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က ျေးဇူးတင်မတှ်တမ်းလွှာ 

 

ဤနည်းြညာစာတမ်းကို Zlatko Nikoloski (Consultant, UNDP) က Rachel Smith-Govoni (Consultant, UNDP) 

၏ ကူညီြံ့ြိုးမှုပဖင့် ပြုစုထားြါေည်။ ဤစာတမ်းအတွက် အချက်အလက် များ၊ အကကံပြုချက်များကို Matthew Powell 

(Consultant, UNDP) နှင့် Thomas Gregory (Policy Specialist, UNDP) တိုက့လည်း ထြ်မံသြးအြ်ခဲ့ကကြါေည်။ 

ဤစာတမ်း ပြုစုထုတသ်ေနိုင်သရး အတွက် Biplove Choudhary (Chief of Sustainable and Inclusive Growth, 

UNDP in Myanmar) နှင့် Titon Mitra (Resident Representative, UNDP Myanmar) တို့က လမ်းညွှန် 

ကကီးကကြ်မှုများ သြးခဲ့ကကြါေည်။ Balázs Horváth (Senior Economic Advisor, Regional Bureau for Asia and the 

Pacific, RBAP) အား peer reviewer အပဖစ် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ရှု ေံုးေြ်၍ 

အကကံဉာဏ်များသြးခဲ့ပခင်းအတွက်လည်းသကာင်း၊ RBAP HQ ရုံးချုြ်မှအဖွဲ့အား အသကကာင်းအရာြိုင်းနှင့် 

တည်ပဖတ်မှုအြိုင်းများတွင် အကကံပြုချက်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ သြးခဲ့ပခင်းအတွက်လည်းသကာင်း များစွာ 

သကျးဇူးတင်ရှြိါေည်။ Sondang Sirait (Consultant, UNDP) ကလည်း ဂရြ်ဖစ်ဒီဇုိင်းနှင့် တည်းပဖတ်မှုဆိုင်ရာ 

ြံ့ြိုးမှုများကို သြးအြ်ခဲ့ြါေည်။ 

 

 

 

အစီရင်ခံစာအနှစ်ချေုပ်  

 

ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုအနည်းဆံုး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဖစ်ေည့် ပမနမ်ာနုိင်ငံေည် လွန်ခ့ဲသော ဆယ်နှစ ်

တာကာလအတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု သလျှော့ချသရးတွင် ေိောထင်ရှားေည့် သအာင်ပမင်မှုများ ရရိှသအာင် 

စွမ်းသဆာင်နုိင်ခဲြ့ါ 

ေည်။ ၂၀၁၁ ခုနစ်ှတွင် စတင်ခဲ့သည့် ဖငိမ်းချေမ်းကရး၊ ဒီမုိ ကရစီ နှင့် ကေး ွ စီ်းပွားကရးစနစ်သ့ုိ 

သမုိင်းဝင်အသွင် ူးကမပာင်းမှုသံုးခုက  ာင့် မမနမ်ာနိုင်ငံသည် ထုိသ့ုိ တုိးတ ်မှုမျေား ရရိှခ့ဲမခင်း မဖစပ်ါသည်။ 

အသွင် ူးကမပာင်းမှုမျေား စတင်ခဲ့ဖပီးကနာ ်ပုိင်း ကဆာင်ရွ ်ခ့ဲသည့် စီးပွားကရး မပုမပင်ကမပာင်းလဲမှုမျေားနှင့် 

 ုန်သွယ်ကရးဆုိင်ရာ ကမဖကလျှော့ကပး မှုတ့ုိက  ာင့် စီးပွားကရး လျှေင်မမန်စွာ တုိးတ ်လာခဲဖ့ပးီ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေား သိသိသာသာ ကလျော့ ျေသာွးကစရန် အကထာ ်အ ူမပုခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနစှ်တွင် 

မမနမ်ာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်း ပါးမှုနှုန်းသည ် ၂၄.၈ ရာခုိင်နှုနး် (စံအမဖစ ် နိုင်ငံအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်း ို 

အသံုးမပုခဲ)့ ရိှပါ သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်  ၄၈.၂ ရာခုိင်နှုန်း ရိှခ့ဲရာမှ ထုိရာခိငု်နှုန်းအထိ 

 ျေဆင်းလာခဲမ့ခင်း မဖစပ်ါသည်။  

ထုိေ့ုိလူမှုေေဖူလံုပြည့်စုမံှုများ တုိးတက်သကာင်းမွန်လာခ့ဲသော်လည်း ထိခိုက်လွယ်မှုများမှာ ရိှသနဆဲ 

ပဖစြ်ါေည်။ လူဦးသရ၏ ေံုးြံုတစ်ြံုေည် စားေံုးမှုအဆင့် နိမ့်ကျသနဆဲပဖစ်ဖြီး ထုိေူ များေည် ဆင်းရဲတွင်းေ့ုိ 

အချနိ်မသရွး ပြနလ်ည်ေက်ဆင်းေွားနိုင်ေည့ ် အသပခအသနတွင် ရိှသန ြါေည်။ ထုိမျှေောမက 
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ထုိအိမ်သထာင်စမုျား၏ ေင်သငွကုိ ကကည့်လျှေင်လည်း ကကီးမားသော အစိတ် အြုိင်းေည် အသေးစားနှင့် 

ကျြန်းစးီြွားသရးလုြ်ငန်းများမှ အဓိက ရရိှသနပခင်းပဖစ်ေပဖင့် အာမခံချက်မရိှလှြါ။ ဤအသပခအသနမျ ို းတွင် 

သေးဒုက္ခတစ်ခခု၊ု သေးအန္တရာယ်တစ်ခခုု ကျသရာက်မှုနှင့် ထုိသေးဒုက္ခများကုိ ရင်ဆိငု်သကျာ်လွှားရန် 

ေင့်သလျာ်ေည့် နည်းလမ်းများ မရိှမှု တ့ုိက ထုိအိမ်သထာင်စုများအား ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုမျဉ်းသအာက်ေ့ုိ 

သရာက်ရိှေွားသအာင် အလွယ်တကူ တွန်းြုိ့သြးနိုင်ဖြီး သနာက်ဆံုးတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု 

ြန်းတုိင်များ (SDGs) ပြည့မီ်သရးကို တာရှည်ထိခိုက်သစမည့် သနှာင့်သနှးဆုတ်ဆုိင်းမှုများ ပဖစ်သြါ်သစမည် 

ပဖစြ်ါေည်။  

ကိုဗစ-်၁၉ ကမ္ဘာ့ကြ်သရာဂါ ပဖစြွ်ားလာသောအခါ ထိခိုက်လွယ်သော အိမ်သထာင်စုများကကား ေင်သငွများ 

သလျာ့နည်းေွားမှုနှင့် ရင်ဆိငု်သကျာ်လွှားနုိင်သော နည်းလမ်းများ နည်းြါးမှုတို့သကကာင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

နှစ်ကနု်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှုန်းေည် ၆ ရာခိင်ုနှုန်းမှ ၁၁ ရာခိင်ု နှုန်းအထိ တုိးလာနုိင်ေည်ဟု ခန့်မှန်းရေည့် 

အသနအထားေ့ုိ သရာက်ရိှခ့ဲြါေည်။ အိမ်သထာင်စု ထိခိုက်လွယ်မှုစစ်တမ်း (၂၀၂၀) အရ 

ကြ်သရာဂါထိန်းချုြ်သရး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများေည် မိေားစုတစ်နိုင်တစ်ြုိင် လုြ်ကိငု်သော 

အသေးစားစီးြွားသရးလုြ်ငန်းများကုိ အထိနာသစခ့ဲဖြီး ထုိလုြ်ငန်းများကုိ လုြ်ကိငု်သနေည့် 

အိမ်သထာင်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှုကို ြုိ၍ တိုးြွားလာသစ ခဲြ့ါေည်။ အိမ်သထာင်စုများ၏ ငါးြံုသလးြံု (၈၃.၃ 

ရာခိင်ုနှုန်း) က ၂၀၂၀ ပြည့နှ်စ် အသစာြုိင်းမှ စ၍ ေင်သငွများ ကျဆင်းေွားေည်ဟု ဆုိကကြါေည်။ ထ့ုိပြင် 

ကဏ္ဍများအားလံုးတွင် ထိခိုက်မှု များရိှဖြီး အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာနှင့် သဒေတွင်းရိှ 

သလာ့သဒါင်းချထားမှုများသကကာင့် နိုင်ငံရြ်ပခားမ ှ လွှဲြ့ုိသငွများ သလျာ့နည်းကျဆင်းေွားေည့် 

အသထာက်အထားများကုိလည်း သတွ့ရိှရြါေည်။  

လက်ရိှပဖစ်သြါ်သနေည့် နိုင်ငံသရးအကျြ်အတည်းကလည်း ေင်သငွများ ကျဆင်းသစဖြးီ ကမ္ဘာ့ကြ် 

သရာဂါသကကာင့် လူမှုစီးြွားဆုိင်ရာ ထိခိုက်မှုများကုိ ြုိမုိပြင်းထန်ဆုိးရွာလာသစမည်မှာ ေံေယ ပဖစဖွ်ယ်မရိှြါ။ 

အဆိုးဆံုး ပဖစနုိ်င်သပခတစ်ခမှုာ ပမနမ်ာနုိင်ငံ လူဦးသရ၏ ထက်ေက်နီးြါး (၄၈.၂ ရာခုိင်နှုန်း) ေည် 

ဆင်းရဲနွမ်းြါးေွားနိုင်ဖြီး (၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှုန်း ၂၄.၄၈ ရာခိငု်နှုန်းောရိှ) ၂၀၀၅ 

ခုနှစ်သနာက်ြုိင်း ရရိှခ့ဲေည့် တုိးတက်မှုများအားလံုးကို ပြနလ်ည်ဆံုးရှုံး ေွားသစမည်ပဖစ်ေည်။ ကမမမပင်တွင် 

က ုံကတွ့ကနရသည့် အကမခအကနမျေား တုိးတ ်ကမပာင်းလဲမှု မရိှေဲ ယခုအတုိင်း 

ဆ ်လ ်မဖစ်ကပါ်ကနမည်ဆုိပါ  ၂၀၂၂ ခုနှစ ် အကစာပုိင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်း ပါးမှုနှုန်းသည် 

နှစ်ဆတုိးလာနိုင်ပါသည်။ ထုိအချေနိ်ကရာ ်လျှေင် လ ်ရှိအ ျေပ်အတည်းက  ာင့် မဖစ်ကပါ်လာကသာ 

ကေးဒု ္ခမျေားက  ာင့် လုပ်ခလစာမျေားနှင့် ဝင်ကငွမျေား (အထူးသမဖင့် အကသး စားစီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားမှ 

ဝင်ကငွမျေား) အမျေားအမပား ဆံုးရှုံး  ရမည်မဖစ်ဖပီး စားနပရ်ိ ္ခာ၊ အကမခခဝံန်ကဆာင်မှုမျေားနှင့် 

လူမှုကရး ာ ွယ်ကစာင့်ကရှာ ်မှုမျေားအား လ ်လှမ်းမရီရိှမှုမျေားလည်း ကလျော့နည်းသွားမည်မဖစ်သည်။ 

နိုင်ငံတွင်း  မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါ ို ရင်ဆုိင်က ုံကတွ့ရသည့်  ာလ တစ်နှစ ် ာလာချေနိ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကဖကဖါ်ဝါရီလ 

၁ ရ ်ကန့တွင် မမနမ်ာစစ်တပ်မှ ဒီမိ ုကရစီနည်း ျေ ကရွးက ာ ်တင်ကမမြှော ်ခထံားရကသာ အစိုးရ ုိ မဖုတ်ချေ၍ 

စစ်အာဏာသိမ်းမှု  ို မပုလုပ်ခဲ့မခင်းက  ာင့် ကနာ ်ထပ်အ ျေပ်အတည်းတစ်ခ ုို ထပ်မံ ရင်ဆုိင်ရမပန်ပါသည်။ 

အာဏာသိမ်းမှုက  ာင့် ဆန္ဒမပသူမျေားအား စစ်တပ်နှင့် ရဲမ ှ အ  မး်ဖ ်ဖဖိုခွင်းမှုမျေား မဖစ်ကပါ် ခဲပ့ါသည်။ 

နှစ်လတာ ာလအတွင်းတွင် လူကပါင်း ၇၀၀ က ျော် ကသဆံုးခ့ဲဖပီး ကထာင်နှင့်ချေ၍ီ 

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခထံားရပါသည်။ ထ့ုိအမပင် နိုင်ငံ၏ စီးပွားကရး ဖပို လဲသွားနိုင်သည့် အန္တရာယ် မျေားလည်း 
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က ီးမားလာပါသည်။  မ္ဘာ့ေဏ်၏ ကစာင့်  ည့်ကလလ့ာမှုတစ်ခု မဖစက်သာ East Asia and Pacific Economic 

Update (၂၀၂၁ ဧဖပလီ) တွင်  မ္ဘာ့ေဏ်မှ ခန့်မှန်းထားသည်မှာ အလုပ်အ ုိင်နှင့်ဝင်ကငွ က ီးမားစွာ 

ဆံုးရှုံးရမှုမျေား၊ အစုိးရမ ှဝင်ကငွဆံုးရှုံးမှုမျေားနှင့် ကလျော်ညီစွာ  ယ်ဆယ်ကထာ ်ပ့ံမှုမျေား မပုလုပ်ကပးနိုင်မှုမရှိမခင်း၊ 

 ုန်ထွ  ် (output)  ျေဆင်းမှု ုိ  ာမိ ကထမိကစကလာ ်ကသာ စီးပွားကရးမပန်လည်နှိုးဆွမှု အစီအစဉ်မျေား 

မရှိမခင်းနှင့် ပြည်သ့ူကဏ္ဍ ရင်းနှီးမမြှေုပ်နှမံှုမျေား ိ ု အရှိန်မမြှေင့်၍ တုိးတ ်ကဆာင်ရွ ်ကပးနိုင်မှုမရှိမခင်းတ့ုိ 

ကပါင်းစပ်၍ မဖစက်ပါ်လာကသာ ရလဒ်အမဖစ် ၂၀၂၁ ခုနစှ်တွင် နုိင်ငံ၏ စီးပွားကရးသည ် ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း 

 ျေဆင်းသွားမည်ဟု ဆုိပါသည်။1 စီးပွားကရးလုပ်ကဆာင်မှုမျေားအား ယုိင်နဲ့ပျေ ်မပားကစကသာ 

အခ ်အခဲအ ျေပ်အတည်းမှုမျေား တစ်ဖပိုင်န ်တည်းကပါ်ကပါ ်လျေ ်ရိှက  ာင်း မီဒီယာမျေား တွင် 

ကတွ့မမင်ကနရပါသည်။ ထုိအခ ်အခဲမျေားထဲတွင် ကဖကဖါ်ဝါရီလ (၁) ရ ်ကန့မှစ၍ ေဏ် လုပ်ငန်းမျေား 

ရပ်ဆုိင်းသွားမှုလည်း ပါဝင်ဖပီး ထုိသ့ုိရပ်ဆုိင်းသာွးမှု  စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေား လည်ပတ်မှုနှင့် 

ကချေးကငွရရိှနိုင်မှုအကပါ် ဆုိးရွားမပင်းထန်စွာ ထိခို ်ကစခ့ဲပါသည်။ ထုိမျှေသာမ  မမနမ်ာ့ ုနသွ်ယ်ကရး၏ ၈၀ 

ရာခုိင်နှုန်းခန့်သည် ပင်လယ်ကရက  ာင်းမှ  ုန်သွယ်ပ့ုိကဆာင်ကန မခင်းမဖစဖ်ပီး  ပင်လယ်ဆိပ် မ်းမျေားရိှ 

 ုန်သွယ်မှုပမာဏသည် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူဖပီး ကနာ ် အစိုးရ  ုန်ပစ္စည်းအကကာက်ခနွ်ရှင်းလင်းမှု 

(clearance) တွင် ကနှာင့်ကနှးမှုမျေား မဖစ်ကပါ်မခင်း၊ နိုင်ငံ ကရးမတည်မဖငိမ်မဖစ်မှုက  ာင့် 

သယ်ယူကထာ ်ပ့ံပ့ုိကဆာင်မှုမျေား (logistics) ပျေ ်မပားမခင်း၊ သေေဘာလုိင်းမျေား ယာယီရပဆုိ်င်းမခင်းနှင့် 

အမခားအက  ာင်းအချေ ်မျေားက  ာင့်  နှစ်လအတွင်း ၅၅ ရာခုိင်နှုန်းမှ ၆၄ ရာခိငု်နှုန်း  ား 

 ျေဆင်းသွားသည်ဟ ု UNDP မှ ခန့်မှန်းပါသည်။2  မမနမ်ာ နိုင်ငံသည် စီးပွားကရးတစ်ခလံုုး ဖပို လဲသွားမည့် 

အကမခအကနသ့ုိ ဦးတည်ကနက  ာင်း အဆိုပါ အစီရင်ခတံင်မပမှုမျေားအားလံုး  ညွှန်မပလျေ ်ရိှပါသည်။   

ပဖစသ်ြါ်လာေည့် အသပခအသနများသကကာင့် အိမ်သထာင်စုေင်သငွများ ထိခိုက်မှုသြါ်မူတည်၍ 

စစ်အာဏာေိမ်းမှု၏ အကျ ို းေက်သရာက်မှုများကုိ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်အတွက် အနာဂတ်ပဖစ် နိုင်သပခ 

(scenarios) နှစ်ခု (အသကာင်းဆံုးကို သမျှော်လင့်၍ ခန့်မှန်းထားသော ပဖစန်ိုင်သပခနှင့် အဆိုးဆံုးကို သမျှော်လင့်၍ 

ခန့်မှန်းထားသော ပဖစ်နိုင်သပခ) ကို သဖာ်ထုတ်ခဲ့ြါေည်။ သေးဒုက္ခ ပဖစသ်ြါ်မှု ေောေအရ ယာယီော 

ပဖစလိ်မ့်မည်ဟ ု ယူဆရသော ကိုဗစ-်၁၉ နှင့် ကွဲပြားစွာ အာဏာေိမ်းမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ခန့်မှန်းသဖာ်ထုတ်ထားသော အနာဂတ်ပဖစ်နုိင်သပခ နှစ်မျ ို းစလံုး တွင် စားေံုးမှုြံုစံများ ကာလရှည်ကကာ 

အကျေက်ေ့ုိ ဦးတည်သနမည်ဟု ယူဆရြါေည်။ အဆုိးဆံုးကို သမျှော်လင့်၍ ခန့်မှန်းထားသော ပဖစရ်ြ်တွင် 

ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှုန်းေည် ပမနမ်ာသနထုိင်မှု အသပခအသန စစ်တမ်း၊ ၂၀၁၇ မှ ကိန်းဂဏန်းကုိ 

အသပခခံအပဖစ်ထား၍ နှိုင်းယှဉ်ကကည့်လျှေင် နှစ်ဆနီးြါး ပမင့်တက်လာနုိင်ေည်ဟ ုခန့်မှန်းေပဖင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က 

အသပခအသနေ့ုိ ပြန်လည် သရာက်ရိှေွားပခင်း ပဖစေ်ည်ဟ ုဆုိနိုင်ြါေည်။   

ကိုဗစ-်၁၉ နှင့် နိုင်ငံသရးအကျြ်အတည်းတ့ုိ သြါင်းစြ်၍ ပဖစသ်ြါ်လာေည့် ေက်သရာက်မှုဒဏ်ကိ ု

အပြင်းထန်ဆံုး ခံစားရမည့်ေူများမှာ အမျ ို းေမီးများနှင့် ကသလးများ ပဖစလိ်မ့်မည်ဟ ု ခန့်မှန်း ရြါေည်။ 

 ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှုမျေားသည် အရပ်သားအစိုးရအား မဖုတ်ချေမှု၏ ရုိ ခ်တ် မှုမျေားက  ာင့် ပုိမုိ 

                                                           
1 https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/uneven-recovery-east-asia-and-pacific-economic-update-

april-2021  
2 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/031621-feature-myanmar-protests-

reduce-imports-as-shipping-lines-suspend-operations 

https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/uneven-recovery-east-asia-and-pacific-economic-update-april-2021
https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/uneven-recovery-east-asia-and-pacific-economic-update-april-2021
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/031621-feature-myanmar-protests-reduce-imports-as-shipping-lines-suspend-operations
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/031621-feature-myanmar-protests-reduce-imports-as-shipping-lines-suspend-operations
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က ီးမားမပင်းထန်လာသမဖင့ ် ဖမို ့မပဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် မျေားစွာပုိ၍ မမင့်မားလာဖွယ်ရိှကနပါသည်။ 

အက  ာင်းမာှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်ဟု သတ်မှတ်သည့် မျေဉ်းအနီးသ့ုိ ကရာ ်ရှိကနသူမျေား (near poor) အတွ  ်

ဝင်ကငွဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းမျေား အမျေားဆံုးတည်ရှိကနကသာ ဖမို ့မပကဒသမျေားသည်  မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါ 

စတင်မဖစ်ပွားမပန့်ပွားရာ ကနရာမျေား မဖစက်နမခင်း၊ အမပင်းထန်ဆံုး အ  မး်ဖ ်ဖဖို ခွင်းမှုမျေား မပုလုပ်ကနသည့် 

ကနရာမျေား မဖစက်နမခင်းဟူသည့် အချေ ်နှင့ ် ဆ ်စပ်ကနပါသည်။  ကလးသူငယ်ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုသည် 

ဆ ်လ ်မမင့်မားကနမည်ဟု ခန့်မှန်းဖပီး အဆိုးဆံုး မဖစန်ိုင်ကမခခန့်မှန်းချေ ်တွင်  ကလးမျေား၏ 

ထ ်ဝ ်က ျော်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ ကနထုိင်  ရမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ဤသည်  

ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ မိေမျေားမှ ကမွးဖာွးလာကသာ သားသမီးမျေားသည်လည်း ဆင်းရဲတွင်းမှ ရုန်းမထွ ်နိငု်ေ ဲ

က ီးမပင်းလာနိုင်ကမခ (intergenerational transmission of poverty)  ို ပုိမုိ မျေားမပားကစမည် မဖစ်ပါသည်။ 

က ျောင်းမျေား ဆ ်လ ်ပိတ်ထားနိုင်ကမခ ရှိကနမခင်းက  ာင့်လည်း ဤအကမခအကန ိ ု ပုိ၍ဆုိးရွားကစနုိင်ဖပးီ 

ကနာင်အနာဂတ်မျေ ို းဆ ်၏ လူသားအရင်းအနီှးအကပါ် မပင်းထန်ဆုိးရွားစွာ ထိခို ်ကစနိုင်ပါသည်။ ထ့ုိအမပင် 

ပုိမုိဆုိးရွားလာသည့ ် ကေးဒု ္ခမျေားသည် အထူးသမဖင့် အမျေ ို းသမီးမျေားအကပါ်  ပုိ၍ 

သ ်ကရာ ်နိင်ုဖွယ်ရှိပါသည် (နဂိုမူလ ပင် အမျေ ို းသမီးဦးစီးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးနိုင်ကမခ ပုိမျေားပါသည်)။ အဓိ အက  ာင်းရင်းမာှ မမနမ်ာနိုင်ငံရိှ အမျေ ို းသမီးမျေား 

အမျေားဆံုးလုပ် ိငု်ကန  သည့် အလုပ်အ ုိင်အမျေ ို းအစားနှင့် လုပ်ငန်း ဏ္ဍမျေားက  ာင့် မဖစပ်ါသည်။ ထုိ ဲ့သ့ုိ 

နဂိုမူလ တည်း  ရှိနှင့်ကနဖပီးမဖစ်ကသာ ထိခို ်လွယ်မှုမျေား ပုိ၍က ီးမားမပင်းထန်လာမှုက  ာင့် 

အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွနှင့် လူမှုေဝဖူလံုမပည့်စုမံှု၊ လူမှုကရးဝန်ကဆာင်မှုမျေား၊ အထူးသမဖင့်  ျေန်းမာကရးနှင့် 

ပညာကရး ဝနက်ဆာင်မှုမျေားအား လ ်လှမ်းမအီသံုးမပုနိုင်မှုနှင့် အ ျေ ို းက ျေးဇူး ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်မှုတို့အကပါ် 

မပင်းမပင်းထန်ထန ်ထိခို ်ကစမည်ဆုိသည်မှာ သံသယမဖစ်ဖွယ်ရာ မရှိပါ။ 

ဆုိးရွားပြင်းထန်လာသော သေးဒုက္ခအန္တရာယ်များ၏ လူမှုစီးြွားဆုိင်ရာ ေက်သရာက်မှုများကုိ ကနဦး 

နားလည်ေိရိှနိုင်သစရန် အထက်သဖာ်ပြြါ ခန့်မှန်းချက်များက ကူညီသြးနုိင်ြါေည်။ ေ့ုိသော်လည်း သပမပြင်ရိှ 

အသပခအသနများမှာ လျှေင်ပမန်စွာ သပြာင်းလဲပဖစသ်ြါ်သနေည်နှင့်အညီ တစ်ေမတ်တည်း တည်ဖငိမ်သနမည ်

မဟုတ်ေဲ ြံုမှနသ်စာင့်ကကည့်သလ့လာေွားဖုိ ့ လုိအြ်မည် ပဖစေ်ည်။ UNDP ေည် ယခုအစီရင်ခစံာတွင် 

တင်ပြထားသော အချက်အလက်များ၊ ယူဆချက် များနှင့် အဖြးီေတ်ခန့်မှန်းချက်များကုိ ဆက်လက ်

စိစစ်သလ့လာေွားမည်ပဖစ်ြါေည်။ ဤအစီ ရင်ခံစာတွင် သထာက်ပြထားေည့်အတုိင်း အသပခအသနများမှာ 

လျှေင်ပမန်စွာ သပြာင်းလဲပဖစ်သြါ်သန ေည်နှင့်အည ီ ခန့်မှန်းချက်များကုိ ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်သြးရန ် လုိအြ်သကာင်း 

လုိအြ်လာနုိင်ြါေည်။ အထူးေပဖင့် အသပခအသနများ ယခုထက်ြုိ၍ ဆုိးရွားလာြါက ပြင်ဆင်ချက်များ 

ပြုလုြ်ရန ် ြုိ၍ လုိအြ်မည်ပဖစ်ေည်။ သစာင့်ကကည့်သလ့လာမှုများ ဆက်လက်ပြုလြ်ု၍ ခန့်မှန်းချက်များ 

ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရန်အတွက ် UNDP အသနပဖင့် (‘pulse surveys’ ဟု သခါ်ေည့် ြံုမှန်သဆာင် ရွက်သော 

စစ်တမ်းတိုသလးများနှင့် စက်မှုလုြ်ငန်းကဏ္ဍဆုိင်ရာ ညွှန်ကနိ်းများကုိ ရနိငု်ေမျှေ အေံုးပြု၍) 

အချက်အလက်စုသဆာင်းပခင်းကို ြံုမှန်ပြုလြ်ုကာ သနာက်ဆံုးရ အချက်အလက်များ ကို 

ထည့်ေွင်းပဖည့်စကွ်ပြင်ဆင်သြးေွားရန် စီစဉထ်ားြါေည်။    

ယခုအချနိ်တွင် ရရိှနိုင်ေည့် အချက်အလက်များနှင့် အသထာက်အထားများအရ ကကိုတင်မှန်းဆ ကကည့်နုိင်ေည့ ်

အနာဂတ်လားရာသြါ်တွင် အသပခခံ၍ ရှင်းလင်းစာွ ေိရိှနိုင်ေည့်အချက်မှာ ပမန်မာ နိုင်ငံေည် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု 

တုိကဖ်ျက်သရးတွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကကာ ခက်ခက်ခဲခဲ ကကိုးြမ်း အားထုတ်၍ ရရိှထားသော 
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တုိးတက်သအာင်ပမင်မှုများကို ဆံုးရှုံးေွားနုိင်ေည့် အန္တရာယ်ရိှသနဖြီး SDG ြန်းတုိင်များ ပြည့မီ်သရး 

ေတ်မှတ်ထားေည့် အချနိ်ကာလအတွင်း ပြနလ်ည်အဖတ်ဆည်နုိင်ရန် ခက်ခမဲည့ ်

လူေားဖံွ့ဖဖိုးမှုနိမ့်ကျေွားမှုများ ပဖစသ်ြါ်လျက်ရိှေည်ကို ပမင်သတွ့သနရ ြါေည်။ စီးပွားကရး၊ လူမှုကရး၊ 

နိုင်ငံကရးနှင့် လ့ူအခွင့်အကရး  ာ ွယ်ကစာင့်ကရှာ ်မခင်းဆုိင်ရာ မူဝါဒမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

မပုမပင်ကမပာင်းလဲမှုမျေား ုိ ကစာလျေင်စွာ အကရးယူကဆာင်ရွ ်နိုင်မခင်း မရိှပါ  ၂၀၃၀ မပည့်နစှ်တွင် 

စဉ်ဆ ်မမပတ်ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်မှုပန်းတုိင်မျေား မပည့မီ်ကရး မမနမ်ာနိုင်ငံ၏ က ိုးပမ်းအားထုတ်ခ့ဲမှုမျေားအားလံုး 

အချေဉ်းနှီးမဖစ ်ာ ထုိပန်းတုိင်မျေားနှင့် မျေားစွာ အလှမ်းကဝးသွားမည်မဖစ်ပါသည်။     
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မမန်မာနိုင်ငံအကမခအကနနှင့်စပ်လျေဉ်း၍  ုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၏ ရပ်တညခ်ျေ ်မျေား  

 

 ုလသမဂ္ဂ (UN) အကထွကထွအတွင်းကရးမှူးချေုပ် (SG) သည် “မမန်မာနိုင်ငံရိှ စစ်တပ်၏ ရ ်စ ်စာွ အ  မ်းဖ ်မှုမျေား 

ဆ ်လ ်မပုလုပ်ကနမှု”  ို ရှုတ်ချေထားပါသည်။ မ  ာမီ  ထုတ်မပန်ခဲ့ကသာ UN SG ၏ ထုတမ်ပန်ချေ ်မျေားတွင် ၎င်းသည် 

မမန်မာမပည်သူမျေားနှင့်အတူ ရပ်တည်လျေ ်ရိှက  ာင်းနှင့် မမန်မာမပည်သူမျေား၏ တည်ဖငိမ်ကအးချေမ်း၍ ဝကမပာစည်ပင်ကသာ 

မမန်မာနိုင်ငံ ို တည်ကဆာ ်လိုသည့် မပငး်မပကသာ စိတ်ဆန္ဒအား ကထာ ်ခံအားကပးက  ာငး် ထပ်ကလာင်း 

ကမပာ  ားထားပါသည်။ [1]  

 

 ုလသမဂ္ဂလုံခခုံကရးက ာင်စီ လည်း မမန်မာမပည်သူမျေားနှင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံကတာ် အချေုပ် အမခာအာဏာ၊ 

နိုင်ငံကရးသီးမခားလွတ်လပ်မှု၊ နယ်ကမမကဒသ တည်တံခ့ိုင်ဖမဲမှုနှင့် ကပါင်းစည်း ညီညွတ်မှုတို့အတွ ် ဆုံးမဖတ်ချေ ် ခိုင်မာစွာ 

က ိုးပမ်းကဆာင်ရွ ်ကနမှုမျေား ို ကထာ ်ခံ အားကပးက  ာင်း ထပ်ကလာင်းအတည်မပုထားပါသည်။ [2]. 

