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အစီေင်ခံစာြှ နေးလိုနော 
အဓိကေတင်းစကား 

•	 ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါမတိုင်မီက	နိုင်ငံတွင်	မကကုံစဖူးေေှိထားရော	စီးပွားရေးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၏	
အေီးအပွင့်များ	 ပျက်စီးဆုံးရှုံးကာ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူောခိုင်နှုန်း	 (poverty	 headcount)	 ေည်	
၂၀၀၅	 ခုနှစ်မှစ၍	 မရတွ့မမမင်ခဲ့ဖူးေည့်	 အရမခအရနမျ ိုးေို့	 မပန်လည်ရောက်ေှိေွားနိုင်ရမခေှိရန	
ပါေည်။	

•	 အလားတူပင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၏	 နက််ရင်းမှုအတိုင်းအတာေည်လည်း	 ၂၀၀၅	 ခုနှစ်မှစ၍	
မရတွ့မမမင်ခဲ့ဖူးေည့်	 အရမခအရနမျ ိုးေို့	 မပန်လည်ရောက်ေှိေွားမည်မဖစ်ပါေည်။	 ရိုးရိုးေှင်းေှင်း	
ဆိုေလျှင်	 အေစ်တိုးလာေည့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများကို	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း၏	 အထက်ေို့	
မပန်လည်ရောက်ေှိရအာင်	 လုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်ဖို့ဆိုလျှင်	 အလွန်များမပားရော	 ရငွရြကးပမာဏ	
(ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါမတိုင်မီကေှိခဲ့ေည့်	 နိုင်ငံ	 GDP	 ၏	 ၄.၅%)	 လိုအပ်မည်မဖစ်ေည်။	
ကိုဗစ်-၁၉	 မတိုင်မီက	 လူမှုရေးရထာက်ပံ့ရငွများအတွက်	 ေုံးစွဲေည့်ပမာဏေည်	 GDP	 ၏	 
တစ်ောခိုင်နှုန်းရအာက်ောေှိေမဖင့်	 ထပ်ရဆာင်းေုံးစွဲေမည်	 ရငွရြကးပမာဏေည်	 အလွန်	
ကကီးမားေည်ဟု	ဆိုေမည်မဖစ်ပါေည်။	

•	 ကရလးေူငယ်ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအမပင်	 ဖမို့မပဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်လည်း	 ေုံးဆတိုးလာဖွယ်ေှိဖပီး	
ယင်းေည်	ဖမို့မပရေေများ၏	လုံခခုံရေးအရပါ်	ေက်ရောက်မှုေှိနိုင်ပါေည်။	

•	 ကိုဗစ်-၁၉	 နှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု	 မတိုင်မီက	 အဆင်းေဲအနွမ်းပါးဆုံး	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေ	
ကကီးများေည်	ဆင်းေဲဖမဲဆင်းေဲရနဦးမည်မဖစ်ပါေည်။	

မမင့်တက်လာရော	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအရမခအရနနှင့်	
လုံခခုံမှု	မေှိမခင်းများက	အာဟာေ၊	ကျန်းမာရေးနှင့်	
ပညာရေးတို့အား	လက်လှမ်းမီမှုအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုေှိမည်ဟု	ခန့်မှန်းေဖပီး	ယင်းေည်	
ရနာင်မျ ိုးဆက်၏	လူေားအေင်းအနှီးကို	
ထိခိုက်ရစမည်မဖစ်ပါေည်။	
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ကို	ဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါရြကာင့်	 ကျရောက်လာရော	 စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းမှ	 အမမန်ဆုံး	 မပန်လည်ထူရထာင်ရေး	 
	မမန်မာနိုင်ငံ၏	ရမျှာ်လင့်ချက်များေည်	၂၀၂၁	ခုနှစ်	အရစာပိုင်းတွင်	ပျက်ေုဉ်းေွားခဲ့ေပါေည်။	ရဖရဖါ်ဝါေီ	 (၁)	ေက် 

	 ရန့တွင်	 မမန်မာစစ်တပ်ေည်	 နိုင်ငံရတာ်အာဏာကို	 ေိမ်းယူခဲ့ဖပီး	 မမန်မာ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်	 မမန်မာ့စီးပွားရေး၏	
အဓိကရေါက်တိုင်များကို	 ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါေည်။	 ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါကျရောက်ရနစဉ်	 စစ်အာဏာေိမ်းခဲ့ေည့်အတွက်	
မဖစ်ရပါ်လာေည့်	အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	 ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှု၏	အကျ ိုးေလေ်များကို	တစ်နိုင်ငံလုံး	ထိခိုက်ခံစားရနြကေဆဲ	
မဖစ်ဖပီး	 ဆန်းစစ်ရလ့လာေူများက	 နိုင်ငံ၏	 နှစ်စဉ်စီးပွားရေးေည်	 ၁၈	 ောခိုင်နှုန်းအထိ	 ကျဆင်းေွားမည်ဟု	 ခန့်မှန်းထား	
ပါေည်။	 အလားတူပင်	 ကနဦးအရထာက်အထားများအား	 ဆန်းစစ်ရလ့လာချက်အေ	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်	 အရစာပိုင်းတွင်	 နိုင်ငံ	
လူဦးရေ၏	ထက်ဝက်ေည်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်ေို့	ရောက်ေှိေွားလိမ့်မည်ဟု	UNDP	မှ	ေတိရပးထားပါေည်။	

ဤေို့ရော	 ရနာက်ခံအရမခအရနများတွင်	 ယခုမူဝါေစာတမ်းတိုေည်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခုရပါင်းစပ်၍	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
အရမခအရနအရပါ်	 ေက်ရောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းရော	 ကနဦးရတွ့ေှိချက်များအရပါ်	 ရနာက်ဆုံးေအချက်အလက်များမဖင့်	 ထပ်မံ	
မဖည့်စွက်ဆန်းစစ်တင်မပရပးထားပါေည်။	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 ရမ-ဇွန်လအတွင်း	 ရကာက်ယူခဲ့ေည့်	 မူေင်းအချက်အလက်များ	
(primary	 data)	 ရပါ်တွင်	 အားမပုထားရော	 ဤတင်မပချက်များေည်	 ကနဦးအစီေင်ခံစာမှ	 ရတွ့ေှိချက်များအား	 ပိုမိုခိုင်မာ	
အားရကာင်းရစခဲ့ပါေည်။	 ရနာက်ဆုံးေအချက်အလက်များအရပါ်အရမခခံေည့်	 ယခုဆန်းစစ်ရလ့လာချက်မှ	 ေလေ်များအေ	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများေည်	(မမန်မာနိုင်ငံေှိ	လူမှုဘဝဖူလုံမပည်စုံမှု	အရမခအရနကို	ရနာက်ဆုံးတိုင်းတာခဲ့ေည့်	 ၂၀၁၇	ခုနှစ်က	
နှုန်းများနှင့်	 နင်းယှဉ်လျှင်)	 ၂၀	ောခိုင်နှုန်း	 မမင့်တက်ေွားနိုင်ရြကာင်း	 ရတွ့ေှိေပါေည်။	တစ်နည်းဆိုရော်	နိုင်ငံလူဦးရေ၏	၄၆	
ောခိုင်နှုန်းခန့်ေည်	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်	 အရစာပိုင်းတွင်	 နိုင်ငံအဆင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်ေို့	 ရောက်ေှိေွားမည်မဖစ်ေည်။	
ထို့ရြကာင့်	 ရေှ့ပိုင်းတွင်	 ထုတ်ရဝခဲ့ေည့်	 အစီေင်ခံစာထဲမှ	 အဆိုးဆုံးကိုရမျှာ်မှန်း၍	 ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခဲ့ေည့်	 မဖစ်နိုင်ရမခများ	
(pessimistic	 scenario	 projections)	 ကို	 ထပ်ရလာင်းအတည်မပုရပးရနပါေည်။	ဤမူဝါေစာတမ်းတိုအတွက်	 ထပ်ရဆာင်း	
လုပ်ရဆာင်ခဲ့ရော	 ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုများအေ	 အမခားရော	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ော	 ညွှန်ကိန်းများမဖစ်ေည့်	 အလွန်အမင်း	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	 (extreme	 poverty)	 နှင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်	 (poverty	 gap)	 တို့ေည်လည်း	 ေိေိောော	
မမင့်မားလာမည်မဖစ်ဖပီး	လွန်ခဲ့ရော	ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုအတွင်းက	ေေှိထားေည့်	 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုများ	ဆုံးရှုံးပျက်မပယ်ေွားရတာ့
မည်မဖစ်ေည်။	

အမျ ိုးအစားအုပ်စုအလိုက်	အချက်အလက်များကို	ခွဲမခားစုရဆာင်း၍	ဆန်းစစ်ရလ့လာရောအခါတွင်	 ဖမို့မပဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း
ေည်	 ေုံးဆတိုးလာနိုင်ဖပီး	 ရကျးလက်ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည်လည်း	 ထပ်မံမမင့်မားလာဦးမည်မဖစ်ေည်။	 ဤအရမခအရန၏	
တိုက်ရိုက်အကျ ိုးဆက်အမဖစ်	 ေန်ကုန်နှင့်	 မန္တရလးကဲ့ေို့	 ဖမို့မပပိုဆန်ရော	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးများတွင်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
နှုန်းေည်	 တဟုန်ထိုးမမင့်တက်လာလိမ့်မည်ဟု	 ခန့်မှန်းနိုင်ပါေည်။	 မမန်မာနိုင်ငံ၏	 အဆင်းေဲဆုံး၊	 အနွမ်းပါးဆုံးရေေများ	
(ချင်းနှင့်	ေခိုင်)	တွင်လည်း	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	တိုးလာမည်ဟု	ခန့်မှန်းေပါေည်။	ထိုရေေများတွင်	မှီတင်းရနထိုင်ေူများ၏	
ေုံးပုံနှစ်ပုံရကျာ်ေည်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများ	မဖစ်ြကပါေည်။	

ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများ	 မမင့်တက်လာမှုေည်	 မမန်မာနိုင်ငံေှိ	 အိမ်ရထာင်စုအများအမပား၏	လက်ေှိ	 အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု
လုပ်ငန်းများကို	 ပိုမိုဆိုးေွားလာရစနိုင်ေည့်အမပင်	 ရေေှည်တွင်လည်း	 အလွန်ကကီးမားမပင်းထန်ေည့်	 ေက်ရောက်မှုများလည်း	
ေှိလာမည်မဖစ်ေည်။	 နိုင်ငံေှိ	 ကရလးေူငယ်များ၏	 ထက်ဝက်ရကျာ်ေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်တွင်	 ရနထိုင်ေဖွယ်	
ေှိေည်ဟု	 ခန့်မှန်းထားေည်မဖစ်ော	 ဤစိုးေိမ်ဖွယ်ောရကာင်းဖပီး	 ရနာက်မျ ိုးဆက်၏	 လူေားအေင်းအနှီးကို	 ထိခိုက်ရစနိုင်	
ပါေည်။	 ဆင်းေဲနွမ်ပါးမှုေည်	 အာဟာေချ ို ့တဲ့မှုများ၊	 ခန္ဓာကိုယ်ကကီးထွားဖွံ့ဖဖိုးမှု	 ရနှးရကွးမခင်းနှင့်	 ဦးရနှာက်စွမ်းေည်	
ထိခိုက်မခင်းတို့ကို	 တိုးပွားလာရစမခင်းမှစ၍	 ရကျာင်းထွက်နှုန်းမမင့်မားရစမခင်းနှင့်	 ပညာရေးေလေ်များ	 ဆိုးေွားရစမခင်းအထိ	
လူေားအေင်းအနှီးစုရဆာင်းမှု	 အဆင့်များအားလုံးရပါ်တွင်	 ေက်ရောက်မှု	 ေှိပါေည်။	 ရနာက်ဆုံးတွင်	 လူေားအေင်းအနှီး	
နည်းပါးမှုေည်	 ကာလလတ်နှင့်	 ကာလေှည်	 စီးပွားရေးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုကို	 ရနှာင့်ရနှးရစမည်မဖစ်ဖပီး	 အိမ်ရထာင်စုရပါင်း	
ရမမာက်မမားစွာေည်	ရေှ့လာမည့်နှစ်များတွင်	ဆင်းေဲတွင်းထဲမှ	လွတ်ရမမာက်နိုင်ဦးမည်	မဟုတ်ရပ။

အစီေင်ခံစာ၏ အနှစ်ချုေ်

4 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 ရဖရဖါ်ဝါေီလ	 (၁)	 ေက်ရန့နှင့်	 ယင်းရနာက်ပိုင်း	
မဖစ်ပွားရော	အမဖစ်အပျက်များေည်	စီးပွားရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲ	
မှုများ၊	 ကမ္ဘာကကီးနှင့်	 တမဖည်းမဖည်းချင်း	 မပန်လည်ဆက်ေွယ်	
တံခါးဖွင့်ရပးမှုများ၊	 ေီမိုကရေစီနည်းကျ	အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်	
ဆီေို့	 တစ်ဆင့်ချင်းချဉ်းကပ်မှုများနှင့်အတူ	 ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချ၍ီ	
ကကိုးပမ်းကာ	 ေေှိလာေည့်	 စီးပွားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုများအရပါ်	
မပင်းထန်ေည့်	 ရိုက်ခတ်မှုများကို	 မဖစ်ရပါ်ရစလျက်ေှိပါေည်။၁ 
ပို၍အရေးကကီးေည့်အချက်မှာ	 (ကာကွယ်ရဆးများေေှိဖပီး	 ထိုးနှံ	
ရပးနိုင်ရတာ့မည်	 မဖစ်၍)	 ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါအားအနိုင်ယူ	
နိုင်ရတာ့မည်	 ဟူေည့်	 ရမျှာ်လင့်ချက်များ	 မမင့်မားရနချနိ်တွင်	
ကရောင်းကနင်း	 နိုင်ငံရေးအရမခအရနများ	 မဖစ်ပွားရပါ်ရပါက်	
လာခဲ့မခင်းပင်မဖစ်ေည်။	 ထို့ရြကာင့်	 ဤေို့	 အကျပ်အတည်း	
နှစ်ခု	 တစ်ဖပိုင်နက်တည်း	 ကျရောက်ရနေည့်အရမခအရနေည်	
မမန်မာမပည်ေူများ၏	 စီးပွားရေးလုပ်ရဆာင်ချက်များနှင့်	
အေက်ရမွးမှုလုပ်ငန်းများအရပါ်	 ကကီးမားစွာ	 ရိုက်ခတ်မှုေှိလိမ့်	
မည်ဟု	 ခန့်မှန်းခဲ့ပါေည်။	UNDP	ေည်	ယခုနှစ်အရစာပိုင်းတွင်	
နှစ်ထပ်ကွမ်း	 အကျပ်အတည်း၏	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုအား	 ခန့်မှန်းနိုင်ေန်အတွက်	 ကနဦးရလ့လာမှု	
တစ်ခု	 မပုလုပ်ခဲ့ပါေည်။	 ထိုရလ့လာမှုတွင်	 အဆိုးဆုံးကို	
ရမျှာ်မှန်း၍	 ခန့်မှန်းတွက်ချက်ေည့်	 မဖစ်နိုင်ရမခများ	
(pessimistic	 scenarios)	 အေ	 မမန်မာနိုင်ငံတွင်	 ရနာက်ဆုံး	
လုပ်ရဆာင်ခဲ့ေည့်	 လူမှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံမှုအရမခအရန	 ဆန်းစစ်	
ရလ့လာချက်နှင့်	 နင်းယှဉ်လျှင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည်	
နှစ်ဆတိုးလာနိုင်ေည်ဟု	 ခန့်မှန်းခဲ့ပါေည်။	 တိတိကျကျဆိုေ	
လျှင်	ထိုအစီေင်ခံစာတွင်	အဆိုးဆုံး	မဖစ်နိုင်ရမခအမဖစ်	၂၀၂၂	ခုနှစ်	
အရစာပိုင်းတွင်	 မမန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏	 ထက်ဝက်နီးပါးေည်	
နိုင်ငံအဆင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်ေို့	 ရောက်ေှိနိုင်ေည်	
ဟု	တင်မပထားပါေည်။	

နနာက်ခံအနြကာင်းအောနှင့် 
ေည်ေွယ်ချက်ြျား ၀၁

ဤေို့ရော	အရမခအရနများကို	 ရနာက်ခံမပု၍	ဤမူဝါေစာတမ်း	
တိုအား	 ေည်ေွယ်ချက်နှစ်ခုမဖင့်	 ရေးေားမပုစုခဲ့ပါေည်	 -	 (၁)	
ပထမေည်ေွယ်ချက်မှာ	 မမန်မာနိုင်ငံေှိ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများ	
အရပါ်	 (ကိုဗစ်-၁၉	 နှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု)	 နှစ်ခုရပါင်း၍	
ပိုမိုဆိုးေွားမပင်းထန်လာရော	အကျပ်အတည်း၏	ေက်ရောက်မှု	
ကို	 ရလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ေည့်	 အရစာပိုင်းက	 ရလ့လာမှုအား	
ရနာက်ဆုံးေအချက်အလက်များမဖင့်	 ထပ်မံမဖည့်စွက်ဆန်းစစ်ေန်	
မဖစ်ေည်။	 ထိုအတွက်	 အေစ်စုရဆာင်းေေှိရောအချက်အလက်	
များရပါ်တွင်	 အရမခခံ၍	 ဆန်းစစ်ခဲ့ော	 အရစာပိုင်းဆန်းစစ်	
ရလ့လာမှုမှ	 ရတွ့ေှိချက်များအား	 ပိုမိုခိုင်လုံမှု	 ေေှိရစခဲ့ပါေည်။	
(၂)	 ေုတိယေည်ေွယ်ချက်မှာ	 မမင့်တက်လာရော	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
နှုန်းများရြကာင့်	 ကျန်းမာရေးနှင့်	 ပညာရေးအား	 လက်လှမ်းမီမှု	
အရပါ်	 ေက်ရောက်နိုင်ရမခများနှင့်	 ကာလလတ်နှင့်	 ကာလေှည်	
တွင်	လူေားအေင်းအနှီးအရပါ်	ေက်ရောက်နိုင်မှုအား	ဆန်းစစ်	
အကဲမဖတ်ေန်	မဖစ်ပါေည်။	

၁	 https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/covid-19-coup-d-etat-and-poverty-impact-on-myanmar.
html

၂	 https://www.independent.co.uk/news/un-report-says-myanmar-poverty-could-double-from-coup-chaos-myanmar-bangkok-aung-san-suu-kyi-zoom-
atms-b1840041.html

၃	 https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/covid-19-coup-d-etat-and-poverty-impact-on-myanmar.
html

၄	 မမန်မာနိုင်ငံေှိ	နိုင်ငံအဆင့်ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းေည်	တစ်ေက်လျှင်	၁၅၉၀	ကျပ်	(တစ်ေက်လျှင်	အရမေိကန်ရေါ်	၁.၁၇	ခန့်)	မဖစ်ပါေည်။

၅	 ဤဆန်းစစ်ရလ့လာမှု၏	အချနိ်ကာလေည်	၂၀၂၀	ခုနှစ်မှ	၂၀၂၁	ခုနှစ်	နှစ်လယ်ပိုင်းအထိမဖစ်ဖပီး	ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်	ရောဂါ	ပထမလင်းနှင့်	ေုတိယလင်း၏	ေက်ရောက်မှုများနှင့်	
၂၀၂၁	ခုနှစ်	ရဖရဖါ်ဝါေီလ	(၁)	ေက်ရန့က	မဖစ်ပွားခဲ့ရော	စစ်အာဏာေိမ်းမှုနှင့်	ဆက်နွှယ်ရော	မဖစ်ေပ်များ၏	ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုတို့ကို	ထည့်ေွင်းစဉ်းစားထားပါေည်။	

အဆိုးဆုံးမဖစ်နိုင်ရမခ	ခန့်မှန်းချက်	
အေ	၂၀၂၂	ခုနှစ်	အရစာပိုင်းတွင်	
မမန်မာနိုင်ငံ	လူဦးနေ၏ 
ထက်ဝက်နီးေါးေည်	နိုင်ငံအဆင့်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်ေို့	
ရောက်ေှိေွားနိုင်ပါေည်။

5မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	 တစ်ဖပိုင်တည်းကျရောက်မခင်းရြကာင့ ်
မမန်မာနိုင်ငံေှိဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများအရပါ်	 အကျ ိုးေက်ရောက်	
မှုအား	 ခန့်မှန်းေိေှိနိုင်ေန်အတွက်	 ထိုအကျပ်အတည်းများ	
မတိုင်မီနှင့်	 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း	 စုရဆာင်းထားရော	
ေေှိနိုင်ေမျှ	 စစ်တမ်းအချက်အလက်များကို	 ေယူအေုံးမပုေည့်	
နည်းလမ်း	 (‘bottom-up’	 approach)	 တစ်ခုအရပါ်	 အားမပု	
ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါေည်။	 ဤဆန်းစစ်ရလ့လာမှုတွင်	 ရအာက်ပါ	
စစ်တမ်းများမှ	 ေလေ်များကို	 အားကိုးအားထားမပုခဲ့ပါေည်	 -	
မမန်မာရနထိုင်မှု	 အရမခအရနစစ်တမ်း(၂၀၁၇)နှင့်	 ကိုဗစ်-၁၉	
ကပ်ရောဂါ၏	 ေက်ရောက်မှုများအား	 ခန့်မှန်းဆန်းစစ်ေည့်	
ထိခိုက်လွယ်ရော	 အိမ်ရထာင်စုများအား	 ရလ့လာမှုစစ်တမ်း	
(၂၀၂၀)	 တို့မဖစ်ပါေည်။	 ထို့အမပင်	 အထက်ရဖာ်မပပါ	 အချက်	
အလက်များအား	 မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်း	 (၂၀၂၁	
ခုနှစ်	ရမ-ဇွန်လ)နှင့်လည်း	ရပါင်းစပ်ကာ	ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါ	
နှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏	 ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုအား	
ရလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပါေည်။	 ဤစာတမ်းတွင်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု	
နှင့်	 ဆက်နွှယ်မဖစ်ပွားလာေည့်	 စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း၏	
ေက်ရောက်မှုအတွက်	 အရစာပိုင်းက	 မပုလုပ်ခဲ့ေည့်	 ရလ့လာ	
ဆန်းစစ်မှုမှ	 ယူဆချက်	 (assumption)များနှင့်	 ကွဲမပားေည့်	
ယူဆချက်အေစ်များကို	 အေုံးမပုထားရြကာင်း	 ေတိမပုရစလို	
ပါေည်။၆	 ေို့ရော်	 ကနဦးမဖစ်ပွားခဲ့ေည့်	 ကိုဗစ်-၁၉	 လင်း	
များ၏	 လူမှုဘဝဖူလုံ	 မပည့်စုံမှုအရပါ်	 ေက်ရောက်မှုဆိုင်ော	
ယူဆချက်များမှာမူ	 အရမပာင်းအလဲမေှိပါ	 (UNDP,	 2021	 ကို	
ြကည့်ပါ)။၇	 တစ်နည်းဆိုရော်	 ဤစာတမ်းတွင်	 ရဖရဖါ်ဝါေီလ	
(၁)	 ေက်ရန့ရနာက်ပိုင်းမဖစ်ေပ်များနှင့်	 ၎င်းတို့၏စီးပွားရေး	
လုပ်ရဆာင်မှုများအရပါ်	 ေက်ရောက်မှုအမပင်	 လူမှုဘဝ	 ဖူလုံ	
မပည့်စုံမှုနှင့်	 အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုလုပ်ငန်းများအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုများကို	 အဓိကထားရလ့လာဆန်းစစ်ထားပါေည်	
(ရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏	 ပိုမိုအရေးစိတ်ရော	 အချက်အလက်	
များကို	 နည်းပညာဆိုင်ော	 ရနာက်ဆက်တွဲစာတမ်းတွင်	 ဖတ်ရှု	
နိုင်ပါေည်)။	

