ြမန်မာ့စီးပွားေရးေလ့လာမ အစီရင်ခံစာ အ စ်ချ ပ်
ြမန်မာ င်
ိ ငတ
ံ ွင် ၂၀၂၁ ခ စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် တပ်မေတာ်က

င်
ိ ငေ
ံ တာ်အာဏာကိ သိမး် ယလိက်ြခင်းြဖင့်

င်
ိ င၏
ံ

ဒီမကရက်
ိ
စီစနစ် အသွငက
် းေြပာင်းမ ကိ ေနာက်ြပန်ဆလ
ွဲ ိက်ကာ ကိဗစ်-၁၉ ေ ကာင့် အားနည်းေနေသာ စီးပွားေရးအေပ

လက်ငင်း အကျိ းသက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ အာဏာသိမ်းမသည် ဇွ န် င့် ဇလိင်လများတွင် လ င်ြမန်စွာ

ဆိးရွ ားြပင်းထန်လာခဲ့ေသာ ကိဗစ် - ၁၉ တတိယလိငး် င့် ေပါင်းစပ်ကာ ပီးခဲ့သည့် စ် စက်တင်ဘာလက စတင်ခဲ့သည့်
ကိဗစ်လိငး် ေ ကာင့် ထိခိက်ဆးံ ံးမထက် အဆများစွာ ပိမိဆိးရွ ားေသာ ထိခိက်မ ြဖစ် င်
ိ သည် ဟ ခန်မန်
့ းရသည်။ ၂၀၂၁
ဘ

ာ စ် (စက်တင်ဘာလတွင် အဆံးသတ်ေသာ ဘ

ာ စ်) တွင် စီးပွားေရး ၁၈ ရာခိင် န်း ေလျာ့ကျသွားမည်ဟ

ခန်မန်
် မင်းအားနည်းေနသည့် ၂၀၂၀ ဘ
့ းခဲ့ေသာ်လည်း ယင်းသည် တိးတက် န်း အလွနအ
တွက်ချက်ရေသာေ ကာင့် ကိဗစ် - ၁၉
စီးပွားေရးပမာဏထက်

၃၀

ဝင်ေငွေလျာ့ကျလာြခင်း

ရာခိင် န်း

င့်

င့် အာဏာသိမ်းမ စသည်

စ်ထပ်ကွမ်း ေဘးဆိးများ မ ိပါက

ပိမိေသးငယ်သွားြခင်းြဖစ်သည်။

လပ် ားသွားလာ င်
ိ မ

ေရး
ေထာက်ပံ့ပိေဆာင်
့

အလပ်အကိင်၊

ာ စ်အေပ တွင် မတည်

င့်

ိသင်သ
့ ည့်

ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊

ေရးတိအတွ
က်
သယ်ယပိေဆာင်
့
့

အတားအဆီးများေ ကာင့် ဝယ်လိအားကိ ထိခက်
ိ ေစသကဲ့သိ ့ ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အသစ်များ

င့် ကန်မာစာ အသစ်များ

ေလျာ့နည်းသွားေစသည်။ အေရး ကီးေသာ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး င့် စီးပွားေရး ဝန်ေဆာင်မများသည် ြပည်သဝန်
့ ထမ်းများ

အာဏာဖီဆန်ေရး လပ် ားမ (CDM) င့် အလပ်သမား အသင်းအဖွဲ သပိတ်များေ ကာင့် တစ်စိတ်တပိင်း ထိခက်
ိ ေစသည်။

စီးပွားေရးလပ်ေဆာင် င်
ေလျာ့ကျသွားြခင်းတိက
ိ မ ကိ
့

ေငွသားစီးဆင်းမ ေလျာ့နည်းြခင်း၊ ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မ က
အတားအဆီး
ဧ ပီလအထိ

ြဖစ်ေစကာ
သံးလတာ

ဝန်ထမ်းများ င့်

ကာလအတွငး်

ကန်ပစည်းေပးသွငး် သများကိ
အင်တာနက်

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနသည့် ဆ ထတ်ေဖာ်မများ
ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ

