင္းအလုပု္ျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ သည္႔ထက္ၾကာခဲ႔ေသာ္ 
အလုုပ္ျဖစမ္ျဖစ္မွာ မေသခ်ာေပ။ ဥပမာအားျဖင္႔ ၁၉၈၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိပ္ဆုံးစာရင္း၀င္ 
စုုေပါင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈရန္ပံုုေငြ ၂၀ သည္ အဆိုုပါဆယ္စုႏွစ္အတြင္း S&P 500 ညႊန္းကနိ္းထက ္၃.၉% 
ပိုမိုုေကာင္းမြန္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲသ့ည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀တြင္ ေစ်းကြက္သိုု႔ ၀င္ေရာက ္
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားက ၁၉၈၀ ကာလအတြင္း ”ေရပန္းစား” ခဲ့သည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈရန္ပုံေငြမ်ား 
ကိုုေရြးျခယ္ခဲ႔ၿပီး ေစ်းကြက္တြင ္ ပိုုမိုုစြမ္းေဆာင္ေနလိမ္႔ဦးမညဟ္ ု အထင္ရွိခဲ့လွ်င္ 
အမွားႀကီးမွားမည္ျဖစသ္ည္။ ၁၉၈၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိပဆ္ုံး ၂၀ စာရင္း၀င္ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ၁၉၉၀ 
ျပည္႔ႏွစ္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိာသည့္အခါ S&P 500 ညႊန္းကိန္းေအာက ္ ၁.၂% စြမ္းေဆာင္ရည္ 
က်ဆင္းခဲ့ၾကသည္။ 

၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ေႏွာင္းပိုငး္တြင္ ျဖစ္ေပၚခ႔ဲေသာ စေတာ့ေစ်းကြက ္စန္းထခ်ိန္ (stock market 
bubble) တြင္ ”ေရပန္းစား” ခဲ့သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားမွာ ပို၍ပင ္ အေတြးေခ်ာ္ေစႏိုုင္သည္႔ 
ညႊန္းကိနး္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၁၉၉၈-၉၉ ႏွစ္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈထိပဆ္ံုုးတြင္ရွိေနသည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္လုုပ္ေသာ စုေုပါင္းရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏံွမႈရန္ပုံေငြမွာ Van Wagoner Emerging Growth ျဖစ္ၿပီး 
ႏွစ္စဥ္ပ်မး္မွ် အက်ိဳးအျမတ္မွာ ၁၀၅.၅၂ % ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၀-၂၀၀၂ ႏွစတ္ြင ္
အဆိုုပါရန္ပုေံငြသည ္ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ ္ ျပန္ရေငြ အႏႈတ ္ ၄၃.၅၄% ျဖင့္ အဆင့္ ၁၁၀၆ 
အထိထိုးက်သြားခဲ့သည္။၇ 

ဤသင္ခန္းစာမွ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မာွ အခ်ိန္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွ၍ိ 
စေတာ႔ရွယယ္ာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မလုုပ္ႏုုိင္သည္႔ အျဖစ္မ်ိဳး အျဖစ္မခံရန္ ျဖစ္သည္။ 
အလြနေ္အာင္ျမင္သည္႔ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံသူတစ္ဥးီ ျဖစ္လာရန္အတြက ္ ေလ႔လာမႈ၊ သုေတသနမ်ားစြာ 
လုပ္ရန ္ သို႔မဟုတ ္ ”စေတာရ့ယွ္ယာ ထိပ္တနး္ အေရြးေတာ္သူ” ျဖစ္ရန ္ မလိုအပပ္ါ။ 
ယခင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ စေတာ့ေစ်းကြကသ္ည ္ အျခားေသာပင္မရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္ အက်ိဳးအျမတ ္ ပိုုမိုုရရွိၿပီး ညႊန္းကိန္းရနပ္ုံေငြမ်ားရိွသည္႔အတြက္ 
သာမန္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင္႔ စေတာ့တစ္ခုခ်င္းကိုု ေရြးရမည္လား သို႔မဟုတ္ 
စုုေပါင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈရနပ္ုေံငြ ေရြးရမည္လားပင္ ပူပန္စရာမလိုပ ဲ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိလာႏုုိင္ပါသည္။ 
စေတာ႔ရွယယ္ာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အတကအ္က် ရွိမညျ္ဖစ္ၿပီး ကာလအတန္ၾကာသည္အထိပင္ 



စေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနတတ္ပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမ ႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင္႔႔ 
အၿငိမ္းစားယခူါနီးတြင္ လက၀္ယ္ရွိေသာ ပိုငဆ္ိုင္မႈမ်ားတြင္ စေတာ႔ရွယ္ယာမ်ားကုုိ 
ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအထ ိ ေလွ်ာ့ခ်လိုုေပလိမ္႔မည ္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမွတ္စဥ္ကိ ု ၾကည့္ပါ)။ 
သို႔တိုုင္ေအာင္ စေတာေ့စ်းကြက္၏ ကာလၾကာရွညလ္ွေသာ အတိတ္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ု
ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ စေတာ့ေစ်းကြက ္ အေထြေထြညႊန္းကိနး္မ ွ ရရွိသည့္ 
ကာလရွညအ္က်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင္႔ ေဆာင္ရြကသ္ည္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ရန္ပုံေငြမ်ား 
အပါအ၀င္ အျခားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္နွံမႈပံုုစံမ်ားမွေပးေသာ အက်ိဳးအျမတ္ထက ္ သာလြန္မညဟ္ု 
မွန္းဆႏုုိင္ပါသည္။၈ 
 
 
၁၀။ ကာလရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွပါ၊ ေငြေၾကး 

လုိအပ္ခ်က္ရိွလာသည့္အခါ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ အခ်ိဳ းအစားတုိးျမွင့္ပါ။ 
 
မိမိတို႔ အသားေပးေဆြးေႏြးခဲသ့ည့္အတိုင္း စေတာမ့်ိဳးစံုကိ ုကာလတစ္ခမုွ် ျဖန္႔ၾကက ္ကိုင္ေဆာင္သည့္ 
အခါ အတိတ္ျဖစ္စဥအ္ရ အျမတမ္်ားၿပီး အထိုက္အေလ်ာက ္ တည္ၿငိမ္သည့္ အျမတ္တစခ္ု 
ရရွိခဲသ့ည္။ ပုံျပဇယား ၁၁ က ဤအခ်က္ကို ျပထားသည္။ ဤပုံျပဇယားတြင္ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ ္ အၾကား စေတာ့ေစ်းကြက္အတြင္း က်ယျ္ပန္႔စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ပကတိ 
အျမတေ္ငြ (ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း တြက္ခ်က္ၿပီး) အျမင့္ဆုံးႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးတို႔ ေျပာင္းလဲ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္။ Standard & Poor’s 500 Index 
စာရင္းတြင္ ပါရွိသည့္ စေတာ့မ်ိဳးစုံကိုင္သည့္ အက်ိဳးတေူငြေၾကးအဖြဲ႕တစ္ခုတြင ္ ရင္းႏွီးျမွဳပႏ္ွံသ ူ
တစ္ဦးက ႏွစ္စဥ္ပုံေသေငြပမာဏတစ္ခု ေပးေနသညဟ္ ု ပုံျပဇယားက ယူဆထားသည္။ အခ်ိန္ 
ကာလခဏတာသာ စေတာ့မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်ငေ္တာ ့ ႀကီးမားသည့္ ရိုက္ခတမ္ႈမ်ား 
ႀကဳံေတြ႕ရဖြယ ္ ရွိသည။္၁၈၇၁-၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း S&P 500 ၏ တစ္ႏွစ္တညး္ 
အျမတ္ေပၚေငြမွာ ၄၇.၂% မွ -၄၀.၈ % အထ ျဖစ္သည္။ ၅ ႏွစ္ကာလမွာပင ္ တိုးရင္းေပါင္း 
ႏွစ္စဥ္အျမတ္မွာ ၂၉.၈ % မွ -၁၆.၇% အထ ိျဖစသ္ည္။ 
 
	



	
Source:	Liqun	Liu,	Andrew	J.	Rettenmaier,	and	Zijun	Wang,	“Social	Security	and	Market	Risk,”	National	
Center	for	Policy	Analysis	Working	Paper	Number244	(July	2001).	Thereturns	are	based	on	the	
assumption	that	an	individual	invests	a	fixed	amount	for	each	year	in	the	investment	period.	Data	are	
updated	through	2008.	
	
 
 

သို႔ေသာ္ ”အျမင့္ဆုံးႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး အျမတ္ေပၚေငြမ်ား”သည ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈကာလ 
ၾကာရွညသ္ည္ႏွင့္အမွ် မည္သုိ႔ ျဖစ္တတသ္ည္ကိ ု မွတသ္ားရန္ လုိသည္။ ၃၅ ႏွစ္ကာလဟု 
ယူဆသည့္အခါ ၁၈၇၁ ႏွင့္ ၂၀၀၉ အၾကား ၃၅ ႏွစ္တာအတြက္ တိုးရင္းေပါင္း ႏွစ္စဥ္ 
အျမတ္ေပၚေငြသည ္အျမင့္ဆုံး အေနအထားအျဖစ္ ၉.၅% ျဖစ္ၿပီး အဆိုးဆုံး၃၅ ႏွစ္တာ ကာလအျဖစ္ 
၂.၇ % ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုးဆုံးအေနအထားမွာပင္ စေတာ့မ ွ ရသည့္ ႏွစ္စဥ ္ ပကတိ 
အျမတ္ေပၚေငြသည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္အတြက ္ ပကတိအျမတေ္ပၚေငြႏွင့္ အတူတေူလာက္ ျဖစသ္ည္။ 
ကာလၾကာရွည္ ကိုင္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အခါ ယင္းသုိ႔ အျမတေ္ပၚေငြ ျမင့္မား တည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ 
အၿငိမ္းစား ကာလအတြက္ ေရရွည္စေုဆာင္းမႈ ျပဳသညဆ္ိုလွ်င္ စေတာ့မ်ားက အထူး 
ဆြဲေဆာင္ေနျခင္း ျဖစသ္ည္။ 

အၿငိမ္းစားယခူ်ိန္အတြက္ စုေဆာင္းသည့္အခါ မိမိႏွစ္သကဖ္ြယ ္ အခြန္ အစီအစဥ ္ ရွိသည့္ 
(favourable tax treatment) အၿငိမ္းစားစုေဆာင္းမႈ အစီအစဥအ္ခ်ိဳ႕မ ွတစခ္ု သို႔မဟုတ ္တစ္ခုထက္ 

Exhibit	11:	Stocks	Are	Less	Risky	When	Held	for	a	Lengthy	Period	of	Time�
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ပိုေရြးျခယ္ယျူဖင့္ အက်ိဳးရွိမိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ မည္သည့္အစီအစဥက္ မိမိအတြက ္
အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း အခြန္အႀကံေပး ကြ်မး္က်င္ပုဂၢိဳလႏ္ွင့္ ေျပာဆိုၾကည့္ရန္ အႀကံျပဳလိသုည္။ 
သို႔ေသာ္ 401(k) အစအီစဥ ္ ၃ ခု သုိ႔မဟုတ ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အလားတ ူ 403(k) 
အစီအစဥမ္်ားတြင္ အဓကိက်သည့္ အျခင္းအရာမ်ား ရွိသည္။ အစဥအ္လာျဖစ္သည့္ တစ္ဦးခ်င္း 
အၿငိမ္းစား စာရင္း (Individual Retirement Accounts (IRA)) ႏွင့္ Roth IRAs တို႔လို ျဖစ္သည။္ 
401(k) သုိ႔မဟုတ ္အစဥ္အလာ IRAs တြင ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသည့္အခါ မိမိ၏ အက်ိဳးထည့္၀င္မႈမ်ားကို 
မိမိ၏ အခြန္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ၀င္ေငြမွ ႏုတ္ယူႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ အသားတင ္၀င္ေငြမာွ မိမိ 
စုေဆာင္းေနသည့္ ပမာဏေအာက္ ေလွ်ာ့ခ်ခံရမည္ ျဖစ္သည။္ မိမိ၏ စုေဆာင္းမႈ မ်ားျပားလာသည့္ 
ႏွင့္အမွ် အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအၿငိမ္းစား မယူမ ီ ၀င္ေငြခြန္နည္း 
အုပ္စုတြင ္ရွိေနႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္မ ူအခြန္ေဆာင္ရမည ္မဟတု္ေခ်။ Roth IRAs ဆိလုွ် င ္မိမိအက်ိဳး 
ထည့္၀င္မႈမ်ားကိ ုမိမိ၏ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြမ ွႏုတ္ယခူံရမည ္မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ 
အသားတင္ ၀င္ေငြသည္ မိမိေငြစုအစီအစဥတ္ြင္ မိမိထည့္၀င္သည့္ ပမာဏအျပည့္မ ွ ေလွ်ာခ့်မည ္
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ တန္ဖိုးသည ္ Roth IRAs စာရငး္တြင္ အခြန္ 
မေဆာင္ထားသည့္ ပမာဏ မ်ားျပားလာသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင ္ ယင္းသုိ႔ အခြန္ 
ေရႊ႕ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ အစဥအ္လာ IRA ႏွင့္ ယွဥလ္ွ်င ္ Roth IRA က ပိုေလွ်ာ့နည္းစြာ စုေဆာင္းမဖိို႔ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ မိမိ၏ အခြန္ႏႈန္းသည ္ မိမ ိ အၿငိမ္းစား ယူခ်ိနတ္ြင ္ ရွိမည့္ အခြန္ႏႈန္းေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းမည္ဟ ုယုံၾကည္ပါက Roth IRA က ပိုေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္ မခ်မွတမ္ီ အႀကံဉာဏ္ အခ်ိဳ႕ေတာ့ 
ယူသင့္သည။္ 