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုေည်	 တစ်နိုင်ငံလုံးကို	 ကိုယ်စားမပုဖပီး	
မမန်မာနိုင်ငံေှိ	 အိမ်ရထာင်စုများ၏	 ရနထိုင်မှုအရမခအရနများနှင့်	
စပ်လျဉ်း၍	 ရှုရထာင့်စုံမှ	 ရလ့လာဆန်းစစ်ထားရော	 မမန်မာ	
ရနထိုင်မှု	 အရမခအရနစစ်တမ်း	 (MLCS)	 ရပါ်တွင်	 အရမခမပုထား	
ပါေည်။	ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါရြကာင့်	 ဝင်ရငွကျဆင်းမှုများကို	

အေုံးမေုေည့် နည်းစနစ်နှင့် 
ယူဆချက်ြျား ၀၂

ခန့်မှန်းေန်	 အေုံးမပုေည့်	 ယူဆချက်	 အနည်းငယ်အတွက်မူ	
ထိခိုက်လွယ်ရော	 အိမ်ရထာင်စုများရလ့လာမှုစစ်တမ်း	 (HVS	
2020)	 မှ	 ရတွ့ေှိချက်များကို	 ေယူထားပါေည်	 (ပိုမိုအရေးစိတ်	
ရော	 အချက်အလက်များကို	 နည်းပညာဆိုင်ောရနာက်ဆက်တွဲ	
စာတမ်းတွင်	 ဖတ်ရှုနိုင်ပါေည်)။	 ဝင်ရငွကျဆင်းမှု၏	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှု/	 လူမှုဘဝဖူလုံ	 မပည့်စုံမှုအရပါ်	 ေက်ရောက်မှုအား	
ဆန်းစစ်ေည့်ရနောတွင်	 အကျပ်အတည်း၏	 ေဘာဝ(မဖစ်ပွား	
ေည့်ကာလ၊	 မပင်းထန်မှု)	 ကော	 အရေးကကီးေည်	 မဟုတ်ဘဲ	
လူများ၏	 အကျပ်အတည်းအား	 ေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားပုံကလည်း	
အရေးကကီးပါေည်။	ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါတွင်	မဖစ်ရပါ်လာေည့်	
အကျပ်အတည်း၏	 ေဘာဝေည်	 ယာယီမျှောမဖစ်မည်ဟု	
ယူဆနိုင်ပါေည်	 (HVS	 2020	 စစ်တမ်းတွင်	 ရမဖဆိုေူများ	
အေုံးမပုေည့်	 အကျပ်အတည်း	 ေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားေည့်	
နည်းလမ်းများကို	 ြကည့်လျှင်	 ဤအချက်ေည်	 အတိုင်းအတာ	
တစ်ခုအထိ	 ထင်ေှားရပါ်လွင်ရနပါေည်)။	 တစ်နည်းအားမဖင့်	
ဆိုရော်	အိမ်ရထာင်စုများေည်	 စုရဆာင်းရငွများ	အေုံးမပုမခင်း	
ေို့မဟုတ်	မိတ်ရဆွ/မိေားစုများထံမှ	ရငွရချးမခင်းနည်းလမ်းများ	
အေုံးမပု၍	၎င်းတို့၏	စားေုံးမှုကို	ရလျှာ့ချေန်မလိုဘဲ	ဟန်မပျက်	
ထိန်းေိမ်းစားရောက်နိုင်ေည်ဟု	ယူဆ၍	ေပါေည်။	ထို့ရြကာင့်	
ကပ်ရဘးများနှင့်	ေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားေည့်	နည်းလမ်းများဆိုင်ော	
ေုရတေနစာအုပ်စာတမ်းများရပါ်	 အရမခခံ၍	 ဝင်ရငွအကျပ်	
အတည်းေည်	 မည်ေည့်အတိုင်းအတာအထိ	 စားေုံးမှုကို	
ရလျာ့ကျရစမည်ဆိုေည်ကို	 ခန့်မှန်းတွက်ဆခဲ့ပါေည်	 (ေုရတ	
ေနစာအုပ်စာတမ်းများအား	 ရလ့လာေုံးေပ်မှုမှ	 ေလေ်များ	
အပါအဝင်	ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏	အရေးစိတ်အချက်အလက်	
အမပည့်အစုံအား	 နည်းပညာဆိုင်ော	 ရနာက်ဆက်တွဲစာတမ်း	
တွင်	ဖတ်ရှုနိုင်ပါေည်)။	

တစ်ဖန်	 (ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါ၏	ေက်ရောက်မှုကို	ထည့်ေွင်း	
စဉ်းစား၍)	 အေစ်တွက်ချက်ေေှိ	 ထားရော	 စုစုရပါင်း	 ဝင်ရငွ	
(income	 aggregate)	 နှင့်	 စုစုရပါင်းစားေုံးမှု	 (consumption	
aggregate)	 တို့ေည်	 ေုတိယကပ်ရဘး	 (စစ်အာဏာေိမ်းမှု)	
၏	 ဝင်ရငွနှင့်	 စားေုံးမှုအရပါ်	 ေက်ရောက်မှုအား	 နင်းယှဉ်	
တွက်ချက်ေန်အတွက်	 အရမခခံအချက်အလက်များ	 (baseline)	
မဖစ်လာပါေည်။	ယခင်က	မပုလုပ်ခဲ့ေည့်	ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုတွင်	
အေုံးမပုရော	 နည်းစနစ်	 (UNDP,	 2021	 ကို	 ြကည့်ပါ)	 အရပါ်	
အရမခခံ၍	 မပည်ေူ့အရမခခံ	 လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း	 (၂၀၂၁)	 မှ	

6	 ရေှ့ပိုင်းတွင်	ထုတ်ရဝခဲ့ရော	အစီေင်ခံမှ	ယူဆချက်များ	(assumptions)	ေည်	စစ်အာဏာေိမ်းဖပီး	အရစာပိုင်းေက်များတွင်	စုရဆာင်းေေှိေည့်	လူတို့၏ရမပာြကားချက်များမှ	
ေေှိေည့်	အရထာက်အထားများရပါ်တွင်ော	လုံးလုံးလျားလျား	အရမခခံထားမခင်း	မဖစ်ပါေည်။	

7	 ထို့မပင်	ယခုအစီေင်ခံစာကို	ရေးေားရနချနိ်တွင်	ကိုဗစ်-၁၉	တတိယလင်းေည်	မပင်းထန်စွာ	ရိုက်ခတ်ရနဖပီး	ယင်းရြကာင့်	လက်ေှိမဖစ်ရပါ်ရနေည့်	အရမခအရနများေည်	ပို၍	
ဆိုးေွားလာနိုင်ရမခေှိရနပါေည်။	

6 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



8	 World	Bank	MyanmarEconomicMonitorJuly2021.

9	 https://www.ifpri.org/news-release/monsoon-rice-crop-peril-farmers-hit-coup-turmoil-frontier-myanmar

ေလေ်များကို	 အေုံးမပုကာ	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု၏	 ေလေ်ရြကာင့်	
မဖစ်ရပါ်လာရော	 ဝင်ရငွဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍	 ရအာက်ပါ	
ယူဆချက်	(assumption)	များကို	အေုံးမပုထားပါေည်	-	

(၁)		 လယ်ယာနှင့်ြေက်ဆိုင်နော စီးေွားနေးလုေ်ငန်းြျား၏ 
ဝင်နငွေည် (၅၀) ောခိုင်နှုန်း နလျာ့နည်းေွားေည်။ 
အမှန်စင်စစ်	 မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းမှ	
အချက်အလက်များအေ	 ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေည်	
၂၀၂၁	ခုနှစ်	ရဖရဖါ်ဝါေီလ	(၁)	ေက်ရန့ရနာက်ပိုင်း	မဖစ်ပွား	
ရပါ်ရပါက်လာေည့်	 မဖစ်ေပ်များရြကာင့်	 မပင်းထန်စွာ	
ထိခိုက်ခဲ့ေရော	 စီးပွားရေးလုပ်ရဆာင်မှုတစ်ခု	 မဖစ်ေည်။	
ဤယူဆချက်အား	 ထိုအချနိ်ရနာက်ပိုင်း	 ထပ်မံေေှိရော	
အချက်အလက်များက	 ရထာက်ခံပံ့ပိုးရပးပါေည်။	
မြကာမီက	 ထုတ်မပန်ခဲ့ရော	 ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏	 အစီေင်ခံစာ	
တစ်ရစာင်တွင်	 လက်လီကုန်ေွယ်ရောင်းဝယ်မှုများ	
(အရေးစားမိေားစုပိုင်	 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုပါဝင်)	
ေည်	 ေွားရေးလာရေး	 ခက်ခဲမခင်းနှင့်	 ဝယ်လိုအားရလျာ့	
ကျမခင်း၊	 အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ရဆာင်မှုများ	
မပတ်ရတာက်ေွားမခင်း၊	 ဆန္ဒမပပွဲများနှင့်	 လုံခခုံရေးဆိုင်ော	
ကိစ္စများရြကာင့်	အထူးပင်	ထိခုိက်ခ့ဲေေည်ဟု	ဆုိပါေည်။၈ 
အင်တာနက်ကို	 အားထားလုပ်ကိုင်ရနေည့်	 အရေးစား	
နှင့်	 အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရပါ်	 ထပ်မံကျ	
ရောက်ေည့်	 ကကီးမားရော	 ရိုက်ခတ်မှုမှာ	 အင်တာနက်	
ဝန်ရဆာင်မှုများ	မပတ်ရတာက်မခင်းပင်	မဖစ်ပါေည်။	

(၂)	 လုေ်ခလစာြျားေည် ၂၅ ောခိုင်နှုန်း နလျာ့နည်းကျဆင်း 
ေွားေည်။	 လယ်ယာနှင့်မေက်ဆိုင်ရော	 စီးပွားရေး	
လုပ်ငန်းများမှ	 ေေှိေည့်ဝင်ရငွထက်	 အနည်းငယ်ပိုနည်း	
ေည့်	လုပ်ခလစာအမဖစ်	ေေှိရောဝင်ရငွနှင့်စပ်လျဉ်းရော	
ဤယူဆချက်ကို	 အေုံးမပုေမခင်း	 အရြကာင်းေင်းနှစ်ခု	
ေှိပါေည်။	 ပထမတစ်ခုမှာ	 မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်	
စစ်တမ်းတွင်	 ရတွ့ေှိေေည့်အတိုင်း	 လခစားအလုပ်မှ	
ေေှိရောဝင်ရငွေည်	 အရေးအကကီးဆုံး	 ဝင်ရငွေင်းမမစ်	
တစ်ခုအမဖစ်	 ေှိရနရောရြကာင့်မဖစ်ေည်	 (စစ်တမ်းရမဖဆို	
ေူများ၏	 ၅၂.၈	 ောခိုင်နှုန်းခန့်က	 ဤေည်ကို	 ၎င်းတို့	
အိမ်ရထာင်စု၏	 အဓိကဝင်ရငွေင်းမမစ်အမဖစ်	 ရမဖြကားြက	
ပါေည်)။	 ထို့အမပင်	 ရမဖဆိုေူများ၏	 ၄၂	 ောခိုင်နှုန်းက	

၅၀%  ၂၅%	

၂၅% ၁၀%

လယ်ယာနှင့်ြေက်ဆိုင်နော 
စီးေွားနေးလုေ်ငန်းြျားြှ 
ဝင်နငွကျဆင်းြှု 

စိုက်ေျ ိုးနေးလုေ်ငန်းြှ 
ဝင်နငွကျဆင်းြှု 

လုေ်ခလစာြျား 
နလျာ့နည်းြှု 

လွှဲေို့နငွြျားနှင့် 
လူြှုနေးနထာက်ေံ့နငွြျား 
နလျာ့နည်းေွားြှု 

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ	 ကျဆင်းေမခင်းေည်	 အိမ်ရထာင်စု	
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ	 ေရငွများ	 ရလျာ့နည်းေွားမခင်းရြကာင့်	
ရမဖဆိုြကရော်လည်း	 အလုပ်အကိုင်	 ဆုံးရှုံးမခင်းရြကာင့်	
ဝင်ရငွကျဆင်းေည်ဟု	 ရမဖဆိုေူေည်	 ၁၅	 ောခိုင်နှုန်း	
မှော	 ေှိဖပီး	 ၁၃	 ောခိုင်နှုန်းက	 ဝင်ရငွဆုံးရှုံးေမခင်းေည်	
လုပ်ခလစာ	 ရလျာ့နည်းေွားမခင်းရြကာင့်ဟု	 ရမဖဆိုပါ	
ေည်။	 ေုတိယအရြကာင်းေင်းမှာ	 ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ	 မြကာ	
ရေးမီက	 ထုတ်မပန်ခဲ့ရော	 အစီေင်ခံစာတစ်ရစာင်တွင်	
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှ	 လုပ်ေားများေည်	 ဧဖပီလ	
ရနာက်ပိုင်းတွင်	 စက်ရုံများတွင်	 လုပ်ငန်းခွင်	 မပန်ဝင်ရန	
ြကဖပီမဖစ်ဖပီး	 အမှာစာအေစ်များလည်း	 တိုးမမင့်ရောက်	
ေှိလာေည်ဟုဆိုထားေမဖင့်	 အထက်ပါရတွ့ေှိချက်အား	
ပို၍	ခိုင်လုံရစရောရြကာင့်	မဖစ်ပါေည်။

 
(၃)	 စိုက်ေျ ိုးနေးလုေ်ငန်းြျားြှ ေေှိနော ဝင်နငွေည် ၂၅ 

ောခိုင်နှုန်း နလျာ့နည်းေွားေည်ဟု ယူဆေါေည်။ 
ဤေို့ယူဆေမခင်း၏	 အရြကာင်းေင်းမှာ	 နှစ်ခုေှိပါေည်။	
ပထမတစ်ခုမှာ	 ရမဖဆိုေူများ၏	 ၂၁	 ောခိုင်နှုန်းနီးပါးက	
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ	 ဆုံးရှုံးေမခင်းေည်	 အိမ်ရထာင်စုပိုင်	
လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ	 ေရငွများ	 ရလျာ့နည်းေွားရော	
ရြကာင့်ဟု	 ရမဖဆိုခဲ့ရောရြကာင့်မဖစ်ေည်။	 ထိုမျှမက	
ယခင်ရဆာင်ေွက်ထားရော	 ေုရတေနရလ့လာမှုများ	
အေ	 ရတာင်ေူများေည်	 ရအာက်ပါအချက်များရြကာင့်	
ထိခိုက်နစ်နာရနေေည်ဟု	 ေိေှိေပါေည်	 -	 (၁)	 အချ ို ့	
စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်များ	 (အထူးေမဖင့်	 ခေမ်းချဉ်ေီးများ	
နှင့်	 ြကက်ေွန်များကဲ့ေို့	ပုပ်ေိုးလွယ်ရောထုတ်ကုန်များ)	
အား	 ရောင်းချောတွင်	 ရေးမေေမဖင့်	 ဝင်ရငွကျဆင်းမခင်း၊	
(၂)	 ဓာတ်ရမမြေဇာ၊	 စက်ေုံးဆီ၊	 မျ ိုးရစ့နှင့်	 စိုက်ပျ ိုးရေး	
ကိေိယာများကဲ့ေို့ရော	 ေွင်းအားစုများ	 ရေးနှုန်း	
မမင့်တက်မခင်းနှင့်	၎င်းတို့အေားတင်ဝယ်ယူစားေုံးေရော	
စားရောက်ကုန်များ	 (အချ ို ့ရေေများတွင်	 စားေုံးဆီနှင့်	
ဆန်)	 ရေးနှုန်းမမင့်တက်မခင်းတို့မဖစ်ပါေည်။၉	 ဝင်ရငွရလျာ့	
နည်းမှုနှင့်	 ကုန်ကျစေိတ်ကကီးမမင့်လာမှုတို့ေည်	 ရငွရေး	
ရြကးရေး	 အကျပ်အတည်း၊	 ထုတ်ကုန်ရေးကွက်မရေော	
မှုများနှင့်	 ရပါင်းစပ်ကာ	 ရတာင်ေူများ၏	 ေင်းနှီးမမှုပ်နှံ	
နိုင်စွမ်းနှင့်	 ေင်းနှီးမမှုပ်နှံလိုရော	ဆန္ဒတို့အား	 ရလျာ့နည်း	
ကျဆင်းရစပါေည်။	

7မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



(၄)		 ရနာက်ဆုံးယူဆချက်အမဖစ်	 မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်	
စစ်တမ်း	 (၂၀၂၁)	 မှ	 အရထာက်အထားများအေ	 လွှဲေို့နငွ 
ြျားနှင့် လူြှုနေးနထာက်ေံ့နငွြျားေည် ၁၀ ောခိုင်နှုန်း 
ကျဆင်းေွားေညဟ်ု	 ယူဆပါေည်။	 လွှဲပို့ရငွများအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုေည်	ကကီးမားဖပီး	စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ	
ကျဆင်းမခင်း၊	 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	 ထိခိုက်မှုနှင့်	 ဘဏ်	
လုပ်ငန်းများ	 ေပ်တန့်မှုတို့ရြကာင့်	 လွှဲပို့ရငွများလည်း	
ဆက်လက်ကျဆင်းဖွယ်ော	 ေိှပါေည်။၁၀	လူမှုရေးရထာက်ပ့ံ	
ရငွများေည်လည်း	 လက်ေှိမဖစ်ပွားရနေည့်	 ဘဏ္ဍာရေး	
စနစ်အခက်အခဲများရြကာင့်	 အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ	
ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ေှိပါေည်။၁၁ 

 
အဆိုပါယူဆချက်များအေ	 (ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါ၏	
ေက်ရောက်မှုအား	 ထည့်ေွင်းစဉ်းစားဖပီးေည့်ရနာက်)	 အရမခခံ	
အချက်အလက်များ	 (baseline	 data)	အား	အေုံးမပုတွက်ချက်	
ရောအခါ	 စစ်အာဏာေိမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်၍	 မဖစ်ရပါ်လာရော	
စီပွားရေးအကျပ်အတည်းရြကာင့်	 ဝင်ရငွကျဆင်းမှုေည်	 ၂၂.၃	
ောခိုင်နှုန်းေှိရြကာင်း	 ရတွ့ေှိေပါေည်။	 ဤောခိုင်နှုန်းေည်	
မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်း	 (၂၀၂၁)	တွင်	 ရတွ့ေှိေေည့်	
ပျမ်းမျှဝင်ရငွကျဆင်းမှုအတိုင်းအတာနှင့်	ကိုက်ညီမှုေှိပါေည်။၁၂ 

ဤေို့	 အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ	 ထပ်မံကျဆင်းမှုေည်	 စားေုံးမှု	
ရလျာ့ကျမခင်းအား	 အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ	 မဖစ်ရပါ်ရစနိုင်	
ပါေည်။	 ထို့ရြကာင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	 အရြကာင်းအချက်	
နှစ်ခုအရပါ်တွင်	မူတည်ရနပါေည်၁၃	-	 (က)	ပိုမိုဆိုးေွားမပင်းထန်	
လာေည့်	 အကျပ်အတည်း၏	 အချနိ်ကာလနှင့်	 (ခ)	 မပင်းထန်မှု	
အတိုင်းအတာတို့မဖစ်ဖပီး	 ရနာက်ဆုံးအရနမဖင့်	 လူများ၏	
ထိုအကျပ်အတည်းအား	 ေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားပုံတို့ပင်	 မဖစ်ပါေည်။	

