
Green Finance (အစမ်ိ်းရ ောင် ဘဏ္ဍောရ ်း)

ဖြစ ်ပ်ရလေ့လောမှု - ဘဏ်မ ော်း ၊ ရြောကသ်ညမ် ော်းနငှေ့် ပစစည််းရပ်းသငွ််းသမူ ော်းကိို ခ ိတဆ်ကဖ်ခင််း

Implemented By



သရဘောတ ော်း - ဘဏ်မ ော်း၊ ရြောကသ်ညမ် ော်းနငှေ့် ပစစည််းရပ်းသငွ််းသမူ ော်းကိို
ခ ိတဆ်ကဖ်ခင််း

ဘဏမ်  ျား -
င ွေင ကျားင  ကပ် ံ့ခြ ျ်ား

ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားမှ

ပစ္စညျ်ားကရိိယ မ  ျားငပျားအပ်ပ်ခြ ျ်ား

င  ကသ်ညမ်  ျားမှ င ွေင ကျားန ှံ့်

ပစ္စညျ်ားကရိိယ မ  ျားရရိှခြ ျ်ား

=>

ရြောကသ်ညမ် ော်း၏
ညွှန််းဆိိုခ ကမ် ော်း ယဖူခင််းနငှေ့်
(အစမ်ိ်းရ ောင)် နည််းပညောအရပေါ်
အကကြံဥောဏ် လကခ်ြံ ယဖူခင််း

အစမ်ိ်းရ ောငန်ည််းပညော

နငှေ့် ပြံေ့ပိိုရပ်းအပ်သမူ ော်း
ကိိုအကကြံဥောဏ်ရပ်းဖခင််း => <=

၄င််းတိို ေ့၏ ထိုတက်ိုန်
မ ော်းကိို ဖမြှငေ့တ်င ်န်
အခွငေ့အ်လမ််း
 ယနူိိုငဖ်ခင််း



ရေဟစနစတ်ိို်းတကမ်ှုအတကွ် အော်းလြံို်းအက ိ ်းအဖမတမ် ော်းစွောရိှရစ န် ြန်တ ်းဖခင််း

ငေဟစ္နစ္် တိ ျားတကခ်ြ ျ်ား

ဘဏမ်  ျားအပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတရ်ရိှငစ္ခြ ျ်ား

င  ကသ်ညမ်  ျားအပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတရ်ရိှငစ္ခြ ျ်ား

ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားအပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတရ်ရိှငစ္ခြ ျ်ား

စ္ ျားပွေ ျားငရျားအပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတရ်ရိှငစ္ခြ ျ်ား



အက ိ ်းစ ်းပွော်းမ ော်းကိို ခ ိန်ဆကကညေ့ဖ်ခင််း

ဘဏမ်  ျားအပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတ်

ရရိှငစ္ခြ ျ်ား

စ္ ျားပွေ ျားခ စ်္ဘဏမ်  ျားသည် အပ်ခမတအ်ပ်စ္ွေနျ်ားမ  ျားမ  ျားရရှိရနအ်ပ်တွေကသ် 

ကက ိျားပမ်ျားပပ ျား .... “ငေဟစ္နစ်္” အပ်ငပေါ် မညသ်ညံ့် စ္စ္်မှနင်သ 

စိ္တ၀် စ်္ ျားမှုမရှိပါ။

အစ အစဥ၏် အက ိ ်းရက ်းဇူ်း

▪ ဤအပ်စ္ အပ်စ္ဥ်သည် နညျ်ားပည အပ်ကအူပ်ည မ  ျားငပျားသည် - အပ်စ္ိမ်ျားငရ  ် ငြ ျားင ွေသည်အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့် အပ်လတစ်္ ျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားအပ်တွေက်

ငြ ျားင ွေအပ်မ ိ ျားအပ်စ္ ျားတစ္်ြ ခ စ္်သည် - ပူျားငပါ ျ်ားပါဝ သ်မူ  ျားအပ်တွေက် ကက ျားမ ျားသညံ့် အပ်လ ျားအပ်လ တစ္်ြ ခ စ္်သည် (ခမနမ် နိ   ် ရိှ

လ ပ် နျ်ားမ  ျား၏ ၈၀% ငက  ်သည်အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတစ်္ ျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားခ စ္်သည။်) => အပ်က ိ ျားအပ်ခမတ်တိ ျားခမြှ ံ့န်ိ  မ်ည။်