င့်

ကန်သွယ်မကိ

အသံးြပ မကိ

ေငွေချရာတွင်

တင်းကျပ်စွာ

အခက်အခဲြဖစ်ေစသည်။

တားဆီးပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။

င့် ေဘးကင်းလံြခံ ေရးဆိင်ရာ စိးရိမ်ပပန်များေ ကာင့် စားသံးမ ၊

အားနည်းေစ ပီး

စီးပွားေရး

လပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ၊

ကန် ကမ်းေထာက်ပံ့မတိကိ
့ အတားအဆီးြဖစ်ေစသည်။

ဤစီးပွားေရး ထိခိက်ပျက်စးီ မသည် ယခပင် ကီးစွာ အခက်အခဲေတွေနရသည့် သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းက
ထိခက်
ိ ပျက်စးီ ေစပါလိမ့်မည်။

အလပ်အကိင်

တစ်သန်းခန် ့ ဆံး ံးသွား င်
ိ ပီး

ယင်းသည်

၂၀၁၉

ခ စ်

လပ်သား င့်
ကိ များစွာ
စစေပါင်း

အလပ်အကိင်၏ ၄ - ၅ ရာခိင် န်း င့် ညီမ သည်။ များစွာေသာ အလပ်သမားများသည်လည်း အလပ်ချိန် င့် လစာများ

ေလျာ့နည်းလာသည့်အတွက် ဝင်ေငွကျဆင်းမကိ ကံ ေတွရပါလိမ့်မည်။ ဤအချက်များ စေပါင်းကာ ၂၀၂၀ ခ စ်က ကိဗစ် ၁၉ အြပင်းထန်ဆးံ

ိက်ခတ်မဒဏ်ခံရသများ အပါအဝင် အဆင်းရဲဆးံ

င့် အားအနည်းဆံးေသာသများ ရင်ဆိင်ရသည့်

လမဘဝ သက်သာေချာင်ချိေရးဆိင်ရာ စိနေ
် ခ ချက်များအား ပိမိဆိးရွ ားေစကာ ဆင်းရဲမွဲေတမ ြမင်တ
့ က်လာြခင်း ၊

အစားအစာဖလံမ ထိခိက် င်
ိ ေြခ တိးပွားလာြခင်း င့် မလကပင် ဆင်းရဲ မ
ွ ်းပါးသများအား ပိမိ ထိခက်
ိ ေစ ပါလိမ့်မည်။ ကိဗစ်

ပါက ဆင်းရဲ မ
- ၁၉ ိက်ခတ်မ မတိင်ခင်က အေြခအေန င့် င
ိ း် ယဥ်လ င် ၂၀၂၂ ခ စ် အစပိင်းသိေရာက်
ွ ်းပါးသည်အ
့ ဆင်တ
့
့ ွင်
ေနထိင်ရသ

လဦးေရသည်

စ်ဆေကျာ်အထိ

တိးပွားလာ င်
ိ သည်။

၂၀၂၀

ခ စ်

ေအာက်တိဘာလကပင်

အိမ်ေထာင်စအားလံး၏ ထက်ဝက်ခန်က
ကိဗစ် - ၁၉ ကးစက်မ တိးပွားလာသည်အ
့ တွက် အစားအစာ သိမဟတ်
့
့
အစားအစာမဟတ်ေသာ
စေဆာင်းထားသည်များ

အသံးအေဆာင်ပစည်းများ

ကန်ဆးံ ပီ

ြဖစ်ေသာေ ကာင့်

သံးစွဲ င်
ိ မ

အိမ်ေထာင်စ

အာဟာရြပည်ဝ
့ မအေပ သက်ေရာက်ပါလိမမ
့် ည်။ ပီးခဲသ
့ ည့် ဆယ်စ စ်

ေလျာ့ကျသွားခဲ့ေ ကာင်း
စားသံး င်
ိ စွမ်း

ထပ်မံ

သတင်းပိခဲ့ ့ ကသလိ

ကျဆင်းဖွယ်ရာ ိ ပီး

စ်စအတွငး် ရ ိလာသည့် လသားရင်းြမစ်များ

ေလျာ့ကျလာဖွယ် ိသည်။ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခ စ် ကာလတစ်ေလ ာက်လံး စာသင်ေကျာင်းများ ပိတ်ထားခဲ့ ပီး ကိဗစ် -၁၉