အကျပ်အတည်းေည်	 ယာယီမျှော	 မဖစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့	
ေည့်	 ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါနှင့်	 ကွဲမပားစွာ	 လက်ေှိမဖစ်ရပါ် 
ရနေည့်	 နိုင်ငံရေး	 အကျပ်အတည်း၏	 ေက်ရောက်မှုေည်	
အချနိ်ကာလအားမဖင့်	 ပိုမိုြကာမမင့်ဖပီး	 အတိုင်းအတာအားမဖင့်	
ပိုမိုမပင်းထန်လိမ့်မည်ဟု	 ယူဆေပါေည်။	 ဤအရမခအရနေည်	
စီးပွားရေးလုပ်ရဆာင်မှုများကို	 ေိေိောော	 ရနှးရကွးရစဖပီး	
ဝင်ရငွဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း	 ပိုမိုကျဆင်းေွားရစမည ်
မဖစ်ေည်။	 ပို၍အရေးကကီးေည့်အချက်မှာ	 ဤအရမခအရနမျ ိုး	
တွင်	လူများအတွက်	အကျပ်အတည်းအား	ေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားေန်	
ပိုမိုခက်ခဲလာနိုင်မခင်းမဖစ်ေည်	 (အရေးစိတ်အား	 နည်းပညာ	
ဆိုင်ောရနာက်ဆက်တွဲစာတမ်းတွင်	 ဖတ်ရှုပါ)။	 မပည်ေူ့အရမခခံ	
လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း	 (၂၀၂၁)	 မှ	 ထွက်ရပါ်လာရော	 ေလေ်	
များက	 ဤယူဆချက်အား	 ထပ်ရလာင်းအတည်မပုရပးပါေည်။	
ဥပမာ	 အိမ်ရထာင်စုများ၏	 ေုံးပုံနှစ်ပုံရကျာ်ေည်	 အစား	
အရောက်	 မဟုတ်ရောပစ္စည်းများ	 ေုံးစွဲမှုရလျှာ့ချမခင်းအား	
စတင်မပုလုပ်ရနြကဖပီမဖစ်ဖပီး	 ရနာက်ထပ်	 ေုံးပုံတစ်ပုံေည်	
အကျပ်အတည်း	 ေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားမှု	 နည်းလမ်းအမဖစ်	 အစား	
ရလျှာ့စားရနြကဖပီမဖစ်ေည်။	 ထို့အမပင်	 လူအချ ို ့ေည်	 ရနထိုင်မှု	
စေိတ်များ	 အလျင်မီရစေန်	 စုရဆာင်းရငွများ	 ထုတ်ေုံးမခင်းနှင့်	
ရချးရငွယူမခင်းများကို	 လုပ်ရဆာင်ခဲ့ြကရော်လည်း	 ဤ	
နည်းလမ်းများကို	 အေုံးမပုမှုေည်	 ရလျာ့နည်းလာပါေည်	
(မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းအေ)။	 ထိုမျှောမက	
စုရဆာင်းရငွများ	 ထုတ်ယူေုံးစွဲရနရော	 အိမ်ရထာင်စုများ၏	
၄၀	 ောခိုင်နှုန်းနီးပါးတွင်	 စုထားရောရငွများ	 ကုန်ခမ်းရနဖပီ	
မဖစ်ေည်။	 ထို့ရြကာင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု၏	 ေက်ရောက်မှုကို	
ခန့်မှန်းရောအခါတွင်	 ဝင်ရငွတစ်ယူနစ်	 ရလျာ့ကျေွားမှုေည်	
စားေုံးမှု	 တစ်ယူနစ်	 ရလျာ့ကျေွားရစမည်ဟု	 ယူဆပါေည်။	
ဤယူဆချက်ရပါ်တွင်	 အရမခခံ၍	 စားေုံးမှုစုစုရပါင်း	
(consumption	 aggregate)	 တန်ဖိုးအေစ်ကို	 ခန့်မှန်း	
တွက်ချက်ထားပါေည်	 (ပိုမိုအရေးစိတ်ရော	 အချက်များကို	
နည်းပညာဆိုင်ော	 ရနာက်ဆက်တွဲစာတမ်းတွင်	 ရဖာ်မပရပးထား	
ပါေည်)။	

ကနဦးထုတ်မပန်ထားရော	 အစီေင်ခံစာတွင်	 အေုံးမပုေည့်	
နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ော	 ချဉ်းကပ်ပုံ၁၄နှင့်	 အလားတူစွာ	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုနှုန်းများအား	တွက်ချက်ေန်အတွက်	 နိုင်ငံအဆင့်ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့်	အေစ်တွက်ချက်ထားရော	စားေုံးမှုစုစုရပါင်း	
(consumption	 aggregate)	 တန်ဖိုးတို့ကို	 အေုံးမပုခဲ့ပါေည်။	
ထိုဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများတွင်	 ကိုဗစ်-၁၉	 နှင့်	 စစ်အာဏာ	
ေိမ်းမှု	 နှစ်ခုရပါင်း၏	 ေက်ရောက်မှုအား	 ထည့်ေွင်းစဉ်းစား	
ထားပါေည်	 (ပိုမိုအရေးစိတ်ရောအချက်များကို	 နည်းပညာ	
ဆိုင်ော	ရနာက်ဆက်တွဲစာတမ်းတွင်	ရဖာ်မပရပးထားပါေည်)။	

10	 https://www.reuters.com/article/myanmar-migrant-economy-idUSL8N2KU0K9

11	 UNICEF	နှင့်	ရဆွးရနွးရောအခါ	လက်ေှိ	လူမှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မှုအစီအစဉ်များ	(မိခင်နှင့်	၂	နှစ်ရအာက်	ကရလးများအား	ရငွရြကးရထာက်ပံ့မခင်းနှင့်	လူမှုရေးပင်စင်)	မှ	
ရငွရြကးရထာက်ပံ့မှုများအား	အေပ်ေားအစိုးေကို	 မဖုတ်ချလိုက်ေည့်အချနိ်မှစ၍	ေပ်နားထားရြကာင်း	ေိေပါေည်။	လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန	(DSW)	မှ	ဝန်ထမ်းအများစုေည်	
လူထုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ေှားမှုတွင်	 ပါဝင်ရနြကေမဖင့်	 လူမှုဝန်ထမ်း၊	 ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်	 မပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကကီးဌာနအရနမဖင့်	 အဆိုပါရထာက်ပံ့ရငွများကိစ္စ	
လုပ်ရဆာင်ေန်	ခက်ခဲရစခဲ့ေည်ဟု	ေိေပါေည်။	

1၂	 မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းအတွက်	အချက်အလက်ရကာက်ယူမှုများအား	၂၀၂၁	ခုနှစ်	ရမ/ဇွန်လတွင်	ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါေည်။	

1၃	 မမန်မာနိုင်ငံ၏	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းေည်	စားေုံးမှုကို	အရမခခံရြကာင်း	ေတိမပုေန်	အရေးကကီးပါေည်။	

1၄	 https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/covid-19-coup-d-etat-and-poverty-impact-on-myanmar.
html

အကျပ်အတည်းေည်	ယာယီမျှော	
မဖစ်လိမ့်မည်ဟု	ယူဆခဲ့ေည့်	ကိုဗစ်-
၁၉	ကပ်ရောဂါနှင့်	မတူေည့်အချက်မှာ	
လက်ေှိမြစ်နေါ်နနေည့် နိုင်ငံနေး 
အကျေ်အတည်းေည် အချနိ်ကာလအားမြင့် 
ေိုြိုေှည်ြကာပေီး အတိုင်းအတာအားမြင့် ေိုြို 
ကကီးြားမေင်းထန်ြညဟ်ု	ယူဆေပါေည်။	

8 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ဆင်းေဲနွြ်းေါးေူောခိုင်နှုန်း 

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုမှ	ထွက်ရပါ်လာရော	ေလေ်များကို	ပုံ	 (၁)	
တွင်	 တင်မပထားပါေည်။	 ပုံတွင်	 အထင်အေှား	 ရတွ့မမင်ေေည့်	
အတိုင်း	 ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုအတွက်	 မပင်ဆင်အေုံးမပု	
ထားရော	 ယူဆချက်များအေ	 အရမခခံအချက်အလက်များ	
(baseline	 data)	 (MLCS,	 2017)	 နှင့်	 နင်းယှဉ်ြကည့်ရောအခါ	
အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	 (ကိုဗစ်-၁၉	 နှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု)	
ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအား	 ၂၀	
ောခိုင်နှုန်း	 မမင့်တက်လာရစပါေည်။၁၅	 အတိအကျဆိုေလျှင်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည်	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်	 အရစာပိုင်းတွင်	 ၄၆.၃	
ောခိုင်နှုန်းအထိ	 ရောက်ေှိေွားမည်ဟု	 ခန့်မှန်းထားပါေည်။	

နလ့လာဆန်းစစ်ြှု ေလဒ်ြျား ၀၃
ဤနှုန်းေည်	 အဆိုးဆုံး	 မဖစ်နိုင်ရမခ	 (pessimistic	 scenario)	
ရပါ်အရမခခံ	 တွက်ချက်ထားေည့်	 မူလ	 ခန့်မှန်းချက်	 (UNDP,	
2021)	 ထက်	 အနည်းငယ်မျှ	 ပိုနည်းရနရော်လည်း	 များစွာ	
ကွာမခားမှု	 မေှိလှဘဲ	 နှစ်ောခိုင်နှုန်းမျှော	 ပိုနည်းမခင်း	 မဖစ်ပါ	
ေည်။	 တစ်နည်းဆိုရော်	 ပိုမိုတိကျရော	 အချက်အလက်များ	
အေုံးမပုထားေည့်	 ယခုဆန်းစစ်ရလ့လာချက်ေည်	 အရစာ	
ပိုင်းက	 အြကမ်းဖျင်း	 ခန့်မှန်းထားေည့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း	
နှစ်ဆတိုးလာမည်ဟူရော	 ခန့်မှန်းချက်အား	 ထပ်ရလာင်း	
အတည်မပုရပးခဲ့ဖပီး	ပိုမိုခိုင်မာရစခဲ့ပါေည်။၁၆

15	 ရနာက်ခံအရြကာင်းအောများနှင့်	ေလေ်အမပည့်အစုံကို	ကနဦးထုတ်ရဝထားေည့်	အစီေင်ခံစာ	(UNDP,	2021)	တွင်	ရလ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါေည်။	ထို့အမပင်	အဆိုပါေလေ်များတွင်	
ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါ၏	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအရပါ်	 ေက်ရောက်မှု၏	 အနိမ့်ဆုံးခန့်မှန်းတန်ဖိုး	 (lower	 bound)	 နှင့်	 အမမင့်ဆုံးခန့်မှန်းတန်ဖိုး	 (upper	 bound)	 နှစ်မျ ိုးစလုံး	
ပါဝင်ပါေည်။	တိုတိုတုတ်တုတ်နှင့်	 ေှင်းေှင်းလင်းလင်းမဖစ်ရစေန်အတွက်	ဤရနောတွင်	ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါ	ေက်ရောက်မှု၏	အမမင့်ဆုံးခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုော	ထည့်ေွင်း	
ရဖာ်မပရပးထားပါေည်။	လက်ရတွ့ဆန်းစစ်ရလ့လာမှု၏	အရေးစိတ်အချက်အလက်များအား	နည်းပညာဆိုင်ော	ရနာက်ဆက်တွဲစာတမ်းတွင်	ဖတ်ရှုနိုင်ပါေည်။	

1၆	 ထိုမျှမက	ဤရတွ့ေှိချက်ေည်	 World	 Bank	 (2021)	 မှ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	 ခန့်မှန်းချက်များနှင့်လည်း	 နီးစပ်မှု	 ေှိပါေည်။	 World	 Bank	 (2021)	 တွင်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	
(ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါနှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု)	 ၏	 ေက်ရောက်မှုရြကာင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	 နှစ်ဆတိုးလာမည်ဟုဆိုထားပါေည်။	 ေို့ရော်	 ဆန်းစစ်ရလ့လာောတွင်	
အေုံးမပုေည့်	 နည်းစနစ်များတွင်	 ကွာမခားချက်များေှိပါေည်။	 ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏	 ခန့်မှန်းချက်များေည်	 စားေုံးမှုစုစုရပါင်းတန်ဖိုး	 (consumption	 aggregate)	 အတွက်	
အစားထိုးကိန်းေှင်	 (proxy)	 အမဖစ်	 ေုံးစွဲနိုင်ရော	 ဝင်ရငွကို	 အေုံးမပုထားပါေည်။	 ထို့အတူ	 ယခုဆန်းစစ်ရလ့လာမှုတွင်	 အေုံးမပုထားေည့်	 ဝင်ရငွအမျ ိုးအစားများထက်	
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများ	(ဥပမာ	ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊	စိုက်ပျ ိုးရေး)	၏	ဝင်ရငွကျဆင်းမှုများကို	အေုံးမပုထားပါေည်။	

ေည်ညွှန်းချက်	-	MLCS,	2017	နှင့်	အစီေင်ခံစာရေးေားေူများ၏	ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ

ေုံ (၁) စစ်အာဏာေိြ်းြှုနြကာင့် ေိုြိုဆိုးေွားမေင်းထန်လာေည့် အကျေ်အတည်း၏ မြန်ြာနိုင်ငံ 
ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုနှုန်းအနေါ် ေက်နောက်ြှု (ောခိုင်နှုန်းမြင့်) 

MLCS	2017၊	
အရမခခံနင်းယှဉ်ချက်
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9မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ	 မြကာရေးမီက	 ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည့်	 ဆန်းစစ်	
ရလ့လာမှု၏ေလေ်များကို	 တင်မပထားရော	 မမန်မာ့စီးပွားရေး	
ရစာင့်ြကည့်အစီေင်ခံစာ၊	၂၀၂၁	ခုနှစ်	ဇူလိုင်လတွင်လည်း	ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှု	 နှစ်ဆတိုးလာမည်ဟူေည့်	 ခန့်မှန်းချက်ကို	 ရတွ့ေှိ	
ေမည်မဖစ်ေည်။	 “မမန်မာနိုင်ငံတွင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေည့်	 လူဦးရေ	
အချ ိုးအစားေည်	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်	 နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်က	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူ	 အချ ိုးအစားထက်	 နှစ်ဆရကျာ်တိုးလာဖွယ်	
ေှိေည်”	ဟု	ထိုအစီေင်ခံစာထဲတွင်ရဖာ်မပထားပါေည်။၁၇ 

နလးနထာင့်ကွက် (၁) အလွန်အြင်းဆင်းေဲနွြ်းေါးမခင်း
နိုင်ငံအဆင့် ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုြျဉ်းေည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ေထြေုံးလေတ်ေှိ ကျေ်တန်ြိုးမြင့်ဆိုလျှင် ၁,၅၉၀ ကျေ် ေှိေါေည်။ နိုင်ငံ
တကာဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုြျဉ်းေည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဝယ်ယူနိုင်ြှုစွြ်းအားအဆင့် (2011 PPP) အေ အနြေိကန်နဒါ်လာတန်ြိုးမြင့် 
အနြေိကန်နဒါ်လာ ၃.၆၀ ေှိေါေည်။ နိုင်ငံတကာဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရပါ်တွင်	အရမခခံ၍	တွက်ချက်လျှင်	မမန်မာနိုင်ငံ	လူဦးရေ	
၏	၁၉.၃	ောခိုင်နှုန်းေည်	ထိုမျဉ်းရအာက်ေို့	ရောက်ေှိရနဖပီး	နိုင်ငံအဆင့်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်	ရောက်ေှိရနေည့်	၂၄.၈	
ောခိုင်နှုန်းနှင့်လည်း	များစွာနီးစပ်မှုေှိပါေည်။	(ပုံ	ခ-၁)	

အလွန်အမင်းဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအား	တွက်ချက်ေန်အတွက်	နိုင်ငံတကာဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမဖစ်ေည့်	တစ်ေက်လျှင်	အရမေိကန်	
ရေါ်လာ	 ၁.၉၀	 (2011	 USD,	 PPP)	 ကို	 အေုံးမပုပါေည်။	 MLCS	 2017	 မှ	 ေလေ်များအေ	 မမန်မာနိုင်ငံ၏	 အလွန်အမင်း	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည်	၂	ောခိုင်နှုန်း	ေှိပါေည်	(ပုံ	ခ-၁	နှင့်	ခ-၂)။	နိုင်ငံများြကား	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများကို	နင်းယှဉ်နိုင်ေန်	
အတွက်	ရအာက်ပါတို့	လိုအပ်ပါေည်	-	(၁)	ညှိနင်းကိန်း	(adjustment	factor)	တစ်ခုမဖစ်ေည့်	ဝယ်ယူနိုင်မှုစွမ်းအားအဆင့်	
(Purchasing	 Power	 Parity	 -	 PPP)	 ကို	 အေုံးမပု၍	 ရနထိုင်မှုစေိတ်များအား	 နင်းယှဉ်နိုင်ရအာင်	 လုပ်ရဆာင်ေပါေည်။	
ဝင်ရငွအားလုံးကို	 နင်းယှဉ်နိုင်ရအာင်	လုပ်ရဆာင်ဖပီး	ယူနစ်တစ်ခုတည်းမဖင့်	 ရဖာ်မပမခင်း	 မဖစ်ေည်	 -	 (၂)	 နိုင်ငံတကာဆင်းေဲ
နွမ်းပါးမှုမျဉ်းတစ်ခုကိုလည်း	 ေတ်မှတ်ေပါေည်။	 ထိုမျဉ်းေည်	 နိုင်ငံများြကား	 နင်းယှဉ်နိုင်ေည့်	 ေတ်မှတ်ချက်များအမဖစ်	
ရမပာင်းလဲနိုင်ေမည်မဖစ်ပါေည်။	 (၂)	 အိမ်ရထာင်စုအေွယ်အစားနှင့်	 ချနိ်ညှိထားေည့်	 လူမှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံမှု	 စုစုရပါင်းတန်ဖိုး	
(welfare	 aggregate)	 (ဝင်ရငွ	 ေို့မဟုတ်	 စားေုံးမှု)	 တစ်ခု	 လိုအပ်ပါေည်။	 တွက်ချက်မှုများအေ	 မမန်မာနိုင်ငံတွင်	
အလွန်အမင်းဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်တွင်	 ၁၃.၉	 ောခိုင်နှုန်းအထိ	 မမင့်တက်ေွားမည်ဟု	 ခန့်မှန်းေဖပီး	
ဆယ်ောခိုင်နှုန်းရကျာ်	မမင့်တက်ေွားမခင်းပင်	မဖစ်ပါေည်။	

နိုင်ငံအဆင့်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းကို	အေုံးမပုကာ	ဆင်းေဲနွမ်းပါး	
မှုနှုန်းအား	ဆန်းစစ်ရလ့လာခဲ့ေည့်အမပင်	အလွန်အမင်း	ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှု	 (extreme	 poverty)	အရမခအရနကိုလည်း	ထည့်ေွင်း	
ဆန်းစစ်ခဲ့ပါေည်။	 အဆိုပါဆန်းစစ်ချက်ကို	 ရအာက်ပါ	
ရလးရထာင့်ကွက်	(၁)	အတွင်းတွင်	တင်မပရပးထားပါေည်။	
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ေုံ (ခ-၁)  နုိင်ငံအလုိက် နုိင်ငံတကာဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုြျဉ်းနအာက် နောက်ေိှနနနော လူဦးနေောခုိင်နှုန်းြျား 

အင်ေိုနီးေှား

နိုင်ငံတကာဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း	(USD	1.90	in	2011	PPP)

နိုင်ငံတကာဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း	(USD	3.20	in	2011	PPP)

မမန်မာ ဗီယက်နမ် ထိုင်း
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10 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ေုံ (ခ-၂)  အနြေိကန်နဒါ်လာ ၁.၉၀ (2011 PPP) နေါ်တွင် အနမခခံတွက်ချက်နော အလွန်အြင်း 
ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှု 

MLCS	2017	-	
အရမခခံနင်းယှဉ်ချက်

ကိုဗစ်-၁၉+	
စစ်အာဏာေိမ်းမှု

2.0

13.9

ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုကွာဟချက ်
(Poverty Gap)

ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူောခိုင်နှုန်း	 (Poverty	 headcount)	 ေည်	
ဆင်းေဲနွမ်းမှု၏	 ရှုရထာင့်တစ်ခုတည်းကိုော	 ရဖာ်မပရပးနိုင်ပါ	
ေည်။	 လက်ေှိမဖစ်ရပါ်ရနေည့်	 နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းေည်	
လူမှုဘဝ	 ဖူလုံမပည့်စုံမှုရပါ်	 မည်ေည့်အတိုင်းအတာအထိ	 ေက်	
ရောက်နိုင်မည်ဆိုေည်ကို	 ပိုမိုနားလည်	 ေိေှိနိုင်ေန်အတွက်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ကိုလည်း	 ရလ့လာခဲ့ပါေည်။	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၏	 အတိမ်	
အနက်ကို	 ရဖာ်မပနိုင်ဖပီး	 ယင်းေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ	
ပျမ်းမျှအကွာအရဝးမဖစ်ပါေည်။	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမခင်းမေှိေူများ	
ေည်	 ထိုမျဉ်းမှ	 ေုညအကွာအရဝးတွင်	 ေှိပါေည်။	 စံနည်း	
စနစ်ကို	အေုံးမပု၍	ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရောအခါတွင်	ကိုဗစ်-၁၉	
ကပ်ရောဂါနှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု	 နှစ်ခုရပါင်း	 ေက်ရောက်မှု	
ရြကာင့်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ေည်	၁၈.၅	ောခိုင်နှုန်းအထိ	
မမင့်တက်ေွားနိုင်ပါေည်(ပုံ-၂)။	 တစ်နည်းဆိုေရော်	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုနှင့်	 ယင်း၏	 နက််ရင်းမှုအတိုင်းအတာေည်	 ၂၀၀၅	
ခုနှစ်	 ရနာက်ပိုင်းတွင်	 မမမင်ရတွ့ေရတာ့ေည့်	 အဆင့်များေို့	
မပန်လည်ရောက်ေှိ	ေွားရတာ့မည့်အရမခအရန	မဖစ်ပါေည်။	

ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ေည်	 နိုင်ငံလူဦးရေတစ်ခုလုံး၏	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ော	 လိုရငွမပမှု	 (poverty	 deficit)	 ကို	

တိုင်းတာေည့်	 အတိုင်းအတာတစ်ခုမဖစ်ေည်။	 “ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
ဆိုင်ောလိုရငွမပမှု	 (poverty	 deficit)”	 ဟူေည့်	 အယူအဆတွင်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများအားလုံးကို	 ဆင်းေဲတွင်းမှ	 ဆွဲတင်နိုင်ေန်	
အတွက်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများကိုော	 ေီးေန့်ရေွးချယ်၍	
ရငွရြကးရထာက်ပံ့ရပးနိုင်ေန်	 လိုအပ်မည့်အေင်းအမမစ်များကို	
ထည့်ေွင်းစဉ်းစားမခင်းမဖစ်ေည်။	ထို့ရြကာင့်အေစ်တိုးလာေည့်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများအား	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း၏	 အထက်ေို့	
မပန်လည်ရောက်ေှိရအာင်	 လုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်ေန်အတွက်အေင်း	
အမမစ်ရမမာက်များစွာ	 လိုအပ်မည်မဖစ်ေည်။	 ပုံ	 (၃)	 တွင်	
မပေထားေည့်အတိုင်း	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများကိုော	 ေီးေန့်	
ရေွးချယ်၍	 ရငွရြကးရထာက်ပံ့မှုများ	 မပုလုပ်ရပးေန်လိုအပ်မည့်	
စုစုရပါင်း	 အေင်းအမမစ်ပမာဏေည်	 GDP	 ၏	 ၄.၅	 ောခိုင်နှုန်း	
ေှိမည်မဖစ်ေည်။	 ဤပမာဏေည်	 ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါ	
မတိုင်မီက	လူမှုရေးကူညီရထာက်ပံ့မှုများအတွက်	အေုံးမပုေည့်	
ပမာဏထက်	 များစွာမမင့်မားရနပါေည်။၁၈	 ပကတိတန်ဖိုးအေ	
ဆိုလျှင်	ဤပမာဏေည်	 အရမေိကန်	 ရေါ်လာ	 ၃.၅	ဘီလျှေံှိဖပီး	
နိုင်ငံတကာ	 အလှူေှင်အေိုင်းအဝိုင်းအရနမဖင့်	 မမန်မာနိုင်ငံ	
အတွက်	 ၎င်းတို့၏	 ကူညီပံ့ပိုးမှုများတွင်	 ထည့်ေွင်းစဉ်းစား	
ရပးေန်	 လိုအပ်ေည့်	 အလွန်ကကီးမားရော	 ရငွရြကးပမာဏပင်	
မဖစ်ပါေည်။	