▪ ဘဏမ်  ျားသည် အပ်လ ျားအပ်လ ရိှငသ င  ကသ်ညမ်  ျားကိ ပိ ၍ သကိျွမ်ျားလ မည် (ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားန ှံ့် ြ တိဆ်ကင်ပျားခြ ျ်ားခ  ံ့)်

 ိ ံ့င က  ံ့် စ္ွေန ံ့စ်္ ျားမှုမ  ျားကိ ငလ  ံ့ြ နိ  မ်ည။် => အပ်က ိ ျားအပ်ခမတ်တိ ျားခမြှ ံ့န်ိ  မ်ည။်

▪ ဘဏမ်  ျားမှ ၄ ျ်ားတိ ံ့သည် စ္ိမ်ျားလနျ်ားငသ အပ်န ေတအ်ပ်တွေက် ရ ျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ  ကင က  ျ်ားကိ ခပသနိ  မ်ည် - ၄ ျ်ားတိ ံ့ကိ သကသ် သညံ့်

ခပနလ်ညင် ွေင ကျားင  ကပ် ံ့မှုငပျားအပ်ပ်ငနငသ အပ်လှူရှ မ်  ျားမှ ပိ ၍စ္ိတဝ် စ်္ ျားမှုရိှလ မည် => အပ်က ိ ျားအပ်ခမတ်တိ ျားခမြှ ံ့န်ိ  မ်ည။်

ဘဏ်မ ော်းသည် အစမ်ိ်းရ ောငဘ်ဏ္ဍောရ ်းကိို ရ ွ်းခ ယသ်ည။်



အက ိ ်းစ ်းပွော်းမ ော်းကိို ခ ိန်ဆကကညေ့ဖ်ခင််း

▪ င  ကသ်ညမ်  ျားသည်အပ်စ္ိမ်ျားငရ  န်ညျ်ားပည ကိ ရ ျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ရနလ်ိ အပ်ပ်သည။်

(ဥပငေစ္ညျ်ားမ ဥ်ျား အပ်ရ)

▪ င  ကသ်ညမ်  ျားသည်အပ်စ္ိမ်ျားငရ  န်ညျ်ားပည ကိ ရ ျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ လိ သည။်

(အပ်က ိ ျားအပ်ခမတင် က  ံ့)်

▪ သိ ံ့ငသ ် င  ကသ်ညမ်  ျားသည် မညသ်ိ ံ့လ ပ်ငဆ  ရ်မညက်ိ အပ်ပမြဲမသ ိကပါ။

အစ အစဥ၏် အက ိ ်းရက ်းဇူ်း

▪ င  ကသ်ညမ်  ျားသည် ရ ျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ငနစ္ဥ်မှ အပ် ိ ျားတနင်သ အပ် က ဥ ဏမ်  ျား ရရိှနိ  မ်ည။်

▪ င  ကသ်ညမ်  ျားသည် ငရရှညင်စ္ ျားသကင်သ င ွေင ကျားအပ်ရ ျ်ားအပ်ခမစ္်မ  ျားကိ ရယနူိ  မ်ည။်

ရြောကသ်ညမ် ော်းသည် အစမ်ိ်းရ ောငန်ည််းပညောကိို လြံိုလြံိုရလောကရ်လောက်  င််းနှ ်းဖမ ြှ ပ်နှြံနိိုငမ်ည။်

င  က်သည်မ  ျား

အပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတ်

ရရိှငစ္ခြ ျ်ား



အက ိ ်းစ ်းပွော်းမ ော်းကိို ခ ိန်ဆကကညေ့ဖ်ခင််း

အစ အစဥ၏် အက ိ ်းရက ်းဇူ်း

▪ ဘဏမ်  ျားန ှံ့လ်ကတ်ွေြဲငနစ္ဥ်တွေ ် ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားသည်

(အပ်လ ျားအပ်လ ရိှငသ ) င  ကသ်ည်အပ်ရ ျ်ားအပ်ခမစ္်မ  ျားကိ ရရှိနိ  မ်ညခ် စ္်ပပ ျား ၊

 ိ ံ့င က  ံ့် အပ်က ိ ျားအပ်ခမတမ်  ျားစ္ွေ ရရိှခြ ျ်ားခ  ံ့် ၄ ျ်ားတိ ံ့၏ စ္ ျားပွေ ျားငရျားကိ 