တတိယ လိငး် ေ ကာင့် ဇလိင်လတွင် ထပ်မံ ပိတ်ရသည်။ ြပန်လည်ဖွင့် င်
ိ မည့် အချိနက
် ာလ ၊ ဆရာ/ဆရာမများ င့်
ေကျာင်းသား/သများ ေကျာင်းတက်ေရာက် န်း
ေမးခွနး် များ ကျန် ိေနပါေသးသည်။

င့် ေကျာင်းြပန်လည်ဖွငပ
့် ါက ပညာေရး အရည်အေသွး တိဆိ
့ င်ရာ

အာဏာသိမ်းမ၏ ကနဦး စီးပွားေရး သက်ေရာက်မများမာ လွနစ
် ွာြပင်းထန်သကဲသ
့ ိ ့ ေမလ င့် ဇွနလ
် တိတွ
့ င် အချိ
ဧရိယာများ၌ ေြဖေလျာ့မြပ မည့် အရိပ်လကဏာများ ြပလာခဲ့သည်။ လက်လီ ကးသန်းတင်ပိမ့

ေရး
င့် သယ်ယပိေဆာင်
့

လပ်ငန်းများ ဧ ပီလ သ ကန် ပိတ်ရက်များအ ပီးတွင် တိးတက်လာခဲ့ ပီး စက် ံလပ်သားများ၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ
အချိ ေသာ

ြပည်သဝန်
့ ထမ်းများ

အထည်အလိပ်

လပ်ငန်းခွငသ
် ိ ့ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာေ ကာင်း

ကန်ထတ်လပ်ငန်းများသည်

င်
ိ ငတ
ံ ကာ

အစီရင်ခံစာများ

ကန်ဝယ်အမာစာများ

ြပန်လည်

င့်

ေတွ ိရသည်။

လက်ခံရ ိ ပီး

ေရး ပိတ်ဆိေနမများ
ေထာက်ပံ့ပိေဆာင်
ေြပေလျာ့သွားသည်။ အင်တာနက် အသံးြပ မ ကိ ကန်သတ်
တားဆီးမ အချိ
့
့
့
ေြဖေလျာ့ေပးခဲ့ ပီး

အချိ ေသာ

အသံးြပ င်
ိ လာခဲ့သည်။

သိေသာ်
့

အင်တာနက်

အင်တာနက်

ဝန်ေဆာင်မများကိ

ဝန်ေဆာင်မအချိ ကိသာ

တယ်လီဖန်းအင်တာနက်လိင်းများြဖင့်

(whitelisted)

ြဖင့်

ခွငြ့် ပ ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။

ကန်သတ်
့

င် ဤကာလတစ်ေလ ာက်လးံ ြခံ ငံ ကည်မ
သိရာတွ
့ ည်ဆလ
ိ င် စီးပွားေရး လပ်ငန်းများ အားနည်းေနဆဲြဖစ်သည်။ ေမလ င့်
့
ဇွနလ
်

အတွငး်

ကန်ထတ်လပ်ငန်း

စစ်တမ်းအချက်အလက်များအရ

ကန်ထတ်လပ်မ င့်

အလပ်အကိင်များသည်

အလွနန
် မ
ိ ့်ကျသည့် အေနအထားမ ဆက်လက်၍ ( ပီးခဲ့သည့် လများ င့် င
ိ း် ယဥ်လ င် အနည်းငယ်ေ းေကွးသွားေသာ်လည်း)
ထပ်မက
ံ ျဆင်းေနဆဲ

ြဖစ် ပီး

သွငး် ကန်ေစျး န်းများ

ရ ိ င်
ိ သည်အ
့ ချက်အလက်များ အားလံးက

ြမင်တ
့ က်လာြခင်းက

ကီးမားသည့်

ဖိအားြဖစ်ေစသည်။

န်ြပေနသည်မာ ေဆာက်လပ်ေရး လပ်ငန်းများ င့် အလပ်အကိင်က

သည်

အလွနန
် မ
ိ ့်ကျသည့် အဆင်ေ
့ ရာက်ေနဆဲြဖစ်သည်။ လယ်သမားများသည် ေကာက်ပဲသးီ ံ အဝယ်ေစျး န်းကျဆင်းမ ၊
သွငး် ကန် ေစျး န်းြမင်တ
့ က်မ