  
 ုလသမဂ္ဂလုံခခုံကရးက ာင်စီသည် ထုတ်မပန်ချေ ်နှစ်ခု ို (၂၀၂၁ ခုနှစ် ကဖကဖါ်ဝါရီလ ၄ ရ ်ကန့နှင့် မတ်လ ၁၀ 

ရ ်ကန့တိုတ့ွင်) ဆ ်တိ ု် ထုတ်မပန်ခဲ့ရာ မမန်မာနိုင်ငံရိှ ဒီမို ကရစီ အသွင် ူးကမပာင်းမှု ို 

ဆ ်လ ်ကထာ ်ခံအားကပးကနက  ာင်း ကဖာ်မပပါရိှဖပီး ဒီမို ကရစီ အဖွဲ့အစည်းစနစ်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်မျေားအတိုင်း 

လို ်နာကစာင့်ထိန်းလုပ်ကဆာင်ရန် လိုအပ် က  ာင်း အကလးကပး ကဖာ်မပထားပါသည်။ လုံခခုံကရးက ာင်စီသည် 

အမျေ ို းသမီးမျေား၊ လူငယ် မျေားနှင့်  ကလးမျေားအပါအဝင် ဖငိမ်းချေမ်းစွာ ဆန္ဒမပကနသူမျေားအား အ  မ်းဖ ်မခင်း ို မပငး်ထန်စွာ 

ရှုတ်ချေထားပါသည်။  

 

ထိုမ့ပင် ကဒသတွင်းအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အထူးသမဖင့် အကရှ့ကတာင်အာရှနိုင်ငံမျေားအသင်း (အာဆီယံ) နှင့် ၎င်း၏ 

မမန်မာနိုင်ငံအား အမပုသကောကဆာင်၍ ဖငိမ်းချေမ်းကသာ နည်းလမ်းမဖင့်  ူညီကပးရန် အသင့်ရိှမှု ိုလည်း 

ကထာ ်ခံအားကပးက  ာင်း  ုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ ထုတ်ကဖာ် ကမပာ  ားထားဖပီး မဖစ်သည်။ [3] 

  
 ုလသမဂ္ဂအကထွကထွအတွင်းကရးမှူးချေုပ် လည်း “နိုင်ငံတ ာမှ စည်းလုံးညီညာစွာ မပတ် မပတ်သားသား 

တုံမ့ပန်ကဆာင်ရွ ်ရန်” နှင့် “အကမခခံလူ့အခွင့်အကရးမျေား ို ချေ ို းကဖာ ်ကန မခင်းအား အဆုံးသတ်ရန်၊ 

ဒီမို ကရစီလမ်းက  ာင်းသ့ုိ မပန်သွားရန်” တို ်တွန်းထားပါသည်။ [4] အကထွကထွအတွင်းကရးမှူးချေုပ်၏ 

တို ်တွန်းချေ ်မျေား ို  ုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အကရး ဆိုင်ရာ မဟာမငး်က ီး၏ ထုတ်မပန်ချေ ်တွင်လည်း ထပ်ကလာင်း 

အတည်မပုကဖာ်မပ ထားပါသည်။ [5] 

  
အကထွကထွအတွင်းကရးမှူးချေုပ်မှ မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး ိုယ်စားလှယ်အမဖစ် ခန့်အပ် တာဝန်ကပးထားကသာ Christine 

Schraner Burgener  လည်း အကထွကထွညီလာခံနှင့် လုံခခုံ ကရးက ာင်စီတို့တွင် မမန်မာနိုင်ငံ၏ အကမခအကန ို 

ရှင်းလင်းတင်မပကပးခဲ့ဖပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကဖကဖါ်ဝါ ရီလ (၁) ရ ်ကန့ကနာ ်ပိုင်း မဖစ်ရပ်မျေား ို မပငး်ထန်စွာ ရှုတ်ချေသည့် 

ထုတ်မပန် ချေ ်မျေား ိုလည်း ထုတ်မပန်ခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ ို ကရးသားကနစဉ်တွင် သူမသည် အာဆီယံကဒသသို့ 

ကရာ ်ရိှကနဖပီမဖစ် ာ အဓိ ပါဝင် ူညီကပးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်မျေားနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးကနဖပီး ထိကရာ ်သည့် နုိင်ငံတ ာ 

တုံ့မပန်ကဆာင်ရွ ်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်သည့် ကဒသတွင်း အားထုတ်လပု်ကဆာင်မှုမျေား ရရိှကရး 

က ိုးပမ်းကဆာင်ရွ ်ကပးလျေ ်ရိှပါသည်။ သူမသည် မမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ တတ်နိုင်သမျှေ အမမန်ဆုံး လာကရာ ်ခွင့်ရရန်လည်း 

အသင့်ရိှ ကနပါသည်။ [6] 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsg%2Fen%2Fcontent%2Fstatement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-myanmar&data=04%7C01%7Cclaire.van.der.vaeren%40undp.org%7C7eb46c4c73004827f31008d9044031d5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637545496016865131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRFd8dgB4L%2BlMTeb7wxu4S9Ylj7wpJQmmVhIC7H4vIY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.securitycouncilreport.org%2Fatf%2Fcf%2F%257B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%257D%2Fs_prst_2021_5.pdf&data=04%7C01%7Cclaire.van.der.vaeren%40undp.org%7C7eb46c4c73004827f31008d9044031d5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637545496016875089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n7osCGgz%2F1ZfvBrGIcsJK5lmPBZqYc9OlytKgnLcYYM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.securitycouncilreport.org%2Fatf%2Fcf%2F%257B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%257D%2Fs_prst_2021_5.pdf&data=04%7C01%7Cclaire.van.der.vaeren%40undp.org%7C7eb46c4c73004827f31008d9044031d5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637545496016875089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n7osCGgz%2F1ZfvBrGIcsJK5lmPBZqYc9OlytKgnLcYYM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsg%2Fen%2Fcontent%2Fstatement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-myanmar&data=04%7C01%7Cclaire.van.der.vaeren%40undp.org%7C7eb46c4c73004827f31008d9044031d5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637545496016885052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zHbvtOZ8Trxg0BGGNAUnEhDqbm79pVqApTGblSMO3bY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.un.org%2Fen%2Fstory%2F2021%2F04%2F1089612&data=04%7C01%7Cclaire.van.der.vaeren%40undp.org%7C7eb46c4c73004827f31008d9044031d5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637545496016885052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qx6M49VQ1K6uEE2AUDiVNZHfhcXNmtLbYcvRrENa7sI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fpress%2Fen%2F2021%2Fdb210412.doc.htm&data=04%7C01%7Cclaire.van.der.vaeren%40undp.org%7C7eb46c4c73004827f31008d9044031d5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637545496016885052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WZuagmhOdNkCYczOv0zjmqia5JIUwm6DGczNC2IhIEI%3D&reserved=0
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၁။ ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတ ်မှုဆီသ့ုိ ကလျှော ်လှမး်ရာ ထိခို ် ျေ ို းပျေ ်လွယ်သည့်လမ်းက  ာင်း  

 

၂၀၁၁ ခုနစှ်မှစတင်၍ မမနမ်ာနိုင်ငံသည် နယ်စပ်ကဒသမျေားတွင် ဖငိမ်းချေမ်းကရး ရရိှကရး၊ ဒီမိ ုကရ စီနည်း ျေ 

အုပ်ချေုပ်ကရးလုပ်ငန်းစဉသ့ုိ် ကမပာင်းလဲ ျေင့်သံုးကရးနှင့် ကေး ွ ်စးီပွားကရးစနစ် တည်ကထာင်ကရးဟူသည့် 

အသွင် ူးကမပာင်းမှုသံုးခု ုိ စတင်လုပ်ကဆာင်ခဲပ့ါသည်။3  

စီးပွားကရးမပုမပင်ကမပာင်းလဲမှုနှင့်  ုန်သွယ်ကရး ကမဖကလျှော့ကပးမှုတို့က  ာင့် နိုင်ငံစီးပာွးကရးသည် တစ်နှစ်လျှေင် 

ပျေမ်းမျှေ ၇ ရာခုိင်နှုန်းမဖင့ ် လျှေင်မမန်စွာ တုိးတ ်လာခဲရ့ာ အကရှ့အာရှ-ပစိဖိတ်ကဒသ နှင့် တစ် မ္ဘာလံုးတွင် 

စီးပွားကရး တုိးတ ်မှုနှုန်း အမမင့်မားဆုံး နိုင်ငံမျေားထဲ၌ ပါဝင်လာခ့ဲပါသည်။ GDP လျှေင်မမန်စွာ 

တုိးတ ်လာမှုနှင့်အတူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည်လည်း သိသိသာသာ  ျေဆင်းလာရာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ၄၈.၂ ရာခုိင်နှုန်းရှခ့ဲိရာမှာ ၂၀၁၇ ခုနစှ်တွင် ၂၄.၈ ရာခုိင်နှုနး်သာ ရှိပါကတာ့သည်။4 

နိုင်ငံတ ာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်း (IPL) အကမရိ န ်ကဒါ်လာ ၃.၂၀ (ဝင်ကငွအလယ်အလတ်ရှိကသာ နိုင်ငံမျေား၏ 

ကအာ ်ပုိင်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံအတွ  ် စံအမဖစ ် သံုးစွကဲသာမျေဉ်း၊ မမနမ်ာကနထုိင်မှု 

အကမခအကနစစ်တမ်း/ MLCS ၂၀၁၇)  ုိ အသံုးမပုတွ ်ချေ ်ကသာအခါ မမနမ်ာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 

ကလျှော့ချေကရးဆုိင်ရာ စွမ်းကဆာင်မှု မျေားသည ် ကဒသတွင်းရှိ အမခားနိုင်ငံမျေားနှင့်တန်းတူ 

ရင်ကောင်တန်းနုိင်ခဲပ့ါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှတွင် ဝယ်ယူနိင်ုစွမ်းအား  ွာမခားမှုနှုန်း (PPP) အရ မမနမ်ာနိုင်ငံ၏ 

လူတစ်ဦးချေင်းစီအတွ  ်ပျေမ်းမျှေ GDP သည် အကမရိ န်ကဒါ်လာ ၅,၁၄၂ ရှိပါသည်။5  

မမနမ်ာကနထုိင်မှုအကမခအကနစစ်တမ်း၊ ၂၀၁၇ အရ မမနမ်ာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ထူးမခားသည့် 

ဝကိသသလ ္ခဏာအချေ ို ့ ရှိကနသည်ဟု ဆုိပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် က ျေးလ ်နှင့် ဖမို ့မပ  ား 

 ွာမခားမှု က ီးမားဖပီး က ျေးလ ်ကဒသမျေားရိှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အကရအတွ ်သည် ဖမို ့မပကဒသမျေားမှာထ ် 

၆.၇ ဆ ပုိမျေားပါသည်။ ထ့ုိမပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် မပည်နယ်/တုိင်းကဒသက ီးမျေား  ား သိသိသာသာ 

 ွာမခားဖပီး ချေင်းမပည်နယ်နှင့် ရခိုင် မပည်နယ်တ့ုိတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အမမင့်မားဆုံးမဖစ ်ာ တနသဘာရီ၊ 

မန္တကလးနှင့် ရန် ုန်တုိင်း ကဒသက ီးမျေားတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အနည်းဆံုး မဖစပ်ါသည်။ 

ေဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုမျေား အသံုး မပုမှုသည် မမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် နည်းပါးကနကသးသည်မှန်ကသာ်လည်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား  ားတွင် ေဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှု သုံးစွမဲခင်း  ပုိ၍ 

နည်းပါးလျေ ်ရှိပါသည်။ အိမ်ကထာင်စုမျေားအားလံုး၏ ငါးပံုတစ်ပုံကအာ ် သာ ေဏ်ကငွစာရင်းတစ်ခု 

ပုိင်ဆုိင်  ပါသည်။ ကငွကချေးယူမှုနှုနး် မမင့်မားကသာ်လည်း ကချေးကငွအမျေားစု ို အလွတ်သကော 

ကချေးကငွထုတ်ကပးသည့် ကနရာမျေားမှ ရယူကန  မခင်း မဖစပ်ါသည်။ ထ့ုိအမပင် လူမှုေဝဖူလံုမပည့်စုမံှု 

နည်းပါးမခင်းနှင့်အတူ ရုတ်တရ ် ဝင်ကငွကလျော့နည်းဆံုးရှုံးမှုမျေား ုိ ရင်ဆုိင်ကမဖရှင်းရန်အတွ ် လုိအပ်သည့် 

ကငွမဖစ်လွယ်မှု သ့ုိမဟုတ် စုကဆာင်းကငွမျေား ရှိမှုတ့ုိ နည်းပါးမခင်းနှင့် ဒွန်တဲွကနသည် ိလုည်း ကတွ့ရပါသည်။ 

ထ့ုိက  ာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားနှင့် ထိခို ်လွယ်ကသာ အိမ်ကထာင်စုအမျေားအမပားသည် 

                                                           
3 https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/do-fragile-

and-conflict-affected-countries-prioritise-core-gover.html  
4 http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-

Socio-Economic-Report.pdf  
5 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators  

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/do-fragile-and-conflict-affected-countries-prioritise-core-gover.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/do-fragile-and-conflict-affected-countries-prioritise-core-gover.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-Socio-Economic-Report.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-Socio-Economic-Report.pdf
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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အလွတ်သကော ကငွကချေးကပးသည့် သူမျေား၊ကနရာမျေားမှ ကချေးကငွ မျေား ို မလွှမကရှာင်သာ ရယူ  ရဖပီး 

ထုိကချေးကငွမျေားသည် မျေားကသာအားမဖင့် အတုိးနှုနး် အဆ မတန်မမင့်မား ာ တရားဥပကဒဆုိင်ရာ အ ူအညီမျေား 

လုိအပ်ပါ  အား ိုးအားထားမပုစရာ အခွင့်အလမ်းမျေားလည်း မရိှ  ပါ။6 

မမနမ်ာနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကလျှော့ချေကရးတွင် တိုးတ ်ကအာင်မမင်မှုမျေား ရရှိခ့ဲသည်မှန် ကသာ်လည်း 

 ိုဗစ-်၁၉  ပ်ကရာဂါ မမဖစပွ်ားမီ  ရရိှနိုင်သမျှေ အချေ ်အလ ်မျေား ို စိစစ ် ကလ့လာ  ည့က်သာအခါ 

မမနမ်ာနိုင်ငံရှိ သန်းနှင့်ချေကီသာ လူမျေားသည် ထိခို ်လွယ်မှုရှိကနဆဲမဖစ်ဖပီး ကေးဒု ္ခအန္တရာယ်တစ်ခခုုနငှ့် 

ရင်ဆုိင်က ုံကတွ့ရပါ  ဆင်းရဲတွင်းသို့ သ ်ဆင်းနုိင်ကမခ မမင့်မားကနပါသည်။ ထုိ ဲ့သ့ုိကသာ 

ထိခို ်လွယ်မှုမျေားသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပကပျော ်ကရး က ိုး ပမ်းရာတွင ် စိန်ကခါ်မှုမျေား ို မဖစက်ပါ်ကစနုိင်ဖပးီ 

စဉ်ဆ ်မမပတ် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်ကရးပန်းတုိင်မျေား (SDGs) မပည့်မီကရးတွင်လည်း အဟန့်အတားမျေား 

မဖစလ်ာနိုင်ပါသည်။  

 ၂၀၁၇ ခုနစှ်တွင် အိမ်ကထာင်စုအမျေားအမပားသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်း၏ အထ ်နားတွင်  ပ်လျေ ် 

ရှိကန  ဖပးီ ထုိမျေဉ်း၏ ကအာ ်သ့ုိ အလွယ်တ ူ  ျေကရာ ်သွားနိုင်သည့ ်အကမခ အကနတွင် ရှိပါသည်။7 ပုိ၍ 

တိ ျေစွာဆုိရလျှေင် ၂၀၁၇ ခုနစှ်တွင် မမနမ်ာနိုင်ငံလူဦးကရ စုစုကပါင်း၏ သံုးပံုတစ်ပံုခန့် (၃၂.၉ ရာခုိင်နှုန်း) 

သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူမျေားမဟုတ်ကသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းအနီးသ့ုိ ကရာ ်ရိှကနသမူျေား (near 

poor) မဖစ်  ပါသည်။8  

 ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားတွင် အစားအစာအတွ ် သံုးစွဲမှုစရိတ်အချေ ို းအစား၏ အလယ် ိန်း 

(median share of food expenditures) သည် ပုိ၍မမင့်မားကသာက  ာင့် မပင်ပ မှ 

အ ျေပ်အတည်းကေးဒု ္ခတစ်ခ ု ရို ်ခတ်လာပါ  ရင်ဆုိင်က ျော်လွှားသည့် နည်းလမ်း တစ်ခအုမဖစ် 

စားသုံးမှုကလျှော့ချေမခင်း ို မပုလုပ်ရန် ကစ့ကဆာ်ကပးနုိင်ပါသည်။   

 MLCS 2017 အရ မမနမ်ာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည်  ကလးရှိကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားတွင် 

ပုိ၍မမင့်မားသမဖင့် စားသုံးမှုကလျှော့ချေမခင်း ဲ့သ့ုိကသာ နည်းလမ်း ုိ အသံုးမပု၍ ရင်ဆိင်ုက ျော်လွှားရန် 

က ိုးစားမခင်း၏ ကနာ ်ဆ ်တဲွရလဒ်အမဖစ် လ ်ရိှအိမ်ကထာင်စု၏  ျေန်းမာကရး ိုသာမ  

ကနာင်မျေ ို းဆ ်၏  ျေန်းမာကရးနှင့် စွမ်းကဆာင်ရည်မျေား ုိပါ ထိခို ်ကစနိုင်ပါသည်။ ထုိအခါ 

လူသားအရင်းအနီှး (human capital) ၏ အရည်အကသွးဆံုးရှုံးမှုသည် က ီးမားလိမ့်မည်ဟု 

ခန့်မှန်းတွ ်ဆနိုင်ပါသည်။  

 ၂၀၁၇ ခုနစှ်တွင် အလုပ်အ ုိင်မျေား ို အဓိ ဖန်တီးကပးကနသည်မှာ စို ပ်ျေ ို းကရးလုပ်ငန်းမျေား၊ 

စို ပ်ျေ ို းကရးနှင့် ဆ ်နွှယ်ကသာ လုပ်ငန်းမျေားသာ မဖစက်နပါကသးသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသမူျေား၏ 

ငါးပုံကလးပံုခန့်သည် စို ပ်ျေ ို းကရးနှင့် ဆ ်စပ်သ ်ဆုိင်ကသာ အလုပ်မျေား ိ ု လုပ် ိငု်ကန  ဖပးီ 

                                                           
6 http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-

Socio-Economic-Report.pdf  
7 ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းသည် အရွယ်ကရာ ်သူတစ်ဦး၏ တစ်ကန့တာ ပျေမ်းမျှေစားသုံးမှုနှုန်း ၁,၅၉၀  ျေပ် 

( ျေပ်ကငွမဖင့် ကဖာ်မပကသာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပထမ သံုးလပတ်ကေးနှုန်းမျေားအရ) နှင့်ညီမျှေပါသည်။ တစ်ကန့တာတွင် ၁,၅၉၀  ျေပ် သ့ုိမဟတု် 

ထို့ထ ်နည်းကသာ စားသုံးမှုအဆင့်ရှိသူမျေား ို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအပြစ် ယူဆပါသည်။ 
8 အိမ်ကထာင်စုတစ်စု၏ စားသုံးမှုအဆင့်သည် တစ်ကန့တာတွင် အရွယ်ကရာ ်သူတစ်ဦးအတွ ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်း၏ ၁.၅ ဆ 

သ့ုိမဟုတ် ၂,၃၈၅  ျေပ် ( ျေပ်ကငွမဖင့် ကဖာ်မပကသာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပထမ သံုးလပတ်ကေးနှုန်းမျေားအရ) ကအာ ်သ့ုိ ကရာ ်ရှိကနပါ   

မဆင်းရဲကသာလ်ည်း အကမခခိုင်မာမှု မရှိကသးကသာ (non-poor but insecure) အိမ်ကထာင်စုအမဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။  

http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-Socio-Economic-Report.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-Socio-Economic-Report.pdf
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ဆင်းရဲနွမ်းပါးသမူျေား၏ ဝင်ကငွအများစု (ကလးပံုတစ်ပံုက ျော်) သည် စို ်ပျေ ို းကရး ဏ္ဍမှ ရရိှကသာ ဝင်ကငွ 

ပြစသ်ည် (MLCS 2017)။ အဆိုပါအိမ်ကထာင်စုမျေား  ား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း မမင့်မားရမခင်းမှာ ၎င်းတ့ုိသည် 

ဝင်ကငွရရိှမှုအဆင့်နမ့်ိသည့် စုိ ပ်ျေ ို းကရး ဏ္ဍတွင် လုပ် ိငု်ကနသည့်အချေ ်နှင့် 

မျေားစွာဆ ်စပ်ကနပါသည်။ စို ပ်ျေ ို းကရး ဏ္ဍတွင် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းအမျေားစုမှာ 

 ျေပန်းလုပ်ငန်းမျေားမဖစ်ကနသည့်အတွ ် ဝနထ်မ်းခန့်ထားမှု စာချေုပ်မျေားချေုပ်ဆုိမခင်း၊ လစာမပည့ခ်ွင့် ဲ့သ့ုိ 

အ ျေ ို းခံစားခွင့်မျေားကပးမခင်း၊ အလုပ်သမားအခွင့်အကရးမျေား ခံစားနိုင်မခင်း သ့ုိမဟုတ် 

လူမှုကရးအာမခံရရိှမခင်းတ့ုိ အလွနန်ည်းပါးပါသည်။ ထ့ုိအမပင် ဤ ဏ္ဍသည် ရာသီ ုိလုိ ၍် 

လုပ် ိငု်ရမှုမျေားမပားဖပီး ရာသီဥတုဆုိးရွားမှုဒဏ်အကြါ်မူတည်ပြီး ထိခို ်လွယ်ပါသည်။  

 အိမ်ကထာင်စုမျေား (အထူးသမဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းအထ ်နားတွင်  ပ်လျေ ်ရိှကနကသာ 

အိမ်ကထာင်စုမျေား) ၏ ဝင်ကငွမျေားထဲတွင် က ီးမားကသာ အစိတ်အပုိင်းသည် လယ်ယာနှင့် မသ ်ဆုိင်ကသာ 

စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားမှ ဝင်ကငွမျေား မဖစ်ကနကသာ်လည်း ၎င်းဝင်ကငွ ရရိှကအာင် လုပ် ိငု်ရသည့ ်

အလုပ်မျေားသည် အာမခံချေ ် မရှိလှပါ။ MLCS 2017 မှ ကတွ့ရှိချေ ်မျေားအရ မမနမ်ာနိုင်ငံရှိ 

လယ်ယာနှင့်မသ ်ဆုိင်ကသာ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားတွင် လူတစ်ဦးတည်း တစ်နိင်ုတစ်ပုိင်လုပ် ိငု်ကသာ 

လုပ်ငန်းမှစ၍ ဝနထ်မ်းမျေား ငှားရမး်လုပ် ိင်ုကသာ  ုမ္ပဏီက ီးမျေားအထိ အမျေ ို းမျေ ို းပါဝင်ပါသည်။ သ့ုိကသာ် 

အမျေားအမပားသည ် အကသးစား လုပ်ငန်းမျေားနှင့်  ျေပန်းလုပ်ငန်းမျေားသာ မဖစ်ကနပါကသးသည်။ ၂၀၁၇ 

ခုနစှ်အထိ လယ်ယာနှင့် မသ ်ဆုိင်ကသာ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားတွင် ၁၄.၁ ရာခုိင်နှုန်းသာလျှေင် တရားဝင် 

မှတ်ပံုတင်ထားမခင်း မဖစသ်မဖင့် ဤ ဏ္ဍတွင် အလုပ်လုပ်သူမျေား၏ အလုပ်အ ိုင်နှင့် စပ်လျေဉ်း၍ 

အာမခခံျေ ်ရှိမှု ို ပုိ၍နည်းပါးကစပါသည်။  

 ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်ကမမာ ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမဖစ်သည့ ် အလုပ်အ ိင်ုရရှိမှုသည် 

အမျေ ို းသမီးမျေား  ားတွင် ပုိ၍ နည်းပါးကနပါသည်။ MLCS 2017 အရ အမျေ ို းသမီးမျေား၏ 

လုပ်သားအင်အားစုတွင် ပါဝင်နိုင်မှုနှုနး်သည် အမျေ ို းသားမျေားထ ် ၃၀ ရာခိငု်နှုန်း ပုိနည်း ပါသည်။ 

လူမှုယဉ်က ျေးမှုစံသတ်မှတ်ချေ ်မျေား၊ အိမ်မှု ိစ္စမျေားနှင့်  ကလးမပုစုကစာင့်ကရှာ ် ရမှုမျေားသည ်

အမျေ ို းသမီးမျေား၏ လုပ်သားအင်အားစုတွင် ပါဝင်နိုင်ကရးအတွ  ် အဟန့်အ တားမျေားမဖစဖ်ပးီ ယင်းသည် 

အမျေ ို းသမီးမျေားနှင့် အမျေ ို းသမီးဦးစီးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ထိခို ်လွယ်မှု ိ ု တုိးပွားကစပါသည်။ 

လုပ်သားအင်အားတွင် ပါဝင်မခင်းမရှကိသာ အမျေ ို း သမီးအမျေားအမပားသည် အလုပ်လုပ်လုိကသာ 

ဆန္ဒရှိ  ကသာ်လည်း ကေး ွ န်ှင့်  ို  ် ညီသည့်  ျွမ်း ျေင်မှုမျေား မရှိမခင်း၊ အလုပ်ရှာရန် 

အချေနိ်မရှိမခင်းတ့ုိအပါအဝင်  န့်သတ် ချေ ်မျေား ရင်ဆုိင်က ုံကတွ့ရသမဖင့် ယင်း လည်း 

အမျေ ို းသမီးဦးစီးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ထိခို ်လွယ်မှု ိ ုမမင့်မားကစမပန်ပါသည်။  

 အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွစုစကုပါင်းတွင် လွှဲပ့ုိကငွမျေား၏ အချေ ို းအစား(ဆယ်ပံုတစ်ပံုကအာ ်)သည် 

မမျေားလှကသာ်လည်း လွှဲပ့ုိကငွမျေားသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းအနီး ကရာ ်ရှိကနကသာ (near poor) 

အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ဝင်ကငွ ို မျေားစွာ အကထာ ်အ ူမပုဖပီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မရှိကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ 

ဝင်ကငွ ုိ တိုးပွားမမင့်မားကစပါသည်။ လွှဲပ့ုိကငွမျေားသည် နိုင်ငံကရး၊  ျေန်းမာကရး သ့ုိမဟုတ် 

စီးပွားကရးအ ျေပ်အတည်းမျေား ဲ့သ့ုိ အကနှာင့်အယှ ် အဟန့် အတားမျေား ုိ အလွန်အ ဲဆတ်ဖပးီ 

ပံုမှန်လွှဲပ့ုိကင ွ စီးဆင်းမှုအား အကနှာင့်အယှ ်မဖစ်ကစသည့် မဖစ်ရပမှ်နသ်မျှေသည် ထုိကငွမျေားအကပါ် 

မီှခုိကနရသည့် အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ထိခို ်လွယ်မှု ုိ တုိးပွားကစပါသည်။9  

                                                           
9 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ede5274a27b200031b/wp1413.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ede5274a27b200031b/wp1413.pdf
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၂။  ုိဗစ်-၁၉ ၏ ရို ်ခတ်မှု    

 

၂၀၂၀ မပည့်နစှ ် ဩဂုတ်လအထိ မမနမ်ာနိုင်ငံသည် အကရှ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ကဒသတွင်  ိုရိုနာ ဗုိင်းရပ်စ် 

 ူးစ ်မှုနှုနး် အနည်းဆံုးနိုင်ငံမျေားထဲတွင ် ပါဝင်ခ့ဲပါသည်။ သ့ုိကသာ် ဤသည်မှာ 

ကရာဂါပုိးစစ်ကဆးနုိင်မှုအတုိင်းအတာ နည်းပါးမခင်းနှင့် ဆ ်စပ်က ာင်း ဆကစ်ပ်ကနနိုင်ပါသည်။ သ့ုိကသာ် 

ထုိနစှ်၏ ကနာ ်ဆံုးသံုးလပတ် ာလသ့ုိ ကရာ ်ရိှလာချေနိ်တွင် တရားဝင် ထုတ်မပန်ကသာ 

ကရာဂါ ူးစ ်ခရံသည့ ် လူနာအကရအတွ ်သည် တဟုန်ထုိး စတင်မမင့်တ ်လာပါသည်။ ဤသည်မှာလည်း 

တစ်စိတ်တစ်ကဒသအားမဖင့် ကရာဂါပုိးစစ်ကဆးနိုင်မှုအကမခအကန တိုးတ ်လာမခင်းက  ာင့် မဖစန်ိုင်ပါသည်။10  

