
ြမနမ်ာ့စီးပွားေရးေလ့လာမ အစီရငခ်ံစာ အ စ်ချ ပ် 

 

ြမနမ်ာ ငိင်တံွင ် ၂၀၂၁ ခ စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် တပ်မေတာ်က ငိင်ေံတာ်အာဏာကိ သိမး်ယလိက်ြခငး်ြဖင် ့ ငိင်၏ံ 

ဒမီကိရက်စီစနစ် အသွငက်းေြပာငး်မ ကိ ေနာက်ြပနဆွ်လဲိက်ကာ ကိဗစ်-၁၉ ေ ကာင် ့ အားနည်းေနေသာ စီးပွားေရးအေပ  

လက်ငငး် အကျိ းသက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ အာဏာသမိ်းမသည် ဇွန် င် ့ဇလိငလ်များတွင ်လ ငြ်မနစ်ွာ 

ဆးိရွားြပငး်ထနလ်ာခဲ့ေသာ ကိဗစ် - ၁၉ တတိယလိငး် င် ့ ေပါငး်စပ်ကာ ပီးခဲ့သည့် စ် စက်တငဘ်ာလက စတငခ်ဲ့သည် ့

ကိဗစ်လိငး်ေ ကာင် ့ ထခိိက်ဆးံ ံးမထက် အဆများစွာ ပိမဆိးိရွားေသာ ထခိိက်မ ြဖစ် ငိသ်ည် ဟ ခန်မ့နး်ရသည်။ ၂၀၂၁ 

ဘ ာ စ် (စက်တငဘ်ာလတွင ် အဆးံသတ်ေသာ ဘ ာ စ်) တွင ် စီးပွားေရး ၁၈ ရာခိင် နး် ေလျာက့ျသွားမည်ဟ 

ခန်မ့နး်ခဲ့ေသာ်လည်း ယငး်သည် တိးတက် နး် အလွနအ်မငး်အားနည်းေနသည် ့ ၂၀၂၀ ဘ ာ စ်အေပ တွင ် မတည် 

တွက်ချက်ရေသာေ ကာင် ့ ကိဗစ် - ၁၉ င် ့ အာဏာသမိ်းမ စသည် စ်ထပ်ကွမ်း ေဘးဆးိများ မ ိပါက ိသင်သ့ည့် 

စီးပာွးေရးပမာဏထက် ၃၀ ရာခိင် နး် ပိမေိသးငယ်သွားြခငး်ြဖစ်သည်။ လပ် ားသွားလာ ငိမ် ေလျာန့ည်းလာြခငး်၊ 

ဝငေ်ငေွလျာက့ျလာြခငး် င် ့ အလပ်အကိင၊် ေထာက်ပ့ံပိေ့ဆာငေ်ရး င် ့ သယ်ယပိေ့ဆာငေ်ရးတိအ့တွက် 

အတားအဆးီများေ ကာင် ့ ဝယ်လိအားက ိ ထခိကိ်ေစသကဲ့သိ ့ ရငး် းီြမ ပ် မံအသစ်များ င် ့ ကနမ်ာစာ အသစ်များ 

ေလျာန့ည်းသွားေစသည်။ အေရး ကီးေသာ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး င် ့စီးပွားေရး ဝနေ်ဆာငမ်များသည် ြပည်သဝ့နထ်မ်းများ 

အာဏာဖီဆနေ်ရး လပ် ားမ (CDM) င် ့အလပ်သမား အသငး်အဖွဲ သပိတ်များေ ကာင် ့တစစ်ိတ်တပိငး် ထခိကိ်ေစသည်။ 

ေငသွားစီးဆငး်မ ေလျာ့နည်းြခငး်၊ ဘဏဝ်နေ်ဆာငမ် က  ေလျာက့ျသွားြခငး်တိက့ စီးပာွးေရးလပ်ေဆာင် ငိမ် ကိ 

အတားအဆးီ ြဖစ်ေစကာ ဝနထ်မ်းများ င် ့ ကနပ်စည်းေပးသွငး်သများက ိ ေငေွချရာတွင ် အခက်အခဲြဖစ်ေစသည်။ 