င့် ေ ကး မီရ ိ င်
ိ မ နည်းပါးမေ ကာင့် များစွာ ထိခိက်ရေ ကာင်းေတွရသည်။ ၂၀၂၁ ခ စ်

ဇွနလ
် အပါအဝင် ငါးလအတွငး် ြပည်ပပိကန်
့ ပမာဏသည် ၂၀၂၀ ခ စ် ကာလတထက် ၁၈ ရာခိင် န်း ပိမိေလျာ့နည်း ပီး
သွငး် ကန်မာ ၂၆ ရာခိင် န်း ပိမိေလျာ့နည်းသည်။ ဇွနလ
် အတွငး် ြပ လပ်ခဲ့သည့် စစ်တမ်းေကာက်ယမအရ
ကမဏီများ၏

ေလးပံသံးပံက

၂၀၂၀

ခ စ်

ကိဗစ်

-

၁၉

ဒတိယလိငး်

ိက်ခတ်ခံရသည့်

င်
ိ ငတ
ံ စ်ဝမ်း ိ

ကာလထက်

ယခ

အာဏာသိမ်းမေ ကာင့် ရင်ဆိင်ရသည့် စီးပွားေရး ထိခိက်ပျက်စီးမက ပိမိဆိးရွ ားသည် ဟ ဆိ ကသည်။ အနာဂါတ်ကာလ
အေပ

ကမဏီများ၏ ယံ ကည်ေမ ာ်လင်မ
် ားနည်းေ ကာင်း ေတွရသြဖင့် စီးပွားေရး လပ်ငန်းများ
့ မာလည်း အလွနအ

လပ်ေဆာင်ရန် မေရရာမများ င့် စိးရိမ်ပပန်မများ ဆက်လက်တည် ိေနေ ကာင်းေတွရသည်။

ကျန်းမာေရးဆိင်ရာ တိက် ိက်ထခ
ိ ိက်မများအြပင် ကိဗစ် - ၁၉ တတိယလိငး် သည် ၂၀၂၁ ဘ

ာ စ် ေနာက်ဆးပတ်
ံ

(စက်တင်ဘာ) တွင် စီးပွားေရးလပ်ငန်းများကိ ပိမိ အားနည်းထိခိက်ေစမည်ဟ ေမ ာ်မန်း ပီး ၂၀၂၂ ဘ

ာ စ် ထိေအာင်

ဆက်လက်တည် ိေနမည်ဟ ခန်မန်
့ းရသည်။ လတ်တေလာ ကးစက်ြပန်ပွ့ ားမအေရအတွက် င့် ေရာဂါြဖစ်ပွား န်းများအရ
ကိဗစ်-၁၉

သည်

ခိမ်းေြခာက်ေနေ ကာင်း

လအသက်
များ၊
့

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလပ်ငန်းများ

င့်

စီးပွားေရးတိကိ
့

ြပင်းထန်စွာ

န်ြပေနသည်။ အဆိပါ ထိခက်
ိ မများသည် ၂၀၂၁ ခ စ် စ်လယ်ကာလအတွငး် အားနည်းေနသည့်

စီးပွားေရး အေြခအေနများ င့် သင်ေ
ိ ရန် ြပည်သကျန်
့ းမာေရး စနစ်တွင်
့ လျာ်သည့် တန်ြပန်
့ ကာကွယ်ေဆာင်ရွက်မများ ြပ င်
စွမ်းေဆာင် င်
ိ စွမ်း လတ်တေလာအေြခအေနတွင် မ ိသည့်အတွက် ၂၀၂၀ ခ စ်က ေတွ ကံ ခဲ့ရသည့် အေြခအေနထက်
သိသသ
ိ ာသာ ပိမိဆိးရွ ားလာ င်
ိ ေြခ ိပါသည်။ အိမ်တွင် ေနထိင်ေစသည့် ကန်သတ်
ချက်များ င့်
့
နည်းလမ်းများေ ကာင့် ကးသန်းသွားလာမကိ ကန်သတ်
ေစ ပီး စားသံးမ
့