ကယေုယျေအားမဖင့် ၂၀၂၀ မပည့န်ှစ ် ကဖကဖါ်ဝါရီလမှစတင်၍ အစိုးရမ ှ ဆ ်တုိ မ်ပဋ္ဌာန်းခ့ဲကသာ 

ကရာဂါထိန်းချေုပ်ကရးနှင့် သ ်သာကလျော့ပါးကရး စည်း မ်းချေ ်မျေားသည် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိး  ူးစ ် မပန့်ပွားမှု ုိ 

ထိန်းချေုပ်နိင်ုခဲ့ပါသည်။ သ့ုိကသာ် ထုိစည်း မ်းချေ ်မျေားသည် စီးပွားကရးလုပ်ငန်း မျေားလည်ပတ်မှု ုိ 

ထိခို ်ပျေ ်မပားကစခ့ဲပါသည်။ လ ်လီအကရာင်းဆုိင်မျေားနှင့်  ုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့်  ုမ္ပဏီမျေားသည် 

 ျေယ် ျေယ်မပန့်မပန့် မဖစက်ပါ်လာသည့ ် ထုတ်လုပ်မှု ွင်းဆ ် ပျေ ်မပားမပတ်ကတာ ်မှုမျေားက  ာင့် 

ထိခို ်ဆံုးရှုံးမှုမျေားရိှခ့ဲဖပီး စီးပာွးကရးနှင့်  ုန်သွယ်ကရး  ဏ္ဍအချေ ို ့သည် ရပ်တန့်လုနီးပါး မဖစသွ်ားခဲပ့ါသည်။ 

ထုိမျှေသာမ  ၂၀၂၀ မပည့န်ှစ ် ဒီဇင်ော လအထိ နိုင်ငံရပ်မခားမ ှ ကနရပ်မပန်လာကသာ 

ကရွှေ့ကမပာင်းလုပ်သားအကရအတွ ်သည် ၄၂၀,၀၀၀ က ျော် ရှိခဲပ့ါသည်။11 ထ့ုိအမပင်  ိုဗစ-်၁၉ ၏ ကဒသတွင်းနှင့် 

 မ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ စီးပွားကရး ထိခို ်မှုမျေားက  ာင့် မမန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပ့ုိ ုန်မျေားအတွ ် ဝယ်လုိအားမျေား 

 ျေဆင်းခဲဖ့ပးီ နိုင်ငံ၏ စီးပွားကရးအကပါ် ဆင့်ပွားရို ်ခတ်မှုတစ်ခု မဖစလ်ာခဲပ့ါသည်။12  

အိမ်ကထာင်စုထိခို ်လွယ်မှုစစ်တမ်း (HVS; 2020) မှလည်း အကရးက ီးသည့ ်ကတွ့ရှိချေ ်အချေ ို ့ ထွ ်ကပါ်လာဖပးီ 

၎င်းတ့ုိမှာ ဆင်းရဲတွင်းသို့ အလွယ်တ ူ ျေကရာ ်သွားနိုင်မှု၊ SDG ပန်းတုိင်မျေား မပည့်မီကရး ကနှာင့်ကနှးကစမည့် 

အဟန့်အတားမျေားနှင့် သ ်ဆုိင်ကသာ ကတွ့ရှိချေ ်မျေား မဖစပ်ါသည်။13  

 နှစ်တစ်နှစ၏်  ာလအပိုင်းအမခားတစ်ခ ုို ယခင်နှစ၏် တူညီကသာ  ာလအပိုင်းအမခားနှင့် 

နှိုင်းယှဉ ် ည့်ကသာအခါ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နငှ့် ၂၀၂၀ မပည့န်ှစ်  ားတွင် အိမ်ကထာင်စုမျေားထဲမှ အမျေားစု (၈၃.၃ 

ရာခုိင်နှုန်း) သည် ပျေမ်းမျှေအားမဖင့် ဝင်ကငွ ျေဆင်းမှု ၄၆.၅ ရာခိငု်နှုန်း ရှိသည်ဟု ဆုိပါသည်။  ိုဗစ-်၁၉ နှင့် 

                                                           
10 https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0  
11 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ့ (CSO) မ ှစုစည်းထားကသာ အချေ ်အလ ်မျေား၊ အကထွကထွအုပ်ချေုပ်ကရးဦးစီးဌာန (GAD) မှ စုကဆာင်း ရယူ၍ 

www.mmsdd.org တွင် ကဖာ်မပထားသည်။  
12 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/25/myanmars-economy-severely-impacted-by-covid-

19-report  
13 မူလရိှထားဖပီးမဖစ်ကသာ ထိခို ်လွယ်မှုမျေားအကပါ်  ိဗုစ်-၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်ပုံ ုိ နားလည်သိရှိနိုင်ရန်အတွ ် ၂၀၂၀ မပည့် နှစ်တွင် 

UNDP နှင့် စီမံ န်ိး၊ ေဏ္ဍာကရးနှင့် စ ်မှုဝန်က ီးဌာန ကအာ ်ရိှ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ့တ့ုိသည် အိမ်ကထာင်စု ထိခို ် လွယ်မှုစစ်တမ်း 

(HVS)  ုိ ကဆာင်ရွ ခ်ဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စ ်တင်ောလနှင့် ကအာ ်တိုောလမျေားအတွင်း အမိ်ကထာင် စုကပါင်း ၂,၀၁၆ စု ို 

ဖုန်းမဖင့် ဆ ်သွယ်ကမးမမန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအိမ်ကထာင်စုမျေားအားလုံးသည် မမန်မာကနထုိင်မှုအကမခ အကနစစ်တမ်း(MLCS)  ၊ ၂၀၁၇ 

တွင် ပါဝင်ကမဖဆုိကပးခဲ့သည့် အိမ်ကထာင်စုမျေားမဖစ်ဖပီး  ိဗုစ်-၁၉  န့်သတ်ချေ ်မျေားက  ာင့် ၎င်းတ့ုိ၏ အကမခအကနမျေား မည်သ့ုိ 

ကမပာင်းလဲသွားက  ာင်း ကလ့လာသိရှိနိုင်ရန် ဒုတိယအက ိမ် ကတွ့ဆုံကမးမမန်းခ့ဲမခင်း မဖစ်ပါသည်။  

https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0
http://www.mmsdd.org/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/25/myanmars-economy-severely-impacted-by-covid-19-report
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/25/myanmars-economy-severely-impacted-by-covid-19-report
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စပ်လျေဉ်းသည့်  န့်သတ်ချေ ်မျေားက  ာင့် ဝင်ကငွ ျေဆင်းမှု ိ ု က ုံကတွ့ရသည့် 

အိမ်ကထာင်စုရာခိငု်နှုန်းသည် က ီးမားပါသည်။14 က ျေးလ ်ကန အိမ်ကထာင်စုမျေားနှင့်  ကလးရိှကသာ 

အိမ်ကထာင်စုမျေား  ဝင်ကငွဆံုးရှုံးက  ာင်း ကမဖဆုိနိုင်ကမခ ပုိမျေားဖပးီ ပျေမ်းမျှေအားမဖင့် 

ဝင်ကငွ ျေဆင်းမှုအတိုင်းအတာသည် ဖမို ့မပအိမ်ကထာင်စု မျေား  ားတွင် အက ီးမားဆံုး မဖစသ်ည် ိ ု

ကတွ့ရပါသည်။ 15  

 လယ်ယာနှင့်မသ ်ဆုိင်ကသာ အိမ်ကထာင်စုစီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေား (ကေးဆုိင်ဖွင့်သူမျေား၊ 

ဆံပင်ညြှေပ်သူမျေားနှင့် စ ်ချေုပ်သူမျေား) သည် ဝင်ကငွ ျေဆင်းမှုအမျေားဆံုး မဖစ်ပါသည်။  ိုဗစ-်၁၉ က  ာင့် 

စီးပွားကရးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမျေား ကနှးက ွးသွားမှု  ထုိလုပ်ငန်းအမျေ ို းအစားမျေားရိှ အလုပ်အ ုိင်မျေား၏ 

အာမခံချေ ်မရှိသည့ ် အကမခအကန ုိ ပုိ၍ ဆုိးရွားကစပါသည်။   ိုဗစ-်၁၉ မမဖစပွ်ားမီ  

ထုိလုပ်ငန်းအမျေ ို းအစားမျေား၏ ပျေမ်းမျှေဝန်ထမ်းအကရအတွ ်သည် ကလးဦးမဖစ်ကသာ်လည်း 

 ပ်ကရာဂါမဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း ပျေမ်းမျှေအားမဖင့် ဝနထ်မ်းနှစ်ဦးသည် ယာယီအလုပ်ရပန်ားခံရဖပီး 

တစ်ဦးသည် ဝင်ကငွကလျော့နည်းမှုနှင့် ရင်ဆုိင်ခဲရ့ပါသည်။  

  ိုဗစ-်၁၉  န့်သတ်ချေ ်မျေားက  ာင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းမျေားသည်လည်း ထိခို မ်ှုရိှပါသည်။ သ့ုိကသာ် 

 ပ်ကရာဂါမဖစ်ပွားချေနိ်တွင် စို ပ်ျေ ို းရာသီ ုနဆံု်းဖပီး လုပ်ငန်းအမျေားစု ဖပးီ စီးဖပမီဖစသ်မဖင့် 

သ ်ကရာ ်မှုမှာ အတန်အသင့် နည်းပါးပါသည်။ ထ့ုိက  ာင့် လယ်ယာ လုပ်ငန်းမ ှ ဝင်ကငွမျေား 

 ျေဆင်းသွားမှုသည် အမခားအက  ာင်းအချေ ်မျေားနှင့် ပုိ၍ ဆ ်စပ်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သ့ုိဆုိကစ  ိုဗစ-်

၁၉ သည် စို ပ်ျေ ို းကရး ဏ္ဍတွင် မူလ တည်း  ရိှကနသည့ ်ထိခို ်လွယ်မှုအချေ ို ့ ို ပုိဆုိးလာကစပါသည်။ 

ကငွသားစီးဆင်းမှု မပတ်လပ်မခင်းနှင့် ကချေးကငွရရိှနိုင်မှု နည်းပါးမခင်းဟူကသာ အခ ်အခဲမျေား ုိ 

က ုံကတွ့ရက  ာင်း စို ပ်ျေ ို းကရး  ုမ္ပဏီမျေား  အမျေားဆံုး ကမပာ  သမဖင့် ၎င်းတ့ုိသည် 

စီးပွားကရးအ ျေပ်အတည်းမျေား ို ထိခို ်လွယ်မှုပုိမျေားက  ာင်း ထင်ရှားကပါ်လွင်ကစပါသည်။16 

 အမခားမပည်နယ်/တိုင်းကဒသက ီးတစ်ခတွုင် သွားကရာ အ်လုပ်လုပ်ကနသည့် အိမ်ကထာင်စုဝင် 

တစ်ဦးရိှကသာ အိမ်ကထာင်စုအကရအတွ ်သည် ကလျော့နည်းသွားသမဖင့် မပည်တွင်းကရွှေ့ 

ကမပာင်းလုပ်သားမျေား၏ လွှဲပ့ုိကငွမျေားလည်း  ျေဆင်းသွားပါသည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နစှ် မတ်လ အတွင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ၉.၄ ရာခုိင်နှုန်းတွင် အမခားမပည်နယ်/ တိုင်းကဒသက ီးတစ်ခသ့ုို 

သွားကရာ ်အလုပ်လုပ် ိငု်ကနကသာ အိမ်ကထာင်စုဝင်တစ်ဦး ရိှခ့ဲ ကသာ်လည်း ၂၀၂၀ မပည့န်ှစ ်

စ ်တင်ော/ကအာ ်တုိောလတွင် ထုိ နိ်းဂဏန်းသည် ၆.၈ ရာခုိင်နှုန်းသ့ုိ  ျေဆင်းသွားပါသည်။   

                                                           
14 ဤကတွ့ရိှချေ ်သည် မ  ာမီ  အာဆီယံနိုင်ငံမျေားတွင် မပုလုပ်ခဲ့ကသာ ကလ့လာမှုတစ်ခုမှ ရလဒ်နှင့ ် ဆင်တူပါသည်။ ထိုကလ့ 

လာမှုတွင ်  ိဗုစ်-၁၉ မဖစ်ပွားလာမှုနှင့်အတူ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ကလးပံုသံုးပုံက ျောသ်ည် ဝင်ကငွကလျော့နည်းသွားက  ာင်း ကတွ့ရိှ 

ခဲ့ပါသည်။ ထ့ုိအမပင် ဝင်ကငွ ျေဆင်းသွားကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားထဲတွင် အမျေားစု (၃၃ ရာခိငု်နှုန်း) သည် ဝင်ကငွ ၂၆ မ ှ ၅၀ ရာခိငု် 

နှုန်းအထိ  ျေဆင်းသွားသည်ဟု ဆိ ု ဖပီး ၂၃ ရာခိင်ုနှုန်း  ထ ်ဝ က် ျော်  ျေဆင်းသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဝင်ကငွ ၁ မ ှ ၂၅ 

ရာခိငု်နှုန်းအထိသာ အနည်းငယ် ျေဆင်းသွားသည်ဟု ဆိုကသာ အိမ်ကထာင်စုမှာမ ူ၁၆ ရာခိင်ုနှုန်းသာရှိပါသည်။ 

 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688271/adbi-wp1226.pdf  
15 https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/poverty/household-vulnerability-survey-2020.html  
16 http://documents1.worldbank.org/curated/en/469971600767580031/pdf/Summary-of-Results-from-Second-

Round.pdf   

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688271/adbi-wp1226.pdf
https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/poverty/household-vulnerability-survey-2020.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/469971600767580031/pdf/Summary-of-Results-from-Second-Round.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/469971600767580031/pdf/Summary-of-Results-from-Second-Round.pdf
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၃။ ဆိုးရွားမပင်းထန်လာကသာ ကေးဒု ္ခအန္တရာယန်ှင့် မမန်မာနိင်ုငံရှိ ဆင်းရဲ နွမး်ပါးမှုအကပါ် ၎င်း၏ 

သ ်ကရာ ်မှုမျေား  

  

၂၀၂၁ ခုနှစ် အကစာပုိင်းတွင် ထိကရာ ်ကသာ  ာ ွယ်ကဆးထုိးနှံမှု အစီအစဉ်တစ်ခု17 ကဆာင် 

ရွ ်ကပးနိုင်ကတာ့မည့ ် အလားအလာနှင့်အတူ  ပ်ကရာဂါ ာလအလွန် စီးပွားကရး မပနလ်ည် 

နာလန်ထူလာကတာ့မည်ဟူကသာ ကမျှော်လင့်ချေ ်မျေား ထားရှိခဲ ့ ပါသည်။ IMF မှ ဇန်နဝါရီလ 

 မ္ဘာ့စီးပွားကရးအလားအလာ (World Economic Outlook) ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်မှုမျေားအရ မမန်မာ နိုင်ငံသည် 

မ  ာမီ ာလအတွင်း နှစ်စဉ်ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်မှုနှုနး် ပျေမ်းမျှေ ၆ မှ ၇ ရာခုိင်နှုန်း မပနလ်ည်ရရိှလာမည်ဟု 

ကဖာ်မပထားပါသည်။18  

သ့ုိကသာ်  ပ်ကရာဂါအလွန ် မပနလ်ည်ထူကထာင်ကရး ကမျှော်လင့်ချေ ်မျေားသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကဖကဖါ်ဝါရီလ (၁) 

ရ ်ကန့တွင် ပျေ ်သုဉး်သာွးခဲ့ရပါသည်။ ထုိကန့တွင် မမနမ်ာစစ်တပ်သည် နိုင်ငံ၏ အာဏာ ို သိမ်းယူခဲ့ဖပီး 

ဤအစီရင်ခစံာကရးသားကနချေနိ်တွင် အာဏာသိမ်းယူမှု၏ အ ျေ ို းသ ်ကရာ ်မှုမျေားသည ် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလံုး ိ ု

ဂယ ်ရိ ်ုကစလျေ ်ရှိပါသည်။ လ ်ရိှမဖစ် ကပါ်ကနကသာ အကမခအကနမျေားက  ာင့် မပည်သူမျေား၏ 

ကနထုိင်မှုအဆင့်အတန်းသည် အလွန်လျှေင် မမနက်သာနှုန်းမဖင့် ဆ ်လ  ်ျေဆင်းသွားနုိင်မည့ ်

အန္တရာယ်ရိှကနဖပီး နိုင်ငံတွင်း နဂုိမူလ  ရှိကနသည့် ထိခို ်လွယ်မှုမျေား ို ပုိ၍ 

ဆုိးရွားမပင်းထန်လာကစနုိင်ပါသည်။  

အထ ်ကဖာ်မပပါအကမခအကနအရ အစီရင်ခစံာ၏ ဤအပိုင်း ုိ ကအာ ်ပါရည်ရွယ်ချေ ်နှစခ်ုမဖင့် 

တင်မပထားပါသည် - (၁) မမနမ်ာနိုင်ငံရိှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ်  ုိဗစ်-၁၉ နှင့် ယင်း နှင့် ဆ ်စပ်ကသာ 

စည်းမျေဉ်းစည်း မ်းမျေား၊  န့်သတ်ချေ ်မျေား၏ သ ်ကရာ ်မှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အကရအတွ ်စမံပု 

ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်ထားမှုမျေား ို မပနလ်ည်မွမ်းမမံပင်ဆင်ရန်နှင့် (၂) ပထမ အက ိမ်ကတွ့ရိှထားကသာ 

အချေ ်မျေားကပါ်တွင် အကမခမပု၍ လ ်ရိှနိုင်ငံကရးအ ျေပ်အတည်း၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ် သ ်ကရာ ်မှု ုိ 

ခန့်မှန်းရန် မဖစပ်ါသည်။  

 

၃.၁။ မမနမ်ာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ်  ိုဗစ-်၁၉၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ  ွဲမပားစွာ သ ်ကရာ ်မှုမျေား  

 

 ိုဗစ-်၁၉ ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ် သ ်ကရာ ်မှုအား ဆန်းစစ်ရာတွင် ချေဉ်း ပက်ဆာင် ရွ ်နုိင်သည့ ်

နည်းလမ်းနှစ်ခု ရှိပါသည်။  ပ်ကရာဂါမမဖစ်ပွားမီ (သ့ုိမဟုတ် မဖစပွ်ားစဉ် ာလ အတွင်း) စုကဆာင်းထားကသာ 

ရရိှနိုင်သမျှေ အိမ်ကထာင်စုစစတ်မ်းအချေ ်အလ ်မျေားကပါ်တွင် အားထားသည့် ‘bottom-up’ နည်းလမ်းနှင့် 

ကမခရုိစးီပွားကရးနည်းလမ်းအကထာ ်အ ူမျေား (ဥပမာ Computable Generalized Equilibrium model 

မျေား)  ို အသံုးမပု၍ ကေးဒု ္ခ အန္တရာယ်တစ်ခ ု (ဥပမာ  ိုဗစ်-၁၉  ဲ့သ့ုိ) ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေားအကပါ် 

သ ်ကရာ ်မှု မျေား ုိ ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်သည့် ‘top-down’ နည်းလမ်းတ့ုိ မဖစပ်ါသည်။  ပ်ကရာဂါမတုိင်မီနှင့် 

                                                           
17 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရ ်ကန့တွင် အစုိးရအတွ ် အမျေ ို းသားအဆင့်  ာ ွယ်ကဆးထုိးအစီအစဉ်အား စတင်ကဆာင် 

ရွ န်ိုင်ရန်အတွ ်  ာ ွယ်ကဆးမျေား မမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ ပထမအသုတ်အမဖစ် အချေနိ်မီ ကရာ ်ရှိလာခဲ့ပါသည်။  

https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0  
18 https://www.imf.org/en/Publications/WEO  

https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0
https://www.imf.org/en/Publications/WEO
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 ပ်ကရာဂါမဖစ်ပွားကနစဉ် ာလနှစ်ခုစလံုးတွင် စုကဆာင်းရရိှထားကသာ အချေ ်အလ ်မျေားစွာ 

ရှိကနသည်နှင့်အည ီအချေ ်အလ ်မျေား စိစစ်ကလ့လာမှုတွင် ‘bottom-up’ နည်းလမ်း ို အားထားခ့ဲပါသည်။ 

မမနမ်ာကနထုိင်မှုအကမခအကနစစ်တမ်း (၂၀၁၇) ၏ စိစစ်ကလ့လာမှုမျေား အကပါ် အကမခခံ၍ 

အိမ်ကထာင်စုထိခို ်လွယ်မှုစစ်တမ်း (၂၀၂၀)  ို အသံုးမပု ာ  ျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ယူဆချေ ်မျေားနှင့် 

ခန့်မှန်းချေ ်မျေား ို တုိ ဆုိ်င်စစ်ကဆး အတည်မပုမှုမျေား ဆ ်လ ်မပုလုပ်ခဲ ့ ပါသည် (စိစစ်ကလ့လာမှုတွင် 

အသံုးမပုသည့် နည်းစနစ်နှင့် ယူဆချေ ်မျေားအက  ာင်း အကသး စိတ်တင်မပချေ ် ို 

 

နည်းြညာဆုိင်ရာ ကနာ ်ဆ ်တဲွစာတမ်းတွင် ကလ့လာဖတ်ရှုပါရန်)။  

 ျွနု်ပ်တို့၏ ကလ့လာစိစစ်မှု ို ကအာ ်ပါ ရရှိနိုင်သမျှေ သ ်ကသအကထာ ်အထားမျေားကပါ်တွင် အကမခခံ၍ 

မပုလုပ်ထားပါသည် -   

 ၂၀၂၀ မပည့န်ှစ ် ကဖကဖါ်ဝါရီလမှစတင်၍  ုိရိုနာဗုိင်းရပ်စ်  ူးစ ်မှု ထိန်းချေုပ်ကရး ရည်ရွယ် ကသာ 

စည်း မ်းသတ်မှတ်ချေ ်အမျေ ို းမျေ ို း (ဥပမာ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခာွခွာကနမခင်း၊ ကလာ့ကဒါင်းချေမခင်း)  ို 

တင်း ျေပ်မှုအတုိင်းအတာအမျေ ို းမျေ ို းမဖင့် ချေမှတ်ခဲ့ပါသည် (ြံု-၁  ုိ   ည့်ရန)်။ 

အနည်းဆံုးနှစဝ် ်ခန့်အ  ာ HVS စစ်တမ်း ို ကဆာင်ရွ ်ခဲ့သည့်အချေနိ်အထိ 

ထုိစည်း မ်း န့်သတ်ချေ ်မျေားက  ာင့် ထိခို ဆံု်းရှုံးခဲ့ကသာ  ဏ္ဍမျေားတွင် ဝင်ကငွထိခို ်  ျေဆင်းမှုမျေား 

ရှိကနကသးက  ာင်း ကတွ့ရိှရပါသည်။   
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ပုံ (၁) - မမန်မာနိုင်ငံရိှ  ိုဗစ်-၁၉ မဖစ်ကပါ်မှု အချေနိ် ာလမပပုံ 

 
ကအာ ်တိုော ၁၉  ချေင်မပညန်ယ်ရှိ ဖမို့နယ်နှစ်ဖမို့နယ်တငွ် အိမ်တွင်သာ ကနရန် ညွှန်  ားချေ ် ထုတမ်ပန ်

စ ်တင်ော ၂၉ အင်န်တီဂျေင် (အလျေင်အမမန်) ကရာဂါြိုးစစ်ကဆးမှု တစ်နုိင်ငံလံုးစတင် 

ဩဂုတ ်၁၅- 

စ ်တင်ော ၂၅ 

ဒုတိယလှိုင်းစတင် - ရန် ုန်နှင့် ရခုိင်မပညန်ယအ်မပင် မွန်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး နှင့ ်မန္တကလးရှ ိဖမို့နယ် (၁၁) ဖမို့နယ်တငွ် 

ကလာ့ကဒါင်းမျေား တမဖညး်မဖညး်မပန်ချေ 

ကမ ၁၄ - ဇူလုိင ်၃၀ ရန် ုန်ရှ ိကလာ့ကဒါင်းနှင့် အမခားကသာ လူစုလကူဝး န့်သတ်ချေ ်မျေား ကမဖကလျော့ - အထ ်တန်းက ျောင်း အချေ ို ့တစ်ဝ ် 

မပန်ဖွင့်၊ လူအမျေားအမပား စုကဝးမှု  န့်သတ်ချေ ် ကမဖကလျှော့၊ ဇွန်လမ ုန်မီ ကရာဂါပိုးစစ်ကဆးမှုမျေား ို 

ဓာတ်ခဲွခန်းကမခာ ်ခတုွင် တိးုချေဲ့ကဆာင်ရွ ်၊ 

ကမ ၁၆ ဝင်ကငွပုံမှန်မရိှကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားအတ ်ွ တစ်စုလျှေင် ကထာ ်ပံက့ငွ ၄၀,၀၀၀  ျေပ် (US$ ၃၁ ခန့်)  ုိ နှစ်သုတခ်ွ၍ဲ 

ကထာ ်ပံမ့ညဟု် က  ညာ၊ 

ကမ ၉ EAO မျေားနှင့် တစ်ဖ ်သတ ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် မမန်မာအစိုးရ ထုတမ်ပန်၊ ရခိုင်တပ်မကတာ်နှင့် တို ်ခို ်ကနကသာ 

ကဒသမျေားမပါဝင်၊ 

ဧဖပီ ၂၇  ုိဗစ်-၁၉ စီးပာွးကရး  ုစားမှုအစီအစဉ် ထုတမ်ပန် 

ဧဖပီ ၂၂  ျေန်းမာကရး ဏ္ဍအကရးကပါ်အစီအစဉ် ထုတမ်ပန် 

ဧဖပီ ၁၈ ရန် ုန်ရှ ိဖမို့နယ်အချေ ို ့တွင် ကလာ့ကဒါင်းချေ 

ဧဖပီ ၁၀-၁၈ စားနပ်ရိ ္ခာကထာ ်ပံ့ - သက ဘန် ာလအတင်ွး ပုံမှန်ဝင်ကငွမရှိကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားအား စားနပ်ရိ ္ခာမျေား ကထာ ်ပ့ံ၊ 

မတ ်၃၁ ခရီးသွားလာမှုပိတ်ပင်မခင်း -  မ္ဘာ့နိုင်ငံမျေားအားလံုးမှ ခရီးသွားမျေားအား နိုင်ငံတွင်း ဝင်ကရာ ်ခငွ့် ပိတပ်င်၊ 

မတ ်၂၃ ပထမဆံုး ဓာတ်ခဲွအတည်မပုလူနာ ကတွ့ရှိ၊ 

မတ ်၂၂ - ၂၄ ရပ်ရွာအကမခမပု အသွားအလာ န့်သတ်ကစာင့်  ပ်  ည့်ရှုမှုဌာနမျေား စတင် တည်ကထာင်၊ မညသ်ည့်နုိင်ငံမှ 

လာကရာ ်လာသူမဆုိ ၁၄ ရ ်  ာ အသွားအလာ န့်သတ်ကစာင့်  ပ်  ည့်ရှုမှုအား မမဖစ်မကန ခံယူရန် သတ်မတှ်၊ 

က ျောင်းမျေား ပိတ်လုိ ်၊  

မတ ်၁၈ စီမံ ိန်း၊ ေဏ္ဍာကရးနှင့် စ ်မှုဝန်က ီးဌာနမှ စီးပာွးကရးလုပ်ငန်းမျေား အတွ ် အတိုးနှုန်းသ ်သာကသာ 

 ာလရှည်ကချေးကငွမျေား ထုတက်ချေးမည့ ်အစီအစဉ် က  ညာ၊ 

ကဖကဖါ်ဝါရီ ၂၈ က ီးမားသည့်လူစုလူကဝး မပုလုပ်ခွင့်  န့်သတ်မခင်း၊ 

ကဖကဖါ်ဝါရီ ၂၀ ရန် ုန်ရှ ိအမျေ ို းသား ျေန်းမာကရးဓာတ်ခဲွခန်းမှ ကရာဂါပိုးစစ်ကဆးမှု စတင်၊ 

ကဖကဖါ်ဝါရီ ၁ ခရီးသွားလာမှုပိတ်ပင် - တရုတန်ိုင်ငံမ ှခရီးသွားမျေားအား ဆုိ ်ကရာ ် ဗီဇာ ထုတက်ပးမှု ရပ်ဆုိင်း၊ WHO မှ  ုိဗစ်-၁၉ အား 

နိုင်ငံတ ာအတွ ် စုိးရိမ်ရသည့ ်မပညသ့ူ် ျေန်းမာကရးအကရးကပါ်အကမခအကနအမဖစ် က  ညာ ဖပီးသည့်ကနာ ် ရန် ုန်နှင့် 

တရုတန်ိုင်ငံ  ား ကလယာဉ်ခရီးစဉမ်ျေား ရပ်ဆုိင်း၊   

ဇန်နဝါရီ ၄-၅ တရုတန်ိုင်ငံ၊ ဝူဟန်ဖမို့ရှ ိအက  ာင်းရင်း မသိရကသာ အဆုတက်ရာင်ကရာဂါ လူနာမျေားအက  ာင်း MOHS ထံ WHO မ ှ

သတိကပးဖပီးသည့်ကနာ ် နယစ်ပ် ဝင်ကပါ ်မျေားတွင ်ကစာင့်  ည့်စစ်ကဆးမခင်းနှင့ ်သတင်းအချေ ်အလ ် မျေား 

အချေန်ိနှင့်တစ်ကမပးညီ ဆ ်သွယ်အသိကပးမခင်းမျေား အပါအဝင် မမန်မာနုိင်ငံတွင် က ိုတင်မပင်ဆင်မှုမျေား စတင်မပုလုပ်၊ 
 

 

အညွှန်း - အပြာသရာင် - မပည်သ့ူ ျေန်းမာကရးမူဝါဒမျေား၊ အစိမ်းသရာင် - လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ ကဆာင်ရွ  ်ချေ ်မျေား၊ လိသမ္မော်သရာင် - 