18	 စံနည်းစနစ်များကို	အေုံးမပု၍	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်၊	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့်	နိုင်ငံ၏	စုစုရပါင်းလူဦးရေတို့ကို	ရမမှာက်မခင်းမဖင့်	လိုအပ်ေည့်	စုစုရပါင်းအေင်းအမမစ်	
ပမာဏအား	တွက်ချက်ေေှိပါေည်။	

11မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ေည်ညွှန်းချက်	-	MLCS,	2017	နှင့်	အစီေင်ခံစာရေးေားေူများ၏	ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ	

ေုံ (၂) မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုကွာဟချက်အနေါ် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် စစ်အာဏာေိြ်းြှုတို့ 
နေါင်းစေ်ေက်နောက်ြှု (ောခိုင်နှုန်းမြင့်) 

၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇ ၂၀၂၂	(ခန့်မှန်းချက်)
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ေည်ညွှန်းချက်	-	ASPIRE	dataset၊	MLCS	2017၊	ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖဖိုးမှုညွှန်ကိန်းများနှင့်	အစီေင်ခံစာရေး	ေားေူများ၏	ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ	

ေုံ (၃)  လူြှုနေးကူညီနထာက်ေံ့ြှုြျားအတွက် အေုံးစေိတ် (ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်နောဂါြတိုင်ြီ) နှင့် 
အေစ်တိုးလာနော ဆင်းေဲနွြ်းေါးေူြျားအား ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုြျဉ်းအထက်ေို့ ဆွဲတင်နေးေန် 
လိုအေ်ေည့် နငွေြာဏ၊ GDP ၏ ောခိုင်နှုန်းမြင့်
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12 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ပြို့မေ/နကျးလက်နဒေြျား၊ ကနလးြျားနှင့် အြျ ိုးေြီး ဦးနဆာင်နော 
အိြ်နထာင်စုြျား၏ ကွာမခားချက်ြျား 

အမပင်	 ဤအကျပ်အတည်းနှစ်ခုေည်	 ရနာင်မျ ိုးဆက်	
တစ်ဆက်လုံး၏	 ကကီးမားရော	 အစိတ်အပိုင်းအား	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	 ေံေောဝဲြေဃမှ	 မလွတ်ရမမာက်နိုင်ဘဲ	
ေှိရနရစမည်ဟူေည့်	 အယူအဆအား	 အတည်မပုရပး	
လိုက်မခင်းမဖစ်ပါေည်။	

(၃)	 အမျ ိုးေမီးဦးရဆာင်ရော	အိမ်ရထာင်စုများေည်	ထိခိုက်	
လွယ်ရြကာင်း	 ခိုင်လုံရော	 အချက်အလက်၊	 အရထာက်	
အထားများေှိထားဖပီး	 မဖစ်ပါေည်။	ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု	
အေလည်း	 အမျ ိုးေမီး	 ဦးရဆာင်ရော	 အိမ်ရထာင်စုများ	
ေည်	 နိုင်ငံအဆင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်တွင်	
ရနထိုင်ေနိုင်ရမခ	 ပိုများပါေည်။၂၁	 အမျ ိုးေမီးအလုပ်	
လက်မဲ့နှုန်းနှင့်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများ	မမင့်တက်လာမှုနှင့်	
ရနာက်ဆက်တွဲ	 ဆင်းေဲချ ို ့တဲ့မှုများကို	 ေင်ဆိုင်ရနေေည့်	
အရမခအရနတွင်	 ကျားမတန်းတူညီမျှရေးနှင့်	 အမျ ိုးေမီး	
စွမ်းရဆာင်ေည်	 မမှင့်တင်ရေး	 ပန်းတိုင်များ	 မပည့်မီနိုင်မှု	
အလားအလာ	 ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းေွားမည်	 ဆိုေည်မှာ	
မငင်းဆန်၍	 မေဘဲ	 SDG	 ပန်းတိုင်များအားလုံးအရပါ်တွင်	
လည်း	 ဆိုးကျ ိုးများ	 ဆင့်ပွားေက်ရောက်မှု	 ေှိလာမည်	
မဖစ်ပါေည်။	

အထက်ရဖာ်မပပါ	 ရတွ့ေှိချက်များအမပင်	 MLCS	 2017	
စစ်တမ်းေည်	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီး	 အဆင့်ကိုလည်း	
ကိုယ်စားမပုနိုင်ေမဖင့်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
နှုန်းများအရပါ်	 ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုအား	 မပည်နယ်/တိုင်း	
ရေေကကီးအဆင့်အတွက်လည်း	 ဆန်းစစ်ရလ့လာနိုင်ခဲ့ပါေည်။	
ဤဆန်းစစ်ရလ့လာမှု၏	 ေလေ်များကို	 ပုံ(၄)တွင်	 တင်မပရပး	
ထားပါေည်။	 ပထမရတွ့ေှိချက်မှာ	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	
ေက်ရောက်မှုအား	 ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရောအခါတွင်လည်း	
(MLCS	 2017	 စစ်တမ်းအေ)	 အဆင်းေဲအနွမ်းပါးဆုံး	 မပည်နယ်/	
တိုင်းရေေကကီးများေည်	 ထိုအရမခအရနအတိုင်း	 ဆက်လက်	
ေှိရနဦးမည်မဖစ်ေည်။	 အတိအကျဆိုေလျှင်	 ချင်းမပည်နယ်ေှိ	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည်	 ၇၁.၅	 ောခိုင်နှုန်းအထိ	 မမင့်တက်ေွား	
မည်ဟု	 ခန့်မှန်းေဖပီး	 ယင်းရနာက်တွင်	 ေခိုင်မပည်နယ်	 (၆၃.၆	
ောခိုင်နှုန်း)ေည်	 ေုတိယအဆင်းေဲဆုံး	 မဖစ်ပါေည်။	 ရနာက်ထပ်	
ရတွ့ေှိချက်မှာ	 ေန်ကုန်နှင့်	 မန္တရလးကဲ့ေို့ရော	 မပည်နယ်/တိုင်း	
ရေေကကီးများတွင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည်	 ေိေိောော	
မမင့်တက်လာမည်မဖစ်ေည်။	 ေန်ကုန်နှင့်	 မန္တရလးတွင်	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးေူောခိုင်နှုန်းေည်	ေုံးဆတိုးလာမည်ဟု	ခန့်မှန်းပါေည်။	
ဤေည်မှာ	 ဖမို့မပရေေများ	 (ဥပမာ	 ေန်ကုန်၊	 မန္တရလး)တွင်	
အများဆုံးတည်ေှိြကေည့်	 အရေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	
အရပါ်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	 ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှု၏	

အရေးစိတ်	 ဆက်လက်ဆန်းစစ်ရလ့လာရောအခါ	 အကျပ်	
အတည်းနှစ်ခု	 ရပါင်းစပ်ကျရောက်မှုေည်	 နဂိုမူလ	 တည်ေှိ	
ရနေည့်	 ထိခိုက်လွယ်မှုအချ ို ့ကို	 ပိုမိုမမင့်မားလာရစရြကာင်း	
ရတွ့ေှိေပါေည်။	

(၁)		 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းအနီးတွင်	ရောက်ေိှရနေည့်	အိမ်ရထာင်	
စုများ	 (near	 poor	 households)	 တွင်	 အများစုေည်	
ဖမို့မပရေေမှ	 အိမ်ရထာင်စုများမဖစ်ရနေည့်အတွက်	
အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	 ကျန်းမာရေးနှင့်	 ဝင်ရငွဆုံးရှုံးမှု	
အရပါ်	 လက်ငင်းေက်ရောက်မှုများက	 ထိုအိမ်ရထာင်စု	
အများအမပားအား	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းရအာက်ေို့	 ရောက်	
ေှိရအာင်	 တွန်းချခဲ့ပါေည်။	 ထို့အမပင်	 (နှစ်ထပ်ကွမ်း	
အကျပ်အတည်းရြကာင့်	 အထိခိုက်ဆုံး	 မဖစ်ရော)	
အရေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုေည်	 ဖမို့မပရေေ	
များတွင်	 တည်ေှိရနေည့်အချက်ကလည်း	 ဤရတွ့ေှိ	
ချက်ကို	 ပိုမိုခိုင်လုံရစခဲ့ပါေည်။	 ရလ့လာဆန်းစစ်မှုမှ	
ေေှိလာေည့်	 အမျ ိုးအစားအုပ်စုအလိုက်	 ခွဲမခားထားရော	
အချက်အလက်များအေ	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုအရပါ်	 ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုကို	 ထည့်ေွင်း	
စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင်	 ဖမို့မပဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည်	ေုံးဆ	
ရကျာ်တိုးလာမည်မဖစ်ရြကာင်း	 ရတွ့ေှိေပါေည်	 (၂၀၁၇	
ခုနှစ်တွင်	 ၁၁.၃	 ောခိုင်နှုန်းေှိောမှ	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	
ရပါင်း	 ေက်ရောက်မှုရြကာင့်	 ၃၇.၂	 ောခိုင်နှုန်း	 မဖစ်လာ	
မည်)။	 ဤေည်မှာ	 ဖမို့မပရေေများတွင်	 အများဆုံးတည်	
ေှိရနေည့်	 လယ်ယာနှင့်	 မေက်ဆိုင်ရော	 အရေးစား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရပါ်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	
ကကီးမားရော	 ေက်ရောက်မှုရြကာင့်	 မဖစ်ရပါ်လာရော	
တိုက်ရိုက်ေလေ်တစ်ခုပင်	မဖစ်ပါေည်။၁၉ 

(၂)	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	 ေက်ရောက်မှုကို	 ထည့်ေွင်း	
စဉ်းစားရောအခါတွင်လည်း	 မမန်မာနိုင်ငံတွင်	 ကရလး	
ေူငယ်ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	ရယဘုယျ	ဆင်းေဲနွမ်းမှုထက်	
ပိုမိုမမင့်မားရနဆဲမဖစ်ဖပီး	 ထပ်မံတိုးလာဦးမည်ဟု	 ခန့်မှန်း	
ေပါေည်။၂၀	 ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအေ	 မမန်မာနိုင်ငံေှိ	
ကရလးများ၏	 ထက်ဝက်ခန့်ေည်	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်တွင်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးေည့်	 အရမခအရနတွင်ရနထိုင်ြကေမည်ဟု	
ရတွ့ေှိေပါေည်။	 ဤေည်မှာ	 မမန်မာနိုင်ငံတွင်	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးရောမိဘများမှ	 ရမွးဖွားလာရော	 ကရလးများ	
ေည်	ဆက်လက်ဆင်းေဲနွမ်းပါးရနဦးမည်မဖစ်ေည့်	ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုကို	 မျ ိုးဆက်ေစ်များေို့	 လက်ဆင့်ကမ်းမခင်း	
မဖစ်စဉ်	 (intergenerational	 transmission	 of	 poverty)	
အား	 ဆက်လက်တည်ဖမဲရစလိမ့်မည်ဟူေည့်	 အယူအဆ	

19	 https://www.cebm.net/covid-19/what-impacts-are-emerging-from-covid-19-for-urban-futures/	

20	 https://www.unicef.org/myanmar/reports/overcoming-child-poverty-myanmar	

21	 https://www.researchgate.net/publication/322172667_Household_shocks_and_coping_mechanism_evidence_from_Sub-Saharan_Africa

13မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



တိုက်ရိုက်	အကျ ိုးေလေ်တစ်ခု	 မဖစ်နိုင်ပါေည်။၂၂	ရနာက်ဆက်တွဲ	
စာတမ်းပါ	 ပုံ	 (က-၁)	 တွင်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	 ရပါင်းစပ်	
ေက်ရောက်မှု၏	 ေလေ်မဖစ်ေည့်	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီး	
တစ်ခုချင်းစီမှ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူအရေအတွက်	 စုစုရပါင်းများကို	
ရဖာ်မပထားပါေည်။	 ပုံတွင်	 ရတွ့မမင်ေေည့်အတိုင်း	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးေူ	 အရေအတွက်အများဆုံးကို	 ဧောဝတီတိုင်းရေေကကီး	
တွင်	 ရတွ့ေမည်မဖစ်ဖပီး	 ယင်းရနာက်တွင်	 ေန်ကုန်နှင့်	 စစ်ကိုင်း	
တိုင်းရေေကကီးတို့	 လိုက်ပါေည်။	 ထိုပကတိ	 ကိန်းဂဏန်းများ	
ေည်	 ေက်ဆိုင်ော	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးများေှိ	 စုစုရပါင်း	
လူဦးရေရပါ်တွင်လည်း	 မူတည်ရနရြကာင်း	 ေတိချပ်ေင့်ပါ	
ေည်။	

မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးအလိုက်	 ခွဲမခားထားရော	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုကွာဟချက်	 (poverty	 gap)	 ဆိုင်ော	 အချက်အလက်	
များ	 (ပုံ	 ၅)	ကို	ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရောအခါ	အထက်ပါ	 ရတွ့ေှိ	
ချက်များေည်	 ပို၍	 ခိုင်မာလာပါေည်။	 ပုံတွင်	 အထင်အေှား	
ရတွ့မမင်ေေည့်အတိုင်း	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ေည်	ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးေူောခိုင်နှုန်း	 အမမင့်မားဆုံးရော	 မပည်နယ်တိုင်းရေေ	
ကကီးများ	 (ဥပမာ	 ချင်း)တွင်	 အမမင့်မားဆုံး	 မဖစ်ရနပါေည်။	
ရေှ့ပိုင်းတွင်	တင်မပခဲ့ေည့်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူောခိုင်နှုန်း	ဆန်းစစ်	

22	 အထူးေမဖင့်	 ေန်ကုန်တွင်	 လုံခခုံရေးအရမခအရန	 ပိုမိုဆိုးေွားလာမှုနှင့်အတူ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအရမခအရနေည်	 ပိုမိုဆိုးေွားလာခဲ့ပါေည်။	 The	 Economist	 ၏	 ရဘးကင်း	
လုံခခုံရော	ဖမို့ကကီးများဆိုင်ော	အညွှန်းကိန်း	(Safe	Cities	Index)	တွင်	ေန်ကုန်ေည်	ရအာက်ဆုံး	(၆၀/၆၀)	တွင်	ရောက်ေှိရနဖပီး	ဗင်နီဇွဲလားမှ	ခောကက်စ်နှင့်	နိုင်ဂျးီေီးယားမှ	
ရလးရဂါ့စ်	ကဲ့ေို့ရော	ဖမို့ကကီးများ၏	ရနာက်ေို့ပင်	ရောက်ေှိေွားဖပီ	မဖစ်ပါေည်။	

ရလ့လာချက်ေလေ်များနှင့်	 ကိုက်ညီဖပီး	 ပို၍အရေးကကီးေည့်	
အချက်မှာ	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ေည်	 ေန်ကုန်နှင့်မန္တရလး	
ကဲ့ေို့ရော	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးများတွင်	 ပိုမိုမမင့်တက်	
လာဖွယ်	 ေှိရနေမဖင့်	 လူရပါင်းများစွာအား	 ပို၍နက်ရင်းရော	
ဆင်းေဲတွင်းေို့	 ကျရောက်ရစမည်	 မဖစ်ပါေည်။	 ထို့အမပင်	
အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	 ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုရြကာင့်	 အေစ်	
တိုးလာရော	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများ၏	 ပကတိကိန်းဂဏန်း	
အရေအတွက်အေ	ထိုေူများအား	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းအထက်ေို့	
ရောက်ေှိရအာင်	 ဆွဲတင်ရပးနိုင်ေန်	 လိုအပ်ေည့်	 လူမှုရေး	
ရထာက်ပံ့ရငွပမာဏများေည်	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးြကား	
ကွာမခားမှုေှိမည်	မဖစ်ပါေည်။	ပိုမိုတိကျစွာ	ရဖာ်မပေလျှင်	ေန်ကုန်	
တိုင်းရေေကကီး	 ကဲ့ေို့ရော	 ရနောမျ ိုးတွင်	 အေစ်တိုးလာရော	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများအား	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း	 အထက်ေို့	
ဆွဲတင်ေန်အတွက်	 လူမှုရေးရထာက်ပံ့ရငွ	 တစ်နှစ်လျှင်	
အရမေိကန်ရေါ်လာေန်း	 ၅၀၀	 နီးပါး	 လိုအပ်မည်မဖစ်ေည်	
(ရနာက်ဆက်တွဲစာတမ်းပါ	 ဇယား	 က-၂	 ကို	 ြကည့်ပါ)။	
အလားတူပင်	စစ်ကုိင်းနှင့်	မန္တရလးတုိင်းရေေကကီးများက့ဲေ့ုိရော	
ရနောများတွင်လည်း	 များမပားေည့်	 ရထာက်ပံ့ရငွပမာဏများ	
လိုအပ်မည်မဖစ်ပါေည်။
 

ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုေည် ေန်ကုန်နှင့် ြန္တနလးကဲ့ေို့ရော	
မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးများတွင်	ေိေိောော 
တိုးလာြည်မြစ်ပေီး ဆင်းေဲနွြ်းေူ ောခိုင်နှုန်းေည် 
ေုံးဆမြစ်လာြညဟ်ု	ခန့်မှန်းပါေည်။	ဤေည်မှာ	
ဖမို့မပရေေများတွင်	အများဆုံး	တည်ေှိေည့်	
အရေးစားစီးပွားရေး	လုပ်ငန်းများအရပါ်	
အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှု၏	
တိုက်ရိုက်အကျ ိုးဆက်	မဖစ်နိုင်ပါေည်။	

14 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 
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ေုံ (၄)  မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဆင်းေဲနွြ်းေါးေူောခိုင်နှုန်းအနေါ် အကျေ်အတည်းနှစ်ခု (ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်နောဂါနှင့် 
စစ်အာဏာေိြ်းြှု) နေါင်းစေ်ေက်နောက်ြှု၊ မေည်နယ်/တိုင်းနဒေကကီးအလိုက် နြာ်မေထားမခင်း 

ေုံ (၅)  မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုကွာဟချက်အနေါ် အကျေ်အတည်းနှစ်ခု (ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်နောဂါနှင့် 
စစ်အာဏာေိြ်းြှု) နေါင်းစေ်ေက်နောက်ြှု၊ မေည်နယ်/တိုင်းနဒေကကီးအလိုက် နြာ်မေထားမခင်း၊

15မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	 အကျ ိုးဆက်မဖစ်ေည့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
နှုန်းများ	 မမင့်တက်လာမှု၏	 ေက်ရောက်မှုများကို	 လာမည့်နှစ်	
အနည်းငယ်အတွင်း	 မမင်ရတွ့လာေဖွယ်ေှိဖပီး	 ရနာင်မျ ိုးဆက်၏	
လူေားအေင်းအနှီး	 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအရပါ်	 ထိခိုက်ရစမည်	
မဖစ်ေည်။	 ယင်းေည်	 မမန်မာနိုင်ငံ၏	 ရေေှည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု	
အလားအလာအရပါ်	 အလွန်တောကကီးမားရော	 အကျ ိုး	
ေက်ရောက်မှုေှိမည်မဖစ်ေည်။	 အစီေင်ခံစာ၏	 ဤအပိုင်းတွင်	
ဘဝစက်ဝန်း၏	 အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုးေှိ	 လူေားအေင်းအနှီးအရပါ်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၏	 ေက်ရောက်နိုင်ရမခများအား	 အကျဉ်းချုပ်	
ရလ့လာတင်မပထားပါေည်။	 ပထမဦးစွာ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၏	
အာဟာေရပါ်	 ေက်ရောက်မှုအား	 ဦးစွာတင်မပမည်မဖစ်ဖပီး	
ရနာက်ပိုင်းတွင်	ကျန်းမာရေးနှင့်	ပညာရေးအရပါ်	ေက်ရောက်မှု	
များကို	ဆက်လက်တင်မပေွားမည်မဖစ်ေည်။	

အာဟာေ
ယခင်က	 ရဆာင်ေွက်ထားရော	 ေုရတေနစာေွက်စာတမ်း၊	
စာအုပ်များတွင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှင့်	 အစာအာဟာေချ ို ့တဲ့မှု	
ရြကာင့်	မဖစ်ရပါ်လာရော	ေလေ်များ	(ဥပမာ	ပုညှက်မခင်း)	ြကား	
ဆက်နွှယ်ရနမှုအား	 အခိုင်အမာေက်ရေမပထားဖပီးပါေည်။	
အထူးေမဖင့်	 ဝင်ရငွနည်းတိုင်းမပည်နှင့်	 ဝင်ရငွအလယ်အလတ်	
တိုင်းမပည်များမှအရထာက်အထားများအေ	ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဉ်၂၃	

နှင့်	 ရမွးဖွားဖပီး	 ပထမ	 ၂၄	 လတာကာလ၂၄	 ေည်	 ပုညှက်မခင်း	
(stunting)	 ကို	 ကာကွယ်ေန်	 အရေးအကကီးဆုံးအချနိ်များ	
မဖစ်ရြကာင်း	 ေိေှိေပါေည်။	 ထို့အမပင်	 အေစ်ရတွ့ေှိေရော	
အရထာက်အထားများအေ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	 အေက်(၅)

မြင့်တက်လာနော 
ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှု၏ လူေား 

နှစ်အေွယ်အထိ	 ဦးရနှာက်စွမ်းေည်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	 ရနှာင့်ရနှးမခင်းနှင့်	
ဆက်နွှယ်ရနရြကာင်း	 ရတွ့ေှိေေမဖင့်၂၅	 အနည်းဆုံး	 အေက်	
(၅)	 နှစ်အေွယ်အထိ	 စီးပွားရေးဆိုင်ောဆိုးကျ ိုးများရြကာင့်	
အလွယ်တကူ	 ထိခိုက်နိုင်ရြကာင်း	 မပေရနပါေည်။	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုေည်	 ပုညှက်မခင်းကို	 မဖစ်ရစေည့်	 အရမခအရန	
အချ ို ့အား	ဖန်တီးရပးပါေည်။	ထိုအရမခအရနများထဲတွင်	အဏု	
အာဟာေဓာတ်	 ကကယ်ဝရော	 အစားအစာများ	 လုံရလာက်စွာ	
မစားေုံးနိုင်မခင်း၊	 စားေုံးေည့်	 အစားအစာများတွင်	 အာဟာေ	
စုံလင်မျှတစွာ	 ပါဝင်မှုမေှိမခင်းနှင့်	 အစားနပ်မှန်ရအာင်	 မစား	
ေမခင်းတို့	ပါဝင်ပါေည်။၂၆