ကိ တင်ကာကွယ်မ

င့် ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ တိကိ
အားနည်းေစကာ
့

စီးပွားေရးလပ်ငန်းများကိ ထပ် မံထခ
ိ က်
ိ ေစပါလိမ့မ
် ည်။ မ ကာေသးခင်က စတင်ကျင်သ
ံ က်သည့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မ
့ းလိ
ပိတ်ဆြခင်
ိ ့ းေ ကာင့် ြပင်ပ ကန်သွယ်မ ကိအတားအဆီးြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။
ေငွသားစီးဆင်း လည်ပတ်မ ခက်ခဲလာြခင်းက တစ်ဦးချင်း

င့် စီးပွားေရးလပ်ငန်းများအတွက် ေငွသားေပးေချမ ၊

လက်ခံရ ိမတိတွ
့ င် အခက်အခဲြဖစ်ေစ ပီး စီးပွားေရးလပ်ငန်းေဆာင်တာများအေပ
ြပန်လည်ဖွငလ
့် စ်ြခင်း

၊

ဗဟိဘဏ်က

ေ းေကွးေလးလံေနြခင်းသည်
သက်ဆင်
ိ ပါသည်။
ဘဏ်များသည်

နည်းလမ်းအမျိ းမျိ းြဖင့်

ေငွစက များ

ိက် ပ
ိ ်ရန်

ဝန်ေဆာင်မများရ ိ င်
ိ မများတွင်

ေငွသားထတ်ယမကိ

ဆက်လက်ကန်သတ်
ေနခဲ့ ပီး
့

တန်းစီေစာင်ဆ
ိ းေနသည်ကိ
့ င်

ကိ းပမ်းေသာ်လည်း

ကန် ကမ်းြပတ်လတ်ေနြခင်း

ဘဏ်လပ်ငန်း

လတန်း ည် ကီးများ

ထိခိက်ေစပါလိမ့မ
် ည်။ ဘဏ်ခွဲများ

ေငွသားစီးဆင်းမ

ေ ကာင့်

တစ်စိတ်တပိင်း

ATMs

စက်များေ တွင်

ကန်သတ်
မများဆက်လက် ိေနေသးသည်၊။
့

ဘဏ်ခွဲများ င့်

ဆက်လက်ေတွေနရသည်။

ပံမန်

ဘဏ်စနစ်အေပ

ယံ ကည်မ

သိသသ
ိ ာသာ ကျဆင်းသွား ပီး စားသံးသများအေနြဖင့် ေငွသား ကျပ်ေငွ ရ ိ င်
ိ မည့် ၊ ေငွသားြဖင့် ေပးေချ င်
ိ မည့်
ပံမန်မဟတ်ေသာ စနစ်များ ၊ ေစျးကွက်များ ေပ ထွက်လာသည်။
ဇလိင်လ

အလယ်တွင်

အေမရိကန်ေဒ လာ င့်

ြမန်မာကျပ်ေငွ

လဲလယ် န်းတန်ဖိးသည်

ဇန်နဝါရီလကန်ကတည်းက င့် င
ိ း် ယ လ င် ၂၃ ရာခိင် န်းခန် ့ ေလျာ့ကျခဲ့သည်။ င်
ိ ငြံ ခားေငွလဲလယ် န်း ြမင်တ
့ က်လာမကိ
ေလ ာ့ချရန်

င့်

ေစျးကွက်တွငး်

င်
ိ ငြံ ခားေငွ

ြပတ်လတ်မမ ိေစရန်

ဗဟိဘဏ်က

အေမရိကန်ေဒ လာများ

ထတ်ေရာင်းခဲ့ေသာ်လည်း အေမရိကန်ေဒ လာ ဝယ်ယရန် ခက်ခဲေနဆဲြဖစ်ေ ကာင်း အစီရင်ခံစာများက ေဖာ်ြပေနသည်။
တစ်ချိနတ
် ည်းတွငပ
် င်

ြမန်မာကျပ်ေငွ

တန်ဖိးကျဆင်းြခင်း င်အ
့ တ

ေရး
ေထာက်ပံ့ပိေဆာင်
့

ကန်သွယ်မ င့်

အကနအ
် ့ သတ်များေ ကာင့် (အချိ ေသာ ြဖစ်စဥ်များတွင် ြပင်ပအေ ကာင်းရင်းများေ ကာင်)့ သွငး် ကန်ပစည်း ေစျး န်းများ
သိသသ
ိ ာသာ

