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ြာတိကာ

 4 အတိုထကာက်ထဝါဟာရ စကားလုံးြျား 

 5 အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုေ် 

 11 စစ်တြ်းထကာက်ယူရာတွင်အသုံးမေုသည့်နည်းစနစ် 

 17 အခန်း (၁)
  စစ်အာဏာသိြ်းြှု၏ အိြ်ထောင်စုဝင်ထငွနှင့် အလုေ်အကိုင် ဆုံးရှုံးြှုအထမခအထန 

အထေါ် သက်ထရာက်ြှု 

 31 အခန်း (၂)
  ထနေိုင်ြှုစရိတ်ြျား ကာြိထစရန် အသုံးမေုထသာ နည်းလြ်းြျား 

 39 အခန်း (၃)
  စားနေ်ရိက္ခာရရှိြှုနှင့် ကျန်းြာထရး ဝန်ထဆာင်ြှုြျားအား လက်လှြ်းြီြှုဆိုင်ရာ 

သထဘာေားအမြင် ထမောင်းလဲြှုြျား 

 43 အခန်း (၄)
  မေည်တွင်းမေည်ေ ထရှေထမောင်းသွားလာမခင်း 

 46 အခန်း (၅)
  သုံးသေ်ချက်ြျား 

 48 ထနာက်ဆက်တွဲ (၁) 
  အကျေ်အတည်း ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားြှု နည်းလြ်းြျားနှင့် စေ်လျဉ်း၍ 

ကကိြ်နှုန်းမြင့်စစ်တြ်းြျား (HFS) နှင့် မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက် စစ်တြ်းတို့ကကား 
နင်းယှဉ်ချက်

2 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



ဇယားြျားစာရင်း

ေုံြျား စာရင်း

ဇယား - ၁ ဆက်သွယ်မေးမေန်းခဲ့သည့် မမေဆိုသူအမေအတွက်  12
ဇယား - ၁.၁ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်း အိေ်မောင်စုဝင်မငွ အမမပာင်းအလဲ (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 19
ဇယား - ၁.၂ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း ဝင်မငွေင်းမေစ် အမေအတွက် (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 25
ဇယား - ၁.၃ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေတ်လတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ပပီးမနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်*  26
 ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် အိေ်မောင်စုဝင် အနည်းဆုံး တစ်ဦး ေှိသည့် အိေ်မောင်စုေျား  
ဇယား - ၁.၄ ပေို့မပ/မကျးလက်မေသအလိုက် မော်မပေားမသာ လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်သည့် စီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခု  29 

လုပ်ကိုင်မနမသာ အိေ်မောင်စုေျားအချ ိုးအစား (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  
ဇယား - ၃.၁ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပုိင်းတွင် အိေ်မောင်စုေျားသည် မငွေေိှမခင်းမြကာင့် သ့ုိေဟုတ် မနေုိင်ေှုစေိတ် 41
 ေျားကို ကာေိမစေည့် အမခားအေင်းအမေစ်ေျားေေှိမခင်းမြကာင့် အစားမလှော့စားခဲ့မခင်း ေှိ/ေေှိ ဆန်းစစ်မခင်း (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 
ဇယား - ၄.၁ မေှေ့မမပာင်းသွားလာသူေျား သွားမောက်ေည့် နိုင်ငံေျား 45

ပုံ - ၁ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါမေစ်ပွားစဉ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း မေစ်ေပ်ေျားအတွင်း 14
 မဆာင်ေွက်ခဲ့မသာ အိေ်မောင်စုစစ်တေ်းေျား၏ အချနိ်ကာလမပေျဉ်း  
ပုံ - ၂ အနည်းဆုံးေိုဘိုင်းေုန်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်မသာ အိေ်မောင်စုေျား၊ ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှု အဆင့်အလိုက် (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  15 

မော်မပေားမခင်း၊ 
ပုံ - ၁.၁ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါမေစ်ပွားစဉ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း မေစ်ေပ်ေျားအတွင်း 20
 မဆာင်ေွက်ခဲ့မသာ အိေ်မောင်စုစစ်တေ်းေျား၏ အချနိ်ကာလမပေျဉ်း  
ပုံ - ၁.၂ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း အိေ်မောင်စုသုံးစွဲနိုင်သည့်ဝင်မငွ ကျဆင်းသွားေမခင်း 21
 အမြကာင်းေင်းေျား (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 
ပုံ - ၁.၃ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း ဝင်မငွေေှိသည့် ေင်းမေစ်ေျား (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 23
ပုံ - ၁.၄ နိုင်ငံေပ်မခားေှ လွှဲပို့မငွေျားလက်ခံေေှိသည့် အိေ်မောင်စုေျား အချ ိုးအစား၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  23
ပုံ - ၁.၅ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း အဓိကဝင်မငွေင်းမေစ်ေျား (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 24
ပုံ - ၁.၆ ဝင်မငွေင်းမေစ်အမေအတွက်၊ ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၂၁ (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  25
ပုံ - ၁.၇ ကျား/ေအလိုက် မော်မပေားမသာ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျားေှိပပီးမနာက်ပိုင်း  အိေ်မောင်စုအတွင်း  27 

အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှု (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  
ပုံ - ၁.၈ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း လုပ်ငန်းေျားေပ်ဆိုင်းသွားမသာ သို့ေဟုတ် အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးသွားမသာ  28 

အိေ်မောင်စုေျား အချ ိုးအစား၊ အလုပ်အကိုင်အေျ ိုးအစားအလိုက် (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) မော်မပေားမခင်း  
ပုံ - ၂.၁ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း အိေ်မောင်စုေျား အသုံးမပုသည့် အကျပ်အတည်း ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားသည့်  33 

နည်းလေ်းေျား (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  
ပုံ - ၂.၂ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလေှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်လအတွင်း အသုံးမပုမသာအကျပ်အတည်း ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားသည့် နည်းလေ်းေျား  34 

(ောခိုင်နှုန်း) 
ပုံ - ၂.၃ စုမဆာင်းမငွအမပါ်ေှီခိုမနေမသာ အိေ်မောင်စုေျား၏ ကျန်ေှိမနသည့်စုမဆာင်းမငွေျား ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ေည့် 35
 လအမေအတွက် (ောခိုင်နှုန်း) 
ပုံ - ၂.၄ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းေျားအား မောင်းချခဲ့သည့် အိေ်မောင်စုေျား အချ ိုးအစား၊  36 

ပစ္စည်းအေျ ိုးအစားအလိုက် (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 
ပုံ - ၂.၅ အိေ်မောင်စုလစဉ်ဝင်မငွ မလျာ့နည်းသွားေှု (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 36
ပုံ - ၂.၆ ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှု နင်းေအချ ိုး (ကိုဗစ်မောဂါ ေမေစ်ပွားေီက ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှုနှုန်းအား အမမခခံ ေည်ညွှန်းချက်အမေစ်  37 

အသုံးမပုေားသည်။) 
ပုံ - ၂.၇ အိေ်မောင်စုဝင်မငွအမပါ် အမပင်းေန်ဆုံး ေိခိုက်မစမသာ အမြကာင်းေင်း - ကိုဗစ်-၁၉ သို့ေဟုတ်  38
 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်းအမေစ်အပျက်ေျား (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 
ပုံ - ၃.၁ အိေ်မောင်စုေျားအတွင်း ပုံေှန်ေက် မလှော့စားမခင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  40
ပုံ - ၃.၂ လွန်ခဲ့မသာလအတွင်း ကျန်းောမေးဝန်မဆာင်ေှုေျားကို လက်လှေ်းေီ ေယူနိုင်ေှုအမပါ် သမဘာေားအမေင်  41 

(စစ်တေ်းမကာက်ယူခဲ့သည့် အိေ်မောင်စုေျား၏ ောခိုင်နှုန်း) 
ပုံ - ၃.၃ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကျန်းောမေးဝန်မဆာင်ေှုေျားအမပါ် စိတ်မကျနပ်ေှုအဆင့် (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  42
ပုံ - ၄.၁ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်း ပေို့မပ/မကျးလက်မေသအလိုက် မေှေ့မမပာင်းသွားလာမနေိုင်မသာ  44 

အိေ်မောင်စုေျားမော်မပေားမခင်း (ောခိုင်နှုန်းမေင့်)  
ပုံ - ၄.၂ လာေည့် ၁၂ လအတွင်း နိုင်ငံေပ်မခားသို့ သွားမောက်ေန် စီစဉ်မနမသာ အိေ်မောင်စုဝင် အနည်းဆုံး တစ်ဦးေှိသည့်  44 

အိေ်မောင်စုေျား အချ ိုးအစား (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 
ပုံ - ၄.၃ လာေည့် ၁၂ လအတွင်း နိုင်ငံေပ်မခားသို့ သွားမောက်ေန်လိုအပ်သည့် မပင်ဆင်ေှုေျား စတင်မပုလုပ်မနေှု (ောခိုင်နှုန်းမေင့်) 45

3ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



အတိုထကာက်ထဝါဟာရ 
စကားလုံးြျား 
CATI   ကွန်မပူတာအကူအညီမေင့် ေုန်းေှတစ်ဆင့် မတွ့ဆုံမေးမေန်းစစ်တေ်းမကာက်မခင်း 

COVID-19  ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်မောဂါ ၂၀၁၉ 

HVS 2020  ေိခိုက်လွယ်မသာ အိေ်မောင်စုေျားအား မလ့လာေှု စစ်တေ်း ၂၀၂၀ 

HFS   ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်းေျား (ကေ္ဘာ့ဘဏ်) 

ILO   အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သေားမေးောအေွဲ့ 

MLCS 2017  မေန်ောမနေိုင်ေှုအမမခအမနစစ်တေ်း (၂၀၁၇) 

SDGs   စဉ်ဆက်ေမပတ်ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မေးပန်းတိုင်ေျား 

UNDP   ကုလသေဂ္ဂေွံ့ပေိုးေှုအစီအစဉ် 

မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းသည် Myanmar Development Observatory မအာက်ေှိ အမစာဆုံး 
မဆာင်ေွက်သည့် မလ့လာေှုေျားေဲေှတစ်ခု မေစ်သည်။ Observatory သည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၊ ေွံ့ပေိုးမေး 
ေိတ်ေက်ေျားနှင့် မေန်ောအေပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းေျားအတွက် မေန်ောနိုင်ငံ၏ လက်ေှိမေစ်မပါ်မမပာင်းလဲေှုေျားနှင့် 
အတူ လူေှုစီးပွားဆိုင်ောအမမခအမနေျားကို ေင်ဟပ်သည့် မနာက်ဆုံးေအချက်အလက်ေျားအား ပံ့ပိုးမပးသွားေည် 
မေစ်သည်။ UNDP ၏ ရုံးတွင်းအကကံမပးပညာေှင်ေျားအေွဲ့အား မအာက်ပါေဏ္ဍိုင်သုံးခုမပါ်တွင် အမမခခံ၍ ေွဲ့စည်း 
ေားပပီး မလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ေှုေျားကို မအာက်မော်မပပါ အချက်အလက်ေျားမပါ်တွင်မပုလုပ်သွားေည် မေစ်သည် 
- 

၁။ စီးေွားထရး - စစ်အာဏာသိေ်းေှုနှင့် ကေ္ဘာ့ကပ်မောဂါတို့၏ (ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှုအမမခအမနအမပါ် 
သက်မောက်ေှုအပါအဝင်) စီးပွားမေးဆိုင်ော သက်မောက်ေှုေျားကို မစာင့်ြကည့်မလ့လာမခင်း၊

၂။ SDG ေန်းတိုင်ြျား - အဓိကကျသည့် ေွံ့ပေိုးေှုညွှန်ကိန်းေျား၏ ဆုတ်ယုတ်ေှုအမမခအမနအား အကဲမေတ် 
ဆန်းစစ်မခင်း (အေူးသမေင့် ေိခိုက်လွယ်မသာသူေျားနှင့် ေယ်ြကဉ်ခံေသူေျားအတွက်)၊ 

၃။ ေဋိေက္ခ - ပဋိပက္ခ၊ ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှုနှင့် SDG ပန်းတိုင်ေျားြကား အမပန်အလှန် ချတိ်ဆက်သက်မောက် 
မနေှုေျားကို အဓိကေား၍ မေစ်မပါ်မမပာင်းလဲမနမသာ အမမခအမနေျားကို မစာင့်ြကည့်မလ့လာမခင်း။ 

မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် စစ်တေ်းတွင် မေခရို(macro)စီးပွားမေးဆိုင်ော မေစ်မပါ်မမပာင်းလဲေှုေျားသည် 
အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် ေည်သို့သက်မောက်ေှုေှိပုံကို မလ့လာပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် စစ်အာဏာသိေ်းေှုမြကာင့် 
မပည်သူေျား လက်မတွ့ဘဝတွင် မတွ့ကကုံခံစားမနြကေသည့် လူေှုစီးပွားဆိုင်ော သက်မောက်ေှုေျားအား နားလည် 
သိေှိေှုသည် ဝင်မငွဆိုင်ော ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှုအား တိုင်းတာေန်အတွက်သာေက မယဘုယျ ေိခိုက်လွယ်ေှုေျားကို 
ခခုံငုံတိုင်းတာေန်နှင့် အကျပ်အတည်းနှစ်ခု တစ်ပပိုင်တည်း ကျမောက်ေှုမြကာင့် မေန်ောမပည်သူေျားအမပါ် ေိသားစု 
ဆိုင်ောအဆင့်နှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီဆိုင်ောအဆင့်အေိ ေိခိုက်ေှုေျားကို တိုင်းတာေန်အတွက်ပါ အမေးကကီးပါသည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာတစ်ခုလုံးတွင် စစ်တေ်းမမေဆိုသူေျား၏ အသံကို ြကားသိခွင့်ေေည်မေစ်ပပီး ယခုကဲ့သို့ ခက်ခဲမသာ 
အမမခအမနေျားတွင် သတင်းအချက်အလက်ေျားအား အေည်ေမော်ဘဲ မပးအပ်ခဲ့ြကသူေျားအားလုံးကို UNDP 
အေွဲ့ေှ လှိုက်လှဲစွာ မကျးဇူးတင်ေှိမြကာင်း ေှတ်တေ်းတင်အပ်ပါသည်။ 

မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် စစ်တေ်းအတွက် အချက်အလက်မကာက်ယူေှုေျားကို Myanmar Survey Research ေှ 
မဆာင်ေွက်မပးခဲ့ပါသည်။ MSR သည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက မေန်ောနိုင်ငံတွင် စစ်တေ်းေျားမကာက်ယူလာခဲ့မသာ 
အေွဲ့အစည်းတစ်ခုမေစ်သည်။

4 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



အစီရင်ခံစာ 
အနှစ်ချုေ် 

5ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



ဤအစီေင်ခံစာတွင် မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းေှ မတွ့ေှိချက်ေျားကို တင်မပေားပပီး ေိုစစ်တေ်းသည် 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ စစ်အာဏာသိေ်းခဲ့ပပီးမနာက်ပိုင်း မေန်ောနိုင်ငံတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း 
အတာမေင့် ပေေဆုံးအကကိေ် မဆာင်ေွက်ခဲ့သည့် အိေ်မောင်စုစစ်တေ်း မေစ်ပါသည်။ စစ်အာဏာသိေ်းေှုမြကာင့် 
မေစ်မပါ်လာသည့် အမေစ်အပျက်ေျားသည် အမမခေခိုင်မသးသည့် နိုင်ငံအား ယိေ်းယိုင်သွားမစခဲ့ပပီး နဂိုေှိေင်းစွဲ 
ေိခိုက်လွယ်ေှုေျားအား ပိုေိုဆိုးေွားမစခဲ့မြကာင်း အေင်အေှားမတွ့မေင်ေပါသည်။ ေြကာေီက UNDP ေှ 
လုပ်မဆာင်ခဲ့မသာ သုမတသနမတွ့ေှိချက်ေျားအေ မေန်ောနိုင်ငံ၏ ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှုနှုန်းသည် ေျားစွာမေင့်ေားလာေွယ် 
ေှိမြကာင်း ညွှန်မပလျက်ေှိပါသည်။1 UNDP သည် သတင်းအချက်အလက်ေျား လိုအပ်ေှုကွက်လပ်ကို တစ်ေက် 
တစ်လေ်း ပါဝင်မေည့်ဆည်းမပးနိုင်ေန်နှင့် အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် ေည်သို့သက်မောက်ေှုေှိမနမြကာင်းကို နားလည် 
သိေှိနိုင်ေန် ေည်ေွယ်လျက် ဤမပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလနှင့် ဇွန်လအတွင်းတွင် 
မဆာင်ေွက်ခဲ့မခင်းမေစ်ပပီး မမေဆိုသူမပါင်း ၁,၂၀၀ အား ဆက်သွယ်မေးမေန်းေားပါသည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာသည် ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်းေျားနှင့် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့/ UNDP ၏ ေိခိုက် 
လွယ်မသာ အိေ်မောင်စုေျားအား မလ့လာေှုစစ်တေ်း(၂၀၂၀) ကဲ့သို့ အမခားမဆာင်ေွက်ခဲ့ပပီး စစ်တေ်းေျားမပါ်တွင် 
လည်း အမမခခံေားပါသည်။ အဆိုပါစစ်တေ်းနှစ်ခုစလုံးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်ေျားမြကာင့် မေန်ောနိုင်ငံေှိ 
အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် သက်မောက်ေှုကို ဆန်းစစ်အကဲမေတ်ေန် ေည်ေွယ်လုပ်မဆာင်ခဲ့မသာ စစ်တေ်းေျား 
မေစ်ပါသည်။ 

မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းေှ အဓိကမတွ့ေှိချက်ေျားအား အိေ်မောင်စုဝင်မငွအမပါ် သက်မောက်ေှု၊ 
အသုံးေျားမသာ အကျပ်အတည်း ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားေှုနည်းလေ်းေျား၊ ကျန်းောမေး ဝန်မဆာင်ေှုေျားအား 
လက်လှေ်းေီေှုဆိုင်ော သမဘာေားယူဆချက်ေျား၊ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုနှင့် မေှေ့မမပာင်းသွားလာေှုဟူ၍ အုပ်စုေျား 
ခွဲကာ မအာက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်တင်မပလိုပါသည်။ 

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

စစ်အာဏာသိြ်းြှု၏ အိြ်ထောင်စုဝင်ထငွအထေါ် သက်ထရာက်ေုံ

◆ မေန်ောနိုင်ငံေှိ အိေ်မောင်စုေျား၏ မလးပုံသုံးပုံနီးပါးက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက် မန့မနာက်ပိုင်းတွင် ဝင်မငွေျား 
မလျာ့နည်းကျဆင်းသွားမြကာင်း မမပာပါသည်။ ဝင်မငွကျဆင်းသွားမြကာင်း မမပာဆိုသည့် အိေ်မောင်စုေျားေဲတွင် 
ပေို့မပမနအိေ်မောင်စုေျားနှင့် (လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်မသာ) စီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ကိုင်မနသည့် အိေ်မောင်စု 
ေျားက ပိုေျားပါသည်။

◆ ဝင်မငွကျဆင်းသွားသည်ဟုဆိုမသာ အိေ်မောင်စုေျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလေှ ေီဇင်ဘာလြကားနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
မေမေါ်ဝါေီလေှ မေ/ဇွန်လြကားတွင် ပျေ်းေှေအားမေင့် လစဉ်အိေ်မောင်စုဝင်မငွ၏ ၂၃.၃ ောခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားမခင်း 
မေစ်သည်။ ပေို့မပမနအိေ်မောင်စုေျား၊ တိုင်းမေသကကီးေျားတွင် မနေိုင်မသာ အိေ်မောင်စုေျားနှင့် ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောမေသ 
အနီးအနား (ပဋိပက္ခနှင့်ဆက်နွှယ်မသာ မသဆုံးေှု ၂၅ ခု သို့ေဟုတ် ေို့ေက်ပိုေျားမသာ မနောမေသေျားေှ ၆၀ ကီလိုေီတာ 
အတွင်း) တွင် မနေိုင်မသာ အိေ်မောင်စုေျား၏ ဝင်မငွ ကျဆင်းေှု အတိုင်းအတာသည် အကကီးေားဆုံး မေစ်ပါသည်။ 

◆ လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်မသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) 
ေက်မန့ မနာက်ပိုင်းမေစ်ေပ်ေျားမြကာင့် အကကီးအကျယ် ေိခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ဝင်မငွဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု မမေဆိုသူေျား၏ ၄၂.၂ 
ောခိုင်နှုန်းသည် အဆိုပါ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းေျားေှ ေေှိသည့် ဝင်မငွေျား ဆုံးရှုံးခဲ့ေမခင်းမေစ်သည်။ 

◆ မကျးလက်မနအိေ်မောင်စုေျား၏ ၇၁.၅ ောခိုင်နှုန်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျားနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း မေစ်ေပ်ေျားမြကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ြကားတွင် ဝင်မငွကျဆင်းေှုနှင့် 
ကကုံမတွ့ေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မမေဆိုသူဆယ်ဦးတွင် တစ်ဦးနီးပါးက လက်ေှိအချနိ်တွင် ၎င်းတို့အိေ်မောင်စုသည် 
ေည်သည့်ေင်းမေစ်ကေှေ ဝင်မငွေေှိမနမခင်းေေှိဟုဆိုပါသည်။ 

6 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



မမေဆိုသူေျား၏ မလးပုံသုံးပုံက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း 
အမေစ်အပျက်ေျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါေက် ၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စု 
ဝင်မငွအမပါ် ပိုေိုကကီးေားစွာ သက်မောက်ေှုေှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ 
ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်သည်မေစ်မစ၊ ေမနေိုင်သည်မေစ်မစ 
မပည်နယ်/တိုင်းမေသကကီးေျားအားလုံးနှင့် ပေို့မပ/မကျးလက်မေသနှစ်ေျ ိုးစလုံးေှ 
မမေဆိုသူေျားြကား ေိုသို့ရှုမေင်ပုံေှာ တစ်သေတ်တည်း တူညီမနမြကာင်း 
မတွ့ေှိေပါသည်။ 

အိြ်ထောင်စုဝင်ထငွ ထလျာ့နည်းသွားမခင်းထကကာင့် အစားထလှော့စားမခင်း 

◆ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်လတာကာလအတွင်း အစားမလှော့စားသည့်အိေ်မောင်စုေျား တိုးပွားလာသည်ကို စိတ်ေမကာင်းေွယ်ော 
အေင်အေှား မတွ့မေင်ေပါသည်။ 