ငရရှညလ် ပ်ငဆ  န်ိ  မ်ည် ( ိ ံ့င က  ံ့် အပ်စ္ိမ်ျားငရ  န်ညျ်ားပည မ  ျားကိ 

ရယနူိ  မ်ည)် ။

▪ ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားသည် ၄ ျ်ားတိ ံ့၏  တက် နမ်  ျားကိ 

ခပသရနအ်ပ်ြွေ ံ့အ်ပ်ငရျားတစ္်ြ ရရိှနိ  ပ်ပ ျား ၊ အပ်လ ျားအပ်လ ရိှငသ င  ကသ်ညမ်  ျားကိ 

စ္ညျ်ားရ  ျားနိ  မ်ည။်

▪ ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားသည် ငစ္ ျားနှုနျ်ားအပ်ငပေါ်အပ်ငလ  ံ့ငပျားလိ ကင်လ  ရနိ  မ်ည၊်

သိ ံ့ငသ ် င  ကသ်ညမ်  ျား ပိ ၍ရရိှနိ  ခ်ြ ျ်ားင က  ံ့် ၄ ျ်ားက နက် စ္ရိတမ်  ျားကိ 

 နိျ်ားညြှနိိ  မ်ည။်

ပစ္စည်ျားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျား

အပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတ်ရရိှငစ္ခြ ျ်ား

အစမ်ိ်းရ ောငန်ည််းပညောမ ော်းကိို ရ ရှည် ရထောကပ်ြံေ့ရပ်းအပ်နိိုငမ်ည။်



အက ိ ်းစ ်းပွော်းမ ော်းကိို ခ ိန်ဆကကညေ့ဖ်ခင််း

ဘဏမ်  ျားန ှံ့ပ်စ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျား

 က ျားတွေ ် န ျားလညမ်ှုစ္ ြျွနလ်  သည်

ပူျားငပါ ျ်ားငဆ  ရ်ွေကမ်ှု အပ်တွေက်

အပ်စ္ခ စ်္သည။်



ကဏဏ ခွွဲမ ော်း လြံိုြံ ေ့ရဆော်ဖခင််း

• ကဏဏ ြွေြဲမ  ျား လ   ံ့ငဆ ်မှုမ  ျားသည်

ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားန ှံ့်

ဘဏမ်  ျား က ျားတွေ ်

န ျားလညမ်ှုစ္ ြျွနလ်  ၏

တစ်္စိ္တတ်စ်္ပိ  ျ်ားသ ခ စ်္ပပ ျား ၊

အပ်လ ျားအပ်လ ရှိငသ 

င  ကသ်ညမ်  ျားန ှံ့် ရနပ်  င ွေ

ရှ င ွေခြ ျ်ား လ ပ် နျ်ားစ္ဥ်ကိ 

အပ်ဆ င်ခပငြ  ငမွေွေ့ မှုရှိငစ္မည။်



အက ိ ်းစ ်းပွော်းမ ော်းကိို ခ ိန်ဆကကညေ့ဖ်ခင််း

အစ အစဥ၏် အက ိ ်းရက ်းဇူ်း

▪ အပ်ဆိ ပါအပ်စ္ အပ်စ္ဥ်သည် အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတစ်္ ျားစ္ ျားပွေ ျားငရျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားအပ်တွေက် အပ်စ္ိမ်ျားငရ  ် ငြ ျားင ွေင  ကပ် ံ့ငပျားသည–်

အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတစ်္ ျားစ္ ျားပွေ ျားငရျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားသည် မညသ်ညံ့စ်္ ျားပွေ ျားငရျားမဆိ တွေ ် ငက  ရိ ျားငန ကြ် ခ စ္်သည။်

▪ အပ်စ္ အပ်စ္ဥ်သည် အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတစ်္ ျားစ္ ျားပွေ ျားငရျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားအပ်တွေက် အပ်စ္ိမ်ျားငရ  စ်္ွေမ်ျားအပ် ရ်ရိှရန် ခ ညံ့တ် ျ်ား ကညူ ပ ံ့ပိ ျားငပျားသည-်