ြမင်တ
့ က်သွားသည်။

ြမင်တ
့ က်လာခဲ့သည်။

ဝယ်ယမြဖစ်ြခင်းေ ကာင့်
ဘ

ာ စ်အတွက် ပျမ်းမ

သိေသာ်
့

ဇန်နဝါရီလကန်ကတည်းက
ဝယ်ယအား

ေလာင်စာဆီေစျး န်းများသည်

ေလျာ့နည်းလာမ

ေငွေ ကးေဖာင်းပွမ၏တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ

အထးသြဖင့်

ေထမိေစသည်။

၅၀

ရာခိင် န်းနီးပါး

အေြခခံစားကန်မဟတ်သည့်
ိ
မည်သိပင်
့ ဆေစကာမ

၂၀၂၁

စ်စဥ် ေငွေ ကးေဖာင်းပွ န်း ၆ ရာခိင် န်း ိမည် ခန်မန်
့ း ပီး ဒတိယ စ်ဝက်တွင် ေငွေ ကးေဖာင်းပွမ

သိသသ
ိ ာသာ ြမင်တ
ိ ပါသည်။
့ က်လာ င်

ကိဗစ် - ၁၉ င့် အာဏာသိမ်းမ စသည့် စ်ထပ်ကွမ်း ိက်ခတ်မတိေ့ ကာင့် အခွနေ
် ငွ ေကာက်ခံမ င့် ေငွေ ကးေထာက်ပံ့မတိကိ
့
ထိခက်
ိ ေစ ပီး
ဘ

ဘ

ာေရးအေြခအေနကိ

အကျပ်အတည်းြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။

မ ကာခင် စ်များအတွငး် က

ာေရးမဝါဒများသည် အခွနေ
် ငွ ေကာက်ခံရ ိမ ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊ အခွနေ
် ငွသည် GDP ၏

၆ ရာခိင် န်းခန်သာ
့

ိသည်အ
့ တွက် ကမာေပ တွင် အနည်းဆံးအဆင်ြ့ ဖစ်ြခင်းတိေ့ ကာင့် သိသသ
ိ ာသာ အကျပ်အတည်းေတွ ခဲ့ရသည်။ လိေငွကိ

ြဖည်ဆ
့ ည်းေပး င်
ိ မည့်

ဘ

ာေရး

အခွငအ
့် လမ်းများ

နည်းပါးသည့်အတွက်

အခွနေ
် ငွ

ကျဆင်းလာြခင်းသည်

ြပည်သဝန်
ိ မကိ အတားအဆီးြဖစ်ေစသည့်နည်းတ ထိေရာက်စာွ သံးစွဲ င်
ိ ြခင်း
့ ေဆာင်မ လပ်ငန်းများတွင် ေငွေ ကးသံးစွဲ င်
မ ိသည့်

ပတ်ဝန်းကျင်အေနအထားေ ကာင့် ပိ မိအကျပ်အတည်းြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။

ေငွေ ကးေထာက်ပံမ
့ ကိ

အ ကီးအကျယ်

မ ကာေသးခင် စ်များအတွငး် ဘ
ြဖစ်ေစကာ

ြပန်လည်

အမီသဟဲ

ြပ ရန်

တစ်နည်းအားြဖင့် ဗဟိဘဏ်၏

ြဖစ် င်
ိ ေသာ်လည်း

ယင်းသိြပ
့ ြခင်းြဖင့်

ာေရးလိေငွ ေလ ာ့ချမ ကိ းပမ်းေအာင်ြမင်ချက်အချိ ကိ ေြပာင်းြပန်လန်လက်
ိ သကဲသ
့ ိ့

င်
ိ ငြံ ခားေငွေ ကးေစျးကွက်၊

ေငွေ ကးေဖာင်းပွမ

င့်

ထိခက်
ိ ေစပါလိမ့်မည်။

မက်ခ ိစီးပွားေရး

စီမခ
ံ န်ခွ့ ဲမတစ်ခလံးအေပ

လတ်တေလာ ရင်ဆင်
ိ ကံ ေတွေနရသည့် စီးပွားေရး ထိခိက် င်
ိ မများ၏ အတိင်းအတာ င့် အချိနက
် ာလ ကာြမင်မ
့ အေပ
ကီးမားသည့်