ဧ ပီလအထ ိ သးံလတာ ကာလအတွငး် အငတ်ာနက် အသံးြပ မကိ တငး်ကျပ်စွာ တားဆးီပိတ်ပငထ်ားခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနသည် ့ ဆ ထတ်ေဖာ်မများ င် ့ ေဘးကငး်လြံခံ ေရးဆိငရ်ာ စးိရိမ်ပပနမ်ျားေ ကာင် ့ စားသးံမ ၊ 

ရငး် းီြမ ပ် မံ င် ့ ကနသွ်ယ်မကိ အားနည်းေစ ပီး စီးပွားေရး လပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မများ၊ လပ်သား င် ့

ကန် ကမ်းေထာက်ပံ့မတိက့ိ အတားအဆးီြဖစ်ေစသည်။  

ဤစီးပွားေရး ထိခိက်ပျက်စးီမသည် ယခပင ် ကီးစာွ အခက်အခဲေတွေနရသည် ့ သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်က ကိ များစွာ 

ထခိကိ်ပျက်စးီေစပါလိမ့်မည်။ အလပ်အကိင ် တစသ်နး်ခန် ့ ဆးံ ံးသွား ငိ် ပီး ယငး်သည် ၂၀၁၉ ခ စ် စစေပါငး် 

အလပ်အကိင၏် ၄ - ၅ ရာခိင် နး် င် ့ ညီမ သည်။ များစာွေသာ အလပ်သမားများသည်လည်း အလပ်ချိန် င် ့ လစာများ 

ေလျာန့ည်းလာသည့်အတွက် ဝငေ်ငကွျဆငး်မကိ ကံ ေတရွပါလိမ့်မည်။ ဤအချက်များ စေပါငး်ကာ ၂၀၂၀ ခ စ်က ကဗိစ် - 

၁၉ အြပငး်ထနဆ်းံ ိက်ခတ်မဒဏခ်ံရသများ အပါအဝင ် အဆငး်ရဲဆးံ င် ့ အားအနည်းဆးံေသာသများ ရငဆ်ိငရ်သည် ့

လမဘဝ သက်သာေချာငခ်ျိေရးဆငိရ်ာ စိနေ်ခ ချက်များအား ပိမဆိးိရွားေစကာ ဆငး်ရဲမွဲေတမ ြမင်တ့က်လာြခငး် ၊ 

အစားအစာဖလံမ ထခိိက် ငိေ်ြခ တိးပွားလာြခငး် င် ့မလကပင ်ဆငး်ရဲ မ်ွးပါးသများအား ပိမ ိထခိကိ်ေစ ပါလိမ့်မည်။ ကိဗစ် 

- ၁၉ ိက်ခတ်မ မတိငခ်ငက် အေြခအေန င် ့ ငိး်ယဥ်လ င ်၂၀၂၂ ခ စ် အစပိငး်သိေ့ရာက်ပါက ဆငး်ရဲ မ်ွးပါးသည်အ့ဆင်တ့ွင ်

ေနထငိရ်သ လဦးေရသည်  စ်ဆေကျာ်အထ ိ တိးပွားလာ ငိသ်ည်။ ၂၀၂၀ ခ စ် ေအာက်တိဘာလကပင ်

အမိ်ေထာငစ်အားလးံ၏ ထက်ဝက်ခန်က့ ကိဗစ် - ၁၉ ကးစက်မ တိးပွားလာသည်အ့တွက် အစားအစာ သိမ့ဟတ် 

အစားအစာမဟတ်ေသာ အသးံအေဆာငပ်စည်းများ သးံစွဲ ငိမ် ေလျာက့ျသွားခဲ့ေ ကာငး် သတငး်ပိခ့ဲ့ ကသလိ 

စေဆာငး်ထားသည်များ ကနဆ်းံ ပီ ြဖစ်ေသာေ ကာင် ့ အိမ်ေထာငစ် စားသးံ ငိစ်ွမ်း ထပ်မံ ကျဆငး်ဖွယ်ရာ ိ ပီး 

အာဟာရြပည်ဝ့မအေပ  သက်ေရာက်ပါလိမ့်မည်။ ပီးခဲ့သည့် ဆယ်စ စ ် စ်စအတွငး် ရ ိလာသည် ့ လသားရငး်ြမစ်များ 



ေလျာက့ျလာဖွယ် ိသည်။ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခ စ် ကာလတစ်ေလ ာက်လံး စာသငေ်ကျာငး်များ ပိတ်ထားခဲ့ ပီး ကိဗစ် -၁၉ 