 ျေန်းမာကရးစနစ်၏ တုံ့မပန်ကဆာင်ရွ မ်ှုမျေား၊ 

 

ရည်ညွှန်းချေ ် - Brookings Institution (2020) 

 

 HVS 2020 စစ်တမ်းအရ ကရာဂါ းူစ ်မပန့်ပွားမှု ထိန်းချေုပ်ကရး ကဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေားသည် အထူးသမဖင့် 

အကသးစားနှင့် မိသားစုပုိင် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေား ို ထိခို ်ကစခဲ့ဖပီး ထုိလုပ် ငန်းမျေား ိ ု

ပုိင်ဆုိင်လုပ် ိင်ုကနကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ထိခို ်လွယ်မှု ို ပုိ၍ တိုးပွား မမင့်မားကစက  ာင်း 

ကတွ့ရိှခ့ဲပါသည်။   

  ပ်ကရာဂါမဖစ်ပွားသည့်  နဦး ာလတွင် တရားဝင်စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့် ကတွ့ဆု ံကမးမမန်းမှုမျေားမ ှ

စုကဆာင်းရရိှခ့ဲသည့ ် သ ်ကသအကထာ ်အထားမျေားအရ  ပ်ကရာဂါနှင့်  ပ်ကရာဂါက  ာင့် 
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စီးပွားကရးကနှးက ွး ျေဆင်းမှုတ့ုိက  ာင့်  ဏ္ဍမျေားအားလံုးတွင် ထိခို ် မှုမျေား ရှိက  ာင်း ကတွ့ရှိရပါသည်။ 

လ ်လီလ ် ား ုန်သွယ်ကရာင်းဝယ်မှု ဲသ့ုိ့ကသာ  ဏ္ဍအချေ ို ့မှာမူ အထိအနာဆံုး မဖစပ်ါသည်။19  

 အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ငါးပုံကလးပုကံ ျော် (၈၃.၃ ရာခုိင်နှုနး်) သည် နှစ်စပုိင်းမစှတင်၍ ဝင်ကငွ  ျေဆင်းမှုနှင့် 

က ုံကတွ့ရသည်ဟ ု ဆုိပါသည်။ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ထ ်ဝ ်နီးပါး (၄၅.၁ ရာခိုင်နှုန်း) သည် 

မိသားစုပုိင်လယ်ယာလုပ်ငန်းတစ်ခမှု ဝင်ကငွရရိှကနမခင်းမဖစ်ဖပီး မိသားစု ပုိင်လယ်ယာလုပ်ငန်းဟုဆုိရာတွင် 

က ာ ်ပဲသီးနှံစို ်ပျေ ို းမခင်း၊ သစ်ကတာလုပ်ငန်း၊ တိရစ္ဆာန်ကမွးမမူကရး၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့ ်

ကရသတ္တဝါကမွးမမူကရးတို့ပါဝင်ပါသည်။ မိသားစုပုိင် လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ကငွရရိှကသာ အိမ်ကထာင်စု 

ငါးပုံကလးပံုနးီပါး (၇၉.၄ ရာခိငု်နှုန်း)   ၂၀၂၀ မပည့န်ှစ်၊ မတ်လမှစတင်၍ ထုိလုပ်ငန်းမှ ဝင်ကငွ ုိ 

ဆံုးရှုံးခဲ့ရသည်ဟ ုဆုိပါသည်။  

 အကဝးတွင် သွားကရာ ်အလုပ်လုပ် ိငု်ကနကသာ အိမ်ကထာင်စုဝင်မျေားထံမှ လွှဲပ့ုိကငွမျေားသည် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ဝင်ကငွ ိ ု တုိးပွားကစခ့ဲသည်မှာ ထံုးတမ်းစဉ်လာ မဖစခ်ဲပ့ါသည်။ 

ထုိလွှဲပ့ုိကငွမျေားသည်လည်း  မ္ဘာလံုးဆုိင်ရာနှင့် ကဒသတွင်းအဆင့် ကလာ့ကဒါင်းချေထားမှုမျေားက  ာင့် 

 ျေဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။20  

 

MLCS 2017 စစ်တမ်းမ ှ ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်ထားကသာ ဝင်ကငွစုစကုပါင်းအား အကမခခံအမဖစ် အသံုးမပု၍ 

ဆန်းစစ်ကသာအခါ အထ ်ကဖာ်မပပါ လုပ်ငန်းစဉ်မျေားအားလံုး အမပန်အလှန်သ ်ကရာ ် မှုက  ာင့် 

ကနာ ်ဆံုးတွင် အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွဆံုးရှုံးမှုသည် ပျေမ်းမျှေအားမဖင့် ၄၀ ရာခိင်ုနှုနး် ရိှလာပါသည်။21 

(သ ်ကရာ ်မှုမျေားအက  ာင်း အကသးစိတ်အချေ ်အလ ်မျေားနှင့် အကရအတွ ်စမံပု အချေ ်အလ ်မျေား ုိ 

 

နည်းြညာဆုိင်ရာ ကနာ ်ဆ ်တဲွစာတမ်းတွင် ကလ့လာဖတ်ရှု ပါရန်)။  

 ိုဗစ-်၁၉  ပ်ကရာဂါ၏ ရလဒ်အမဖစ် အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွစုစုကပါင်း (aggregate household income) အား 

ဆံုးရှုံးရမှုမျေား ို   ည့်လျှေင် ကရတုိက ုံကတွ့ရကသာ ကေးဒု ္ခမျေား၏ သ ်ကရာ ် မှုမျေားသည် မူလရှိဖပးီသား 

ထိခို ်လွယ်မှု ုိ ပုိ၍ က ီးမားမပင်းထန်လာကစက  ာင်း ထင်ရှားစွာ ကတွ့ရပါသည်။ ထိခို ်လွယ်ကသာ 

အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် စုကဆာင်းကငွမျေားနှင့် အစုိးရ၏ ကငွက  းကထာ ်ပ့ံမှုမျေား ဲ့သ့ုိ 

ရင်ဆုိင်က ျော်လွှားမှုနည်းလမ်းမျေားကပါ်တွင် အား ိုးအားထား မပုနိုင်မည်ဆုိလျှေင်  ိုဗစ-်၁၉  ပ်ကရာဂါ ့ဲသ့ုိ 

ကရတုိက ုံကတွ့ရကသာ ကေးဒု ္ခအန္တရာယ်တစ်ခု မဖစပွ်ားလာချေနိ်တွင် ၎င်းတ့ုိ၏ စားသုံးမှု ိ ုကလျှော့ချေမခင်းမရိှေဲ 

ကနထုိင်မှုအဆင့်အတန်း ုိ ဆ ်လ ထိ်န်းသိမ်းထားနုိင်မည်မဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းမျေား မရှိလျှေင်မူ 

ထုိအိမ်ကထာင် စုမျေားသည ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသာွးနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။  

                                                           
19 UNDP (2020) “Socio economic impact of COVID 19 in Myanmar (မမန်မာနိုင်ငံရိှ  ိဗုစ်-၁၉ ၏ လူမှုစီးပွားဆုိင်ရာ 

သ ်ကရာ ်မှု)”, mimeo 
20 https://www.economist.com/international/2020/05/23/covid-19-is-undoing-years-of-progress-in-curbing-global-

poverty  
21 HVS 2020 စစ်တမ်းတွင် အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွသည် ၄၆ ရာခိငု်နှုန်း ကလျော ့ျေသွားက  ာင်း ကတွ့ရိှရသမဖင့ ်ထိုရလဒ်မျေား  

ဤအချေ ် ို ထပ်မံကထာ ်ခံအတည်မပုကပးပါသည်။   

https://www.economist.com/international/2020/05/23/covid-19-is-undoing-years-of-progress-in-curbing-global-poverty
https://www.economist.com/international/2020/05/23/covid-19-is-undoing-years-of-progress-in-curbing-global-poverty
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ရရိှထားကသာ အကထာ ်အထားမျေားအရ မမနမ်ာနိုင်ငံရှိ ထိခို ်လွယ်ကသာ အမ်ိကထာင်စုမျေား တွင် အစိုးရ၏ 

 ူညီကထာ ်ပ့ံမှုမျေား ို အား ုိးအားထားမပုနုိင်မှု နည်းပါးက  ာင်း ကတွ့ရိှရပါသည်။ မမနမ်ာနိုင်ငံရိှ 

လူမှုကရး ာ ွယ်ကစာင့်ကရှာ ်မှုစနစ်သည် အားမက ာင်းကသးသမဖင့် အစုိးရ၏ ကထာ ်ပ့ံ ူညီနိုင်မှုသည် 

အ န့်အသတ်ရှိပါသည်။ ြံု-၁ တွင် မပသထားသည့်အတုိင်း အစိုးရ၏ အကထာ ်အပ့ံမျေားတွင် 

ပံုမှန်ဝင်ကငွမရှိသည့ ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးဖပီး ထိခို ်လွယ်ကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားအတွ  ် ကထာ ်ပ့ံကငွ ၄၀,၀၀၀ 

 ျေပ ် တစ်က ိမ်ကပးအပ်မခင်း၊ စားနပရ်ိ ္ခာ အကထာ ်အပ့ံကပးမခင်းနှင့် လျှေပစ်စ်မီတာခ 

 င်းလွတ်ခင့်ွကပးမခင်းတ့ုိ ပါဝင်ဖပီး ထုိအထဲမှ အချေ ို ့အကထာ ်အပ့ံမျေား ုိ ညီညီမျှေမျှေ 

မဖန့်ကဝကထာ ်ပ့ံကပးနုိင်မခင်းလည်း မရှိပါ။ ထုိအခါ ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားနှင့် 

ထိခိ ု်လွယ်ကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် ကငွတုိးကချေး သူမျေားထံမှ ကချေးကငွရယူမခင်း ့ဲသ့ုိ အန္တရာယ်ပိုမျေားကသာ 

နည်းလမ်းမျေား ုိ မလွှဲမကရှာင်သာ အား ုိးအားထားမပုရက  ာင်း HVS 2020 စစ်တမ်း  

အတည်မပုနုိင်ခဲပ့ါသည်။  

အထ ်ကဖာ်မပပါ အချေ ်အလ ်ရင်းမမစမ်ျေား၊ ကေးဒု ္ခမျေားနှင့် ရင်ဆုိင်က ျော်လွှားပုနံည်းလမ်း မျေားအက  ာင်း 

နိုင်ငံတ ာသုကတသနစာတမ်းမျေားအား သံုးသပ်ကလ့လာခ့ဲမှုမျေားအကပါ် အကမခခံ၍ MLCS 2017 စစ်တမ်း၏ 

dataset တွင် ဝင်ကငွအမျေ ို းအစားအမျေ ို းမျေ ို းနှင့် လုပ်ငန်း ဏ္ဍ အမျေ ို းမျေ ို းမှ ဝင်ကငွမျေား  ျေဆင်းသွားမှုနှင့် 

စပ်လျေဉ်းသည့် ယူဆချေ ်အချေ ို ့ ို အသံုးချထည့်သွင်းတွက်ချက်ပခင်းပြင့် 

 မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါမဖစ်ပွားလာမှုနှင့်အတူ အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွမျေား  ျေဆင်းမခင်းက  ာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 

တုိးပွားလာနိုင်ကမခ ုိ ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်ခဲ့ပါသည် (အချေ ်အလ ်မျေား စိစစ်ကလ့လာ မှုအတွ ် 

နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ အကသးစိတ်အချေ ်အလ ်မျေား ုိ 

 

 နည်းြညာဆုိင်ရာ သနာက်ဆက်တဲွစာတမ်းတွင် ကလ့လာဖတ်ရှုပါရန်)။ စိစစ်ကလ့လာမှုရလဒ်မျေားအရ  ိုဗစ-်

၁၉  မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါက  ာင့် မမနမ်ာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် အနည်းဆံုး ၆ ရာခုိင်နှုန်းမှ အမျေားဆံုး 

၁၁ ရာခုိင် နှုန်းအထိ မမင့်တ ်လာနိုင်က  ာင်း ကတွ့ရိှရဖပးီ ထုိရလဒ်မျေား ို ြံု-၂ တွင် ကဖာ်မပကပးထားပါသည်။  
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ပုံ (၂) - မမန်မာနိုင်ငံရိှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအကပါ်  ိုဗစ်-၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှု (ရာခိုင်နှုန်း)22 

 

အကမခခံ (Baseline) = ၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ MLCS 2017 

အနိမ့်ဆုံးခန့်မှန်းတန်ဖိုး = ဝင်ကငွတစ်ယနူစ်ကလျော့ ျေသွားတိုင်း စားသံုးမှု ၀.၂ ယူနစ် ကလျော့ ျေ၊ 

အမမင့်ဆုးံခန့်မှန်းတန်ဖိုး = ဝင်ကငွတစ်ယနူစ်ကလျော့ ျေသွားတိုင်း စားသံုးမှု ၀.၃၅ ယူနစ် ကလျော့ ျေ၊   

 

 

အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွကလျော့နည်းသွားမခင်း၏ ရလဒ်အမဖစ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေား မမင့်မားလာ နိုင်ကမခ ုိ 

နိုင်ငံအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းအား အသံုးမပု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။  မ္ဘာ့ ပ် ကရာဂါ 

ဖပးီဆုံးသွားမည့်လ ္ခဏာ မမမင်နိုင်ကသးသည်နှင့်အညီ စိစစ်ကလ့လာမှုအတွ ် အသံုးမပုသည့် နည်းလမ်းတွင် 

 ပ်ကရာဂါက  ာင့် တုိးလာနိုင်ကမခရိှသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ အနိမ့်ဆံုးတန်ဖုိးနှင့ ် အမမင့်ဆံုးတန်ဖုိး 

နှစ်မျေ ို းစလံုး ိ ုခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်ထားပါသည်။  

ရရိှထားသည့ ် ရလဒ်မျေားအကပါ် ထပ်မံကဆွးကနွးသံုးသပ်နိငု်ရန်အတွ ် ဝင်ကငွနည်းနှင့် အလယ် 

အလတ်ဝင်ကငွရိှသည့် နိုင်ငံအချေ ို ့ ို ကရွးချေယ်၍  ိုဗစ-်၁၉ ၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ သ ်ကရာ ် မှုအား 

ကလ့လာထားမှုမျေား ုိ အ  မ်းဖျေင်း မပနလ်ည်သံုးသပ်ကလ့လာခဲပ့ါသည်။23 ထုိကလလ့ာ သံုးသပ်မှုမှ 

ထွ ်ကပါ်လာကသာ ကတွ့ရှိချေ ်အချေ ို ့မာှ ကအာ ်ပါအတိုင်း မဖစပ်ါသည်။  

 ပထမဦးစွာ  ိုဗစ-်၁၉ ၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ သ ်ကရာ မ်ှု ိ ု ခန့်မှန်းရန်အတွ ် ‘bottom-up’ 

နည်းလမ်း ုိ အသံုးမပုရာတွင်  ျွနု်ပ်တို ့အသံုးမပုကသာ နည်းလမ်း (methodological approach) သည် 

နိုင်ငံအမျေ ို းမျေ ို း (ဥပမာ  ုိလံေီယာနှင့် ဖီဂျေ)ီ တွင် အသံုးမပုထားသည့် နည်းလမ်းနှင့် ဆင်တူပါသည်။    

 ဒုတိယကတွ့ရိှချေ ်မှာ  ျွနု်ပ်တို ့ ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်ထားကသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေားမမင့် 

မားလာနိငု်ကမခသည် အမခားကလ့လာမှုမျေားမှ ကတွ့ရိှချေ ်မျေားနှင့် နှိုင်းယှဉ၍်ရြါသည်။ (ဥပမာ 

                                                           
22 အသံုးမပုသည့်နညး်စနစ် (methodological approach) အရ သ ်ကရာ ်မှု ုိ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကစာပုိင်းတွင် စတင်ခံစားရမည် ဟ ု

ခန့်မှန်းပါသည်။  
23  ိဗုစ်-၁၉ ၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ သ ်ကရာ ်မှုမျေား ိ ုဆန်းစစ်ထားသည့် ကလ့လာမှုမျေား စာရင်းအမပည့်အစုံ ုိ ကအာ ်ပါ 

လင့်ခ်တွင် ရရှိနိုင်သည် - https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-

19.html  

24.8

30.8
36.1

baseline lower bound upper bound

https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html
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အာဖ န်နစ္စတန်တွင် အသံုးမပုကသာ Computable General Equilibrium modelling ကဲ့သ့ုိ) ‘top-

down’ နည်းလမ်း ုိ အသံုးမပုကသာအခါတွင်ပင်လျှေင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေား မမင့်မားလာနိုင်ကမခ 

ခန့်မှန်းကတွ့ရှိချက်ပြစ်သည့် အကကမ်းြျင်း ၁၀ ရာခုိင်နှုန်းသည် အပခားကေ့ောမှုများ၏ ကတွ့ရိှချက်များနှင့် 

တူညီသည့ ်အတုိင်းအတာနယ်ြယ်အတွင်းရှိသည်။24  

 တတိယအချေ ်အကနမဖင့် မ  ာမီ   မ္ဘာ့ေဏ်မှ  ိုဗစ-်၁၉ က  ာင့်  မ္ဘာလံုးဆိုင်ရာ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့် မမင့်မားလာနိုင်ကမခ ခန့်မှန်းချေ ်အရ မမနမ်ာနိုင်ငံရှ ိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နှုန်းသည် ၅.၃ 

ရာခုိင်နှုန်း တုိးလာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းနုိင်ပါသည်။ ထုိသ့ုိခန့်မှန်းရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသညဟု် 

စတင်သတ်မှတ်သည့် တန်ဖုိးမှာ တစ်ကန့လျှေင် အကမရိ န်ကဒါ်လာ ၅.၅၀ (PPP) မဖစပ်ါသည်။25 

အလားတူပင် micro-macro simulation model တစ်ခ ု ခန့်မှန်းရာတွင်  ိုဗစ်-၁၉ က  ာင့် 

မမနမ်ာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုနး်သည် ၁၀ ရာခုိင်နှုန်းခန့် တုိးလာနိုင်သည်ဟ ုဆုိပါသည်။ 26  

 ကနာ ်ဆံုးကတွ့ရိှချေ ်မှာ ရခိုင်မပည်နယ်တွင် ကဆာင်ရွ ်ခဲ့သည့် အကသးစားကလ့လာမှု တစ်ခအုရ  ိုဗစ-်

၁၉ က  ာင့် အလွန်အမင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အကရအတွ ်သည် ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း တုိးလာမည်ဟူကသာ 

အချေ ် မဖစပ်ါသည်။27 

ထပ်မံဆန်းစစ်ကလ့လာမှုမျေားအရလည်း  ိုဗစ-်၁၉ သည် မူလရှိဖပးီမဖစ်သည့် ထိခို လွ်ယ်မှုမျေား ထဲမှ အချေ ို ့ ို 

ပုိ၍ ဆုိးရွားလာကစက  ာင်း ကတွ့ရှိရပါသည်။  

(၁) ဦးစွာတင်မပလုိသည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းအနီးတွင် ရိှကနကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် 

ဖမို ့မပကဒသတွင် ကနထုိင်နိငု်ကမခ အမျေားဆံုးမဖစ်ဖပီး  ိုဗစ-်၁၉ က  ာင့် မဖစ်ကပါ်လာကသာ 

 ျေန်းမာကရးဆုိင်ရာ လ ်ငင်းသ ်ကရာ ်မှုမျေားနှင့် ဝင်ကငွဆံုးရှုံးမှုမျေား  ထုိ 

အိမ်ကထာင်စုအမျေားအမပား ုိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းကအာ ်သ့ုိ ကရာ ်ရှိသွားကအာင် 

တွန်းပ့ုိခ့ဲပါသည်။  ျွနု်ပ်တ့ုိ၏ စိစစ်ကလ့လာမှုမှ အုပ်စုအလုိ  ် သီးမခားစီခွထဲားကသာ 

အချေ ်အလ ်မျေားအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ်  ိုဗစ-်၁၉ ၏ အက ီးမားဆံုး သ  ် ကရာ မ်ှု ိ ု

ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဆန်းစစသ်ည့်တိုင် ဖမို ့မပဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် နှစ်ဆက ျော် (၂၀၁၇ 

ခုနစှ်တွင် ၁၁.၃ ရာခုိင်နှုန်းရိှရာမှ  ုိဗစ-်၁၉ နှင့်အတူ ၂၅.၉ ရာခုိင်နှုန်း မဖစသွ်ား) တိုးလာက  ာင်း 

မပသကနပါသည်။ ဤသ့ုိမဖစ်ရမခင်းသည် အဓိ  အားမဖင့် ကအာ ်ပါအချေ ်နှစခ်ျေ ်က  ာင့် 

                                                           
24 မမန်မာနိုင်ငံတွင်  ိဗုစ်-၁၉ က  ာင့် အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွ သိသိသာသာ  ျေဆင်းသွားကသာ်လည်း စားသုံးမှုသည်လည်း ကရတုိ တွင် 

အလားတူ ျေဆင်းသွားမည်ဟု ယူဆ၍ မရပါ။ ထိုသ့ုိယူဆ၍မရမခင်း၏ အက  ာင်းရင်းမှာ နှစ်ခု ရှိပါသည် - (၁) လူမှု စီးပွားဆိုင်ရာ 

အကမခအကနအမျေ ို းမျေ ို းကပါ်မူတည်၍ သ ်ကရာ ်မှုမျေား၏ အတုိင်းအတာသည် မတူညီပါ။ (၂) လူမျေားတွင် ရင်ဆုိင် က ျော်လွှားနုိင် သည့် 

နည်းလမ်းအကထွကထွ (ဥပမာ စုကဆာင်းကငွ၊ ကငွကချေးမခင်း) ရှိကနဖပီး ထိုနညး်လမ်းမျေားထဲမှ အချေ ို ့  ၎င်းတ့ုိ အား 

အချေနိ်အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ စားသုံးမှု ို ကလျှောခ့ျေရန်မလိုေဲ ဆ ်ထိန်းထားနုိင်ရန် အကထာ ်အ ူမပုမည်မဖစ်သည်။  
25 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-

extreme-poor-by-2021  
26 http://documents1.worldbank.org/curated/en/906171608086222905/pdf/Myanmar-Economic-Monitor-Coping-with-

COVID-19.pdf  
27 https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
http://documents1.worldbank.org/curated/en/906171608086222905/pdf/Myanmar-Economic-Monitor-Coping-with-COVID-19.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/906171608086222905/pdf/Myanmar-Economic-Monitor-Coping-with-COVID-19.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html
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မဖစပ်ါသည် - ( )  ပ်ကရာဂါသည် ဖမို ့မပ ကဒသမျေားတွင် အဓိ  မဖစပွ်ားမခင်းနှင့် (ခ) 

ဖမို ့မပကနထုိင်သူမျေား၏ အလုပ်အ ိင်ုမျေားနှင့် ဝင်ကငွမျေားသည် အာမခံချေ ်မရိှမခင်းတ့ုိ မဖစပ်ါသည်။28 

(၂)  ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှုမျေား ုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆန်းစစ်ကသာအခါတွင်ပင် မမန်မာနိုင်ငံတွင် 

 ကလးသူငယ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် ကယေုယျေဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းထ ် ပုိ၍ မမင့်မားကနဆဲ မဖစဖ်ပးီ 

ဆ ်လ ်၍ တိုးမမင့်ကနလိမ့်မည်ဟုလည်း ခန့်မှန်း ရပါသည်။29  ဤအချေ ်က  ာင့် 

မမနမ်ာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ုိ မျေ ို းဆ ်တစ်ခု မှ ကနာ ်မျေ ို းဆ ်သ့ုိ လ ်ဆင့် မ်းကပး ာ 

ဆင်းရဲတာရှည်ကနမည့်အမပင်  ိုဗစ-်၁၉ နှင့် ဒွန်တွဲမဖစက်ပါ်လာကသာ ကေးဒု ္ခမျေားသည် 

 ကလးမျေ ို းဆ ်တစ်ဆ ်လံုး၏ က ီးမားကသာ အစိတ်အပုိင်းအား ဆင်းရဲသံသရာထဲတွင် ဆ ်၍ 

လည်ကနကစနုိင်က  ာင်း ကတွ့ရှိရပါသည်။ 

(၃) ယခင်  ကလ့လာမှုမျေားအရ အမျေ ို းသမီးဦးစီးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ထိခို ်လွယ်မှု မျေား ုိ 

က ာင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားဖပီး မဖစပ်ါသည်။30 ထုိအိမ်ကထာင်စုမျေားသည် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းကအာ ်သ့ုိ ပုိ၍ တိုကတာင်းကသာအချေန်ိအတွင်း ပုိမုိလျှေင်မမန်စွာမဖင့် 

 ျေဆင်းသွားနိုင်ကမခ မျေားမပားရမခင်းအတွ ် အက  ာင်းရင်းအချေ ို ့ ရှိကနပါသည်။ ပထမဦးစွာ 

အမျေ ို းသမီးဦးစီးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား  ား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မမင့်တ ် လာမခင်းသည် မမနမ်ာနိငု်ငံရှ ိ

အမျေ ို းသမီးမျေား လုပ် ိငု်ကနကသာ အလုပ်အ ုိင်အမျေ ို းအ စားမျေား၊ လုပ်ငန်း ဏ္ဍမျေားနှင့် 

တုိ ရ်ို ဆ် ်နွှယ်မှုရှိဖပးီ အမျေ ို းသမီးမျေားသည်  ိုဗစ-်၁၉ ၏ တုိ ်ရို ်သ ်ကရာ မ်ှု ိ ု

ခံစားရကသာ  ဏ္ဍမျေားတွင် လုပ် ိငု်ကန  မခင်းက  ာင့် မဖစပ်ါသည်။31 ဒုတိယအက  ာင်းမာှ 

 နဦးရရိှထားသည့်  မ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ အချေ ်အလ ်မျေားအရ အမျေ ို းသမီးမျေားသည်  ိုဗစ-်၁၉ 

နှင့်စပ်လျေဉ်းကသာ အိမ်မှု  ိစ္စတာဝန်မျေား (ဥပမာ နာမ ျေန်းမဖစသူ်အား မပုစကုစာင့်ကရှာ ်ရမခင်း၊ 

အိမ်တွင်  ကလးမျေား ုိ စာသင်ကပးရမခင်း)  ို မမျှေမတ ထမ်းကဆာင်  ရသမဖင့် အမျေ ို းသမီး 

အမျေားအမပားသည် လုပ်သားကေး ွ ်အတွင်းမှ ထွ ်ခွာရသည့်အမဖစ်သ့ုိ ကရာ ်ရိှရ ကသာက  ာင့် 

မဖစပ်ါသည်။32 မမနမ်ာနိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူအမဖစ်မျေ ို း က ုံကတွ့ကနရ က  ာင်း 

အကထာ ်အထားမျေား  သ ်ကသခံကနပါသည်။ ဤသ့ုိ အမျေ ို းသမီးမျေား အလုပ်လ ်မ့ဲမဖစ်မှုနှင့် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတို့ မမင့်မားလာမခင်းနှင့် ကနာ ်ဆ ်တဲွ မဖစ် ကပါ်လာကသာ ချေ ို ့င့ဲမှုမျေားသည ်

 ျေားမတန်းတူညီမျှေကရးနှင့် စွမ်းကဆာင်ရည်မမြှေင့်တင်ကရး ဆုိင်ရာ ပန်းတုိင်မျေား မပည့မီ်ကရးတွင် 

အဟန့်အတားတစ်ခု မဖစက်  ာင်း မငင်းဆန၍် မရနုိင်သလုိ ယင်းသည် SDG 

ပန်းတုိင်မျေားအားလံုးအကပါ်တွင်လည်း ဆင့်ပွားဆိုး ျေ ို း သ ်ကရာ ်မှုမျေား ရိှနိုင်ပါသည်။  

 ိုဗစ-်၁၉ ၏ ဆုိး ျေ ို းသ ်ကရာ ်မှုမျေားသည် နိုင်ငံ၏ SDG ပန်းတုိင်အမျေားအမပား မပည့မီ်ကရး 

တုိးတ ်ကဆာင်ရွ ်နိုင်မှုအကပါ် က ီးစွာကသာ သ ်ကရာ ်မှု ရိှနိုင်ပါသည်။ MLCS စစ်တမ်းမှ 

                                                           
28 https://www.cebm.net/covid-19/what-impacts-are-emerging-from-covid-19-for-urban-futures/  
29 https://www.unicef.org/myanmar/reports/overcoming-child-poverty-myanmar 
30https://www.researchgate.net/publication/322172667_Household_shocks_and_coping_mechanism_evidence_from_

Sub-Saharan_Africa  
31 https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_672754/lang--en/index.htm  
32 https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html  

https://www.cebm.net/covid-19/what-impacts-are-emerging-from-covid-19-for-urban-futures/
https://www.unicef.org/myanmar/reports/overcoming-child-poverty-myanmar
https://www.researchgate.net/publication/322172667_Household_shocks_and_coping_mechanism_evidence_from_Sub-Saharan_Africa
https://www.researchgate.net/publication/322172667_Household_shocks_and_coping_mechanism_evidence_from_Sub-Saharan_Africa
https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_672754/lang--en/index.htm
https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html
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အကထာ ်အထားမျေားအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသမူျေားနှင့်  ျေန်းမာကရးကစာင့်ကရှာ ်မှုအတွ  ်

အမျေားအမပားသံုးစွဲရမှုတ့ုိ  ား ဆ ်စပ်မှုရှနိိုင်ကမခ ပုိမျေားက  ာင်း ကတွ့ရပါသည်။33 ဤအစီရင်ခံ စာတွင် 

ခန့်မှန်းကဖာ်မပထားသ ့ဲသ့ုိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မမင့်မားလာမခင်းသည ်  ျေန်းမာကရးချေ ို ့တ့ဲ၍ 

ကဆး ုသမှုခယူံရမခင်း၏ အ ျေ ို းဆ ်က  ာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသာွးမခင်း သ့ုိမဟုတ ် အဆိုး ဆံုးအကနမဖင့် 