ဘ

မေရရာမများ

ိေနသည့်နည်းတ

ပိမိြပင်းထန် င်
ိ သည့်

ထိခိက် င်
ိ ေြခများလဲ

ိပါေသးသည်။

၂၀၂၁

ာ စ်တွင် GDP သည် ၁၀ ရာခိင် န်းခန် ့ကျံ သွားမည်ဟ မတ်လက ခန်မန်
့ းခဲ့ေသာ်လည်း အေတာ်အသင့် ြပင်းထန်သည့်

စီးပွားေရး ထိခိက်မများသည် ေမ ာ်မန်းထားသည်ထက် ပိမိ ကာ ည်စွာ ဆက်လက်တည် ိေနခဲ့သည်။ ေရာဂါကးစက်မ

မည်ေရွ မည်မ ြပင်းထန်မည် ဆိသည်အ
့ ေပ မတည်၍ အကျိ းသက်ေရာက်မ အတိင်းအတာ ပမာဏကိ အတိအကျ
ခန်မန်
့ းရန် ခက်ခဲေသာ်လည်း ကိဗစ် - ၁၉ တတိယလိငး် က စက်တင်ဘာလ ဘ
ြပင်းထန်စွာ

အကျိ းသက်ေရာက်ေစပါလိမ့်မည်။

ကာလတိ

ာ စ် သံးလပတ်ကာလတွင် စီးပွားေရးအရ

စီးပွားေရးေမ ာ်မန်းချက်သည်

ြပည်သကျန်
့ းမာေရး

ဝန်ေဆာင်မများ မည်သိ ့ တန်ြပန်
င်
ိ သည် င့် ေရာဂါကးစက်မ ထိနး် ချ ပ်ေရး ကန်သတ်
ချက်များ မည်မ ထိေရာက်သည် ၊
့
့
တပ်မေတာ်အာဏာပိ င်များ၏ လပ်ေဆာင်မများ ၊ ြပည်သတိ၏
မများ ဆက်လက်တည် ိေနြခင်း
့ ဆန်ကျင်
့
လပ် ားမများ ၊

င်
ိ ငေ
ံ ရး င့် လံြခံ ေရး အေြခအေနများ

င့် ပဂလိက က

င့် ြပင်ပ ရင်း းီ ြမ ပ် သ
ံ များ

ကန်သွယ်မိတ်ဖက်များ၏ တန်ြပန်
့ ေပ မတည်သည်။
့ မ စသည်အ
ကာလ ည် စီးပွားေရး ေမ ာ်မန်းချက်မာမ

င့် CDM

င့်

မ ကာေသးခင်က ြဖစ်ပျက်ခသ
ဲ့ ည့် အေ ကာင်းြခင်းရာများသည် ဆယ်စ စ်

တစ်ခစာ ကိ းပမ်းခဲ့ေသာ တိးတက်မများကိ ပျက်စးီ သွားေစ င်
ိ သည်။ စီးပွားေရး တိးတက်မကိ အေြခခံ ေမာင်း င်သည့်
အချက်များြဖစ်သည့်

ပ်ဝတ

အရင်းအ းီ များ၊

ထိခက်
ိ ေစခဲြ့ ခင်းေ ကာင့် ယခရင်ဆိင်ေနရသည့်

လသားရင်းြမစ်

င့်

ကန်ထတ်လပ်စွမ်းအားတိ ့

စ်ထပ်ကွမ်း ထိခိက်ပျက်စးီ ေစမသည် အနာဂါတ်

ဆက်လက်ရင်ဆိင်ေြဖ င်းေနရဦးမည် ြဖစ်သည်။

အေပ

စ်ေပါင်းများစွာအထိ

င်
ိ ငြံ ခား ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ (FDI) ကတိကဝတ်များ ကျဆင်းသွားသြဖင့်

အရင်းအ းီ ပမာဏ ကျဆင်းသွားသည်န
့ ည်းတ ြပည်တွငး် စက်မလပ်ငန်းများအတွက် အေရးပါေသာ ြပည်ပ က မ်းကျင်မ င့်
နည်းပညာများအား