 
မမန်မာနိုင်ငံတွင်	 ထိုအရမခအရနအချ ို ့ကို	 စတင်ရတွ့ေှိလာေဖပီ	
မဖစ်ေည်။	 မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်	 စစ်တမ်း	 (၂၀၂၁)	 မှ	
အချက်အလက်များအေ	 အစားရလျှာ့စားေည့်	 အိမ်ရထာင်စု	
များေည်	 တိုးလာရြကာင်း	 ရတွ့ေှိေပါေည်။၂၇	 အတိအကျ	
ဆိုေလျှင်	 အစားရလျှာ့စားမခင်းအား	 ဖမို့မပရေေများနှင့်	 ကိုဗစ်-
၁၉	 ဆိုင်ော	 ကန့်ေတ်ချက်များ	 စတင်ဖပီးရနာက်ပိုင်း	 အလုပ်	
အကိုင်	 ဆုံးရှုံးေေည့်/	 လုပ်ကိုင်ရနရော	 ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအား	
ေပ်ဆိုင်းခဲ့ေေည့်ေူတစ်ဦး	 ေှိရနေည့်	 အိမ်ရထာင်စုများတွင်	
ပို၍	 ရတွ့ေပါေည်။	 ထိုအရြကာင်းအချက်များ	 အမပန်အလှန်	
ေက်ရောက်မှုေည်	အာဟာေချ ို ့တဲ့မခင်း	ဆိုင်ောညွှန်ကိန်းများ၂၈ 
ကို	 မမင့်တက်လာရစနိုင်ပါေည်။	 DHS	 (2015)	 စစ်တမ်းမှ	
အရမခခံအချက်အလက်များ	(baseline	data)အေ	ဆင်းေဲနွမ်းပါး	
ေူများြကားတွင်	 အာဟာေချ ို ့တဲ့မခင်းဆိုင်ော	 ညွှန်ကိန်းများ	
ေည်	မူလကတည်းကပင်	မမင့်မားလျက်	ေှိရနပါေည်။	(ပုံ	၆)	

23	 https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-14-58

24	 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23746772/

25	 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60032-4/fulltext

26	 https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/nutrition-eng.pdf

27	 မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းမှ	ရမးခွန်းများေည်	ကရလးများအရြကာင်းကိုော	ရမးမမန်းမခင်းမဟုတ်ဘဲ	အိမ်ရထာင်စုတစ်စုလုံးအတွက်	ရမးမမန်းမခင်းမဖစ်ေည့်တိုင်	
ကရလးများေည်လည်း	အစားရလျှာ့စားေလိမ့်မည်ဟု	ယူဆပါေည်။	

28	 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027795361000537X

အေင်းအနှီးအနေါ် ေက်နောက်နိုင်နမခနှင့် 
ေက်နောက်ေုံနည်းလြ်းြျား 

၀၄
16 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



အေပ်ပုမခင်းနှင့်	 ပိန်လှီမခင်း	 (wasting)	 များကတစ်ဖန်	 ဘာော	
စကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်	 မမင်ေိမှုစွမ်းေည်	 နိမ့်ပါးမခင်းနှင့်	
ဆက်နွှယ်ရနမပန်ပါေည်။၂၉	 အေပ်ပုမခင်းနှင့်	 ဖွံ့ဖဖိုးမှု	 ရနာက်ကျ	
မခင်းများြကား	 ဆက်နွှယ်မှုအား	 အိန္ဒိယ၊	 အင်ေိုနီးေှား၊	 ပီရူးနှင့်	
ဆီနီရဂါနိုင်ငံများမှ	 အေက်	 ၃	 လနှင့်	 ၂၃	 လ	 ြကား	 ကရလး	
များတွင်	ရလ့လာရတွ့ေှိခဲ့ေဖပီး	မဖစ်ေည်။၃၀

ေညာနေး 
ထုတ်ရဝထားေည့်	 ေုရတေနစာေွက်စာတမ်း၊	 စာအုပ်များ	
အေ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	 မမင့်တက်လာမခင်းေည်	 မိခင်များ၏	
ပညာေည်နိမ့်ကျမှု၊	 မိခင်များ	 စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်	 စိတ်ဓာတ်ကျမှု	
များမပားလာမှု၊၃၁ ၃၂	ရနအိမ်တွင်	ကရလးများ၏ဉာဏ်ေည်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	
အတွက်	 နှိုးဆွလှုံ့ရဆာ်ရပးနိုင်စွမ်းနည်းပါးမှု၃၃တို့နှင့်	 ေွန်တွဲရန	
ရြကာင်း	 ေိေှိေပါေည်။	 ထိုအမပင်	 ဝင်ရငွကို	 ထိခိုက်ရစရော	
ရဘးေုက္ခတစ်ခုနှင့်	 ကကုံရတွ့ေရောအခါ	 အချ ို ့အိမ်ရထာင်စု	

များေည်	 အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွမဖည့်ဆည်းောတွင်	 အကူအညီ	
ေေှိနိုင်ေန်	 ကရလးများကို	 ရကျာင်းထုတ်တတ်ရြကာင်းလည်း	
ရတွ့ေှိေပါေည်။၃၄	 ရေှ့အပိုင်းတွင်	 အရေးစိတ်တင်မပခဲ့ေည့်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	 ကရလးများ၏	 ဦးရနှာက်စွမ်းေည်၊	
ေိမမင်မှုစွမ်းေည်များ	 ဖွံ့ဖဖိုးမှုအရပါ်	 ေက်ရောက်မှုအမပင်	
အထက်ရဖာ်မပပါ	 အရြကာင်းအချက်များ	 ရပါင်းစု၍	 ပညာရေး	
ေလေ်များကို	 ထိခိုက်ရစနိုင်ရြကာင်း	 ေုံးေပ်ရတွ့ေှိေပါေည်။၃၅ 
နိုင်ငံစုံတွင်	 ရဆာင်ေွက်ခဲ့ရော	 ရလ့လာမှုများမှ	 အရထာက်	
အထားများအား	 ဥပမာအမဖစ်	 တင်မပေလျှင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
၁၀	 ောခိုင်နှုန်း	 တိုးလာတိုင်း	 ကရလးများ၏	 မူလတန်းအဆင့်မှ	
ရနာက်ဆုံးအတန်းေို့	 တက်ရောက်နိုင်မှုေည်	 ၆.၄	 ောခိုင်နှုန်း	
ကျဆင်းေွားပါေည်။၃၆

ရဆာင်ေွက်ထားေည့်	 ေုရတေနများမှ	 များမပားမပည့်စုံေည့်	
အရထာက်အထားများရပါ်တွင်	အရမခခံ၍	 မမန်မာနိုင်ငံ၏	အရမခ	
အရနကို	 ရလ့လာေုံးေပ်ြကည့်နိုင်ပါေည်။	 မမန်မာနိုင်ငံတွင်	

29	 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21676102/

30	 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21676102/

31	 https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.53.100901.135233

32	 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12792663/

33	 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8929

34	 https://www.researchgate.net/publication/333654047_Hit_and_Run_Income_Shocks_and_School_Dropouts_in_Latin_America

35	 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8929

36	 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60032-4/fulltext
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ေုံ (၆)  မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အာဟာေချ ို ့တဲ့ြှု ညွှန်ကိန်းြျား၊ အေက် (၅) နှစ်နအာက် ကနလးြျား၊ လူဦးနေအား 
ချြ်းောကကယ်ဝြှုအလိုက် အညီအြျှ ေိုင်းမခားထားနော ငါးစိတ်ေိုင်းြျားအလိုက် ောခိုင်နှုန်းမြင့် 
နြာ်မေမခင်း 

17မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ေည်ညွှန်းချက်	-	MLCS,	2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

မူလတန်း အလယ်တန်း အထက်တန်း

37	 UNICEF	မမန်မာ	လူေားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုအရမခအရန	အစီေင်ခံစာအမှတ်	5	–	2021	

38	 https://news.un.org/en/story/2020/10/1074602

39	 https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210601-myanmar-teachers-and-students-defy-junta-as-schools-reopen

မေင်မရနေ	 မူလတန်းပညာရေးစနစ်	 ေှိရနမခင်းရြကာင့်	 ၂၀၁၇	
ခုနှစ်တွင်	 မူလတန်းရကျာင်းအပ်နှံမှုနှုန်းေည်	 ောနှုန်းမပည့်နီးပါး	
ေှိခဲ့ပါေည်	 (ပုံ-၇)။	 ေို့ရော်	 အလယ်တန်းနှင့်	 အထက်တန်း	
အဆင့်	 ရကျာင်းအပ်နှံမှုနှုန်းများမှာမူ	 များစွာပို၍	 နည်းပါးရနပါ	
ေည်။	 အထူးေမဖင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးရောကရလးများ၏	ထက်ဝက်	
ကော	 အလယ်တန်းရကျာင်းအပ်နှံမှုေှိဖပီး	 အထက်တန်းအဆင့်	
တွင်မူ	 ငါးပုံတစ်ပုံော	 ရကျာင်းအပ်နှံြကပါေည်။	 မမင့်တက်	
လာရော	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများရြကာင့်	 အထက်ရဖာ်မပပါ	
ရကျာင်းအပ်နှံမှုနှုန်းများေည်	 ထို့ထက်ပို၍ပင်	 နည်းပါးေွား	
နိုင်ရမခေှိရနပါေည်။	 ထို့အမပင်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှုရြကာင့်	
မဖစ်ရပါ်လာေည့်	 လုံခခုံရေးဆိုင်ော	 စိန်ရခါ်မှုများက	 အရမခ	
အရနကို	ပိုဆိုးရစပါေည်။	မြကာမီက	လူများ၏	ရမပာမပချက်များ	
အေ	 အရြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုး	 ရပါင်းစပ်၍	 ရကျာင်းအပ်နှံမှုနှင့်	
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုများ	 နည်းပါးလျက်ေှိဖပီး	 မိဘများက	

ကရလးများ၏	ရဘးကင်းရေး၊	လုံခခုံရေးအတွက်	စိုးေိမ်ပူပန်မခင်း	
ကလည်း	အရြကာင်းတစ်ခုမဖစ်ရြကာင်း	ေိေပါေည်။၃၇	ရကျာင်း	
များေက်ေှည်ပိတ်ထားေေည့်	 နှစ်တစ်နှစ်အား	 ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့	
ေချနိ်တွင်	ထိုအရမခအရနများ	 ရပါ်ရပါက်လာေမခင်း	 မဖစ်ပါေည်။	
ရောဂါကူးစက်နိုင်ရမခကို	 ရလျှာ့ချ၍	 ရကျာင်းများ	 မပန်ဖွင့်နိုင်ေန်	
ကကိုးစားခဲ့ရော်လည်း	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်	 နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်	 ကိုဗစ်-၁၉	
ေုတိယလင်း	 စတင်လာမခင်းရြကာင့်	 ရကျာင်းများကို	 ရနာက်	
တစ်ကကိမ်	 မပန်ပိတ်ခဲ့ေပါေည်။၃၈	 ရနာက်ဆုံး	 မဖစ်ပွားရပါ်ရပါက်	
လာေည့်	 (ရဖရဖါ်ဝါေီလ	 (၁)	 ေက်ရန့	 ရနာက်ပိုင်း)	 မဖစ်ေပ်များ	
ရြကာင့်လည်း	 ရကျာင်းဆော၊	 ဆောမ	 အများအမပား	 ဖမ်းဆီး	
ထိန်းေိမ်းခံမခင်းနှင့်	 အလုပ်ေပ်ဆိုင်းခံေမခင်း	 (လူထုအာဏာ	
ဖီဆန်ရေးလှုပ်ေှားမှုတွင်	 ပါဝင်မခင်းရြကာင့်)	 များကလည်း	
ကရလးများ၏	 ရလ့လာေင်ယူမှု	 လုပ်ငန်းစဉ်အရပါ်	 ထိခိုက်မှု	
ေှိလာမည်	မဖစ်ပါေည်။၃၉
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စားေံုးြှုအလုိက် အညီအြျှ ေုိင်းမခားထားနော ငါးစိတ်ေုိင်းြျားအလုိက် (ောခုိင်နှုန်းမြင့်) နြာ်မေမခင်း

18 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှင့်	 ကျန်းမာရေးေလေ်များြကား	 ဆက်နွှယ်မှုေှိ	
ရြကာင်းကိုလည်း	 ယခင်က	 ရဆာင်ေွက်ထားရော	 ေုရတေန	
များတွင်	အထင်အေှားရတွ့ေှိထားပါေည်။	ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများ	
ြကားတွင်	 မိခင်နှင့်	 ကရလး	 ရေဆုံးနှုန်းေည့်	 ပျမ်းမျှနှုန်းထက်	
ပိုမိုမမင့်မားမခင်း၊	 ရောဂါများ	 ပိုမဖစ်မခင်း၊	 ကျန်းမာရေး	
ရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့်	 လူမှုရေးကာကွယ်	 ရစာင့်ရေှာက်မှုများအား	
လက်လှမ်းမီမှု	 ပိုမိုနည်းပါးမခင်းတို့ကို	 ရတွ့ေှိေပါေည်။၄၀	 ပို၍	
အရေးကကီးရောအချက်မှာ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများေည်	 ၎င်းတို့၏	
အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုလုပ်ငန်းများကို	 လုပ်ကိုင်နိုင်ေန်	
အတွက်	ကျန်းမာရေးရကာင်းေန်	ပို၍လိုအပ်ပါေည်။	ထို့ရြကာင့်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးရော	 ေို့မဟုတ်	 လူမှုရေးအေ	 ထိခိုက်လွယ်ရော	
ေူတစ်ဦး	 နာမကျန်း	 မဖစ်ရောအခါ	 ေို့မဟုတ်	 ထိခိုက်ေဏ်ော	
ေရောအခါတွင်	 ဝင်ရငွဆုံးရှုံးမှုမပဿနာနှင့်	 ေင်ဆိုင်ေကာ	
အိမ်ရထာင်စုတစ်ခုလုံး	ေုက္ခကကီးစွာ	ရောက်ြကေပါေည်။၄၁

ထို့အမပင်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးရောအိမ်ရထာင်စုများေည်ကျန်းမာရေး	
ရစာင့်ရေှာက်မှုများအား	 လက်လှမ်းမီေေှိမှု	 ပိုမိုအကန့်အေတ်	
ေှိပါေည်။	 မမန်မာနိုင်ငံအရမခအရနအား	 ေုံးေပ်ရောအခါ	
ရနာက်ဆုံးေ	 MLCS	 (2017)	 နှင့်	 DHS	 (2015)	 အချက်	
အလက်များ၊	 Nikoloski,	 McGuire	 and	 Mossialos၄၂	 အေ	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများေည်	 ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုမျာအား	
လက်လှမ်းမီ	 ေေှိနိုင်ရမခ	 ပိုမိုနည်းပါးဖပီး	 ကျန်းမာရေး	
ရစာင့်ရေှာက်မှုများ	 ေယူရောအခါတွင်လည်း	 ‘၎င်းတို့အတွက်	
ကကီးမားလွန်းေည့်	 ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု	 ကုန်ကျစေိတ်	
များ’ရြကာင့်	ဆင်းေဲတွင်း	ပိုနက်ကာ	ေုက္ခရောက်ြကေပါေည်။၄၃ 
ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများေည်	 ရောဂါပိုမဖစ်လွယ်ဖပီး	 ကျန်းမာရေး	
ရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့်	 လူမှုရေးအာမခံတို့အား	 လက်လှမ်းမီမှု	
ပိုနည်းေမဖင့်	 ထိုေို့ဆင်းေဲတွင်း	 နက်ေထက်နက်မည့်	 အရမခ	
အရနေို့	ပို၍ကျရောက်လွယ်ြကမခင်း	မဖစ်ပါေည်။၄၄

ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၊	ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုအား	လက်လှမ်းမီမှု	
နှင့်	ကျန်းမာရေးေလေ်တို့ြကား	ရယဘုယျ	ဆက်နွှယ်မှုများအမပင်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၊	 ကရလးများအတွက်	 ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်	
မှုများနှင့်	 ကရလးများ၏	 ကျန်းမာရေးေလေ်များြကား	
ဆက်နွှယ်မှုအား	 ေီးမခားရလ့လာတင်မပထားေည့်	 ခိုင်လုံရော	
ေုရတေနစာတမ်းတစ်ခုလည်း	 ထွက်ရပါ်လာပါေည်။	 ဆင်းေဲ	

နွမ်းပါးမှုနှင့်	 လူမှုစီးပွားအရမခအရန	 နိမ့်ကျမှုတို့ေည်	 အေက်	
၂	 နှစ်ရအာက်အေွယ်နှင့်	 ကရလးဘဝတွင်	 ရေဆုံးနိုင်ရမခ၊	
ကရလးဘဝတွင်	 မဖစ်ပွားရော	 နာတာေှည်ရောဂါများနှင့်	
အမခားလတ်တရလာ	 မပင်းထန်ရော	 ရောဂါအများအမပား	
မဖစ်ပွားမှုတို့နှင့်	 ေွန်တွဲရနေည်ဟု	 ေရဘာတူလက်ခံေူများ	
ပို၍	 များမပားလာပါေည်။၄၅	 ထို့အမပင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	
ကရလးများအတွက်	 ရဆာင်ေွက်ရပးရော	 ကျန်းမာရေး	
ရစာင့်ရေှာက်မှုများအား	လက်လှမ်းမီေေှိမှုနှင့်လည်း	ဆက်နွှယ်မှု	
ေှိရြကာင်း	 ေုရတေနမပုရလ့လာထားမှုများတွင်	 အခိုင်အမာ	
ရတွ့ေှိဖပီး	 မဖစ်ပါေည်။	 ရလ့လာထားေည့်	 ကျန်းမာရေးရစာင့်
ရေှာက်မှုအမျ ိုးအစားများထဲမှ	 အချ ို ့မှာ	 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ရစာင့်
ရေှာက်မှုနှင့်	 ကျွမ်းကျင်ေူ၏	 အကူအညီမဖင့်	 ကရလးမီးဖွားမှု၊၄၆ 
ကာကွယ်ရဆးထိုးနှံမှု၊၄၇	 ေို့မဟုတ်	 ငှက်ဖျားရောဂါ	 ကကိုတင်	
ကာကွယ်ေန်အတွက်	 ရဆးစိမ်မခင်ရထာင်	 ပုံမှန်ေုံးစွဲမှု၄၈	 တို့	
ပါဝင်ပါေည်။	 ရနာက်ဆုံးအရနမဖင့်	 တင်မပလိုေည်မှာ	 ကရလး	
ဘဝတွင်	အမဖစ်အများဆုံး	ရောဂါနှစ်ခု	(ဝမ်းပျက်	ဝမ်းရလျှာမခင်း	
နှင့်	 နမိုးနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါ)	 အတွက်	 ကျန်းမာရေး	
ရစာင့်ရေှာက်မှုများေည်	 ရငွရြကးချမ်းောေူများော	 ေယူ	
နိုင်ေည့်အရမခအရနတွင်	 ေှိရနဆဲမဖစ်ဖပီး	 အထူးေမဖင့်	
ဝင်ရငွနည်းတိုင်းမပည်များနှင့်	 ဝင်ရငွအလယ်အလတ်ေှိေည့်	
ရအာက်ပိုင်းအုပ်စု	 တိုင်းမပည်များတွင်	 ထိုအရမခအရနကို	 ပိုမို	
ရတွ့ေှိေပါေည်။၄၉

ထို့ရြကာင့်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်များ	 မမင့်တက်လာမခင်းေည်	
ကျန်းမာရေးဝန်ရဆာင်မှုများအား	 လက်လှမ်းမီမှုနှင့်	 အေုံးမပုမှု	
နှစ်မျ ိုးစလုံးအရပါ်	ေက်ရောက်မှု	ေှိနိုင်ပါေည်။	 မပည်ေူ့အရမခခံ	
လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း	 (နှင့်	 ရေှ့ပိုင်းတွင်	 ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည့်	
ထိခိုက်လွယ်ရော	 အိမ်ရထာင်စုများအား	 ရလ့လာမှုစစ်တမ်း)
တို့မှေေှိရော	 အရထာက်အထားများအေ	 လက်ေှိမဖစ်ရပါ်	
ရနေည့်	 လုံခခုံရေးအရမခအရနနှင့်	 အများမပည်ေူေုံး	 ေယ်ယူ	
ပို့ရဆာင်ရေးစနစ်၏	 အရမခအရနတို့ရြကာင့်	 ကျန်းမာရေးဌာန	
များေို့	ေွားရောက်နိုင်မှုတွင်	ကကုံရတွ့ေရော	အခက်အခဲများမှာ	
ပိုမိုကကီးမားလာရြကာင်း	ေိေှိေပါေည်။	

ကျန်းမာရေးဝန်ရဆာင်မှုများ	 လက်လှမ်းမီ	 ေေှိမှုနှင့်	 စပ်လျဉ်း	
ရော	 ေရဘာထားအမမင်များေည်လည်း	 စစ်အာဏာေိမ်းဖပီး	

40	 Myanmar	DHS	2015.	

41	 OECD	(2003)	“Poverty	and	health”.	

42	 Their	paper	titled	“Evaluating	Myanmar’s	UHC	progress	on	national	and	sub-national	level”	is	forthcoming	in	Plos	Medicine	later	in	2021.	

43	 Catastrophic	out	of	pocket	expenses	means	HHs	having	to	cut	down	on	normal	expenses	by	40%.	Impoverishing	OOP	expenses	is	more	directly	related	
to	being	pushed	back	into	poverty.