တတိယ လိငး်ေ ကာင် ့ ဇလိငလ်တွင ် ထပ်မံ ပိတ်ရသည်။ ြပနလ်ည်ဖွင့် ငိမ်ည် ့ အချိနက်ာလ ၊ ဆရာ/ဆရာမများ င် ့

ေကျာငး်သား/သများ ေကျာငး်တက်ေရာက် နး် င် ့ ေကျာငး်ြပနလ်ည်ဖွင်ပ့ါက ပညာေရး အရည်အေသွး တိဆ့ငိရ်ာ 

ေမးခွနး်များ ကျန် ိေနပါေသးသည်။  

 

အာဏာသမိ်းမ၏ ကနဦး စီးပွားေရး သက်ေရာက်မများမာ လွနစွ်ာြပငး်ထနသ်ကဲသ့ိ ့ ေမလ င် ့ ဇွနလ်တိတ့ွင ် အချိ  

ဧရိယာများ၌ ေြဖေလျာမ့ြပ မည် ့ အရိပ်လကဏာများ ြပလာခဲ့သည်။ လက်လီ ကးသနး်တငပိ်မ့ င် ့ သယ်ယပိေ့ဆာငေ်ရး 

လပ်ငနး်များ ဧ ပီလ သ ကန ် ပိတ်ရက်များအ ပီးတွင ် တိးတက်လာခဲ့ ပီး စက် ံလပ်သားများ၊ ဘဏဝ်နထ်မ်းများ င် ့

အချိ ေသာ ြပည်သဝ့နထ်မ်းများ လပ်ငနး်ခွငသ်ိ ့ ြပနလ်ည်ဝငေ်ရာက်လာေ ကာငး် အစရီငခ်ံစာများ ေတွ ိရသည်။ 

အထည်အလိပ် ကနထ်တ်လပ်ငနး်များသည် ငိင်တံကာ ကနဝ်ယ်အမာစာများ ြပနလ်ည် လက်ခံရ ိ ပီး 

ေထာက်ပံ့ပိေ့ဆာငေ်ရး ပိတ်ဆိေ့နမများ ေြပေလျာသ့ွားသည်။ အငတ်ာနက် အသးံြပ မ ကိ ကန်သ့တ်တားဆးီမ အချိ  

ေြဖေလျာေ့ပးခဲ့ ပီး အချိ ေသာ အငတ်ာနက် ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ တယ်လီဖနး်အငတ်ာနက်လိငး်များြဖင် ့

အသးံြပ ငိလ်ာခဲ့သည်။ သိေ့သာ် အငတ်ာနက် ဝနေ်ဆာငမ်အချိ ကိသာ (whitelisted) ြဖင် ့  ကန်သ့တ် 

ခွင်ြ့ပ ေပးထားြခငး်ြဖစ်သည်။  

 

သိရ့ာတွင ် ဤကာလတစ်ေလ ာက်လးံ ြခံ ငံ ကည်မ့ည်ဆလိ င ် စီးပွားေရး လပ်ငနး်များ အားနည်းေနဆြဲဖစသ်ည်။ ေမလ င် ့

ဇွနလ် အတွငး် ကနထ်တ်လပ်ငနး် စစတ်မး်အချက်အလက်များအရ ကနထ်တ်လပ်မ င် ့ အလပ်အကငိမ်ျားသည် 

အလွနန်မ့်ိကျသည် ့အေနအထားမ ဆက်လက်၍ ( ပီးခဲ့သည် ့လများ င် ့ ငိး်ယဥ်လ င ်အနည်းငယ်ေ းေကွးသွားေသာ်လည်း) 

ထပ်မကံျဆငး်ေနဆ ဲ ြဖစ် ပီး သွငး်ကနေ်စျး နး်များ ြမင်တ့က်လာြခငး်က ကီးမားသည် ့ ဖိအားြဖစ်ေစသည်။ 

ရ ိ ငိသ်ည်အ့ချက်အလက်များ အားလံးက နြ်ပေနသည်မာ ေဆာက်လပ်ေရး လပ်ငနး်များ င် ့အလပ်အကငိက် သည် 