 ိ င က  ံ့် စ္ွေမ်ျားအပ် င်ရ ငန ှမှုကိ စ္ိမ်ျားလနျ်ားစ္ိ ငခပငစ္ပပ ျား ၊ စ္ွေမ်ျားအပ် ခ် ညံ့စ်္ ျားငပျားမှုကိ တိ ျားခမြှ ံ့င်ပျားသည။်

▪ အပ်စ္ အပ်စ္ဥ်သည် စ္ွေန ံ့ပ်စ္်ငရဆိ ျား စ္ မ ြန ံ့ြ်ွေြဲမှု တပ်ဆ အ်ပ်သ  ျားခပ မှုမ  ျားကိ ခမြှ ံ့တ် င်ပျားပပ ျား ၊   တလ် တမ်ှုကိ ငလ  ံ့နညျ်ားငစ္သည။်

▪ ဤအပ်စ္ိအပ်စ္ဥ်သည် အပ်စ္ိမ်ျားငရ  န်ညျ်ားပည ပစ္စညျ်ားငပျားသွေ ျ်ားသမူ  ျားန ှံ့် ၄ ျ်ားတိ ံ့၏ င  ကသ်ညမ်  ျားကိ ပါ ကက ျား ွေ ျားငစ္ရန်

အပ်ကအူပ်ည ငပျားခြ ျ်ားခ  ံ့် စ္ ျားပွေ ျားငရျားကိ ပါ ခမြှ ံ့တ် င်ပျားသည။်

စ္ ျားပွေ ျားငရျားအပ်တွေက်

အပ်က ိ ျားအပ်ခမတ်

ရရိှငစ္ခြ ျ်ား

ခမနမ် ံ့စ္ ျားပွေ ျားငရျားသည်လ  ခ်မနစ်္ွေ ကက ျား ွေ ျားလ ပပ ျား စ္ွေမ်ျားအပ် ် (ပိ ပပ ျား) 

ပိ ၍လိ အပ်ပ်သည။်

လကရိှ်အပ် ျားငက  ျ်ားလ သညံ့် စ္ ျားပွေ ျားငရျား တိ ျားတကမ်ှုသည် ပတဝ်နျ်ားက  က်ိ 

  ကဆ် ျားငနသည် (အပ် ျူားသခ  ံ့် ငရ)။



 လဒမ် ော်း - အော်းလြံို်းသည် ရေဟစနစ် တိို်းတကမ်ှုမ ော်းအတကွဖ်ြစသ်ည။်

ဘဏ်မ ော်းအတကွ် အက ိ ်းအဖမတ ်ရိှရစဖခင််း

မိတ် က်ဘဏမ်  ျားမှ ဝန ်မ်ျား ၁၀၀ ငက  ်ကိ အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတ်စ္ ျား

စ္ ျားပွေ ျားငရျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားအပ် ျား ငြ ျားင ွေငပျားအပ်ပ်ခြ ျ်ား/ 

အပ်စိ္မ်ျားငရ  င်ြ ျားင ွေငပျားအပ်ပ်ခြ ျ်ားန ှံ့် င ွေသ ျားစ္ ျားဆ ျ်ားမှုအပ်ငပေါ်အပ်ငခြြ သညံ့်

ငြ ျားင ွေငပျားအပ်ပ်ခြ ျ်ား မ  ျား ငလံ့က  ံ့သ်  ်က ျားပိ ံ့ြ   ျားသည်။ငြ ျားင ွေမ  ျားမှ

ဝ င် ွေမ  ျားကိ အပ်တည်ခပ သည်။နိ   ် တက ရနပ်  င ွေအပ်ရ ျ်ားအပ်ခမစ်္မ  ျားကိ 

သ  ျားစ္ွေြဲခြ ျ်ား (JICA ၊ KfW န ှံ့အ်ပ်ခြ ျား)

ရြောကသ်ည်မ ော်းအတကွ် အက ိ ်းအဖမတ ်ရိှရစဖခင််း

ဘဏန်စ်ှ္ြ (CB န ှံ့် A Bank) မှ ခမနမ် က ပ်င ွေ သနျ်ား ၄၀၀ ကိ အပ်စိ္မ်ျားငရ  ်

အပ်င  က်အပ်ပ ံ့မ  ျားအပ်တွေက် ငြ ျားင ွေမ  ျား ငပျားအပ်ပ်ရန် အပ်တည်ခပ ြြဲံ့သည်။

အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတ်စ္ ျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားအပ်တွေက် ငစ္ ျားကွေက်တွေ ် ဆိ လ ဌ ျားရမ်ျား