 ျေန်းမာကရးကစာင့်ကရှာ ်မှု ို လံုးလံုးလျေားလျေား မခံယူနိုင်မခင်းမျေား ုိ တိုးပွား လာကစဖပးီ SDG ပန်းတိုင်မျေား 

မပည့မီ်ကအာင် ကဆာင်ရွ ်ရန် သတ်မှတ်ထားကသာ အချေန်ိ ာလ အတွင်း ထုိရလဒ်မျေား ုိ 

ကမပာင်းလဲသွားကအာင် လုပ်ကဆာင်နိငု်ဖွယ်မရိှက  ာင်း ကတွ့ရပါသည်။ ထ့ုိအမပင် က ျောင်းမျေား ုိ 

မပနဖွ်င့်ကပးနုိင်မည်ဆုိလျှေင်ပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေား မမင့်မားလာမှုသည်  ကလးက ျောင်းအပန်ှံမှုနှုနး် 

 ျေဆင်းမခင်းနှင့် ဒွန်တဲွကနတတ်က  ာင်း သတိမပုရမည်မဖစ်သည်။ အထူးသမဖင့်  ုန် ျေစရိတ် ပုိမုိ 

က ီးမားကသာ အထ ်တန်းက ျောင်းအဆင့်မျေားတွင် က ျောင်းအပန်ှံမှုနှုနး်သည် ပုိ၍ပင် 

 ျေဆင်းသွားတတ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း မမင့်တ ် လာမှုသည် မ  ာခဏ ဆုိသလုိ  ကလးမျေား ုိ 

ယာယီ သ့ုိမဟုတ်  ာလရှည်  ာ က ျောင်း ထုတ်ထားမခင်း ဲ့သ့ုိ ဆုိး ျေ ို းမဖစ်ကစကသာ 

အခ ်အခဲက ျော်လွှားမှုနည်းလမ်းမျေားနှင့်လည်း ဒွန်တွဲကတွ့ရတတ်ပါသည်။ ဤသည်  အနာဂတ်မျေ ို းဆ ်၏ 

လူသားအရင်းအနီှး အရည်အကသွးနှင့် ပမာဏ ို ကလျော့နည်း ျေဆင်းကစနုိင်ဖပးီ ကရရှည်တွင် စီးပွားကရးဆုိင်ရာ 

ဆုိး ျေ ို းမျေား မဖစက်ပါ်ကစနုိင်ပါသည်။ ထ့ုိမပင် က ျောင်းသား၊ က ျောင်းသူအမျေားအမပား ရင်ဆုိင်  ရသည့်  ပ် 

ကရာဂါက  ာင့် က ျောင်းမျေား ပိတ်ထားရမခင်းနှင့် ပညာသင်ယူမှု အဆ ်မပတ်မခင်းမျေား၏ အ ျေ ို း 

ဆ ်မျေား ုိလည်း ပုိ၍ က ီးမားကစမည်မဖစ်ပါသည်။34 

 

 

၃.၂။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုက  ာင့် မဖစက်ပါ်လာနိုင်ကမခရိှသည့် အကမခအကနမျေားနှင့် မမနမ်ာနိုင်ငံရှိ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ် သ ်ကရာ န်ိုင်ကမခအမျေ ို းမျေ ို း   

 

အစီရင်ခစံာ၏ ကရှ့ပိငု်းတွင် ကဆွးကနွးတင်မပခဲသ့ ဲ့သ့ုိ  ိုဗစ်-၁၉  ပ်ကရာဂါသည် ဆင်းရဲနွမ်း ပါးကသာ 

အိမ်ကထာင်စုမျေားနှင့် ထိခို ်လွယ်ကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ အလုပ်အ ိငု်မျေား၊ 

ဝင်ကငွဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းမျေားနှင့်ဆ ်စပ်၍ မူလ တည်း ရိှကနကသာ ထိခို ်လွယ်မှုအချေ ို ့ ုိ 

ထင်ရှားကပါ်လွင်လာကစခ့ဲပါသည်။ ထုိမျှေသာမ  ကေးအန္တရာယ်တစ်ခု  ျေကရာ ်လာချေနိ်တွင် ဆင်းရဲတွင်းသ့ုိ 

 ျေကရာ ်သွားနိုင်ကမခရိှသူမျေား သ့ုိမဟုတ် မပနလ်ည် ျေကရာ ်နိငု်ကမခရိှသူမျေားအား  ူညီကထာ ်ပ့ံကပးသည့် 

မမနမ်ာနိုင်ငံ၏ စွမ်းကဆာင်ရည်အ န့်အသတ်ရှိကသာ လူမှုကရး  ာ ွယ်ကစာင့်ကရှာ ်မှုစနစအ်ား 

အမပင်းအထန်ရုန်း န်ရသည့်အကမခအကနသ့ုိ ကရာ ်ရှိကစ ပါသည်။   

မမနမ်ာနိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ ကမျှော်လင့်ချေ ် င်းမဲ့မှုမျေား ို ထားရစ်ခ့ဲ ာ အကမခအကနမျေား 

မပနလ်ည်တုိးတ ်က ာင်းမနွ်လာကအာင် လုပ်ကဆာင်ရန် အားခဲမပင်ဆင်ကနချေနိ်တွင် မပင်းထန်သည့် 

                                                           
33 http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-

Socio-Economic-Report.pdf  
34 https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-

19-school  

http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-Socio-Economic-Report.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/151001580754918086/pdf/Myanmar-Living-Conditions-Survey-2017-Socio-Economic-Report.pdf
https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
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ထုိးနှ မ်ှုတစ်ခ ုိ ု ထပ်မံက ုကံတွ့ခ့ဲရပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ ် ကဖကဖါ်ဝါရီလ (၁) ရ ်ကန့ တွင် စစ်တပ်မှ 

ဒီမိ ုကရစီနည်း ျေ ကရွးက ာ ်တင်ကမမြှော ်ခအံစိုးရအား မဖုတ်ချေ၍ အာဏာ သိမ်းခဲ့မခင်းပင် မဖစပ်ါသည်။  

အာဏာသိမ်းဖပးီ နှစ်လအတွင်း လူကပါင်း ၇၀၀ က ျော် ကသဆံုးခဲရ့ဖပီး လူအမျေားအမပား၏ လံုခခုံကရးနှင့် 

လူမှုေဝအဆင်ကမပဖူလံုကရးတ့ုိလည်း ထိခို ်ခဲ့ပါသည်။35 ထ့ုိက  ာင့် လ ်ရှိ မဖစက်ပါ်ကနကသာ 

အကမခအကနမျေားသည်  ိုဗစ်-၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှုမျေား ို ပုိမုိ ဆုိးရွားလာကစဖပးီ ပုိမုိက ာင်းမနွ်ကအာင်၊ 

ပုိမုိခုိင်မာကအာင် မပနလ်ည်တည်ကဆာ ်ရန် အားခဲထားသည့်  ပ်ကရာဂါတ့ံုမပန်ကဆာင်ရွ က်ရးနှင့် 

မပနလ်ည်ထူကထာင်ကရး စီမံ ိနး်မျေားလည်း ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါသည်။  ဤအကမခအကနသည် အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ 

ဆင်းရဲတွင်းသို့  ျေ ကရာ လွ်ယ်မှု ို ပုိမုိ ဆုိးရွားကစဖပီး သိန်းနှင့်ချေကီသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား ုိ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်း ကအာ ်သ့ုိ တွန်းပ့ုိနုိင်သည့ ်အန္တရာယ်ရှိကနပါသည်။ လ ်ရှိအတုိင်းအတာအထိ ေဏ်မျေား 

ပိတ်ထားရမှုသည် က ီးမားကသာ သ ်ကရာ ်မှု ရှိမည်မဖစ်ဖပီး လစာကပးမခင်းနှင့် ေဏ်မျေား  ား 

ကငွလွှဲကမပာင်းမခင်းအပါအဝင် ေဏ်လုပ်ငန်းမျေား ုိ ကဆာင်ရွ ်နိုင်မခင်း မရှိေဲ အင်တာန ် 

မဖတ်ကတာ ်မှုမျေားက  ာင့်လည်း အကမခအကနမျေား ပုိ၍ ဆုိးရွားလာသည်ဟ ု စီးပာွးကရးပညာရှင် မျေား  

သံုးသပ်ပါသည်။36 ထုိမျှေသာမ  ကမမမပင်ကပါ်ရိှ လ ်ရှိအကမခအကနသည် စီးပွားကရး၏ 

အမခား ဏ္ဍမျေားကပါ်တွင်လည်း သ ်ကရာ ်မှု ရှိကနပါသည်။ အက ာ ်ခနွ်ကအးဂျေင့်မျေား၊ 

ဆိပ် မ်းလုပ်သားမျေား၊  ုန် ားကမာင်းသူမျေားနှင့် မီးရထားဝန်ထမ်းမျေား၏ လုပ်ငန်းမျေား ရပ ် တန့်သွားဖပီး 

အဓိ  ျေကသာ ဆိပ် မ်းအချေ ို ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မခင်း မရှိကတာ့ေဲ သေေဘာ  ုမ္ပဏီအချေ ို ့ လည်း 

မမနမ်ာနိုင်ငံအတွ  ် ဝနက်ဆာင်မှုကပးမခင်း ုိ ယာယီရပဆုိ်င်းထားမခင်း က  ာင့် ထုတ်လုပ်မှု ွင်းဆ ်မျေား 

မပတ်ကတာ ်လျေ ် ရှိပါသည်။37 ထ့ုိအမပင် Fitch Solutions ၏ အဆုိအရ မပည်ပပုိ့ ုန်မျေားသည် 

ယခုေဏ္ဍာနှစ်တွင် ၆၀ ရာခုိင်နှုန်းက ျော်  ျေဆင်းသွား ဖွယ်ရှိက  ာင်း သိရိှရပါသည်။38 ကနာ ်ဆံုးအကနမဖင့် 

UN အဖွဲ့အစည်းတစ်ခမုဖစသ်ည့်  မ္ဘာ့ စားနပရ်ိ ္ခာအစီအစဉ် (WFP) ၏ အကထာ ်အထားမျေားအရ 

စားကသာ ် ုနက်ေးနှုန်းမျေား မမင့်တ ်လာဖပးီ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်း ုိ 

ထပ်မံထိခို ် ျေဆင်းကစမည်မဖစက်  ာင်း ညွှန်မပလျေ ်ရှိပါသည်။39 အားလံုး ိ ု ခခု ံ ည့်မည်ဆုိလျှေင် 

မမနမ်ာနိုင်ငံသည် စီးပွား ကရးစနစ်တစ်ခလံုုး ဖပို လဲကတာ့မည့် အကမခအကနသ့ုိ ကရာ ်ရိှကနဖပးီ အာရှ၏ 

 ျေဆံုးနိုင်ငံတစ်ခ ုမဖစလ်ာကတာ့မည့်အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆုိင်ကနရပါသည်။   

အာဏာသိမ်းမှု၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ် သ ်ကရာ ်မှုအား ခန့်မှန်းနုိင်ရန်အတွ ်  ိုဗစ-်၁၉ ၏ 

သ ်ကရာ ်မှု ိ ုခန့်မှန်းရာတွင် အသံုးမပုသည့် နည်းစနစ် ိုပင် အသံုးမပုခဲ့ပါသည် (အကသးစိတ် ို 

 

နည်းြညာဆုိင်ရာ ကနာ ်ဆ ်တဲွစာတမ်းတွင် ကလ့လာဖတ်ရှုပါရန်)။ ဤစိစစ်ကလ့လာမှု ို MLCS 2017 

စစ်တမ်းအချေ ်အလ ်မျေားကပါ်တွင် အကမခခံ၍ မပုလုပ်ခဲ့ဖပီး  ိုဗစ-်၁၉ နှင့် စပ်လျေဉ်းသည့် 

                                                           
35 https://aappb.org/  
36 https://www.economist.com/leaders/2021/04/15/myanmar-could-be-asias-next-failed-state  
37 https://www.economist.com/asia/2021/04/15/myanmar-is-on-the-brink-of-collapse  
38 https://www.fitchsolutions.com/topic/myanmar  
39https://analytics.wfp.org/t/Public/views/MarketMonitoringDashboard/StateDashboard?%3AisGuestRedirectFromVizp

ortal=y&%3Aembed=y  

https://aappb.org/
https://www.economist.com/leaders/2021/04/15/myanmar-could-be-asias-next-failed-state
https://www.economist.com/asia/2021/04/15/myanmar-is-on-the-brink-of-collapse
https://www.fitchsolutions.com/topic/myanmar
https://analytics.wfp.org/t/Public/views/MarketMonitoringDashboard/StateDashboard?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y
https://analytics.wfp.org/t/Public/views/MarketMonitoringDashboard/StateDashboard?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y
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ဝင်ကငွဆံုးရှုံးမှုမျေားအမပင် နိုင်ငံကရးအ ျေပ်အတည်းက  ာင့် မဖစက်ပါ်လာသည့် ဝင်ကငွဆုးံရှုံးမှုမျေား ိုလည်း 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါသည်။ ထုိသ့ုိစိစစ်ကလ့လာခဲသ့မဖင့် နှစ်ထပ် မ်ွးကေးဒု ္ခ ( ိုဗစ-်၁၉ နှင့် 

အစိုးရမဖုတ်ချေခံရမှု) က  ာင့် ပုိ၍ ဆုိးရွား မပင်းထန်လာကသာ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ သ ်ကရာ ်မှု ို ထိကရာ ်စွာ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပုိ၍တိ ျေစွာဆုိရလျှေင်  ွျန်ုပ်တ့ုိသည် 

ကအာ ်ပါအက  ာင်းအချေ ်မျေားက  ာင့် ဝင်ကငွ ဆံုးရှုံးမှုမျေား ထပ်ကဆာင်းမဖစ်ကပါ်လိမ့်မည်ဟူသည့် 

ယူဆချေ ် ုိ အသံုးမပုခဲပ့ါသည်။ ပထမ အချေ ်အမဖစ် ကမမမပင်ကပါ်ရိှ လံုခခုံကရးအကမခအကန 

ပုိမုိဆုိးရွားလာမှုသည ် အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွ၏ အက ီးမားဆုံး အစိတ်အပုိင်းအကပါ် မပင်းထန်စွာ 

ထိခို န်ိုင်ပါသည် (ဥပမာ အကသးစားစီးပာွးကရး လုပ်ငန်းမျေား ပိတ်ထားရမခင်း၊ လုပ်ခလစာ ရရိှကနသမူျေားသည ်

လံုခခုံကရးအကမခအကနက  ာင့် သ့ုိမဟုတ် အာဏာဖီဆန်ကရးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်မှုက  ာင့် 

ဝင်ကငွမရိှကတာ့မခင်း)။ အကသးစား စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေား ရင်ဆုိင်ကနရသည့် က ီးမားကသာ ထိခို ်ဆံုးရှုံးမှုမျေား၊ 

 ုန်သွယ်ကရး၊ ေဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ွင်းဆ ် မပတ်ကတာ ်ပျေ ်မပားမှုမျေား40နှင့် ထုိသ့ုိ 

မပတ်ကတာ ်ပျေ ်မပားမှုမျေား  စီးပွားကရး ုိ လံုးဝနီးပါးရပ်တန့်သွားကစခ့ဲမှုတို ့ို  ုိယ်ကတွ့က ုံသူမျေား 

ကမပာမပသည့် အကထာ ်အထားအချေ ို ့အရ သိရှိရပါသည်။41 ဒုတိယအချေ ် မှာ ဆုိးရွားလာကသာ 

အကမခအကနမျေားသည် စို ပ်ျေ ို းကရး ုိလည်း ထိခို ်ကစလျေ ်ရှိပါသည်။ အထူးသမဖင့်  ျေပ်ကငွတန်ဖုိး 

 ျေဆင်းမခင်းက  ာင့် သွင်းအားစုမျေား၏ ကေးနှုန်းမျေား မမင့်တ ်လာဖပးီ နိုင်ငံမခားမှ တင်သွင်းရကသာ 

သွင်းအားစုမျေား၏ ကေးနှုန်းမှာ ပုိ၍ မမင့်တ ်လာပါသည်။42 မမနမ်ာ့လယ်ယာဖံွ့ဖဖိုးကရးေဏ်နှင့် 

အကသးစားကချေးကငွ ုမ္ပဏီမျေားမှ ကချေးကငွရယူနိင်ုမှု မရှိမခင်း လည်း က ီးမားသည့် အခ ်အခဲတစ်ခု 

မဖစလ်ာပါသည်။ အကသးစားကချေးကငွ အဖွဲ့အစည်းမျေားသည် ကချေးကငွမျေား မပနမ်ဆပ်  မခင်းနှင့် 

က  းဖမီ ိစ္စမျေားက  ာင့် အခ ်အခဲ မျေား ရင်ဆုိင်ကနရဖပီး ရင်းနှီးမမြှေုပ်နှသူံမျေား  မမနမ်ာနိုင်ငံတွင် 

ရင်းနှီးမမြှေုပ်နှမံှုမျေား ထပ်မံမပုလုပ်မခင်း ုိ ရပ်ဆုိင်းထားမခင်းတ့ုိ   ရုန်း န်ကနရသည့် စို ပ်ျေ ို းကရး ဏ္ဍအကပါ် 

ပုိ၍ ထိခို ်ကစ မည်မဖစ်ပါသည်။43 လုပ်ခလစာမျေားနှင့် စီးပာွးကရးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ကငွမျေား ့ဲသ့ုိပင် 

ဆုိးရွားလာသည့် လံုခခုံကရးအကမခအကနမျေားက  ာင့် သယ်ယူပ့ုိကဆာင်ကရးမျေား မပတ်ကတာ ်ဖပီး လုပ်သားနှင့် 

 ုန်ပစ္စည်းမျေား သွားလာပုိ့ကဆာင်ရာတွင် အခ ်အခဲမျေား မဖစလ်ာပါ  စို ပ်ျေ ို းကရး ဏ္ဍမှ ဝင်ကငွမျေားအကပါ် 

ထိခို ်မှုမျေားသည ် ပုိ၍ပင် က ီးမားမပင်းထန်လာနိုင်ပါသည်။ အမခားကသာ ဝင်ကငွမျေား ိုလည်း အလားတူ 

ထိခို လိ်မ့်မည်ဟ ု ခန့်မှန်းရပါသည်။ စ ်မှုလုပ်ငန်းမျေား  ျေဆင်းသွားမခင်း၊ စီးပာွးကရးလုပ်ငန်းမျေား 

ဆံုးရှုံးထိခို ်မခင်းနှင့် ေဏ်စနစ် လည်ပတ်မှုမရှိ မခင်းတ့ုိက  ာင့် အပါအဝင် အက  ာင်းအချေ ို ့က  ာင့် 

လွှဲပ့ုိကငွမျေား ုိလည်း မျေားစွာ ထိခို ်ကနဖပီး ဆ ်လ ် ျေဆင်းကနနုိင်ဖွယ်ရှိပါသည်။44 ကနာ ်ဆံုးအချေ ်မှာ 

လ ်ရှ ိ မဖစက်ပါ်လျေ ်ရှိသည့် ေဏ္ဍာကရးစနစ် လည်ပတ်နိငု်မှု မရှိမခင်းက  ာင့် လူမှုကရးကထာ ်ပ့ံကငွမျေား 

                                                           
40 https://www.frontiermyanmar.net/en/nothing-is-moving-cdm-freezes-foreign-trade-raising-fears-of-shortages/   
41 https://www.businesslive.co.za/bd/world/asia/2021-04-12-myanmars-small-businesses-battle-on-front-lines-as-

economy-goes-into-free-fall/  
42 https://www.fas.usda.gov/data/burma-impact-burma-military-coup-agriculture-sector-and-trade  
43 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧဖပီလ ၁၀ ရ ်မ ှ၁၄ ရ ်  ား ကဆာင်ရွ ခ်ဲ့သည့် မမန်မာနိုင်ငံရှိ MFI မျေားနှင့် ကတွ့ဆံုကမးမမန်းခဲ့မှုမျေားကပါ်တွင် 

အကမခခံပါသည်။  
44 https://www.reuters.com/article/myanmar-migrant-economy-idUSL8N2KU0K9 

https://www.frontiermyanmar.net/en/nothing-is-moving-cdm-freezes-foreign-trade-raising-fears-of-shortages/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/asia/2021-04-12-myanmars-small-businesses-battle-on-front-lines-as-economy-goes-into-free-fall/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/asia/2021-04-12-myanmars-small-businesses-battle-on-front-lines-as-economy-goes-into-free-fall/
https://www.fas.usda.gov/data/burma-impact-burma-military-coup-agriculture-sector-and-trade
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ပ့ံပုိးမှု ိလုည်း အတုိင်းအတာတစ်ခအုထိ ထိခို ်နိုင်ဖယ်ွရှိကနပါသည်။45 စိစစ်ကလ့လာမှုတွင် အသံုးမပုခ့ဲသည့် 

ယူဆချေ ်မျေား ုိ နည်းြညာဆုိင်ရာ သနာက်ဆက်တဲွစာတမ်းတွင် အမပည့အ်စံု ဖတ်ရှုကလ့လာ နုိင်ပါသည်။   

ကမမမပင်ကပါ်ရိှ အကမခအကနသည် အချေနိ်နှင့်အမျှေ ကမပာင်းလဲလျေ ်ရိှဖပးီ ဤအစီရင်ခစံာ ကရးသား ကနချေနိ်တွင် 

လူအမျေားအမပား အသ ်ဆံုးရှုံးခဲ့ရဖပီး မဖစသ်ည်နှင့်အညီ အနာဂတ်တွင် မဖစန်ိုင်ကမခ ရှိသည့် မဖစရ်ပ ်

(scenarios) နှစ်ခု ုိ ကဖာ်ထုတ်ခဲပ့ါသည်။ အက ာင်းဆံုး ိ ု ကမျှော်လင့်၍ ခန့်မှန်း ထားကသာ မဖစ်နိငု်ကမခ 

(optimistic scenario) နှင့် အဆိုးဆံုး ုိ ကမျှော်လင့်၍ ခန့်မှန်းထားကသာ မဖစန်ိုင်ကမခ (pessimistic scenario) 

တ့ုိ မဖစပ်ါသည် (အကသးစိတ် ို နည်းြညာဆုိင်ရာ သနာက် ဆက်တွဲစာတမ်းတွင် တင်မပထားပါသည်)။ 

ထုိအနာဂတ်မဖစ်နိင်ုကမခနှစ်ခု၏ အဓိ   ွာမခား ချေ ်မှာ ကမပာင်းလဲကနကသာ အကမခအကနမျေား  

အိမ်ကထာင်စုေတ်ဂျေ ် (လုပ်ခလစာမျေားနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ကငွမျေား) အား 

အမျေားဆံုးရှာကဖွကပးကနသူမျေားအကပါ် သ ်ကရာ မ်ှု အတိုင်းအတာ မဖစ်ပါသည်။ 

အက ာင်းဆံုးမဖစ်နိငု်ကမခရှိသည့် မဖစရ်ပ်တွင် လုပ်ခလစာနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမ ှဝင်ကငွမျေားသည်  ိုဗစ-်၁၉ 

က  ာင့် ဆံုးရှုံးမှုမျေားအမပင် ကနာ ်ထပ် ၂၅ ရာခုိင်နှုန်း ထပ်မံဆံုးရှုံးမည်ဟု ယူဆထားဖပီး46 

အဆိုးဆံုးမဖစ်နိငု်ကမခတွင် ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း ထပ်မံ ဆံုးရှုံးမည်ဟု ယူဆထားပါသည်။ မဖစရ်ပ်နစှ်ခစုလံုးတွင် 

စို ပ်ျေ ို းကရး ဏ္ဍမှ ဝင်ကငွမျေားသည် ၁၀ ရာခုိင်နှုနး် ထိခို ်မည်ဟု ယူဆထားပါသည်။ ထုိမျှေသာမ  

ေဏ္ဍာကရး ဏ္ဍ နှင့်/သ့ုိ မဟုတ် ကငွကပးကချေမှုဆုိင်ရာ အခ ်အခဲမျေားက  ာင့် အမခားဝင်ကငွမျေား (ဥပမာ 

လွှဲပ့ုိကငွမျေားနှင့် လူမှုကရးကထာ ်ပ့ံကငွမျေား) သည်လည်း ကနာ ်ထပ် ၁၀ ရာခုိင်နှုနး် ထိခို ်မည်မဖစ်ပါသည်။ 

အာဏာသိမ်းမှု၏ သ ်ကရာ မ်ှုသည် အဓိ အားမဖင့် လူတစ်ဦးချေင်းစီ၏ လုပ်ခလစာမျေားနှင့် 

စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမ ှဝင်ကငွမျေားဟူသည့် ဝင်ကငွရင်းမမစန်ှစ်ခုလံုး ို ထိခိ ု်ဆံုးရှုံးကစမည် မဖစပ်ါ သည်။  

ဤသ့ုိ အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွမျေား ထပ်မံဆံုးရှုံးရမှုသည် မည်သည့်အတုိင်းအတာအထိ စားသုံးမှု ိ ု ျေဆင်းကစဖပီး 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ုိ မမင့်တ ်ကစမည်ဟူသည်မှာ အချေ ်နှစ်ချေ ်ကပါ်တွင် မူတည် ကနပါသည် - ( ) 

နှစ်ထပ် ွမ်းက ုံကတွ့ကနရသည့်ကေးဒု ္ခ၏   ာမမင့်ချေနိ်နှင့် ပံုမှန်အကမခအကနသ့ုိ မည်မျှေမမန်မမန် 

မပနလ်ည်ကရာ ်ရိှနိုင်မည်နည်း၊ (ခ) ကေးဒု ္ခ၏ မပင်းထန်မှုအတုိင်းအတာနှင့် မပည်သူမျေား၏ ကေးဒု ္ခ ုိ 

ရင်ဆုိင်က ျော်လွှားပုနံည်းလမ်းတ့ုိ မဖစပ်ါသည်။ ယာယီသာ မဖစလိ်မ့်မည်ဟ ုယူဆရကသာ  ိုဗစ်-၁၉ နှင့်မတူေဲ 

အရပ်သားအစိုးရ ုိ မဖုတ်ချေမှုက  ာင့် မဖစက်ပါ်လာကသာ ကေးဒု ္ခအန္တရာယ်၏ သ ်ကရာ ်မှုသည် 

အချေနိ် ာလအားမဖင့် ပုိမုိ ရှည်  ာဖပီး အတုိင်းအတာပမာဏအားမဖင့် ပုိမုိ မပင်းထန်မည်ဟု ယူဆရပါသည်။ 

ယင်းသည် စီးပွားကရး ုိ မျေားစွာ ကနှးက ွးသွားကစမည်မဖစ်ဖပီး ဝင်ကငွဖန်တီးနိုင်သည့ ် လုပ်ငန်းမျေား ပုိ၍ 

ကလျော့နည်းသွားမည် မဖစ်သည်။ ပုိ၍ အကရးက ီးသည့်အချေ ်မှာ ဤမဖစရ်ပ်တွင် က ုကံတွ့ရသည့် ကေးဒု ္ခသည် 

ရင်ဆုိင်က ျော်လွှားရန် ပုိ၍ ခ ်ခဲနုိင်ဖပီး စားသုံးမှုပံုစမံျေားသည် အ ျေဖ ်သ့ုိသာ ဦးတည်၍  ာလရှည်  ာ 

                                                           
45 UNICEF နှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမှုမျေားအရ လ ်ရိှ လူမှုကရး ာ ွယ်ကစာင့်ကရှာ ်မှုအစီအစဉ်မျေားမဖစ်သည့် မိခင်နှင့် ၂ နှစ် 

ကအာ ် ကလး ကငွက  းကထာ ်ပံ့မခင်းနှင့် လူမှုကရးပင်စင်တို့အား အရပ်သားအစိုးရမဖုတ်ချေခံခဲ့ရသည့်အချေနိ်မှစ၍ ရပ်ဆိုင်း 

ထားက  ာင်း သိရှိရပါသည်။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန (DSW) မ ှ ဝန်ထမ်းအမျေားစုသည် အာဏာဖီဆန်ကရးလှုပ်ရှားမှု ိ ု

ကထာ ်ခံအားကပးသူမျေားမဖစ်  သမဖင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊  ယ်ဆယ််ကရးနှင့် မပန်လည်ကနရာချေထားကရးဝန်က ီးဌာနအတွ ် ထို 

ကထာ ်ပံ့ကငွမျေားအတွ ် ကဆာင်ရွ ရ်န် အခ ်အခဲမဖစ်ကနပါသည်။  
46 (ဥပမာ ေဏ္ဍာကရး၊ သတ္တုတူးကဖာ်မှုကဲ့သ့ုိ)  ဏ္ဍအနည်းငယ် အတွ ်မူ  ဏ္ဍတစ်ခုလုံး ‘ကရွးချေယ်၍’စီးြွားကရး 

ပိတ်ဆိုမ့ှုမျေားက  ာင့် သ ်ကရာ ်မှုသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ရိှမည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။  
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 ျေဆင်းသွားနိုင်ပါသည် (အကသးစိတ်အချေ ်အလ ်မျေား ို နည်းြညာဆုိင်ရာ သနာက်ဆက်တဲွစာတမ်းတွင် 

  ည့်ပါ)။    

 ိုဗစ-်၁၉  ပ်ကရာဂါ၏ သ ်ကရာ ်မှု ိ ု ကလ့လာခဲစ့ဉ်  ့ဲသ့ုိပင် အနာဂတ်မဖစ်နိငု်ကမခ နှစ်ခစုလံုး 

(အက ာင်းနှင့် အဆိုး) တွင် နိုင်ငံအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်း ို အသံုးမပုခဲ့ဖပီး စစ်အာဏာသိမ်းမှု၏ 

သ ်ကရာ ်မှု ိ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေား ုိ ခန့်မှန်းရန်အတွ  ်

စားသုံးမှုစုစုကပါင်းတန်ဖုိးမျေား (consumption aggregates)  ို အသစ် တွ ခ်ျေ ်အသုံးမပုထားပါသည်။ 

ထ့ုိအမပင်  ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှု ို ကဖာ်မပကသာ အမမင့် မားဆုံးခန့်မှန်းတန်ဖုိး ိ ုအကမခခံ (baseline) 