ပေို့မပမေသမန အိေ်မောင်စုေျားနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျား 
စတင်ခဲ့ပပီးမနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးသွားသူ/ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို 
ေပ်ဆိုင်းလိုက်ေသူေှိမသာ အိေ်မောင်စုေျားတွင် အစားမလှော့စားမခင်းကို 
ပိုေိုမတွ့ေှိေပါသည်။

◆ မကျးလက်မနအိေ်မောင်စုေျား၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံမကျာ်သည် မနာက်ပိုင်းတွင် စားသုံးေန် သိုမလှာင်ေားမသာ အစားအစာ 
ေျားကို ေုတ်ယူစားသုံးခဲ့ေပါသည်။

◆ လူေျား၏ မမပာြကားချက်ေျားအေ စစ်အာဏာသိေ်းပပီးမနာက်ပုိင်းတွင် အလွတ်သမဘာ မငွတိုးမချးသည့်လုပ်ငန်းအချ ို ့ 
မပါ်မပါက်လာသည်ဟု သိေပါသည်။ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းအေ အိေ်မောင်စုေျား၏ ၃.၄ ောခိုင်နှုန်းသည် 
လက်ေှိအချနိ်တွင် ၎င်းတို့ ေုတ်မချးမပးေားမသာ မငွေျားေှ အတိုးေျားကို ဝင်မငွအမေစ်ေေှိမနသည်ဟု ဆိုပါသည်။ 

◆ အိေ်မောင်စုေျား၏ နှစ်ောခိုင်နှုန်းနီးပါး (အိေ်မောင်စု ၂၂၀,၀၀၀ ခန့်) က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ 
မနာက်ပိုင်းတွင် လူသားချင်းစာနာမောက်ေားေှုအေွဲ့အစည်းေျားေံေှ မငွသား သို့ေဟုတ် ပစ္စည်းမောက်ပံ့ေှုေျား 
လက်ခံေေှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ 

◆ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အိေ်မောင်စုေျား၏ ၁၉.၅ ောခိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငံေပ်မခားေှ လွှဲပို့မငွေျားကို လက်ခံေေှိခဲ့မသာ်လည်း 
ယခုအခါ လွှဲပို့မငွေျားေေှိသည့် အိေ်မောင်စုေျားသည် ၂.၄ ောခိုင်နှုန်းအေိ ကျဆင်းသွားပပီ မေစ်သည်။ 

◆ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းတွင် ပါဝင်မမေဆိုခဲ့ြကသည့် အိေ်မောင်စုေျားသည် ဝင်မငွေေှိနိုင်သည့် ေင်းမေစ်ေျားေှာ 
မလျာ့နည်းသွားသည့် အမမခအမနကို ေင်ဆိုင်မနြကေပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ြကားဝင်မငွေေှိမသာ 
ေင်းမေစ်ေျားအမေအတွက်ကို နင်းယှဉ်မလ့လာြကည့်မသာအခါ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အိေ်မောင်စုေျား၏ ဝင်မငွေလေ်းေျား 
ပိုေိုနည်းပါးသွားသည်ကို မတွ့ေှိေမခင်းမေစ်သည်။ ေူးမခားသိသာသည့်အချက်ေှာ ပဋိပက္ခမေစ်ပွားော အနီးအနားတွင် 
မနေိုင်မသာအိေ်မောင်စုေျားနှင့် ကမလးေှိမသာအိေ်မောင်စုေျားတွင် ဝင်မငွေန်တီးနိုင်မသာနည်းလေ်းေျား ပိုေိုနည်းပါး 
မနမခင်းမေစ်သည်။ 

7ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



ဝင်ထငွထလျာ့နည်းြှုအား ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားေုံနည်းလြ်းြျား

◆ ဝင်မငွကျဆင်းသွားမခင်းကို ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားေန် အဓိကလုပ်မဆာင်သည့် နည်းလေ်းေှာ အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ 
ပစ္စည်းေျား (non-food items) သုံးစွဲေှုမလှော့ချမခင်းမေစ်သည် (၆၈.၁ ောခိုင်နှုန်း)။

◆ ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်းေျားေှေေှိမသာ အချက်အလက်ေျားအေ အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျား 
သုံးစွဲေှုအားမလှော့ချသည့် အိေ်မောင်စုောခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ၅၂.၀ ောခိုင်နှုန်း ေှိခဲ့ောေှ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကပ်မောဂါ မေစ်ပွားေှု မလျာ့ကျလာသည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လတွင် ၃၀.၀ ောခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားသည်ကိုမတွ့ေ 
ပါသည်။ ဤောခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်းေှစ၍ ယခုအခါ ၆၈.၁ ောခိုင်နှုန်းသို့ 
မပန်လည်မေင့်တက်သွားမြကာင်း မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် စစ်တေ်းတွင် မတွ့ေှိေပါသည်။ 

◆ အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျားသုံးစွဲေှုမလှော့ချမခင်းသည် ပဋိပက္ခမေစ်ပွားော အနီးအနားတွင် မနေိုင်မသာ 
ေိသားစုေျား၏ ၇၆.၂ ောခိုင်နှုန်းအတွက် ဝင်မငွမလျာ့နည်းေှုကို ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားသည့် နည်းလေ်းတစ်ခု မေစ်ခဲ့ပါသည်။ 

◆ အိေ်မောင်စုေျား၏ ၂၈.၈ ောခိုင်နှုန်းက ဝင်မငွမလျာ့နည်းသွားမခင်းကို ကာေိမစေန် စုမဆာင်းမငွေျား ေုတ်သုံးသည်ဟု 
ဆိုပါသည်။ ေိုောခိုင်နှုန်းသည် ပေို့မပမေသေျားတွင် ပိုေိုမေင့်ေားပပီး ၃၂.၅ ောခိုင်နှုန်း ေှိပါသည်။ 

◆ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်းေှစ၍ စုမဆာင်းမငွေျားကို ေုတ်သုံးခဲ့သည်ဟု မမေဆိုသူေျား၏ ငါးပုံနှစ်ပုံ (၃၈.၇ 
ောခိုင်နှုန်း) က ၎င်းတို့တွင် စုမဆာင်းေားမသာ မငွေျားေကျန်မတာ့ဟုဆိုပါသည်။ ဤောခိုင်နှုန်းသည် ပေို့မပမေသေျား 
(၄၆.၉ ောခိုင်နှုန်း) တွင် မကျးလက်မေသေျား (၃၄.၃ ောခိုင်နှုန်း) ေှာေက် သိသိသာသာ ပိုေိုမေင့်ေားပါသည်။ 

◆ မနေိုင်ေှုစေိတ်ေျား ကာေိမစေန်အတွက် ဘဏ်တစ်ခုေှ မချးမငွေယူသည့် နည်းလေ်းအား အသုံးမပုေှုသည် တမေည်းမေည်း 
မလျာ့နည်းလာသည်ကို မတွ့ေပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လတွင် အိေ်မောင်စုေျား၏ ၃၉.၀ ောခိုင်နှုန်းသည် ဘဏ်ေှ 
မချးမငွေယူခဲ့ြကပပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်လတွင် ၂၉.၅ ောခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ 

◆ လူေျားသည် မနေိုင်ေှုစေိတ်ေျားကို ကာေိမစေန် ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းေျားကို ေုတ်မောင်းမနေေှုေျား တိုးပွားလာပါသည်။ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းေျားေုတ်မောင်းသည့် အိေ်မောင်စုေျားသည် ၁၀.၅ ောခိုင်နှုန်း ေှိပပီး ၁၂ လြကာမေင့် 
ပပီးသည့်မနာက်တွင်ေူ ၂၆.၅ ောခိုင်နှုန်း မေစ်လာပါသည်။ 

◆ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ေှစ၍ မနေိုင်ေှုစေိတ်ေျားအတွက် မေှေ သို့ေဟုတ် လက်ဝတ်ေတနာေျားကို 
ေုတ်မောင်းခဲ့မသာ အိေ်မောင်စုသည် ၆၈.၁ ောခိုင်နှုန်းေှိပပီး မကျးလက်မနအိေ်မောင်စုေျား၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် 
မေွးမေူမေးတိေစ္ဆာန်ေျားကို မောင်းချခဲ့ကာ ပေို့မပမနအိေ်မောင်စုေျား၏ ၂၇.၀ ောခိုင်နှုန်းသည် မော်မတာ်ဆိုင်ကယ်ကို 
မောင်းချခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ၊ သူေ၏ မေှေကို မောင်းချပပီး ေေှိသည့် မငွအား မေတွက်မနသည့် အေျ ိုးသေီးတစ်ဦး၊ © M.O
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အလုေ်အကိုင်ဆုံးရှုံးြှု သို့ြဟုတ် ကိုယ်ေိုင်စီးေွားထရးလုေ်ငန်းြျား ရေ်နားသွားြှု 

◆ မမေဆိုသူေျား၏ ၂၄.၀ ောခိုင်နှုန်းက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ပပီးမနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင် 
ဆုံးရှုံးခဲ့ေမြကာင်း သို့ေဟုတ် လုပ်ကိုင်မနသည့် စီးပွားမေးလုပ်ငန်းကို ေပ်နားခဲ့ေမြကာင်း ဆိုပါသည်။ 

◆ အိေ်မောင်စုေျားအတွင်း အပေဲတေ်း သို့ေဟုတ် ယာယီအလုပ်ဆုံးရှုံးေှုေျား၏ ငါးပုံသုံးပုံ နီးပါး (၅၇.၃ ောခိုင်နှုန်း) သည် 
အေျ ိုးသားေျား ကကုံမတွ့ေမခင်းမေစ်ပပီး ၂၉.၄ ောခိုင်နှုန်းသည် အေျ ိုးသေီးေျား ကကုံမတွ့ေမခင်းမေစ်သည်။ အလုပ်အကိုင် 
ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည့် အေျ ိုးသားနှင့် အေျ ိုးသေီး အမေအတွက်တူညီမသာ အိေ်မောင်စုေျားသည် ၁၃.၃ ောခိုင်နှုန်း ေှိပါသည်။ 

◆ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ေှစ၍ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းေျား ေပ်တန့်သွားေှုကို ြကည့်လှေင် အေျားစု (၃၅.၈ 
ောခိုင်နှုန်း) သည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြကသူေျား ကကုံမတွ့ေသည့် ဆုံးရှုံးေှုတစ်ခု မေစ်ပါသည်။ 

◆ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်း မမေဆိုသူေျား၏ ၂၈.၈ ောခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စုတွင် တစ်စုံတစ်ဦးသည် 
ဝန်ေေ်းအလုပ်ကို အပပီးတိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်ဟု မမေဆိုပါသည်။ 

◆ မဆာက်လုပ်မေးကဏ္ဍသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျားမြကာင့် ေိခိုက်ေှုကကီးေားခဲ့သည့် ကဏ္ဍ 
တစ်ခု မေစ်မနသမေင့် ဤကဏ္ဍအား သီးမခားဆန်းစစ်မလ့လာခဲ့ပါသည်။ ေိုအခါ မဆာက်လုပ်မေးကဏ္ဍေှ ကျွေ်းကျင် 
လုပ်သားအမေစ် လုပ်ကိုင်မနမသာ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို အပပီးတိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတစ်ဦးေှိမနသည့်အိေ်မောင်စုသည် ၁၆.၃ 
ောခိုင်နှုန်းေှိမြကာင်း မတွ့ေပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ၊ ေန်ကုန်ပေို့တွင် အကကီးေားဆုံးမသာ ဟိုတယ်နှင့် မေးဝယ်စင်တာကကီးတစ်ခု မေစ်လာေည့်မနောေှ မဆာက်လုပ်မေး 
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် အလုပ်ေျားေပ်နားသွားပပီးမနာက် ေိုမနောမဘးေှ မေတ်သန်းသွားလာမနြကမသာ မပည်သူေျား၊ ©M.O
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မေည်တွင်း မေည်ေ ထရှေထမောင်းသွားလာမခင်း 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေတ်လ၊ ေန်ကုန်အမပည်မပည်ဆိုင်ောမလဆိပ်ေှိ လူသူကင်းေဲ့လျက်ေှိမသာ အငှားယာဉ်ေျား၊ ကားေျား ခေီးသည်အတင်အချ မပုလုပ်ောမနော၊ ©M.O 

ကျန်းြာထရးဝန်ထဆာင်ြှုြျားအား လက်လှြ်းြီြှုနှင့်စေ်လျဉ်းသည့် 
သထဘာေားခံယူချက်ြျား 
◆ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ မအာက်တိုဘာလတွင် မမေဆိုသူေျား၏ ၂၆.၉ ောခိုင်နှုန်းက ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျားေေှိေ

န် ယခင်ကေက် ပိုေိုခက်ခဲသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ/ဇွန်လတွင် ေိုောခိုင်နှုန်းသည် ၆၀.၆ ောခိုင်နှုန်းအေိ 
နှစ်ဆမကျာ်တိုးမေင့်သွားပါသည်။ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းေှ အေည်အမသွးစံမပုအချက်အလက်ေျားအေ 
ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုအား လက်လှေ်းေီေေှိနိုင်ေှု အကန့်အသတ်မေစ်ေမခင်း အမြကာင်းေင်းတစ်ခုေှာ ကိုဗစ်-၁၉ 
မောဂါမြကာင့်လည်းမကာင်း၊ စစ်အာဏာသိေ်းေှုနှင့် ဆက်နွှယ်မသာအမြကာင်းေျားမြကာင့်လည်းမကာင်း လူေျားသည် 
ကျန်းောမေးဌာနေျားသို့ မောက်ေှိေန် ခေီးသွားေေည်ကို မြကာက်ေှေံ့မခင်းမြကာင့်မေစ်သည်။ 

◆ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ေတိုင်ေီကေက် ယခုအခါ ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျား ေေှိေန် ပိုေိုခက်ခဲလာ 
သည်ဟုဆိုမသာ အိေ်မောင်စုောခိုင်နှုန်း မေင့်တက်လာေှုအား ပေို့မပမေသေှ အိေ်မောင်စုေျားတွင် အေျားဆုံး (၂၀၂၀ 
ခုနှစ်တွင် ၁၉.၂ ောခိုင်နှုန်းေှိခဲ့ောေှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၅၈.၄ ောခိုင်နှုန်းသို့ မေင့်တက်လာ) မတွ့ေပါသည်။ သို့မသာ် ကျ
န်းောမေးဝန်မဆာင်ေှုေျားေေှိေန် ပို၍ ခက်ခဲ လာသည်ဟု မမေဆိုသည့် စုစုမပါင်း အိေ်မောင်စုောခိုင်နှုန်းသည် 
မကျးလက်မေသတွင် ပိုေျားပါသည် (၆၁.၆ ောခိုင်နှုန်း)။

◆ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်းတွင် မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် စစ်တေ်းမမေဆိုသူေျား၏ ၃ ောခိုင်နှုန်း 
ခန့်သည် မေှေ့မမပာင်းသွားလာေှုေျား မပုခဲ့ပါသည်။ မေန်ောနိုင်ငံတွင် အိေ်မောင်စုမပါင်း (၁၁) သန်းခန့်ေှိသည်မေစ်ော 
အိေ်မောင်စုမပါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်းတွင် မေှေ့မမပာင်းသွားလာခဲ့ 
ြကသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ 

◆ မမေဆိုသူေျား၏ ောခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်က ၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စုတွင် မနာင်လာေည့် (၁၂)လအတွင်း နိုင်ငံေပ်မခားသို့ 
မေှေ့မမပာင်းသွားမောက်ေန် စီစဉ်မနသူေှိမြကာင်း မမပာပါသည်။ 

◆ အေက်မော်မပပါ ောခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ေှေမသာ နိုင်ငံေပ်မခားသို့ မေှေ့မမပာင်းသွားမောက်နိုင်မမခေှိသူေျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ေပ်ေံမလ့လာမသာအခါ ေိုသို့ အစီအစဉ်ေှိသူေျား၏ ေက်ဝက်မကျာ် (၅၄.၉ ောခိုင်နှုန်း)သည် လိုအပ်သည့်မပင်ဆင်ေှု 
ေျားကို စတင်မပုလုပ်မနြကပပီမေစ်မြကာင်း မတွ့ေှိေပါသည်။ 

◆ နိုင်ငံေပ်မခားသို့ သွားမောက်ေန် ေည်ေှန်းေှု အေျားဆုံးနိုင်ငံသုံးခုေှာ ဂျပန်၊ ေိုင်းနှင့် စကကာပူနိုင်ငံတို့ မေစ်ပါသည်။

10 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



စစ်တြ်းထကာက်ယူရာတွင် 
အသုံးမေုသည့်နည်းစနစ် 

11ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက်စစ်တြ်း(၂၀၂၁) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလနှင့် ဇွန်လေျားအတွင်း ထမေဆိုသူထေါင်း ၁,၂၀၀ အား 
တယ်လီေုန်းမေင့် မတွ့ဆုံမေးမေန်းခဲ့သည့် စစ်တေ်းတစ်ခုမေစ်သည်။ ဤစစ်တေ်းသည် မပည်မောင်စုအဆင့်၊ မပည်နယ်ေျား 
အားလုံး၊ တိုင်းမေသကကီးေျားအားလုံးအမပင် ပေို့မပမေသေျားနှင့် မကျးလက်မေသေျားကို ကိုယ်စားမပုမသာစစ်တေ်းလည်း 
မေစ်သည်။ စစ်တေ်းမမေဆိုေှုနှုန်းသည် ၄၇.၁ ရာခိုင်နှုန်း မေစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်မေးမေန်းေှုေျား၏ ေက်ဝက်မကျာ်သည် 
အေျ ိုးသေီးေျား (အေျ ိုးသေီး ၅၄.၃ ောခိုင်နှုန်းနှင့် အေျ ိုးသား ၄၅.၇ ောခိုင်နှုန်း) ကို မေးမေန်းခဲ့မခင်း မေစ်ပါသည်။ မေးမေန်း 
သူေျားက အိေ်မောင်စု၏ မငွမေးမြကးမေးကိစ္စေျားအမြကာင်း နားလည်သိေှိေှု အေှိဆုံးလူနှင့် စကားမမပာခွင့်ေေန် ပန်ြကား 
ခဲ့ပါသည်။2 မေးခွန်းေျားအားလုံးတွင် မမေဆိုသူအား အိေ်မောင်စု၏ အမမခအမနအမြကာင်း မေးမေန်းေားပပီး မမေဆိုသူေျားက 
အိေ်မောင်စုတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားမပု၍ မမေဆိုမပးခဲ့ြကပါသည်။ 

2 မေန်ော DHS စစ်တေ်း ၂၀၁၅ တွင် အေျ ိုးသေီးေျား၏ ၉၂ ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်မငွေျားအား စီေံ သုံးစွဲေှုဆိုင်ော ဆုံးမေတ်ချက်ေျားတွင် ပါဝင်ဆုံးမေတ်ြကပပီး ၈၃ 
ောခိုင်နှုန်းသည် အိေ်မောင်စုေှိ မငွမြကးပောဏ ကကီးေားမသာ ဝယ်ယူေှုေျားဆိုင်ော ဆုံးမေတ်ချက်ေျားတွင် ပါဝင်ဆုံးမေတ်ြကမြကာင်း မတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။

ဇယား - ၁ ဆက်သွယ်ထြးမြန်းခဲ့သည့် ထမေဆိုသူအထရအတွက် 

အိေ်မောင်စုဝင်

ထမေဆိုသူ 

အြျ ိုးသြီး ၅၄.၃%၊ 

အြျ ိုးသား ၄၅.၇%

အိေ်မောင်စုဝင်

အိေ်မောင်စုဝင် အိေ်မောင်စုဝင်

အိြ်ထောင်စုအြျ ိုးအစားအုေ်စု ဆက်သွယ်ထြးမြန်းြှုအထရအတွက်

မပည်မောင်စု ၁,၂၀၀

မပည်နယ် ၃၁၁

တိုင်းမေသကကီး ၈၈၉

ပေို့မပ ၃၈၀

မကျးလက် ၈၂၀

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်သူအိေ်မောင်စု ၄၅၀

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မခင်းေဟုတ်မသာအိေ်မောင်စု ၇၅၀

ကမလးေေှိမသာ အိေ်မောင်စု ၃၇၀

ကမလးေှိမသာ အိေ်မောင်စု (၀-၁၇ နှစ်) ၈၃၀

အေျ ိုးသားေှ ဦးမဆာင်၍ ဝင်မငွေှာမသာအိေ်မောင်စု ၉၃၅

အေျ ိုးသေီးေှ ဦးမဆာင်၍ ဝင်မငွေှာမသာအိေ်မောင်စု ၂၆၅

12 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



တိုင်းမေသကကီးေျားနှင့် မပည်နယ်ေျားြကား အဓိကကွာမခားချက်ေှာ တိုင်း 
မေသကကီးေျားတွင် မနေိုင်သူအေျားစုသည် ဗောလူေျ ိုးေျားမေစ်ြကပပီး 
မပည်နယ်ေျားတွင် တိုင်းေင်းသားလူနည်းစုေျား အေျားဆုံးမနေိုင်ြကပါသည်။ 

မေန်ောနုိင်ငံေိှ အိေ်မောင်စုေျား၏ မလးပံုသံုးပံုနီးပါး (၇၄ ောခုိင်နှုန်း)သည် 
တိုင်းမေသကကီးေျားတွင် မနေိုင်ြကပပီး ၂၆ ောခိုင်နှုန်းသည် မပည်နယ်ေျားတွင် 
မနေိုင်ြကပါသည်။3 

မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက် စစ်တြ်းအချက်အလက်ြျားကို ဆန်းစစ်ကာ 
ေဋိေက္ခမေစ်ေွားရာ အနီးအနားတွင်ထနေိုင်ထသာအိြ်ထောင်စုြျားနှင့် ေမန 
ေိုင်မသာ အိေ်မောင်စုေျားြကား ကွာမခားချက်ေျားကို မလ့လာခဲ့ပါသည်။ 
ဤမနောတွင် အသုံးမပုသည့် ပဋိပက္ခမေစ်ပွားော အနီးအနားေှိမနော၏ 
အဓိပ္ပါယ်ေွင့်ဆိုချက4် သည် ၂၀၂၀မပည့်နှစ် ကေ္ဘာ့ဘဏ်အစီေင်ခံစာ5 ေှ 
ေွင့်ဆိုချက်မေစ်ပပီး ေဋိေက္ခနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ထသဆုံးြှု ၂၅ ခု သို့ြဟုတ် 
ေို့ေက်ေိုထသာထနရာထေသြျားြှ ၆၀ ကီလိုြီတာအတွင်းတွင် ရှိထသာထနရာ 
ြျားကို ဆိုလိုပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ေှ ဇွန်လ (၂၆) 
ေက်မန့ (မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် စစ်တေ်းအတွက် အချက်အလက် 
မကာက်ယူေှုေျားပပီးဆုံးသည့်မန့)အေိ ပဋိပက္ခနှင့် ဆက်နွှယ်၍ မသဆုံးေှု 
ေျား အမေအတွက်အား နိုင်ငံမေးအကျဉ်းသားေျား ကူညီမစာင့်မေှာက်မေး 
အသင်းေှ အချက်အလက်ေျားကို ေည်ညွှန်းကိုးကား၍ ေယူပါသည်။6 

3 ၂၀၁၄ လူဦးမေသန်းမခါင်စာေင်းမပါ်တွင် အမမခခံသည်။
4 အချက်အလက်ေျားေဲတွင် အိေ်မောင်စုေျားအားလုံးအတွက် ပေို့နယ် GIS Place Code ေျား ပါဝင်သမေင့် မနာက်ပိုင်းတွင် ဆန်းစစ်မလ့လာေှုမပုြကေည့် 

ပညာေှင်ေျားအမနမေင့် ေိေိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်ေွင့်ဆိုချက်ေျားကို အသုးမပုနိုင်ပါသည်။
5 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/fragility-conflict-on-the-front-lines-fight-against-poverty
6 https://aappb.org/

ထမြေုံ - ၁  မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မေည်နယ်ြျားနှင့် တိုင်းထေသကကီးြျား

စာေင်းအင်းဆိုင်ော ဆန်းစစ်မလ့လာေှုမပုောတွင် 
လွယ်ကူမစေန်အတွက် မနမပည်မတာ်အား 

တိုင်းမေသကကီးအမေစ် သတ်ေှတ်ဆန်းစစ်ပါသည်။

ထမြေုံ - ၂ မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက် စစ်တြ်းနြူနာအုေ်စုတွင် ေါဝင်သည့် မြိုနယ်ြျားေဲြှ
 ေဋိေက္ခမေစ်ေွားရာအနီးအနားတွင် တည်ရှိထသာ မြိုနယ်ြျား 

မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ေှ ဇွန်လ (၂၆) ေက်မန့ြကား 
မသဆုံးေှုအမေအတွက်ေျားသည် နိုင်ငံမေးအကျဉ်းသားေျား 

ကူညီမစာင့်မေှာက်မေးအသင်း၏ ကိန်းဂဏန်းေျားအား 
ဆန်းစစ်ချက်ေျားမပါ်တွင် အမမခခံပါသည်။

13ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



နေူနာအုပ်စုတွင် ပါဝင်မသာ ပေို့နယ်မပါင်း ၁၉၂ ပေို့နယ်အနက် စုစုမပါင်း ၇၂ ပေို့နယ် (၃၇.၅ ောခိုင်နှုန်း) သည် ပဋိပက္ခ 
မေစ်ပွားောနှင့် အနီးအနားတွင် တည်ေှိမသာပေို့နယ်ေျား မေစ်ပါသည် (မမေပုံ-၂)။ 

ဤအစီေင်ခံစာတွင် တင်မပေားမသာေလေ်ေျားတွင် မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းေှ အချက်အလက်ေျားအား 
မေှ့ယခင်က မဆာင်ေွက်ခဲ့မသာ စစ်တေ်းသုံခုနှင့် နင်းယှဉ်ေားမသာ ေလေ်ေျား ပါေှိပါသည်။ 

မြန်ြာတစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှြ်းခခုံထသာ 
အိြ်ထောင်စုစစ်တြ်းြျား

အချက်အလက် 
ထကာက်ယူခဲ့သည့် ကာလ

နြူနာအုေ်စု 
အရွယ်အစား

ထဆာင်ရွက်သည့် 
အေွဲအစည်း

၁။  မေန်ောမနေိုင်ေှု အမမခအမန စစ်တေ်း ၂၀၁၆ ေီဇင်ဘာေှ 
၂၀၁၇ ေီဇင်ဘာအေိ 
(စဉ်ဆက်ေမပတ်)

၁၃,၇၃၀ ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့/ 
UNDP နှင့် ကေ္ဘာ့ဘဏ်

၂။  ကကိေ်နှုန်းမေင့် အိေ်မောင်စု 
စစ်တေ်းေျား

၂၀၂၀ မေ၊ ဇွန်၊ ြသဂုတ်၊ 
မအာက်တိုဘာ (မလးကကိေ်)

တစ်ကကိေ်လှေင် ၁,၀၀၀ 
ခန့်

ကေ္ဘာ့ဘဏ်/ ဗဟိုစာေင်း 
အင်းအေွဲ့

၃။  ေိခိုက်လွယ်မသာ အိေ်မောင်စု 
ေျားအား မလ့လာေှုစစ်တေ်း

၂၀၂၀ မအာက်တိုဘာ ၂,၀၁၆ ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့/ 
UNDP 

ဤအစီေင်ခံစာ ေုတ်မပန်သည့်အချနိ်အေိ မေန်ောနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါ လင်းသုံးလင်း မေစ်ပွားခဲ့ပပီး မေစ်ပါသည်။ 

(၁) ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေတ်လေှ ဇူလိုင်လအေိ – ကူးစက်ခံေသူအမေအတွက်နှင့် မသဆုံးသူ အမေအတွက် အလွန်နည်း 
(၂) ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လေှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေတ်လအေိ 
(၃) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမနှာင်းပိုင်းေှ ယမန့အေိ 

မေန်ောနိုင်ငံတစ်ဝှေ်းလုံးေှိ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ပါဝင်မမေဆိုမပးသူေျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါ၏ 
သက်မောက်ေှုကို ခံစားခဲ့ြကေပါသည်။ 

ေုံ - ၁ ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ထရာဂါမေစ်ေွားစဉ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း 
မေစ်ရေ်ြျားအတွင်း ထဆာင်ရွက်ခဲ့ထသာ အိြ်ထောင်စုစစ်တြ်းြျား၏ အချနိ်ကာလမေြျဉ်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံေသူ အမေအတွက်

HVS 2020  
အချက်အလက် 

စုမဆာင်း မပည်သူ့အမမခခံ 
လိုအပ်ချက်စစ်တေ်း 

အချက်အလက်စု
မေမေါ်ဝါေီ (၁) ေက် 
စစ်အာဏာသိေ်းေှု 

စတင်

ကကိေ်နှုန်းမေင့် အိေ်မောင်စု မစာင့်ြကည့်မလ့လာေှု ၁-၄၊  ကေ္ဘာ့ဘဏ် 

76

1,202

1,476

2,070

890

၂၀၂၀ 
မေ (၁)

၂၀၂၀ 
ဇွန် (၁)

၂၀၂၀ 
ဇူလိုင် 
(၁)

၂၀၂၀ 
ဩဂုတ် 

(၁)

၂၀၂၀ 
စက်တင်ဘာ 

(၁)

၂၀၂၀ 
မအာက် 

တိုဘာ (၁)

၂၀၂၀ 
နိုဝင်ဘာ 

(၁)

၂၀၂၀ 
ေီဇင်ဘာ 

(၁)

၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါေီ 

(၁)

၂၀၂၁ 
မေမေါ်ဝါေီ 

(၁)

၂၀၂၁ 
ေတ် 
(၁)

၂၀၂၁ 
ဧပပီ (၁)

၂၀၂၁ 
မေ (၁)

၂၀၂၁ 
ဇွန် (၁)

၂၀၂၁ 
ဇူလိုင် 
(၁)

14 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



ေုံ - ၂ အနည်းဆုံးြိုဘိုင်းေုန်းတစ်လုံးေိုင်ဆိုင်ထသာ အိြ်ထောင်စုြျား7၊ ဆင်းရဲနွြ်းေါးြှု အဆင့်အလိုက် 
(ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) ထော်မေေားမခင်း၊

ေြကာေီက မဆာင်ေွက်ခဲ့မသာ ေိခိုက်လွယ်မသာ အိေ်မောင်စုေျားအား မလ့လာေှုစစ်တေ်း ၂၀၂၀ တွင် ဗဟိုစာေင်းအင်း 
အေွဲ့သည် အဆင်းေဲဆုံး၊ အနွေ်းပါးဆုံးသူေျား၏ အသံေျားကို ြကားနိုင်ေန်အတွက် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ေဟုတ်သည့် နည်းလေ်း 
ေျားမေင့် အေူးပင်အားေုတ်ကကိုးပေ်းခဲ့ပါသည်။ ေုန်းေေှိသူေျားအတွက် မကျးေွာလူကကီးေျား၏ ေိုဘိုင်းေုန်းေျားေှတစ်ဆင့် 
စစ်တေ်းတွင် ပါဝင်မမေဆိုနိုင်မအာင် စီစဉ်မဆာင်ေွက်မပးခဲ့မခင်း မေစ်သည်။ လက်ေှိအမမခအမနတွင် ေိုနည်းလေ်းကို 
အသုံးမပုေန် ေမေစ်နိုင်ပါ။ ေို့မြကာင့် ဤစစ်တေ်းေှ ေလေ်ေျားသည် မေန်ောနိုင်ငံေှိ အဆင်းေဲဆုံး၊ အနွေ်းပါးဆုံးမသာသူေျားကို 
လွှေ်းခခုံနိုင်မခင်းေေှိဘဲ ကျန်မကာင်းကျန်ခဲ့နိုင်ပါသည်။

7 MLCS ၂၀၁၇

လက်ရှိအထမခအထနတွင် ေုန်းမေင့် ထကာက်ယူထသာစစ်တြ်းြျား၌ ကကုံထတွရသည့် အကန့်အသတ်ြျား - ေုန်းမေင့် ဆက်သွယ် 
မေးမေန်းမခင်းမြကာင့် လူေှုအေွဲ့အစည်းအတွင်းေှိ အဆင်းေဲဆုံးမသာသူေျားနှင့် ေုန်းလိုင်းချတိ်ဆက်ေှု အားနည်းမသာ သို့ေဟုတ် 
ေေှိမသာမနောေျားတွင် မနေိုင်သူေျား ပါဝင်မခင်းေေှိဘဲ ကျန်ခဲ့နိုင်မမခ ေှိပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ေှ အချက်အလက်ေျားအေ (ပုံ-၂) 
ဆင်းေဲနွေ်းပါးမသာ အိေ်မောင်စုေျားသည် ေိုဘိုင်းေုန်းတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မမခ ပိုနည်းသည်ကို မတွ့နိုင်ပါသည်။ 

ရှြ်းမေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသား၊ ၄၅ နှစ် 
“နိုင်ငံမေးအမမခအမနနဲ့ ကိုဗစ်မောဂါမြကာင့် 
ကျွန်မတာ် မေးကို ေသွားေဲဘူးဗျ။” 

ဧရာဝတီတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၃၇ နှစ် 
“ခုမလာမလာဆယ်ကမတာ့ ကျွန်မတာ်တို့ 
အတွက် ခက်ခဲတဲ့ အမမခအမနပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ 
နဲ့ နိုင်ငံမေးအမမခအမနမြကာင့် ကျွန်မတာ် 
တို့ေဲ့ အလုပ်အကိုင်မတွ ဆုံးရှုံးေပပီး 
စိတ်ပူပန်စောမတွ ေှိမနပါတယ်။” 

ြန္တထလးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၂ နှစ် 
“ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့ နိုင်ငံမေးအမမခအမနမြကာင့် 
ကျွန်ေေှာ အလုပ်နားေတဲ့ ေက်မတွက 
အေင်ကေက် ပိုေျားလာတယ်။” 

ရခိုင်မေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသား၊ ၂၄ နှစ် “ကျွန်မတာ်တို့ ေင်ဆိုင်ေတဲ့ 
မပဿနာမတွေဲေှာ ဝန်ေေ်းမတွ အလုပ်မပုတ်တာ၊ ကိုဗစ်စင်တာ 
မတွေှာ ဆောဝန်မတွနဲ့ မဆးဝါးမတွ ေေှိတာ၊ လူငယ်မတွအတွက် 
သင်တန်းမတွ ေေှိတာနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပိတ်ေားေတာမတွ 
ပါပါတယ်။” 

ြန္တထလးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၆ နှစ် “နယ်ဘက်မတွကို 
သွားတဲ့အခါ ကိုဗစ်မောဂါမြကာင့် လူတစ်မယာက်အတွက် 
ေိုင်ခုံနှစ်ခုံဝယ်ေပါတယ်။ ကားခက မေးကကီးသွားမတာ့ 
သွားေလာေတာ အဆင်ေမမပပါဘူး။” 

ြွန်မေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၅၂ နှစ် “လက်ေှိနိုင်ငံမေးအမမခအမနနဲ့ 
ကိုဗစ်မောဂါ မပန်မေစ်လာတာမတွမြကာင့် ဝယ်သူမတွ ေေှိမတာ့ 
ပိုက်ဆံေှာေတာ ခက်ခဲတယ်။ သွားမေးလာမေးလည်း ခက်ခဲ 
ပါတယ်။” 

ဆင်းေဲနွေ်းပါးသူေျား ေဆင်းေဲမသာ်လည်း 
အမမခေခိုင်မသးသူေျား 
(ေိခိုက်လွယ်သူေျား)

ေဆင်းေဲဘဲ 
အမမခခိုင်ောမနသူေျား

68.5
84.7

93.3

15ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမေင့် လွှေ်းခခုံနိုင်ေှုကို ြကည့်လှေင် မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် စစ်တေ်းတွင် မေန်ောနိုင်ငံေှိ ပေို့နယ် 
(၃၃၀) အနက် (၁၉၂) ပေို့နယ်သို့ ဆက်သွယ်မေးမေန်းေှုေျား မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (မမေပုံ-၃) 

ထမြေုံ - ၃  မြိုနယ်တစ်မြိုနယ်ချင်းစီြှ ထမေဆိုသူြျားေံ ဆက်သွယ်ထြးမြန်းခဲ့ြှု အထရအတွက် 

0

1-7

8-14

15-25

26-53

16 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



စစ်အာဏာသိြ်းြှု၏ 
အိြ်ထောင်စုဝင်ထငွနှင့် အလုေ် 
အကိုင် ဆုံးရှုံးြှုအထမခအထန 
အထေါ် သက်ထရာက်ြှု 

အခန်း (၁)

17ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ မေန်ောနိုင်ငံ စီးပွားမေးမစာင့်ြကည့်အစီေင်ခံစာ (Myanmar 
Economic Monitor) (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ)8 တွင် မေန်ော့စီးပွားမေးသည် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မအာက်တိုဘာလေှ စတင်ပပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် 
ပပီးဆုံးေည့် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ၁၈ ောခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားေည်ဟု 
ခန့်ေှန်းေားပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ အစီေင်ခံစာတစ်ခုကလည်း 
မေန်ောနိုင်ငံတွင်း ေင်းနှီးမေှုပ်နှံေှုစုစုမပါင်းသည် ယခုနှစ်အတွင်း ၄၀ ောခိုင် 
နှုန်းမကျာ် ကျဆင်းသွားနိုင်သည်ဟု ခန့်ေှန်းေားပါသည်။9 “တစ်ချနိ်က 
မေန်ောနိုင်ငံအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းနှင့် ကာလလတ်တွင် စီးပွားမေး 
တိုးတက်နိုင်ေှုအလားအလာ ခန့်ေှန်းချက်သည် ယခုအခါ မေှးေှိန်မပျာက် 
ကွယ်သွားခဲ့ပပီ မေစ်သည်”ဟု အစီေင်ခံစာမေးသားသူက မော်မပေားပါသည်။ 
ေိုသို့စီးပွားမေးေွံ့ပေိုးတိုးတက်ေှု အလားအလာ မေှးေှိန် မပျာက်ကွယ်သွားေှု 
၏ အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် သက်မောက်ေှုအား မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက် 
စစ်တြ်းက ေင်ေင်ေှားေှား မပသနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အိြ်ထောင်စု 
ြျား၏ ထလးေုံသုံးေုံနီးေါးသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ 
ထနာက်ေိုင်းတွင် ဝင်ထငွြျား ထလျာ့နည်းကျဆင်းသွားထကကာင်း စစ်တြ်းတွင် 
ထတွရှိခဲ့ေါသည်။
 
မယဘုယျအားမေင့် ေိုသို့ ဆိုးကျ ိုးသက်မောက်ေှုကို စစ်တေ်းတွင် မလ့လာခဲ့သည့် အဓိကအုပ်စုေျား အားလုံးတွင် တူညီစွာ 
မတွ့ေှိေပါသည် (ဇယား ၁.၁)။ သို့မသာ် အမခားအုေ်စုြျားနှင့် နင်းယှဉ်လှေင် မြိုမေထေသြှ အိြ်ထောင်စုြျားနှင့် (လယ်ယာနှင့် 
ြသက်ဆိုင်ထသာ) စီးေွားထရးလုေ်ငန်းတစ်ခု လုေ်ကိုင်ထနထသာ အိြ်ထောင်စုြျားသည် ဝင်ထငွကျဆင်းသွားသည်ဟု ထမေဆိုြှု 
ေိုြျားေါသည်။ လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်မသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းေျားဟုဆိုောတွင် မေးဆိုင်ေွင့်သူေျား၊ စက်ချုပ်သူေျား၊ 
ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ေွင့်သူေျား၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိေိယာပစ္စည်း ငှားေေ်းသည့် လုပ်ငန်းေျား၊ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်စပ်လျဉ်းမသာ ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ခဲ့ပပီးမနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးသွားသူတစ်ဦးေှိသည့် 
အိေ်မောင်စုေျားေဲတွင် ၈၄.၃ ောခိုင်နှုန်းက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလမနာက်ပိုင်းတွင် အိေ်မောင်စုဝင်မငွ ကျဆင်းသွား 
သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤသည်ကို ဇယား (၁.၁) တွင် မပသေားပါသည်။ အုပ်စုေျားအားလုံးတွင် အိေ်မောင်စုေျား၏ ၇၀ 
ောခိုင်နှုန်းနှင့်အေက်သည် စစ်အာဏာသိေ်းပပီးမနာက်ပိုင်းေှ ဝင်မငွကျဆင်းသွားမြကာင်း မမေဆိုသည်ကို မတွ့ေပါသည်။ 

8 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-july-2021-progress-threatened-resilience-tested
9 https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/once-a-growth-star-myanmar-gdp-could-contract-13-due-to-political-crisis-oxford

ရှြ်းမေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၂၆ နှစ ်
“နိုင်ငံမေး ေတည်ပငိေ်ေှုမတွမြကာင့် 
ခေီးသွားေတာ ခက်ခဲပပီး စီးပွားမေး 
ကလည်း သိပ်ေမကာင်းပါဘူး။ 
သီးနှံမေးနှုန်းမတွ ကျဆင်း 
တာမြကာင့် စီးပွားမေး ေိခိုက် 
ပါတယ်။ သွင်းအားစုမေးနှုန်းမတွ 
မေင့်တက်တာမြကာင့်လည်း 
စီးပွားမေး ေိခိုက်ပါတယ်။” 

ေဲခူးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၂၃ နှစ ်
“ကျွန်ေတို့က လေ်းမဘးေှာ ကွေ်းယာဆိုင် 
ေွင့်ေားပါတယ်။ အေင်တုန်းကဆိုေင် 
ည ၉ နာေီ၊ ၁၀ နာေီအေိ ေွင့်လို့ေတယ်။ 
အခုမတာ့ ည ၇ နာေီဆိုေင် လေ်းမပါ်ေှာ 
လူေေှိမတာ့ဘူးဆိုမတာ့ ကျွန်ေတို့လည်း 
ဆိုင်မစာမစာပိတ်ေတယ်။” 

18 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



အိြ်ထောင်စုအြျ ိုးအစားအုေ်စု တက် ကျ ြထမောင်းလဲ စုစုထေါင်း

မပည်မောင်စု ၈.၃ ၇၃.၆ ၁၈.၁ ၁၀၀%

မပည်နယ် ၅.၆ ၇၅.၀ ၁၉.၄ ၁၀၀%

တိုင်းမေသကကီး ၉.၃ ၇၃.၁ ၁၇.၇ ၁၀၀%

ပေို့မပ ၄.၄ ၇၈.၁ ၁၇.၄ ၁၀၀%

မကျးလက် ၁၀.၁ ၇၁.၅ ၁၈.၄ ၁၀၀%

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မသာ အိေ်မောင်စု ၇.၈ ၇၂.၄ ၁၉.၈ ၁၀၀%

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မခင်းေဟုတ်မသာ 
အိေ်မောင်စု

၈.၆ ၇၄.၃ ၁၇.၁ ၁၀၀%

အေျ ိုးသားေှ ဦးမဆာင်၍ ဝင်မငွေှာမသာ အိေ်မောင်စု ၈.၃ ၇၄.၄ ၁၇.၃ ၁၀၀%

အေျ ိုးသေီးေှ ဦးမဆာင်၍ ဝင်မငွေှာမသာ အိေ်မောင်စု ၈.၃ ၇၀.၆ ၂၁.၀ ၁၀၀%

ကမလးေေှိမသာ အိေ်မောင်စု ၄.၆ ၇၂.၄ ၂၃.၀ ၁၀၀%

ကမလးေှိမသာ အိေ်မောင်စု (၀-၁၇ နှစ်) ၁၀.၁ ၇၄.၂ ၁၅.၇ ၁၀၀%

(လယ်ယာနှင့် ေသက်ဆိုင်မသာ) စီးပွားမေး လုပ်ငန်းတစ်ခုေှိမသာ 
အိေ်မောင်စု

၉.၀ ၇၆.၅ ၁၄.၅ ၁၀၀%

(လယ်ယာနှင့် ေသက်ဆိုင်မသာ) စီးပွားမေး လုပ်ငန်းတစ်ခု 
ေေှိမသာ အိေ်မောင်စု

၇.၈ ၇၁.၄ ၂၀.၇ ၁၀၀%

ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ပပီး မနာက်ပိုင်း 
အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့သူ ေှိမသာ အိေ်မောင်စု