ချိတ်ဆက်သးစွ
ံ ဲ င်
ိ မကိ

ထိခက်
ိ ေစသည်။

အနာဂါတ်

စီးပွားေရး င့်

စီးပွားေရးမဝါဒများဆိင်ရာ

မေရရာမများ ြမင်မ
ံ န် ဆွေ
ဲ ဆာင် င်
ိ မကိ ထိခက်
ိ ေစသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလကတည်းက
့ ားလွနး် ေသာေ ကာင့် ရင်း းီ ြမ ပ် ရ

စီးပွားေရးလပ်ကိင် င်
ိ မည့် ပတ်ဝန်းကျင် အခင်းအကျင်းသည် သိသသ
ိ ာသာ ဆိးရွ ားလာခဲ့ ပီး စီးပွားေရးတစ်ေလ ာက်
ကန်ထတ်လပ် င်
ိ မကိ ထိခက်
ိ ေစကာ ေထာက်ပံ့မ အပိင်း အခက်အခဲများကိ ေြဖ င်း င်
ိ ရန်
ေနရာေြပာင်းေ

သံးစွဲေနရသည်။

စာသင်ေကျာင်းများ

ရပ်ဆိင်းကာလများသည် လသားရင်းြမစ် င့်

င့်

တကသိလ်များ

ကန်ထတ်လပ် င်
ိ စွမ်းအားအေပ

ားပါးသည့် ရင်းြမစ်များကိ

ရပ်နားထားရသည့်

ပညာေရး

ကာလ ည် ကာ သက်ေရာက် င်
ိ မည်

ြဖစ်ေသာေ ကာင့် အထးသြဖင့် စိးရိမ်ဖွယ်ရာ အေြခအေနြဖစ်သည်။ အဆိပါ အေြခခံကျသည့် ေရ ည်တိးတက်မကိ
ထိခက်
ိ ေစ င်
ိ ေသာ တွနး် အားများေ ကာင့်

တွငး် ထွက်သယံဇာတ

င်/့ သိမဟတ်
တရားမဝင် လပ်ငန်းများအေပ မီခိမ
့

ကီးထွားလာသည့် အမတ်လကဏာများကိ စတင်ေတွ ြမင်ေနရသကဲသ
့ ိ ့ ြမန်မာ့သမိင်းတစ်ေလ ာက် ေတွ ြမင်ခဲ့ရသည့်

င်
ိ ငတ
ံ ွငး် ဗဟိြပ

မဝါဒများ

တစ်ေကျာ့ြပန်

သက်ဝင်လာသည်ကိ

ေတွ ြမင်ေနရသည်။

ဤလမ်းေ ကာင်းသိ ့

ဆက်လက်ေလ ာက်လမ်းပါက ပီးခဲ့သည့် ဆယ်စ စ်အတွငး် ကိ းပမ်းအားထတ်ခဲ့သည့် ပွငလ
့် င်းစီးပွားေရး အသီးအပွငမ
့် ျား

ေြပာင်းြပန်လန်လက်
င့် အားလံးပါဝင်သည့် ေရ ည်တည်တခ
ံ့ ိင် မဲေသာ ဖွံ ဖိ းတိးတက်မ အေြခခံအပ်ြမစ်တိသည်
ိ သကဲသ
့ ိ့
့

ြဖစ်သွားေပလိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ဘ

FY2017

FY2018

FY2019

FY2020 e

FY2021 f

5.8

6.4

6.8

1.7

-18.0

-1.5

0.1

1.6

1.2

-10.5

စက်မ

8.7

8.3

8.4

1.3

-20.3

ဝန်ေဆာင်မ

8.3

8.7

8.4

2.3

-19.9

4.7

5.9

8.5

5.8

6.0

-6.8

-4.7

-2.8

-3.4

-1.0

-2.6

-2.9

-3.8

-6.5

-8.5

38.4

40.3

38.8

40.5

55.2

Real GDP တိးတက် န်း, at constant
factor prices
စိက်ပျိ းေရး

ေငွေ ကးေဖာင်းပွ န်း (Consumer Price Index),
year average

Current Account Balance (% of
GDP)
ဘ

ာလက်ကျန် Fiscal

Balance (% of GDP)a
ြပည်သက
့
GDP)

a

ေ ကး မီ (% of

ာ စ် စီးပွားေရး ေမ ာ်မန်းချက်များ