အမဖစ် အသံုးမပုခဲ့ပါသည်။ ဤစိစစ်ကလ့လာမှု၏ ရလဒ်မျေား ို ပံု-၃ တွင် ကဖာ်မပထားပါသည်။ အက ာင်းဆံုး ုိ 

ကမျှော်လင့်၍ ခန့်မှန်းထားကသာ မဖစရ်ပ်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုက  ာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် ၄၄.၂ 

ရာခုိင်နှုန်း ( ိုဗစ-်၁၉ နှင့် နှိုင်းယှဉလ်ျှေင် ၈ ရာခုိင်နှုနး်ခန့် တုိးသွား) မဖစလ်ာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ သ့ုိကသာ် 

အဆိုးဆံုး ုိ ကမျှော်လင့်ခန့်မှန်းကသာ မဖစရ်ပ်တွင်မ ူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း မမင့်တ ်သွားမှုသည ် ပုိ၍ သိသာ 

ထင်ရှားဖပီး ၄၈.၂ ရာခုိင်နှုန်းသ့ုိ ခုနတ် ်သွားနိုင်ပါသည်။ ဆုိလုိသည်မှာ  ုိဗစ-်၁၉  ပ်ကရာဂါ နှင့် 

စစ်အာဏာသိမ်းမှု နှစ်ခုကပါင်း၏ ရလဒ် ိ ု စဉ်းစားမည်ဆုိလျှေင် မမနမ်ာနိုင်ငံလူဦးကရ၏ ထ ်ဝ ်ခန့်သည် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသာွးလိမ့်မည်ဟူ၍ မဖစပ်ါသည်။ နှစ်ထပ် ွမ်း က ုကံတွ့ရကသာ ကေးဒု ္ခ၏ ရလဒ်အမဖစ် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် MLCS 2017 စစ်တမ်းတွင် ကတွ့ရှိခ့ဲရသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း (၂၄.၈ ရာခုိင်နှုန်း) 

ထ  ် နှစ်ဆနီးပါး မမင့်တ ်သွားမည်မဖစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆုိကသာ် အဆုိးဆံုးအကမခအကနတွင် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည်  ုိဗစ်-၁၉ က  ာင့် မမင့်တ ်လာကသာ အမမင့်မားဆံုးဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း (၃၆.၁ 

ရာခုိင်နှုန်း) အမပင် ကနာ ်ထပ် ၁၂ ရာခုိင်နှုန်း ထပ်မံတိုးမမင့်လာလိမ့်မည်မဖစ်သည်။  ျွနု်ပ်တို့သည် 

methodological approach  ို အသံုးမပုထားသည့်အတွ  ် လ ်ရှိအကမခအကနမျေား ကမပာင်းလဲမှုမရှိပါ  

တစ်နှစတ်ာ ာလ အတွင်းမဖစ်သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အကစာပုိင်းတွင် ထုိရလဒ်မျေား ရပ်ုလံုးကပါ်လာလိမ့်မည်ဟု 

ခန့်မှန်း ထားပါသည်။     

 
ပု ံ(၃) - မမန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအကပါ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုက  ာင့် ပိုမိုဆိုးရွားမပင်းထန်လာကသာ သ ်ကရာ ်မှု 

(ရာခိငု်နှုန်း)47 

 

အကမခခံ (Baseline) = ၃၆.၁ ( ိဗုစ်-၁၉ က  ာင့် အမျေားဆုံးတုိးလာနုိင်သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း)  

ကရရှည်ကမျှော်မှန်းနိုင်သည့် ပျေမ်းမျှေဝင်ကငွ အကမပာင်းအလဲမဖစ်မှု = ဝင်ကငွတစ်ယူနစ် ကလျော့ ျေမှု  စားသုံးမှု ုိ တစ်ယူနစ် 

ကလျော့ ျေသွားကစနိုင်၊  

                                                           
47 အသံုးမပုထားသည့် နည်းလမ်း (methodological approach) အရ အ ျေ ို းရလဒ်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် အကစာပိုင်းတွင ်မမင်ကတွ့ရ 

မည်ဟ ုခန့်မှန်းပါသည်။  
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 ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှုအား ကလ့လာခ့ဲသ ဲ့သ့ုိပင် န ်န ရ်ှိုင်းရှိုင်း ဆ ်လ ဆ်န်းစစ ်

ကလ့လာကသာအခါ အကရးက ီးကသာ ကတွ့ရိှချေ ်အချေ ို ့ ထွ ်ကပါ်လာပါသည်။ ပထမကတွ့ရိှချေ ် မှာ 

ဖမို ့မပဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် (MLCS 2017 baseline နှင့်နှိုင်းယှဉလ်ျှေင် သံုးဆက ျော်အထိ) 

ဆ ်လ ်တုိးမမင့်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ အဆိုးဆံုး ုိ ကမျှော်မှန်း၍ ခန့်မှန်းထားသည့် မဖစရ်ပ်တွင် 

 ကလးမျေား၏ ထ ်ဝ ်က ျော် (၅၂.၃ ရာခုိင်နှုန်း) သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ ကနထုိင်   ရမည် မဖစဖ်ပးီ နိုင်ငံ၏ 

မူလ ပင် မမင့်မားကနသည့်  ကလးသူငယ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ို ပုိဆုိးကစမည်မဖစ်သည်။48 ထ့ုိအမပင် 

အမျေ ို းသမီးဦးစီးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် နိုင်ငံကရး အ ျေပ်အတည်း၏ သ ်ကရာ ်မှုက  ာင့် ပုိ၍ပင ်

ထိခို ်လွယ်လာမည်မဖစ်သည်။ ထုိသ့ုိ ထိခို ်လွယ်မှု မမင့်မားလာမခင်းသည် လွန်ခ့ဲကသာ 

ဆယ်နှစတ်ာ ာလအတွင်း မမနမ်ာနိုင်ငံရိှ အမျေ ို းသမီးမျေားအတွ ် လူမှုအဖဲွ့အစည်းအတွင်း အခွင့်အလမ်းမျေား၊ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်မျေားနှင့် ဩဇာ သ ်ကရာ ်နိင်ုမှုမျေား တုိးပွားလာကအာင် ကဆာင်ရွ ်ကပးရာတွင် ရရိှထားကသာ 

တုိးတ ် ကအာင်မမင်မှုမျေား ို မပနလ်ည်ဆံုးရှုံးသွားနိုင်သည့်အမပင်  ျေားမအကမခမပုအ  မ်းဖ ်မှုမျေားလည်း 

ပုိ၍အမဖစမ်ျေားလာနိုင်ကမခ ရှိပါသည်။49  ိုဗစ-်၁၉ က  ာင့် မဖစက်ပါ်လာကသာ ရလဒ်  ဲ့သ့ုိပင် ဆင်းရဲတွင်းသ့ုိ 

အလွယ်တ ူ  ျေကရာ ်နိငု်ကမခ မမင့်မားလာမခင်းသည် ဆုိးဆုိးရွားရွား ထိခိ ု်ပျေ ်မပားသာွးကသာ 

အကမခခံဝန်ကဆာင်မှုမျေား လ ်လှမ်းမ ီရရှိကရးအတွ  ်ကနာ ်ထပ် အဟန့်အတားတစ်ခ ုမဖစလ်ာပါလိမ့်မည်။50 

ထုိအခါ SDG ပန်းတုိင်မျေား မပည့မီ်ကရးတွင် က ီးမားကသာ ဆုတ်ဆုိင်းကနှာင့်ကနှးမှုမျေား မဖစက်ပါ်လာနိုင်ပါသည်။ 

 

၄။ ဤကလ့လာမှု၏ အ န့်အသတ်မျေား  

ယခု ဲသ့ုိ့ မကရရာမှု မမင့်မားဖပီး ကလာကလာလတ်လတ် မဖစပွ်ားကနကသာ ပဋိပ ္ခအကမခ အကနတစ်ခအုတွင်း 

က ိုးပမ်းလုပ်ကဆာင်  သည့် သုကတသနမျေားမှာ ဲ့သ့ုိပင် ဤကလ့လာမှု တွင်လည်း အ န့်အသတ်မျေား 

ရှိကနသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။  ျွန်ုပ်တ့ုိသည်  ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှု ခန့ ် မှန်းတွ ်ချေ ်မခင်း၊ 

အရပ်သားအစိုးရအား မဖုတ်ချေမှု၏ သ ်ကရာ ်မှု ိ ု ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်မခင်း၊ ထုိခန့်မှန်းတန်ဖုိးနှစခ်ုအား 

မပနက်ပါင်းမခင်းတ့ုိ ုိ တစ်ဆင့်ဖပီး တစ်ဆင့် မပုလုပ်သွားမခင်းမဖစ်သမဖင့ ် ထုိမဖစ်ရပနှ်စ်ခု၏ 

အမပနအ်လှန်သ ်ကရာ ်မှု ို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ာ စုစုကပါင်းသ ်ကရာ ်မှု၏ တန်ဖုိး ို 

ခန့်မှန်းထားမခင်းမဟတ်ုပါ။ ထ့ုိက  ာင့ ်  ျွန်ုပ်တို့ ရရှိထားသည့် ခန့်မှန်းတန်ဖုိးသည် 

အမနှ်တ ယ်သ ်ကရာ ်မှုထ ် ပုိ၍ နည်းကနနိုင်မခင်းသည် ပထမ န့်သတ်ချေ ် မဖစ်ပါသည်။ 

ဒုတိယ န့်သတ်ချေ ်မှာ  ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှု ို ခန့်မှန်းရာတွင် ယူဆချေ ်အချေ ို ့ကပါ်တွင် 

အားထားခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ  န့်သတ်ချေ ်တစ်ခု မဖစက်  ာင်း ထင်ရှားကသာ်လည်း HVS စစ်တမ်းမှ 

အချေ ်အလ ်မျေားက  ာင့် မဖစ်ရပမှ်န်နငှ့် တတ်နိငု်သမျှေ အနီးစပ်ဆံုးမဖစ်သည့ ် ယူဆချေ ်မျေား ို 

                                                           
48 ချေ ို ့တ့ဲသည့် တိုင်းမပည်တွင် အဓိ  ျေသည့်  ာ ွယက်ဆးမျေားနှင့် ဗီတာမင်မဖည့်စွ ်ကဆးမျေားအပါအဝင် 

 ကလးမျေားအတွ ် မရိှမမဖစ်လိုအပ်ကသာ ဝန်ကဆာင်မှုမျေား ရပ်တန့်သွားသည်နှင့်အညီ အ ျေပ်အတည်း၏ 

 ကလးမျေားအကပါ်  ျေကရာ ်မည့် ကရရှည်အ ျေ ို းဆ ်သည် “ဆိုးရွားမပင်းထန်” နုိင်သည်ဟု UNICEF   ဆိုပါသည်။  

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/myanmar-military-deaths-children/2021/03/29/1d7a6e70-9066-

11eb-aadc-af78701a30ca_story.html  
49 https://foreignpolicy.com/2021/03/23/myanmar-coup-women-human-rights-violence-military/ 
50 https://www.economist.com/briefing/2021/02/06/myanmars-coup-turns-the-clock-back-a-decade 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/myanmar-military-deaths-children/2021/03/29/1d7a6e70-9066-11eb-aadc-af78701a30ca_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/myanmar-military-deaths-children/2021/03/29/1d7a6e70-9066-11eb-aadc-af78701a30ca_story.html
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အသံုးမပုနိုင်ခဲပ့ါသည်။ တတိယ န့်သတ်ချေ ်အကနမဖင့် ေဝအကမခအကနအမျေ ို းမျေ ို းတွင ် သံုးစွဲမှုအား 

စုကဆာင်းကငွမျေား၊ အမခားရနုိင်သမျှေနည်းလမ်းမျေားနှင့် ချေနိ်ညြှေိ၍ ကနထုိင်မှုအဆင့်အတန်း ို တတ်နိငု်သမျှေ 

အက ာင်းဆံုးမဖစ်ကအာင် ကဆာင်ရွ ်မှု (consumption-smoothing) ဆုိင်ရာ သုကတသနစာမ်း မျေား ုိ 

 ျေယ် ျေယ်မပန့်မပန့် ကလ့လာသံုးသပ်ရာမှ ရရိှသည့ ် ပါရာမီတာမျေား ုိ အသံုးမပုထားမခင်း မဖစပ်ါသည်။ 

ထုိပါရာမီတာမျေား ုိ ရယူရာတွင် ထားရှိသည့် ကနာ ်ထပ် ယူဆချေ ် တစ်ခမှုာ မမန်မာနိုင်ငံရှိ အိမ်ကထာင်စုမျေား 

အသံုးမပု  သည့် ကေးဒု ္ခ ရင်ဆုိင်က ျော်လွှားမှု နည်းလမ်းမျေားအရ မမနမ်ာနိငု်ငံရှိ consumption-

smoothing ပံုစမံျေားသည ်နိုင်ငံတ ာ သုကတသနစာတမ်းမျေားတွင် ပါရှိသည့ ် ပံုစမံျေားနှင့် ဆင်တူလိမ့်မည်ဟ ု

ယူဆထားမခင်း မဖစပ်ါသည်။ စတုတ္ထကမမာ ် န့်သတ်ချေ ်မှာ ဤအစီရင်ခစံာတွင် 

ထည့်သွင်းတင်မပထားကသာ သ ်ကရာ ် မှုမျေားသည် ကရတုိသ ်ကရာ ်မှုမျေားသာ မဖစပ်ါသည်။ ထ့ုိက  ာင့် 

ကလာ့ကဒါင်းမျေားနှင့် လ ်ရှိ မဖစက်ပါ်ကနသည့် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်မှု၊ ဒီမိ ုကရစီစနစ်  ူးကမပာင်းမှုနှင့် 

လ့ူအခငွ့်အကရးဆုိင်ရာ အ ျေပ်အတည်းမျေား ယခုထ ်ပုိ၍ မျေားစွာ ရှည်  ာမပင်းထန်ကနပါ  

လ ်ကတွ့ ိန်းဂဏန်း မျေားသည် အစီရင်ခစံာပါ အမမင့်ဆံုးခန့်မှန်းတန်ဖုိးမျေားထ ်ပင် 

က ျော်လွန်ကနနုိင်ပါသည်။ ငါးခ ု ကမမာ ် န့်သတ်ချေ ်မှာ ကမမမပင်တွင် အကမခအကနမျေား လျှေင်မမန်စွာ 

ကမပာင်းလဲကနမခင်းက  ာင့် ဤအစီရင်ခစံာပါ ခန့်မှန်းချေ ်မျေားသည် ဆုိးရွားမပင်းထနက်နသည့် ကေးဒု ္ခ၏ 

လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ သ ်ကရာ ်မှု ို ပထမအက ိမ်အမဖစ် တိုင်းတာရန် က ိုးပမ်းထားမခင်းသာ မဖစပ်ါသည်။ 

လ ်ရှိအချေနိ်တွင် အချေနိ်နှင့်တစ်ကမပးညီ အချေ ်အလ ်မျေား ုိ စုကဆာင်းရန် ခ ်ခကဲနကသာ်လည်း 

ကနာ ်ပုိင်းတွင် အချေ ်အလ ်စုကဆာင်းမခင်း၊ ကမာ်ဒယ်မျေား တည်ကဆာ ်၍ ဆန်းစစ်မခင်း (modelling 

exercises) နှင့် စိစစ်ကလ့လာမခင်းတ့ုိ ုိ ဆ ်လ ်ကဆာင်ရွ ်၍ ဤအစီရင်ခစံာပါ ယူဆချေ ်မျေားနှင့် 

ခန့်မှန်းချေ ်မျေား ပုိမုိခုိင်မာအားက ာင်းလာကစရန်အတွ ် အားမဖည့် သွားမည်မဖစ်သည်။ စီးပွားကရး၊ 

 ျေန်းမာကရးနှင့် နိုင်ငံကရး အ ျေပ်အတည်းမျေား၏ သ ်ကရာ ် ပံုသည် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူညီ  ပါ။ 

ထိခို ်လွယ်ကသာ လူအုပ်စုမျေားသည် ပုိ၍ ထိခို  ် ခံစား  ရပါသည်။ 

မပည်တွင်းကနရပ်စွန့်ခွာကရွှေ့ကမပာင်းသူမျေား၊ တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုမျေားနှင့် အထူးသမဖင့ ် ရိုဟင်ဂျောမျေားအကပါ် 

သ ်ကရာ ်မှုသည် ပုိ၍ မပင်းထန်နိငု်ပါသည်။ သ့ုိကသာ် လ ်ရှိအချေနိ်တွင် အချေ ်အလ ်မျေား ရရိှနိုင်မှု 

အ န့်အသတ် ရှိသမဖင့် ဤတစ်က ိမ်တွင် အဆိုပါသီးမခားအုပစ်ုမျေားအကပါ်  ိုဗစ-်၁၉ နှင့် 

စစ်အာဏာသိမ်းမှုတ့ုိ၏ သ ်ကရာ ်မှု ို တိ ျေစွာ တင်မပကပးနုိင်စွမ်း မရှိမခင်းသည် ဤကလ့လာမှု၏ 

ကနာ ်ဆံုး န့်သတ်ချေ ်တစ်ခပုင် မဖစပ်ါသည်။ 

 

၅။ သံုးသပ်ချေ ်မျေား  

 

ဤစာတမ်းတွင် ကဆွးကနွးတင်မပထားကသာ စိစစ်ကလ့လာမှုတွင် မမနမ်ာနိုင်ငံ၌ မူလ တည်း  ရှိကနကသာ 

ထိခို ်လွယ်မှုမျေား (အထူးသမဖင့် ဆင်းရဲတွင်းသ့ုိ အလွယ်တ ူ ျေဆင်းသွားနိုင်မှု)  ို ကလ့လာခဲဖ့ပးီ  ိုဗစ-်၁၉ 

နှင့် လ ်ရှိ မဖစက်ပါ်ကနသည့် စစ်အာဏာသိမ်းမှု တ့ုိ ကပါင်းစပ် ာ ကေးဒု ္ခမျေား ဆုိးရွားမပင်းထန်လာမှုက  ာင့် 

လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ ထိခို ်မှုမျေား ို တုိင်းတာနုိင်ရန် က ိုးပမ်းထားပါသည်။   

မမနမ်ာနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကလျှော့ချေကရးတွင် ပြည့ပ်ြည့စ်ုံစံု ညီညီမျှမျှ ကောင်ရွက်နိုင်ပခင်း 

မရှိကသးကသာ်လည်း သိသာထင်ရှားသည့် တုိးတ ်မှုမျေား ရရိှကအာင် စွမ်းကဆာင်နိင်ုခ့ဲသည်မဖစ်ရာ ၂၀၀၅ 
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ခုနစှ်မှ ၂၀၁၇ ခုနစှ်  ား  ာလအတွင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် ထ ်ဝ  ်  ျေဆင်းခဲ့ပါသည်။ 

ထုိ ဲ့သ့ုိတိုးတ ်မှုမျေား ရှိခဲသ့ည့်တုိင် က ီးမားသည့် ထိခို ်လွယ်မှုမျေား ရိှကနဆ ဲမဖစပ်ါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနစှ်တွင် 

မမနမ်ာနိုင်ငံ လူဦးကရ၏ သံုးပံုတစ်ပံုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းအနီးသ့ုိ ကရာ ်ရိှကန ာ ထုိမျေဉ်းကအာ ်သ့ုိ 

အချေနိ်မကရွး ျေကရာ ် သွားနိုင်သူမျေား (near poor) ဟ ု သတ်မှတ်ခရံပါသည်။ နိုင်ငံ၏ 

လူမှု ာ ွယ်ကရးစနစ်သည် အားနည်းဖပးီ အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် အာမခံချေ ်မရှိသည့၊် တည်ဖငိမ်မှုမရှိသည့ ်

ဝင်ကငွမျေားကပါ်တွင် အဓိ မီှခုိအားထားကနရသည်နှင့်အညီ လူဦးကရ၏ က ီးမားကသာ အချေ ို းအစားသည် မပင်ပမှ 

ကေးဒု ္ခအန္တရာယ်တစ်ခ ု  မကမျှော်လင့်ေဲ  ျေကရာ ်လာပါ  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းကအာ ်သ့ုိ အလွယ်တ ူ 

 ျေကရာ ်သွားနိုင်သူမျေား မဖစက်န  ပါသည်။  

ထုိသူမျေားအား ဆင်းရဲတွင်းသ့ုိ တွန်းချေနုိင်သည့် ပထမဆံုး  ပ်ကေးအန္တရာယ်တစ်ခသုည် ၂၀၂၀ မပည့န်ှစ ်

အကစာပုိင်းတွင်  ျေကရာ ်လာခဲပ့ါသည်။  ိုဗစ-်၁၉  မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါသည် မမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ ကရာ ်ရိှလာဖပးီ 

မူလ  ရိှကနသည့် ထိခို ်လွယ်မှုမျေား ုိ ကပါ်လွင်ထင်ရှားလာ ကစ ာ အလျှေင်အမမန် 

ဆုိးရွားမပင်းထန်လာခဲပ့ါသည်။ HVS 2020 စစ်တမ်းမ ှ အချေ ်အလ ်မျေားအား 

သ ်ကသအကထာ ်အထားအမဖစ် ရရှခိဲဖ့ပးီ  MLCS 2017 စစ်တမ်းမ ှအချေ ်အလ ်မျေား  ို baseline အမဖစ ်

အသံုးမပု ာ နိုင်ငံတ ာမှ ထုတ်ကဝထားကသာ သုကတသနစာတမ်းမျေား ို အကထာ ်အ ူအမဖစ ်ကလ့လာ၍ 

ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်မှုမျေား မပုလုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အစပုိင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် အနည်းဆံုး ၆ 

ရာခုိင်နှုန်းမှ အမျေားဆံုး ၁၁ ရာခုိင်နှုန်းအထိ တိုး လာမည်ဟု ညွှန်မပကနပါသည်။ ဤသည်မှာ အဓိ အားမဖင့် 

 မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါတစ်ခတုည်းက  ာင့် မဖစက်ပါ်လာသည့် ရလဒ်မဖစ်ကသာ်လည်း တစ်စိတ်တစ်ကဒသအားမဖင့် 

အများစုကသာေူများအား ထိခိုက်ေွယ်ကစနုိင်ကသာ ပမနမ်ာ့လူမှု ာ ွယ်ကရးစနစ်၏ ြုိမုိစနစက်ျနကသာ 

အများသံုးေူမှုအစီအမံများအား ေုိကန်ာကျင့်သံုးရန် မစွမ်းသာမှုကကကာင့်ေည်း ပြစသ်ည်။ 

မမနမ်ာနိုင်ငံသည်  ပ်ကရာဂါ ာလအလွန ် မပန်လည်ထူကထာင်ကရး အစီအစဉ်မျေား စတင်ကရး 

ဆဲွကဆာင်ရွ ်ကနစဉ်မှာပင် စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းမှုနှင့်အတူ အဆုိပါ ကေးဒု ္ခမျေား ပုိမုိဆုိး 

ရွားမပင်းထနလ်ာခဲပ့ါသည်။ အာဏာသိမ်းမှုသည်  ိုဗစ-်၁၉  မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါ၏ သ ်ကရာ ်မှု မျေား ို 

ပုိမုိဆုိးရွားမပင်းထန်ကစခဲဖ့ပးီ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဝင်ကငွမျေား ကလျော့နည်း ျေဆင်း ာ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေား 

မမင့တ် ်လာပါသည်။ သ ်ကရာ ်မှုမျေားသည် လူအုပ်စုမျေားအားလံုးအကပါ် ညီတူညီမျှေ  ျေကရာ ်မခင်း 

မဟုတ်ေဲ အထူးသမဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသမူျေားနှင့် အချေနိ်မကရွး ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသာွးနိုင်သူမျေားအကပါ် 

ပုိ၍မပင်းထန်စွာ ထိခို ်နိုင်ဖယ်ွရှိပါသည်။  ျေားမ ွာဟချေ ်၊ လူနည်းစုမျေား၊ 

ကနရပ်စွန့်ခွာကရွှေ့ကမပာင်းသူမျေားနှင့် နိုင်ငံမ့ဲမျေား ရင်ဆုိင်  ရသည့် တန်းတူညီမျှေ မရှိမှုမျေားနှင့် 

ကခတ်မီသတင်းအချေ ်အလ ်နှင့် ဆ ်သွယ်ကရး နည်းပညာအား လ ်လှမ်းမနီိုင်မှု  ွာဟချေ ် (digital 

divide) တ့ုိက  ာင့်လည်း ပုိ၍ ဆုိးရွားသာွးနိုင်ပါသည်။ ထုိအက  ာင်း အချေ ်မျေားအားလံုး ို 

အကသးစိတ်ကလ့လာဖပးီ မတူညီကသာ အုပ်စုမျေားအကပါ်  ွဲမပားစွာ သ  ်ကရာ ်မှုမျေားအား နားလည်သိရှနိိုင်ရန် 

ကတွ့ဆုကံမးမမန်းမှုမျေား မပုလုပ် ာ  ွဲမပားမှုမျေား ရှိကန သည် ိ ု အသိအမှတ်မပု 

မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်မဖစ်ပါသည်။  

 ကလးသူငယ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် ဆ ်လ ်မမင့်မားကနဖွယ်ရိှက  ာင်း ကတွ့ရှိရသ ့ဲသ့ုိ 

(နိုင်ငံကရး ပ်ကေးသည်  ာလရှည်  ာ မဖစက်ပါ်ကနမည်ဆုိပါ   ကလးမျေား၏ ထ ်ဝ ် က ျော်သည် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးနိုင်) ဤသုကတသနမှ ကနာ ်ထပ်ကတွ့ရှိချေ ်နှစခ်ုလည်း ထွ ်ကပါ်ခ့ဲ ပါသည်။ 
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ကတွ့ရိှချေ ်တစ်ခမှုာ  ိုဗစ်-၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှုသည် အရပ်သားအစိုးရအား မဖုတ် ချေမှုက  ာင့် 

ပုိမုိဆုိးရွားမပင်းထန်လာသည့်အကလျှော ် ဖမို ့မပဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် မမင့်တ ်လာ နိုင်ပါသည်။ 

ဤသ့ုိမဖစ်ရမခင်းမာှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်းအနီး ကရာ ်ရိှကနသူ မျေားမပားသည့် ဖမို ့မပ ကဒသမျေားသည်  ိုဗစ-်၁၉ 

၏ ဒဏ ုိ် အမပင်းထန်ဆံုးခံခဲ့ရသည့်အချေ ်နှင့် ဆ ်စပ်ကနပါသည်။ ပုိ၍ အကရးက ီးသည်မှာ  ိုဗစ-်၁၉ နှင့် 

စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှ ကပါင်းစပ်သ ်ကရာ ်မှုမျေားက  ာင့် အမျေ ို းသမီးဦးစီးကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးနိုင်ကမခ ပုိမျေားသည် (‘feminisation’ of poverty)  ို ကတွ့ရိှရပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် 

တင်မပကဆွးကနွးခဲ့သ ဲ့သ့ုိ ယင်းသည် မမနမ်ာနိုင်ငံရိှ အမျေ ို းသမီးမျေား လုပ် ိငု်ကသာ 

အလုပ်အ ုိင်အမျေ ို းအစားမျေားနှင့် လုပ်ငန်း ဏ္ဍမျေားက  ာင့်သာမ  လုပ်ခလစာမရသည့် အိမ်မှု ိစ္စမျေား ုိ 

အမျေ ို းသမီးမျေား  မမျှေမတ ထမ်းကဆာင်  ရမခင်းက  ာင့်လည်း မဖစပ်ါသည်။ ဒုတိယအချေ ်က  ာင့် 

အမျေ ို းသမီးမျေား အလုပ်ထွ ်ခ့ဲရသည့် သာဓ မျေား ကမမာ ်မျေားစွာ ရိှခ့ဲဖပးီ မဖစပ်ါသည်။   

သ့ုိကသာ် အဆိုပါကေးဒု ္ခမျေားသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေား မမင့်တ ်မခင်းအမပင် ပုိမုိက ီးမား  ျေယ်မပန့်ကသာ 

ရို ခ်တ်မှုမျေား ိုလည်း မဖစက်ပါ်ကစခ့ဲပါသည်။ ကမမမပင်ကပါ်မှ  နဦး ရရိှခ့ဲကသာ အကထာ ်အထားမျေားအရ 

ထုိကေးဒု ္ခမျေားသည် က ီးမားကသာ သ ်ကရာ ်မှုမျေား ုိ မဖစက်ပါ် ကစမည်မဖစ်ဖပီး လွန်ခ့ဲကသာ 

ဆယ်နှစတ်ာ ာလအတွင်း မမနမ်ာနိုင်ငံမ ှ ရရိှထားသည့် လူသား ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်မှုဆုိင်ရာ 

စွမ်းကဆာင်ကအာင်မမင်မှု အမျေားအမပား ုိ မပနလ်ည်ဆံုးရှုံးကစမည် မဖစပ်ါ သည်။ 

စဉ်ဆ ်မမပတ်ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်မှု ပန်းတုိင်မျေားအားလံုး မပည့မီ်ကရး ကဆာင်ရွ ်ရာတွင် ရရိှထားကသာ 

တုိးတ ်မှုမျေားမှာ မပည့်စုံမခင်း မရှိခဲက့သာ်လည်း ထုိမမပည့စ်ုံသည့် တုိးတ ်မှုမျေား သည်ပင်လျှေင် 

ရပ်တန့်သွားနိုင်သည့်အန္တရာယ် ရှိကနပါသည်။ မ  ာမီ  မဖစက်ပါ်ခ့ဲသည့် အမဖစ် အပျေ ်မျေားက  ာင့် 

‘လူဦးကရဆုလာေ် (demographic dividend)’ ဟုကခါ်ေုိနိုင်ကသာ ငယ်ရွယ်၍ ကကီးမားကသာ 

ေုြ်သားအင်အားထု တုိးတက်ပြစ်ထွန်းမှုနှင့် ြတ်သက်ပြီး ကမးခွန်းထုတ်စရာ မဖစလ်ာပါသည်။ အထူးသမဖင့ ်