၅.၈ ၈၄.၃ ၉.၉ ၁၀၀%

ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ပပီး မနာက်ပိုင်း 
အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့သူ ေေှိမသာ အိေ်မောင်စု

၉.၁ ၇၀.၂ ၂၀.၇ ၁၀၀%

ဇယား - ၁.၁  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ ထနာက်ေိုင်း အိြ်ထောင်စုဝင်ထငွ အထမောင်းအလဲ  
  (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

အေက်ပါအချက်အလက်ေျားကိုြကည့်လှေင် ၂၀၂၁၊ ခုနှစ် မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်း စီးပွားမေးဆိုင်ော 
သက်မောက်ေှုေျား ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်ေှိခဲ့မြကာင်း မတွ့ေှိနိုင်ပါသည်။ ပုံ (၁.၁) တွင် အိေ်မောင်စုေျား ေင်ဆိုင်ကကုံမတွ့ေသည့် 
ဝင်မငွမလျာ့နည်းကျဆင်းသွားေှုအတိုင်းအတာကို မော်မပေားပါသည်။ ဝင်မငွကျဆင်းသွားသည်ဟုဆိုမသာ အိေ်မောင်စု 
ေျား၏ ဆုံးရှုံးသွားထသာ ဝင်ထငွသည် ပျေ်းေှေအားမေင့် ြူလဝင်ထငွ၏ ၂၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း ေှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်ေှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် 
၎င်းတို့၏ လစဉ်ဝင်မငွသည် ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ေှိသည်ဆိုပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ 
ပျေ်းေှေဝင်မငွသည် တစ်လလှေင် ၇၆,၇၀၀ ကျပ်သာ ေှိပါမတာ့သည်။ 

ပေို့မပအိေ်မောင်စုေျားနှင့် တိုင်းမေသကကီးေျားေှ အိေ်မောင်စုေျားတွင် ဝင်မငွကျဆင်းေှု အတိုင်းအတာ အကကီေားဆုံး 
မေစ်ပါသည်။ ေို့မပင် ေဋိေက္ခမေစ်ေွားရာ အနီးအနားတွင် ထနေိုင်ထသာ အိြ်ထောင်စုြျား၏ လစဉ်ဝင်ထငွကျဆင်းြှုသည်လည်း 
အမခားအုေ်စုြျားေက် ေိုြိုကကီးြားေါသည် (၃၀.၇ ရာခိုင်နှုန်း)။ 

19ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



-23.3

-15.5
-26.1

-29.9
-19.8

-22.4

-22.1
-23.7

-24.3

-26.0

-30.7

-22.2

-19.1

မပည်မောင်စုအဆင့်

မပည်နယ်

ကမလးေေှိမသာ အိေ်မောင်စု

ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ပပီး မနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့သ ူ
ေှိမသာ အိေ်မောင်စု

ပေို့မပ

(လယ်ယာနှင့် ေသက်ဆုိင်မသာ) စီးပွားမေးလုပ်ငန်း ပုိင်ဆုိင်မသာ အိေ်မောင်စု

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မသာ အိေ်မောင်စု

တိုင်းမေသကကီး

ကမလးေှိမသာ အိေ်မောင်စု (၀-၁၇ နှစ်)

ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ပပီး မနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့သ ူ
ေေှိမသာ အိေ်မောင်စု

မကျးလက်

(လယ်ယာနှင့် ေသက်ဆုိင်မသာ) စီးပွားမေးလုပ်ငန်း ပုိင်ဆုိင်ေှုေေိှမသာ အိေ်မောင်စု

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မခင်းေဟုတ်မသာ အိေ်မောင်စု
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ေုံ - ၁.၁  ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ထရာဂါမေစ်ေွားစဉ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း 
မေစ်ရေ်ြျားအတွင်း ထဆာင်ရွက်ခဲ့ထသာ အိြ်ထောင်စုစစ်တြ်းြျား၏ အချနိ်ကာလမေြျဉ်း 

မမေဆိုသူေျား၏ ငါးပုံနှစ်ပုံမကျာ် (၄၂.၂ ရာခိုင်နှုန်း) က ၎င်းတို့၏ ဝင်ထငွကျဆင်းြှုသည် အိြ်ထောင်စုစီးေွားထရးလုေ်ငန်းြှ 
ဝင်ထငွြရထတာ့ထသာထကကာင့ဟ်ုဆိုပါသည် (ပုံ ၁.၂)။ မေန်ောမနေိုင်ေှု အမမခအမနစစ်တေ်း(၂၀၁၇) ေှ ေလေ်ေျားအေ 
လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်မသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်မခင်းသည် အိေ်မောင်စုေျားအား ဆင်းေဲနွေ်းပါးေှုေျဉ်း၏ 
အေက်တွင် မောက်ေှိမနမစမသာ အဓိကအမြကာင်းအချက်တစ်ခုဟု မတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။ 

မေန်ောနိုင်ငံတစ်ဝှေ်းလုံးေှိ အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါ၏ သက်မောက်ေှုအား မလ့လာေန်အတွက် 
ေိခိုက်လွယ်မသာ အိေ်မောင်စုေျားအား မလ့လာေှုစစ်တေ်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်က မကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ယခင်က စီးပွားမေးအေ 
အမမခခိုင်မသာအိေ်မောင်စုေျား (အေျားစုသည် လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်မသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်) သည် ဝင်မငွ 
ကျဆင်းေှုပောဏ အေျားဆုံးမေစ်မြကာင်း ေိုစစ်တေ်းတွင် မတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။ 

လယ်ယာနှင့်ြသက်ဆိုင်ထသာ စီးေွားထရးလုေ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကိုဗစ်-၁၉ ထရာဂါထကကာင့်လည်းထကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း မေစ်ရေ်ြျားထကကာင့်လည်းထကာင်း အကကီးအကျယ် ေိခိုက်ခဲ့ေါသည်။ အမသးစား 
စီးပွားမေးလုပ်ငန်းအေျားအမပားတည်ေှိော ေန်ကုန်နှင့် ေန္တမလးပေို့ကကီးေျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံေသူအမေအတွက် 
အေျားဆုံးမနောေျားမေစ်ပပီး ေြကာေီကလည်း ေိုပေို့ကကီးေျားတွင် အြကေ်းေက်ေှုေျား မေစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆင်းေဲနွေ်းပါးသူအမေအတွက်သည် မကျးလက်မေသေျား (၃၀.၂ ောခိုင်နှုန်း) တွင် ပေို့မပမေသေျား (၁၁.၃ 
ောခိုင်နှုန်း) ေှာေက် ၂.၇ ဆ ပိုေျားပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်းတွင် ဝင်ထငွကျဆင်းသွားသည်ဟုဆိုထသာ ထကျးလက်အိြ်ထောင်စုြျားြှာ 
၇၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း ေှိသည့်အတွက် မကျးလက်မေသတွင် ေုက္ခအခက်အခဲေျား ကကုံမတွ့မနေမြကာင်း သိသာေင်ေှားမနပါသည်။ 
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ေုံ - ၁.၂  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း အိြ်ထောင်စုသုံးစွဲနိုင်သည့်ဝင်ထငွ 
ကျဆင်းသွားရမခင်း အထကကာင်းရင်းြျား (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

ြန္တထလးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၃၁ နှစ်  
“ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်လုပ်ငန်းေှာ အိန္ဒိယဘက်က 
လေ်း မတွပိတ်ေားလို့ ကုန်ြကေ်းပစ္စည်း 
မပတ်လပ်တာမတွ မေစ်ပါတယ်။” 

ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၄၆ 
နှစ် “မော်မတာ်ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် ေေှိမတာ့လို့ 
သွားမေးလာမေးက ခက်ခဲပါတယ်။ 
မပါင်ေုန့်မတွကို စက်ဘီးနဲ့ လိုက်ပို့ေတာ 
မတာ်မတာ်အဆင်ေမမပပါဘူး။” 

ြန္တထလးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၅၆ နှစ် 
“လူမတွက မေးလာေေှာ မြကာက်ြကမတာ့ 
စီးတဲ့သူ နည်းသွားပပီး ဝင်မငွလည်း နည်းသွား 
တာမပါ့ဗျာ” 

42.2

26.5

20.6
15.3 13.1 11.7

4.9 3.0

အိေ်မောင်စု 
လုပ်ငန်းေှ 
ေမငွေျား 

ကျဆင်းသွားမခင်း

မမေဆိုသူေျားသည် အမမေတစ်ခုေက်ေက မေွးချယ်ခွင့် ေှိပါသည်။

အိေ်မောင်စု 
ဝင်မငွတိုးပွားေှု 

နှုန်းသည် 
ကုန်မေးနှုန်း 
မေင့်တက်ေှုကို 
လိုက်ေေီမခင်း

အိေ်မောင်စုပိုင် 
လယ်ယာ 
လုပ်ငန်းေှ 
ေမငွေျား 

ကျဆင်းသွားမခင်း

အလုပ်အကိုင် 
ဆုံးရှုံးမခင်း

လုပ်ခလစာ 
မလျာ့နည်း 
သွားမခင်း

အလုပ်/ 
အလုပ်အကိုင် 

ေေှိမခင်း

အိေ်မောင်စုတွင် 
နာေကျန်း 

မေစ်မနသူအား 
မပုစုမစာင့်မေှာက် 

ေသည့် 
ကုန်ကျစေိတ်ေျား 

ေှိမခင်း

နိုင်ငံေပ်မခားေှ 
လွှဲပို့မငွေျား 

ေေှိေှု မလျာ့နည်း 
သွားမခင်း
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မတာင်သူေျားသည် မမေြသဇာမေးနှုန်းေျား မေင့်တက်ေှု၊ စိုက်ပျ ိုးေုတ်ကုန်ေျား မောင်းအားကျဆင်းေှုမပဿနာေျားကို ေင်ဆိုင် 
ကကုံမတွ့မနေပါသည်။ ေြကာမသးေီက အစားအမသာက်မောင်းချမသာ မေးသည်ေျားအား မကာက်ယူခဲ့မသာ စစ်တေ်းတစ်ခု10 
တွင် မောက်သည်ေျားသည် ြကက်သားနှင့် ဝက်သားကဲ့သို့ တိေစ္ဆာန်ေျားေှေမသာအစားအစာေျားကို ဝယ်ယူေှု နည်းပါး 
လာမြကာင်း မတွ့ေပါသည်။ ဤသည်ကို ြကည့်လှေင် စားသုံးသူေျား ဝင်မငွမလျာ့နည်းလာေှုနှင့် ေိုစားမသာက်ကုန်ေျား၏ 
မေးနှုန်းေျား ကကီးမေင့်လာေှုကို မပသမနသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ 
 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း ဝင်ထငွရရှိထသာ ရင်းမြစ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမေန်းမသာအခါတွင် အဓိက 
ဝင်မငွေင်းမေစ်သည် လခစားအလုပ်ေှ ဝင်မငွ (၅၂.၈ ောခိုင်နှုန်း) ဟု အေျားဆုံး မမေဆိုြကပပီး ယင်းမနာက်တွင် လယ်ယာနှင့် 
ေသက်ဆိုင်မသာ ေိသားစုစီးပွားမေးလုပ်ငန်းေှ ဝင်မငွ (၃၇.၄ ောခိုင်နှုန်း)နှင့် အိေ်မောင်စုပိုင် လယ်ယာလုပ်ငန်းေှ ဝင်မငွ (၂၃.၇ 
ောခိုင်နှုန်း) တို့ လိုက်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဝင်ထငွြရှိဟု ထမေဆိုသူြှာ ဆယ်ဦးတွင် တစ်ဦးနီးေါး ရှိေါသည်။ 

မေန်ောနိုင်ငံတွင် မငွသားမပတ်လပ်ေှု11မြကာင့် ယခင်ကမသးငယ်မသာလုပ်ငန်းတစ်ခုမေစ်သည့် မငွမချးလုပ်ငန်းသည် ကကီးေွား 
လာပါသည်။ မငွသားလဲလှယ်ေှုမေးကွက်တစ်ခု မပါ်ေွန်းလာသည်ကိုလည်း မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းေှေေှိမသာ 
အချက်အလက်ေျားအေ ေင်ေှားစွာ မတွ့မေင်ေပါသည်။ ေိုမေးကွက်တွင် လူတစ်ဦးသည် မငွသားေေှိေန်အတွက် ဘဏ်ေဲေှ 
မငွကို လွှဲမမပာင်းမပးမခင်း သို့ေဟုတ် ချက်လက်ေှတ်တွင် လက်ေှတ်မေးေိုးမပးမခင်းတို့ မပုလုပ်ေပပီး ေိုမငွပောဏေက် 
မလျာ့နည်းမသာ မငွသားကိုသာ ေေှိပါသည်။ ဥပော ဘဏ်ေဲေှ မငွ ၁၀,၀၀၀ ကျပ် လွှဲမပးလှေင် မငွသားအမေစ် ၉,၀၀၀ ကျပ်သာ 
ေေှိမခင်းေျ ိုးမေစ်သည်။ မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက် စစ်တြ်းတွင် ေါဝင်ထမေဆိုထသာ အိြ်ထောင်စုြျား၏ ၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် 
ဝင်ထငွအမေစ် ထချးထငွေုတ်ထေးမခင်းြှ အတိုးြျားရရှိသည်ဟု ဆိုေါသည်။12 
 
အမခားအိေ်မောင်စုေျားသည် ေိသားစုမဆွေျ ိုးေျား၊ ေိတ်မဆွေျားနှင့် ဘာသာမေးအေွဲ့အစည်းေျားေှ အလွတ်သမဘာ 
မောက်ပံ့မသာ အကူအညီေျားကို ေေှိမနသည်ဟု ဆိုပါသည်။13 ထမေဆိုသူြျား၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းနီးေါး (အိြ်ထောင်စု ၂၂၀,၀၀၀ 
ခန့်) က လူသားချင်းစာနာထောက်ေားြှု အေွဲအစည်းြျားေံြှ ထငွသား သို့ြဟုတ် ေစ္စည်းအထောက်အေံ့ြျား ရရှိသည်ဟု 
ဆိုေါသည်။ ေိုအထရအတွက်သည ်လက်ထတွတွင် ေို၍ မြင့်ြားနိုင်ေါသည်။ သို့မသာ် စစ်တေ်းမကာက်ယူောတွင် အသုံးမပုမသာ 
နည်းစနစ်အပိုင်းတွင် တင်မပခဲ့သကဲ့သို့ ဆင်းေဲနွေ်းပါးသူေျားတွင် ေုန်းတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မမခ ပိုနည်းသမေင့် ၎င်းတို့၏အမမခ 
အမနေျားကို ဤ CATI စစ်တေ်းေဲတွင် အမပည့်အဝေှတ်တေ်းတင်နိုင်မခင်း ေှိမကာင်းေှ ေှိေည်မေစ်သည်။ 

10 https://www.ifpri.org/publication/monitoring-agri-food-system-myanmar-food-vendors-may-2021-survey-round
11 https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-s-cash-shortage-casts-shadow-despite-rise-in-activity
12 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-informal-financial-service-providers-take-advantage-post-coup-banking-crisis.html
13 https://www.agensir.it/mondo/2021/04/30/nuns-and-buddhist-monks-are-helping-the-people-of-mandalay-the-country-is-facing-hunger-and-fear/

ြွန်မေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၂၄ နှစ်  
“ကေင်လက်နက်ကိုင်အေွဲ့မတွက တိုက်ပွဲမတွ 
မေစ်မနမတာ့ လယ်ေဲသွားေေှာ မြကာက်ပါတယ်။ 
လယ်မတွက မတာေဲေှ ေှိတာမလ။” 

ထနမေည်ထတာ်ြှ အြျ ိုးသား၊ ၃၅ နှစ် 
“နိုင်ငံမေးအမမခအမန ေမကာင်းတဲ့အခါ 
လယ်ယာလုပ်ငန်းေှာ ကိုယ် ေင်းနှီးမေှုပ်နှံ 
ေားသေှေမတွ ဆုံးရှုံးသွားေှာ စိတ်ပူမနေတယ်။” 

စစ်ကိုင်းတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၃၃ နှစ် 
“နိုင်ငံမေးအမမခအမနမြကာင့် မတာင်သူမတွ 
ေိခိုက်နစ်နာတယ်၊ အလုပ်လုပ်လို့ ေေြကဘူး” 

22 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



နိုင်ငံေပ်မခားတွင် သွားမောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပပီး အိေ်သို့ 
မငွမပန်ပို့ြကသည့် မေှေ့မမပာင်းလုပ်သားေျားအမပါ် ေှီခိုမနေ 
မသာ သန်းနှင့်ချသီည့် ေိသားစုေျားအေို့ လွှဲပို့မငွေျားသည် 
၎င်းတို့၏ေှင်သန်ေပ်တည်မေးအတွက် အသက်မသွးမြကာ 
သေွယ် မေစ်ပါသည်။ သို့မသာ် လွှဲပို့မငွေျားသည် နိုင်ငံမေး၊ 
ကျန်းောမေး သို့ေဟုတ် စီးပွားမေး အကျပ်အတည်းေျား 
မြကာင့် အလွန်ေိခိုက်လွယ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် (ကပ်မောဂါ 
ေမေစ်ပွားေီ)နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် (ကပ်မောဂါ မေစ်ပွားမနချနိ်) 
ြကားတွင် လွှဲပို့မငွေျား တန်ေိုးသည် ၁၅.၈ ောခိုင်နှုန်း ကျဆင်း 
သွားမြကာင်း အမောက်အေားေျား14 15ေှိမနပါသည်။ 

14 https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=MM
၁၅ MLCS ၂၀၁၇ သုမတသနစစ်တေ်းနှင့် မပည်သူ့အမမခခံ လိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ၂၀၂၁ ကိုနှိုင်းယှဉ်ောတွင် သုမတသန နည်းစနစ်ေျား ေတူညီသည်ကို ဂရုမပုေန်လိုအပ်သည်။

ေုံ - ၁.၃  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း ဝင်ထငွရရှိသည့် ရင်းမြစ်ြျား (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

52.8

37.4

23.7

5.1

3.5

3.4

3.0

2.4

1.8

0.3

အလုပ်အကိုင်တစ်ခုေှ ေေှိမသာ လစာမငွ

လယ်ယာေဟုတ်သည့် အိေ်မောင်စုစီးပွားမေးလုပ်ငန်းေှ ဝင်မငွ

အိေ်မောင်စုလယ်ယာလုပ်ငန်းေှ ဝင်မငွ

လက်ေှိအုပ်ချုပ်မနမသာ အာဏာပိုင်ေျားေံေှ ပင်စင်လစာ

မေန်ောနိုင်ငံတွင်း တစ်နယ်တစ်မကျးတွင် 
သွားမောက်လုပ်ကိုင်မနသူေံေှ လွှဲပို့မငွေျား

ေုတ်မချးမပးေားမသာ မငွေှ အတိုးေေှိမခင်း

ေိတ်မဆွ၊ ေိသားစု၊ ဘုန်းမတာ်ကကီး၊ စသည်ေံေ ှ
အလွတ်သမဘာ မပးကေ်းမောက်ပံ့ေှု

နိုင်ငံေပ်မခားေှ လွှဲပို့မငွေျား

လူသားချင်းစာနာမောက်ေားေှု အေွဲ့အစည်းတစ်ခုေှ 
မငွသား (သို့) ပစ္စည်းအမောက်အပံ့

လက်ေှိအုပ်ချုပ်မနမသာ အာဏာပိုင်ေျားေံေှ အမခားမငွမြကးမောက်ပံ့ေှု

မမေဆိုသူေျားသည် အမမေတစ်ခုေက်ေက မေွးချယ်ခွင့် ေှိပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၂၅ နှစ ်
“ေြကာေီက မေစ်ခဲ့တဲ့ မေစ်ေပ်မတွမြကာင့် 
ကျွန်ေအတွက် နိုင်ငံမခားေှာ အလုပ်သွားလုပ်ေို့ 
ခက်ခဲသွားပါတယ်။” 

တနသသာရီတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၃ 
နှစ် “နိုင်ငံမေးအမမခအမနမြကာင့် ခေီးသွားေို့ 
ေလွယ်မတာ့ပါဘူး။ အမပင်မတာင် ေေွက်ေဲဘူး။” 

19.5

2.4

MLCS 2017 မပည်သူ့အမမခခံ 

လိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ၂၀၂၁

ေုံ - ၁.၄  နိုင်ငံရေ်မခားြှ လွှဲေို့ထငွြျားလက်ခံရရှိသည့် အိြ်ထောင်စုြျား အချ ိုးအစား၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
(ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

23ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



လက်ေှိအချနိ်တွင် အိေ်မောင်စုေျားသည် ဝင်မငွအတွက် လခစားအလုပ်အကိုင်တစ်ခုမပါ်တွင် အေျားဆုံး ေှီခိုမနေပါသည်။ 
အိေ်မောင်စုေျား၏ ၁၃.၁ ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ေှေမသာလစာေျား မလှော့နည်းသွားသည်ဟု မမေဆိုမြကာင်း 
ပုံ (၁.၂) တွင် တင်မပခဲ့ပပီး မေစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း မေစ်မပါ်လာသည့် စီးပွားမေး 
အကျပ်အတည်းမြကာင့် စီးပွားမေးလုပ်ငန်းေျားသည် ဝန်ေေ်းေျားအား လစာမပးေန် အခက်အခဲ မေစ်လာပပီး ဝန်ေေ်းေျား၏ 
လုပ်ခလစာေျားကို မလှော့ချကာ အချနိ်ြကာလာသည်နှင့်အေှေ လုပ်ခလစာေျားလည်း ပိုနည်းလာပါသည်။16 လက်ေှိမေစ်မပါ် 
မနမသာ အမမခအမနေျား၊ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းေျား၏ လည်ပတ်နိုင်ေှု အမမခအမနေျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားမေးလုပ်ငန်း 
ကဏ္ဍအသီးသီးေှ ကျွေ်းကျင်သူမမခာက်ဦးနှင့် မတွ့ဆုံမေးမေန်းခဲ့ောတွင် အမမခအမနေှာ စိုးေိေ်ေွယ်မေစ်မြကာင်း မတွ့ေှိေ 
ပါသည်။ ဥပော အေည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ေျားအသင်း ဥက္ကဋ္ဌက စစ်အာဏာသိေ်းပပီးမနာက်ပိုင်း အေည်ချုပ်ကဏ္ဍေှ အလုပ် 
အကိုင်ေျား ၂၀ ောခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။