အလွနန်မ့်ိကျသည် ့ အဆင်ေ့ရာက်ေနဆြဲဖစ်သည်။ လယ်သမားများသည် ေကာက်ပဲသးီ  ံ အဝယ်ေစျး နး်ကျဆငး်မ ၊ 

သွငး်ကန ် ေစျး နး်ြမင်တ့က်မ င် ့ ေ ကး မီရ ိ ငိမ် နည်းပါးမေ ကာင် ့ များစွာ ထခိိက်ရေ ကာငး်ေတွရသည်။ ၂၀၂၁ ခ စ် 

ဇွနလ်အပါအဝင ် ငါးလအတွငး် ြပည်ပပိက့နပ်မာဏသည် ၂၀၂၀ ခ စ် ကာလတထက် ၁၈ ရာခိင် နး် ပိမေိလျာ့နည်း ပီး 

သွငး်ကနမ်ာ ၂၆ ရာခိင် နး် ပိမိေလျာန့ည်းသည်။ ဇွနလ်အတွငး် ြပ လပ်ခဲ့သည် ့ စစ်တမ်းေကာက်ယမအရ ငိင်တံစ်ဝမ်း ိ 

ကမဏီများ၏ ေလးပံသးံပံက ၂၀၂၀ ခ စ် ကဗိစ် - ၁၉ ဒတိယလိငး် ိက်ခတ်ခံရသည် ့ ကာလထက် ယခ 

အာဏာသမိ်းမေ ကာင် ့ ရငဆ်ိငရ်သည် ့ စးီပာွးေရး ထခိိက်ပျက်စီးမက ပိမိဆးိရွားသည် ဟ ဆိ ကသည်။ အနာဂါတ်ကာလ 

အေပ  ကမဏမီျား၏ ယံ ကည်ေမ ာ်လင်မ့မာလည်း အလွနအ်ားနည်းေ ကာငး် ေတွရသြဖင် ့ စီးပွားေရး လပ်ငနး်များ 

လပ်ေဆာငရ်န ်မေရရာမများ င် ့စးိရိမ်ပပနမ်များ ဆက်လက်တည် ိေနေ ကာငး်ေတွရသည်။  

 

ကျနး်မာေရးဆိငရ်ာ တိက် ိက်ထခိိက်မများအြပင ် ကိဗစ် - ၁၉ တတိယလိငး်သည် ၂၀၂၁ ဘ ာ စ် ေနာက်ဆးံပတ် 

(စက်တငဘ်ာ) တွင ် စီးပာွးေရးလပ်ငနး်များကိ ပိမ ိ အားနည်းထခိိက်ေစမည်ဟ ေမ ာ်မနး် ပီး ၂၀၂၂ ဘ ာ စ် ထေိအာင ်

ဆက်လက်တည် ိေနမည်ဟ ခန်မ့နး်ရသည်။ လတ်တေလာ ကးစက်ြပန်ပွ့ားမအေရအတွက် င် ့ ေရာဂါြဖစ်ပွား နး်များအရ 

ကိဗစ်-၁၉ သည် လအ့သက်များ၊ အသက်ေမွးဝမး်ေကျာငး်လပ်ငနး်များ င် ့ စီးပွားေရးတိက့ိ ြပငး်ထနစ်ွာ 

ခိမ်းေြခာက်ေနေ ကာငး် နြ်ပေနသည်။ အဆိပါ ထခိကိ်မများသည် ၂၀၂၁ ခ စ် စ်လယ်ကာလအတွငး် အားနည်းေနသည် ့



စီးပာွးေရး အေြခအေနများ င် ့သင်ေ့လျာ်သည် ့တန် ့ြပနက်ာကွယ်ေဆာငရွ်က်မများ ြပ ငိရ်န ်ြပည်သက့ျနး်မာေရး စနစ်တွင ်

စွမ်းေဆာင် ငိစ်ွမ်း လတ်တေလာအေြခအေနတွင ် မ ိသည့်အတွက် ၂၀၂၀ ခ စ်က ေတွ ကံ ခဲ့ရသည် ့ အေြခအေနထက် 

သသိသိာသာ ပိမဆိးိရွားလာ ငိေ်ြခ ိပါသည်။ အိမ်တွင ် ေနထငိေ်စသည် ့ ကန်သ့တ်ချက်များ င် ့ ကိ တငက်ာကွယ်မ 