44	 OECD	(2003)	“Poverty	and	health”.

45	 https://www.researchgate.net/profile/Nicholas-Spencer-9/publication/10588896_Social_Economic_and_Political_Determinants_of_Child_Health/
links/5a2129c40f7e9b4d19283a27/Social-Economic-and-Political-Determinants-of-Child-Health.pdf

46	 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11128415/

47	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393147/

48	 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-3156.1996.tb00019.x

49	 https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.94.5.726

ကျန်းြာနေးနှင့် ကျန်းြာနေးနစာင့်နေှာက်ြှုြျားအား လက်လှြ်းြီြှု 

19မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



50	 https://militaryhealth.bmj.com/content/jramc/early/2021/05/21/bmjmilitary-2021-001871.full.pdf

51	 https://militaryhealth.bmj.com/content/jramc/early/2021/05/21/bmjmilitary-2021-001871.full.pdf

ရနာက်ပိုင်း	 ေိေိောော	 ပိုမိုဆိုးေွားလာပါေည်။	 ပုံ	 (၈)	 တွင်	
ရတွ့ေှိေေည့်အတိုင်း	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်	 (ကိုဗစ်-၁၉	 ေုတိယလင်း	
စတင်မဖစ်ရပါ်ေည့်ကာလ)	 အတွင်းတွင်	 အိမ်ရထာင်စုများ၏	
၂၆.၉	 ောခိုင်နှုန်းက	 လွန်ခဲ့ေည့်လအတွင်း	 ကျန်းမာရေးရစာင့်	
ရေှာက်မှုများအား	 လက်လှမ်းမီေေှိနိုင်မှုအရမခအရနေည်	 ပိုမို	
ဆိုးေွားလာေည်ဟု	ဆိုပါေည်။	 စစ်အာဏာေိမ်းဖပီးရနာက်တွင်	
ဤေို့ရမဖဆိုေည့်	အိမ်ရထာင်စုများေည်	၆၀.၆	ောခိုင်နှုန်းအထိ	
မမင့်တက်ေွားပါေည်။	

ပညာရေးကဏ္ဍမှာကဲ့ေို့ပင်	 ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း	 စစ်	
အာဏာေိမ်းအဖွဲ့၏	 ဖိနှိပ်မှုများရြကာင့်	 ဝန်ထမ်းမလုံရလာက်	

မှုများ	 မဖစ်ရပါ်ရနပါေည်။၅၀	 ဥပမာ	 ေန်ကုန်နှင့်	 မန္တရလး	
(မမန်မာနိုင်ငံေှိ	 အမခားရေေများ)	 မှ	 အစိုးေဝန်ထမ်း	 ဆောဝန်	
အများအမပားေည်	 လူထုအာဏာဖီဆန်ရေး	 လှုပ်ေှားမှုကို	
အားရပးရထာက်ခံမှုရြကာင့်	 တေားစွဲဆိုမခင်း	 ခံထားေပါေည်။	
ထို့အမပင်	 လူများ၏	 ရမပာမပချက်များအေ	 ဆောဝန်များေည်	
ောထူးမှ	ဖယ်ေှားခံေမခင်း၊	အဖမ်းဆီးခံေမခင်း	ေို့မဟုတ်	အေက်	
အန္တောယ်ကို	 ရြကာက်ေွှံ့၍	 ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေမခင်းများ	
ေှိရြကာင်းလည်း	 ေိေှိေပါေည်။၅၁	 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး	 အကျပ်	
အတည်းနှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှု	 အကျပ်အတည်း	 နှစ်ခုအား	
တစ်ဖပိုင်နက်တည်း	 ေင်ဆိုင်ရနေရော	 မမန်မာနိုင်ငံ၏	 ကျန်းမာ	
ရေးစနစ်ေည်	ဖပိုလဲလုနီးမဖစ်ရနဖပီဟု	ဆိုနိုင်ပါေည်။

ေည်ညွှန်း	-	မပည်ေူ့အရမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်း၊	၂၀၂၁

မပည်ရထာင်စု မပည်ရထာင်စုဖမို့မပ

HVS	2020 မပည်ေူ့အရမခခံ	လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း	၂၀၂၁

ဖမို့မပရကျးလက် ရကျးလက်
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21.7
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ေုံ (၈)  လွန်ခဲ့ေည့်လအတွင်း ကျန်းြာနေးဝန်နဆာင်ြှုြျားအား လက်လှြ်းြီ ေေှိနိုင်ြှုနှင့် စေ်လျဉ်းေည့် 
ေနဘာထားအမြင်ြျား (စစ်တြ်းနကာက်ယူခဲ့နော အိြ်နထာင်စုြျား၏ ောခိုင်နှုန်းမြင့်) 

ယခင်ကထက်	လွယ်ကူ အရမပာင်းအလဲမေှိ ယခင်ကထက်	ခက်ခဲ

20 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



မမန်မာနိုင်ငံေည်	 ကပ်ရောဂါအလွန်	 မပန်လည်ထူရထာင်ရေး	
လုပ်ငန်းများကုိ	စတင်လုပ်ရဆာင်ရတာ့မည့်အချန်ိတွင်	စစ်အာဏာ	
ေိမ်းမှုမဖစ်ပွားလာမခင်းရြကာင့်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခုရပါင်းစပ်	
ကာ	 ပိုမိုဆိုးေွားမပင်းထန်လာခဲ့ပါေည်။	ဤမူဝါေစာတမ်းတိုတွင်	
အရစာပိုင်းက	 ထုတ်ရဝထားေည့်	 စာတမ်းမှ	 ေလေ်များ၏	
ရနာက်ဆုံးအရမခအရနကို	 ထင်ဟပ်ရော	 အချက်အလက်များ	
အား	 တင်မပရပးထားပါေည်။	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	 တစ်ဖပိုင်
နက်တည်းကကုံရတွ့ရနေမှုေည်	 ဝင်ရငွများကို	 ရလျာ့ကျရစဖပီး	
ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါအတွင်း	 မမင့်တက်လာရော	 ဆင်းေဲ	
နွမ်းပါးမှုနှုန်းများကို	 ပိုမိုမမင့်မားဆိုးေွားလာရစမည်	 မဖစ်ပါေည်။	
ထိုမျှောမက	 ထိုနှစ်ထပ်ကွမ်းအကျပ်အတည်းေည်		
အိမ်ရထာင်စုများ၏	 လူမှုဘဝဖူလုံမပည့်စုံမှုအား	 ထိခိုက်ရစေည့်	
လက်ငင်းေက်ရောက်မှုအမပင်	 ရေေှည်တွင်	 ရနာင်မျ ိုးဆက်၏	
လူေားအေင်းအနှီးရပါ်တွင်ပါ	 ေက်ရောက်မှုေှိမည်မဖစ်ရြကာင်း	
တင်မပထားပါေည်။	

ကရလးေူငယ်ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	ဆက်လက်	 မမင့်မားရနမည်	
မဖစ်ဖပီး	 (နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း	 ကာလေှည်ြကာရနမည်	
ဆိုပါက	 ကရလးများ၏	 ထက်ဝက်ခန့်ေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးစွာ	
ရနထိုင်ြကေမည်မဖစ်ေည်)	 လယ်ယာနှင့်မေက်ဆိုင်ရော	
အရေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရပါ်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု	
ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုရြကာင့်	 ဖမို့မပဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းေည ်
လည်း	ေုံးဆတိုးလာမည်မဖစ်ရြကာင်း	ဤစာတမ်းတွင်	အတည်	
မပုထားပါေည်။	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးအဆင့်အတွက်	
ဆန်းစစ်ရလ့လာရောအခါ	 (ကနဦးထုတ်မပန်ထားေည့်	
ေုရတေနစာတမ်းမှ	 ရတွ့ေှိချက်များအမပင်)	 ရနာက်ထပ်	
ရတွ့ေှိချက်နှစ်ခု	 ထွက်ရပါ်လာပါေည်။	 ပထမတစ်ခုမှာ	
ကပ်ရောဂါမတိုင်မီနှင့်	 စစ်အာဏာေိမ်းမှုမတိုင်မီက	 အဆင်းေဲ	
အနွမ်းပါးဆုံး	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးများေည်	 ထိုရနော	
တွင်ပင်	 ဆက်လက်ေှိရနဦးမည်	 မဖစ်ပါေည်။	 ပိုမိုအရေးကကီး	
ေည့်	 ေုတိယရတွ့ေှိချက်မှာ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုေည်	 လယ်ယာနှင့်	
မေက်ဆိုင်ရော	 အရေးစား	 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစု	
တည်ေှိော	 ဖမို့မပဆန်ေည့်	 မပည်နယ်/တိုင်းရေေကကီးများ	
(ဥပမာ	 ေန်ကုန်	 ေို့မဟုတ်	 မန္တရလး)	 တွင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	
နှုန်းေည်	 မမင့်တက်လာဖွယ်ေှိရနေည့်အချက်ပင်	 မဖစ်ေည်။	
ဆန်းစစ်ရလ့လာမှု	 မပုလုပ်ရနစဉ်/	 ဤစာတမ်းကို	 ရေးေား	

ေုံးေေ်ချက်ြျား ၀၅
ရနစဉ်အချနိ်တွင်	 ကိုဗစ်-၁၉	 တတိယလင်းေည်	 မမန်မာ	
နိုင်ငံအား	 မပင်းထန်စွာ	 ရိုက်ခတ်လျက်ေှိရြကာင်း	 ေတိမပု	
ေန်လည်း	 အရေးကကီးပါေည်။	 ကိုဗစ်-၁၉	 တတိယလင်းေည်	
မဖစ်ပွားရနဆဲမဖစ်ဖပီး	 ယင်း၏	 အကျ ိုးဆက်များအား	 လာမည့်	
ေက်ေတ္တပတ်များနှင့်	 လများအတွင်း	 ခံစားြကေဦးမည်မဖစ်ော	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုညွှန်ကိန်းများမှာ	 ပို၍ပင်	 ဆိုးေွားလာဖွယ်ော	
ေှိရနပါေည်။	

ေို့ရော်	 ကကုံရတွ့ရနေေည့်	 အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏	 ရိုက်ခတ်	
မှုများေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများ	 မမင့်တက်လာမခင်းထက်	
ပိုမိုကျယ်မပန့်နိုင်ပါေည်။	 ရမမမပင်မှ	 ကနဦးေေှိထားရော	
အရထာက်အထားများအေ	 ရတွ့ေှိေေည်မှာ	 အကျပ်အတည်း	
များ၏	 ကကီးမားမပင်းထန်ရော	 ေက်ရောက်မှုရြကာင့်	 လွန်ခဲ့	
ရောဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်း	 မမန်မာနိုင်ငံမှ	 ေေှိထားေည့်	
လူေားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ော	 စွမ်းရဆာင်ရအာင်မမင်မှုအများ	
အမပားကို	 မပန်လည်ဆုံးရှုံးေရတာ့မည်	 မဖစ်ပါေည်။	 စဉ်ဆက်	
မမပတ်	 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များအားလုံး	 မပည့်မီရေး	
ရဆာင်ေွက်ောတွင်	ေေှိထားရော	တိုးတက်မှုများမှာ	 မပည့်စုံမခင်း	
မေှိခဲ့ေည့်တိုင်	 ထိုမမပည့်စုံေည့်	 တိုးတက်မှုများေည်ပင်လျှင်	
ေပ်တန့်ဆုတ်ယုတ်ေွားနိုင်ေည့်	 အန္တောယ်ေှိရနပါေည်။	
မြကာမီက	 မဖစ်ရပါ်ခဲ့ေည့်	အမဖစ်အပျက်များရြကာင့်	 နိုင်ငံတွင်း	
ငယ်ေွယ်ရော	 လုပ်ေားအင်အားစု	 ကကီးမားမခင်းရြကာင့်	
စီးပွားရေး	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်နိုင်ေည့်	အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမဖစ်ေည့်	
‘လူဦးရေဆုလာဘ်	 (demographic	 dividend)’	ကို	ဆက်လက်	
ခံစားနိုင်ဦးမည်လား	 ဟူေည်မှာလည်း	 ရမးခွန်းထုတ်စော	
မဖစ်လာပါေည်။	 အထူးေမဖင့်	 လူေားအေင်းအနှီးဖွံ့ဖဖိုး	
တိုးတက်မှုများ	 ဆုံးရှုံးေွားမည်	 ဆိုလျှင်	 ထိုဆုလာဘ်ကို	
ခံစားနိုင်မည့်	 အခွင့်အလမ်းေည်	 ပို၍ပင်	 နည်းပါးေွားမည်	
မဖစ်ပါေည်။၅၂	 ဤစာတမ်းတွင်	 ရေးေားတင်မပခဲ့ေည့်အတိုင်း	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများ	 မမင့်တက်မခင်းေည်	လူေားအေင်းအနှီး	
စုရဆာင်းမခင်းအတွက်	မေှိမမဖစ်	လိုအပ်ရော	အရမခခံဝန်ရဆာင်	
မှုများ	 (ဥပမာ	 အာဟာေ၊	 ကျန်းမာရေးနှင့်	 ပညာရေး)	 အား	
လက်လှမ်းမီမှုအရပါ်	 ထိခိုက်ရစမည်မဖစ်ေမဖင့်	 နိုင်ငံ၏	 လူေား	
အေင်းအနှီးများ	 ဆုံးရှုံးကာ	 မမန်မာနိုင်ငံ၏	 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေး	
ရမျှာ်မှန်းချက်ေည်	ပျက်ေုဉ်းေရတာ့မည်	မဖစ်ပါေည်။	

52	 http://documents1.worldbank.org/curated/en/867951479745020851/pdf/WPS7893.pdf
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ကိုဗစ်-၁၉+	စစ်အာဏာေိမ်းမှု၊	၂၀၂၂	အတွက်	ခန့်မှန်းချက်

တစ်ေက်အတွက် တစ်နှစ်အတွက်

ချင်း ၀.၁၃ ၄၈.၀၆

ကချင် ၀.၄၁ ၁၅၁.၄၀

မရကွး ၀.၈၈ ၃၂၂.၉၇

ေခိုင် ၀.၇၂ ၂၆၂.၃၁

တနေသာေီ ၀.၃၁ ၁၁၄.၂၃

စစ်ကိုင်း ၁.၁၈ ၄၂၉.၉၆

ဧောဝတီ ၁.၁၆ ၄၂၄.၂၀

ေန်ကုန် ၁.၃၈ ၅၀၅.၅၁

ကေင် ၀.၂၉ ၁၀၄.၉၂

ကယား ၀.၀၅ ၁၉.၄၁

မွန် ၀.၃၃ ၁၂၁.၀၉

မန္တရလး ၀.၉၈ ၃၅၈.၇၇

ေှမ်း ၀.၉၂ ၃၃၅.၇၁

ရနမပည်ရတာ် ၀.၁၇ ၆၃.၅၇

ပဲခူး ၀.၆၂ ၂၂၆.၈၆

စုစုရပါင်း ၉.၅၆ ၃၄၈၈.၉၈

ေုံ (က-၁) ေိုြိုဆိုးေွားလာနော အကျေ်အတည်းြျား (ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် စစ်အာဏာေိြ်းြှု) ၏ 
ေက်နောက်ြှုနြကာင့် နေါ်နေါက်လာေည့် စုစုနေါင်းဆင်းေဲနွြ်းေါးေူအနေအတွက်၊ မေည်နယ်/ 
တိုင်းနဒေကကီးအလိုက် နြာ်မေမခင်း၊

ဇယား (က-၂)  ဆင်းေဲနွြ်းေါးေူြျားအား ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုြျဉ်းအထက်ေို့ မေန်လည်နောက်ေှိနအာင် 
ဆွဲတင်နိုင်ေန် (လူြှုနေးနထာက်ေံ့နြကးြျားအမြစ် နေးအေ်ေန်) လိုအေ်ေည့် စုစုနေါင်း 
နငွနြကးေြာဏ (တစ်ေက်အတွက်နှင့် တစ်နှစ်အတွက်)၊ မေည်နယ်နှင့် တိုင်းနဒေကကီးအလိုက်၊ 
အနြေိကန်နဒါ်လာေန်းနေါင်းမြင့် နြာ်မေမခင်း၊ 
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ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်နောဂါ၏ 
ေက်နောက်ြှု
ဝင်ရငွဆုံးရှုံးမှုများ၏	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအရပါ်	 ေက်ရောက်မှုကို	
ခန့်မှန်းနိုင်ေန်အတွက်	 အချက်အလက်	 ေင်းမမစ်အမျ ိုးမျ ိုးနှင့်	
ကျွမ်းကျင်ေူများ၏	 အကူအညီများ	 ေယူေည့်	 ‘bottom-up’	
နည်းလမ်းတစ်ခု	အေုံးမပု၍	ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါရြကာင့်	မည်ေည့်	
ဝင်ရငွေင်းမမစ်များနှင့်	 မည်ေည့်ကဏ္ဍများအရပါ်	 ထိခိုက်မှု	
အများဆုံးမဖစ်မည်ဆိုေည်ကို	 ရလ့လာရဖာ်ထုတ်ခဲ့ပါေည်။	
အဆိုပါ	 အချက်အလက်ေင်းမမစ်များထဲတွင်	 Institute	 for	
Fiscal	 Studies	 (2020)	 မှ	 ထုတ်ရဝထားရော	 စာတမ်းများ၊၅၃ 
မမန်မာနိုင်ငံေှိ	 UNDP	 ဝန်ထမ်းများမှ	 မပုစုရပးထားရော	
စာတမ်းတစ်ခု	 (UNDP	 2020)၅၄	 နှင့်	 Brookings	 Institution	
(2021)	မှ	မပုစုရပးထားရော	စာတမ်းတစ်ခ၅ု၅	တို့	ပါဝင်ပါေည်။	
ဤရလ့လာမှုတွင်	အဓိကအေုံးမပုေည့်	ဝင်ရငွနှင့်စပ်လျဉ်းရော	
ယူဆချက်များ	 (assumptions)	 မှာ	 ရအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်ပါ	
ေည်	 (အရစာပိုင်းက	 ထုတ်မပန်ထားေည့်	 UNDP	 အစီေင်ခံစာ၊	
၂၀၂၁	တွင်	ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုမပုစဉ်	အေုံးမပုခဲ့ေည့်	ယူဆချက်	
များအရြကာင်း	အရေးစိတ်ရဖာ်မပထားပါေည်)	-	

•	 ပထမဦးစွာ	 ရဆာက်လုပ်ရေး၊	 လက်လီရောင်းချမခင်းနှင့်	
အချ ို ့ရော	 ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများတွင်	 လုပ်ခလစာ	
ထိခိုက်မှုများကို	အများဆုံး	ရတွ့ေှိေမည်ဟု	ယူဆပါေည်။	

•	 ေုတိယယူဆချက်အရနမဖင့်	 လုပ်ခလစာများ	 ဆုံးရှုံးမှုကို	
အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်ောတွင်	 ရလာ့ရေါင်းချထားေည့်ကာလ	
ကို	 ရမခာက်လဟု	 ယူဆ၍	 ဆန်းစစ်ထားပါေည်။	 ဆိုလို	
ေည်မှာ	 ရလာ့ရေါင်းချထားစဉ်အတွင်း	 လုပ်ခလစာများ	
လုံးဝမေေှိဘဲ	ထိုနှစ်၏	ကျန်ေှိေည့်လများတွင်	 စီးပွားရေး
ရနှးရကွးကျဆင်းေွားမှုရြကာင့်	 ဝင်ရငွ	 ၅၀	 ောခိုင်နှုန်း	
ထိခိုက်မည်ဟု	ယူဆမခင်း	မဖစ်ပါေည်။

•	 စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မှုများေည်	 ၈.၄	 ောခိုင်နှုန်း	 ကျဆင်း	
ေွားမည်ဟု	 ယူဆထားပါေည်။	 ဤကိန်းဂဏန်းကို	
HVS	 2020	 စစ်တမ်းမှ	 ေယူထားမခင်းမဖစ်ဖပီး	 စစ်တမ်း	
ရမဖဆိုေူများထဲမှ	 ၎င်းတို့၏	 လယ်ယာရမမကို	 စိုက်ပျ ိုး	

နည်းေညာဆိုင်ော 
နနာက်ဆက်တွဲစာတြ်း

မခင်းမေှိဘဲ	 ပလပ်ထားေူအချ ိုးအစားရပါ်တွင်	 အရမခခံ၍	
တွက်ချက်ထားမခင်း	မဖစ်ပါေည်။

•	 World	 Bank	 (2020)၅၆၏	 မြကာရေးမီက	 ခန့်မှန်း	
ထားရော	တန်ဖိုးများရပါ်တွင်	အရမခခံ၍	နှစ်စဉ်	လွှဲပို့ရငွ	
စီးဝင်မှုတွင်	 လွှဲပို့ရငွများ၏	 ၂၀	 ောခိုင်နှုန်း	 ကျဆင်းေွား	
မည်ဟု	ခန့်မှန်းထားပါေည်။

•	 ပုံမှန်ဝင်ရငွမေှိေည့်	 အိမ်ရထာင်စုအချ ို ့ေည်	 အစိုးေ၏	
ရထာက်ပံ့ရငွများကို	 လက်ခံေေှိ	 ခဲ့ြကပါေည်။	ထို့ရြကာင့်	
နုိင်ငံတကာဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း	 (တစ်ရန့တာတွင်	 လူတစ်ဦး	
လျှင်	 အရမေိကန်ရေါ်လာ	 ၁.၉၀)	 ရအာက်တွင်ေှိရော	
အိမ်ရထာင်စုများအားလုံးေည်	 ရထာက်ပံ့ရငွ	 ၄၀,၀၀၀	
ကျပ်	 ေေှိခဲ့ေည်ဟု	 ယူဆထားပါေည်။	 ဤေည်မှာ	
အိမ်ရထာင်စုအချ ို ့	 လက်ခံေေှိေည့်	 ကူညီရထာက်ပံ့မှု	
များကို	 ထည့်ေွင်းတွက်ချက်ောတွင်	 လွယ်ကူရစေန်	
အတွက်	 ခခုံငုံယူဆထားချက်တစ်ခုမျှော	 မဖစ်ပါေည်။	
ထို့ရြကာင့်	 ဤေလေ်များေည်	 အကူအညီ၊	 အရထာက်	
အပံ့များ	 မဖန့်ရဝရပးမခင်းဆိုင်ောအပိုင်းကို	 အမပည့်အဝ	
လွှမ်းခခုံတင်မပရပးနိုင်မခင်း	မေှိပါ။

ဇယား	 (က-၁)	 တွင်	 အမခားရော	 ဝင်ရငွများ	 ဆုံးရှုံးေမှုနှင့်	
စပ်လျဉ်းေည့်	 ယူဆချက်များအားလုံးကို	 အမပည့်အစုံ	 ရဖာ်မပ	
ရပးထားပါေည်။	