ရင်းမြစ်အြျ ိုးြျ ိုးြှ ဝင်ထငွရရှိထနြှုအထမခအထနအား မလ့လာြကည့်မသာအခါ မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက်စစ်တြ်းတွင် 
ေါဝင်ထမေဆိုကကထသာ အိြ်ထောင်စုြျား၏ ဝင်ထငွရင်းမြစ်ြျားသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က စစ်တြ်းထကာက်ယူခဲ့ထသာ အိြ်ထောင်စု 
ြျား၏ ဝင်ထငွရင်းမြစ်ြျားေက် ေိုြိုနည်းေါးသည်ကို ထတွရေါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဝင်မငွေေှိမနမသာ ေင်းမေစ်နှစ်ခု သို့ေဟုတ် 
ေို့ေက်ပိုမသာ အိေ်မောင်စုေျားောခိုင်နှုန်းသည် ပိုေိုမေင့်ေားမြကာင်း ပုံ(၁.၆)တွင် မတွ့ေှိနိုင်ပါသည်။17 ဤသို့မေစ်ေမခင်း၏ 
အမြကာင်းေင်းတစ်ခုေှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အချက်အလက်ေျားသည် မေမေါ်ဝါေီလေှစ၍ မေ/ဇွန်လအေိ ေေှိမသာ ဝင်မငွေျားကိုသာ 
မော်မပေားမခင်းမေစ်ပပီး အချ ို ့ဝင်မငွေင်းမေစ်ေျားသည် ောသီအလိုက်လုပ်ကိုင်မသာလုပ်ငန်းေျား မေစ်မနနိုင်ပါသည် (မေန်ော 
မနေိုင်ေှုအမမခအမနစစ်တေ်း (၂၀၁၇) တွင် ၁၂ လတာကာလပတ်လုံး အချက်အလက်ေျား မကာက်ယူခဲ့မခင်း မေစ်မသာမြကာင့် 
ဤအားနည်းချက်ကို မေှာင်ေှားနိုင်ခဲ့ပါသည်)။

ေဋိေက္ခမေစ်ေွားရာအနီးအနားတွင်ထနေိုင်ထသာ အိြ်ထောင်စုြျားနှင့် ကထလးရှိထသာ အိြ်ထောင်စုြျားတွင် ရင်းမြစ်အြျ ိုးြျ ိုးြှ 
ဝင်ထငွရရှိနိုင်ြှု ေိုြိုနည်းေါးထကကာင်း ဇယား (၁.၂) တွင် ထတွရှိနိုင်ေါသည်။ 

မေည်သူ့အထမခခံလုိအေ်ချက်စစ်တြ်းတွင် မမေဆုိသူေျားအား အလုပ်အကုိင်ဆံုးရှုးံေသည့် အမတွ့အကကုံေျားကုိ မေးမေန်းခ့ဲပါသည်။ 
ေြကာမသးေီက စီးပွားမေးလုပ်ငန်းေှင်ေျားအသင်းတစ်ခုေှ မကာက်ယူမသာ စစ်တေ်းတစ်ခ1ု8ေှ အမောက်အေားေျား 

၁၆ https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-workers-idUSKBN2AP0TQ
၁၇ MLCS ၂၀၁၇ သုမတသနစစ်တေ်းနှင့် မပည်သူ့အမမခခံ လိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ၂၀၂၁ ကိုနှိုင်းယှဉ်ောတွင် သုမတသန နည်းစနစ်ေျား ေတူညီသည်ကို ဂရုမပုေန်လိုအပ်သည်
၁၈	 https://thediplomat.com/2021/05/myanmar-coup-forced-sharp-downturn-in-business-report/

အလုပ်အကိုင်ေှေမသာ 

လစာမငွ

45.3

30.7

19.2

52.2

36.5

5.4

41.8

27.8 26

အိေ်မောင်စုစီးပွားမေး 

လုပ်ငန်းေှ ဝင်မငွ

အိေ်မောင်စုလယ်ယာ 

လုပ်ငန်းေှ ဝင်မငွ

မပည်မောင်စု ပေို့မပ မကျးလက်

ေုံ - ၁.၅  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း အဓိကဝင်ထငွရင်းမြစ်ြျား (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

24 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



MLCS 2017 မပည်သူ့အမမခခံ လိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ၂၀၂၁

ဝင်မငွေလေ်း ေေှိ ဝင်မငွေင်းမေစ်တစ်ခု နှစ်ခု ဝင်မငွေင်းမေစ်သုံးခုနှင့် 

အေက်

3.6
9.8

53.9

39.3

12.3
5.9

44.8

30.4

ေုံ - ၁.၆  ဝင်ထငွရင်းမြစ်အထရအတွက်၊ ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၂၁ (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) 

ဇယား - ၁.၂  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း ဝင်ထငွရင်းမြစ် အထရအတွက် (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

အိြ်ထောင်စုအြျ ိုးအစားအုေ်စု ေေှိ တစ်ခု
နှစ်ခု (သို့) 
အေက်

စုစုမပါင်း

မပည်မောင်စု ၉.၈ ၅၃.၉ ၃၆.၃ ၁၀၀%

ပေို့မပ ၅.၁ ၅၈.၄ ၃၆.၆ ၁၀၀%

မကျးလက် ၁၂.၀ ၅၁.၈ ၃၆.၂ ၁၀၀%

ကမလးေေှိမသာ အိေ်မောင်စု ၉.၁ ၄၈.၃ ၄၂.၆ ၁၀၀%

ကမလးေှိမသာ အိေ်မောင်စု (၀-၁၇ နှစ်) ၁၀.၂ ၅၆.၆ ၃၃.၂ ၁၀၀%

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မသာအိေ်မောင်စု ၉.၅ ၅၇.၇ ၃၂.၈ ၁၀၀%

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် 
မနေိုင်မခင်းေဟုတ်မသာအိေ်မောင်စု

၁၀.၀ ၅၁.၆ ၃၈.၄ ၁၀၀%

မပည်နယ်/တိုင်းမေသကကီး ကွာမခားချက်သည် ၁ ောခိုင်နှုန်းမအာက်သာ ေှိသည်။

အေ ကိုဗစ်-၁၉ မောဂါနှင့်စပ်လျဉ်းမသာ ကန့်သတ်ချက်ေျားကို ေင်ဆိုင်ခဲ့ေသည့် တစ်နှစ်တာကာလေက် မေမေါ်ဝါေီ 
(၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်းမေစ်ေပ်ေျားသည် တိုင်းမပည်၏စီးပွားကုိပိုေိုမပင်းေန်စွာ ေိခိုက်မစခဲ့သမေင့် ကုေ္ပဏီေျားအေို့ 
ပိုေိုခက်ခဲကျပ်တည်းမသာ အမမခအမနေျားကို ေင်ဆိုင်မမေေှင်းြကေမြကာင်း မတွ့ေှိေပါသည်။ ေိုစစ်တေ်းအစီေင်ခံစာတွင် 
စစ်အာဏာသိေ်းေှုသည် “ပိုေိုေှည်ြကာသည် လူေှုမေးအကျပ်အတည်းကို မေစ်မပါ်မစနိုင်ပပီး မေှ့လာေည့်လေျားအတွင်း 
လုပ်သားေျား၏ မယဘုယျဝယ်ယူနိုင်စွေ်းနှင့် လူမနေှုအဆင့်အတန်းကျဆင်းမခင်း၊ အလုပ်လက်ေဲ့နှုန်းေျား တဟုန်ေိုး 
မေင့်တက်မခင်းတို့ ကကုံမတွ့ေေွယ်ေှိမြကာင်း” မော်မပေားပါသည်။ ေို့အမပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ILO ေှ ေုတ်မပန် 
ခဲ့မသာ အစီေင်ခံစာတစ်မစာင1်9 တွင် “၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်ကာလနှင့် နင်းယှဉ်လှေင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေုတိယသုံးလပတ် 
ကာလတွင် အလုပ်အကိုင်ေှိေှုနှုန်းသည် ၆ ောခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားေည်ဟု ခန့်ေှန်းေားော အလုပ်အကိုင် ၁.၂ သန်းခန့် 
ဆုံးရှုံးေည်ဟူမသာ အဓိပ္ပါယ်ပင် မေစ်ပါသည်။” 
မမေဆိုသူေျား၏ ၂၄.၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်စေ်လျဉ်းထသာ ကန့်သတ်ချက်ြျား စတင်ချြှတ်မေီးထနာက်ေိုင်း 
အလုေ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့သညဟ်ု မမေဆိုမြကာင်း ဇယား (၁.၃) တွင် မပသေားပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုေျားသည် 
တိုင်းမေသကကီးေျား၊ ပေို့မပမေသေျားနှင့် ပဋိပက္ခမေစ်ပွားော အနီးအနားတွင် မနေိုင်မသာ အိေ်မောင်စုေျားတွင် ပိုေိုေျားမပား 

၁၉	 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_814686/lang--en/index.htm

25ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



မြကာင်း မတွ့ေပါသည်။ 

အေွယ်မောက်သူ အိေ်မောင်စုဝင်ေျား (၁၈ နှစ်နှင့် အေက်) အား မလ့လာမသာအခါ အိြ်ထောင်စုအတွင်းရှိ အလုေ်အကိုင် 
ဆုံးရှုံးရြှုြျား၏ ငါးေုံသုံးေုံနီးေါး (၅၇.၃ ရာခိုင်နှုန်း) သည် အြျ ိုးသားြျား ကကုံထတွရမခင်းမေစ်ပပီး သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါး (၂၉.၄ 
ောခိုင်နှုန်း)သည် အေျ ိုးသေီးေျား ကကုံမတွ့ေမခင်း မေစ်ပါသည်။ အိေ်မောင်စုေျား၏ ၁၃.၃ ောခိုင်နှုန်းတွင်ေူ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေတ်လ 

အိြ်ထောင်စုအြျ ိုးအစားအုေ်စု ရှိ ြရှိ စုစုထေါင်း

မပည်မောင်စု ၂၄.၀ ၇၆.၀ ၁၀၀%

မပည်နယ် ၁၅.၆ ၈၄.၄ ၁၀၀%

တိုင်းမေသကကီး ၂၇.၀ ၇၃.၀ ၁၀၀%

ပေို့မပ ၃၁.၂ ၆၈.၈ ၁၀၀%

မကျးလက် ၂၀.၇ ၇၉.၃ ၁၀၀%

ကမလးေေှိမသာ အိေ်မောင်စု ၂၂.၄ ၇၇.၆ ၁၀၀%

ကမလးေှိမသာ အိေ်မောင်စု (၀-၁၇ နှစ်) ၂၄.၈ ၇၅.၅ ၁၀၀%

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မသာအိေ်မောင်စု ၂၈.၃ ၇၁.၇ ၁၀၀%

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားောအနီးအနားတွင် မနေိုင်မခင်းေဟုတ်မသာအိေ်မောင်စု ၂၁.၅ ၇၈.၅ ၁၀၀%

* အပပီးတိုင်ဆုံးရှုံးေှုနှင့် ယာယီဆုံးရှုံးေှု နှစ်ေျ ိုးစလုံး ပါဝင်

ြထကွးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၃၆ နှစ် “ကျွန်မတာ်က CDM လုပ်ေားတဲ့ဝန်ေေ်းတစ်ဦး 
မေစ်တဲ့အတွက် အေေ်းခံေေှာကိုမြကာက်မနေပါတယ်။ အလုပ်ကအေုတ်ခံေားပါတယ်။ 
နှစ်လစာ ကကိုေုတ်မပးေားတဲ့ မချးမငွကိုလည်း မပန်မတာင်းမနပါတယ်။” 

ြန္တထလးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၃၃ နှစ် “လက်ေှိမေစ်မပါ်မနတဲ့ အမမခအမနမတွမြကာင့် 
ကျွန်မတာ် အလုပ်ေေှိမတာ့ပါဘူး။” 

ြန္တထလးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၅၂ နှစ် “မေးေသွားမောင်းဘဲ နားေားေပါတယ်။ 
မေးသွားတဲ့လေ်းေှ အတားအဆီး၊ အစစ်အမဆးမတွ မတွ့ေှာမြကာက်လို့ပါ။”

ဇယား - ၁.၃  ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ြျား စတင်မေီးထနာက်ေိုင်း 
အလုေ်အကိုင်* ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် အိြ်ထောင်စုဝင် အနည်းဆုံး တစ်ဦး ရှိသည့် အိြ်ထောင်စုြျား 

မနာက်ပိုင်းေှစ၍ အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည့် အေျ ိုးသားနှင့် အေျ ိုးသေီး အမေအတွက်သည် တူညီပါသည် (ပုံ ၁.၇)။

ေြကာေီက မဆာင်ေွက်ခဲ့မသာ ILO ၏ သုမတသနတစ်ခု20အေ စစ်အာဏာသိြ်းမေီးထနာက်ေိုင်းတွင် အြျ ိုးသြီးြျားသည် 

၂၀	 https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_814681/lang--en/index.htm

26 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



57.3

29.4

13.3

အေျ ိုးသားအချ ိုးအစား 
ပိုေျား

အေျ ိုးသေီးအချ ိုးအစား 
ပိုေျား

အိေ်မောင်စုတွင်း 
အေျ ိုးသားနှင့် အေျ ိုးသေီး 

အမေအတွက်တူညီ

ေုံ - ၁.၇  ကျား/ြအလိုက် ထော်မေေားထသာ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ြျားရှိမေီးထနာက်ေိုင်း  
အိြ်ထောင်စုအတွင်း အလုေ်အကိုင်ဆုံးရှုံးြှု (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) 

အလုေ်အကိုင်ဆုံးရှုံးနိုင်ထမခေိုြျားမြကာင်း မတွ့ေှိေပါသည်။ အေက်မော်မပပါ အချက်အလက်ေျားကေူပုံတွင်ပါေှိမသာ ကိုဗစ်-
၁၉ မောဂါ စတင်မေစ်ပွားသည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေတ်လမနာက်ပိုင်း အမမခအမနေျားကို မော်မပသည့် အချက်အလက်ေျားမေစ်ပပီး 
အြျ ိုးသားြျားသည် အလုေ်အကိုင် ဆုံးရှုံးနိုင်ထမခေိုြျားမြကာင်း မပသပါသည်။ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် စစ်တေ်းေလေ် 
ေျားသည် မကာက်ယူေေှိမသာ စစ်တေ်းအချက်အလက်ေျားမပါ်တွင်လည်းမကာင်း၊ လုပ်သားအင်အားစစ်တေ်း၊ ၂၀၂၀ ပေေ 
သုံးလပတ်ေှ အချက်အလက်ေျား အသုံးမပုတည်မဆာက်ေားမသာ ILO ၏ အချက်အလက်စနစ်ေျားမပါ်တွင်လည်းမကာင်း 
အမမခခံေားပါသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်ထနာက်ေိုင်း လုေ်ငန်းြျား ရေ်ဆိုင်းသွားြှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မလ့လာမသာအခါတွင် ေိုသို့လုပ်ငန်းေျား ေပ်ဆိုင်း 
သွားေှုသည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မသာ မမေဆိုသူေျား (၃၅.၈ ောခိုင်နှုန်း) ြကားတွင် အေျားဆုံးမေစ်မြကာင်း မတွ့ေှိေ 
ပါသည်။ ယင်းကို ပုံ(၁.၈)တွင် မပသေားပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းေျားတွင် အဓိကအားမေင့် ဆိုက်ကားနင်းသူ၊ ဆိုင်ကယ် 
တက္ကစီ သို့ေဟုတ် အငှားယာဉ်မောင်းသူ၊ ပစ္စည်းလိုက်ပို့သူနှင့် စက်ပစ္စည်း (လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းေျား၊ ေွန်စက်ေျား၊ 
ေီးစက်ေျား၊ စသည်) ငှားေေ်းသည့်လုပ်ငန်းေျား ပါဝင်ပါသည်။ ေိုသို့မသာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအေျ ိုးအစားေျားကို လုပ်ကိုင် 
သူေျားသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း မေစ်ေပ်ေျား၏ ကကီးေားမသာ ရိုက်ခတ်ေှုကို ေင်ဆိုင်ခဲ့ေ 
ပါသည်။ စစ်တေ်းမကာက်ယူမနသည့်အချနိ်တွင် သယ်ယူပို့မဆာင်မေးနှင့် ဆက်စပ်သည့်အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင်သူေျားသည် 
ဆန္ဒမပပွဲေျား၊ စက်သုံးဆီမေးနှုန်း မေင့်တက်ေှုနှင့် တားဆီးစစ်မဆးေှုေျားကို ေင်ဆိုင်ကကုံမတွ့ြကေပါသည်။ 

ေို့မပင် မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက် စစ်တြ်းထမေဆိုသူြျား၏ ၂၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ အိြ်ထောင်စုတွင် လခစားအလုေ် 
ဆုံးရှုံးရသူတစ်ဦး ရှိသည်ဟု မမေဆိုြကပါသည်။ ILO ေှ မပုလုပ်သည့် သုမတသန21ေှ အမောက်အေားေျားအေ ဆုံးရှုံး 
သွားမသာအလုပ်အကိုင်ေျားသည် အေည်ချုပ် သို့ေဟုတ် အေည်အလိပ်လုပ်ငန်း သို့ေဟုတ် ခေီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် 
ဧည့်ဝန်မဆာင်ေှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍေျားေှ မေစ်ေွယ်ော ေှိပါသည်။ အိေ်မောင်စုေျားေဲေှ ထနာက်ေေ် ၁၆.၃ ရာခိုင်နှုန်းတွင် 
ထဆာက်လုေ်ထရးကဏ္ဍြှ ကျွြ်းကျင်လုေ်သားအမေစ် လုေ်ကိုင်ထသာ အလုေ်အကိုင်ကို အမေီးတိုင် ဆုံးရှုံးသွားသူတစ်ဦး ရှိေါသည်။ 
 
မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းတွင် ပါဝင်မမေဆိုမပးခဲ့မသာ အိေ်မောင်စုေျား၏ ငါးပုံနှစ်ပုံသည် လယ်ယာနှင့် 

၂၁	 https://myanmar.un.org/sites/default/files/2020-07/ILO%20Myanmar%20COVID-19%20Impact%20Assessment%20-%20updated.pdf

27ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



35.8

28.8

16.3 14.8

2.5 1.8

ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ် ဝန်ေေ်း မဆာက်လုပ်မေး 
ကျွေ်းကျင်လုပ်သား 

အလုပ်

ကျပန်းအလုပ် အစိုးေဝန်ေေ်း လယ်ယာလုပ်ငန်း

ေသက်ဆိုင်မသာစီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်မနပပီး (ဇယား ၁.၄) ေို အိေ်မောင်စုေျားေဲေှ ၉၂.၂ 
ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆက်သွယ်ထြးမြန်းချနိ်တွင် ေိုလုေ်ငန်းြျားကို လည်ေတ်လုေ်ကိုင်ထနမေီး အိြ်ထောင်စုအြျ ိုးအစား
အုေ်စုြျားကကား သိသာေင်ရှားသည့် ကွာမခားချက်ြျား ြထတွရေါ။ 
အခန်း (၁) တွင် ေတ်ရှုခဲ့ေပပီးမေစ်သည့်အတိုင်း မမေဆိုသူေျား၏ မလးပုံတစ်ပုံ (၂၆.၅ ောခိုင်နှုန်း) က ၎င်းတို့၏ 

ေုံ - ၁.၈  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း လုေ်ငန်းြျား ရေ်ဆိုင်းသွားထသာ သို့ြဟုတ် 
အလုေ်အကိုင်ဆုံးရှုံးသွားထသာ အိြ်ထောင်စုြျား အချ ိုးအစား၊ အလုေ်အကိုင်အြျ ိုးအစားအလိုက် 
(ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) ထော်မေေားမခင်း 

28 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



အိြ်ထောင်စုအြျ ိုးအစားအုေ်စု ရှိ ြရှိ စုစုထေါင်း

မပည်မောင်စု ၄၂.၁ ၅၇.၉ ၁၀၀%

ပေို့မပ ၄၈.၄ ၅၁.၆ ၁၀၀%

မကျးလက် ၃၉.၂ ၆၀.၈ ၁၀၀%

အမခားအိေ်မောင်စုအေျ ိုးအစားအုပ်စုေျားြကား ကွာမခားချက်ေှာ ၁ ောခိုင်နှုန်းမအာက်သာ ေှိသည်။

ဇယား - ၁.၄  မြိုမေ/ထကျးလက်ထေသအလိုက် ထော်မေေားထသာ လယ်ယာနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် 
စီးေွားထရးလုေ်ငန်းတစ်ခု လုေ်ကိုင်ထနထသာ အိြ်ထောင်စုြျားအချ ိုးအစား (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) 

29ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



ဆက်လက်ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာရန်

 စစ်အာဏာသိေ်းေှုသည် လူေျား၏ အသက်မေွးဝေ်းမကျာင်းေှုလုပ်ငန်းေျားကို ဆုံးရှုံး 
မစမခင်းနှင့်အတူ အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် ကကီးေားသည့် စီးပွားမေးဆိုင်ော သက်မောက်ေှု 
ေျားေှိမစခဲ့မြကာင်း စစ်တေ်းအချက်အလက်ေျားက မပသလျက်ေှိပါသည်။ အိေ်မောင်စု 
ေျား၏ မလးပုံသုံးပုံနီးပါးသည် စစ်အာဏာသိေ်းေှုမေစ်ပပီးမနာက်ပိုင်း ဝင်မငွေျားကျဆင်း 
သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အိေ်မောင်စုေျားသည် ဝင်မငွေျား ဆုံးရှုံးရုံေှေေက ၎င်းတို့ 
လက်ခံေေှိမနသည့် နိုင်ငံမခားေှ လွှဲပို့မငွေျားလည်း ေျားစွာကျဆင်းသွားပပီး ဝင်မငွေေှိ 
နိုင်သည့် ေင်းမေစ်ေျားေှာ ပိုေိုနည်းပါးသွားပါသည်။ မမေဆိုသူ ဆယ်ဦးတွင် တစ်ဦးက 
၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စုတွင် လတ်တမလာ ဝင်မငွေေှိဟု ဆိုပါသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားမေး 
သည် ေပ်တန့်သွားပပီးမနာက်တွင် တစ်ဟုန်ေိုး ကျဆင်းေှုနှင့်အတူ အမမခအမနသည် 
ပို၍ ဆိုးေွားလာေည်မေစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါ၏ ပေေလင်းနှင့် ေုတိယလင်း 
ေျားအတွင်း ချေှတ်ခဲ့မသာ ကန့်သတ်ချက်ေျားမြကာင့် ေျားစွာေိခိုက်ခဲ့ေပပီးမေစ်သည့် 
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းငယ်မလးေျား၏ အမမခအမနေှာလည်း ဆက်လက်ဆိုးေွားမနဦးေည် 
မေစ်သည်။ 