လူသားအရင်းအနီှးဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်မှုမျေား ဆံုးရှုံးသွားမည်ဆုိလျှေင် ထုိဆုလာေ် ိ ု ခံစားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း 

ပုိ၍ပင် နည်းပါးသာွးမည်မဖစ်ပါသည်။51 ကနာ ်ဆံုးအကနမဖင့် တင်မပလုိသည်မှာ 

လ ်ရှိမဖစ်ကပါ်ကမပာင်းလဲကနမှုမျေားသည် နိုင်ငံ၏ အချေ ို ့ကဒသမျေားတွင် က ုံကတွ့ကနရသည့် 

လူသားချေင်းစာနာကထာ ်ထားမှုဆုိင်ရာ အခက်အခမဲျေား ိုလည်း ပုိမုိက ီးမားလာကစ နိုင်သည်ဟူကသာ 

အချေ ်မဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခစံာတွင် တင်မပထားကသာ ရလဒ်မျေား ပုိမုိ ခိငု်မာလာကစရန်နှင့် မဖစ်ကပါ်ကနသည့် 

အ ျေပ်အတည်း၏ စဉ်ဆ ်မမပတ်ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတ ်မှု ပန်းတုိင်မျေားအကပါ် ပုိမုိက ီးမား  ျေယ်မပန့်သည့် 

သ ်ကရာ ်မှု ို ညွှန်မပကပးနိုင်သည့် အကထာ ်အထားမျေား ထပ်ကဆာင်းရရိှနိုင်ရန်အတွ ် UNDP သည် 

မ  ာမီ ာလတွင် အချေ ် အလ ်မျေား ထပ်မံစုကဆာင်း၍ စ ်မှုလုပ်ငန်း ဏ္ဍဆုိင်ရာ ညွှန် ိန်းအချေ ို ့ ို 

ကဖာ်ထုတ်ရန် အစအီစဉ်ရှိပါသည်။   

လူသားချေင်းစာနာကထာ ်ထားမှုအရသာမ  ဖံွ့ဖဖိုးကရး၊ ဒီမိ ုကရစီစနစ ်  ူးကမပာင်းကရးနှင့် 

လ့ူအခငွ့်အကရးမျေားဆုိင်ရာ က ီးမားန ်ရှိုင်းသည့် အ ျေပ်အတည်းအမဖစ်ပါ အလွန်ရှုပ်ကထွး မပင်းထန်ကသာ 

အကမခအကနတစ်ခ ု မဖစ်ကပါ်လျေ ်ရိှရာ မမနမ်ာမပည်သူမျေား၏ ေဝ အဆင်ကမပဖူလံုကရးအတွက ်

 ာ ွယ်ကစာင့်ကရှာ ်ကပးရာတွင် နိုင်ငံတ ာမှ  ူညီပ့ံပုိးမှုမျေားသည် အကရးက ီးသည့် အခန်း ဏ္ဍမှ 

ပါဝင်လာမည်မဖစ်ပါသည်။  ိုဗစ-်၁၉ က  ာင့် အားနည်းချေနိဲ့ကနဖပီမဖစ်ကသာ အကမခအကနတွင် 

                                                           
51 http://documents1.worldbank.org/curated/en/867951479745020851/pdf/WPS7893.pdf 
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လ ်ရှိကမမမပင်ကပါ်တွင် မဖစ်ပွားကပါ်ကပါ ်ကနမှုမျေားက  ာင့် ပုိ၍ အကမခအကန ဆုိးရွားလာရာ 

မမနမ်ာနိုင်ငံအကနမဖင့် SDG ပန်းတုိင်မျေား မပည့်မီကရး အလှမ်းမမီကတာ့ေဲ လွန်ခဲ့ကသာ 

ဆယ်နှစတ်ာ ာလအတွင်း  ရရိှထားသည့် လူသားဖွံ့ ဖဖိုးမှုဆုိင်ရာ တုိးတ ်ကအာင်မမင်မှုမျေား ို 

လံုးလံုးလျေားလျေား မပနလ်ည်ဆံုးရှုံးသွားမည့် အန္တရာယ် ိ ုရင်ဆုိင်ကနရဖပီ မဖစပ်ါသည်။    

 

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကနာ ်ဆ ်တွဲစာတမ်း  

 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ် ဝင်ကငွဆုးံရှုံးမှုမျေား၏ သ ်ကရာ မ်ှု ို ခန့်မှန်းနိုင်ရန်အတွ ် အချေ ် အလ ် 

ရင်းမမစအ်မျေ ို းမျေ ို းနှင့်  ျွမ်း ျေင်သူမျေား၏ အ ူအညီမျေား ရယူသည့ ် ‘bottom-up’ နည်း လမ်းတစ်ခ ု

အသံုးမပု၍  မ္ဘာ့ ပ်ကရာဂါက  ာင့် မည်သည့်ဝင်ကငွရင်းမမစ်မျေားနှင့် မည်သည့ ်  ဏ္ဍမျေားအကပါ် 

ထိခို မ်ှုအမျေားဆံုးမဖစ်မည်ဆုိသည် ိ ု ကလ့လာကဖာ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 

အချေ ်အလ ်ရင်းမမစ်မျေားထဲတွင် Institute for Fiscal Studies (2020) မှ ထုတ်ကဝထားကသာ စာတမ်းမျေား၊52 

မမနမ်ာနိုင်ငံရှိ UNDP ဝနထ်မ်းမျေားမှ မပုစုကပးထားကသာ စာတမ်းတစ်ခ ု (UNDP 2020)53 နှင့် Brookings 

Institution (2021) မှ မပုစုကပးထားကသာ စာတမ်းတစ်ခု54 တို ့ ပါဝင်ပါ သည်။ ဤကလ့လာမှုတွင် 

အဓိ အသံုးမပုထားသည့ ် ဝင်ကငွနှင့်စပ်လျေဉ်းကသာ ယူဆချေ ်မျေား (assumptions) မှာ ကအာ ်ပါအတိုင်း 

မဖစပ်ါသည် -  

 

 ကဆာ ်လုပ်ကရး၊ လ ်လီကရာင်းချေမခင်းနှင့် အချေ ို ့ကသာ  ုန်ထုတ်လုပ်မှု  ဏ္ဍမျေားတွင် လုပ်ခလစာ 

ထိခို ်မှုမျေား ို အမျေားဆံုး ကတွ့ရှိရမည်ဟ ုယူဆထားပါသည်။   

 လုပ်ခလစာမျေား ဆံုးရှုံးမှု ိ ု အ ဲမဖတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် ကလာ့ကဒါင်းချေထားသည့်  ာလ ို 

ကမခာ ်လဟု ယူဆ၍ ဆန်းစစ်ထားပါသည်။ ဆုိလုိသည်မှာ ကလာ့ကဒါင်းချေထားစဉ် အတွင်း 

လုပ်ခလစာမျေား လံုးဝမရရိှေဲ ထုိနစှ်၏  ျေန်ရိှသည့ ် လမျေားတွင် စီးပွားကရး 

ကနှးက ွး ျေဆင်းသွားမှုက  ာင့် ဝင်ကငွ ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း ထိခို ်မည်ဟု ယူဆမခင်း မဖစ ်ပါသည်။  

 စို ပ်ျေ ို းထုတ်လုပ်မှုမျေားသည် ၈.၄ ရာခုိင်နှုနး်  ျေဆင်းသွားမည်ဟု ယူဆထားပါသည်။ 

ဤ ိန်းဂဏန်း ိ ု HVS 2020 မှ ယူထားမခင်းမဖစ်ဖပီး စစ်တမ်းကမဖဆုိသူမျေားထဲမှ ၎င်းတ့ုိ၏ 

လယ်ယာကမမ ုိ စို ပ်ျေ ို းမခင်းမရိှေဲ ပလပ်ထားသအူချေ ို းအစားကပါ်တွင် အကမခခံ၍ 

တွ ်ချေ ်ထားမခင်း မဖစပ်ါသည်။  

                                                           
52https://www.ifs.org.uk/publications/14791#:~:text=The%20list%20of%20sectors%20classed,7990)%3B%20childcare%

20(8510%2C%208891 
53 UNDP (2020) “Socio economic impact of COVID 19 in Myanmar (မမန်မာနိုင်ငံရိှ  ိဗုစ်-၁၉ ၏ လူမှုစီးပွားဆုိင်ရာ 

သ ်ကရာ ်မှုမျေား”, mimeo 
54 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/12/01/myanmars-response-to-the-covid-19-pandemic/ 
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 World Bank (2020)55၏ မ  ာကသးမီ  ခန့်မှန်းထားကသာ တန်ဖုိးမျေားကပါ်တွင် အကမခခံ ၍ 

နှစ်စဉ်လွှပ့ုိကငွစီးဝင်မှုတွင် လွှဲပ့ုိကငွမျေား၏ ၂၀ ရာခုိင်နှုနး်  ျေဆင်းသွားမည်ဟ ုခန့်မှန်းထားပါသည်။   

 ပံုမှန်ဝင်ကငွမရှိသည့် အိမ်ကထာင်စုအချေ ို ့သည် အစုိးရ၏ ကထာ ်ပ့ံကငွမျေား ို လ ်ခရံရိှ ခဲ ့ ပါသည်။ 

ထ့ုိက  ာင့် နိုင်ငံတ ာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျေဉ်း (တစ်ကန့တာတွင် လူတစ်ဦးလျှေင် အကမရိ န်ကဒါ်လာ 

၁.၉၀) ကအာ ်တွင် ရှိကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေားအားလံုးသည် ကထာ ်ပ့ံကငွ ၄၀,၀၀၀  ျေပ ်ရရိှခ့ဲသည်ဟု 

ယူဆထားပါသည်။ ဤသည်မှာ အိမ်ကထာင် စုအချေ ို ့ လ ်ခရံရိှသည့်  ူညီကထာ ်ပ့ံမှုမျေား ို 

ထည့်သွင်းတွ ်ချေ ်ရာတွင် လွယ်  ူ ကစရန်အတွ ် ခခုငံုံယူဆထားချေ ်တစ်ခုမျှေသာ မဖစပ်ါသည်။ 

ထ့ုိက  ာင့် ဤရလဒ်မျေား သည် အ ူအညီ၊ အကထာ ်အပ့ံမျေား မဖန့်ကဝကပးမခင်းဆုိင်ရာ အပိုင်း ုိ 

အမပည့်အဝ လွှမ်းခခုံတင်မပကပးနိုင်မခင်း မရှိပါသည်။  

 

ဇယား (က-၁) - ကုိဗစ-်၁၉ ၏ ေက်သရာက်မှု - ချဉ်းကြ်သဆာင်ရွက်ေည့် နည်းလမ်းနှင့် ယူဆချက်များတွင် 

အပခားသော ေင်သငွများ ဆံုးရှုံးရမှုနှင့် စြ်လျဉ်းေည့် ယူဆချက်များအားလံုး ကို အပြည့်အစု ံ

သဖာ်ပြသြးထားြါေည်။  

 

ဇယား (က-၂) – ဝင်ကငွအကြါ်ထိခိုကမ်ှုမျေား (Income Shocks) နှင့် ေူတ့ုိ၏ ပဖစသ်ြါ်လာေည့် 

အသပခအသနအမျ ို းမျ ို းအရ ြစ္စုြ္ပန်သံုးစွဲမှုနှင့ ် အနာဂတ်တွင် သံုးစွဲရန် စုကောင်းမှုတ့ုိအကကား 

ဘက်ညီမျှတကအာင် သံုးစွဲကနထုိင်မှု (consumption smoothing) နှင့် စြ်ေျဉ်းသည့် နိုင်ငံတ ာသုကတသန 

စာတမ်းမျေား ို အ ျေဉ်းချေုပတ်င်မပထားပါသည်။ ဤစိစစ်ကလ့လာမှုတွင် အသံုးမပုသည့်  consumption-

smoothing ပါရာမီတာမျေားအား ခန့်မှန်းတွ ်ချေ ်ရာတွင် အကထာ ်အ ူ  ိရိယာတစ်ခအုမဖစ ်

အသံုးမပုခဲ့ကသာ စာတမ်းမျေား မဖစပ်ါသည်။ ရရိှနိုင်ကသာ အကထာ ်အထားမျေားကပါ်တွင် အကမခခံ၍ HVS 2020 

တွင် ကဖာ်မပပါရှိကသာ ကေးဒု ္ခရင်ဆုိင် က ျော်လွှားသည့် နည်းလမ်းမျေား ုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှေ ် 

ဤစိစစ်ကလ့လာမှုတွင် အသံုးမပု ထားကသာ ပါရာမီတာ နှစ်ခုမှာ ၀.၂ နှင့် ၀.၃၅ မဖစဖ်ပးီ ထုိပါရာမီတာမျေားသည် 

စားသုံးမှု ကလျော့ ျေသွားမှု အနိမ့်ဆံုးတန်ဖုိးနှင့် အမမင့်ဆံုးတန်ဖုိး (lower and upper bound of consumption 

reduction) တို့နှင့်  ို ်ညီပါသည်။ အတိအ ျေဆုိရလျှေင် ဤကလ့လာမှုတွင် ဝင်ကငွတစ်ယူနစ် ဆံုးရှုံးမှုနှင့်အတူ 

စားသုံးမှု ၀.၂ ယူနစ ်(lower bound) နှင့် ၀.၃၅ ယူနစ ်(upper bound) ကလျော့ နည်းသွားပါသည်။ ထ့ုိကနာ ် 

အသစ်တွ ်ထုတ်ရရှိကသာ စားသုံးမှုစုစုကပါင်း (consumption aggregate)  ို အသံုးမပု၍ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအသစ်၏ အနိမ့်ဆံုး/အမမင့်ဆံုး တန်ဖုိးမျေား ုိ တွ ်ချေ ်ထားပါသည်။  

    

နိုင်ငံကရးအ ျေပ်အတည်း၏ သ ်ကရာ ်မှု ိ ု ဆန်းစစ်အ ဲမဖတ်ကသာအခါတွင် နည်းစနစ် ပုိင်းဆိုင်ရာအရ 

အလားတူနည်းလမ်း ုိ အသံုးမပုခ့ဲပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမျေားအကပါ် အ ျေပ်အတည်း၏ 

သ ်ကရာ ်မှု ိ ုခန့်မှန်းရန်အတွ ် အကမခခံ (baseline) အသစ်အမဖစ် ဝင်ကငွစုစကုပါင်း (income aggregate) 

တန်ဖုိးအသစ ် ( ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှု ိ ု ထည့် သွင်းစဉ်းစားဖပီးကနာ ် ရရှိကသာ တန်ဖုိး)  ို 

အသံုးမပုခဲပ့ါသည်။ ကမမမပင်တွင် လ ်ရိှ မဖစက်ပါ် ကနကသာ အကမခအကနမျေားနှင့် စီးပာွးကရးပိတ်ဆ့ုိမှုမျေားက  ာင့် 

                                                           
55 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-

remittances-in-recent-history 
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မဖစက်ပါ်လာနိုင်သည့် ရုိ ခ်တ်မှု မျေားက  ာင့် ထပ်မံဆံုးရှုံးရမည့် ဝင်ကငွမျေား ို ထုိတန်ဖိုးတွင် 

ကပါင်းထည့်ခဲ့ပါသည်။   

 

ဇယား (က-၃) စစ်အာဏာေိမ်းမှု၏ ေက်သရာက်မှုအပဖစ် ဆင့်ကပဲဖစသ်ြါ်လာသော သေးဒုက္ခများ  တွင် 

ဤအြိုင်းကုိ စိစစ်ကလ့လာရာ၌ အသံုးမပုခဲ့ကသာ ယူဆချေ ်မျေားအား ကဖာ်မပထားပါသည်။ ပထမဦးစွာ 

ရရိှနိုင်ကသာ စာရွ ်စာတမ်းမျေားကပါ်တွင် အကမခခံ၍ စီးပွားကရးပိတ်ဆ့ုိခံရမှု အလား အလာမျေားနှင့် 

စီးပွားကရးလုပ်ကဆာင်မှုမျေား (ဥပမာ ေဏ္ဍာကရး သ့ုိမဟုတ် သတ္တုတူးကဖာ်မခင်း) 

ကနှးက ွး ျေဆင်းသွားမှုတ့ုိက  ာင့် ထိခို ်မှုအရှိနိုင်ဆံုး  ဏ္ဍမျေား ုိ ခန့်မှန်းပါသည်။ ထုိသ့ုိ ခန့်မှန်းရာတွင် 

အဆိုပါ ဏ္ဍမျေားရိှ လုပ်ခလစာမျေားနှင့် စီးပာွးကရးလုပ်ငန်းမှ ရရိှကသာ ဝင်ကငွ မျေားသည ် နှစ်စဉ် 

ထ ်ဝ ် ျေဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆထားပါသည်။  ျေန်ရှိကသာ  ဏ္ဍ မျေားတွင်မူ လုပ်ခလစာမျေားနှင့် 

စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမ ှရရှိကသာ ဝင်ကငွမျေားသည် ၂၅ ရာခုိင်နှုနး်  ျေဆင်းသွားမည်ဟ ုယူဆပါသည်။ ဤသည်မှာ 

အက ာင်းဆံုး ိ ု ကမျှော်လင့်၍ ခန့်မှန်းထားကသာ မဖစန်ိုင်ကမခတစ်ခု မဖစပ်ါသည်။ အဆိုးဆံုး ို ကမျှော်လင့်၍ 

ခန့်မှန်းထားချေ ်တွင် လုပ်ခ လစာမျေားနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားမှ ဝင်ကငွမျေား အားလံုးသည် နှစ်စဉ ်

ထ ်ဝ ် ျေဆင်း သွားနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထုိမဖစ်နိင်ုကမခနှစ်မျေ ို းစလံုးတွင် စို ပ်ျေ ို းကရးလုပ်ငန်းမှ 

ဝင်ကငွ ဆံုးရှုံးမှုသည် စို ပ်ျေ ို းထုတ်လုပ်သူမျေား ရင်ဆုိင်ရကသာ စန်ိကခါ်မှုအချေ ို ့က  ာင့် ၁၀ ရာခုိင်နှုနး် 

ဆံုးရှုံးမည်ဟ ု ယူဆထားပါသည်။ ထ့ုိအမပင် ေဏ္ဍကရး ဏ္ဍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမျေား မပတ်ကတာ ်မခင်းနှင့် 

အာဏာဖီဆန်ကရး လှုပ်ရှားမှုမျေားက  ာင့် လွှဲပ့ုိကငွမျေားနှင့် လူမှုကရး ကထာ ်ပ့ံ ကငွမျေားသည်လည်း ကနာ ်ထပ် 

၁၀ ရာခုိင်နှုန်း ထိခို န်ိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟ ုယူဆပါသည်။  

 

 ိုဗစ-်၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှု ို ဆန်းစစ်စဉ ် ဲသ့ုိ့ပင် ဤသ့ုိ ဝင်ကငွမျေား ထပ်ကဆာင်းဆံုးရှုံး ရမှုသည် 

စားသုံးမှု ကလျှော့ချေမခင်းအမဖစ်သ့ုိ မည်သ့ုိ ကမပာင်းလဲသွားသညဆုိ်သည် ုိ ဆန်းစစ်ရန် အကရးက ီးပါသည်။ 

 ိုဗစ-်၁၉ နှင့် မတူသည့်အချေ ်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွင် က ုံကတွ့ရကသာ ကေးဒု ္ခသည် 

 ာလပုိ၍ရှည်  ာနုိင်ပါသည်။ ထုိသ့ုိရှည်  ာပါ   ိုဗစ်-၁၉ အတွ ် အသံုး မပုခဲ့ကသာ ပါရာမီတာမျေား ို 

အသံုးမပုရန် မမဖစန်ိုင်ကတာ့ပါ။ ကေးဒု ္ခ ိ ု  ာလရှည်  ာ ခံစား ရမည်ဟ ု ယူဆပါ  အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ 

အမအူ ျေင့်မျေားသည ် စားသုံးသူမျေား၏ သံုးစွဲမှုဆုိင်ရာ သီအိုရီတစ်ခမုဖစသ်ည့ ် permanent income 

hypothesis နှင့် ပုိ၍ နီးစပ်လာနိုင်ပါသည်။ ထုိသီအိုရီအရ အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် ၎င်းတ့ုိကမျှော်မှန်းနိငု်သည့် 

ကရရှည်ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲ ကပါ်တွင် မူတည်၍ စားသုံးမှုပံုစ ံိ ု ဝင်ကငွဆုးံရှုံးမှုနှင့ ် အတိအ ျေညီမျှေကသာ 

အချေ ို းမဖင့ ်ကမပာင်း လဲစားသုံး  ပါသည် (ဆုိလုိသည်မှာ ဝင်ကငွတစ် ျေပ်ဆံုးရှုံးလျှေင် တစ် ျေပ်ဖုိး ကလျှော့စားမခင်း 

မဖစပ်ါသည်)။ ဤသီအိုရီ ို အကထာ ်အပ့ံမပုရန်အတွ ် ကရရှည်တွင် ရရှိနိုင်မည့ ် ပျေမ်းမျှေကမျှာ်မှန်းဝင်ကငွ 

ဆုိင်ရာ သုကတသနစာတမ်းမျေား (permanent income literature)  ို မပနလ်ည်သံုးသပ်ကလ့လာမှု 

မပုခဲပ့ါသည ်(ဇယား က-၄) - သရရှည်တွင် ရရိှနိုင်မည့် ြျမ်းမျှေမမျှော်မှန်းေင်သငွဆုိင်ရာ ေီအိုရီနှင့် စြ်လျဉ်းသော 

ေုသတေနစာတမ်းများအား သလလ့ာေံုးေြ်ပခင်း)။ 
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ဇယား ( -၁) -  ိုဗစ်-၁၉ ၏ သ ်ကရာ ်မှု - ချေဉ်း ပ်သည့် နည်းလမ်းနှင့် ယူဆချေ ်မျေား 

      
  ကိုဗစ်-၁၉ 

ဝင်ကငွရရှိသည့် ရင်းမမစ် သ ်ကရာ ်မှုရှိကသာ  ဏ္ဍ ယူဆချေ ် 

      
လုပ်ခလစာမျေား (လခစားဝန်ထမ်း 

မျေားအား ကပးကငွ) 

၂၀၁ (စို ်ပျေ ို းကရး၊ သစ်ကတာလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်း)၊ ၂၀၃ 

(စားကသာ ် ုန်၊ အကဖျော်ယမ ာနှင့် 

ကဆးရွ က် ီးနှင့်မပုလုပ်ကသာ  ုန်ပစ္စည်းမျေား ထုတ်လုပ်မှု)၊ 

၂၀၄ (အထည်ချေုပ်လုပ်ငန်း)၊ ၂၁၈ (လျှေပ်စစ်၊ 

သောဝဓာတ်ကငွ့ နှင့် စွမ်းအင်)၊ ၂၂၀ (ကဆာ ်လုပ်ကရး)၊ 

၂၂၃ (လ ်လီကရာင်းဝယ်ကရး)၊ ၂၂၄ (သယ်ယူ 

ပို့ကဆာင်ကရးနှင့် သုိကလှာင်မှု)၊ ၂၂၆ 

(အစားအကသာ ်ဝန်ကဆာင်မှု)၊ ၂၂၅ (တည်းခုိကနထိုင်ကရး)၊ 

၂၃၁ (အိမ်ခခံကမမ လုပ်ငန်းမျေား)၊ ၂၃၈ (အနုပညာ၊ 

ကဖျော်ကမဖကရး)နှင့် ၂၄၀ (အလုပ်ရှင်မျေားအမဖစ် လုပ် ိုင်သည့် 

အိမ်ကထာင်စု လုပ်ငန်းမျေား)၊ 

Brookings Institution (2021) မှ ရရှိနိုင် ကသာ စာရွ စ်ာတမ်းမျေားကပါ်တွင် အကမခ ခံသည့် 

ယူဆချေ ်တစ်ခု - ကမခာ လ်တာ ကလာက့ဒါင်းချေထားမှုတွင် ကလာ့ကဒါင်း  ာလအတွင်း 

လုပ်ခလစာမျေား အားလံုး ထိခို ်ဖပီး ထုိနှစ်၏  ျေန်ရိှကသာ လမျေား တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (၅၀%) 

သာ ထိခို ်မည်မဖစ်သည်။   

   

လယ်ယာနှင့် မသ ်ဆိုင်ကသာ 

လုပ်ငန်းမျေားမှ ဝင်ကငွ (စို ်ပျေ ို းကရး 

နှင့်မသ ်ဆိုင်သည့်  ိယု်ပိုင် 

အလုပ်အ ိငု်နှင့် စီးပွားကရး 

လုပ်ငန်းမျေား ပုိင်ဆိုင်မှုမှ ရရိှကသာ 

ဝင်ကငွ)၊  

၂၀၁ (စို ်ပျေ ို းကရး၊ သစ်ကတာလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်း)၊ ၂၀၃ 

(စားကသာ ်  ုန်၊ အကဖျော်ယမ ာနှင့် 

ကဆးရွ က် ီးနှင့်မပုလုပ်ကသာ  ုန်ပစ္စည်းမျေား ထုတ်လုပ် မှု)၊ 

၂၀၄ (အထည်ချေုပ်လုပ်ငန်း)၊ ၂၁၈ (လျှေပ်စစ်၊ 

သောဝဓာတ်ကငွ့ နှင့် စွမ်းအင်)၊ ၂၂၀ (ကဆာ ်လုပ်ကရး)၊ ၂၂၃ 

(လ ်လီကရာင်းဝယ်ကရး)၊ ၂၂၄ (သယ်ယူ ပို့ကဆာင်ကရးနှင့် 

သုိကလှာင်မှု)၊ ၂၂၆ (အစားအကသာ ်ဝန်ကဆာင်မှု)၊ ၂၂၅ 

(တည်းခိုကနထုိင်ကရး)၊ ၂၃၁ (အိမ်ခခံကမမ လုပ်ငန်းမျေား)၊ ၂၃၈ 

(အနုပညာ၊ ကဖျော်ကမဖကရး)နှင့် ၂၄၀ (အလုပ်ရှင်မျေားအမဖစ် 

လုပ် ိုင်သည့် အိမ်ကထာင်စု လုပ်ငန်းမျေား)၊   

Brookings Institution (2021) မ ှရရှိနိုင် ကသာ စာရွ စ်ာတမ်းမျေားကပါ်တွင် အကမခ ခံသည့် 

ယူဆချေ ်တစ်ခု - ကမခာ လ်တာ ကလာက့ဒါင်းချေထားမှုတွင် ကလာ့ကဒါင်း  ာလအတွင်း 

လုပ်ခလစာမျေား အားလုံး ထိခို ်ဖပီး ထုိနှစ်၏  ျေန်ရိှကသာ လမျေား တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (၅၀%) 

သာ ထိခို ်မည်မဖစ်သည်။   
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လွှဲပိုက့ငွမျေား (အိမ်ကထာင်စုဝင် 

မဟုတ်ကတာ့သူမျေားထံမှ လ ်ခ ံ

ရရိှကသာ ကငွမျေား)  

 World Bank (2020) ၏ ကနာ ်ဆုံး ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမျေားအရ တစ်နှစ်လျှေင် ၂၀% 

ကလျှော ့ျေသွားမည်။  

   

က ာ ်ပဲသီးနှံမျေား/ စို ပ်ျေ ို းကရး/ 

ကရသတ္တဝါကမွးမမူထုတ်လုပ်ကရး 

(က ာ ်ပဲသီးနှံ စို ်ပျေ ို းမခင်း၊ 

သစ်ကတာလုပ်ငန်း၊ တိရစ္ဆာန ်

ကမွးမမူမခင်း၊ ငါးဖမ်းမခင်းနှင့် အမခား 

ကရသတ္တဝါ ကမွးမမူကရး 

လုပ်ငန်းမျေားမှ ဝင်ကငွမျေား) 

 HVS 2020 စစ်တမ်းမှ ကတွ့ရှိချေ ်မျေားအရ ၈.၄%  ျေဆင်းသွားမည်။   

   

အမခားဝင်ကငွ (ကမမငှားခ၊ အစုိးရ 

ကထာ ်ပံ့က  းနှင့် လူမှုကရး 

ကထာ ်ပံ့ကငွမျေား)  

 သ ်ကရာ ်မှုမရှိ၊ 
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ဇယား ( -၂) - ဝင်ကငွအကပါ်ထိခို ်မှုမျေား (Income Shocks) နှင့် လူတို၏့ မဖစ်ကပါ်လာသည့် အကမခအကနအမျေ ို းမျေ ို းအရ ပစ္စုပ္ပန်သံုးစွဲမှုနှင့် အနာဂတ်တွင် သံုးစွဲရန် စုကဆာင်းမှုတို့အ  ား 

ေ ်ညီမျှေတကအာင် သုးံစွဲကနထိုင်မှု (consumption smoothing) နှင့် စပ်လျေဉ်းသည့် သုကတသနစာတမ်းမျေားအား ကလ့လာသံုးသပ်မှု 

 

  
သရးေားေူ Dataset(များ) 

ေုသတေနသမးခွန်းများ/ အေံုးပြုသော  

နည်းစနစ် 
သတွ့ရှိချက်များ 

၁ Gruber (1997)        1968-1987 PSID           က ိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မခင်း မရိှကသာ ဝင်ကငွ အကမပာင်း အလဲနှင့် 

က ိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကသာ ဝင်ကငွအကမပာင်း အလဲမျေားအမဖစ် 

အလုပ်လ ်မဲ ့မဖစ်မခင်း၏ စားသုံး မှုအကပါ် သ ်ကရာ ်မှု ို 

ကလ့လာမခင်း၊  

က ိုတင်ကမျှော်မှန်းထားမခင်း မရိှေဲ အလုပ်ရပ် 

ဆိုင်းခံရမှုမျေားအတွ  ်အလုပ်လ ်မဲ့ အာမခံ 

Unemployment Insurance (UI) သည် consumption 

smoothing အတွ  ်က ီး မားကသာ သ ်ကရာ ်မှု ရိှပါသည်။ 

ဝန်ထမ်း ရရိှသည့် နှစ်စဉ်လစာ၏ ရာခိငု်နှုန်းအမဖစ် 

ကဖာ်မပကသာ ပင်စင်လစာနှုန်း (replacement rate) ၁၀% 

မမင့်တ ်လာမခင်းသည် အလုပ် လ ်မဲမ့ဖစ်သွားချေ ိန်တွင် 

စားသုံးမှု ျေဆင်းမခင်း ၃% ကလျော့နည်းသွားပါသည်။  

2 Browning 

&Crossley (2001) 