ဇယား	 (က-၂)	 တွင်	 ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲမဖစ်မှုများ၊	 ဘဝ	
အရမခအရနအမျ ိုးမျ ိုးတွင်	 ေုံးစွဲမှုအား	 စုရဆာင်းရငွများ၊	
အမခားနည်းလမ်းများနှင့်	 ချနိ်ညှိ၍	 ရနထိုင်မှုအဆင့်အတန်းကို	
တတ်နိုင်ေမျှ	 အရကာင်းဆုံးမဖစ်ရအာင်	 ရဆာင်ေွက်မှု	
(consumption	 smoothing)	 နှင့်စပ်လျဉ်း၍	 ေေှိနိုင်ရော	
နိုင်ငံတကာေုရတေနစာတမ်းများကို	 အကျဉ်းချုပ်	တင်မပထား	
ပါေည်။	ဤစိစစ်ရလ့လာမှုတွင်	အေုံးမပုေည့်	 consumption-
smoothing	ဆိုင်ော	ပါောမီတာများ/	ေတ်မှတ်ချက်ရဘာင်များ	
(parameters)	အား	 ခန့်မှန်းတွက်ချက်ောတွင်	အရထာက်အကူ	
ကိေိယာတစ်ခုအမဖစ်	 အေုံးမပုခဲ့ရောစာတမ်းများ	 မဖစ်ပါေည်။	
ေေှိနိုင်ရော	 အရထာက်အထားများရပါ်တွင်	 အရမခခံ၍	 HVS	

53	 https://www.ifs.org.uk/publications/14791#:~:text=The%20list%20of%20sectors%20classed,7990)%3B%20childcare%20(8510%2C%208891

54	 UNDP	(2020)	“Socio	economic	impact	of	COVID	19	in	Myanmar	(မမန်မာနိုင်ငံေှိ	ကိုဗစ်-၁၉	၏	လူမှုစီးပွားဆိုင်ော	ေက်ရောက်မှုများ)”,	mimeo

55	 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/12/01/myanmars-response-to-the-covid-19-pandemic/

56	 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history

၀၆
23မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



2020	 တွင်	 ရဖာ်မပပါေှိရော	 အကျပ်အတည်းေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှား
ေည့်	 နည်းလမ်းများကို	 ထည့်ေွင်းစဉ်းစားလျှက်	 ဤစိစစ်	
ရလ့လာမှုတွင်	 အေုံးမပုထားရော	 ပါောမီတာ(parameters)
နှစ်ခုမှာ	 ၀.၂	 နှင့်	 ၀.၃၅	 မဖစ်ဖပီး	 ထိုပါောမီတာ(parameters)
များေည်	 စားေုံးမှုရလျာ့ကျေွားမှု	 အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးနှင့်	
အမမင့်ဆုံးတန်ဖိုး	(lower	and	upper	bound	of	consumption	
reduction)	 တို့နှင့်	 ကိုက်ညီပါေည်။	 အတိအကျဆိုေလျှင်	
ဤရလ့လာမှုတွင်	 ဝင်ရငွ	တစ်ယူနစ်	ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ	 စားေုံးမှု	
၀.၂	ယူနစ်	 (lower	 bound)	 နှင့်	 ၀.၃၅	ယူနစ်	 (upper	 bound)	
ရလျာ့နည်းေွားပါေည်။	 ထို့ရနာက်	 အေစ်တွက်ထုတ်ေေှိရော	
စားေုံးမှု	စုစုရပါင်း	(consumption	aggregate)	ကို	အေုံးမပု၍	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအေစ်၏	အနိမ့်ဆုံး/အမမင့်ဆုံး	တန်ဖိုးများကို	
ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါေည်။	

ယခုဆန်းစစ်ရလ့လာမှုအား	 စစ်တမ်းမှ	 ဝင်ရငွစုစုရပါင်း	
(income	 aggregate)	 နှင့်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	 စုစုရပါင်း	 (poverty	
aggregate)	 တန်ဖိုးများရပါ်တွင်	 အရမခခံထားပါေည်။	
အဘယ်ရြကာင့်ဆိုရော်	 ထိုစစ်တမ်းေည်	 မမန်မာနိုင်ငံတွင်	
လူမှုဘဝ	 ဖူလုံမပည့်စုံမှုအရမခအရနကို	 ရနာက်ဆုံးအကကိမ်	
ဆန်းစစ်ရလ့လာထားရောစစ်တမ်း	 မဖစ်ရောရြကာင့်ပင်။	
ေို့ပါရောရြကာင့်	 ယခုဆန်းစစ်	 ရလ့လာမှုတွင်	 အေုံးမပုရော	
နည်းလမ်းေည်	 ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်	 ကွာမခားမှု	 ေှိပါေည်။	
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က	 လူမှုဘဝ	 ဖူလုံမပည့်စုံမှုအရပါ်	 စီးပွားရေး	 ဖွံ့ဖဖိုး	
တိုးတက်မှု၏	ေက်ရောက်မှုဆိုင်ော	ယူဆချက်များကို	အေုံးမပု	
၍	 ဝင်ရငွစုစုရပါင်း	 (income	 aggregate)	 နှင့်	 စားေုံးမှု	
စုစုရပါင်း	 (consumption	 aggregate)	 တန်ဖိုးများအား	
၂၀၁၉	 ခုနှစ်အဆင့်ေို့	 ‘အချ ိုးကျတွက်ချက်တိုးမမှင့်’	 ေည့်	
နည်းလမ်းကို	 အေုံးမပုပါေည်။	 ယခုဆန်းစစ်ရလ့လာမှုအား	
MLCS	 စစ်တမ်းရပါ်တွင်	 အရမခခံေမခင်း	 အရြကာင်းေင်းအချ ို ့	
ေှိပါေည်	 -	 (၁)	 ယူဆချက်များကို	 အေုံးမပု၍	 အချက်အလက်	
များကို	 မပင်ဆင်မခင်းထက်	 စုရဆာင်း	 ရကာက်ယူထားရော	
အချက်အလက်များရပါ်တွင်	 မိမိတို့၏	 ယူဆချက်များကို	
ထည့်ေွင်း	 အေုံးမပုမခင်းက	 ပိုမို	 ခိုင်မာမှုေှိမည်ဟု	 ယုံြကည်	
မခင်းရြကာင့်	 မဖစ်ေည်။	(၂)	နှစ်နှစ်ဟူရော	အချနိ်အတိုင်းအတာ	
(၂၀၁၈	 နှင့်	 ၂၀၁၉)	 ေည်	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၏	 လူမှုဘဝ	
ဖူလုံမပည့်စုံမှု/	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	 အရမခအရနများတွင်	 ေိော	
ထင်ေှားေည့်	 အရမပာင်းအလဲများ	 မဖစ်ရပါ်ေန်	 လုံရလာက်ေည့်	
အချနိ်	 ကာလမဟုတ်ရောရြကာင့်	 မဖစ်ေည်။	 (၃)	 ဝင်ရငွ	
စုစုရပါင်းနှင့်	 စားေုံးမှုစုစုရပါင်း	 တန်ဖိုးများအား	 အချ ိုးကျ
တွက်ချက်တိုးမမှင့်ဖို့ဆိုလျှင်	 စားေုံးမှု/စုရဆာင်းမှု	 ပုံစံများကို	
ထပ်ရဆာင်းဆန်းစစ်ရလ့လာေန်	 လိုအပ်ပါေည်။	 အထူးေမဖင့်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့်	 ပိုမိုနီးကပ်ရော	 အိမ်ရထာင်စုများ	
အတွက်	ပို၍ပင်	လိုအပ်ပါေည်။	(၄)	ထို့အမပင်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျ
ဉ်းအေစ်တစ်ခုကိုလည်း	 တည်ရဆာက်ဖို့	 လိုအပ်မည်မဖစ်ေည်။	
ထိုေို့ရော	 အရြကာင်းများရြကာင့်	 ဤဆန်းစစ်ရလ့လာမှုတွင်	
MLCS	 2017	 စစ်တမ်းမှ	 အချက်အလက်များရပါ်တွင်	 အရမခခံ၍	
ဆန်းစစ်ရလ့လာမှု	မပုလုပ်ေန်	ပို၍	အားေန်ခဲ့မခင်း	မဖစ်ပါေည်။	

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် စစ်အာဏာေိြ်းြှု၏ 
နေါင်းစေ်ေက်နောက်ြှုြျား
 
နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း/စစ်အာဏာေိမ်းမှု၏	 ေက်ရောက်မှု	
အား	ဆန်းစစ်ရောအခါတွင်	နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ောအေ	အထက်	
တွင်	 ရဖာ်မပခဲ့ေည့်	 အလားတူနည်းလမ်းကိုပင်	 အေုံးမပုထားပါ	
ေည်။	(ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါ၏	ေက်ရောက်မှုအား	ထည့်ေွင်း	
စဉ်းစားဖပီးရနာက်	 တွက်ချက်ေေှိထားေည့်)	 ဝင်ရငွစုစုရပါင်း	
(income	 aggregate)	 တန်ဖိုးအေစ်အား	 နင်းယှဉ်ြကည့်ေမည့်	
အရမခခံ	 တန်ဖိုး	 (baseline)	 အေစ်အမဖစ်	 ထားေှိအေုံးမပုကာ	
နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း၏	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုအား	 ခန့်မှန်းခဲ့ပါေည်။	 ထိုအတွက်	 ရမမမပင်တွင်	
လက်ေှိမဖစ်ရပါ်ရနေည့်	 အရမခအရနများနှင့်	 စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု	
များမှ	 မဖစ်ရပါ်လာနိုင်ရမခေှိေည့်	 ေက်ရောက်မှုများရြကာင့်	
ထပ်မံဆုံးေှံးေမည့်	ဝင်ရငွများကို	ရပါင်းထည့်ခဲ့ပါေည်။	နိုင်ငံရေး	
အကျပ်အတည်း/	 စစ်အာဏာေိမ်းမှုနှင့်	 ဆက်နွှယ်ေည့်	 ဝင်ရငွ	
ဆုံးရှုံးမှုများအား	 ဤစာတမ်း၏	 အဓိကအပိုင်းတွင်	 တင်မပထား	
ပါေည်။	

ကိုဗစ်-၁၉	 ကပ်ရောဂါ၏	 ေက်ရောက်မှုများ	 ဆန်းစစ်ခဲ့စဉ်က	
ကဲ့ေို့ပင်	 ထပ်ရဆာင်းမဖစ်ရပါ်လာရော	 ဝင်ရငွဆုံးရှုံးမှုများေည်	
စားေုံးမှုရလျာ့ကျမခင်းအား	မည်ေို့မည်ပုံ	 မဖစ်ရပါ်ရစရြကာင်းကို	
ရလ့လာဆန်းစစ်ေန်	 အရေးကကီးပါေည်။	 ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ရောဂါ	
နှင့်	 မတူေည့်အချက်မှာ	 စစ်အာဏာေိမ်းမှုတွင်	 ကျရောက်လာ	
ေည့်အကျပ်အတည်းေည်	ပိုမိုကာလေှည်ြကာနိုင်ဖပီး	ကိုဗစ်-၁၉	
ကပ်ရောဂါ၏	 ေက်ရောက်မှုအားတိုင်းတာေန်	 အေုံးမပုေည့်	
တိုင်းတာချက်များ	 (parameters)	 ကို	 အေုံးမပု၍	 မေနိုင်ပါ။	
အကျပ်အတည်းေည်	 ကာလေှည်ြကာမည်ဟု	 ယူဆပါက	
အိမ်ရထာင်စုများ၏	 အမူအကျင့်များေည်	 စားေုံးေူများ၏	
ေုံးစွဲမှုဆိုင်ော	 ေီအိုေီတစ်ခုမဖစ်ေည့်	 permanent	 income	
hypothesis	 နှင့်	 ပို၍	 နီးစပ်လာနိုင်ပါေည်။	 ထိုေီအိုေီအေ	
အိမ်ရထာင်စုများေည်	 ၎င်းတို့ရမျှာ်မှန်းနိုင်ေည့်	 ရေေှည်ဝင်ရငွ	
အရမပာင်းအလဲရပါ်တွင်	 မူတည်၍	 စားေုံးမှုပုံစံကို	 ဝင်ရငွ	
ဆုံးရှုံးမှုနှင့်	 အတိအကျညီမျှရော	 အချ ိုးမဖင့်	 ရမပာင်းလဲစားေုံး	
ြကပါေည်	(ဆိုလိုေည်မှာ	ဝင်ရငွတစ်ကျပ်	ဆုံးရှုံးလျှင်	တစ်ကျပ်	
ဖိုးရလျှာ့စားမခင်း	 မဖစ်ပါေည်)။	 ဤေီအိုေီကို	 အရထာက်အပံ့	
မပုေန်အတွက်	 ရေေှည်တွင်	 ေေှိနိုင်မည့်	 ပျမ်းမျှဝင်ရငွနှင့်	
စပ်လျဉ်းရော	 ေုရတေနစာတမ်းများ	 (permanent	 income	
literature)	ကို	 မပန်လည်ေုံးေပ်ရလ့လာမှုမပုခဲ့ပါေည်။	(ဇယား	
က-၃)

24 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ဇယား (က-၁)  ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်နောဂါ၏ ေက်နောက်ြှု - ချဉ်းကေ်ေည့် နည်းလြ်းနှင့် ယူဆချက်ြျား

ဝင်နငွေေှိေည့် ေင်းမြစ် ေက်နောက်ြှုေှိနော ကဏ္ဍ ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ယူဆချက်

လုပ်ခလစာများ	(လခစားဝန်ထမ်း	
များအား	ရပးရငွ)

၂၀၁	(စိုက်ပျ ိုးရေး၊	ေစ်ရတာလုပ်ငန်း၊	ငါးလုပ်	
ငန်း)၊	၂၀၃	(စားရောက်ကုန်၊	အရဖျာ်ယမကာနှင့်	
ရဆးေွက်ကကီးနှင့်မပုလုပ်ရော	ကုန်ပစ္စည်းများ	
ထုတ်လုပ်မှု)၊	၂၀၄	(အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း)၊	၂၁၈	
(လျှပ်စစ်၊	ေဘာဝဓာတ်ရငွ့နှင့်	စွမ်းအင်)၊	၂၂၀	
(ရဆာက်လုပ်ရေး)၊	၂၂၃	(လက်လီရောင်းဝယ်ရေး)၊	
၂၂၄	(ေယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးနှင့်	ေိုရလှာင်မှု)၊	
၂၂၆	(အစားအရောက်ဝန်ရဆာင်မှု)၊	၂၂၅	
(တည်းခိုရနထိုင်ရေး)၊	၂၃၁	(အိမ်ခခံရမမ	
လုပ်ငန်းများ)၊	၂၃၈	(အနုပညာ၊	ရဖျာ်ရမဖရေး)	
နှင့်	၂၄၀	(အလုပ်ေှင်များအမဖစ်	လုပ်ကိုင်ေည့်	
အိမ်ရထာင်စုလုပ်ငန်းများ)၊

Brookings	Institution	
(2021)	မှ	ေေှိနိုင်ရော	
စာေွက်စာတမ်းများရပါ်တွင်	
အရမခခံေည့်	ယူဆချက်တစ်ခု	
-	ရမခာက်လတာ	ရလာ့ရေါင်း	
ချထားမှုတွင်	ရလာ့ရေါင်း	
ကာလအတွင်း	လုပ်ခလစာများ	
အားလုံးထိခိုက်ဖပီး	ထိုနှစ်၏	ကျန်ေှိရော	
လများတွင်	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း	(၅၀%)	
ော	ထိခိုက်မည်မဖစ်ေည်။	

လယ်ယာနှင့်	မေက်ဆိုင်ရော	
လုပ်ငန်းများမှ	ဝင်ရငွ	(စိုက်ပျ ိုးရေး	
နှင့်မေက်ဆိုင်ေည့်	ကိုယ်ပိုင်	
အလုပ်အကိုင်နှင့်	စီးပွားရေး	
လုပ်ငန်းများ	ပိုင်ဆိုင်မှုမှ	ေေှိရော	
ဝင်ရငွ)၊	

၂၀၁	(စိုက်ပျ ိုးရေး၊	ေစ်ရတာလုပ်ငန်း၊	ငါးလုပ်ငန်း)၊	
၂၀၃	(စားရောက်ကုန်၊	အရဖျာ်ယမကာနှင့်	
ရဆးေွက်ကကီးနှင့်	မပုလုပ်ရော	ကုန်ပစ္စည်းများ	
ထုတ်လုပ်မှု)၊	၂၀၄	(အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း)၊	၂၁၈	
(လျှပ်စစ်၊	ေဘာဝဓာတ်ရငွ့နှင့်	စွမ်းအင်)၊	၂၂၀	
(ရဆာက်လုပ်ရေး)၊	၂၂၃	(လက်လီရောင်းဝယ်ရေး)၊	
၂၂၄	(ေယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးနှင့်	ေိုရလှာင်မှု)၊	
၂၂၆	(အစားအရောက်ဝန်ရဆာင်မှု)၊	၂၂၅	
(တည်းခိုရနထိုင်ရေး)၊	၂၃၁	(အိမ်ခခံရမမ	
လုပ်ငန်းများ)၊	၂၃၈	(အနုပညာ၊	ရဖျာ်ရမဖရေး)
နှင့်	၂၄၀	(အလုပ်ေှင်များအမဖစ်	လုပ်ကိုင်ေည့်	
အိမ်ရထာင်စုလုပ်ငန်းများ)၊	

Brookings	Institution	(2021)	
မှ	ေေှိနိုင်	ရော	စာေွက်စာတမ်း	
များရပါ်တွင်	အရမခခံေည့်	
ယူဆချက်တစ်ခု	-	ရမခာက်လတာ	
ရလာ့ရေါင်းချထားမှုတွင်	ရလာ့ရေါင်း	
ကာလအတွင်း	လုပ်ခလစာများ	အားလုံး	
ထိခိုက်ဖပီး	ထိုနှစ်၏	ကျန်ေှိရော	
လများတွင်	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း	(၅၀%)	
ော	ထိခိုက်မည်မဖစ်ေည်။	

လွှဲပို့ရငွများ	(အိမ်ရထာင်စုဝင်	
မဟုတ်ရတာ့ေူများထံမှ	လက်ခံ	
ေေှိရော	ရငွများ)	

World	Bank	(2020)	၏	ရနာက်ဆုံး	
ခန့်မှန်းတန်ဖိုးများအေ	တစ်နှစ်လျှင်	
၂၀%	ရလျှာ့ကျေွားမည်။	

ရကာက်ပဲေီးနှံများ/	စိုက်ပျ ိုးရေး/	
ရေေတ္တဝါရမွးမမူထုတ်လုပ်ရေး	
(ရကာက်ပဲေီးနှံစိုက်ပျ ိုးမခင်း၊	
ေစ်ရတာလုပ်ငန်း၊	တိေစ္ဆာန်	
ရမွးမမူမခင်း၊	ငါးဖမ်းမခင်းနှင့်	အမခား	
ရေေတ္တဝါ	ရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းများမှ	
ဝင်ရငွများ)

HVS	2020	စစ်တမ်းမှ	
ရတွ့ေှိချက်များအေ	၈.၄%	
ကျဆင်းေွားမည်။	

အမခားဝင်ရငွ	(ရမမငှားခ၊	အစိုးေ	
ရထာက်ပံ့ရြကးနှင့်	လူမှုရေး	
ရထာက်ပံ့ရငွများ)	

ေက်ရောက်မှုမေှိ၊

25မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ဇယား (က-၂)  ဝင်နငွအနမောင်းအလဲမြစ်ြှုြျား၊ ဘဝအနမခအနနအြျ ိုးြျ ိုးတွင် ေံုးစဲွြှုအား စုနဆာင်းနငွြျား၊ 
အမခားနည်းလြ်းြျားနှင့် ချနိ်ညှိ၍ နနထိုင်ြှုအဆင့်အတန်းကို တတ်နိုင်ေြျှအနကာင်းဆုံး 
မြစ်နအာင် နဆာင်ေွက်ြှု (consumption smoothing) ဆိုင်ော ေုနတေနစာတြ်းြျားအား 
နလ့လာေုံးေေ်ြှု

ရေးေားေူ Dataset(များ)
ေုရတေနရမးခွန်းများ/	
အေုံးမပုရော	နည်းစနစ်

ရတွ့ေှိချက်များ

၁ Gruber	(1997)							 1968-1987	PSID										 ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မခင်း	မေှိရော	
ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲနှင့ ်
ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရော	ဝင်ရငွ	
အရမပာင်းအလဲများအမဖစ်	
အလုပ်လက်မဲ့မဖစ်မခင်း၏	
စားေုံးမှုအရပါ်	ေက်ရောက်မှု	
ကို	ရလ့လာမခင်း၊	

ကကိုတင်ရမျှာ်မှန်းထားမခင်းမေှိဘဲ	အလုပ်	
ေပ်ဆိုင်းခံေမှုများအတွက်	အလုပ်လက်မဲ့	
အာမခံေည်	consumption	smoothing	
အတွက်	ကကီးမားရော	ေက်ရောက်မှု	
ေှိပါေည်။	(ဝန်ထမ်း	ေေှိေည့်	နှစ်စဉ်လစာ၏	
ောခိုင်နှုန်းအမဖစ်	ရဖာ်မပရော)	
ပင်စင်လစာနှုန်း	(replacement	rate)	
၁၀%	မမင့်တက်လာမခင်းေည်	အလုပ်	
လက်မဲ့မဖစ်ေွားချနိ်တွင်	စားေုံးမှုကျဆင်းမခင်း	
၃%	ရလျာ့နည်းေွားပါေည်။	

2 Browning	
&Crossley	(2001)

1993	Canadian	Out	
of	Employment	
Panel	(COEP)

ကရနေါနိုင်ငံ	အလုပ်လက်မဲ့	
အာမခံ	(UI)	စနစ်ဆိုင်ော	ဥပရေ	
မပင်ဆင်ရမပာင်းလဲမှုများရပါ်တွင်	
အရမခခံ၍		အလုပ်လက်မဲ့	
မဖစ်မခင်းရြကာင့်	မရမျှာ်လင့်ဘဲ	
ဝင်ရငွ	အရမပာင်းအလဲ	
မဖစ်မခင်း၏	စားေုံးမှုအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုကို	ရလ့လာမခင်း၊	

UI	အကျ ိုးခံစားခွင့်အရပါ်	အေုံးစေိတ်၏	
တုံ့မပန်နိုင်မှုအတိုင်းအတာ	(Elasticity	of	
expenditure)	ေည်	၅%	ေှိေည်။	ပိုင်ဆိုင်မှု	
နည်းပါးေူများအတွက်	တုံ့မပန်နိုင်မှု	အတိုင်း	
အတာများ	(Elasticities)	ေည်	၂၀%	အထိ	
မမင့်မားပါေည်	(ရငွမဖစ်လွယ်မှုအတွက်	
ကန့်ေတ်ချက်များ	ေှိရနေည့်အမဖစ်နှင့်	
ကိုက်ညီမှု	ေှိပါေည်)။	