အိေ်မောင်စုအေျားအမပားသည် ေိုကဲ့သို့ကကီးေားမသာ 
အခက်အခဲေျား ေင်ဆိုင်မတွ့ကကုံမနေမသာ်လည်း 
စစ်အာဏာသိေ်းပပီးမနာက်ပိုင်း လူသားချင်းစာနာ 
မောက်ေားေှုအေွဲ့အစည်းေျားေံေှ မငွသား သို့ေဟုတ် 
ပစ္စည်းအမောက်အပံ့ေေှိခဲ့သည်ဟု ဆိုမသာ အိေ်မောင်စု 
ေျားေှာ နှစ်ောခိုင်နှုန်း (အိေ်မောင်စု ၂၂၀,၀၀၀ ခန့်) 
ေှေသာ ေှိပါသည်။ အကူအညီအမောက်အပံ့ေျား 
တိုးမေှင့်မပးအပ်မခင်းမေင့် ေိုအိေ်မောင်စုေျားအား 
အကျပ်အတည်း ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားနိုင်မအာင် ကူညီမပးေန် 
လိုအပ်မနပါသည်။ 

30 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



ထနေိုင်ြှုစရိတ်ြျား ကာြိထစရန် 
အသုံးမေုထသာ နည်းလြ်းြျား 

အခန်း (၂)

31ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



အိ ေ် မော င် စု ဝ င် မငွ ကျ ဆ င်း ေ မခ င်း  
အဓိကအမြကာင်းေင်းေျားေဲေှ တစ်ခုေှာ ၎င်းတ့ုိ၏ 
ဝင်မငွသည် ကုန်မေးနှုန်းေျားတက်မနေှုကို အေှီ 
ေလိုက်နိုင်မခင်းမြကာင့်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ မပည်သူ့ 
အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းအတွက် အချက် 
အလက်ေျားမကာက်ယူမနသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
မေလအမစာပိုင်းနှင့် ဇွန်လလယ်ြကားတွင2်2 
အမမခခံစားကုန်မေးနှုန်းေျားသည် ဆယ်ောခိုင် 
နှုန်းေှ တစ်ဆယ့်ငါးောခိုင်နှုန်းအေိ တက်ခဲ့သည် 
ဟု ခန့်ေှန်းေပါသည်။ 

မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းအတွက်  
မေးမေန်းေှုတွင် မမေဆိုသူေျားအား လွန်ခဲ့သည့်လ 
အနည်းငယ်အတွင်း မေန်ောနိုင်ငံတွင် မနေိုင် 
ေသည့် အမမခအမနအမြကာင်းကို မေးမေန်း 
ေားမသာ မေးခွန်းတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ မမေဆို 
သူေျားေှ လွတ်လပ်စွာ မမေဆိုနိုင်မသာမေးခွန်း 
မေစ်သည်။ မအာက်မော်မပပါပုံ (word cloud) 
တွင် (စကားလုံးအေွယ်အစားသည် မမေဆိုသည့် 
အကကိေ်အမေအတွက်ကို ကိုယ်စားမပုပါသည်) 
“ခက်ခဲ”၊ “နိုင်ငံမေး”နှင့် “သွားမေးလာမေး” 
တို့သည် အမမပာအေျားဆုံး စကားလုံးေျား 
မေစ်ပါသည်။ သို့မသာ် “ကုန်စည်” နှင့် “မေးနှုန်း” 
ေျားကလည်း လူေျား၏ စိတ်ေဲတွင် ေျားစွာ 
စိုးေိုးလျက်ေှိသည်ကို မတွ့ေေည်မေစ်ပါသည်။ 

ေုံ (Word Cloud) “လွန်ခဲ့သည့် 
လအနည်းငယ်အတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထနေိုင်ရသည့်အထမခအထနကို ထကျးဇူး မေု၍ ထမောမေထေးေါ” 

ပုံ (၂.၁) တွင် အိေ်မောင်စုေျားေှ ဝင်မငွမလျာ့နည်းကျဆင်းလာေှုအား ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားရန် အသုံးမေုထနကကသည့် နည်းလြ်း 

၂၂ https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-s-cash-shortage-casts-shadow-despite-rise-in-activity 

ရခိုင်မေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၈ နှစ် “နိုင်ငံမေးေတည်ပငိေ်မတာ့ 
ခေီးသွားလာေတာမတွ မနှာင့်မနှးတယ်။ တည်ပငိေ်မစချင် 
ပါတယ်။ ကုန်မေးနှုန်းမတွကလည်း ေိုးတက်သွားတယ်။” 

ကရင်မေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသား၊ ၄၁ နှစ် “ေီးေှို့တာမတွ၊ 
ပစ်ခတ်တာမတွြကားေတာ မတာ်မတာ်စိတ်ေမကာင်းဘူး။ 
ကုန်မေးနှုန်းမတွကလည်း တက်မနတယ်။” 

ချင်းမေည်နယ်က အြျ ိုးသြီး၊ ၂၁ နှစ် “ဗုံးသံမတွ၊ မသနတ်သံ 
မတွမြကာင့် ခေီးသွားေတာ ခက်ခဲလာပပီး ေလုံခခုံမတာ့ဘူး။ 
စီးပွားမေးလုပ်ေတာလည်း ခက်ခဲတယ်။ အဆင်ေမမပဘူး။ 
ကုန်မေးနှုန်းမတွကလည်း အတက်ချည်းပဲ။” 

စစ်ကိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၃၆ နှစ် “မေမေါ်ဝါေီလ 
မနာက်ပိုင်း ကုန်မေးနှုန်းမတွက တက်လာတယ်။ တည်ပငိေ် 
မအးချေ်းေှု ေေှိေင် အခုေက်ပိုပပီး ခက်ခဲလာနိုင်တယ်။” 

ဧရာဝတီတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၉ နှစ် 
“မကျာင်းသားမတွအတွက် ကျွန်ေ စိတ်ပူတယ်။ 
ကုန်စည်မေးနှုန်းမတွ ဘယ်မလာက်မေစ်ကုန်ပပီလဲဆိုကို 
သိမနမတာ့ စားဝတ်မနမေးအတွက် စိတ်ပူမနေတယ်။”
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သုံးစွဲြှုထလျာ့နည်းသွားြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ထြလတွင် ၅၃.၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိထကကာင်း ထတွရြည်မေစ်သည်။ ကသဂုတ်လတွင် 
ကန့်သတ်ချက်ြျားကို ထမေထလျာ့ထေးလိုက်ထသာအခါ ေိုရာခိုင်နှုန်းသည် ၃၂.၀ အေိ မေန်ကျသွားခဲ့မေီး ကန့်သတ်ချက် 
အသစ်ြျား မေန်လည်ချြှတ်ထသာအခါ မေန်တက်လာကာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ ထနာက်ေိုင်းတွင် 
သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ေါသည်။ အချက်အလက်ေျားအား အမသးစိတ်မလ့လာြကည့်ေည်ဆိုလှေင် ေဋိေက္ခမေစ်ေွားရာ 
အနီးအနားတွင်ထနေိုင်ထသာ အိြ်ထောင်စုြျားကကားတွင် အစားအထသာက်ြဟုတ်ထသာ ေစ္စည်းြျား23 သုံးစွဲြှုထလှော့ချမခင်းအား 
အသုံးမေုထသာအိြ်ထောင်စုြှာ ၇၆.၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်ကို မတွ့ေေည်မေစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ 
မနာက်ပိုင်းမေစ်ေပ်ေျားမြကာင့် ဝယ်လိုအားေက်ကိုြကည့်လှေင် မပည်သူေျားတွင် အချ ို ့ေုတ်ကုန်ပစ္စည်းေျားကို ဝယ်ယူေန် 
မငွမြကးနည်းပါးလာပပီး မောင်းလိုအားေက်ကိုြကည့်လှေင် အချ ို ့ေုတ်ကုန်ပစ္စည်းေျားကို ေေှိေန် ပိုခက်ခဲလာမစပါသည်။ 
ေို့မပင် စားသုံးဆီကဲ့သို့မသာ ကုန်ပစ္စည်းအချ ို ့၏ မေးနှုန်းသည် ေျားစွာမေင့်တက်လာခဲ့ပပီး အေူးသမေင့် ပဋိပက္ခေဏ်ခံေမသာ 
မေသအချ ို့တွင် အမမခအမန ပိုဆိုးပါသည်။ 

အိေ်မောင်စုေျား၏ မလးပုံတစ်ပုံမကျာ် (၂၈.၈ ရာခိုင်နှုန်း) က ဝင်ထငွထလျာ့နည်းသွားြှုအတွက် ၎င်းတို့၏ စုထဆာင်းထငွြျားကို 
ေုတ်သုံးခဲ့ကကသညဟ်ု မမေဆိုပါသည်။ မြိုမေထေသြျားတွင် ဤသို့ စုထဆာင်းထငွ ေုတ်သုံးရသည့် အိြ်ထောင်စုြှာ 
၃၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းအေိ မြင့်တက်သွားေါသည်။ ပုံ (၂.၂) ေှိ ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်းေျား (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလေှ 
မအာက်တိုဘာလ) ကို ြကည့်လှေင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် စုထဆာင်းထငွြျားကို ေုတ်သုံးမခင်းသည် အကျေ်အတည်း ရင်ဆိုင် 
ထကျာ်လွှားသည့် နည်းလြ်းတစ်ခုအမေစ် တစ်သြတ်တည်း ရှိထနခဲ့ထသာ်လည်း ယခုအခါ ဤနည်းလြ်း ကို သုံးစွဲြှုထလျာ့နည်း 
လာထကကာင်း မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက်စစ်တြ်းက ညွှန်မေထနေါသည်။ 

၂၃	 အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျားတွင် အဝတ်အစား၊ ေုန်းမငွမေည့်မခင်း၊ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
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အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျား သုံးစွဲေှု မလှော့ချမခင်း

ေိတ်မဆွ (သို့) ေိသားစုမဆွေျ ိုးေံေှ မငွမချးမခင်း

ဘဏ်၊ မငွတိုးမချးသူ၊ အမပါင်ဆိုင်ေျားေှ မချးမငွယူမခင်း

စုမဆာင်းမငွေျား ေုတ်သုံးမခင်း

ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းေျား မောင်းချမခင်း

ေိသားစု၊ ေိတ်မဆွေျားေံေှ မနှာင်ကကိုးေဲ့အကူအညီေျား ေယူမခင်း

အြျ ိုးြျ ိုးကို မော်မပေားပါသည်။ ယခုအချနိ်အေိ အိေ်မောင်စုေျား အဓိကအသုံးမေုသည့် နည်းလြ်းြှာ အစားအထသာက် 
ြဟုတ်ထသာ ေစ္စည်းြျားကို သုံးစွဲြှုထလှော့ချမခင်း (၆၈.၁ ရာခိုင်နှုန်း) မေစ်ေါသည်။

ပုံ (၂.၂) တွင် ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်းေျားနှင့် မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်းနှစ်ခုစလုံးေှ အချက်အလက် 
ေျားကို မော်မပေားပပီး ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျားစတင်ပပီးမနာက်ပိုင်း အစားအထသာက်ြဟုတ်ထသာေစ္စည်းြျား 

ေုံ - ၂.၁  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း အိြ်ထောင်စုြျား အသုံးမေုသည့် အကျေ်အတည်း 
ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားသည့် နည်းလြ်းြျား (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) 
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၂၀၂၀ မေ ၂၀၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ြသဂုတ် ၂၀၂၀ 
မအာက်တိုဘာ

မပည်သူ့အမမခခံ လိုအပ်ချက် 
စစ်တေ်း ၂၀၂၁ မေ/ဇွန်

အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျား သုံးစွဲေှု မလှော့ချမခင်း
မငွးမချးအေွဲ့အစည်း (သို့)မငွတိုးမချးသူေျားေံေှမချးယူမခင်း
ပိုင်ဆိုင်ေှုေျားမောင်းချမခင်း
စုမဆာင်းမငွအမပါ်ေှီခိုမခင်း
ေိသားစုဝင် (သို့) ေိတ်မဆွေျားေံေှမချးငှားမခင်း
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ေုံ - ၂.၂  ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ထြလြှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ထြ/ဇွန်လအတွင်း အသုံးမေုထသာအကျေ်အတည်း ရင်ဆိုင် 
ထကျာ်လွှားသည့် နည်းလြ်းြျား (ရာခိုင်နှုန်း)

၂၀၂၀ ခုနှစ်ေှ အချက်အလက်ေျားအား ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်းေျားေှ ေယူပါသည်။24

ပုံ (၂.၂) တွင် ပါေှိသည့် အေျ ိုးအစားအုပ်စုေျားအား ေည်သို့ ခွဲမခားသတ်ေှတ်မြကာင်း မော်မပချက်ကို မနာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင် ေတ်ရှုပါေန်။

အိေ်မောင်စုေျား၏ မလးပုံတစ်ပုံမကျာ် (၂၈.၈ 
ရာခိုင်နှုန်း)က ဝင်ထငွထလျာ့နည်းသွားြှု အတွက် 
၎င်းတို့၏ စုထဆာင်းထငွြျားကို ေုတ်သုံးခဲ့ကကသည် 
ဟု မမေဆိုပါသည်။ မြိုမေထေသြျားတွင် ဤသို့ 
စုထဆာင်းထငွေုတ်သုံးရသည့် အိြ်ထောင်စုြှာ 
၃၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းအေိ မြင့်တက်သွားေါသည်။ ပုံ 
(၂.၂) ေှိ ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကကိေ်နှုန်းမေင့် စစ်တေ်းေျား 
(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလေှ မအာက်တိုဘာလ) ကို 
ြကည့်လှေင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် စုထဆာင်း 
ထငွြျားကို ေုတ်သုံးမခင်းသည် အကျေ်အတည်း 
ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားသည့် နည်းလြ်းတစ်ခုအမေစ် 
တစ်သြတ်တည်း ရှိထနခဲ့ထသာ်လည်း ယခုအခါ 
ဤနည်းလြ်းကို သုံးစွဲြှုထလျာ့နည်းလာထကကာင်း 
မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက်စစ်တြ်းက ညွှန်မေထန 
ေါသည်။ 

ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း စုထဆာင်းထငွြျားကို ြှီခိုခဲ့ရသည်ဟု ထမေဆိုသူြျား၏ ငါးေုံ နှစ်ေုံနီးေါး (၃၈.၇ ရာခိုင်နှုန်း) 
က ယခုအခါ၎င်းတို့တွင် ေေ်ြံေုတ်ယူသုံးစွဲရန် စုထဆာင်းထငွြျား ြရှိထတာ့ဟုဆိုထကကာင်း ပုံ (၂.၃) တွင် မော်မပေားပါသည်။ 
ထနာက်ေေ် ၄၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း စုေားသည့်ထငွြျားသည် တစ်လစာြှ သုံးလစာအတွက်သာ ကျန်ထတာ့သည်ဟု 
ဆိုေါသည်။ ေိုသို့ထသာ အိြ်ထောင်စုြျားသည် ထကျးလက်ထေသြှာေက် (၃၄.၃ ရာခိုင်နှုန်း) မြိုမေထေသတွင် (၄၆.၉ 
ရာခိုင်နှုန်း) သိသိသာသာ ေိုြျားေါသည်။ 

၂၄	 https://documents1.worldbank.org/curated/en/467541608135506920/pdf/Myanmar-COVID-19-Monitoring-Platform-Results-from-the-October-2020-
High-Freqency-Phone-Survey-of-Households.pdf

ရခိုင်မေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၃ နှစ် “လက်ေှိအမမခအမနမြကာင့် 
ဘဏ်မတွ ပိတ်ေားပပီး ဘဏ်ေှာ စုေားတဲ့ မငွမတွလည်း ေုတ်လို့ 
ေေဘူး။ အဲေါမြကာင့် အလျင်ေီမအာင် လုပ်ေို့ခက်ခဲမနတယ်။” 

ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၄၉ နှစ် “ကုန်သွယ်မေး၊ 
မောင်းဝယ်မေး၊ မနမေးေိုင်မေးနဲ့ သွားမေးလာမေးမတွေှာ 
အခက်အခဲမတွ အေျားကကီးမတွ့ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို မောင်းပပီး 
ေင်လည်း ပိုက်ဆံက ချက်ချင်းေေဘူး။ အမြကးမပးေတယ်။ 
မငွသားချက်ချင်းလိုချင်ေင် ောခိုင်နှုန်းမပးေတယ်။ အမပည့်ေေဘူး။”
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ေုံ - ၂.၃  စုထဆာင်းထငွအထေါ်ြှီခိုထနရထသာ အိြ်ထောင်စုြျား၏ ကျန်ရှိထနသည့်စုထဆာင်းထငွြျား 
ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ြည့် လအထရအတွက် (ရာခိုင်နှုန်း)

စုမဆာင်းမငွေျားအား ေုတ်ယူသုံးစွဲမနေသည့်အမမခအမနကို ပိုဆိုးမစသည့်အချက်ေှာ မငွသားေှားပါးမပတ်လပ်မခင်းမပဿနာ 
မေစ်ပပီး နိုင်ငံတစ်ဝှေ်းလုံးတွင် လူေျားသည် ဘဏ်ေျား၌အပ်နှံေားမသာ မငွေျားကိုေုတ်ယူောတွင် အခက်အခဲေျား ကကုံမတွ့ 
ြကေပါသည်။ အချက်အလက်ေျားမကာက်ယူမနစဉ်တွင် မေန်ောနိုင်ငံေှိ အကကီးဆုံးဘဏ်တစ်ခုမေစ်မသာ KBZ ဘဏ်သည် 
တစ်ေက်လျင် မေန်ောကျပ်မငွ ၂၀၀,၀၀၀ (အမေေိကန်မေါ်လာ ၁၂၀ ခန့်) သာေုတ်ယူခွင့်မပုေည်ဟု ကန့်သတ်ေားပါသည်။

38.7

15.3 15.0 16.1

6.3
2.3 2.2 1.6 2.5

စုမဆာင်းမငွ 
ေေှိမတာ့

၁လစာကျန် ၂လစာကျန် ၃လစာကျန် ၄လစာကျန် ၅လစာကျန် ၆လစာကျန် ၇-၁၀ 
လစာကျန်

၁-၄ 
နှစ်စာကျန်

ဘဏ်ေျားေှ မငွေုတ်ယူေန် အခက်အခဲေျားသည် ဘဏ်ြှ ထချးထငွရယူအသုံးမေုြှု ထလျာ့နည်းလာရမခင်း အမြကာင်းေင်းတစ်ခု 
လည်းမေစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လတွင် အိြ်ထောင်စုြျား၏ ၃၉.၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဘဏ်ြျားြှ ထချးထငွရယူခဲ့ကကမေီး 
ထြ/ဇွန်လတွင် ေိုရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၉.၅ သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ေါသည် (ပုံ ၂.၂)။ 

ပေို့မပမေသေှ အိေ်မောင်စုမလးစုတွင် တစ်စုမကျာ်သည် စစ်အာဏာသိေ်းပပီးမနာက်ပိုင်းတွင် မော်မတာ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီး မောင်းချခဲ့ပါသည်။
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ထငွသားရရှိရန် ခက်ခဲသည့်အချနိ်တွင် လူြျားအသုံးမေုသည့် ထနာက်ေေ်နည်းလြ်းတစ်ခုြှာ ေိုင်ဆိုင်ေစ္စည်းြျားကို 
ထရာင်းချမခင်းမေစ်ပပီး လွန်ခဲ့မသာလအနည်းငယ်အတွင်း ဤနည်းလေ်းကို အသုံးမပုေှု သိသိသာသာမေင့်တက်လာသည်ကို 
မတွ့ေှိေပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ထအာက်တိုဘာလ တွင် ေိုင်ဆိုင်ေစ္စည်းြျားကို ထရာင်းချခဲ့သည်ဟု ထမေဆိုထသာ အိြ်ထောင်စု 
ြျားြှာ ၁၄.၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမေီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထြ/ဇွန်လတွင် ေိုသို့ထမေဆိုထသာ အိြ်ထောင်စုြျားသည် ၂၆.၅ ရာခိုင်နှုန်းအေိ 
မြင့်တက်သွားေါသည်။ 

အဓိကမောင်းချသည့်ပစ္စည်းေျားေှာ မေှေနှင့် လက်ဝတ်ေတနာေျား မေစ်ပါသည်(ပုံ ၂.၄)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) 
ရက်ထနာက်ေိုင်း ထနေိုင်ြှုစရိတ်ြျားကာြိထစရန်အတွက် ထကျးလက်ထနအိြ်ထောင်စုြျား၏သုံးေုံတစ်ေုံသည် ထြွးမြူထရး 
တိရစ္ဆာန်ြျားကို ထရာင်းချခဲ့ကကမေီး မြိုမေအိြ်ထောင်စုြျား၏ ၂၇.၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထြာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ထရာင်းချခဲ့ 
ေါသည်။ 

68.1

16.1

75.0

27.0

63.7

9.1

မေှေနှင့် လက်ဝတ်ေတနာ

အမခားမောင်းချသည့်ပစ္စည်းေျားတွင် ခုတင်၊ စက်ဘီးေျား၊ ေေင်းအိုးေျား၊ စာအုပ်ေျား၊ မလှနှင့် ေုန်းေျား ပါဝင်ပါသည်။ 

မေွးမေူမေး တိေစ္ဆာန် မော်မတာ်ဆိုင်ကယ်

မပည်မောင်စု ပေို့မပ မကျးလက်

22.6

6.3

33.0

ေုံ - ၂.၄  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း ေိုင်ဆိုင်ေစ္စည်းြျားအား ထရာင်းချခဲ့သည့် 
အိြ်ထောင်စုြျား အချ ိုးအစား၊ ေစ္စည်းအြျ ိုးအစားအလိုက် (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

ေုံ - ၂.၅  အိြ်ထောင်စုလစဉ်ဝင်ထငွ ထလျာ့နည်းသွားြှု (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

