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ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေနေခ်းေငြလုိအပ္သူမ်ားကုိ အေသးစားေခ်းေငြထု
တ္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး အတြက္ 
OPIC လက္မွတ္ေရးထုိး

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ - အေမရိကန္အစုိးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအကူအညီေပးေရးအ
ဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (OPIC) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေက်းလ
က္ေနေခ်းေငြလုိအပ္သူမ်ား အဓိကအားျဖင့္ ဧကနည္းလယ္သမားမ်ား အတြက္ အေသးစားေခ်းေငြေ
ထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈သန္းကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္ကုိ Proximity Finance ႏွင့္ 
ယေန႔ေရးထုိးလုိက္ပါသည္။ အဆုိပါစာခ်ဳပ္ကုိ OPIC အႀကီးအကဲ အဲရစ္ဂ်ဳန္းစ္၊ Proximity Designs 
အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဂ်င္မ္တုိင္လာႏွင့္ Proximity Finance ၏ ဘ႑ာေရးအႀကီးအကဲ ေဒၚစိမ္းႏြ
ယ္ဦးတုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ Proximity Finance ၏ ကာလရွည္ၾကာလက္တြဲဖက္အ
ဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေသာ Skoll Foundation ကလည္း ပူးတြဲေထာက္ပ့ံေငြပမာဏထဲတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း
အေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္းရန္ပုံေငြ ေဒၚလာ ၂သန္းကုိ ထည့္သြင္းပ့ံပုိးေပးထားသည္။
ျမန္မာ့လယ္ယာက႑တြင္ တုိင္းျပည္ရိွစုစုေပါင္း လုပ္သားအင္အား၏ ၆၀% ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိ
င္လ်က္ရိွၿပီး လယ္ယာက႑ထုတ္ကုန္တန္ဖုိးသည္ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖုိး (GDP) ၏ 
ခန္႔မွန္းေျခ ၃၀%မ်ွ ရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူတုိ႔ ေခ်းေငြရရိွရန္ အခက္အခဲရိွေနျခ
င္းေၾကာင့္ လယ္ယာက႑တုိးတက္ေရးကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ တရားဝင္ဘ႑ာေရးဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ားမရရိွျခင္းေၾကာင့္ ေခ်းေငြရယူသူမ်ားသည္ တရားမဝင္ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ အတုိးႏႈန္းႀကီးႀ
ကီးျဖင့္ ေခ်းယူရျခင္း၊ ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ လယ္ယာႏွင့္ အျခားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေပါင္ႏံွကာေခ်းေငြရ
ယူရျခင္းျဖင့္ အရင္းအႏီွးမ်ားကုိ ဖန္တီးၾကရသည္။ 
Proximity Designs ၏ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ Proximity Finance သည္ ဧကနည္း
လယ္သမားမ်ားတြက္ လုိအပ္ေသာေခ်းေငြမ်ားကုိ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရိွကာ ေက်းလက္ေနျပည္
သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ လူမႈေရးအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ကြန္ရက္မွ
တဆင့္ အထူးေခ်းေငြမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး  ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေကာ
က္ယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွေသာ Proximity သည္ လက္ရိွတြင္ ေခ်းေငြလိုအပ္ေနေသာ 
အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ကာ လာမည့္ငါးႏွစ္တာကာလတြင္ ယင္း
ပမာဏ၏ ႏွစ္ဆရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ကုိ ေခ်းေငြအႀကိမ္ေရေပါင္း ၁သန္းနီးပါး ထုတ္ေ
ခ်းေပးႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွထားေသာကာလအတြင္း OPIC ၏ ဘ႑ာေရးအေထာ
က္အပ့ံျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ကုိ ထပ္မံပ့ံပုိးေပးႏိုင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ 
Skoll Foundation ႏွင့္ OPIC ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ပူးတြဲဘ႑ာေရးသေဘာတူညီခ်က္
သာဓကတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ မတူညီေသာအရင္းအႏီွး
မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္အသုံးခ်သည့္ ဆန္းသစ္ေသာရန္ပုံေငြပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
ဆန္းသစ္ေသာအစီအမံမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ ယခုပုံစံေၾကာင့္ Proximity ၏ အႀကီးမားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ



ဆန္းသစ္ေသာအစီအမံမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ ယခုပုံစံေၾကာင့္ Proximity ၏ အႀကီးမားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ
မႈကုိ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွေစခဲ့ပါသည္။ ယင္းပမာဏသည္ ယခင္က အႀကီးမားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွခဲ့ေသာပ
မာဏထက္ သုံးဆပုိမုိမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ OPIC ၏ ကတိကဝတ္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ ေဖာက္သည္ထ
က္ဝက္ေက်ာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အက်ဳိးျပဳေသာ စီမံခ်က္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေ
ပးေနသည့္ 2X Women’s Initiative အစီအစဥ္ကုိလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 
“လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအျဖစ္ လက္ရိွတည္ရိွေနဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ပုဂၢလိက
က႑တုိးတက္ေရးကုိ ကူညီေပးသြားဖုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္” ဟု 
အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္က ေျပာသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ ထြန္းသစ္စေဈးကြက္က 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူေတြကုိ OPIC ကူညီေထာက္ပ့ံေပးလာတာ ႏွစ္ေပါင္း၅၀နီးပါးရိွပါၿပီ။ ပုဂၢလိက
က႑န႔ဲလက္တြဲလုပ္ကုိင္ၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း ပုဂၢလိကက႑ကုိခုိင္မာရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ 
OPIC ရ႕ဲ လုပ္ငန္းပုံစံက ျမင္ေတြ႕ေနက်ျဖစ္တဲ့ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြကအစုိးရေတြရ႕ဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံ
န႔ဲေတာ့ ကြဲလြဲေနတာ အမွန္ပါပဲ။”
“ထြန္းသစ္စ ေဈးကြက္ေတြမွာ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္တ့ဲ ဘ႑ာေရးစနစ္ဟာ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြအတြ
င္းမွာ တုိးတက္လာခ့ဲေပမ့ဲ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာရိွတ့ဲ ေက်းလက္လူထုအေနန႔ဲကေတာ့ အထူးသျဖင့္ သူ
တုိ႔တစ္ေတြရ႕ဲ ထူးျခားတ့ဲ လုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ တရားဝင္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြက ဝန္ေဆာ
င္မႈအျပည့္အဝ မေပးႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု OPIC ၏ ယာယီဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ေဒးဗ
စ္ ဘုိဟီဂ်န္က ေျပာပါသည္။ “သူတုိ႔အတြက္ အတုိးႏႈန္းနည္းနည္းန႔ဲ ေခ်းေငြေတြကုိ တုိးခ်႕ဲထုတ္ေခ်းေ
ပးျခင္းအားျဖင့္ OPIC ရ႕ဲ Proximity န႔ဲ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ဧကနည္း လယ္သမားမ်ားကုိ သူ
တုိ႔လယ္ေတြ အထြက္တုိးလာေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္သလုိ သူတုိ႔လုပ္ငန္းကုိလည္း တိုးခ်႕ဲႏုိင္လာေအာ
င္လည္း လုပ္ေပးႏုိင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရပ္ရြာေတြလည္း စည္ပင္ဝေျပာလာေစမယ္” ဟု သူကေျပာ
ပါသည္။
“ေလာေလာဆယ္ တရားဝင္ ေငြေခ်းက႑က အျပည့္အဝ ထုတ္ေခ်းမေပးႏုိင္ေသးတ့ဲ စြန္႔ဦးတီထြင္
လယ္သမားေတြအတြက္ အႀကိမ္ေရတစ္သန္းနီးပါးေလာက္ကုိ Proximity Finance ကေန လာမယ့္ 
ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ထုတ္ေခ်းသြားပါမယ္” ဟု Proximity Finance ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဟက္ဗ
စ္ဆန္းဘာ့ဂ္က ေျပာပါသည္။ “ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈဟာ OPIC န႔ဲ Skoll Foundation တုိ႔အေနန႔ဲ ဒီပန္းတုိ
င္ကုိတက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတ့ဲ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ ဆန္းသစ္မႈရ႕ဲ စံနမူ
နာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပူးတြဲရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဟာ အနာဂတ္မွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြလုပ္တာမွာ အမ်ားႀကီးပုိၿ
ပီး ထိေရာက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” ဟု သူကေျပာပါသည္။

*****
OPIC 
ႏ ိ ုင္ငံျခား ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္ပုိေရးရွင္း (Overseas Private Investment Corporation: 
OPIC) သည္ မိမိေျခေထာက္ေပၚတြင္ မိမိဘာသာရပ္တည္ေနေသာ အေမရိကန္ အစုိးရဌာနျဖစ္ၿပီး 
ထြန္းသစ္စေဈးကြက္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုပ္ကုိင္ရာ၌ အကူအ
ညီေပးပါသည္။  ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ OPIC သည္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွ
င့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ စီမံေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုိအပ္သ
ည္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ထြန္းသစ္စေဈးကြက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ အားေ
ပးကူညီသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားကုိ 



ပးကူညီသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားကုိ 
အားေပးျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ေဈးကြက္သစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေျခကုပ္ရေစရ
န္၊ ဝင္ေငြသစ္ရေစရန္၊ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ အလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခြင့္အလမ္းသ
စ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ OPIC က ကူညီေပးပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြေၾကးအရလ
ည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆံုးရံႈးႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ အာမခံေၾကးအရလည္းေကာင္၊ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ
မႈ ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ၍လည္းေကာင္း OPIC သည္ ယင္း၏တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာ
င္လ်က္ရိွပါသည္။
ကမၻာတစ္ဝန္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအသစ္မ်ား လုပ္ကုိင္လုိေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းတုိးခ်႕ဲလုိေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ OPIC ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ယ
င္း၏လုပ္ကုိင္ေပးမႈမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္အေျချပဳအခေၾကးေငြ ေကာက္ယူေသာေၾကာင့္ OPIC သည္ 
မိမိေျခေထာက္ေပၚတြင္ မိမိဘာသာရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးရယူစရာ မလုိ
ပါ။ OPIC ၏ လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံတကာက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပ
ည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္အကုိင္ဆံုးရံႈးျခင္းလည္း မျဖစ္ေစရပါ။

Proximity Designs
Proximity Designs သည္ ဆုတံဆိပ္မ်ားရရိွထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစုိက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေ
ရးလုပ္ငန္္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး၊ ဝင္ေငြတုိးတက္ေစမည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိ
ယ္တိုင္ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ကုိယ္ထူကုိ
ယ္ထစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္စိတ္ဓာတ္ကုိ ကူညီျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရိွသည္။ လုပ္ငန္းကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ျပီး ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ေတာင္သူမိသားစုမ်ား စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစရ
န္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးနည္းပညာ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေခ်းေငြလုပ္ငန္း တို႔ ပါဝင္သည့္ 
ျမန္မာ့အၾကီးဆုံးစုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာမ႑ိဳင္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ
မ႑ိဳင္မွတစ္ဆင့္ လက္ရိွဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ ေတာင္သူေပါင္း ၅၅၀၀၀၀ အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ေတာင္သူ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရိွသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ အထိ ပုိမိုရရိွလာျပီး ၎ပမာဏသည္ တစ္ေ
န႔လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ေဒၚလာေအာက္သာသုံးစြဲေနႏိုင္သည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဘဝအေျပာ
င္းအလဲကုိျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏတစ္ခုျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ Proximity Designs ၏ စီးပြား ေရးလုပ္ ငန္ းခြဲတစ္ ခုျဖစ္ သည္ ့ Proximity 
Finance သည္ ဧကနည္ း ေတာင္ သူမ်ားအတြက္ အလြန္ လုိအပ္ လ်က္ ႐ိွသည္ ့ ျပန္ ဆပ္ ရန္ လြယ္ 
ကူ ေသာ ေခ်း ေငြမ်ားကုိ စတင္ မိတ္ ဆက္ ခ့ဲသည္ ။ ေက်းလက္ေနမိသားစုမ်ား၏ မတူညီေသာလုိ
အပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အတုိးႏႈန္းနည္းနည္းႏွင့္ေခ်းေငြပုံစံမ်ားကုိ ေပး
အပ္လ်က္ရိွၿပီး ၎တို႔မွာ သီးႏံွေခ်းေငြ၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေခ်းေငြ၊ ေမြးျမဴေရးေခ်းေငြႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေခ်းေငြတို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထူးျခားသည့္ေခ်းေငြပုံစံေလးခုသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမိ
သားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မႈရိွေစရန္၊ 
အတိုးႏႈန္းျမင့္မားသည့္ေခ်းေငြမ်ားကုိေခ်းယူျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ပုိမုိျမင့္မားေကာင္းမြန္သည့္  ေငြေၾကးဆို
င္ရာအေျခအေနတစ္ရပ္ဆီသုိ႔ တိုးတက္လာေစရန္ကူညီေပးလ်က္ရိွသည္။



င္ရာအေျခအေနတစ္ရပ္ဆီသုိ႔ တိုးတက္လာေစရန္ကူညီေပးလ်က္ရိွသည္။

###ၿပီး###