3 Stephens	(2001)	 			1968-92	PSID						 အလုပ်လက်မဲ့မဖစ်မခင်းနှင့်	
မေန်စွမ်းမဖစ်မခင်းတို့	
ရြကာင့်	ရေေှည်ေေှိနိုင်မည့်	
ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲ၏	
စားေုံးမှုအရပါ်	ေက်ရောက်မှု	
အား	ရလ့လာမခင်း၊	

စားေုံးမှုရမပာင်းလဲေည့်	ောခိုင်နှုန်းေည်	
ဝင်ရငွရမပာင်းလဲမှု	ောခိုင်နှုန်းထက်	ပိုနည်းဖပီး	
အထူးေမဖင့်	ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲ	
မဖစ်ေည့်အချနိ်တွင်	ပိုမှန်ပါေည်။	
ရနေပ်စွန့်ခွာရော	အိမ်ရထာင်စုများ၏	
အလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးနိုင်ရမခ	မမင့်မားလာမှုအား	
တုံ့မပန်ပုံမှာ	အလုပ်အကိုင်	မဆုံးရှုံးမီ	
စားေုံးမှုကို	ရလျှာ့ချမခင်းမဖစ်ပါေည်။

4 Gertler	&	Gruber	
(2003)

Indonesian	
Resource	
mobilization	study	
တွင်	စုရဆာင်း	
ရကာက်ယူခဲ့ေည့်	
၁၉၉၁၊	၁၉၉၃	panel	
data	များ	

ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်	နာမကျန်း	
မဖစ်မခင်းရြကာင့်	ဝင်ရငွအရမပာင်း	
အလဲမဖစ်မခင်း၏	စားေုံးမှုအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုအား	
ရလ့လာမခင်း၊	

ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲမဖစ်မခင်း၏	ေလေ်အမဖစ်	
ဝင်ရငွတစ်ယူနစ်	ရလျာ့ေွားတိုင်း	စားေုံးမှု	
၀.၃၅	ယူနစ်	ရလျာ့ေွားပါေည်။	ောမန်	
ဖျားနာမှုများ	(ခဏတာကကုံရတွ့ေေည့်	
ရဘးေုက္ခဟု	အဓိပ္ပါယ်ရကာက်ယူနိုင်)	၏	
ေက်ရောက်မှုကို	လူများက	ရကာင်းစွာ	
ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်းနိုင်ပါေည်။	ေို့ရော်	
ရောဂါကကီးများ	(ရေေှည်ကကုံရတွ့ေမည့်	
ရဘးေုက္ခ)	ကိုမူ	ရမဖေှင်းနိုင်စွမ်း	ပိုနည်းပါေည်။			

26 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ရေးေားေူ Dataset(များ)
ေုရတေနရမးခွန်းများ/	
အေုံးမပုရော	နည်းစနစ်

ရတွ့ေှိချက်များ

5 Agarwal	and	Qian	
(2004)

စားေုံးေူများ၏	
ရငွရြကး	လွှဲရမပာင်းမှု	
များဆိုင်ော	panel	
data	များ

ရမျှာ်လင့်မထားရော	ဝင်ရငွ	
အရမပာင်းအလဲများအရပါ်	
စားေုံးမှုနှင့်	ရကကးဖမီတို့၏	
တုံ့မပန်မှု

ရငွမဖစ်လွယ်ေည့်	ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း	နည်းပါး	
ေူများ	ေို့မဟုတ်	ရကကးဝယ်ကတ်	
ကန့်ေတ်ရငွပမာဏ	(credit	card	limit)	
နည်းပါးေူများေည်	မရမျှာ်လင့်ဘဲ	ဝင်ရငွ
အရမပာင်းအလဲမဖစ်လာချနိ်တွင်	စားေုံးမှုကို	
ေိေိောော	ရလျှာ့ချြကပါေည်။	

6 Skoufias	and	
Quisuming	(2005)

ဘဂသလားရေ့ေှ်၊	
အီေီယိုးပီးယား၊	
မာလီနှင့်	ရုေှားမှ	
အိမ်ရထာင်စုအဆင့်	
panel	data	များ

ရုတ်တေက်ရပါ်ရပါက်လာရော	
ရဘးေုက္ခများ၏	စားေုံးမှုနှင့်	
ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုအရပါ်	
ေက်ရောက်မှု၊

လူအများအမပားကို	တစ်ဖပိုင်နက်တည်း	ထိခိုက်	
ရစရော	ကပ်ရဘးအန္တောယ်များ	ကကုံရတွ့ရော	
အခါတွင်	အစားအစာ	စားေုံးမှုေည်	အစား	
အစာမဟုတ်ရော	အမခားပစ္စည်းများ	
ေုံးစွဲမှုထက်	ပို၍အာမခံချက်ေှိရြကာင်း	
မဖစ်ေပ်	ရလ့လာချက်များအားလုံးက	
မပေရနပါေည်။	အစားအစာ	စားေုံးမှုအရပါ်	
ဝင်ရငွအရမပာင်း	အလဲမဖစ်မခင်း၏	
ေက်ရောက်မှုများကို	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း	
ေက်ောရစေန်နည်းလမ်းတစ်ခုအမဖစ်	
အစားအစာမဟုတ်ရော	အမခားပစ္စည်းများ	
ေုံးစွဲမှုကို	ရမပာင်းလဲမခင်း	မဖစ်ဟန်တူပါေည်။	

7 Dercon	et	al.	
(2005)

၁၉၉၉-၂၀၀၄	
ခုနှစ်အတွင်း	
အီေီယိုးပီးယား	
ရကျးေွာ	၁၅	ေွာမှ	
အချက်အလက်များ	

စာတမ်းရေးေားေူများက	ရဘး	
ေုက္ခအမျ ိုးမျ ိုး	၏	စားေုံးမှုအရပါ်	
ေက်ရောက်မှုအား	ရလ့လာ	
ဆန်းစစ်ပါေည်။	

မိုးရခါင်ရေေှားမခင်း၊	ရောဂါမဖစ်မခင်းတို့နှင့်	
ဆက်နွှယ်ရော	ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲများေည်	
အိမ်ရထာင်စုများ၏	တစ်ဦးချင်းစားေုံးမှုကို	
၂၀%	နှင့်	၉%	ခန့်	အေီးေီး	ကျဆင်းေွားရစ	
ရြကာင်း	စာတမ်းရေးေူများမှ	ရတွ့ေှိခဲ့ေည်။	
ထိုရဘးေုက္ခအန္တောယ်များ၏	ေက်ရောက်မှု	
ေည်	ကာလေှည်ြကာဖပီး	လွန်ခဲ့ရော	၂.၅	
နှစ်က	မဖစ်ပွားခဲ့မခင်း	မဖစ်ေည့်တိုင်	စားေုံးမှုကို	
ထိခိုက်ဆဲ	မဖစ်ပါေည်။		

8 Yang	and	Choi	
(2007)

ဖိလစ်ပိုင်မှ	ချတိ်ဆက်	
ရကာက်ယူရော	
အိမ်ရထာင်စုစစ်တမ်း	
များမှ	အချက်	
အလက်များ၊	

ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲများကို	
ခုော	ခံောေှိရစေန်	
လွှဲပို့ရငွများအား	အေုံးမပုမှုကို	
ရလ့လာမခင်း၊	

အြကမ်းဖျင်းအားမဖင့်	အိမ်ရထာင်စု	ဝင်ရငွ	
ကျဆင်းမှု၏	၆၀%	ခန့်ကို	နိုင်ငံေပ်မခားမှ	
စီးဝင်လာရော	လွှဲပို့ရငွများမဖင့်	အစားထိုး	
ပါေည်။	ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲများ	
မဖစ်ရပါ်ချနိ်တွင်	ရေွှ့ရမပာင်းလုပ်ေားေှိရော	
အိမ်ရထာင်စုများ၏	စားေုံးမှုေည်	
ရမပာင်းလဲမခင်း	မေှိရော်လည်း	ရေွှ့ရမပာင်း	
လုပ်ေားမေှိရော	အိမ်ရထာင်စုများတွင်	
ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲရြကာင့်	စားေုံးမှု	
အရမပာင်းအလဲ	မဖစ်မခင်းေည်	မပင်းထန်	
ပါေည်။	

27မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ရေးေားေူ Dataset(များ)
ေုရတေနရမးခွန်းများ/	
အေုံးမပုရော	နည်းစနစ်

ရတွ့ေှိချက်များ

9 Chen	et	al	(2013) UHIES	from	1992-
2003

ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲများ၏	
စားေုံးမှုပုံစံများအရပါ်	
ေက်ရောက်မှု၊	

၁၉၉၀	မပည့်လွန်နှစ်များ၏	အစပိုင်းတွင်	ဝင်ရငွ	
၁%	ရမပာင်းလဲပါက	စားေုံးမှု	၀.၆%	ရမပာင်းလဲ	
ပါေည်။	ရနာက်ပိုင်းနှစ်များအတွင်းတွင်	
အိမ်ရထာင်စုများ၏	စားေုံးမှုကို	များစွာ	
ရမပာင်းလဲမခင်းမေှိရအာင်	ထိန်းထားနိုင်စွမ်း	
တိုးတက်လာပါေည်။	ရဘးေုက္ခတစ်ခုနှင့်	
ကကုံရတွ့ေချနိ်တွင်	အိမ်ရထာင်စုများေည်	
စားေုံးမှုကို	ထိန်းထားနိုင်ေန်	တာေှည်ခံ	
ပစ္စည်းများေုံးစွဲမှုကို	ဦးစွာ	ရလျှာ့ချြက	
ပါေည်။		

10 Bruckner	and	
Gradstein	(2013)

၁၉၈၀-၂၀၀၉	
ကာလအတွင်း	SSA	
နိုင်ငံ	၃၉	နိုင်ငံမှ	
Panel	data	များ၊	

ဆင်းေဲနွမ်းပါးရော	နိုင်ငံ	
များတွင်	ကုန်ထွက်	စုစုရပါင်း	
(Aggregate	Output)	
ယာယီရမပာင်းလဲမခင်း၏	
စားေုံးမှုအရပါ်	ေက်ရောက်မှု	
များကို	ရလ့လာမခင်း၊	

စာတမ်းရေးေားေူများ၏	ခန့်မှန်းချက်	
များအေ	ယာယီကုန်ထွက်မှ	ေေှိေည့်	
ဝင်ရငွရပါ်တွင်	မပန်လည်ေုံးစွဲမှု	အချ ိုးအစား	
(marginal	propensity	to	consume)	၀.၂	ခန့်	
ေှိရြကာင်း	ရတွ့ေှိ	ေေည်။	

11 Cui	and	Huang	
(2017)

တရုတ်နိုင်ငံ	
ရကျးလက်ရေေမှ	
အိမ်ရထာင်စု	
စစ်တမ်းများ

တရုတ်နိုင်ငံ	ရကျးလက်	
ရေေများတွင်	ဝင်ရငွ/	
အေုံးစေိတ်	အရမပာင်းအလဲ	
များအရပါ်	အစားအစာအတွက်	
ေုံးစွဲေည့်	စေိတ်များ၏	
တုံ့မပန်ရမပာင်းလဲပုံများအား	
ရလ့လာမခင်း၊	

ကကီးမားေည့်	ဝင်ရငွဆုံးရှုံးမှုများေည်	အစား	
အစာအတွက်	အေုံးစေိတ်များကို	၂၅-၃၀%	
ရလျာ့နည်းရစပါေည်။	ထို့မပင်	ဝင်ရငွနည်း	
အိမ်ရထာင်စုများတွင်	အစားအစာအတွက်	
အေုံးစေိတ်များေည်	ကကီးမားေည့်	ဝင်ရငွ	
ဆုံးရှုံးမှုများကို	များစွာ	ပို၍	အကဲဆတ်ပါေည်။	

28 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



Author Dataset(s)
Research	questions/

methodology
Findings

1 Cashin	and	
Unayama	(2016)

ဂျပန်မိေားစုဝင်ရငွ	
နှင့်	အေုံးစေိတ်	
စစ်တမ်း	(JFIES)

ဂျပန်တွင်	မရမျှာ်လင့်ဘဲ	
ရဘးေုက္ခတစ်ခုကျရောက်	
ရောအခါ	VAT	တိုးလာမှု၊	
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု	
နည်းလမ်းတစ်ခုမဖစ်ေည့်	
Natural	experiment	ကို	
မပုလုပ်၊

ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲကို	
ရြကညာလိုက်ရောအခါ	စားေုံးမှုေည်	
အချ ိုးညီစွာ	ကျဆင်းေမဖင့်	permanent	
income	hypothesis	ကို	ခိုင်မာမှု	ေေှိရစေည်။

2 Kruger	and	Perri	
(2012)

၁၉၈၇	မှ	၂၀၀၈	
အထိ	အီတလီနိုင်ငံ	
အိမ်ရထာင်စု	ဝင်ရငွ	
နှင့်	ကကယ်ဝမှု	
စစ်တမ်း၊	

ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲ	
(လုပ်ခလစာ)နှင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု	
အရမပာင်းအလဲ	(ဥပမာ	အိမ်ရေး	
နှုန်းနှင့်	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ)	
၏	ေက်ရောက်မှုကို	
ရလ့လာမခင်း၊	

ကကယ်ဝမှုဆိုင်ော	အရမပာင်းအလဲများေည်	
ဝင်ရငွ	အရမပာင်းအလဲထက်စာလျှင်	
အိမ်ရထာင်စု	စားေုံးမှုအရပါ်	များစွာ	
ပို၍	ကကီးမားဖပီး	ကာလေှည်ြကာရော	
ေက်ရောက်မှုကို	မဖစ်ရစပါေည်။

3 Japelli	and	
Pistaferri	(2020)

အီတလီနိုင်ငံ	
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ	
နှင့်	ကကယ်ဝမှု	
စစ်တမ်းများ	(SHIW)

ရေေှည်ေက်ရောက်ရော	
ရဘးေုက္ခများ၏	အိမ်ရထာင်စု	
စားေုံးမှုအရပါ်	ေက်ရောက်မှု၊	
စာတမ်းရေးေားေူများက	
IV	(instrumental	variable)	
နည်းစနစ်ကို	အားထားအေုံးမပု	
ခဲ့ေည်။	

ဝင်ရငွရေေှည်	အရမပာင်းအလဲ	
မဖစ်ရစရော	ရဘးေုက္ခများကို	
တုံ့မပန်မှုအမဖစ်	အိမ်ရထာင်စုများေည်	
၎င်းတို့၏	ေည်မှန်းထားေည့်	
ကကယ်ဝမှုများကို	အချ ိုးညီစွာ	
မပန်လည်မပင်ဆင်ရလျှာ့ချြကရြကာင်း	
စာတမ်းရေးေူများ	ရတွ့ေှိခဲ့ေည်။	

4 Cho	et	al	(2019) PSID	နှင့်	HILDA	-	
US	နှင့်	ြေစရြတး	
လျအတွက်	panel	
household	budget	
survey	များ

စာတမ်းရေးေူများက	
ရေေှည်ဝင်ရငွ	အရမပာင်း	
အလဲများကို	၎င်းတို့၏	
လူမှုစီးပွား	အရမခအရနနှင့်	
ရကကးဖမီပမာဏရပါ်	မူတည်၍	
အိမ်ရထာင်စုများ၏	တုံ့မပန်ပုံကို	
ဆန်းစစ်ရလ့လာထားေည်။	

(ယာယီမဖစ်ရစ၊	ရေေှည်	မဖစ်ရစ)	
ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲမဖစ်မခင်းကို	ရကကးေှိ	
ရော	အိမ်ရထာင်စုများ၏	အကဲဆတ်မှုေည်	
ပို၍	မမင့်မားပါေည်။	ထိုနိုင်ငံ	၂	နိုင်ငံလုံးတွင်	
ပို၍	ချမ်းောကကယ်ဝရော	အိမ်ရထာင်စု	
များေည်	ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲမဖစ်ေည့်	
ကာလများအတွင်းတွင်	၎င်းတို့၏	စားေုံးမှုကို	
ကျဆင်းမေွားရအာင်	ပို၍	လုပ်ရဆာင်နိုင်	
ြကရြကာင်း	ရတွ့ေေည်။	

5 Ludwig	(2015) PSID	 ဝင်ရငွအဆင့်အားလုံးေှိ	
ရေေှည်နှင့်	ယာယီ	ဝင်ရငွ	
အရမပာင်းအလဲများ၏	
အိမ်ရထာင်စု	စားေုံးမှုအရပါ်	
ေက်ရောက်မှု၊	

အိမ်ရထာင်စုများေည်	ပို၍	ဆင်းေဲနွမ်းပါးရလ၊	
ဝင်ရငွအရမပာင်းအလဲနှစ်မျ ိုးစလုံး	(ရေေှည်နှင့်	
ယာယီ)	အား	တုံ့မပန်ပုံ	ဆင်တူရလမဖစ်ေည်။

6 Mckenzie	(2006) ၁၉၉၄	မှ	ပီဆို	
ရငွရြကး	အကျပ်	
အတည်း	မတိုင်မီနှင့်	
ဖပီးေည့်ရနာက်	
မက္ကစီကိုနိုင်ငံ	
အတွက်	ENIGH	
စစ်တမ်းများ၊	

စာတမ်းရေးေူက	
အကျပ်အတည်းကာလ	
အတွင်းနှင့်	အကျပ်အတည်း	
လွန်ကာလ	အေင့်အတင့်	
တာေှည်ခံရော	ပစ္စည်းများ	
(semi-durables)	ေုံးစွဲမှု	
ကျဆင်းေွားေမခင်း	
အရြကာင်းေင်းများကို	
ဆန်းစစ်ရလ့လာထားေည်။	

အိမ်ရထာင်စုများက	ထိုအရမခအရနကို	
ရေေှည်မဖစ်ပွားမည်ဟု	ရှုမမင်ရောရြကာင့်	
၎င်းတို့၏	စားေုံးမှု/	ေုံးစွဲမှုပုံစံများကို	
မပင်ဆင်ခဲ့ြကေည်ဟု	ေှင်းလင်း	
တင်မပထားေည်။	

ဇယား (က-၃)  နေေှည်တွင် ေေှိနိုင်ြည့် ေျြ်းြျှဝင်နငွဆိုင်ော ေီအိုေီနှင့် စေ်လျဉ်းနော 
ေုနတေနစာတြ်းြျားအား နလ့လာေုံးေေ်မခင်း

29မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 



ဤစာတြ်းတွင် အေုံးမေုထားနော ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှုအတိုင်းအတာြျား 

ဆင်းေဲနွြ်းေါးေူောခိုင်နှုန်း (Poverty headcount) -	 ဤေည်မှာ	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးရော	 လူဦးရေအချ ိုးအစား	 မဖစ်ပါေည်။	
ဆိုလိုေည်မှာ	အေွယ်ရောက်ေူတစ်ဦး	ရန့စဉ်စားေုံးမှုနှင့်	ညီမျှရော	တန်ဖိုး	‘y’	ေည်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း	‘z’	ထက်	ပိုနည်းရနရော	
လူဦးရေအချ ိုးအစား	 မဖစ်ပါေည်။	 လူဦးရေအေွယ်အစားေည်	 ‘n’	 ေှိဖပီး	 ထိုအထဲတွင်	 လူရပါင်း	 ‘q’	 ေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများ	
မဖစ်ပါက	ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူောခိုင်နှုန်း	(poverty	headcount)	ေည်	-  

 

ဆင်းေဲနွြ်းေါးြှု ကွာဟချက် (Poverty gap) - ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု	ကွာဟချက်ေည်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၏	အတိမ်အနက်ကို	ရဖာ်မပပါေည်။		
ယင်းေည်	 လူများေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ	 ပျမ်းမျှအားမဖင့်	 မည်မျှအကွာတွင်ေှိရြကာင်း	 မပေေည့်ပျမ်းမျှအကွာအရဝးမဖစ်ဖပီး	
မဆင်းေဲေူများ၏	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ	 အကွာအရဝးေည်	 ေုည	 မဖစ်ပါေည်။	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ေည်	 နိုင်ငံလူဦး	
ရေတစ်ခုလုံး၏	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ော	 လိုရငွမပမှု	 (poverty	 deficit)	 ကို	 တိုင်းတာေည့်	 အတိုင်းအတာတစ်ခုမဖစ်ေည်။	
“ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ော	 လိုရငွမပမှု	 (poverty	 deficit)”	 ဟူေည့်	 အယူအဆတွင်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများအားလုံးကို	 ဆင်းေဲတွင်းမှ	
ဆွဲတင်နိုင်ေန်အတွက်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများကိုော	ေီးေန့်ရေွးချယ်၍	ရငွရြကးရထာက်ပံ့ရပးနိုင်ေန်	လိုအပ်မည့်	အေင်းအမမစ်များကို		
ထည့်ေွင်းစဉ်းစားထားမခင်း	မဖစ်ေည်။	ယင်းအား	ရအာက်ပါအတိုင်း	တွက်ချက်နိုင်ပါေည်	-	
 

အထက်ပါ	 ညီမျှမခင်းတွင်	 yi	 ေည်	 အိမ်ရထာင်စု	 ‘I’	 ၏	 စားေုံးမှုမဖစ်ဖပီး	 စုစုရပါင်းတန်ဖိုးေည်	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးေည်	 အိမ်ရထာင်စု	
များရပါ်တွင်ော	 တွက်ချက်ထားပါေည်	 (ေင့်ရလျာ်ေည့်	 အရလးရပးနှုန်းများမဖင့်)။	 ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကွာဟချက်ေည်	 စားေုံးမှု	
(ေို့မဟုတ်	ဝင်ရငွ)	ကွာဟမှု	အချ ိုးနှင့်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူောခိုင်နှုန်းအညွှန်းကိန်းတို့	ရမမှာက်လေ်နှင့်	ညီမျှေည်ဟု	ရေးေားနိုင်	ပါေည်။	
စားေုံးမှု	(ေို့မဟုတ်	ဝင်ရငွ)	ကွာဟချက်အချ ိုးကို	ရအာက်ပါအတိုင်း	ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါေည်	-	

တွင်	yq	ေည်	ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများ၏	ပျမ်းမျှ	စားေုံးမှု	မဖစ်ပါေည်။

30 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း လူနနြှုဘဝအနေါ် ေူးတွဲကျနောက်နနနော ကေ်နဘးနှစ်ခု၏ အကျ ိုးေက်နောက်ြှု 
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