စေတာ႔ရွယယ္ာမ်ား၏ ေရရွည္တြင ္ရရွိလာမည္႔ အက်ိဳးအျမတ္သည ္ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားထက္ 
ႏွစ္ဆ၀နး္က်င္ရွိေသာ္လည္း ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ေရတိုုတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုုမိုေုသခ်ာသည္။ 
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား  ၀ယ္ယူစုုေဆာင္းျခင္း၏ အႀကီးမားဆုံး အႏၱရာယ္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ၿပီး 
ယင္းေၾကာင္႔ ျမွပ္ႏံွထားသည္႔အရင္းႏွင့္ ပုံေသအတုိး၏ တန္ဖိုး ၂ မ်ိဳးလုံးကို ေလွ်ာ့က်ေစသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယင္းအႏၱရာယ္ကိ ု ေငြေၾကးေဖာင္းပြဒဏ္ခံႏုုိငသ္ည့္ အစိုုးရ ေငြေၾကးသက္ေသခံ 
လက္မတွ္မ်ား (TIPS – Treasury Inflation-protected Securities) ၀ယ္ယမူည္ဆိုလုွ်င ္
ေရွာင္ရာွးႏုုိင္ သုုိ႔မဟုုတ ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ ယင္းက ေငြတုိကစ္ာခ်ဳပ္ (Treasury bond) တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
၁၉၉၇ ခုုႏွစ္တြင ္ပထမဆုံးေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ TIPS က ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသည္႔ အရင္းေငြ၊ ၀ယသ္ည့္အခ်ိန္၌ 
ေပၚေပါက္ေသာ ကာလေပါက္ေစ်းကို ု အေျခခံသည္႔ ပံုုေသအတိုုးႏႈန္းႏွင္႔  ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုု 
ကာမိေစသည္႔ ထပေ္ဆာင္းေပးေငြမ်ား ေပးသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က၍္ မရႏုုိင္သည့္ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင္႔ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္အတိုုးမ်ားသည္ ၀ယ္ယသူူတိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက ္
နည္းလာႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ၀ယယ္ူကိုငေ္ဆာင္သူမ်ားအား TIPS မ်ားက ယငး္စြန္႔စားရမႈ အႏၱရာယ္မ ွ
အကာအကြယ္ေပးသည္။ TIPS မ်ားသည္ ၀ယ္ႏုိင္သံုုးစြဲႏုုိင္စြမး္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈရွလိိုသုည့္ 
အၿငိမ္းစားသမားမ်ားအား အထူးစတိ္၀င္စားေစပါသည္။ 



ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၏ ေနာက္ထပ္စြန္႔စားရမႈ တစ္ခုမုွာ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္႔ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။ မိမကိ အတိုး ၅% ရသည့္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ တန္ 
ႏွစ္ ၃၀ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္တစ္ခ ု ၀ယယ္ူလုုိက္သည္ဆိုပါစို႔။ အဆိုုပါစာခ်ဳပ္မွ မိမိအား ႏွစ ္ ၃၀ လံုုး 
တစ္ႏွစ္လွ်င ္ အတိုး ေဒၚလာ ၅၀ ေပးၿပီး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္သည္႔အခ်ိနတ္ြင္ မိမိ၏ ရငး္ႏွီးေငြ ေဒၚလာ 
၁၀၀၀ ျပနရ္မည္ ျဖစသ္ည္။ သုိ႔ေသာ္ အေထြေထြအတုိးႏႈန္းက အဆိုုပါ စာခ်ဳပ္၀ယ္ယူၿပီး 
မၾကာမီကာလအတြင္း ၁၀% အထတိကသ္ြားသည္ဆိုလွ်င ္ယင္းစားခ်ဳပ္၏ တန္ဖိုုးမာွ ထက္၀က္ခန္႔ 
က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၁၀% အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူတစဥ္ီးက ေဒၚလာ ၅၀၀ တန ္
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္တစ္ခ ု၀ယယ္ူျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္အတိုး ေဒၚလာ ၅၀ ရႏိုင္သည။္ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေဒၚလာ 
၁၀၀၀ တန္စာခ်ဳပ္အား ၅၀၀ သာ ေပးၾကေတာ႔မည္ ျဖစ္သည။္ တဖကတ္ြင ္မိမိက အတိုး ၅% ရေသာ 
ႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္၀ယယ္ူၿပးီေနာက ္ မၾကာမီကာလအတြင္း အတိုးႏႈန္း ၂.၅% သုိ႔ က်ဆင္းသြားပါက 
အဆိုုပါစာခ်ဳပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ၂ ဆနးီပါး တကသ္ြားပါသည။္ မည္သိုု႔ပငဆ္ိုုေစကာမူ မိမိအေနျဖင္႔ 
လာမည္႔ ၅ ႏွစ္တြင ္ တစ္စံုုတစ္ရာ ၀ယယ္ူရနအ္တြက ္ စုေဆာင္းသည္ဆိုပါက ထြကေ္ပၚလာမည္႔ 
ေငြပဏမွာ မတည္ၿငိမ္ျခငး္ (သုိ႔မဟုတ ္စြန္႔စားရမႈ) ပိုမ်ားပါသည္။ 

၅ ႏွစ္အတြငး္ သကတ္မ္းျပည့္မည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္တစ္ခ ု ၀ယယ္ူျခင္းမွာ မ်ားစြာစိတ္ခ်ရၿပီး ၅ 
ႏွစ္ျပည့္သည္႔အခ်ိနတ္ြင္ မိမိေပး၀ယ္ထားေသာ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ အရင္းကိုု ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေယဘယု်ဆိုရုလွ်င ္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၏ မူရင္းတန္ဖိုုး (face value)သည ္
စာခ်ဳပသ္ကတ္မ္းကုနု္ဆံုုးခ်ိန္တြင ္ အျပည့္ရေသာေၾကာင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ၀ယ္ယသူည့္အခါ 
စာခ်ဳပသ္ကတ္မ္းျပည့္ခ်ိန္တြင ္ ျဖစေ္ပၚေနမည္႔ အတိုးႏႈနး္ကို ု ထည္႔မစဥ္းစားပ ဲ မိမိအေနျဖင္႔ 
ေငြေၾကးလိအုပ္မည္႔ အခ်ိန္ကိုသုာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းႏွင္႔ ခ်ိန္ဆ ၀ယ္ယသူင့္ပါသည္။ အတိုးႏႈန္း 
သိသသိာသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ TIPS 
က အတိုးႏႈနး္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္သက္ဆိုုငသ္ည့္ စြန္႔စားရမႈမ်ားစြာမ ွကာကြယေ္ပးထားသည္။ 

အစုုရွယယ္ာမ်ားပါ၀င္သည္႔ ပိုုင္ဆိုုငမ္ႈအစုုစုုမွာ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္နည္း။ 
မည္သည့္ အခ်ိနတ္ြင ္ အစုုရွယ္ယာမ်ားမွ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင့္သနည္း။ 
အဆိုုပါေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက ္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ရသလ ဲ အေပၚ 
မူတည္ပါသည္။ ကာလတိ ုရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ အမိ္တစ္လုးံ၀ယ္ရန ္ ကနဦးေပးေခ်ေငြအတြက ္ ေငြစုေဆာင္းသည့္ 
ငယ္ရြယ္ေသာလင္မယားဆိုုလွ်င ္ စေတာ့ေစ်းကြကက္ိုု ေရွာင္ၾကဥ္ၿပးီ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းက ပိုေကာင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ အိမ္တစ္လုံး သို႔မဟုတ ္ ကြန္ဒိတုစ္လုံး 
၀ယ္ႏုုိင္ရနဆ္ိုုလွ်င ္ ႏွစ္အနညး္ငယ္ခန္႔ၾကာေအာင္ ေငြစုေဆာင္းရေသာေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ထိုလင္မယားသည္ ေမြးလာမည့္ကေလး၏ ေကာလိပ ္ ပညာေရးစရိတ္အတြက ္
၁၈ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေငြစုရလိမ္႔မည္။ သုိ႔မဟုတ ္သူတို႔အၿငိမ္းစားယူရန္အတြက ္၃၅ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အထ ိ
ေငြစုေကာင္း စုုရလိမ္႔မည ္ ျဖစသ္ည္။ အဆိုုပါကိစၥရပ္ ၂ ရပ္လုးံတြင္ စေတာ႔ရွယယ္ာမ်ား (equities) 



သည္ ေငြစုေဆာင္းသည့္ကာလ၏ ႏွစ္အမ်ားစုုအတြင္ ရင္းႏီွးထားသင္႔သည္။ သိုု႔မဟုုတ ္
ကာလတစ္ေလွ်ာကလ္ံုုးပင္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစမ္ည္။ 
 ကေလးရလာေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ေမြးေမြးခ်င္းပင္ ကေလး၏ ေကာလိပပ္ညာေရးအတြက္ 
စတင္ေငြစုုေဆာင္းမညဆ္ိုုလွ်င ္ ဓနစုုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္ပိုုရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစုုေဆာင္းေငြမ်ား 
ျမန္ျမန္ဆနဆ္န ္ တိုုးပြားလာရန္အတြကလ္ည္း မ်ားမ်ားစြန္႔စားရသည္႔ စေတာ႔ရွယ္ယာမ်ားတြင္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွႏိုုင္ပါလိမ္႔မည္။ အဆိုုပါ အေနအထားတြင္ စုုေဆာင္းမႈ၏ တစိတ္တေဒသကိုု 
စေတာ႔ရွယယ္ာမ်ားတြင္ ၀ယယ္ူျမဳွပ္ႏွံပါက အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း မၾကာေသးမီ 
ႏွစ္မ်ား၌ ျဖစေ္ပၚခဲ႔ေသာ စီးပြားေရး မဟာဆုတု္ယုတု္မႈေၾကာင္႔ ၁၈ ႏွစ္ အခ်ိန္ရသည္႔ မိဘမ်ားပင္လွ်င ္
ပိုုၿပီး ဂရုုစိုကု္၍ စေတာ႔ေစ်းကြက္တြင ္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံရန ္ လိုုအပ္လာပါသည္။ အတိုုးနည္းသည္႔၊ 
အျမတ္နည္းသည္႔ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားကုုိပါ မွ်ေအာင္ ထည္႔သြင္းထားသင္႔ပါသည္။ ဆကလ္က္၍ 
အႏၱရာယ္ကို ု ေရွာင္ရွားလိုုေသာ မဘိမ်ားအေနျဖင္႔ စေတာ႔နည္းနည္းႏွင္႔ အထူးသျဖင္႔ TIPS 
ကဲ႔သိုု႔ေသာ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားကို ု ပိုုမိုု၀ယယ္ူျခင္းျဖင္႔ ကေလးမ်ား၏ ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ 
ေငြစုုေဆာင္းႏိုုင္ပါသည္။ 

လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေငြပိုရာွေဖြလာႏုုိင္ၾကၿပီး အသကပ္ိုရညွ္လာသည့္အခါ 
အၿငိမ္းစားအသုံးစရတိ္မ်ား အတြက ္ စုေဆာင္းထားရန္ ပိုမိုအေရးႀကီးလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
အၿငိမ္းစားယခူ်ိန္တြင ္ လူေနမႈပုံစကံို ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ဆုုတယ္ုုတသ္ြားတာမ်ိဳး မလိုလုားၾကေပ။ 
အၿငိမ္းစားစုဆာင္းေငြမ်ားထက္ ေက်ာ္လြနသ္ုံးစြဲေနထိုင္ႏုိင္မည္လည္း မဟုုတ္ေပ။ အၿငိမ္းစားယရူန္ 
၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က်န္ရွိေနေသးသူတစ္ဦးအတြက ္ S&P 500 ျဖင္႔ ညႊန္းျပထားသည့္ 
ေငြေၾကးသက္ေသခစံာခ်ဳပ္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ပိုငဆ္ိုငျ္ခင္းက အသင္႔ေတာ္ဆုံး ရင္းႏွီးျမႇပႏ္ွံမႈ ျဖစသ္ည္။ 
မစြန္႔စာလုုိသည္႔ စုေဆာင္းသူမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ပိုင္ဆိငုမ္ႈ၏ ၁၀၊ ၂၀ သို႔မဟုတ္ 
၄၀% အထ ိ ထားရွိျခင္းက ပိုု၍ စတိ္ေအးရႏုုိင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္႔ ပမာဏမွာ 
နည္းေကာင္းနည္းပါလိမ္႔မည္။ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည ္ တစလ္ႏွင့္တစ္လ သို႔မဟုတ ္
တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ အတက္အက်မ်ားစြာ ရွိလိမ္႔မည ္မဟုတေ္ပ။  

အၿငိမ္းစားယ၍ူ ၀င္ေငြလိအုပ္လာသည္႔အခါ စေတာ့ရယွ္ယာမ်ားကုုိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ 
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ဆိုလုွ်င္ အလိမၼာသံုုးရာ ေရာက္ပါသည္။ 
ယင္းသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား မညသ္ည္႔အခ်ိနတ္ြင ္ စတငရ္မည ္ ဆံုုးျဖတ္ရန္မွာ မည္သည္႔အခ်ိန္တြင ္
ေငြလိအုပ္မည္၊ မည္မွ်လိုုအပ္မည ္ ဆိုုသည္႔အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အတိုုင္းအတာ တစ္ခုအုထိ 
မူတည္ေနေပလိမ္႔မည္။ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုငမ္ႈ အေျမာက္အမ်ားရိွေသာ သို႔မဟုတ ္ ပင္စင္ 
လစာေကာင္းရွိသူမ်ားအတြက္မ ူ စုေဆာင္းမႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္ေကာင္း 
ထြကေ္ပၚေစရန္အတြက္ အစုရွယယ္ာမ်ားတြင္ ဆကလ္က၍္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထားရွိႏုိင္သည္။ 
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားသိုု႔ ေျပာင္းလဲရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်ကမ္ွာ ယာယေီစ်းက်ေနခ်ိနတ္ြင ္
စေတာ့မ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ လိအုပ္မညက္ိ ု ေရွာင္ၾကည္ရန္ျဖစသ္ည္။ မိမိ၏ လစဥ္ေနထိုင္မႈ 
အသံုုးစရိတမ္်ားအတြက္ စေတာ့ရယွ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်၍ မွီခိုစားေသာက္ ေနထိုုင္ေနရေလေလ 



ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ ္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ၀ငေ္ငြေလ်ာ႔မည္႔ အႏၱရာယ္ကို ု ေလွ်ာ့ခ်သင္႔ေလေလ 
ျဖစ္သည္။ TIPS ကိုု ေရြးျခယ္္၀ယ္ယူျခင္းကလည္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ ္ ပင္ျဖစ္သည္။ 
မည္သိုု႔ပင္ဆိုေုစကာမ ူ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုုအတြက ္ လုုိအပ္မည္႔ 
ေငြေၾကးမ်ားကုုိ စုုေဆာင္နိုုင္သည္႔ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ က်င္႔သံုုးႏိုုင္သည္။ 