နည်းလမး်များေ ကာင် ့ ကးသနး်သွားလာမကိ ကန်သ့တ်ေစ ပီး စားသးံမ င် ့ ရငး် းီြမ ပ် မံ တိက့ိ အားနည်းေစကာ 

စီးပာွးေရးလပ်ငနး်များကိ ထပ်မံထခိကိ်ေစပါလိမ့်မည်။ မ ကာေသးခငက် စတငက်ျင်သ့းံလိက်သည် ့ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မ 

ပိတ်ဆိ ့ြခငး်ေ ကာင် ့ြပငပ် ကနသွ်ယ်မ ကိအတားအဆးီြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။  

 

ေငသွားစီးဆငး် လည်ပတ်မ ခက်ခဲလာြခငး်က တစ်ဦးချငး် င် ့ စီးပွားေရးလပ်ငနး်များအတွက် ေငသွားေပးေချမ ၊ 

လက်ခံရ ိမတိတ့ွင ် အခက်အခဲြဖစ်ေစ ပီး စးီပွားေရးလပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများအေပ  ထခိိက်ေစပါလိမ့်မည်။ ဘဏခ်ွဲများ 

ြပနလ်ည်ဖွင်လ့စ်ြခငး် ၊ ဗဟိဘဏက် နည်းလမ်းအမျိ းမျိ းြဖင် ့ ကိ းပမ်းေသာ်လည်း ေငသွားစီးဆငး်မ 

ေ းေကွးေလးလံေနြခငး်သည် ေငစွက များ ိက် ပ်ိရန ် ကန် ကမ်းြပတ်လတ်ေနြခငး် ေ ကာင် ့ တစစ်ိတ်တပိငး် 

သက်ဆငိပ်ါသည်။ ဘဏလ်ပ်ငနး် ဝနေ်ဆာငမ်များရ ိ ငိမ်များတွင ် ကန်သ့တ်မများဆက်လက် ိေနေသးသည်၊။ 

ဘဏမ်ျားသည် ေငသွားထတ်ယမကိ ဆက်လက်ကန်သ့တ်ေနခဲ့ ပီး ဘဏခ်ွဲများ င် ့ ATMs စက်များေ တွင ်

လတနး် ည် ကီးများ တနး်စေီစာင်ဆ့ငိး်ေနသည်ကိ ဆက်လက်ေတေွနရသည်။ ပံမန ် ဘဏစ်နစ်အေပ  ယံ ကည်မ 

သသိသိာသာ ကျဆငး်သွား ပီး စားသးံသများအေနြဖင် ့ ေငသွား ကျပ်ေင ွ ရ ိ ငိမ်ည် ့ ၊ ေငသွားြဖင် ့ ေပးေချ ငိမ်ည် ့

ပံမနမ်ဟတ်ေသာ စနစ်များ ၊ ေစျးကွက်များ ေပ ထကွ်လာသည်။  

 

ဇလိငလ် အလယ်တွင ် အေမရိကနေ်ဒ လာ င် ့ ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ လဲလယ် နး်တနဖိ်းသည် 

ဇနန်ဝါရီလကနက်တည်းက င့် ငိး်ယ လ င ် ၂၃ ရာခိင် နး်ခန် ့ ေလျာက့ျခဲ့သည်။ ငိင်ြံခားေငလွဲလယ် နး် ြမင်တ့က်လာမကိ 

ေလ ာခ့ျရန ် င် ့ ေစျးကွက်တွငး် ငိင်ြံခားေင ွ ြပတ်လတ်မမ ိေစရန ် ဗဟိဘဏ်က အေမရိကနေ်ဒ လာများ 

ထတ်ေရာငး်ခဲ့ေသာ်လည်း အေမရိကနေ်ဒ လာ ဝယ်ယရန ် ခက်ခဲေနဆြဲဖစ်ေ ကာငး် အစီရငခ်ံစာများက ေဖာ်ြပေနသည်။ 

တစ်ချိနတ်ည်းတွငပ်င ် ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ တနဖိ်းကျဆငး်ြခငး် င်အ့တ ကနသ်ွယ်မ င် ့ ေထာက်ပံ့ပိေ့ဆာငေ်ရး 

အကန ့အ်သတ်များေ ကာင် ့ (အချိ ေသာ ြဖစ်စဥ်များတွင ် ြပငပ်အေ ကာငး်ရငး်များေ ကာင်)့ သွငး်ကနပ်စည်း ေစျး နး်များ 