ေိခိုက်လွယ်မသာ အိေ်မောင်စုေျားအား မလ့လာေှုစစ်တေ်း ၂၀၂၀ နှင့် မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ၂၀၂၁ တို့အား 
နင်းယှဉ်ဆန်းစစ်သည့် အချက်အလက်ေျားအေ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း အမေစ်အေျက်ြျားထကကာင့် အိြ်ထောင်စု 
ဝင်ထငွထလျာ့နည်းရမခင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ထရာဂါထကကာင့် ထလျာ့နည်းရမခင်းထလာက်ြမေင်းေန်ဟု ယူဆနိုင်ေွယ်ရှိေါသည် (ပုံ 
၂.၅)။

HVS 2020 စစ်တေ်း - ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ ြကား မလျာ့ကျသွားေှု  

မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ၂၀၂၁ - ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ြကား 
မလျာ့နည်းသွားေှု

-50 -40 -30 -20 -10 0

-46.5

-23.3
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ဤမတွ့ေှိချက်အား အမောက်အပံ့မပုမနသည်ေှာ ကေ္ဘာ့ဘဏ်ေှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် မဆာင်ေွက်ခဲ့မသာ သုမတသန25ေှ 
အချက်အလက်ေျားမေစ်ပါသည်။ ေိုသုမတသနမလ့လာမတွ့ေှိချက် (simulations) အေ စစ်အာဏာသိေ်းမခင်း၏ ဆင်းေဲ 
နွေ်းပါးေှုအမပါ် သက်မောက်ေှုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ပေေလင်းနှင့် ေုတိယလင်း၏ သက်မောက်ေှုမလာက် ေမပင်းေန် (ဂေပ်ေျဉ်း 
ေတ်မစာက်မခင်းေေှိ) မြကာင်း မတွ့ေှိေပါသည် (ပုံ ၂.၆)။ သို့မသာ် ေိုအချက်အလက်ေျားသည် ကွဲမပားမသာ နည်းစနစ်ေျားမေင့် 
မဆာင်ေွက်သည့် ေတူညီမသာ စစ်တေ်းနှစ်ခုေှ မေစ်မသာမြကာင့် နင်းယှဉ်ေှုမပုောတွင် သတိကကီးစွာ ေားသင့်ပါသည်။

ေုံ - ၂.၆  ဆင်းရဲနွြ်းေါးြှု နင်းရအချ ိုး (ကိုဗစ်ထရာဂါ ြမေစ်ေွားြီက ဆင်းရဲနွြ်းေါးြှုနှုန်းအား အထမခခံ 
ရည်ညွှန်းချက်အမေစ် အသုံးမေုေားသည်။)26

ေည်ညွှန်းချက် - ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေန်ောမနေိုင်ေှုအမမခအမနစစ်တေ်းေှ အချက်အလက်ေျားမပါ်တွင် အမမခခံ၍ တည်မဆာက်ေားမသာ ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ 

အချက်အလက်စနစ်ေျား 

သို့မသာ် မပည်သူေျားသည် စစ်အာဏာသိေ်းေှုမြကာင့် ေိခိုက်ေှုေျားကို ပုံစံေျ ိုးစုံမေင့် ခံစားြကေပပီး လူအေျားအမပားအတွက် 
အလွန်တောေိတ်လန့်ေွယ်ော မေစ်ခဲ့ပါသည်။ မေှ့ပိုင်းတွင် မော်မပခဲ့သည့် Word Cloud ေဲတွင် မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် 
စစ်တေ်းမမေဆိုသူ ၁,၂၀၀ ဦးသည် “ခက်ခဲသည်” ဟူမသာ စကားလုံးကို အကကိေ်မပါင်း ၂၃၄ ကကိေ် သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ 

၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စုဝင်မငွအမပါ် အမပင်းေန်ဆုံး ေိခိုက်မစသည့်အမြကာင်းေှာ ကိုဗစ်-၁၉ မောဂါလား သို့ေဟုတ် ၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း အမေစ်အပျက်ေျားလားဟုမေးမေန်းမသာအခါ ၇၅.၀ ရာခိုင်နှုန်းက “ထေထေါ်ဝါရီလ 
(၁) ရက်ထန့ထနာက်ေိုင်း မေစ်ရေ်ြျား” ဟုမမေဆိုပါသည်။ ဤေလေ်အား မေည်နယ်/တိုင်းထေသကကီး၊ မြိုမေ/ထကျးလက်၊ ေဋိေက္ခ 
မေစ်ေွားရာ အနီးအနား ထနေိုင်ြှု/ြထနေိုင်ြှုြျားအားလုံးတွင် တစ်ထမေးညီ ထတွရှိရေါသည်။ 

ဝင်ထငွဆုံးရှုံးြှုကိုမေစ်ထစသည့် အဓိကအထကကာင်းရင်းဟု လူြျားေင်မြင်ယူဆသည့်အရာ (ကိုဗစ်-၁၉ ထရာဂါေက် စစ်အာဏာ 
သိြ်းြှုထကကာင့်ဟု ယူဆချက်) နှင့် ဝင်ထငွဆုံးရှုံးြှုကို အြှန်တကယ်မေစ်ထစခဲ့ထသာ အထကကာင်းရင်း (ကိုဗစ်-၁၉ ထရာဂါက 
စစ်အာဏာသိြ်းြှုေက် ဝင်ထငွဆုံးရှုံးြှုကို ေိုမေစ်ထစခဲ့ထကကာင်းထတွရှိချက်) တို့ြကား ကွဲလွဲေှုေှိမနပါသည်။ ဤသည်ေှာ 
စစ်အာဏာသိေ်းေှုမြကာင့် ေိတ်လန့်အံ့ြသေေှုက အမခားအေှတ်ေစောေျားအားလုံးကို ေုံးလွှေ်းသွားမခင်းမြကာင့် မေစ်နိုင် 
ပါသည်။ ေိုအချက်အမပင် ေင်မေင်ယူဆချက်ကွဲလွဲမနေမခင်း အမြကာင်းေင်းတစ်ခုေှာ လူေျားသည် ယခုအခါ ခက်ခက်ခဲခဲ 
နည်းလေ်းေှာကာ အကျပ်အတည်းကို ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားေန် ကကိုးပေ်းမနေသည့်အတွက် စစ်အာဏာသိေ်းေှုက ၎င်းတို့၏ 
အိေ်မောင်စုဝင်မငွကို ေိခိုက်မစခဲ့သည်ဟု ယူဆြကမခင်းလည်း မေစ်နိုင်ပါသည်။

၂၅ https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-july-2021-progress-threatened-resilience-tested
၂၆ စစ်အာဏာသိေ်းေှုမေစ်ပွားပပီး ဝင်မငွဆုံးရှုံးေေှုေျားအား အချက်အလက်စနစ်ေျားတည်မဆာက်မလ့လာောတွင် (Simulations) GDP ေှိ ကဏ္ဍအမမပာင်းအလဲေျားမြကာင့် 

အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုေျား ေပ်ေံမေစ်ပွားေှုနှင့် လုပ်သားခန့်ေား အသုံးမပုလိုေှုအမမခအမန (elasticity of 0.7 - lower bound) တို့ ပါဝင်ပါသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါ 
ေမေစ်ပွားေီ

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါ ၏ 
သက်မောက်ေှု

စစ်အာဏာသိေ်းေှု၏ 
သက်မောက်ေှု 

(အနိေ့်ဆုံးတန်ေိုး)

1

1.86

1.59
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ဆက်လက်ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာရန်

 အချက်အလက်ေျားအေ လူေျားသည် ၎င်းတို့၏ ကုန်ေုတ်လုပ်ေှုအတွက် အသုံးမပုမသာ 
ပစ္စည်းေျားကို မောင်းချြကေမြကာင်း မတွ့ေှိေပါသည်။ ယင်းသည် အိေ်မောင်စုေျား၏ 
မပန်လည်ေူမောင်မေးကို မနှာင့်မနှးမစေည်မေစ်ပပီး နိုင်ငံတွင်း အသွင်ကူးမမပာင်းေှုေျား
လုပ်မဆာင်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ေေှိေားမသာ တိုးတက်ေှုေျား မပန်လည်ေေှိေန် 
ခက်ခဲမစေည်မေစ်သည်။ မငွသားေေှိနိုင်ေှုအမမခအမန ဆက်လက်ဆိုးေွားမနသည်နှင့်အေှေ 
အကျပ်အတည်းကို ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားေန်အတွက် အစွန်းမောက်မသာနည်းလေ်းေျားကို 
အသုံးမပုေှုအတိုင်းအတာအား ဆက်လက်မစာင့်ြကည့် မလ့လာသွားေေည်မေစ်သည်။ 

ေုံ - ၂.၇  အိြ်ထောင်စုဝင်ထငွအထေါ် အမေင်းေန်ဆုံး ေိခိုက်ထစထသာ အထကကာင်းရင်း - ကိုဗစ်-၁၉ သို့ြဟုတ် 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ ထနာက်ေိုင်းအမေစ်အေျက်ြျား (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ 
မနာက်ပိုင်း မေစ်ေပ်ေျား

ကိုဗစ်-၁၉

75.0

25.0

ပုံ (၂.၂) တွင် မော်မပပါေှိသည့်အတိုင်း အိေ်မောင်စုေျားသည် မေမေါ်ဝါေီ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း 
ေျားကို မောင်းချမခင်း၊ စုမဆာင်းမငွေျား ေုတ်သုံးေမခင်း သို့ေဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် ေိသားစုမဆွေျ ိုးေျားေံေှ အကူအညီေျားကို 
ေှီခိုအားေားေမခင်းတို့ ေျားမပားလာပါသည်။ ဝင်မငွမလျာ့နည်းလာပါက ပေေအဆင့်အမနမေင့် အသုံးမပုသည့် အစား 
အမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျားသုံးစွဲေှု မလှော့ချမခင်းေက် အဆိုပါနည်းလေ်းေျားကို သုံးစွဲေမခင်းသည် စိတ်ပူပန်စော၊ 
စိုးေိေ်စောမေစ်မသာမြကာင့် မမေဆိုသူေျားအမနမေင့် စစ်အာဏာသိေ်းေှုသည် ၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စုဝင်မငွေျားအမပါ် 
သက်မောက်ေှုပိုေိုကကီးေားသည်ဟု ခံစားေနိုင်ပါသည်။ 
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စားနေ်ရိက္ခာရရှိြှုနှင့ ်
ကျန်းြာထရး 
ဝန်ထဆာင်ြှုြျားအား 
လက်လှြ်းြီြှုဆိုင်ရာ 
သထဘာေားအမြင် 
ထမောင်းလဲြှုြျား 

အခန်း (၃)
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ဝင်မငွမလျာ့နည်းကျဆင်းသွားေှုအား ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားေန် အသုံးမပုသည့်အစွန်းမောက်မသာ နည်းလေ်းတစ်ခုေှာ 
အိေ်မောင်စုအတွင်း အစားမလှော့စားမခင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဝြ်းနည်းေွယ် ထကာင်းသည်ြှာ လွန်ခဲ့ထသာ ဆယ်လတာ 
ကာလအတွင်း စားနေ်ရိက္ခာြေူလုံြှု အထမခအထနသည် ဆိုးရွားလာထကကာင်း ေင်ရှားစွာ ထတွမြင်ထနရေါသည် (ပုံ ၃.၁)။ 

ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ 
ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်း 

၂၀၂၀ ြသဂုတ်

ေိခိုက်လွယ်မသာ 
အိေ်မောင်စုေျားအား 

မလ့လာေှုစစ်တေ်း 
၂၀၂၀ မအာက်တိုဘာ

ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ 
ကကိေ်နှုန်းမေင့်စစ်တေ်း 
၂၀၂၀ မအာက်တိုဘာ

မပည်သူ့အမမခခံ 
လိုအပ်ချက်စစ်တေ်း 

၂၀၂၁ မေ/ဇွန်

11.0

24.0

37.0 38.7

အစားထလှော့စားမခင်းနည်းလြ်းကို မြိုမေထေသရှိ အိြ်ထောင်စု 
ြျားနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ြျား စတင်မေီး 
ထနာက်ေိုင်း အလုေ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတစ်ဦးရှိသည့် အိြ်ထောင်စု 
ြျား အသုံးြျားထကကာင်း ဇယား (၃.၁) တွင် မပသေားပါသည်။ 
လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်သည့် စီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခု 
ပိုင်ဆိုင်သည့် အိေ်မောင်စုေျားတွင် ဤနည်းလေ်းကို သုံးစွဲစော 
ေလိုမအာင် အကာအကွယ်တစ်ခုခု ေှိမနဟန်တူပါသည်။ ေို့မပင် 
ထကျးလက်ထနအိြ်ထောင်စုြျား၏ ၁၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းက ၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ ထနာက်ေိုင်းတွင် အိြ်ထောင်စု 
စားသုံးရန် သိုထလှာင်ေားထသာ ထကာက်ေဲသီးနှံြျားကို ထရာင်းချ 
ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုေါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၅ နှစ ်
“အေင်ကဆိုေင် အစားအစာေေို့က လွယ်တယ်။ 
လက်ေှိ နိုင်ငံမေးအမမခအမနမြကာင့် 
အစားအမသာက်ေေို့က ခက်ပါတယ်။” 

ြထကွးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၄၆ နှစ် 
“အထကကာက်တရားနဲ့ထနထနရေါတယ်။ ညဘက်ထတွ 
အိေ်လို့ြထေျာ်ေါဘူး။ ဝင်ထငွထလျာ့သွားလို့ 
စားစရာလည်း နည်းထနေါတယ်။”

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါမြကာင့် ေိအားေျားကျမောက်မနသည့် မေန်ောနိုင်ငံ၏ ကျန်းောမေးဝန်မဆာင်ေှုစနစ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း မေစ်ေပ်ေျားမြကာင့် အမမခအမနသည် ပိုေိုဆိုးေွားလာပါသည်။ ကျန်းောမေးဝန်ေေ်းအချ ို ့ 
အာဏာေီဆန်မေးလှုပ်ေှားေှုတွင် ပါဝင်မနပပီး စစ်တပ်ေှ မဆးရုံအချ ို ့တွင် ဝင်မောက်တပ်စွဲေားပါသည်။ ေို့အမပင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကူးစက်ခံေသူအမေအတွက် မေင့်တက်လျက်ေှိမခင်းမြကာင့်လည်း အလွန်ကကီးေားသည့်ေိအားေျားနှင့် ေင်ဆိုင်မနေပါသည်။
 
မမေဆိုသူေျားအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီ/မေလအတွင်း ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျားေယူနိုင်ေှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ 
အမေင်ေျားကို မေးမေန်းခဲ့ပါသည်။ ဤမေးခွန်းကိုပင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မအာက်တိုဘာလက ေိခိုက်လွယ်ထသာ အိြ်ထောင်စုြျားအား 
ထလ့လာြှုစစ်တြ်း(၂၀၂၀) မမေဆိုသူေျားကိုလည်း မေးမေန်းခဲ့ေူးပါသည်။ ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျားေယူေန် ပိုေိုခက်ခဲ 
လာမြကာင်း မမေဆိုေှုေျား ေျားစွာမေင့်တက်လာေှုကို ပုံ (၅.၁) တွင် မတွ့ေေည်မေစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ထအာက်တိုဘာလက 
ယခင်ကေက် ခက်ခဲထကကာင်း ထမေဆိုသူြှာ ၂၆.၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ေါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထြ/ဇွန်လြတိုင်ြီ ေိုသို့ထမေဆိုသူသည် 
နှစ်ဆထကျာ်တိုးလာမေီး ၆၀.၆ ရာခိုင်နှုန်း မေစ်သွားေါသည်။ 

ေုံ - ၃.၁  အိြ်ထောင်စုြျားအတွင်း ေုံြှန်ေက် ထလှော့စားမခင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) 

40 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



အိြ်ထောင်စုအြျ ိုးအစားအုေ်စု ရှိ ြရှိ စုစုထေါင်း

မပည်မောင်စု ၆၁.၄ ၃၈.၇ ၁၀၀%

မကျးလက် ၅၈.၃ ၄၁.၇ ၁၀၀%

ပေို့မပ ၆၂.၈ ၃၇.၂ ၁၀၀%

(လယ်ယာနှင့် ေသက်ဆိုင်မသာ) စီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်မသာ အိေ်မောင်စု ၆၄.၄ ၃၅.၆ ၁၀၀%

(လယ်ယာနှင့် ေသက်ဆိုင်မသာ) စီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်မခင်းေေှိမသာ 
အိေ်မောင်စု

၅၉.၂ ၄၀.၈ ၁၀၀%

ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျား စတင်ပပီး မနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ေသူ 
ေှိမသာ အိေ်မောင်စု

၅၅.၂ ၄၄.၈ ၁၀၀%

ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ေျားစတင်ပပီး မနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ေသူ 
ေေှိမသာ အိေ်မောင်စု

၆၃.၃ ၃၆.၇ ၁၀၀%

မပည်နယ်/တိုင်းမေသကကီး၊ ပဋိပက္ခမေစ်ပွားော အနီးအနားတွင် မနေိုင်ေှု သို့ေဟုတ် ကမလးေှိမသာ အိေ်မောင်စုတို့ြကား ကွာမခားချက်သည် ၁ ောခိုင်နှုန်း 
မအာက်သာ ေှိပါသည်။ 

မပည်မောင်စု မပည်မောင်စုပေို့မပ

HVS 2020 မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်း ၂၀၂၁

ပေို့မပမကျးလက် မကျးလက်

ယခင်ကေက် ပိုလွယ် ယခင်ကေက် ပိုခက်မမပာင်းလဲေှု ေေှိ
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ပေို့မပအိေ်မောင်စုေျားြကားတွင် ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျားေယူနိုင်ေှု ကျဆင်းသွားသည်ဟု မမေဆိုသူောခိုင်နှုန်း 
မေင့်တက်လာေှု အေျားဆုံးမေစ်ပါသည် (၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၁၉.၄ ောခိုင်နှုန်းသာ ေှိမသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ယခင်ကေက်ပို၍ 
ခက်ခဲသည်ဟု မမေဆိုသူေှာ ၅၈.၄ ောခိုင်နှုန်းအေိ မေင့်တက်လာပါသည်)။ သို့မသာ် ကျန်းောမေးဝန်မဆာင်ေှုေျားအား 
လက်လှေ်းေီေေှိေန်ပိုေို ခက်ခဲလာသည်ဟု မမေဆိုေှုောခိုင်နှုန်းအေျားဆုံးကို မကျးလက်မနအိေ်မောင်စုေျားတွင် မတွ့ေပါသည်။ 
အေျ ိုးသေီးေျားသည် ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျားေေှိနိုင်ေှုအမမခအမန ပိုဆိုးလာသည်ဟု မမေဆိုနိုင်မမခပိုေျားပါသည် 
(အေျ ိုးသေီးေျား၏ ၆၃.၂ ောခိုင်နှုန်းက ေိုသို့မမေဆိုမသာ်လည်း အေျ ိုးသားေျားတွင် ေိုသို့မမေဆိုသူ ၅၇.၈ ောခိုင်နှုန်းသာေှိ)။ 

ကေ်ထရာဂါ သို့ြဟုတ် စစ်အာဏာသိြ်းြှု ြမေစ်ေွားြီ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျန်းြာထရးဝန်ထဆာင်ြှုြျားသည် မေည်သူြျား 
စိတ်ထကျနေ်ြှုအရရှိဆုံး အစိုးရဝန်ထဆာင်ြှုြျားေဲြှ တစ်ခုမေစ်ေါသည်။27

၂၇ https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/democratic_governance/public-perception-survey-of-government-services.html

ဇယား - ၃.၁  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ ထနာက်ေိုင်းတွင် အိြ်ထောင်စုြျားသည် ထငွြရှိမခင်း 
ထကကာင့် သို့ြဟုတ် ထနေိုင်ြှုစရိတ်ြျားကို ကာြိထစြည့် အမခားအရင်းအမြစ်ြျားြရှိမခင်းထကကာင့် 
အစားထလှော့စားခဲ့မခင်း ရှိ/ြရှိ ဆန်းစစ်မခင်း (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

ေုံ - ၃.၂  လွန်ခဲ့ထသာလအတွင်း ကျန်းြာထရးဝန်ထဆာင်ြှုြျားကို လက်လှြ်းြီ ရယူနိုင်ြှုအထေါ် 
သထဘာေားအမြင် (စစ်တြ်းထကာက်ယူခဲ့သည့် အိြ်ထောင်စုြျား၏ ရာခိုင်နှုန်း)

41ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



75

12
742

81

13

410

ြန္တထလးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၂၃ နှစ် “ပေို့မပါ်ကိုသွားေေင် အပစ်ခံေေှာ၊ အေေ်းခံေေှာ မြကာက်မနေတယ်။ 
အစိုးေမဆးရုံေဟုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကမဆးရုံမတွ သွားေင်လည်း CDM လှုပ်ေှားေှုမြကာင့် ဆောဝန်မတွက မဆးကုမပးေို့ 
အခက်အခဲေှိပါတယ်။ မဆးရုံေှာ မေေှည်တက်မောက် ကုသေေယ့်လူနာမတွအတွက်လည်း လုံခခုံေှုေေှိမတာ့ဘူး။” 

ရှြ်းမေည်နယ်ြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၄ နှစ ်“ကုန်မေးနှုန်းမတွက တက်မနတယ်။ ကျွန်ေတို့ေှာ အေိတ်တလန့်နဲ့ 
မနမနေတယ်။ မဆးကုေို့ တမခားပေို့နယ်ကို သွားေမတာ့ လက်ေဲေှာပိုက်ဆံေေှိေင် အဆင်ေမမပဘူး။ အချနိ်ေမေွး 
တစ်ခုခုေမေစ်နိုင်တယ်ဆိုပပီး အပေဲစိုးေိေ်ပူပန်မနေပါတယ်။” 

ဧရာဝတီတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသား၊ ၂၈ နှစ် “ေွာေှာ မဆးကုေို့ မဆးရုံေေှိဘူး။ မနေမကာင်းေင် ပေို့မပါ်သွား 
မဆးကုေို့လည်း ေလွယ်ဘူး။” 