အနာဂတ္အတြက ္ အၿငမိ္းစားယရူန ္ ျပငဆ္င္ေနသူမ်ားအား မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ ယခုကုဲ႔သုုိ႔ 
အတိုုခ်ံဳး၍ အႀကံျပဳလုုိပါသည္။ အၿငမိ္းစားယႏုုိူင္ရန္ ေစာေစာစီးစီး ေငြစစုပုါ။ 401 (k) အစီအစဥ္မာွ 
ပါ၀င္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းအလိုုက ္အၿငိမ္းစား ေငြစာရင္းမ်ား (Individual Retirement Accounts – IRA) 
ႏွင္႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔မ်ား။ ေငြမလိုုအခ်င္း ျဖန္႔က်ကျ္မွပႏ္ွံထားသည္႔ စေတာ႔ရွယ္ယာ အစုုတြင ္
ထည္႔ထားၿပီး ေငြလုုိခါနီးမွသာ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ကဲ႔သိုု႔ေသာ စြန္႔စားရမႈနည္းၿပီး အတိုုးလည္းနည္းသည္႔ 
စာခ်ဳပ္မ်ားသုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပါ။   
 
၁၁။ ဆုုံးရံႈးႏိုုင္ေျခမရိွ သုုိ႔မဟုုတ္ မဆုုိစေလာက္သာရိွၿပီး အျမတ္အစြန္း မက္ေလာက္ေအာင္ 
ရႏုိင္သည္ဆုုိသည္႔ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္မ်ား သတိထားပါ။ 
 
အလြနဆ္ြဲေဆာင္မႈရွေိသာ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳခ်ကတ္ိုုင္းအေပၚ သင္႔အေနျဖင္႔ သံသယထားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမပွ္ႏွံမႈမ်ား ကမ္းလမွ္းလာပါက ကမ္းလွမ္းသူဘက္မွ 
ေနရာေျပာင္းစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းတစ္ခုအုတြက ္ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွး 
ရွာေဖြေနသတူိုင္းသည ္ ပထမဦးဆံုုး သက္သာမည္႔ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ 
ေခ်းေငြနည္းလမ္းမ်ားကုုိ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္္။ စြန္႔စားမႈနည္းၿပီး မ်ားမ်ားက်န္မည္႔ 
လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္အဆိုျပဳခ်က္တိုုင္းကို ု ဘဏ္မ်ားႏွင္႔ ကြ် မ္းက်င္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားက 
သာမနအ္တိုးုႏႈန္းျဖင္႔ ထုုတ္ေခ်း၍ ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၾကမည ္ ျဖစသ္ည္။ အတိုုးႏႈန္း 
သကသ္ကသ္ာသာျဖင္႔ ေခ်းယူႏုုိင္သည္႔ အေနအထားရိွလွ်င္ တစ္သီးပုုဂၢလမ်ားႏွင့္ 
သာမန္ရင္းႏီွးျမ ႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအား ၿမိဳးၿမိဳးျမတ္ျမတရ္မည္႔ လုုပ္ငန္းစီမကံိန္းမ်ားကုုိ ကမ္းလမွ္းဖိုု႔ 
အေၾကာင္းမရွိေပ။ ကမ္းလွမ္းလာၿပီဆိုုလွ်င ္ယင္းစီမံကိန္းမွာ ပုံမွန္ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြရန္ 
မျဖစ္ႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ ဆံုုးရံႈးႏုုိင္ေျခမ်ားေနၿပီ ျဖစသ္ည္။ သိုု႔ဆိုုလွ်င ္ သင္႔အေနျဖင္႔ 
ဆံုုးရံႈးမႈအႏၱရာယ္မ်ားသည္႔ ယင္းစြန္႔စားမႈကိ ု လက္ခံပါမည္လား။ အဖ်င္းဆုးံအားျဖင္႔ က်ရံႈးမည္႔ 
အႏၱရာယ္မနည္းသညက္ို ု သေဘာက္ေပါက္ထားရမည္။ ဆံုုးရံႈးႏိုုင္ေျခမ်ားၿပီး 
အျမတ္အစြနး္မ်ားသည္ဆိုသုည္႔ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ အႏၱရာယမ္်ားလွေပသည္။ ဆိုုရလွ်င္ 
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားက ပါ၀င္ရင္းႏီွးျမႇဳပႏ္ွံရန ္ စိတ္မ၀င္စားလွ်င ္ မိမိအေနျဖင္႔ 
ဘာေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရမွာလဲဟုု ျပနေ္မးၾကညသ္င္႔ပါသည။္ 

ထုိ႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူတြင ္ ေပ်ာ႔ကြက ္ ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားတြင္ ေဘာဂေဗဒ 
ပညာရွငမ္်ားအေခၚ ပိုုငရ္ွင္-အက်ိဳးေဆာင္ (principal-agent) ျပႆနာ ရွိသည္။ ပိုုင္ရွင္အတြက္ 
အေကာင္းဆုံးအရာ (ဤေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသ ူ သို႔မဟုတ္ ေငြရငွ္) ႏွင့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ 



ကိုုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အက်ိဳးေဆာင္အတြက ္ အေကာင္းဆုံးအရာအၾကား 
ကြဲလြဲမႈျဖစလ္ာသည့္အခါ ယင္းျပႆနာျဖစ္ေပၚသည္။ စက္ျခြတ္ယြင္းေနသည့္ ကားတစ္စီးအား 
ကားျပင္ဆရာထ ံ အပ္ႏံွသည္႔အခါ သင္က ပိုုင္ရွင္အေနျဖင္႔္ ေတြ႔ႀကံဳရသည္႔ သေဘာကြဲလြဲမႈရွမိည ္
ျဖစ္သည္။ သင္႔အေနျဖင္႔ သင္႔ကားအား စစ္ေဆးၿပီးေနာက ္ စက္ျပင္ဆရာက သင့္အတြက ္
အက်ိဳးေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေဆာငရ္ြက္ၿပီး ျပႆနာ အေသးအမႊားသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ 
သကသ္ကသ္ာသာျဖင္႔ လ်င္ျမနစ္ြာ ျပဳျပငေ္ပးႏုိင္ေၾကာင္း ၾကားသိလိုုေပလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ 
စက္ျပငဆ္ရာမွာမ ူ သင္႔ကားမာွ ျပႆနာႀကီးႀကီးရွိၿပီး ျပဳျပင္ရာတြင္ အပိုပစၥည္းမ်ားမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ခမ်ားမ်ားရရန္ လိုလားမည္ ျဖစ္သည္။ စက္ျပငဆ္ရာက ကားအေၾကာင္း ပိုမိုုသိနားလည ္
ေသာေၾကာင့္ သင္႔အေနျဖင္႔ ေပ်ာ႔ကြကရ္ွိသည္႔ အေနအထားတြင္ ေရာက္ေနပါသည္။ 

ထိုုနည္းတူစြာပင ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပသ္ည့္အခါလည္း ေငြရွငအ္ေနျဖင္႔ နစ္နာလြယ္ပါသည္။ 
ယင္းသုိ႔ သင့္ထံမ ွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈရွာသူမ်ားမွာ သူတိုု႔အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္႔ သင့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကြဲျပား 
ေနတတသ္ည္။ သငက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား လိုခ်င္ေသာ္လည္း သူတို႔က ေရာင္းအားေပၚမွ 
ေကာ္မရွင္ခ သို႔မဟတု ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေပးသည္႔အတြက ္ ရရွိလာသည္႔ အခေၾကးေငြအေပၚ ေကာ္မရွင္ခ 
သို႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက ္ ျမင့္မားသည့္ လစာေငြကိုသုာ 
အဓိကစတိ္၀င္စားတတၾ္ကသည္။ သူတို႔ အဓကိစိတ္၀င္စားသည္မာွ သင္၏ေငြကို ု သူတိုု႔လက္ထဲ 
ေရာကလ္ာရန္ျဖစ္သည္။ သင့္အား မရိုးမသားျပဳလုုပ္ရနခ္်ည္းေတာ႔ မဟုုတ္ေပ။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈက 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရာွေပးႏုိင္ေျခရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ သူတိုု႔က 
ယံုုၾကည္ထားၾကေပလိမ္႔မည္။ သုိ႔ေသာ္ သတူို႔ဘယ္လိုေကာင္းပါေစ၊ သူတို႔အား မည္မွ်ပင္ 
သိကြ်မ္းသည္ ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ ္သင္႔အား သူတိုု႔က ကူညမီည္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္မွ်ပင္ေပၚလြင္သည္ 
ျဖစ္ေစ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ သင့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္႔ ကြဲလြဲေနမည္္ ျဖစ္သည။္ ထို႔ျပင ္
သူတို႔က သင္၏ ေငြေၾကးျမဳွပ္ႏွံမႈကိ ု ရရွိလိုကသ္ည္ႏွင့္ သင္၏အက်ိဳးစီးပြားကို ု အမ်ားဆံုုး 
ေဆာင္ရြကေ္စရန္ ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အားေပ်ာ႔သြားမည ္ ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ 
အက်ိဳးစီးပြား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ သင္၏ ေပ်ာ႔ကြကမ္်ားကို ု သေဘာေပါက္နားလည္၍ အခ်က္က်က် 
အေရးယေူဆာင္ရြက္ရန ္လုုိအပ္ပါသည္။ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈတစ္ခုအား လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ မည္ကဲ႔သုိ႔ ႀကိဳတင္ေဟာကနိ္း ထုုတ္ႏုုိငပ္ါမည္နည္း။ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆံုးျဖတ္ခ်က ္ အားလုံးမ ွ ရလဒ္ေကာင္းရရွိဖို႔ အာမခံႏုိင္သည့္ ”ေငြက်ညဆ္န”္ မရွိပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ ေဒၚလာေသာင္းခ်ီ ဆံုုးရံႈးေစမည့္ ရင္းႏွီးျမ ႇဳပ္ႏံွမႈေဘးမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ လုပ္ႏုိင္သည္႔ 
အရာမ်ားရိွသည္။ ေအာက္ပါအခ်ကမ္်ားမွာ အထးူအေရးႀကီးပါသည္။ 
 

သိပ္ေကာင္းလြန္းဟန္ရိွလွ်င္ ဆုုံးရံႈးႏုုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ ယင္းမာွ လက္သုံးစကားေဟာင္းတစ္ခ ု
ျဖစ္ေသာ္လည္း မွန္ေနပါသည္။ သင့္ေငြမ်ားရဖို႔ဆိုလွ်င ္ ဘာမဆိုလိုကု္ေလ်ာရန္ အသင္႔ရွိသည္႔ 
ေငြေၾကးမုုဆိုးုမ်ားေတြ႕လွ်င္ အံ့ၾသစရာ မရွပိါ။ အေၾကာင္းမာွ သူတို႔က သင့္ေငြအား 



လက္၀ယရ္ရွိသြားသည့္အခါ သူတိုု႔အလိုုက် စီရငႏ္ိုုင္ၿပီး သင၏္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္မႈမွာ အားေပ်ာ႔သြားၿပီ 
ျဖစ္သည္။ 
 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုုိ အကာအကြယ္ေပးတတ္၍ စိတ္ခ်ရသည္ဟုု နာမည္ေကာင္းရိွေသာ 
အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာ ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ပါ။ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းရိွသည့္ နာမည္ရၿပီးကုမၸဏီမ်ားသည္ 
သူတုိ႔အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ားကုိ စြန္႔စားမႈမ်ားသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ 
မေဆာင္ရြက္လုုိၾကေပ။ ဥပမာ ရုတ္တရက္ေပၚလာသည့္ လူသိနည္းေသာ 
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငနး္တစ္ခု၏ အမ်ားျပည္သသူိုု႔ ကနဦး စေတာ့ရယွ္ယာမ်ားမွာ ေ၀ါစထရိတ္တြင ္
နာမည္ရွိ္ၿပီး အရွိန္ရေနသည့္ လုပ္ငန္း၏ စေတာ႔ရွယ္ယာထက ္ဆံုုးရံႈးႏိုုင္ေျခမ်ားပါသည္။ 

 
တယ္လီဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ဘယ္ေတာ့မွ မ၀ယ္မိပါေစႏွင့္။ ယင္းသုိ႔ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းသည ္ ယံုလြယ္သမူ်ားကို 
အခ်ဥ္ဖမ္းရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္နည္းတစ္ခုျဖစသ္ည္။ သားေကာင္း မျဖစ္ပါေစႏွင္႔။ 
 

အလ်င္အျမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ဖိအားေပး မခံပါႏွင့္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိနယ္ူပါ။ အေစာတလ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္မခ်ပါႏွင့္။ 
 

ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ရာတြင္ မိတ္မပ်က္လုုိ၍ သူတုုိ႔၏ အႀကံဥာဏ္အတုုိင္း 
ဆုုံးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳ း မျဖစ္ပါေစႏွင္႔။ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားစြာတို႔မွာ မိတ္ေဆြမ်ား၏ နားခ်မႈေၾကာင့္ မွာယြင္းသည္႔ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ု လုပု္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ သင္႔အေနျဖင္႔ လူတစဥ္ီးကိ ု သင့္မိတ္ေဆြအျဖစ္ 
ဆကလ္က္ရွေိစလိုလွ်င ္ သင့္ေငြေၾကးမ်ားကုိ သူတုုိ႔အလုုပတ္ြင ္ မဟုတု္ပ ဲ အျခားတစ္ေနရာတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလိုုကပ္ါ။ 

 
ဖိအားမ်ားစြာျဖင္႔ စည္းရုုံးသိမ္းသြင္းလာပါက သင့္ေငြစာရင္းစာအုပ္ကုိယူ၍ တခ်ိဳ းတည္း 

ေက်ာခုိင္းေျပးပါေတာ့။ မက္ေလာက္စရာရွိသည္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုလုွ်င ္ ဖိအားေပးသိမ္းသြင္း၍ 
ေစ်းကြက္ရာွစရာ မလုိေပ။ သင့္တြင ္ ရင္းႏွီးျမွဳပႏ္ွံမႈအစုုစု ု (portfolio) တိုု႔ ပံုုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ 
ရွိၿပီးျဖစ္လွ်င ္ ဆံုုးရႈံးႏိုုင္မႈ အႏၱရာယ္ရွသိည့္ “အေပါစားေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား” ႏွင့္ 
အဖိုးတနလ္က္၀တ္ရတနာမ်ား  စသညတ္ိုု႔တြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုုပါ 
ရင္းႏီွးျမႇုဳပ္ႏံွမႈမ်ားလုုပေ္ဆာင္ရန္အတြက ္ သင္႔အေနျဖင္႔ အရႈံးခံႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖင္႔ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွရမည္ ျဖစသ္ည။္ ဓနဥစၥာ ၾကြယ္၀ေအာင္ ႀကံေဆာင္သည္႔ နည္းလမ္းတစရ္ပ္ကို ု
ရွာေဖြေနစဥ္တြင ္ သင္၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားသည္ ပို၍စတိ္ခ်ရသည့္ စြန္႔စားမႈနည္းေသာ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ထည္႔၀င္သင္႔သည္။ 
 