သသိသိာသာ ြမင်တ့က်သွားသည်။ ဇနန်ဝါရီလကနက်တည်းက ေလာငစ်ာဆေီစျး နး်များသည် ၅၀ ရာခိင် နး်နးီပါး 

ြမင်တ့က်လာခဲ့သည်။ သိေ့သာ် ဝယ်ယအား ေလျာ့နည်းလာမ အထးသြဖင် ့ အေြခခံစားကနမ်ဟတ်သည် ့

ဝယ်ယမြဖစ်ြခငး်ေ ကာင် ့ ေငေွ ကးေဖာငး်ပွမ၏တစစ်ိတ်တစ်ပိငး်ကိ ေထမိေစသည်။ မည်သိပ့ငဆ်ေိစကာမ ၂၀၂၁ 

ဘ ာ စ်အတွက် ပျမ်းမ  စ်စဥ် ေငေွ ကးေဖာငး်ပွ နး် ၆ ရာခငိ် နး် ိမည် ခန်မ့နး် ပီး ဒတိယ စ်ဝက်တွင ်ေငေွ ကးေဖာငး်ပွမ 

သသိသိာသာ ြမင်တ့က်လာ ငိပ်ါသည်။  

 

ကိဗစ် - ၁၉ င် ့အာဏာသိမ်းမ စသည့် စ်ထပ်ကွမ်း ိက်ခတ်မတိေ့ ကာင် ့အခွနေ်င ွေကာက်ခံမ င် ့ေငေွ ကးေထာက်ပ့ံမတိက့ိ 

ထခိကိ်ေစ ပီး ဘ ာေရးအေြခအေနကိ အကျပ်အတည်းြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။ မ ကာခင် စ်များအတွငး်က 

ဘ ာေရးမဝါဒများသည် အခွနေ်င ွ ေကာက်ခံရ ိမ ေလျာ့နည်းလာြခငး်၊ အခွနေ်ငသွည် GDP ၏  ၆ ရာခိင် နး်ခန်သ့ာ 

ိသည်အ့တွက် ကမာေပ တွင ်အနည်းဆးံအဆင်ြ့ဖစ်ြခငး်တိေ့ ကာင် ့သသိသိာသာ အကျပ်အတည်းေတွ ခဲ့ရသည်။ လိေငကွိ 

ြဖည်ဆ့ည်းေပး ငိမ်ည် ့ ဘ ာေရး အခွင်အ့လမ်းများ နည်းပါးသည့်အတွက် အခွနေ်င ွ ကျဆငး်လာြခငး်သည် 



ြပည်သဝ့နေ်ဆာငမ် လပ်ငနး်များတွင ် ေငေွ ကးသးံစွဲ ငိမ်ကိ အတားအဆးီြဖစ်ေစသည့်နည်းတ ထေိရာက်စာွ သးံစွဲ ငိြ်ခငး် 

မ ိသည် ့ ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေနအထားေ ကာင် ့ ပိမအိကျပ်အတည်းြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားြဖင် ့ ဗဟိဘဏ်၏ 

ေငေွ ကးေထာက်ပ့ံမကိ အ ကီးအကျယ် ြပနလ်ည် အမီသဟဲ ြပ ရန ် ြဖစ် ငိေ်သာ်လည်း ယငး်သိ ့ြပ ြခငး်ြဖင် ့

မ ကာေသးခင် စ်များအတွငး် ဘ ာေရးလိေင ွ ေလ ာခ့ျမ ကိ းပမ်းေအာငြ်မငခ်ျက်အချိ ကိ ေြပာငး်ြပနလ်နလ်ကိ်သကဲသ့ိ ့ 

ြဖစ်ေစကာ ငိင်ြံခားေငေွ ကးေစျးကွက်၊ ေငေွ ကးေဖာငး်ပွမ င် ့ မက်ခ ိစီးပွားေရး စီမခံန်ခ့ွဲမတစ်ခလံးအေပ   

ထခိကိ်ေစပါလိမ့်မည်။  

 

လတ်တေလာ ရငဆ်ငိ် ကံ ေတွေနရသည် ့ စီးပွားေရး ထခိိက် ငိမ်များ၏ အတိငး်အတာ င် ့ အချိနက်ာလ ကာြမင်မ့ အေပ  