1993 Canadian Out of Employment 

Panel (COEP) 

 ကနဒါနိုင်ငံ အလုပ်လ ်မဲအ့ာမခံ (UI) စနစ်ဆိုင် ရာ ဥပကဒ 

မပင်ဆင်ကမပာင်းလဲမှုမျေားကပါ်တွင် အကမခ ခ၍ံ  

အလုပ်လ ်မဲမ့ဖစ်မခင်းက  ာင့် မကမျှောလ်င့်ေဲ 

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲမဖစ်မခင်း၏ စားသံုးမှုအကပါ် 

သ က်ရာ ်မှု ို ကလ့လာမခင်း၊  

UI အ ျေ ို းခံစားခွင့်အကပါ် အသံုးစရိတ်၏ 

တုံ့မပန်နိုင်မှုအတုိင်းအတာ (Elasticity of expenditure) သည် 

၅% ရိှသည်။ ပိုင်ဆုိင်မှု နည်းပါးသူမျေားအတွ  ်တုံ့မပန်နိုင်မှု 

အတုိင်း အတာမျေား (Elasticities) သည် ၂၀% အထိ 

မမင့်မားပါသည် (ကငွမဖစ်လွယ်မှုအတွ  ် န့်သတ်ချေ ်မျေား 

ရှိကနသည့်အမဖစ်နှင့်  ိ ု်ညီမှု ရှိပါသည်)။  

3 Stephens (2001)     1968-92 PSID       အလုပ်လ ်မဲမ့ဖစ်မခင်းနှင့် မသန်စွမ်းမဖစ်မခင်းတုိ့ က  ာင့် 

ကရရှည်ရရှိနိုင်မည့် ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲ၏ စားသုံးမှုအကပါ် 

သ ်ကရာ ်မှုအား ကလ့လာ မခင်း၊  

အထူးသပြင့် ဝင်ကငွထိခိုက်မှုပြစ်ချနိ်တွင် 

စားသုံးမှုကမပာင်းလဲသည့် ရာခိငု်နှုန်းသည် ဝင်ကငွကမပာင်းလဲမှု 

ရာခိငု်နှုန်းထ ် ပုိနညး်သည်။ ကနရပ်စွန့်ခွာကသာ 

အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ အလုပ် ိုင်ဆံုးရှုံးနုိင်ကမခ 

မမင့်မားလာမှုအား တ့ံုမပန်ပုံမှာ အလုပ်အ ိငု် 

မဆုံးရှုံးမီအချနိ်တွင် စားသံုးမှု ိ ုကလျှောခ့ျေမခင်းမဖစ်ပါသည်။ 
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4 Gertler & Gruber 

(2003) 

Indonesian Resource mobilization 

study တွင် စုကဆာင်းက ာ ်ယူခဲ့သည့် 

၁၉၉၁၊ ၁၉၉၃ panel data မျေား  

ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံမျေားတွင် နာမ ျေန်းမဖစ်မခင်းက  ာင့် 

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲမဖစ်မခင်း၏ စားသံုးမှုအကပါ် 

သ ်ကရာ ်မှုအား ကလ့လာမခင်း၊  

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲမဖစ်မခင်း၏ ရလဒ်အမဖစ် 

ဝင်ကငွတစ်ယူနစ်ကလျော့သွားတုိင်း စားသုံးမှု ၀.၃၅ ယူနစ် 

ကလျော့သွားပါသည်။ သာမန် ဖျေားနာမှုမျေား 

(ခဏတာက ုံကတွ့ရသည့် ကေးဒု ္ခဟု 

အဓိပ္ပါယ်က ာ ်ယူနိုင်) ၏ သ ်ကရာ ်မှု ို လူမျေား  

က ာင်းစွာ  ိငု်တွယ်ကမဖရှင်းနိုင် ပါသည်။ သို့ကသာ ်

ကရာဂါက ီးမျေား (ကရရှည်က ုံ ကတွ့ရမည့် ကေးဒု ္ခ)  ိမုူ 

ကမဖရှင်းနုိင်စွမ်း ပုိနညး်ပါသည်။    

5 Agarwal and Qian 

(2004) 

စားသုံးသူမျေား၏ ကငွက  းလွှဲကမပာင်းမှု 

မျေားဆိုင်ရာ panel data မျေား 

ကမျှောလ်င့်မထားကသာ ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲ မျေားအကပါ် 

စားသုံးမှုနှင့် က  းဖမီတို့၏ တ့ံုမပန်မှု 

ကငွမဖစ်လွယ်သည့် ပိုင်ဆုိင်ပစ္စည်း နည်းပါး သူမျေား သ့ုိမဟတု် 

က  းဝယ် တ်  န့်သတ် ကငွပမာဏ (credit card limit) 

နည်းပါးသူမျေားသည် မကမျှောလ်င့်ေဲ ဝင်ကငွအကမပာင်း 

အလဲမဖစ်လာချေန်ိတွင် စားသံုးမှု ို သိသိသာသာ 

ကလျှောခ့ျေ  ပါသည်။  

6 Skoufias and 

Quisuming (2005) 

ေဂဘလားကဒ့ရှ်၊ အီသီယိုးပီးယား၊ မာလီနှင့် 

ရုရှားမှ အိမ်ကထာင်စု အဆင့် panel data 

မျေား 

ရုတ်တရ ်ကပါ်ကပါ ်လာကသာ ကေးဒု ္ခမျေား၏ စားသုံးမှုနှင့် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကပါ် သ ်ကရာ ်မှု၊ 

လူအမျေားအမပား ုိ တစ်ဖပိုင်န ်တညး် ထိခို ် ကစကသာ 

 ပ်ကေးအန္တရာယ်မျေား က ုံကတွ့ကသာ အခါတွင် အစားအစာ 

စားသုံးမှုသည် အစား အစာမဟုတ်ကသာ အမခားပစ္စည်းမျေား 

သံုးစွဲမှုထ ် ပုိ၍ အာမခံချေ ်ရှိက  ာင်း မဖစ်ရပ် 

ကလ့လာချေ ်မျေားအားလံုး  မပသကနပါသည်။ အစားအစာ 

စားသုံးမှုအကပါ် ဝင်ကငွအကမပာင်း အလဲမဖစ်မခင်း၏ 

သ ်ကရာ ်မှုမျေား ိ ုတစ်စိတ် တစ်ပိုင်း သ ်သာကစရန ်

နည်းလမ်းတစ်ခုအမဖစ် အစား အစာမဟုတ်ကသာ 

အမခားပစ္စည်းမျေား သံုးစဲွမှု ုိ ကမပာင်းလဲမခင်း မဖစ်ဟန်တူ 

ပါသည်။  

7 Dercon et al. 

(2005) 

၁၉၉၉-၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း အီသီယိုး 

ပီးယား က ျေးရွာ ၁၅ ရွာမှ အချေ ် 

အလ ်မျေား  

စာတမ်းကရးသားသမူျေား  ကေးဒု ္ခ အမျေ ို းမျေ ို း ၏ 

စားသုံးမှုအကပါ် သ ်ကရာ ်မှုအား ကလ့လာ ဆန်းစစ်ပါသည်။  

မိုးကခါင်ကရရှားမခင်း၊ ကရာဂါမဖစ်မခင်းတို့နှင့် ဆ ်နွှယ်ကသာ 

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲမျေားသည် အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ 

တစ်ဦးချေင်းစားသုံးမှု ို ၂၀% နှင့် ၉% ခန့် အသီးသီး 

 ျေဆင်းသွားကစက  ာင်း စာတမ်းကရးသူမျေားမှ ကတွ့ရိှခဲ့သည်။ 

ထိုကေး ဒု ္ခအန္တရာယ်မျေား၏ သ ်ကရာ ်မှုသည် 
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 ာလရှည်  ာဖပီး လွန်ခဲ့ကသာ ၂.၅ နှစ်  မဖစ်ပွားခ့ဲမခင်း 

မဖစ်သည့်တိုင် စားသုံးမှု ို ထိခို ်ဆဲ မဖစ်ပါသည်။   

8 Yang and Choi 

(2007) 

ဖိလစ်ပိုင်မှ ချေတ်ိဆ ်က ာ ်ယူကသာ 

အိမ်ကထာင်စုစစ်တမ်းမျေားမှ 

အချေ ်အလ ်မျေား၊  

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲမျေား ိ ုခုသာခံသာရှိကစရန် 

လွှဲပိုက့ငွမျေားအား အသံုးမပုမှု ို ကလ့လာမခင်း၊  

အ  မ်းဖျေင်းအားမဖင့် အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွ  ျေဆင်းမှု၏ ၆၀% 

ခန့် ိ ုနိုင်ငံရပ်မခားမှ စီးဝင် လာကသာ လွှဲပို့ကငွမျေားမဖင့် 

အစားထုိးပါသည်။ ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲမျေား မဖစ်ကပါ်ချေနိ်တွင် 

ကရွှေ့ ကမပာင်းလုပ်သားရိှကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ 

စားသုံးမှုသည် ကမပာင်းလဲမခင်း မရိှကသာလ်ည်း 

ကရွှေ့ကမပာင်းလုပ်သားမရှိကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား တွင် 

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲက  ာင့် စားသံုးမှု 

အကမပာင်းအလဲမဖစ်မခင်းသည် မပင်းထန်ပါသည်။  

9 Chen et al (2013) UHIES from 1992-2003 ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲမျေား၏ စားသုံးမှုပုံစံမျေား အကပါ် 

သ ်ကရာ ်မှု၊  

၁၉၉၀ မပည့်လွန်နှစ်မျေား၏ အစပုိင်းတွင် ဝင်ကငွ ၁% 

ကမပာင်းလဲပါ  စားသံုးမှု ၀.၆% ကမပာင်းလဲ ပါသည်။ 

ကနာ ်ပိုင်းနှစ်မျေားအတွင်းတွင် အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ 

စားသုံးမှု ို မျေားစွာ ကမပာင်းလဲမခင်းမရှိကအာင် 

ထိန်းထားနုိင်စွမ်း တုိးတ ်လာပါသည်။ ကေးဒု ္ခတစ်ခုနှင့် 

က ုကံတွ့ရချေနိ်တွင် အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် စားသုံးမှု ိ ု

ထိန်းထားနုိင်ရန် တာရှည်ခံ ပစ္စည်းမျေား သံုးစဲွမှု ုိ ဦးစွာ 

ကလျှောခ့ျေ  ပါသည်။   

10 Bruckner and 

Gradstein (2013) 

၁၉၈၀-၂၀၀၉  ာလအတွင်း SSA နိုင်ငံ ၃၉ 

နိုင်ငံမှ Panel data မျေား၊  

ဆင်းရဲနွမ်းပါးကသာ နုိင်ငံမျေားတွင်  ုန်ထွ ် စုစုကပါင်း 

(Aggregate Output) ယာယီကမပာင်း လဲမခင်း၏ 

စားသုံးမှုအကပါ် သ ်ကရာ ်မှုမျေား ိ ုကလ့လာမခင်း၊  

စာတမ်းကရးသားသမူျေား၏ ခန့်မှန်းချေ ်မျေားအရ 

ယာယီ ုန်ထွ မ် ှရရိှသည့်ဝင်ကငွကပါ်တွင် 

မပန်လည်သံုးစွဲမှုအချေ ို းအစား (marginal propensity to 

consume) ၀.၂ ခန့် ရိှက  ာင်း ကတွ့ရှိရသည်။  

11 Cui and Huang 

(2017) 

တရုတ်နိုင်ငံ က ျေးလ ်ကဒသမှ 

အိမ်ကထာင်စုစစ်တမ်းမျေား 

တရုတ်နိုင်ငံ က ျေးလ ်ကဒသမျေားတွင် ဝင်ကငွ/ 

အသံုးစရိတ်အကမပာင်းအလဲမျေားအကပါ် အစားအစာ အတွ  ်

သံုးစွဲသည့်စရိတ်မျေား၏ တ့ံုမပန်ကမပာင်းလဲ ပုံမျေားအား 

ကလ့လာမခင်း၊  

က ီးမားသည့် ဝင်ကငွဆုံးရှုံးမှုမျေားသည် အစား အစာအတွ  ်

အသံုးစရိတ်မျေား ိ ု၂၅-၃၀% ကလျော့နည်းကစပါသည်။ ထ့ုိမပင် 

ဝင်ကငွနည်း အိမ်ကထာင်စုမျေားတွင် အစားအစာအတွ  ်

အသံုးစရိတ်မျေားသည် က ီးမားသည့် ဝင်ကငွ ဆံုးရှုံးမှုမျေားအကြါ် 

ပို၍ အ ဲဆတ်ပါသည်။  
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ဇယား ( -၃) - စစ်အာဏာသိမ်းမှု၏ သ ်ကရာ ်မှုအမဖစ် ဆင့် ဲမဖစ်ကပါ်လာကသာ ကေးဒု ္ခမျေား 

(ဥပမာ လုံခခုံကရးအကမခအကန ဆုိးရွားလာမခင်း၊  ုန်သွယ်ကရး ပိတ်ဆ့ုိခံရနိုင်ကမခမျေား) - ချေဉး် ပ်ကဆာင်ရွ ်သည့်နည်းလမ်းနှင့် ယူဆချေ ်မျေား 

      

  စစ်အာဏာေိမ်းမှု 

ဝင်ကငွရရှိသည့် ရင်းမမစ် သ ်ကရာ ်မှုရှိကသာ  ဏ္ဍ ယူဆချေ ် 

      
လုပ်ခလစာမျေား (လခစားဝန်ထမ်း မျေားအား 

ကပးကငွ) 

၂၀၂ (သတ္တုတူးကဖာ်မခင်းနှင့် က ျော ်တူးမခင်း)၊ ၂၀၃ (စားကသာ  ်

 ုန်၊ အကဖျော်ယမ ာနှင့် ကဆးရွ က် ီး နှင့်မပုလုပ်ကသာ 

 ုန်ပစ္စည်းမျေား ထုတ်လုပ် မှု)၊ ၂၀၄ (အထည်ချေုပ်လုပ်ငန်း)၊ ၂၁၁ 

(အကမခခံသတ္တုမျေား ထုတ်လုပ်မခင်း)၊ ၂၂၁ ( ုန်သွယ်ကရး)၊ ၂၂၃ 

(လ ်လီ ကရာင်းဝယ်ကရး)၊ ၂၂၄ (သယ်ယူ ပို့ကဆာင်ကရးနှင့် 

သုိကလှာင်မှု)၊ ၂၂၅ (တည်းခိုကနထုိင်ကရး)၊ ၂၃၀ (ကငွက  းနှင့် 

အာမခံလုပ်ငန်းမျေား)၊ ၂၃၁ (အိမ်ခခံကမမ လုပ်ငန်းမျေား)၊  

အနာဂတ်မဖစ်နိုင်ကမခ နှစ်ခု ရိှမည်ဟု ယူဆပါသည်။ အက ာင်းဆုံး ို 

ကမျှောလ်င့်၍ ခန့်မှန်းထားကသာ မဖစ်ရပ်တွင် သ ်ကရာ ်မှုရှိကသာ  ဏ္ဍမျေားရှိ 

လုပ်ခလစာမျေားနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားမှ ရရိှကသာ ဝင်ကငွမျေားသည် 

တစ်နှစ်လျှေင် ထ ်ဝ  ် ျေဆင်းသွားမည်မဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ 

အက  ာင်းနှစ်ချေ ်က  ာင့် မဖစ်နိုင်ပါသည် - ကမမမပင်ရှိ လံုခခုံကရးအကမခအကနနှင့် 

ဤ ဏ္ဍမျေားသည် စီးပွားကရး ကရွးချေယ်ပိတ်ဆို့မှုမျေား၏ သ ်ကရာ ်မှု ုိ 

ခံရမခင်းက  ာင့် ဝင်ကငွဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းမျေား ထိခို ်နိုင်ကသာ က  ာင့်မဖစ်သည်။ 

 ျေန်ရှိကသာ  ဏ္ဍမျေားတွင်မူ လုပ်ခလစာမျေားနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားမှ 

ဝင်ကငွမျေား ၂၅% ထိခို ်မည်မဖစ်သည်။ 

 

အဆုိးဆုံး ို ကမျှောလ်င့်၍ ခန့်မှန်းထားကသာ မဖစ်ရပ်တွင် 

လုပ်ခလစာမျေားအားလံုးသည် ၅၀% ထိခို ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည။်  

   

လယ်ယာနှင့် မသ ်ဆိုင်ကသာ လုပ်ငန်းမျေားမှ 

ဝင်ကငွ (စို ်ပျေ ို းကရး နှင့်မသ ်ဆိုင်သည့် 

 ိယု်ပိုင် အလုပ်အ ိင်ုနှင့် စီးပွားကရး 

လုပ်ငန်းမျေား ပုိင်ဆိုင်မှုမှ ရရိှကသာ ဝင်ကငွ)၊  

၂၀၂ (သတ္တုတူးကဖာ်မခင်းနှင့် က ျော ်တူးမခင်း)၊ ၂၀၃ (စားကသာ  ်

 ုန်၊ အကဖျော်ယမ ာနှင့် ကဆးရွ က် ီး နှင့်မပုလုပ်ကသာ 

 ုန်ပစ္စည်းမျေား ထုတ်လုပ်မှု)၊ ၂၀၄ (အထည်ချေုပ်လုပ်ငန်း)၊ ၂၁၁ 

(အကမခခံသတ္တုမျေား ထုတ်လုပ်မခင်း)၊ ၂၂၁ ( ုန်သွယ်ကရး)၊ ၂၂၃ 

(လ ်လီ ကရာင်းဝယ်ကရး)၊ ၂၂၄ (သယ်ယူ ပို့ကဆာင်ကရးနှင့် 

အနာဂတ်မဖစ်နိုင်ကမခ နှစ်ခု ရိှမည်ဟု ယူဆပါသည်။ အက ာင်းဆုံး ို 

ကမျှောလ်င့်၍ ခန့်မှန်းထားကသာ မဖစ်ရပ်တွင် သ ်ကရာ ်မှုရှိကသာ  ဏ္ဍမျေားရှိ 

လုပ်ခလစာမျေားနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားမှ ရရိှကသာ ဝင်ကငွမျေားသည် 

တစ်နှစ်လျှေင် ထ ်ဝ  ် ျေဆင်းသွားမည်မဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ 

အက  ာင်းနှစ်ချေ ်က  ာင့် မဖစ်နိုင်ပါသည် - ကမမမပင်ရှိ လံုခခုံကရးအကမခအကနနှင့် 

ဤ ဏ္ဍမျေားသည် စီးပွားကရး ကရွးချေယ်ပိတ်ဆို့မှုမျေား၏ သ ်ကရာ ်မှု ုိ ခ ံ
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သုိကလှာင်မှု)၊ ၂၂၅ (တည်းခိုကနထုိင်ကရး)၊ ၂၃၀ (ကငွက  းနှင့် 

အာမခံလုပ်ငန်းမျေား)၊ ၂၃၁ (အိမ်ခခံကမမ လုပ်ငန်းမျေား)၊  

မခင်းက  ာင့် ဝင်ကငွဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းမျေား ထိခို ်နိုင်ကသာ က  ာင့်မဖစ်သည်။ 

 ျေန်ရှိကသာ  ဏ္ဍမျေားတွင်မူ လုပ်ခလစာမျေားနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းမျေားမှ 

ဝင်ကငွမျေား ၂၅% ထိခို ်မည်မဖစ်သည်။ 

 

အဆုိးဆုံး ို ကမျှောလ်င့်၍ ခန့်မှန်းထားကသာ မဖစ်ရပ်တွင် 

လုပ်ခလစာမျေားအားလံုးသည် ၅၀% ထိခို ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည။်  

   

လွှဲပိုက့ငွမျေား (အိမ်ကထာင်စုဝင် မဟုတ် 

ကတာသူ့မျေားထံမှ လ ်ခံ ရရိှကသာ ကငွမျေား)  

မမန်မာနိုင်ငံရိှ ေဏ်လုပ်ငန်း ဏ္ဍမှ မပဿနာမျေား က  ာင့် 

အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိခို ်၊  

နိုင်ငံတွင်းရိှ ေဏ်လုပ်ငန်း ဏ္ဍ က ာင်းစွာ လည်ပတ်နုိင်မှု မရိှမခင်းက  ာင့် 

လွှဲပိုက့ငွမျေား ထိခို ်မှု ၁၀% ရှိမည်ဟု ယူဆပါသည်။   

   

က ာ ်ပဲသီးနှံမျေား/ စို ်ပျေ ို းကရး/ 

ကရသတ္တဝါကမွးမမူထုတ်လုပ်ကရး (က ာ ်ပဲသီးနှံ 

စို ်ပျေ ို းမခင်း၊ သစ် ကတာလုပ်ငန်း၊ 

တိရစ္ဆာန်ကမွးမမူမခင်း၊ ငါးဖမ်းမခင်းနှင့ ်အမခား 

ကရသတ္တဝါ ကမွးမမူကရး လုပ်ငန်းမျေားမှ 

ဝင်ကငွမျေား) 

ကတာင်သူမျေား ရင်ဆိုင်ရသည့်စိန်ကခါ်မှုမျေားက  ာင့် 

အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိခို ်၊   

ကတာင်သူမျေား ရင်ဆိုင်ကနရသည့် စိန်ကခါ်မှုမျေား (ဥပမာ ဓာတ် ကမမဩဇာ 

ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု၊ မပည်ပတင်ပို့မှုဆိုင်ရာ မပဿနာ မျေား၊ စသည်) က  ာင့် 

ဤဝင်ကငွမျေား ၁၀%  ျေဆင်းလိမ့်မည် ဟု ယူဆပါသည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာ 

 ိယု်ကတွ့က ုံသူမျေားမှ ကမပာမပသည့် အကထာ ်အထားမျေားအရ ဤ ဏ္ဍတွင် 

ကချေးကငွရရှိနိုင်မှု အခ ်အခဲမျေား ိ ုရင်ဆိုင်ကနရမခင်း မဖစ်သည်။   

   

လူမှုကရးကထာ ်ပံ့ကငွမျေား လ ်ရှိလုပ်ကဆာင်ကနသည့် အာဏာဖီဆန်ကရး လှုပ်ရှားမှုနှင့် 

အချေ ို ့ကသာ လူမှုကရးကထာ ်ပံ့က  းမျေား 

ကပးအပ်နိုင်မှုမရိှမခင်းက  ာင့် အတုိင်းအတာတစ်ခု ထိခို ်၊  

လူမှုကရးကထာ ်ပံ့က  းအချေ ို ့ ိ ုကပးနုိင်မှုအကပါ် သ ်ကရာ ် မှုရှိသည့် 

အာဏာဖီဆန်ကရးလှုပ်ရှားမှုက  င့် ၁၀%  ျေဆင်း သွားမည်မဖစ်သည်။   
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ဇယား ( -၄) - ကရရှည်တွင် ရရှိနုိင်မည့် ပျေမ်းမျှေကမျှော်မှန်းဝင်ကငွဆုိင်ရာသီအိုရီ (Permanent Income Hypothesis) နှင့် 

စပ်လျေဉ်းကသာ သုကတသနစာတမ်းမျေားအား ကလ့လာသံုးသပ်မခင်း 

 

  

သရးေားေူ Dataset(များ) 

ေုသတေနသမးခွန်းများ/ 

အေံုးပြုသော  

နည်းစနစ် 

သတွ့ရှိချက်များ 

၁ Cashin and 

Unayama (2016) 

ဂျေပန်မိသားစုဝင်ကငွ နှင့ ်

အသံုးစရိတ် စစ်တမ်း 

(JFIES) 

မကမျှာေ်င့်ကသာ 

ဝင်ကငွကပြာင်းေဲမှုအပြစ် 

ဂျေပန်တွင် VAT တုိးလာမှု၊ 

ကစာင့်  ည့် ကလ့လာမှု 

နည်းလမ်း တစ်ခုမဖစ်သည့် 

Natural experiment  ုိ 

မပုလုပ်၊ 

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲ ို 

က  ညာလို ်ကသာအခါ 

စားသုံးမှုသည် အချေ ို းညီစာွ 

 ျေဆင်းသမဖင့် permanent income 

hypothesis  ိ ုခိုင်မာမှု 

ရရိှကစသည်။ 

၂ Kruger and Perri 

(2012) 

၁၉၈၇ မှ ၂၀၀၈ အထိ 

အီတလီနိုင်ငံ 

အိမ်ကထာင်စု ဝင်ကငွ နှင့် 

  ယ်ဝမှု စစ်တမ်း၊  

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲ 

(လုပ်ခလစာ) နှင့် ပုိင်ဆိုင်မှု 

အကမပာင်း အလဲ (ဥပမာ 

အိမ်ကေး နှုန်းနှင့် စီးပွားကရး 

လုပ်ငန်းမျေား) ၏ 

သ ်ကရာ ်မှု ုိ ကလ့လာမခင်း၊  

  ယ်ဝမှုဆုိင်ရာ အကမပာင်း 

အလဲမျေားသည် ဝင်ကငွ 

အကမပာင်းအလဲထ ်စာလျှေင် 

အိမ်ကထာင်စု စားသံုးမှု အကပါ် 

မျေားစွာ ပုိ၍ က ီးမားဖပီး  ာလ 

ရှည်  ာကသာ သ ်ကရာ ်မှု ုိ 

မဖစ်ကစ ပါသည်။ 

၃ Japelli and 

Pistaferri (2020) 

အီတလီနိုင်ငံ 

အိမ်ကထာင်စုဝင်ကငွ နှင့် 

  ယ်ဝမှု စစ်တမ်းမျေား 

(SHIW) 

ကရရှည်သ ်ကရာ ် ကသာ 

ကေးဒု ္ခ မျေား၏ အိမ်ကထာင်စု 

စားသုံးမှု အကပါ် 

သ ်ကရာ ်မှု၊ 

စာတမ်းကရးသားသမူျေား  IV 

(instrumental variable) 

နည်းစနစ် ို အားထား 

အသံုးမပု ခ့ဲသည်။  

ဝင်ကငွကရရှည် အကမပာင်းအလဲ 

မဖစ်ကစကသာ ကေးဒု ္ခမျေား ုိ 

တုံ့မပန်မှုအမဖစ် 

အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် ၎င်း တို့၏ 

ရည်မှန်းထားသည့်   ယ်ဝမှုမျေား ို 

အချေ ို းညီစွာ မပန်လည်မပင်ဆင် 

ကလျှောခ့ျေ  က  ာင်း 

စာတမ်းကရးသူမျေားမှ ကတွ့ရိှခဲ့သည်။  

၄ Cho et al (2019) PSID နှင့ ်HILDA - US နှင့် 

ဩစက တး လျေအတွ  ်

panel household 

budget survey မျေား 

စာတမ်းကရးသူမျေား  

ကရရှည်ဝင်ကငွ အကမပာင်း 

အလဲမျေား ိ ု၎င်းတ့ုိ၏ 

လူမှုစီးပွား အကမခအကနနှင့် 

က  း ဖမီပမာဏကပါ် မူတည်၍ 

အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ တ့ံုမပန်ပုံ ို 

ဆန်းစစ် ကလ့လာထားသည်။  

(ယာယီမဖစ်ကစ၊ ကရရှည် မဖစ်ကစ) 

ဝင်ကငွအကမပာင်း အလဲမဖစ်မခင်း ုိ 

က  းရိှကသာ အိမ်ကထာင်စုမျေား၏ 

အ ဲဆတ်မှုသည် ပို၍ မမင့် 

မားပါသည်။ ထိုနုိင်ငံ ၂ နုိင်ငံလံုးတွင် 

ပို၍ ချေမ်းသာ   ယ်ဝကသာ 

အိမ်ကထာင်စု မျေားသည် 

ဝင်ကငွအကမပာင်း အလဲ မဖစ်သည့် 

 ာလမျေား အတွင်းတွင် ၎င်းတုိ့၏ 

စားသုံးမှု ို  ျေဆင်းမသွား ကအာင် 

ပို၍ လုပ်ကဆာင်နိုင်   က  ာင်း 

ကတွ့ရသည်။   

၅ Ludwig (2015) PSID  ဝင်ကငွအဆင့်အားလံုးရှိ 

ကရရှည်နှင့် ယာယီ 

ဝင်ကငွအကမပာင်းအလဲ မျေား၏ 

အိမ်ကထာင်စုမျေားသည် ပို၍ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးကလ၊ ဝင်ကငွ 

အကမပာင်းအလဲနှစ်မျ ို းစလံုး 
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အိမ်ကထာင်စု စားသံုးမှုအကပါ် 

သ ်ကရာ ်မှု၊  

(ကရရှည်နှင့် ယာယီ) အား တ့ံုမပန်ပုံ 

ဆင်တူကလ မဖစ် သည်။ 

၆ Mckenzie (2006) ၁၉၉၄ မှ ပီဆုိ ကငွက  း 

အ ျေပ် အတည်း 

မတိုင်မီနှင့် 

ဖပီးသည့်ကနာ ် 

မ ္ကစီ ိုနိုင်ငံ အတွ ် 

ENIGH စစ်တမ်းမျေား၊  

စာတမ်းကရးသူ  

အ ျေပ်အတည်း ာလ 

အတွင်းနှင့် အ ျေပ် 

အတည်းလွန် ာလ 

အသင့်အတင့် တာရှည် ခကံသာ 

ပစ္စည်းမျေား (semi-durables) 

သံုးစွဲမှု  ျေဆင်းသွားရမခင်း 

အက  ာင်းရင်းမျေား ိ ု

ဆန်းစစ်ကလ့လာထားသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အိမ်ကထာင်စုမျေား  ထုိ 

အကမခအကန ုိ ကရရှည်မဖစ် 

ပွားမည်ဟု ရှုမမင်ကသာ က  ာင့် 

၎င်းတ့ုိ၏ စားသုံးမှု/ 

သံုးစွဲမှုပုံစံမျေား ို မပင်ဆင်ခဲ ့

  သည်ဟု ရှင်းလင်း 

တင်မပထားသည်။  
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