၁၂။ မိမိ၏ ကေလးမ်ားအား ေငြရွာပံုရွာနည္းႏွင့္ ရွာၿပီးေငြအား အက်ိဳ းရိွရိွ သံုးစြဲတတ္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးပါ 

 
စိတ္ရွည၊္ သည္းခံစြာျဖင့္ ရုိးရွင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕ ကိုု လိုက္နာျခင္းအားျဖင္႔ သင္႔အေနျဖင္႔ 
အၿငိမ္းစားယသူည္႔ အခ်ိန္ေရာကလ္ာသည္႔အခါ မည္ကဲ႔သုိ႔ ၾကြယ၀္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုုင္ႏုိင္မညက္ိ ု
ေဆြးေႏြးလာခဲ့ၿပီး ျဖစသ္ည္။ ဤအခန္းတြင္ သင့္ကေလးမ်ားထံ သုိ႔မဟုတ ္ သင္၏ 
အနာဂတ္ကေလးမ်ားထံ အာရုံစိုကု္ ေျပာဆိုတုင္ျပေပးသြားမည ္ျဖစ္သည္။ 

မိဘတို႔က သူတို႔ကေလးမ်ားကုိ ေငြေၾကးအရသာမဟုတ္၊ အစစအရာရာ ဘ၀တြင္ 
ေအာင္ျမငေ္စခ်င္ၾကသည္။ အေထြေထြေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေအာင္ျမင္မႈတို႔မွာ ဒြန္တြဲေနတတၿ္ပီး 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတဆ္က္မႈမွာလညး္ အေၾကာငး္မဲ႔မဟုတ္ေပ။ အလုုပ္ကိုုႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုုပသ္ည္႔ 
အေလ႔အက်င္႔၊ ရည္မွနး္ခ်က ္ ပန္းတိုင္မ်ား ထားရွိ၍ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း၊  အနာဂတ္ 
အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လာႏုိင္သည္မ်ားကို ု ဆင္ျခင္၍ တဒဂၤစတိ္ေက်နပ္မႈအတြက ္ သံုုးျဖဳန္းလုုိစိတ္မ်ားကို ု
ေရွာင္ရာွးျခင္းတိုု႔သည ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ပိုုင္ဆိုုငသ္မူ်ားထတံြင ္ ပိုု၍ 
ေတြ႔ရတတသ္ည္။ သင့္ကေလးမ်ားကုိ အဆိုုပါ ကိုယ္ရည္ကိယု္ေသြးမ်ား ရွိလာေအာင္  
ေဆာင္ရြကႏိုု္င္သည့္ နညး္လမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သူတို႔ ငယ္ရြယ္စဥ ္အခ်ိန္မွာပင္ ေငြရွာေစျခင္းႏွင့္ 
ေငြစုေဆာင္းေစျခင္းတိုု႔မွာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ငယ္ရြယ္သမူ်ားအား တာ၀နယ္ူတတ္လာေအာင္ သင္ေပးသည့္ အေရးအႀကီးဆုံး 
နည္းမ်ားအနက ္ တစ္ခမုွာ ေငြဆိသုည္မွာ ရွာေဖြရေၾကာင္း၊ မိုုးေပၚမွသၾကားမင္း ႀကဲခ်မည ္
မဟုတ္ေၾကာင္းကို ု သိရွိသေဘာေပါက္လာေအာင္ ေျပာျပရမည္ ျဖစသ္ည္။ သင့္ကေလးမ်ားကုိ 
ပိုုက္ဆလံြယလ္ြယက္ူကေူပးမည့္အစား အိမ္ပတ္၀နး္က်င္ သန္႔ရွင္းေရး လုုပ္ေစျခင္း၊ 
ပညာေရးပန္းတိုင္မ်ားကို ု ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေစျခင္းျဖင္႔ ဆုေုပးသည္႔ သေဘာျဖင္႔ 
ေပးသင္႔ပါသည္။ ယင္းသုိ႔အခေပးရာတြင္ ေငြဆိုုသညမ္ွာ မိမိကအျခားသူမ်ားကိ ု ကူညီသည္႔ 
အသုုံုုး၀င္မႈတန္ဖုုိးအတြက ္တူညီေသာ ပမာဏ ရရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုု႔ေၾကာင္႔ အျခားသမူ်ားကို 
အေကာင္းဆံုုးအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းျဖင့္သာ ေငြအမ်ားဆံုုး ရွာႏုုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြအေၾကာင္း 
သြနသ္င္ေျပာျပေပးပါ။ ေငြဆိသုည္မာွ သင္လိခု်ငတ္ာရဖို႔ ၀ယယ္ူႏုုိင္သည္႔ ၾကားခံပစၥညး္သကသ္က ္
မဟုတ္ပဲ တပါးသမူ်ား၏ လိုအပ္ခ်ကမ္်ားကို ု ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္းျဖင္႔ 
အက်ိဳးျပဳသည္႔နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ဤသင္ခန္းစာမွာ သင့္ကေလးမ်ား မညသ္ည္႔ 
အသကေ္မြး၀မ္းေၾကာင္းအလုုပ ္ လုုပ္သည္ျဖစ္ေစ လုုပ္ငန္းခြင္တြင ္ မ်ားစြာအေရးပါေသာ 
၀င္ေငြသင္ခန္းစာ ျဖစ္သည္။  

ကေလးမ်ားကုိ ဘာမွ်မခုုိင္းပ ဲ သကသ္က္၀ယ္ေပးသည္႔ အရာမ်ားစြာလည္း ရွိေပလမိ့္မည္။ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ေပးသည္႔တိုုင္ေအာင္ ကုုန္က်စရတိ္ႏွင္႔ 
ေရြးခ်ယ္၀ယယ္ူမႈတိုုငး္တြင္  စြန္႔လႊတလ္ိုုက္ရသည္႔အရာမ်ား ရွသိည္ကို ုနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးပါ။ 
ဥပမာ စာေရးသ ူ ၃ ဦးလုံး၏ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ေစ်းႏႈနး္ခ်ိဳသာသည့္ အ၀တ္မ်ားမွာ 



အဆင္ေျပေနေသာ္လညး္ ဖက္ရွငအ္က်ဆံုုး အ၀တအ္စားမ်ား ၀ယ္လို၀တ္္ဆင္လိုုၾကသည္။ 
မိမိတိုု႔အားလံုုးသည္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သျဖင္႔ ၎တိုု႔၏ အႏၵမ်ားကို ု မတိုုင္ပငထ္ားရပါဘ ဲ
တူညီသည္႔ပံုုစံျဖင္႔ တုန္႔ျပန္တတ္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားအား ေငြေပးလုုိက္ၿပီး သူတို႔ေငြအျဖစ ္
သေဘာထား၍ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက ္ အ၀တတ္စထ္ည ္ ၀ယေ္စသည္။ သူတို႔က ေစ်းခ်ိဳသည့္အထည ္
၀ယ္ယလူွ်င ္ ပိုုသည္႔ေငြကို ု စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး သတူို႔လိုတာတစ္ခုခုအတြက္ ေနာငတ္ြင ္သုံးစြဲႏုိင္မညဟ္ု ု
ခြင္႔ျပဳလိုုကသ္ည္။ တစ္ခါတစ္ရတံြင္ သူတို႔က ေစ်းအႀကးီဆုံးအထညက္ို ု ၀ယ္ယတူတၾ္ကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရတံြင္ ေစ်းခ်ိဳသည္႔ အထည္အား ၀ယ္ယူၾကသည္။ ယင္းေလ႔က်င္႔ေပးမႈ၏ 
အေရးႀကီးသည့္ သင္ခန္းစာမွာ သူတို႔၏ ၀ယ္ယူမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက ္ ကုန္က်မႈကိ ု
လက္ေတြ႔သိျမင္လာေစၿပီး ေစ်းသက္သာသည္႔အရာမ်ား ေရြးခ်ယ္လွ်င ္ အပိုုသံုုးစရာမ်ား 
ထြကလ္ာမည္ကို ု သေဘာေပါက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းက လကေ္တြ႕ဘ၀တြင ္ စားသုံးသမူ်ား၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်ပံုုကိုု ထပ္ဟပ္ေစသည္။ 

ဤနညလ္မ္းက်င္႔သံုုးျခင္းသည ္ မိဘႏွင့္သားသမီးအၾကား သေဘာထား 
မတိုကဆ္ိုင္မႈမ်ားကိလုည္း ေလွ်ာခ့်ေပးႏုိင္သည္။ ဂြါတေနးမိသားစု၏ အျဖစ္တစ္ခကု ဤအခ်ကက္ို 
ျပသေနသည္။ ဂြါတေနးႏွင့္ သူ၏ သားေယာက်္ား ၄ ဦးတို႔ ၁၉၈၀ေက်ာ္ႏွစ္တစ္ႏွစတ္ြင ္ဖေလာ္ရီဒါမွ 
မြန္တားနားသို႔ ခရီးထြကခ္ဲ့ၾကရာ ပထမဆုံးေန႔လည္စားနားခ်ိန္မွာပင ္သေဘာကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည္။ 
၁၁ ႏွစ္သားအရြယ္ သားျဖစ္သူက အမဲသားစတိတ ္မွာစားခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖခငက္ ဟမ္ဘာဂါႏွင့္ 
အားလူးေခ်ာင္းေၾကာ္က (စရိတထ္က္၀က္သက္သာသျဖင္႔) ပိုုသင္႔ေတာ္မည္ဟု ု ေတြးသည္။ 
အေခ်အတင္ ေျပာဆိုုၾကၿပီးေနာက ္ဖခင္၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်ကက္ို ုသားက လက္ခံလိုကု္သလို ုသူ႔အေနျဖင္႔ 
ခရီးသြားရတာ ေပ်ာ္စရာ မေကာင္းေတာ႔ေပ။ ညစာစားခ်ိနတ္ြငလ္ည္း ထိုအတိုငး္ျဖစ္ျပန္သည္။ 
၁၁ႏွစ္သားႏွင့္ သူ႔အစ္ကိုႀကီးမ်ားက အမဲသားစတိတ္ႏွင္႔ ပုဇြန္တပု္မ်ား မွာစားခ်င္ၾကသည္။ ဖခငက္ 
ပိုမိုတြက္ေခ်ကိုက္မည့္ စားစရာမ်ာစားရန္ တိုုက္တြန္းသည္။ အစားအေသာက္ ၂ ခါစားၿပီးေနာက္တြင္ 
မိသားစမုွာ အခက္ႀကဳံရေတာ့သည္။ အစားအေသာက္ ေခြ်ေခြ်တာတာ မစားသျဖင္႔ 
မြန္တားနားအေရာက္တြက ္ သံုုးစရာနညး္သြားမည္႔အျဖစ္ အေရာက္ခံမလား သုိ႔မဟုတ ္
သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ ္ခရီးစဥ္ မျဖစ္ပ ဲဆကသ္ြားမလား။ 

ညစာစားၿပီးခ်ိန္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက ္ ဖခင္ႏွင့္မိခင္တို႔က အႀကံအစညတ္စ္ခုရသြားသည္။ 
သားမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ စားစရိတ္အျဖစ္ သိပ္အမ်ားႀကီးမဟတု္ေသာ္လည္း လုံေလာက္သည့္ 
ေငြေၾကးေပးၾကမည္။ သံုုးခြင့္ျပဳသည္႔ စားစရိတထ္က ္ ပိုသံုုးလွ်င ္ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယရူန ္
စုေဆာင္းထားသည္႔ေငြမ်ားမ ွ လိုသည္႔ပမာဏကိ ု ျဖည့္ရမည္။ စားစရိတ္က ခြင့္ျပဳစရိတထ္က္ 
ေလွ်ာ့နည္းေနလွ်င ္ ပိုေနသည့္ေငြကို ု သိမ္းထားႏုုိင္သည္။ အေတာ္အသင္႔လ ဲ စားေသာက္ႏုိင္ၿပီး 
ကိုယ္ေရးကိယု္တာသုံးစြဲဖို႔အတြက္လ ဲ ေငြက်န္ေသးသည္ကို ု သေဘာေပါက္သည့္အခါ 
ကေလးအားလံုး ယင္းအစီအစဥ္ကို ုသေဘာက်ၾကသည္။ မိုုက္ပါဘိ။  

ယင္းအစအီစဥ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မတွ္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးလွပါသည္။ ၁၁ 
ႏွစ္သားေလးက စားေသာက္ဆိုင ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အခမဲေ့ပးသည့္ ဂ်ဲလ-္အိုကိ ု



ျမန္ျမန္ရွာေတြ႔ခဲဲဲ႔ၿပီး ပထမေန႔တြင ္ သူရသည့္ ခြင့္ျပဳစားစရိတ္အားလုံးနီးပါးကို ု စုေဆာင္းခဲ႔သည္။ 
ဒုတိယေန႔တြင္လည္း အရသာရိွသည့္ စြပ္ျပဳရည္ကိသုာ မွာယူစားသုုံးၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ား 
စုခဲ႔ျပန္သည္။ တတယိေန႔တြငလ္ည္း အေတာ္အသင္႔ေကာင္းမြန္ၿပီး စရိတသ္ကသ္ာသည္႔ 
အစားအစာသာ မွာယူခဲ႔ၿပီး ပိုကု္ဆံအနညး္ငယ ္ ေခြ်တာခဲ႔သည။္ သားအႀကီးတို႔ကလည္း 
အငယ္ေလာက ္ အမ်ားႀကီး မေခြ်တာခဲ႔ေပမယ္႔ ေစ်းသကသ္ာသည္႔ အစားအစားမ်ားကုုိ 
မွာစားခ့ဲၾကသည္။ အစားအစာမ်ားအေပၚ သေဘာထား မတိုကဆ္ိုင္မႈမ်ား မျဖစ္ေတာ့ေပ။ 
မြန္တားနားသုိ႔ ဆကသ္ည္႔ ခရီးစဥတ္စ္ေလွ် ာကမ္ွာ ေပ်ာ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ညေနတြင္ မိသားစုအုားလံုုး 
အမဲသားစတိတ္မ်ားႏွင့္ ပုဇြန္တုပမ္်ားပင္ မွာယူစားေသာက္ႏုုိင္ခဲ႔ေသးသည္။ 