ကီးမားသည် ့ မေရရာမများ ိေနသည့်နည်းတ ပိမြိပငး်ထန် ငိသ်ည် ့ ထခိိက် ငိေ်ြခများလဲ ိပါေသးသည်။ ၂၀၂၁ 

ဘ ာ စ်တွင ်GDP သည် ၁၀ ရာခိင် နး်ခန် ့ ကျံ သွားမည်ဟ မတ်လက ခန်မ့နး်ခဲ့ေသာ်လည်း အေတာ်အသင် ့ြပငး်ထနသ်ည့် 

စီးပာွးေရး ထခိိက်မများသည် ေမ ာ်မနး်ထားသည်ထက ် ပိမိ ကာ ည်စွာ ဆက်လက်တည် ိေနခဲ့သည်။ ေရာဂါကးစက်မ 

မည်ေရွမည်မ  ြပငး်ထနမ်ည် ဆသိည်အ့ေပ  မတည်၍ အကျိ းသက်ေရာက်မ အတိငး်အတာ ပမာဏကိ အတိအကျ 

ခန်မ့နး်ရန ်ခက်ခဲေသာ်လည်း ကိဗစ် - ၁၉ တတိယလိငး်က စက်တငဘ်ာလ ဘ ာ စ် သးံလပတ်ကာလတွင ်စီးပွားေရးအရ 

ြပငး်ထနစ်ွာ အကျိ းသက်ေရာက်ေစပါလိမ့်မည်။ ကာလတိ စီးပွားေရးေမ ာ်မနး်ချက်သည် ြပည်သက့ျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်များ မည်သိ ့ တန် ့ြပန် ငိသ်ည် င် ့ ေရာဂါကးစက်မ ထနိး်ချ ပ်ေရး ကန်သ့တ်ချက်များ မည်မ  ထေိရာက်သည် ၊ 

တပ်မေတာ်အာဏာပိငမ်ျား၏ လပ်ေဆာငမ်များ ၊ ြပည်သတိ၏့ ဆန်က့ျငမ်များ ဆက်လက်တည် ိေနြခငး် င် ့ CDM 

လပ် ားမများ ၊ ငိင်ေံရး င် ့ လြံခံ ေရး အေြခအေနများ င် ့ ပဂလိက က  င် ့ ြပငပ် ရငး် းီြမ ပ် သံများ င် ့

ကနသ်ွယ်မိတ်ဖက်များ၏ တန် ့ြပနမ် စသည်အ့ေပ  မတည်သည်။  

 

ကာလ ည် စီးပွားေရး ေမ ာ်မနး်ချက်မာမ  မ ကာေသးခငက် ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည် ့ အေ ကာငး်ြခငး်ရာများသည် ဆယ်စ စ် 

တစ်ခစာ ကိ းပမ်းခဲ့ေသာ တိးတက်မများက ိ ပျက်စးီသွားေစ ငိသ်ည်။ စးီပွားေရး တိးတက်မကိ အေြခခံ ေမာငး် ငသ်ည့် 

အချက်များြဖစ်သည် ့ ပ်ဝတ  အရငး်အ းီများ၊ လသားရငး်ြမစ် င် ့ ကနထ်တ်လပ်စွမ်းအားတိ ့ အေပ  

ထခိကိ်ေစခဲ့ြခငး်ေ ကာင် ့ ယခရငဆ်ိငေ်နရသည် ့ စ်ထပ်ကွမ်း ထခိိက်ပျက်စးီေစမသည် အနာဂါတ် စ်ေပါငး်များစာွအထိ 

ဆက်လက်ရငဆ်ိငေ်ြဖ ငး်ေနရဦးမည် ြဖစ်သည်။ ငိင်ြံခား ရငး် းီြမ ပ် မံ (FDI) ကတိကဝတ်များ ကျဆငး်သွားသြဖင် ့

အရငး်အ းီပမာဏ ကျဆငး်သွားသည်န့ည်းတ ြပည်တွငး် စက်မလပ်ငနး်များအတွက် အေရးပါေသာ ြပည်ပ က မ်းကျငမ် င် ့

နည်းပညာများအား ချိတ်ဆက်သးံစွဲ ငိမ်ကိ ထခိကိ်ေစသည်။ အနာဂါတ် စးီပာွးေရး င် ့ စီးပွားေရးမဝါဒများဆငိရ်ာ 