ခြ ျ်ား (ဌ ျားရမ်ျားခြ ျ်ားန ှံ့် ဝယ်ယူခြ ျ်ား) အပ်စိ္မ်ျားငရ   ် တ်က နအ်ပ်မ ိ ျားအပ်စ္ ျားကိ 

ရရိှနိ  ပ်ပ ခ စ်္သည်။ ယ   ကည်စိ္တ်ြ ရငသ အပ်စိ္မ်ျားငရ  ် ပစ္စည်ျားမ  ျားပ ံ့ပိ ျားငပျား

နိ  မ်ညံ့် ပစ္စည်ျားငပျားသွေ ျ်ားသူ ၇ ဥ ျားကိ င  ်  တ်ငရွေ ျားြ ယ်  ျားသည်။

ပစစည််းရပ်းသငွ််းသမူ ော်းအတကွ် အက ိ ်းအဖမတ ်ရိှရစဖခင််း

ဝယ်လိ အပ် ျားန ှံ့် ငရ  ျ်ားလိ အပ် ျား က ျားတွေ ် စ္ဥ်ဆက်မခပတ်

မိတ်ဆက်ြ ိတ်ဆက်နိ  မ်ည် -
အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတ်စ္ ျားလ ပ် နျ်ား ၂၀၀ ငက  ်သည် ပွေြဲငပါ ျ်ား

အပ်မ ိ ျားမ ိ ျားတွေ ် ပါဝ တ်က်ငရ က်ြြဲံ့သည်။

အပ်ငသျားစ္ ျားန ှံ့အ်ပ်လတ်စ္ ျားလ ပ် နျ်ားမ  ျားအပ်တွေက် ငစ္ ျားကွေက်တွေ ်

ဆိ လ ဌ ျားရမ်ျားခြ ျ်ား (ဌ ျားရမ်ျားခြ ျ်ားန ှံ့် ဝယ်ယူခြ ျ်ား) 
အပ်စိ္မ်ျားငရ   ် တ်က နအ်ပ်မ ိ ျားအပ်စ္ ျားကိ ရရိှနိ  ပ်ပ ခ စ်္သည်။

စ ်းပွော်းရ ်းအတကွ် အက ိ ်းအဖမတ ်ရိှရစဖခင််း

မိတ် က်ဘဏ် ငလျားြ စ္လ  ျားသည် အပ်စိ္မ်ျားငရ  င်ြ ျားင ွေအပ်တွေက်

စ္ စ္ ငပါ ျ်ား အပ်ငမရိကနင်ေေါ်လ ၁၂သနျ်ား ကတိကဝတ်ခပ ြြဲံ့သည်။

ြန ံ့မှ်နျ်ားငခြ ခမနမ် င ွေက ပ် ၄၆၇သနျ်ားတနျ်ား ိ ျားရိှငသ 

အပ်စိ္မ်ျားငရ  ် ရ ျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ မှု ၄၁ ြ အပ် ျား

င  ်  တ်  ျားပပ ျားခ စ်္သည် (ြန ံ့မှ်နျ်ားငခြ အပ်ငမရိကန် ငေေါ်လ 

၃၁၅,၀၀၀)။

င ွေင ကျားင  က်ပ ံ့မှုငပျားအပ်ပ််ငသ အပ်ရ ျ်ားအပ်ခမစ်္မ  ျား၏

ြ ိတ်ဆက်မှုခ  ံ့် စ္ွေန ံ့ပ်စ်္ငရဆိ ျား သန ံ့စ်္ မ်ှု အပ်ငဆ က်အပ်ဥ ျား သ  ျား

ြ အပ်တွေက် င ွေင ကျားင  က်ပ ံ့ြြဲံ့ပပ ျားခ စ်္သည်။



ရက ်းဇူ်းတငပ်ါသည။်

“သဘ ဝ” စ္ မ ကနိျ်ားမှ အပ်စ္ိမ်ျားငရ  င် ွေင ကျားအပ် ွေြဲွေ့ မှ

ခ စ္်ရပ်ငလံ့လ မှုမ  ျားကိ စ္ ဆညျ်ားတ ဆ်ကသ်ည။်