မိမိတို႔ကေလးမ်ားသည ္ သူတ႔ိုုဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုုးတြင္ အကန္႔အသတရ္ွာေဖြႏုုိင္သည္႔ 
၀င္ေငြအား မည္သုိ႔ သုံးစြဲရမည္ကိ ု ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းတစ္ခအုတြက ္
ေငြမ်ားစြာသံုးစြဲမိလွ်င ္  အျခားအရာမ်ားအတြက္ သုံးစြဲစရာေငြ နညး္သြားမည္။ တစ္ခုုရယူလွ်င္ 
တစ္ခုုစြန္႔လႊတ္လုုိကရ္သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင ္ ဤသေဘာတရားကုုိ ကေလးမ်ားအား 
သင္ၾကားေပးထားရန္လိုၿပီး မွန္မွနက္န္ကန ္ ေရြးခ်ယ္တတလ္ာေအာင္ လက္ေတြ႔က်င္႔သံုုးျခင္းျဖင္႔ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ေပးထားရန္ လိုပါသည္။ ေကာလိပ္ပညာေရးကုန္က်စရတိ္အား 
မည္သိုု႔တတႏ္ိုုင္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ရမညက္ို ု ပမာျပသင္ၾကားေပးျခင္းက သင္႔ကေလးအား 
ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ေငြေရးေၾကးေရးအေၾကာင္း သငခ္န္းစာေပးရန္ အေကာင္းဆုံး 
အခြင့္အလမး္ျဖစ္သည္။ 

ေကာလိပ္ပညာေရးစရိတ္အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ နည္း ၁ ခုမက ရွိပါသည္။ 
အေစာပုိင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားက ကေလးေမြးဖြားလုုိကသ္ည္ႏွင့္ 
ေကာလိပ္ေငြစုေဆာင္းမႈအစီအစဥ ္ စတင္လိုၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္က သင့္ကေလးမ်ားကုိ 
အတိုးေပၚဆင့္အတိုး (တိုုးရင္းေပါင္းအတိုုး)၏ အစြမ္းႏွင့္ စိတရ္ွည္ျခင္းမရွသည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးအေၾကာင္း သင္ျပေပးရန္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား 
ႀကီးျပင္းလာၿပီး ေငြရာွလာႏုုိင္သည့္အခါ သူတို႔၏၀င္ေငြမ်ားအား ေငြစုအစီအစဥသ္ုိ႔ ထည့္သြင္းရန္ 
တိုုကတ္ြန္းသင့္သည္။ ယင္းအစအီစဥ္အား ႀကိဳႀကိဳတငတ္င္ေငြစုေဆာင္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကိ ု
လက္ေတြ႔ျပသရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိငသ္ည္။ ငယစ္ဥ္ကတည္းက တစ္ပတ္လွ်င ္ ေဒၚလာအနညး္ငယ္ 
စုေဆာင္းျခင္းျဖင္႔ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ ေဒၚလာေသာင္းခ်ီၿပီး လကထ္ဲတြင္ရွလိာမည္ကုုိ 
နားလည္လာသည္႔အခါ ကေလးမ်ားအတြက္ စတိ္လႈပ္ရာွးစရာ ျဖစ္ပါလမိ္႔မည္။ ေငြစေုဆာင္းျခင္းမွာ 
တာ၀နယ္ူတတ္မႈႏွင့္ မိမိအနာဂတအ္ား မိမကိိုုယတ္ိုုင္ထိနိ္းေက်ာင္းျခင္းဆိုုသည္႔ အသိစိတဓ္ာတ ္
ရင္႔သနလ္ာရန္ ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းဟု ု ရႈျမင္လာပါလိမ္႔မည္။ အမွန္တကယ္ေတာ ့
ယင္းအရညအ္ေသြးအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမွာ ေကာလပိ္အတြက ္ စုုေဆာင္းသည့္ 
ေငြေၾကးမ်ားထက္ပင ္ပို၍တန္ဖိိုုးရွပိါသည္။ 

မိဘအခ်ိဳ႕က သူတို႔ကေလးမ်ားအတြက္ ေကာလပိ္ပညာေရးစရိတ ္ အျပည့္အ၀ေပးဖို႔ 
တာ၀န္ရွေိၾကာင္း ခယံူတတ္ၾကသည္။ ကေလးတစ္ဦးအား ေကာလိပ္အတြက ္ ေငြေရးေၾကးေရး 



တာ၀နက္င္းလြတခ္ြင္႔ေပးလိုုကသ္ည္႔အတြက ္ ပညာေရးကို ု ေကာင္းစြာေဇာက္ခ်ေလ႔လာႏုုိင္မည္၊ 
လူမႈေရးမ်ားမ်ားလုုပ္ၿပီး အေပါင္းအသင္း ၀င္ဆႏံိုုင္မည္႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးႏုုိင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ 
အႏၱရာယ္မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ေကာလိပ္အရြယ ္ ကေလးအား ေငြေၾကးတာ၀န္မယူေစပဲ 
ေက်ာင္းထားေပးျခင္းသည္ ကိုယ္႔တာ၀နက္ိုုယယ္ူသည္႔ အရည္အခ်ငး္ပါ က်ဆင္းေစသည္။ 
စာေရးသူမ်ားမွာ ေကာလပိ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ေနသည္႔အတြက ္ ေကာလိပ္တြင ္
ေက်ာင္းသားမ်ားစြာတုုိ႔သည္ အေပ်ာ္အပါးမ်ားတြင္သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ၿပီး သူတိုု႔မိဘမ်ား၏ 
စုုေဆာင္းေငြမ်ားကုုိ ျဖဳန္းတီးေနတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္သတင္းတစ္ပတ္၏ 
ေက်ာင္းတက္စာၾကည္႔ရက္မွာ  ၾကာသပေတးေန႔တြင ္ ၿပီးဆံုုးၿပီး တနလၤာညေနမွ ျပနစ္တတသ္ည။္ 
အတန္းအခ်ိဳ႕တြင္ အဆင္မေျပမႈအနည္ငယ ္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုုင္ေသာ္လညး္ ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားက 
အတန္းေအာင္ေနသေရႊ႕ကာလပတ္လံုုး သုိ႔မဟုတ ္ မိဘမ်ားက ေအာင္သညဟ္ ု ထင္ေနသေရႊ႕ 
ေက်ာင္းတြင္ အေပ်ာ္မပ်က္ ေနေနၾကေတာ႔သည္။ 

လူပုုဂၢိဳလ္တို႔သည ္ ကိုယု္ပိုုင္ေငြမ်ားကိုု ု တပါးသူတိုု႔၏ ေငြမ်ားထက္ ပို၍ ဆငဆ္င္ျခင္ျခင ္
သုံးစြဲၾကသည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း အတူတပူင ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ကုန္က်စရတိ္မ်ားအတြက ္ တစတိတ္ပိုုင္းတာ၀န္ယူရသည့္အခါ 
ပညာႀကိဳးစားသင္ယမူည ္ ျဖစသ္ည္။ ပထမစဥ္းစားနည္းက သင့္ကေလးမ်ားကုိ ငယ္ရြယ္စဥမ္ွာပင ္
ေငြစုုႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမး္မ်ားစြာကုုိ ဖန္တီးေပးၿပီး တစၿ္ပိဳင္နကတ္ညး္မွာပင ္
ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ ဖယ္ထားသည့္ ေငြႏွင္႔ ပညာသင္ဆုမ ွ ရရွိသည့္ ေငြတိုု႔ျဖင္႔ 
ေကာ္လိပ္တက္ရမညဟ္ု ု အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ နည္းသည္ျဖစေ္စ၊ 
မ်ားသည္ျဖစေ္စ သင္က စုစုေပါင္း ကုန္က်မႈ၏ တစ္၀က္သာ ေပးမည္။ ယငး္သိုု႔ေျပာဆိုထုားျခင္းျဖင္႔ 
သူတို႔တြင ္ ေငြရွာဖို႔၊ စုေဆာင္းဖို႔၊ မူလတန္းႏွင့္ အထကတ္န္းမ်ားတြင္ ထူးခြ်န္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုုိ႔ 
တြန္းအားျဖစ္ေစမည္ ျဖစသ္ည္။ ထိုု႔အျပင္ ေကာလပိ္ေက်ာင္းစရတိ္အား တတ္ႏုုိင္သမွ် ေခြ်တာေစၿပီး 
ေကာလိပ္တြင္လည္း အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားျဖစ္ေစမည ္ ျဖစ္သည။္ အဆိုုပါနည္းလမး္အား 
စာေရးသူတစ္ဦးက မိသားစုုတြင ္အသံုုးျပဳခဲ႔ၿပီး ေကာင္းစြာအလုုပ္ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ 

ေအာင္ျမငသ္ည္႔ ဘ၀ပိုုင္ဆုုိင္လာရန္အတြက ္ ပန္းတိုငမ္်ားသတ္မတွ္ျခင္း၊ ပန္းတိငု္မ်ားသုုိ႔ 
တကလ္ွမ္းႏုုိင္ရန ္ ႀကိဳးစားအားထုုတ္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားအတြက ္အသုံး၀င္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
မည္သိုု႔ေပးရမည္ကို ု သိနားလည္ျခင္း၊ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုအတြက္ ေငြစေုဆာင္းျခင္း၊ အက်ိဳးရွစိြာ 
ေငြကိုသုုံးစြဲျခင္းတိုု႔ႏွင္႔ မ်ားစြာဆက္စပေ္နသည္။ မိဘေကာင္းဆိုသညမ္ွာ ကေလးမ်ားကုိ 
ငယ္စဥက္ပင္ ယင္းကိယု္ရညက္ိုယေ္သြးမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုုုုိင္သည္႔ အတတ္လည္း ပါ၀င္သည္။ 
ထိုသုိ႔ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေပးရသည္မာွ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သလိ ု ေပ်ာ္စရာလည္း ေကာင္းသည္။ 
ေဘာဂေဗဒဆိုသညမ္ွာ ”ၿငးီေငြ႔စရာ သိပၸံပညာ”လို႔ ဘယသ္ေူျပာလဲ။ 
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အပိုင္း ၂။ စီးပြားေရးတုိးတက္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္ 
 
1. The leading contributors to the modern theory of growth presented here are Nobel 
laureate Douglass C. North and the late Peter Bauer. See P.T. Bauer, Dissent on 
Development: Studies andDebates in Development Economics (Cambridge: Harvard 
University Press, 1972); and D.C. North, Institutions, InstitutionalChange, and Economic 
Performance (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 
2. Tom Bethell, The Noblest Triumph (New York: St. Martin’s Press, 1998),10. 
3. For additional information, see John McMillan, Reinventing the Bazaar: A Natural 
History of Markets (New York, Norton, 2002),94-101. As McMillan points out, real 
privatization would havebeen preferred. Nonetheless, the policy Was still “the 
biggestanti-poverty program the world has ever seen” (see page 94). 
4. လူသားမ်ား အမဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တိရစၦာန္မ်ိဳးစိတမ္်ားစြာ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာကက္ြယသ္ြားသည့္ 
သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဥပမာ passenger pigeon ေခၚ ခိုတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေ၀လငါးမ်ားကုိ 
ဆီအတြက္ အဓိက ဖမ္းဆီးသကဲ့သုိ႔ ၎တို႔ကိလုည္း အသားစားရန္အတြက ္ ဖမ္းဆီးခဲ႔ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ခိုုမ်ားမွာ မ်ိဳးတုနု္းေပ်ာက္ကြယ္စျပဳေနသည္႔တိုုင္ေအာင္ အသားေစ်းကြက္တြင္ 
မေျပာပေလာက္ေသာ အေနအထားျဖစ္သျဖင္႔ ခိုုအသား ေစ်းႏႈန္းမွာ ထိ္န္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ ္ မ်ားမ်ားစားစားထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်ရန္ တြနး္အားေပးသည္႔အေနအထားအထိ 



တက္မလာခဲ႔ေပ။ ခိုုမ်ိဳးတုုန္းသြားျခင္းေၾကာင္႔ အသားရွားပါးမႈ ျပႆနာလည္း မျဖစ္ေပၚခဲ႔ေပ။ 
ထိုု႔ေၾကာင္႔ ယင္းခုိမ်ား လုံး၀ မ်ိဳးတုုန္းေပ်ာကက္ြယသ္ြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေ၀လငါးမ်ားကုိလည္း 
ဆီအတြက္မဟုတဘ္ ဲ အသားအတြက္သက္သက္သာ အႀကးီအက်ယ ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါက 
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Average tax rate - ပ်မ္းမွ်အခြန္ႏႈန္း - တစ္စုံတစဥ္ီး၏ ၀င္ေငြမွ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္႔ ရာခိုင္ႏႈန္း 
Balance budget - မွ်ေျခရသံုးမွန္းေျခ - အခြန္အခမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ ရေပါက္ရလမ္းမ်ားမွရရွိေသာ 
အစုိးရ၏ လကရ္ွိ၀င္ေငြသည္ အစိုးရ၏ လက္ရွအိသုးံစရိတ္မ်ားႏွင့္ မွ်ေျခရိွသည့္ 
ဘ႑ာေရးအေျခအေန 
Budget deficit - ဘတဂ္်က္လုိေငြျပမႈ - ကာလအပုိင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း၊ ပံုုမွန္အားျဖင္႔ 
ႏစွ္တစ္ႏွစအ္တြငး္၌ အစိုးရ၏ စစုုေပါင္း အသုံးစရတိ္သည္ အစုိးရ၏ စုစုေပါငး္ ၀င္ေငြထက္ 
ေက်ာ္လြနသ္ည့္ ေငြေၾကးပမာဏ 