မေရရာမများ ြမင်မ့ားလွနး်ေသာေ ကာင် ့ ရငး် းီြမ ပ် ရံန ် ဆွေဲဆာင် ငိမ်ကိ ထခိကိ်ေစသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလကတည်းက 

စီးပာွးေရးလပ်ကိင် ငိမ်ည် ့ ပတ်ဝနး်ကျင ် အခငး်အကျငး်သည် သသိသိာသာ ဆးိရွားလာခဲ့ ပီး စီးပွားေရးတစ်ေလ ာက် 

ကနထ်တ်လပ် ငိမ်ကိ ထခိကိ်ေစကာ ေထာက်ပ့ံမ အပိငး် အခက်အခဲများကိ ေြဖ ငး် ငိရ်န ် ားပါးသည် ့ ရငး်ြမစ်များကိ 

ေနရာေြပာငး်ေ  သးံစွဲေနရသည်။ စာသငေ်ကျာငး်များ င် ့ တကသလိ်များ ရပ်နားထားရသည် ့ ပညာေရး 

ရပ်ဆိငး်ကာလများသည် လသားရငး်ြမစ် င် ့  ကနထ်တ်လပ် ငိစ်ွမ်းအားအေပ  ကာလ ည် ကာ သက်ေရာက် ငိမ်ည် 

ြဖစ်ေသာေ ကာင် ့ အထးသြဖင် ့ စးိရိမ်ဖွယ်ရာ အေြခအေနြဖစသ်ည်။ အဆိပါ အေြခခံကျသည် ့ ေရ ည်တိးတက်မကိ 

ထခိကိ်ေစ ငိေ်သာ တွနး်အားများေ ကာင် ့  တွငး်ထကွ်သယံဇာတ င်/့သိမ့ဟတ် တရားမဝင ် လပ်ငနး်များအေပ  မီခိမ 

ကီးထာွးလာသည် ့ အမတ်လကဏာများကိ စတငေ်တွ ြမငေ်နရသကဲသ့ိ ့ ြမနမ်ာသ့မိငး်တစ်ေလ ာက် ေတွ ြမငခ်ဲ့ရသည် ့



ငိင်တံွငး်ဗဟိြပ  မဝါဒများ တစ်ေကျာြ့ပန ် သက်ဝငလ်ာသည်ကိ ေတွ ြမငေ်နရသည်။ ဤလမ်းေ ကာငး်သိ ့ 

ဆက်လက်ေလ ာက်လမ်းပါက ပီးခဲ့သည် ့ဆယ်စ စ်အတွငး် ကိ းပမ်းအားထတ်ခဲ့သည် ့ပွင်လ့ငး်စီးပွားေရး အသးီအပွင်မ့ျား 

င် ့အားလံးပါဝငသ်ည် ့ေရ ည်တည်တံခ့ိင် မဲေသာ ဖွံ ဖိ းတးိတက်မ အေြခခံအပ်ြမစ်တိသ့ည် ေြပာငး်ြပနလ်နလ်ကိ်သကဲသ့ိ ့ 

ြဖစ်သွားေပလိမ့်မည်။  

 

 

၂၀၂၁ ဘ ာ စ် စီးပွားေရး ေမ ာ်မန်းချကမ်ျား  

        FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 e FY2021 f 

Real GDP တးိတက် န်း, at constant 

factor prices 
  5.8 6.4 6.8 1.7 -18.0 

  စကိ်ပျိ းေရး  -1.5 0.1 1.6 1.2 -10.5 

  စက်မ   8.7 8.3 8.4 1.3 -20.3 

  ဝနေ်ဆာငမ်   8.3 8.7 8.4 2.3 -19.9 

ေငေွ ကးေဖာငး်ပွ န်း (Consumer Price Index), 

year average 
4.7 5.9 8.5 5.8 6.0 

Current Account Balance (% of 

GDP) 
    -6.8 -4.7 -2.8 -3.4 -1.0 

ဘ ာလက်ကျန် Fiscal 

Balance (% of GDP)a 
      -2.6 -2.9 -3.8 -6.5 -8.5 

ြပည်သက့ ေ ကး မီ (% of 

GDP)a 
      38.4 40.3 38.8 40.5 55.2 

 