Budget surplus - ဘတဂ္်က္ပိုေငြျပမႈ - ကာလတစ္ခုအတြင္း၊ ပံုုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္တစႏ္ွစ္အတြင္း၌ 
အစိုးရ၏ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြသည္ အစိုးရ၏ စုစုေပါင္း အသံုုးစရိတ္ထက္ေက်ာ္လြနသ္ည့္ 
ေငြေၾကးပမာဏ 
Capital flight - ေငြရင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း - အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အယုံအၾကည္ မရွိေတာ့သည့္ 
ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားက ႏုိင္ငံတစ္ခတုြင ္ လည္ပတ္ေနေသာ စေတာ့မ်ား၊ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အျခားပုိငဆ္ိုင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်၍ ယင္းမွရရွသိည္႔ ေငြမ်ားကိုု 
ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ ထုုတ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 
Capital formation - ေငြရင္းျဖစ္ေပၚမႈ - အနာဂတ္ကုနထ္တု္စြမ္းအားကိုု ျမငွ့္တင္ေပးႏုုိင္မည့္ 
အေဆာကအ္ဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
လုုပ္ငနး္သံုုးပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ုပ္ျခင္း။ အနာဂတ္တြင ္ လုုပ္သားမ်ား၏ ကုုန္ထုတုလ္ုုပ္မႈစြမ္းရည္ 
ျမွင္႔မားလာေစရန္အတြက္ လုုပ္သားမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား 
ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းတိုု႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 
Capital inflow  - ျပညတ္ြငး္သိုု႔ ေငြေၾကးစီး၀ငမ္ႈ - ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျပည္တြင္း 
စေတာ့မ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခစံာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေျခပစၥည္းမ်ားအား ၀ယ္ယူမႈေၾကာင္႔ 
စီး၀င္လာေသာ ေငြေၾကး 
Capital market - အရင္း/ေငြေၾကးေစ်းကြက္ - စေတာ့ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳသည့္ ေစ်းကြက္ေနရာမ်ားစြာကို ုကိုယု္စားျပဳေျပာဆုုိသည္႔ေယဘုယု် ေ၀ါဟာရ 
Capital outflow - ျပင္ပသုိ႔ ေငြေၾကးစီးထြကမ္ႈ - ျပညတ္ြင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားက ႏုိင္ငံျခား 
စေတာမ့်ား၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေျခပစၥည္းမ်ားအား ၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ 
စီးထြက္သြားေသာ ေငြေၾကး 
Competition - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ - ထုတလ္ုုပ္သမူ်ားႏွင္႔ သြင္းကုုန္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သမူ်ား စသည္႔ 
အုုပ္စုုမ်ားအၾကား စဥ္ဆက္မျပတ ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည္႔ ျဖစ္စဥ္။ ယင္းအုုပ္စု ု အသီးသီးတိုု႔သည ္
အရည္အေသြး၊ ေစ်းႏႈန္းႏွင္႔ ထုုတလ္ုုပမ္ႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ု ထည္႔သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ 
၀ယ္ယသူံုုးစြဲမည္႔သူမ်ားအား ပိုု၍ပိုု၍ေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖိုုး၊ အသံုုး၀င္မႈမ်ား ေပးႏုုိင္ရန ္
ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုရာတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းသိုု႔ ၀င္ေရာက္ႏုုိင္ခြင္႔ ရွိျခင္းပင္ျဖစသ္ည္။ 
ကုုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးေပးသြင္းလိုုသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေစ်းကြက္သိုု႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက ္ အစိုုးရမ ွ
ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခေံနစရာ မလိုုအပ္ျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ 
Compound interest - အတုိးေပၚဆင္႔တြက္ေသာ အတိုး / တိုးုရင္းေပါင္းအတိုုး - ယခငအ္တိုးေပၚသိုု႔ 
ထပ္မံေပးသည့္ အတိုး (ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ျပနရ္ေငြ)။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိုးသည ္ မူလေငြရင္းတြင္သာ 
မက အေစာပုိင္းကာလမ်ားမွ ရရွိခဲ႔ေသာ အတိုုးမ်ားေပၚ အတိုုးေပးသည္႔ ဆင့္ပြားအတိုးေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
Complements  - တြဲဖကက္နု္စည္မ်ား - အျခားကုနစ္ည္တစခ္ု၏ တန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ 
တြဲဖက ္ အသုံးျပဳႏုိငသ္ည့္ ကုန္စညမ္်ား။ ကုန္စည္တစ္ခ ု ေစ်းႏႈနး္တက္ျခငး္ေၾကာင့္ 



အျခားကနု္စည္တစ္ခအုတြကပ္ါ ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းေစၿပီး အလားတူ 
ယင္းကနု္စည္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ အျခားကနု္စည္အတြက္ ၀ယလ္ုိအားျမွင့္တက္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ သၾကားႏွင့္ ေကာ္ဖီတို႔သည္ တြဲဖကက္ုန္စညမ္်ား ျဖစ္ၾကသကဲ့သုိ႔ ရွဴးဖနိပ္ႏွင့္ 
ေျခအိတ္၊ အျမန္အစားအစာႏွင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ ရင္ပသူကက္ယ္ေဆး) 
Consumer price index (CPI) - စားသုံးသူေစ်းႏႈန္းအညႊန္း (CPI) - ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ေယဘုယု် 
အတကအ္က် ရည္ညႊန္းခ်က။္ အစိုးရထုတ္ျပနသ္ည့္ အဆိုုပါ ရညည္ႊန္းခ်ကသ္ည္ 
ကာလတစ္ခအုတြငး္ သာမာန္စားသုံးသူတစ္ဥးီက ၀ယ္ယသူည့္ စားသုံးကုနပ္စၥည္း ၀ယ္ယူစရိတက္ိ ု
အေစာပုိင္းကာလတစ္ခအုတြင္း စားသုံးကုနပ္စၥည္း ၀ယ္ယူစရိတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ျဖစသ္ည္။ 
Currency board - ေငြေၾကးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕  - (၁) အမ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခသံည့္ 
ေငြေၾကးႏွင့္ (ဥပမာ အေမရိကန ္ ေဒၚလာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္႔) ႏႈိင္းရသတ္မတွ ္တန္ဖိုးရွသိည့္ 
ေငြေၾကးထတု္ျပန္သည့္ (၂) သတ္မတွ ္ ႏႈန္းအတိုင္း ထုတ္ေ၀သည့္ ေငြေၾကးအျဖစ္ 
ဆကလ္ကလ္က္ခံရန ္ကတိျပဳသည့္ (၃) ထုတ္ေ၀ၿပီး ေငြေၾကးအားလံုးကိ ု၁၀၀ % က်ားကန္ေပးၿပီး 
အမ်ားကက်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခၿံပီး ေငြေၾကးအရ ဖြင့္ဆုိသည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေငြျဖစ္လြယသ္ည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိ ုထိန္းသမိး္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု။ 
Diversification - ျဖန္႔ၾကကရ္င္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွျခင္း - ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္အတ ူ ရွိတတသ္ည့္ 
စြန္႔စားမႈေလွ် ာ့နည္းေစရန္ မတူညသီည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စေတာ့၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ 
ကဲ့သုိ႔ အရာမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ စသည္တို႔တြင ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ။ 
Division of labour - လုပ္ငန္းခြဲေ၀ျခင္း - ကုန္စညတ္စမ္်ိဳး ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မတူကြဲျပားသည့္ လုပ္သားတစ္ဦးစီက စြမ္းေဆာင္သည့္ အသီးသီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ 
အလုပတ္ာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း နည္းစနစ္တစခ္ု။ 
Economic institution - စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း/ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား - စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမညဟ္ ု လမ္းညႊန္ေပးသည့္ တရားဥပေဒ၊ ေငြေၾကး၊ ေရာငး္ေရး၀ယတ္ာႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား။ 
Economies of scale - အေျမာကအ္မ်ား ထုတု္လုုပ္ျခင္း - အေရအတြက ္အႀကီးစား ထုတလ္ုပ္ရန္ 
အႀကီးစားစက္ရုံမ်ားကိ ု အသုံးျပဳသည့္အခါ ေပၚေပါက္သည့္ လုပ္ငန္း၏ တစ္ခုခ်င္း ကုန္က်မႈမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား။ 
Economizing behavior - စရိတ္က်ဥ္းတြက္ေျခကိုကလ္ုပ္နည္း - ျဖစ္ႏုိင္သမွ် စရိတ္နည္းနညး္ျဖင့္ 
ထူးျခားသည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရး ေရြးျခယ္မႈ။ စရိတ္က်ဥ္းတြက္ေျခကိကုလ္ုပ္နည္း၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ထုတလ္ုပ္စရတိ္ခ်င္းတူလွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းတို႔က 
အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးေပးသည့္ စနစ္ကိုသာ ေရြးျခယတ္တသ္ည္။ 
Equities - အစုရွယယ္ာပိုုင္ဆုုိင္မႈ - ကုမၸဏီတစ္ခုရွ ိ စေတာ့ရွယယ္ာမ်ား။ ယင္းရယွယ္ာမ်ားသည ္
ကုမၸဏီအား စုေပါင္းအမည္ေပါကပ္ိုငဆ္ိုင္မႈကိ ုကိုယ္စားျပဳသည္။ 



Equity mutual fund - အစစုပ္ယာမ်ားကုုိ ျဖန္႔က်က္ရင္းႏီွးျမွပႏ္ွံေပးသည္႔ အဖြဲ႔အစည္း - 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ား အစုစပ္ပါ၀င္ၿပီး ယငး္အစုတို႔ကိ ု စေတာ့မ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ 
အသုံးခ်သည့္ ေကာ္ပိုေရးရွငး္တစ္ခု။ အက်ိဳးတူေငြေၾကး အဖြဲ႕မ်ားသည ္
အေသးစားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသမူ်ားအတြက္ပင္ မတူသည့္စေတာ့မ်ား ျဖန္႔ၾကက ္ ပိုင္ဆိုင္ရန ္
ျဖစ္ႏုိင္ေစသည္။ 
Entrepreneur - စြန္႔ဦးတထီြငသ္ ူ - အမွန္ျဖစထ္ြန္းမည့္ အျမတ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဆန္းသစသ္ည့္ 
ခ်ဥ္းကပန္ညး္မ်ား၊ ထတု္ကုန္မ်ား အစမ္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စီမံကနိး္မ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ 
စြန္႔စားမႈစတင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွာေဖြရန ္ ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်သူ။ ေအာင္ျမင္သည့္ စြန္႔ဦး 
တီထြင္သတူစ္ဦး၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည ္အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိးုကိ ုတိုးတက္ေစသည္။ 
Exchange rate - ေငြလဲလယွ္ႏႈန္း - ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး တစ္ယူနစ္အတြက္ ျပည္တြင္းေပါကေ္စ်း။ 
ဥပမာ အဂၤလိပ္ေငြ တစ္ေပါင ္ ၀ယယ္ူရန ္ အေမရိကန ္ ၁.၅၀ ေဒၚလာက်သင့္လွ်င ္ ေဒၚလာ-ေပါင္ 
ေငြလွဲႏႈနး္သည္ ၁.၅၀ ျဖစ္သည္။ 
Exports - ပို႔ကုန ္ - ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား၀ယယ္ူသူမ်ားထ ံ ေရာင္းခ်သည့္ 
ကုန္စညမ္်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ 
Foreign exchange market - ႏိုင္ငံျခားေငြလဲွေစ်းကြက ္ - ႏိုငင္ံမ်ိဳးစံုမ ွ ေငြေၾကးမ်ားကုုိ 
ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ ေနရာ။ 
Gross domestic product (GDP) - စုုစုုေပါင္း ျပည္တြင္းထတု္လုပ္မႈ (GDP) - ကာလတစ္ခအုတြင္း 
ႏိုင္င ံ တစ္ခုတြင ္ ထုတလ္ုပ္သည့္ ကုနစ္ည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအားလုံးတို႔၏ 
ေနာကဆ္ံုုးအသုံးခ်/သံုုးစြဲခ်ိန ္(လကင္င္း အသုံးခ်ခ်ိန္မဟတု)္ တြင ္ေပါက္ေသာ ေစ်းကြက္တန္ဖိးု။ 
Incentives - မက္လုံး/ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား - လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ေမွ် ာ္မွနး္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး။ 
ယင္းတို႔သည္ (အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလွ်င္) အျပဳသေဘာေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ (လုပ္ေဆာင္ခ်ကေ္ၾကာင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစလွ်င)္ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည္။ 
Incentive structure - မက္လုံးတည္ေဆာကထ္ားမႈ ပုံစ ံ- လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစခ္ုကိ ုအားေပးရာတြင္ 
ကမ္းလမွ္းသည့္ အက်ိဳးခစံားခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ မတူေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ကိ ု
ရႈတ္ခ်ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဒဏ္ေပးစနစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား။ 
Import quota - သြင္းကနု္အေရအတြက ္ ကန္႔သတ္ခ်က ္ - ကာလတစ္ခုအတြင္း 
ႏိုင္ငံတစခ္အုတြငး္သုိ႔ တင္သြင္းမည့္ ကုန္စည္တစခ္ု၏ အမ်ားဆုးံတင္သြင္းခြင့္ အေရအတြက ္
သို႔မဟုတ ္တန္ဖိုးကိ ုသးီျခား ကန္႔သတ္မႈ။ 
Imports - သြင္းကုန ္ - ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ထတု္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္း၀ယ္ယသူူမ်ားက ၀ယ္သည့္ 
ကုန္စညႏွ္င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ 
Income transfer - ၀င္ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း - ေငြလက္ခသံမူ်ားက ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ 
မသကဆ္ိုုငဘ္ ဲ အစိုးရက တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငနး္မ်ားထ ံ ေပးသည့္ ေပးေခ်မႈမ်ား။ 
လူပုုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕အေပၚ အခြန္အခေကာက္ၿပီး အျခားပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစသ္ည္။ 



Indexed equity funds - ရညည္ႊန္းအစုစပေ္ငြေၾကးအဖြဲ႕မ်ား - (S&P 500 ကဲ့သုိ႔ေသာ) 
ညႊန္းကိနး္ရွသိည္႔ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မတွ္မ်ား အစုစုုုကို ုကိုု္င္ေဆာင္ျခင္း။ ယင္း၏ တန္ဖိုုးသည္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ညႊနး္ကိန္းအတိုုငး္ တသားတည္း အတကအ္က် ျဖစ္ပါသည္။ 
Inflation - ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ - ကုနစ္ည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အေထြေထြေစ်းႏႈနး္ 
ဆကတ္ိုကတ္က္ျခင္း။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္စဥ္တြင ္ တစ္ေဒၚလာကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကးတစ္ယနူစ္၏ 
၀ယ္ႏုုိင္စြမ္း က်ဆင္းသြားသည္။ 
Investment - ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ - လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အျခားေသာ အရငး္အျမစ္အပါအ၀င္ အရငး္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ ရင္ႏီွးျမွပ္ႏွံျခင္းေၾကာင္႔ 
ေငြပငေ္ငြရငး္ ရရွိႏိုုင္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
Investment goods - ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္စညမ္်ား - အနာဂတ္စးီပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ထြကေ္ပၚလာေစရန္ ရညရ္ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀ယ္ယသူည့္ သို႔မဟတု ္တညေ္ဆာကသ္ည့္ ကုန္စညမ္်ားႏွင့္/ 
သို႔မဟုတ ္ အေျခခံပံ့ပိုးမႈမ်ား။ ဥပမာအေနျဖင့္ ငွားရမ္းသည့္အိမ္မ်ား၊ စကရ္ုံမ်ား၊ သေဘၤာမ်ား 
သို႔မဟုတ ္လမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
“junk” bonds - အႏၱရာယ္ရွိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား - မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ 
တည္ေထာင္လည္ပတ္ေနျခင္း မရိွသည့္ လုပ္ငနး္မ်ားက ထတု္ေ၀ၿပီး စြန္႔စားမႈျမင့္မားသေလာက္ 
အတိုးႏႈန္းမ်ားမ်ား ကမ္းလွမ္းသည့္ စြန္႔စားမႈျမင့္မားသည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား။ 
Invisible hand principle. မျမင္ရသည့္လက ္ နိယာမ - လူတစ္ဦးခ်င္းတို႔က သူတို႔ကိုယ္ပိငု္ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေနစဥ္တြင ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုပုါ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေစသည္႔ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ား၏ လမ္းညႊနေ္ပးႏုုိင္မႈ။ 
Law of comparative advantage - ႏႈိင္းယွဥ္အားသာခ်က္ နိယာမ - တစ္ဦးခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ေဒသမ်ား သို႔မဟုတ ္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင္႔ ထုတလ္ုပ္မႈအား မည္သို႔ မ်ားမ်ားထုတ္လပု္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ 
ကုန္သြယ္မႈမ ွ အျပန္အလွန ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မည္သုိ႔ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိေစသည့္ နိယာမ။ 
ဤနိယာမအရ တစ္ဦးခ်ငတ္ို႔သည္ သက္သာစြာ (တစ္ခုုရရနအ္တြက ္အျခားတစ္ခုုအား စြန္႔လႊတရ္မႈ 
နည္းနညး္ျဖင္႔) ထုတ္လပု္ႏိုင္သည့္ ကုန္စညမ္်ားတြင္ အထူးျပဳလုုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ယငး္ကုန္စညတ္ို႔ကို 
လကလ္ႊတလ္ိုုက္ရသည္႔ တန္ဖိုုးမ်ားမည္႔ အျခားကနု္စည္မ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ၾကသည္။ 
Liquid asset - ေငြျဖစလ္ြယသ္ည့္ ပိုင္ဆိုငမ္ႈ - တန္ဖိုးေလွ်ာန့ည္းဆုံးရႈံးမႈမရွိဘ ဲ
၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအားအျဖစ္သို႔ လြယက္လူ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ ပိုင္ဆိငု္မႈတစ္ခု။ 
Loan able funds market - ေခ်းေငြရႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက ္ - စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား၊ 
အိမ္ေထာင္စမု်ား၏ ေငြေခ်းယူမႈ၊ ေခ်းငွားေပးမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ု ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေပးသည့္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေစ်းကြက္ကိ ု ေဖာ္ျပရန္ သုံးသည့္ ေယဘုယ်ေ၀ါဟာရ။ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၊ ေငြစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ေခ်းေငြအသင္းမ်ား၊ 
စေတာ့ႏွင့္ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္မ်ား၊ အာမခံကမုၸဏီမ်ားသည္ ဤေစ်းကြက္အတြင္း အေရးပါသည့္ 
ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 



Loss - ဆုံးရႈံးမႈ - ေရာင္းရေငြသည္ ကုန္စည ္ သုိ႔မဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခ ု ထုတ္လုပ္ပံပ့ိုးသည့္ 
ကုန္က်မႈကိ ုမကာမိလွ်င ္ယင္းမကာမိသည့္ ပမာဏ။ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည ္အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳကာ 
ထုတလ္ုပ္ႏုိင္သည့္ တနဖ္ိုးထက္ ေလွ်ာ့နည္းထတု္လုပ္မသိူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္တစခ္ု 
ျဖစ္သည္။ 
Marginal - ထပေ္ဆာင္းပမာဏ - လတတ္ေလာအေျခအေနတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ၏ု 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေ၀ါဟာရတစ္ခု။ ဥပမာ 
ထပ္ေဆာင္း/ထပ္တိုုးကနုက္်မႈသည ္ ထတု္လုပသ္ူ၏ လက္ရွိအေျခခအံေဆာကအ္ဦႏွင့္ 
ထုတလ္ုပ္မႈႏႈန္းအရ ထုတ္ကုနတ္စ္မ်ိဳးအတြက ္ထပ္ေဆာင္းအေရအတြက္တစ္ခ ု (ေနာကထ္ပ္တစ္ခု)ု 
ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ ထပ္ေဆာင္းကုနက္်မႈျဖစသ္ည္။ 
Marginal benefit - ထပ္တိုးုအက်ိဳးေက်းဇူး - ကနု္စည ္ သို႔မဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု၏ 
ေနာကထ္ပအ္ေရအတြက္တစ္ခ ု စားသုံးျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပရ္ပ္တစ္ခမု ွ လာသည့္ စုစေုပါင္းတန္ဖိုး 
သုိ႔မဟုတ ္အက်ိဳးေက်းဇူး ေျပာင္းလဲမႈ။ ယင္းက လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ သုံးသပ္သည့္ တစ္ဦးခ်င္းက 
ယင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ ဆႏၵရွိမည့္ အျမင့္ဆုံးပမာဏကိ ုထင္ဟပသ္ည္။ 
Marginal cost - ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မႈ - ထုတ္လပုမ္ႈတြင ္ ထပေ္ဆာင္းအေရအတြက္တစ္ခု 
ထုတလ္ုပ္မႈကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွ ျဖစ္ေပၚသည့္ စုစုေပါင္းကုနက္်မႈ အေျပာင္းအလဲ။ 
Marginal tax rate - ထပ္တိုုးအခြန္ႏႈန္း - အခြန္ေပးေဆာင္ထုုိက္မည့္ ထပတ္ိုုး၀င္ေငြ ေဒၚလာအေပၚ 
ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း။ ကိုယ္ေရးကိယု္တာဆုံးျဖတ္ခ်က ္ ခ်မတွ္ရာတြင္ သကဆ္ိုင္သည့္ 
ထပ္တိုုးအခြန္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
Market - ေစ်းကြက္ - ေရာငး္လိအုားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားတို႔ ျဖစ္ေစသည့္ ေရာင္းသူ၊ ၀ယသ္မူ်ား၏ 
ကုန္သြယ္ေရးစီစဥ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ သေဘာတရား။ 
 
Market forces - ေစ်းကြက္အားမ်ား - ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ေရာင္းသ၊ူ ၀ယ္သူမ်ားကိ ု
ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ား ညွိႏႈိင္းရန ္ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ အရႈံး၊ အျမတ္မ်ားမွ တဆင့္ ဆက္သြယ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ မက္လုးံမ်ား။ 
Monetary policy - ေငြေၾကးမူ၀ါဒ - အစိုးရက အမ်ိဳးသားေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ၊ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ေငြေၾကြးအေျခအေနကုိ ရည္ရြယ္ခ်ကရ္ွိရွိ ထနိ္းခ်ဳပ္ျခင္း။ ယင္းမူ၀ါဒသည ္
ေစ်းကြက္ဖလွယ္ျခင္းအတြက ္ပတ္၀န္းက်ငတ္စ္ခ ုတည္ေထာင္ေပးသည္။ 
Money - ေငြေၾကး - ၀ယ္သူ၊ ေရာင္းသူမ်ားက အမ်ားဆုးံအသုံးျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖလယွ္ေရး 
ၾကားခံျဖစသ္ည့္ ေပးေခ်ေရးဆုုိင္ရာ ပစၥည္း။ 
Money interest rate - ေငြေၾကးအတုိးႏႈန္း - ေငြေၾကးယနူစ္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာၿပီး ႏႈန္းထားနည္း 
အတိုးႏႈန္းဟ ု မၾကာခဏေခၚဆုိသည့္ အတိုးႏႈန္း။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကာလအတြင္း 
ေငြေခ်းငွားရာတြင္ ပကတိကုနက္်မႈကို ေဖာင္းပြေစသည္။ 



Money supply - ေငြေၾကးထုတလ္ုပ္မႈ - ေငြေၾကးထတု္လုပ္မႈ၊ ဘဏ္စာရင္းေငြေၾကးမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတစခ္တုြင ္ ခရီးသြား ေငြလက္မွတ္မ်ား ထတု္ေ၀မႈ။ ယင္းအရာမ်ားသည္ ၀ယယ္ူမႈမ်ားအတြက္ 
ေပးေခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးမ်ားအျဖစ္ သတ္မတွ္ႏုိင္သည္။ 
National debt - အမ်ိဳးသားေၾကြးၿမီ - အတိုးႏႈန္းေပးေသာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားပံုစံျဖင္႔ရွိသည္႔ 
အစိုးရတစ္ရပ္၏ ေၾကြးၿမီပမာဏ။ ရသုံးမွန္းေငြလ်ာထားခ်က္ ပိုေငြႏွင့္ လိုေငြမ်ား၏ 
စုေပါင္းသကေ္ရာက္မႈကိ ုထင္ဟပသ္ည္။ 
National income - အမ်ိဳးသား၀င္ေငြ (၀ါ) ႏိုုင္ငအံဆင္႔၀င္ေငြ - ကာလတစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ခ၏ု 
ႏိုင္ငံသားမ်ားက ရွာေဖြသည့္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ။ 
Nominal return - အမည္ခအံက်ိဳးအျမတ ္ - အေျခပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ျပန္ရသည္႔ 
ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ။္ အမွန္ျပန္ရေငြႏွင့္ မတူသည္က အေထြေထြ ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္း 
(ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ) ျခင္း မကာမိေပ။ 
Occupational licensing - လုပင္န္းလိုငစ္ငယ္ူရျခင္း - စီးပြားေရးလုပင္န္း၊ 
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုလပု္ကိငု္ရန ္ သို႔မဟုတ ္ အလုပ္အကိုင ္ တစ္ခခုုတြင္ လုပ္ကိုငရ္န္ အစိုးရထံမွ  
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန ္လုိအပ္ခ်က။္ 
Open markets - ပြင့္လင္းေစ်းကြက္မ်ား - ထုတလ္ုပ္ပံ့ပိးုသူမ်ားက အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားထံမ ွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန ္မလုိအပ္ဘ ဲ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ား 
Opportunity cost - တစ္ခုုအတြက ္ အျခားတစ္ခု ု လကလ္ႊတလ္ိုုက္ရျခင္း - တစ္ခုခုုုကိုု 
ေရြးျခယ္လိုကု္သည္႔အတြက ္ စြန္႔လႊတလ္ိုုက္ရသည္႔ အျခားေသာ တန္ဖိုးအရိွဆုံးေသာ ကုန္စည္ 
သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြကမ္ႈ။ 
Present value - လက္ရွတိန္ဖိးု - အနာဂတ္တြင ္ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြမ်ားထဲမွ အတိုုးႏႈန္းကိုု 
ႏႈတ္ယူၿပီးေနာက ္အနာဂတ္၀င္ေငြအစုုစုု၏ လကရ္ွိတန္ဖိုုး။ (ဥပမာ ယေန႔ ေငြ ၁၀၀ သည္ ေနာကႏွ္စ္ 
ေငြ ၁၀၀ ထက ္ ပိုုတန္ဖိုုးရွိသည္။ အေၾကာငး္မွာ ယင္း ၁၀၀ အား ဘဏ္တြင ္ အပ္ႏံွထားလွ်င္ 
အတိုုးရ၍ ေနာက္ႏွစ္တြင ္၁၀၀ မက ေတာ႔ေပ။)  
Personal income - ကိုယေ္ရးကိုယတ္ာ၀င္ေငြ - ျပည္တြင္းအိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ 
ေကာ္ပိုရိတ္မဟုတသ္ည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း၀ငေ္ငြ။ 
Pork-barrel legislation - ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈရရန ္ ႀကိဳးပမ္းသည္႔ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က ္ - 
ဆိုင္ရာအရပေ္ဒသမ်ား အက်ိဳးရွိေစေသာ္လည္း အမ်ားအျပားတုိ႔မွာ အခြန္ထမ္းသူတို႔က 
ေပးေခ်ရသည့္ အစိုးရကနု္က်သည့္ စီမံကိန္းမ်ား။ ပုံမွန္အားျဖင့္ စီမံကိနး္မ်ားတြင္ အက်ိဳးထက္ပိသုည့္ 
ကုန္က်မႈမ်ား ပါ၀ငသ္ည္။ အက်ိဳးခံစားရသည့္ စီရင္စုတစခ္အုတြငး္ ေနထိုငသ္ူမ်ားကမူ 
ကုန္က်မႈမ်ားစြာကုိ သူတို႔က ေပးေဆာင္ရသညမ္ဟတု္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔က အဆိုပါ စီမကံိန္းမ်ားကုိ 
လိုခ်င္ၾကသည္။ 
Portfolio - ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အစုရွယယ္ာ အစုုစုုု ု - တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းတို႔က 
ပိုင္သည့္ ပစၥည္းႏွင့္ ေငြေၾကးပုိငဆ္ိုင္မႈမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း။ 



Price ceiling - အျမင့္ဆုံးသတ္မတွ္ႏုုိင္သည္႔ ေစ်းႏႈန္း - ေရာင္းသမူ်ားက ကုန္စညတ္စ္ခ ုသုိ႔မဟုတ္ 
အရင္းအျမစ္အတြက ္ကနု္က်ႏုိင္သည့္ အစိုးရသတ္မွတ္ၿပီး အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း 
Price controls - ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား - အစုိးရက တင္သြင္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား။ 
ယင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္မ်ားက သတ္မတွ္မည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ေလွ်ာ့ႏုိင္ သို႔မဟတု ္
မ်ားႏုိင္သည။္ 
Price floor - ၾကမ္းခင္းေစ်း - ကုန္စည္တစ္ခ ုသို႔မဟုတ ္အရင္းအျမစ္တစခ္ုအတြက ္၀ယ္သူမ်ားက 
ေပးရမည့္ အစိုးရက သတမ္ွတ္ေပးထားေသာ အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း။ 
Private investment - ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ - တာရွညခ္ံပိုငဆ္ိုင္မႈမ်ားအျပင္ ကာလတစ္ခုအတြငး္ 
စေတာက့နု္စည္မ်ား (ကနု္စည္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ) အေပၚ (ႏႈန္းေသရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ) 
ပုဂၢလိကက႑သုံးစြဲမႈမ်ား စီးဆငး္မႈ။ ယင္းသုံးစြဲမႈမ်ားက အနာဂတတ္ြင ္ စားသုံးသူ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိ ုကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုမိုေပးစြမ္းေစႏုိင္မညျ္ဖစ္သည္။ 
Private property rights - ပုဂၢလိကပိုငဆ္ိုငမ္ႈအခြင့္အေရး - ပိုင္ရွင္ တစ္ဦး သို႔မဟတု ္
ပိုင္ရွင္အဖြဲ႕တစ္ခုက သီးျခားကိုငေ္ဆာင္ထားၿပီး ပိုင္ရွင၏္ ဆုံးျဖတ္ခ်ကအ္ရ အျခားသူမ်ားထံ 
လႊဲေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပိုင္ဆိငု္မႈအခြင့္အေရးမ်ား။ 
Productive resources - ကုန္ထတု္ႏုိင္စြမ္းရွသိည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား - ကုနစ္ည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ အေျခခံ ကရိိယာ၊ အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ လုပ္အား၊ ေျမႏွင့္ 
ဓာတသ္တၱဳမ်ားကဲ့သို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား။ 
Productivity - ကုန္ထတု္စြမ္းအား - ကာလတစ္ခုအတြင္း လုပ္တစဥ္ီး၏ ပ်မ္းမွ် ထုတလ္ုပ္မႈျဖစ္ၿပီး 
မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္နာရီအလပု္လပု္ခ်ိန္ျဖင့္ တုိင္းတာသည့္ ပ်မ္းမွ်ထတုလ္ုပ္အား။ 
Profit - အျမတ ္ - ထုတလ္ုပ္စရတိ္ထက ္ ပိုလွ်ံသည့္ ၀င္ေငြမ်ား။ ကုန္က်မႈတြင္ လုပ္ငန္းက 
ပိုင္ဆိုငသ္ည့္ ထုတလ္ုပမ္ႈမ်ားအပါအ၀င္ ထုတလ္ုပ္မႈ လုပင္န္းစဥတ္ြင ္ ပါ၀င္သည့္ အရင္းအျမစ္ 
အားလုံး၏ အခြင့္အလမး္ ကုန္က်မႈပါ၀င္သည္။ ထုတလ္ုပ္သည့္ ကုန္စည ္ သို႔မဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
တန္ဖိုးသည ္ ယင္း ထုတလ္ုပ္မႈအတြက ္ လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုန္က်မႈထက္ 
ႀကီးမားသည့္အခါမွသာ အျမတ္ ျဖစေ္ပၚသည္။ 
Public choice analysis - ျပညသ္ူ႔ေရးရာေရြးျခယ္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က ္ - အစုိးရမ်ားကဲ့သုိ႔ 
စုေပါင္းစနစ္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေပၚေပါက္ပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပေ္ဆာင္ပုံကိ ုသက္ေရာက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္မႈ ေလ့လာျခင္း။ ေယဘယု်အားျဖင့္ ေဘာဂေဗဒ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
သင္ၾကားေလ့လာနည္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးသပိၸံအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။ 
Quota - အေရအတြကက္န္႔သတ္ခ်က ္ - တငသ္ြင္းႏုိင္သည့္ ကုန္စညတ္စ္ခု၏ အေရအတြကအ္ေပၚ 
ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု။ 
Random walk theory - ျဖစ္ခ်င္သလုုိ ျဖစမ္ည္ဟု ု ယူဆသည္႔ သီအုိရီ - လတ္တေလာ 
စေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ားက အနာဂတက္ာလအတြက္ ရရွထိားေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလကမ္်ားအားလံုးကိ ု ထင္ဟပ္ေနၿပီး ျဖစသ္ည္ဆိသုည့္ သီအိုရီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 



အနာဂတ္စေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈကိ ု ႀကိဳတငခ္န္႔မွန္းမရသည့္နည္းျဖင့္ ေစ်းႏႈနး္မ်ား 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစမည့္ မထင္မတွ္ဘ ဲရုတတ္ရက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားက ဆုံးျဖတ္ပါလမိ့္မည္။ 
Rational ignorance effect - ယုုတၱကိ်က် လ်စ္လ်ဴရႈမႈ ရလာဒ္ - လူတို႔က သူတို႔၏ 
တစ္ဦးခ်င္းမဲမ်ားအား အဆံုုးအျဖတ္မေပးႏုုိင္သည္႔ မဲျပားမ်ားဟုု ထင္မွတသ္ည္႔အတြက္  
မဲေပးသူမ်ား၏ အသိအျမင္ကင္းမဲ့မႈ၊ ရိုုးအမႈ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည ္ မဲေပးရာတြင္ အသိရွိရွိျဖင္႔ 
ဆံုုးျဖတ္မဲေပးႏိုုင္ရန္အတြလက ္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား သိရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန ္
မက္လုံးအနည္းငယ္ရွသိည္။ 
Real interest rate - ပကတိအတိုးႏႈန္း - ေငြေၾကး ေဖာငး္ပြမႈကိ ုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး အတိုးႏႈန္း။ 
ေခ်းငွားသူအတြက ္ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပကတ ိကုန္က်မႈကိ ုညႊန္ျပသည္။ 
Recession - စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း - အမွန/္ပကတ ိအၾကမ္းဖ်င္း ျပည္တြင္းထတု္လုပ္မႈ (real 
GDP) က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲႏ့ႈန္းျမင့္တက္ျခင္းျဖင့္ သတ္မတွ္သည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ က်ဆင္းျခင္း။ လက္ေတြ႕စညး္မ်ဥ္းတစ္ခုအရ ေဘာဂေဗဒပညာရငွ္မ်ားက 
အၾကပ္အတည္းကိ ုပကတ ိGDP က်ဆင္းသည့္ အက်ိဳးဆက္ႏွစ္ခုအျဖစ္ သတ္မတွ္ဖြင့္ဆုိသည္။ 
Rent seeking - မူ၀ါဒ အျမတ္ထုတုျ္ခင္း - ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဥးီခ်ငး္အလုုိက္၊ အက်ိဳးတူအုပု္စုုမ်ားအလိုကု္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒအား ၎တိုု႔အတြက ္ တိုကရ္ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ၀္ုိက္၍ျဖစ္ေစ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိေစမည့္၊ 
အက်ိဳးရွိေစမည္႔ ျပညသ္ူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒျဖစ္လာေအာင္ ပံုုေဖာ္သည္႔၊ ျပနလ္ည္ျပငဆ္င္သည္႔ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား။  
Resource - အရင္းအျမစ္ - စီးပြားျဖစ္ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ 
သြင္းအားစုတစ္ခု။ ေျမ၊ လုပ္အား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားမွာ 
ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူ႔သမိုင္းမွာမိမိတို႔လိုလုားေသာ အရာ၀တၱဳ၊ ပစၥည္းမ်ားရရိွရန္အတြက္ 
အကန္႔အသတ္သာရရိွႏုုိင္ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ေျပာင္းလဲထုုတလ္ုုပ္ယူရသည္႔ 
ရုုန္းကနလ္ႈပရ္ွားမႈပင ္ျဖစသ္ည္။ 
Rule of law - တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး - လူပုဂုၢိဳလ္အသီးသီးသည ္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ 
ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင ္ လိုုကန္ာေနထုုိင္ရမည္ဆိုု္သည္႔ နားလညသ္ေဘာေပါက္မႈ။ 
ဥပေဒတစ္မ်ိဳးတည္းရွမိွသာ ကိုုယတ္ုုိင္မလိုုက္နာနိုုင္သည္႔ ဥပေဒမ်ားအား ျပဌာန္ျခင္းကို ု
တားဆးီေပးသည္။ 
Saving - စုေဆာင္းျခင္း - စားသုံးမႈတြင ္ မသုံးစြဲသည့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၀င္ေငြ၏ 
တစိတတ္ပိုငး္ေငြ။ 
Scarcity - ရွားပါးျပတ္လပ္မႈ - သဘာ၀က ေပးႏုိင္သညထ္က ္လတူို႔က ကုန္စည္တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ ္
အရင္းအျမစ္တစ္မ်ိဳးအား ပိုမိုရလိသုည့္ အေျခအေန။ မိမိတို႔ တန္ဖိုးထားသည့္ အရာအားလုုံးနီးပါးမွာ 
ရွားပါးပါသည္။ 



Secondary effects - ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ား - လကင္င္းအားျဖင္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုု 
သိရွိေဖာ္ထတု္ႏုုိင္စြမ္းမရွပိ ဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္ခ်ိနတ္န္မ ွ သိရွိခံစားရသည့္ 
စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲတစ္ခု၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား။ 
Shortsightedness effect - အေ၀းမႈန္ျခငး္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးရလာဒ္ - 
ျပည္သူ႔ပိုုင္က႑သည ္ ၁) တြကခ္်က္ရန ္ ခက္ခဲသည္႔ အနာဂတ ္ ကုုန္က်မႈမ်ားကိုု ေဘးခ်ိတ္၍ 
လက္ငငး္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ု အသားေပး ေျပာဆိုုေသာေၾကာင္႔ ၂) လက္ရွကိုုနက္်မႈမ်ားကိုသုာ 
တြငတ္ြငေ္ျပာၿပီး မျမင္သာသည္႔ အနာဂတ ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ု လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာေၾကာင္႔ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ုလြဲမာွးစြာ အသံုုးခ်ျခင္း။ 
Special interest issue - အထူးအက်ဳိးစီးပြားျပႆနာ - တစ္ဦးခ်င္းကုန္က်မႈ အနည္းငယစ္ီကို 
မဲေပးသူမ်ားစြာထံ က်သင့္ေစသည့္အခါ တစ္ဥးီခ်င္းအက်ိဳးအျမတ္ မ်ားျပားစြာသည္ 
အက်ိဳးတူစုစည္းထားသည့္ လူနည္းစထုံ ေရာက္ရွေိစသည့္ ကိစၥတစ္ခု။ 
Standard and poor’s (S&P) 500 - စေတာ့ေစ်းကြက ္တစ္ခုလုံးကို ု စုေပါင္းကိယု္စားျပဳသည္ဟ ု
မွတ္ယူၿပီး ေရြးျခယ္ထားသည့္ စေတာ့ရယွ္ယာ ၅၀၀ အစု။ အေမရကိန္စေတာ့တန္ဖိုး၏ ၇၀% 
ေက်ာ္သည ္S&P ၅၀၀ တြင ္ပါ၀င္သည။္ 
Substitutes - အစားထုိးပစၥည္းမ်ား - အသုုံးျပဳမႈပံုုစံတူသည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား။ ကနု္ပစၥည္းတစခ္ု 
ေစ်းတက္လာသည႔္အခါ အျခားကုုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏ ၀ယ္လိအုားတက္ၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခ ု
ေစ်းက်သည္႔အခါ အျခားကုုန္ပစၥည္းတစ္ခုု၏ ၀ယ္လိုအားက်လာသည္။ (ဥပမာ ဟမဘ္ာဂါႏွင့္ တာကို၊ု 
ေထာပတ္ႏွင့္ မက္ဂရင္း၊ ခ်က္ပလကက္ားႏွင့္ ဖို႔ဒ္ကား) 
Surplus - ထုတလ္ုပ္မႈပိလုွ်ံျခင္း - လက္ရွေိပါက္ေစ်းအရ ကုုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအား 
ကုန္ထတု္လပု္သူမ်ားက ေရာင္းရနက္မ္းလမွ္းသည့္ အေရအတြက္၊ ပမာဏသည ္ ၀ယ္သူမ်ားက 
၀ယ္ယူမည့္ အေရအတြက၊္ ပမာဏထက ္ မ်ားျပားေနသည့္ အေျခအေန။ ေစ်းႏႈန္းက်လာလွ်င္ 
ပိုလွ်ံေနသည္႔ ကုုန္ပစၥည္း မရွိေတာ႔ေပ။ 
Tariffs - သြင္းကုန္ခြန္မ်ား - ႏိုင္ငံတစခ္ုအတြင္း တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ စညး္ၾကပ္သည့္ 
အခြန္တစ္ရပ္။ 
TIPS (Treasury Inflation-Protected Security) - ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ု ကာမိေစေသာ 
အေမရိကန ္ ဘ႑ာေရးဌာန၏ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား - အဆိုပုါ ေငြေၾကးသက္ေသခစံာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ု လိုုက္၍ အရင္းႏွင္႔ အတိုုးကပူြနမ္်ားကိုု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးသျဖင္႔ 
အမွန္အက်ိဳးအျမတ္ကို ုထိခိုုက္စရာမရွိေတာ႔ေပ။ TIPS မ်ားကို ုအေမရိကနျ္ပည္ေထာင္စုုတြင ္၁၉၉၇ 
ခုုႏွစ္မ ွစတငထ္ုုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။  
Trade deficit - ကုနသ္ြယေ္ရးလိေုငြ - ႏိုုငင္ံတစ္ခုု၏ သြင္းကုန္တန္ဖိုးက ပို႔ကုန္တနဖ္ိုးထက ္
ပိုုမ်ားသည္႔ ရရွိလာသည္႔အႏႈတတ္န္ဖိးု ကြာဟခ်က္။ 
Trade surplus - ကုန္သြယ္ေရးပိုေငြ - ႏုုိငင္ံတစ္ခုု၏ပို႔ကုန္တနဖ္ိုုးက သြင္းကုန္တနဖ္ိုးထက္ 
ပိုုမ်ားသည့္အခါ ရရွိလာသည္႔ အေပါင္းတန္ဖိုး ကြာဟခ်က္။ 



Transaction cost - ေရာင္း၀ယ္မႈကုနက္်စရိတ ္ - ကုန္စည ္ သို႔မဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရွာေဖြျခင္း၊ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းျပဳလုပု္ရန္အတြက္ စိုုက္ထုတု္ရသည့္ အခ်ိန္၊ 
ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုုနက္်မႈမ်ား။ 
Venture capitalist - ေငြရင္းစုိက္ထသူ ူ - အလားအလာေကာင္းေသာ စီးပြားေရးစိတ္ကးူမ်ားရိွေသာ 
စြန္႔ဦးတီထြငသ္ူမ်ားအား ေခ်းေငြမ်ား စိုကထ္ုတ္ေပးသည္႔အလုုပအ္ား အထူးျပဳလုပက္ိုငသ္ည့္ 
ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွုပ္ႏံွသူ။ ယငး္စိတ္ကူးတို႔သည ္ အလ်င္အျမန္ စီးပြားျဖင္ႏုုိင္သည္႔ 
အလားအလာရိွေသာ္လည္းဆံုုးရံႈးႏုုိင္သည္႔ အႏၱရာယ ္ အလြန္ျမင္႔မားေနသည္႔အတြက ္
ပုုဂၢိလိကစီးပြားေရးဘဏမ္်ားမွ ေခ်းေငြမထုတု္ေပးေပ။ 
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