ဆက်လက်ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာရန်

 အမေးမပါ်ခွဲစိတ်ကုသေှုေျား ေမပုလုပ်နိုင်သမေင့် အပတ်တိုင်း လူမပါင်းောနှင့်ချ၍ီ မသဆုံး 
မနပါသည်။ ကမလးေျားအား ကာကွယ်မဆးေုိးနံှသည့် အစီအစဉ်ေျားအပါအဝင် မောဂါကကိုတင် 
ကာကွယ်မေးအစီအစဉ်ေျားေှာလည်း ေပ်တန့်မနပါသည်။ လက်ေှိအုပ်ချုပ်မနသူေျား 
လက်မအာက်တွင် အလုပ်လုပ်ေန် မငင်းဆိုမသာ မဆးပညာေှင်ဆောဝန် အေျားအမပားသည် 
ပုဂ္ဂလိကမဆးရုံေျား သို့ေဟုတ် လှေ ို ့ဝှက်ေွင့်လှစ်ေားမသာ မဆးခန်းေျားတွင် လူနာေျားအား 
ကုသမပးမနပါသည်။ သို့မသာ် အစိုးေမဆးရုံကကီးေျားတွင်သာ မဆာင်ေွက်မပးနိုင်မသာ 
အေူးကုဝန်မဆာင်ေှုေျားကို ေိုမဆးရုံမဆးခန်းေျားတွင် မဆာင်ေွက်မပးနိုင်မခင်းေေှိပါ။ 
ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျားအား လက်လှေ်းေီေယူနိုင်ေှုနှင့် ပတ်သက်၍ မပည်သူေျား၏ 
သမဘာေားအမေင်ေျားကို ဆက်လက်မစာင့်ြကည့်မလ့လာသွားေန် အမေးကကီးပါသည်။ 

အလွန်ေမကျနပ် ေမကျနပ် မကျနပ်/ေမကျနပ် ေေှိ စိတ်မကျနပ် အလွန်စိတ်မကျနပ်

မနောတစ်ခုတွင် ေွင့်လှစ်ေားမသာ ကျန်းောမေးဌာန

မေွ့လျား ကျန်းောမေးဝန်မဆာင်ေှု

ေည်ညွှန်းချက် - မပည်သူ့ဝန်မဆာင်ေှုလုပ်ငန်းေျားအမပါ် မပည်သူလူေု၏ သမဘာေားအမေင်စစ်တေ်း၊ ၂၀၁၉

ေုံ - ၃.၃  ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကျန်းြာထရးဝန်ထဆာင်ြှုြျားအထေါ် စိတ်ထကျနေ်ြှုအဆင့် (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) 

42 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



မေည်တွင်းမေည်ေ 
ထရှေထမောင်းသွားလာမခင်း 

အခန်း (၄)

43ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက်စစ်တြ်းတွင် ေါဝင်ထမေဆိုထေးထသာ အိြ်ထောင်စုြျား၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
ထေထေါ်ဝါရီလထနာက်ေိုင်းတွင် ထရှေထမောင်းသွားလာြှုြျားရှိေါသည်။ မေန်ောနိုင်ငံတွင် အိေ်မောင်စုမပါင်း ၁၁ သန်းခန့်ေှိသမေင့် 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလထနာက်ေိုင်းတွင် အိြ်ထောင်စုထေါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်သည် ထရှေထမောင်းသွားလာြှုြျား မေုလုေ်သညဟ်ု 
တွက်ဆနိုင်ပါသည်။ မေှေ့မမပာင်းသူေျားသည် ပေို့မပတွင်မနေိုင်သူေျား မေစ်နိုင်မမခ အနည်းငယ်ပိုေျားမြကာင်း28 ပုံ (၄.၁) တွင် 
မတွ့ေှိနိုင်ပါသည်။  

အမခားနိုင်ငံေျားသို့ သွားမောက်ေန် လူေျားတွင် အေင်းအမေစ်ေျား သို့ေဟုတ် ခွင့်မပုချက်ေျား ေေှိသမေင့် နိုင်ငံေပ်မခားသို့ 
သွားမောက်ေန် ေလွယ်ကူပါ။ ထမေဆိုသူြျား၏ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် (၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း) ကြူ ၎င်းတို့၏ အိြ်ထောင်စု 
အတွင်းတွင် တစ်စုံတစ်ဦးသည် လာြည့် ၁၂ လအတွင်း နိုင်ငံရေ်မခားသို့ သွားထရာက်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု ဆိုေါသည်။ 
ေိုသို့ မမေဆိုသူအနည်းငယ်ေဲေှ ေက်ဝက်ထကျာ် (၅၄.၉ ရာခိုင်နှုန်း) သည် နိုင်ငံမခားသွားရန်အတွက် လိုအေ်သည့် 
မေင်ဆင်ြှုြျားကို စတင်မေုလုေ်ထနမေီ မေစ်ေါသည် (ပုံ ၄.၃)။ နိုင်ငံမခားသို့ သွားေန်ေှိသည့် အနည်းငယ်ေှေမသာသူေျားအတွက် 
အြျားဆုံးသွားထရာက်ြည့် နိုင်ငံသုံးခုြှာ ဂျေန်၊ ေိုင်းနှင့် စကသာေူနိုင်ငတံို့မေစ်ပါသည်။ 

၂၈ မေှေ့မမပာင်းသူ ၃၅ ဦးကိုသာ အမမခခံ၍ ခန့်ေှန်းမခင်း မေစ်မသာမြကာင့် ဤအချက်အလက်ကို သတိေား၍ အသုံးမပုသင့်ပါသည်။

ေုံ - ၄.၁  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန့ ထနာက်ေိုင်း မြိုမေ/ထကျးလက်ထေသအလိုက် ထရှေထမောင်း 
သွားလာထနေိုင်ထသာ အိြ်ထောင်စုြျားထော်မေေားမခင်း (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်) 

မပည်မောင်စု ပေို့မပ မကျးလက်

မေှေ့မမပာင်း ေမေှေ့မမပာင်း

3.1

96.9

7.5

92.5 98.9

1.1

ေုံ - ၄.၂  လာြည့် ၁၂ လအတွင်း နိုင်ငံရေ်မခားသို့ သွားထရာက်ရန် စီစဉ်ထနထသာ အိြ်ထောင်စုဝင် အနည်းဆုံး 
တစ်ဦးရှိသည့် အိြ်ထောင်စုြျား အချ ိုးအစား (ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

ေှိ ေေှိ

3.3

96.7

44 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



စတင်မပုလုပ် ေစတင်မသး

54.945.1

သွားထရာက်ြည့်နိုင်ငံ သွားထရာက်ြည့်သူအထရအတွက်

ဂျပန် ၁၃

ေိုင်း ၁၂

စကကာပူ ၈

ကိုေီးယား ၄

အမေေိကန်မပည်မောင်စု ၄

တရုတ် ၂

ေမလးေှား ၂

ဆွီေင် ၁

ေမသချာမသး ၃

စုစုထေါင်း ၃၉

စစ်ကိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၀ နှစ် “နိုင်ငံမေးအမမခအမနမြကာင့် 
ကျွန်ေတို့ေွာကလူမတွ တမခားနိုင်ငံမတွကို ေွက်သွားြကတာမေင်မတာ့ 
စိတ်ေမကာင်းမေစ်ေိတယ်။” 

ြထကွးတိုင်းထေသကကီးြှ အြျ ိုးသြီး၊ ၃၂ နှစ် “ကျွန်ေကမတာ့ 
နိုင်ငံမေးအမမခအမန ေတည်ပငိေ်တာကို စိတ်ညစ်တယ်။ နိုင်ငံမခားေှာ 
သွားမနချင်တယ်။” 

ဇယား - ၄.၁  ထရှေထမောင်းသွားလာသူြျား သွားထရာက်ြည့် နိုင်ငံြျား

ေုံ - ၄.၃  လာြည့် ၁၂ လအတွင်း နိုင်ငံရေ်မခားသို့ သွားထရာက်ရန်လိုအေ်သည့် မေင်ဆင်ြှုြျား စတင်မေုလုေ်ထနြှု 
(ရာခိုင်နှုန်းမေင့်)

45ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



သုံးသေ်ချက်ြျား အခန်း (၅)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်း အမေစ်အပျက်ေျားသည် အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် ကကီးေား 
မပင်းေန်မသာ စီးပွားမေးဆိုင်ော အကျ ိုးသက်မောက်ေှုေျား ဆက်လက်မေစ်မပါ်မစခဲ့ပါသည်။ အိေ်မောင်စုေျား၏ 
မလးပုံသုံးပုံနီးပါးက ေိုမန့မနာက်ပိုင်းတွင် ဝင်မငွေျား မလျာ့နည်းကျဆင်းခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။ ပေို့မပအိေ်မောင်စု 
ေျားနှင့် လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်မသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ကိုင်မနသည့် အိေ်မောင်စုေျားအမပါ် ေိခိုက်ေှု 
အေျားဆုံး မေစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလေှ ေီဇင်ဘာလြကားကာလနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလေှ မေ/
ဇွန်လြကားကာလတို့အား နင်းယှဉ်ြကည့်မသာအခါ ဝင်မငွကျဆင်းသွားသည်ဟုဆိုမသာ အိေ်မောင်စုေျားသည် 
ပျေ်းေှေအားမေင့် ၎င်းတို့အိေ်မောင်စုဝင်မငွ၏ မလးပုံတစ်ပုံကို ဆုံးရှုံးြကမခင်းမေစ်မြကာင်း မတွ့ေပါသည်။ အိေ်မောင်စု 
ေျားသည် ဝင်မငွေျားကျဆင်းရုံသာေက နိုင်ငံေပ်မခားေှ မပးပို့မသာ လွှဲပို့မငွေျားလည်း ေျားစွာကျဆင်းသွားပါသည်။ 
လွှဲပို့မငွေျားကို လက်ခံေေှိသည့် အိေ်မောင်စုေျားသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၉.၅ ောခိုင်နှုန်း ေှိခဲ့ောေှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/
ဇွန်လတွင် ၂.၄ ောခိုင်နှုန်းအေိ ေိုးကျသွားပါသည်။ ယခုအခါ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်း မမေဆိုမသာ 
အိေ်မောင်စုေျားတွင် ဝင်မငွေေှိနိုင်မသာ ေင်းမေစ်ေျားသည်လည်း ပိုေိုနည်းပါးမနပါသည်။ မမေဆိုသူဆယ်ဦးတွင် 
တစ်ဦးက လက်ေှိအချနိ်တွင် ၎င်းတို့၏အိေ်မောင်စုတွင် ေည်သည့်မနောကေှေ မငွဝင်မခင်းေေှိဟုဆိုပါသည်။ 

အိေ်မောင်စုအေျားအမပားသည် ကကီးေားသည့်အခက်အခဲေျားကို ေင်ဆိုင်မနေမသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) 
ေက်မန့မနာက်ပိုင်း လူသားချင်းစာနာမောက်ေားေှုအေွဲ့အစည်းေျားေံေှ မငွသား သို့ေဟုတ် ပစ္စည်းအမောက်အပံ့ 
လက်ခံေေှိသည်ဟု မမေဆိုမသာအိေ်မောင်စုေျားေှာ နှစ်ောခိုင်နှုန်းသာ ေှိပါသည်။ 

အိေ်မောင်စုေျားသည် ဝင်မငွကျဆင်းေှုကို ၎င်းတို့ဘာသာ ေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားနိုင်ေန် အဓိကလုပ်မဆာင်မသာအောေှာ 
အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျားသုံးစွဲေှုကို မလှော့ချမခင်းမေစ်ပါသည်။ ေို့မပင် မနေိုင်ေှုစေိတ်ေျားကာေိမစေန် 
အတွက် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းေျားကို မောင်းချမခင်းကိုလည်း တိုးမေှင့်မပုလုပ်လာြကော အဓိကမောင်းချသည့် ပစ္စည်းေျားေှာ မေှေ 
သို့ေဟုတ် လက်ဝတ်ေတနာေျား၊ မေွးမေူမေးတိေစ္ဆာန်ေျားနှင့် မော်မတာ်ဆိုင်ကယ်ေျားမေစ်ပါသည်။ အိေ်မောင်စုေျား၏ 
မလးပုံတစ်ပုံမကျာ်ကေူ ၎င်းတို့၏ ဝင်မငွမလျာ့နည်းကျဆင်းသွားေှုကို ကာေိမစေန် စုမဆာင်းေားမသာ မငွေျားကို 
ေုတ်ယူသုံးစွဲြကပပီး ဤသည်ကို ပေို့မပမေသေျားတွင် ပိုေိုမတွ့ေှိေပါသည်။ 

စုမဆာင်းမငွေျား ေုတ်ယူသုံးစွဲြကသည့် အိေ်မောင်စုေျား၏ ငါးပုံနှစ်ပုံက ၎င်းတို့တွင် ေပ်ေံသုံးစွဲစော စုမဆာင်းမငွေျား 
ေကျန်မတာ့ဟု ဆိုပါသည်။ ဤသည်ကိုလည်း မကျးလက်မေသေျားေက် ပေို့မပမေသေျားတွင် ပိုေိုမတွ့ေှိေပါသည်။ 
ဘဏ်တစ်ခုေှ မချးမငွေယူသည့်နည်းလေ်းကို အသုံးမပုေှုသည် တမေည်းမေည်းမလျာ့နည်းလာပါသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါအမပင် ပဋိပက္ခမေစ်ပွားော အနီးအနားတွင် မနေိုင်မသာ အိေ်မောင်စုေျားတွင် ဝင်မငွကျဆင်းေှု 
ပောဏသည် အေျားဆုံးမေစ်ပပီး ဝင်မငွေေှိနိုင်သည့်ေင်းမေစ်ေျားလည်း ပိုေိုနည်းပါးပါသည်။ ေိုအိေ်မောင်စုေျား၏ 
မလးပုံသုံးပုံမကျာ်သည် အကျပ်အတည်းေင်ဆိုင်မကျာ်လွှားသည့်နည်းလေ်းတစ်ခုအမေစ် အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ 
ပစ္စည်းေျားသုံးစွဲေှုကို မလှော့ချခဲ့ြကပါသည်။ 

46 ပြည်သူ့အခပေေံလိုအြ်ေျက်စစ်တမ်း  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ/ဇွန်



လွန်ခဲ့မသာဆယ်လအတွင်းတွင် အိေ်မောင်စုေျား၏ အစားမလှော့စားေှုေျားမပားလာပပီး ဤသည်ကိုလည်း ပေို့မပမေသ 
ေျားတွင် ပိုမတွ့ေပါသည်။ မကျးလက်မနအိေ်မောင်စုေျား၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံမကျာ်သည် မနာင်တွင်စားသုံးေန် သိုမလှာင် 
ေားမသာ ေိက္ခာေျားကို ေုတ်ယူစားသုံးပပီးမေစ်မြကာင်း သိေပါသည်။ 

လယ်ယာနှင့်ေသက်ဆိုင်မသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မောဂါနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) 
ေက်မန့မနာက်ပိုင်း အမေစ်အပျက်နှစ်ခုစလုံးမြကာင့် အကကီးအကျယ် ေိခိုက်ခဲ့ပါသည်။ မမေဆိုသူေျား၏ ငါးပုံနှစ်ပုံက 
ဤေင်းမေစ်ေှ ေေှိမနသည့်ဝင်မငွေျား ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တေ်း မမေဆိုသူေျား၏ 
မလးပုံတစ်ပုံမကျာ်က ၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စုတွင် အလုပ်အကိုင် အပပီးအပိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည့် လခစားအလုပ် လုပ်ကိုင်သူ 
တစ်ဦးေှိသည်ဟု မမေဆိုပါသည်။ အိေ်မောင်စုေျားအတွင်း အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုအေျားစုကို အေျ ိုးသားေျား ကကုံမတွ့ 
ေမခင်းမေစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့ မနာက်ပိုင်းတွင် ကျန်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုေျားကို လက်လှေ်းေီေေှိေန် 
ပိုေိုခက်ခဲလာသည်ဟု မမေဆိုမသာောခိုင်နှုန်းသည် သိသိသာသာ မေင့်တက်လာပပီး ပေို့မပမေသေျားတွင် ေိုသို့ မမေဆိုသူ 
ောခိုင်နှုန်း မေင့်တက်လာေှု အေျားဆုံးမေစ်ပါသည်။ စုစုမပါင်း မမေဆိုသူောခိုင်နှုန်းကိုြကည့်လှေင်ေူ မကျးလက်မန 
အိေ်မောင်စုေျားသည် ကျန်းောမေးဝန်မဆာင်ေှုေျား လက်လှေ်းေီေေှိေန် ပိုေိုခက်ခဲလာသည်ဟု မမေဆိုသည့် ောခိုင်နှုန်း 
ပိုေျားပါသည်။ ဝန်မဆာင်ေှုေေှိေန် ခက်ခဲေေှုအချ ို ့သည် ကျန်းောမေးဌာနေျားသို့ မောက်ေှိေန် ခေီးသွားေေည် မြကာက်ေှေံ့ 
မသာမြကာင့် မေစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်းတွင် အိေ်မောင်စုမပါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်သည် မေှေ့မမပာင်းသွားလာ 
ေှုေျား မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မမေဆိုသူေျား၏ ောခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်က ၎င်းတို့၏ အိေ်မောင်စုတွင် လာေည့် ၁၂ လ 
ကာလအတွင်း နိုင်ငံေပ်မခားသို့ သွားမောက်ေန် စီစဉ်မနသူတစ်ဦးေှိသည်ဟုဆိုပပီး ေိုအေဲေှ ေက်ဝက်ခန့်သည် 
လိုအပ်သည့် ကကိုတင်မပင်ဆင်ေှုေျားကို စတင်မပုလုပ်မနပပီ မေစ်သည်။ လူေျား အေျားဆုံးသွားမောက်ြကသည့်နိုင်ငံေျားေှာ 
ဂျပန်၊ ေိုင်းနှင့် စကကာပူနိုင်ငံတို့ မေစ်ပါသည်။ 
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၁။ အစား 
အထသာက် 
ြဟုတ်ထသာ 
ေစ္စည်းြျား 
သုံးစွဲြှု 
ထလှော့ချမခင်း

၂။ ထငွထရး 
ထကကးထရး 
အေွဲအစည်းြျား 
(သို့) ထငွတိုးထချး 
သူြျားေံြှ 
ထချးထငွ ရယူမခင်း

၃။ ေိုင်ဆိုင် 
ေစ္စည်းြျား 
ထရာင်းချမခင်း

၄။ စုထဆာင်းထငွ 
ြျား ေုတ်သုံး 
မခင်း

၅။ ြိသားစု/ 
ြိတ်ထဆွြျား 
ေံြှ ထငွထချးမခင်း

HFS ၂၀၂၀ မေ ၅၂.၀ ၁၉.၀ ၉.၀ ၃၄.၀ ၂၄.၀

HFS ၂၀၂၀ ဇွန် ၅၀.၀ ၃၃.၀ ၁၄.၀ ၃၈.၀ ၂၆.၀

HFS ၂၀၂၀ ြသဂုတ် ၃၀.၀ ၃၅.၀ ၇.၀ ၃၂.၀ ၂၄.၀

HFS ၂၀၂၀ 
မအာက်တိုဘာ

၅၀.၀ ၃၅.၀ ၁၅.၀ ၄၀.၀ ၂၄.၀

မပည်သူ့အမမခခံလိုအပ်ချက် 
စစ်တေ်း မေ/ဇွန် ၂၀၂၁

၆၈.၁ ၂၉.၅ ၂၆.၅ ၂၈.၈ ၃၆.၀*

အကျေ်အတည်း ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားြှု 
နည်းလြ်းြျားနှင့် စေ်လျဉ်း၍ 
ကကိြ်နှုန်းမြင့်စစ်တြ်းြျား (HFS) နှင့် 
မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက် စစ်တြ်းတို့ကကား 
နင်းယှဉ်ချက်

ထနာက်ဆက်တွဲ (၁) 

ပုံ (၂.၂) သည် မအာက်ပါအချက်အလက်ေျားမပါ်တွင် အမမခခံေားမခင်း မေစ်သည်။ 

၂။ မငွမေးမြကးမေး အေွဲ့အစည်းေျား (သို့) မငွတိုးမချးသူေျားေံေှ မချးမငွေယူမခင်းအတွက် တန်ေိုးေျားသည် HFS စစ်တေ်းေှ 
အေျ ိုးအစားအုပ်စုနှစ်ခုကို မပါင်းစပ်တွက်ချက်ေားမခင်း မေစ်သည်။ 

ထငွထရးထကကးထရး 
အေွဲအစည်းြျားြှ 
ထချးထငွရယူမခင်း

ထငွတိုးထချးသူြျားေံြှ 
ထချးထငွရယူမခင်း

စုစုထေါင်း

HFS ၂၀၂၀ မေ ၁၉ ေမေးမေန်းခဲ့ ၁၉

HFS ၂၀၂၀ ဇွန် ၁၉ ၁၄ ၃၃

HFS ၂၀၂၀ ြသဂုတ် ၂၄ ၁၁ ၃၅

HFS ၂၀၂၀ မအာက်တိုဘာ ၂၂ ၁၃ ၃၅

* ေိသားစုမဆွေျ ိုးနှင့် ေိတ်မဆွေျားေံေှ သတ်ေှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ောေေှိသည့် မနှာင်ကကိုးေဲ့ကူညီမောက်ပံ့ေှုေျား (၆.၆ ောခိုင်နှုန်း) ေပါဝင်ပါ။
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ကကိြ်နှုန်းမြင့်စစ်တြ်းြှ ထြးခွန်း 

အိေ်မောင်စုသည် ကိုဗစ်ကပ်မောဂါမြကာင့် မေစ်မပါ်လာမသာအကျပ်အတည်းအား ေင်ဆိုင်တုံ့မပန်ောတွင် မအာက်ပါတို့ေဲေှ 
တစ်ခုခုကို လုပ်မဆာင်ခဲ့ပါသလား။ 
အားလုံးကို မေးမေန်းပပီး ကုေ်နံပါတ်ေျားအသုံးမပု၍ လုပ်မဆာင်သည် သို့ေဟုတ် ေလုပ်မဆာင် ဟူသည်ကို မေည့်မပးပါ။ 

(က)  စုမဆာင်းမငွေျား ေုတ်သုံးမခင်း၊ 
(ခ)  ေိတ်မဆွနှင့် ေိသားစုမဆွေျ ိုးေျားေံေှ အကူအညီ ေယူမခင်း၊ 
(ဂ)  ေိတ်မဆွနှင့် ေိသားစုမဆွေျ ိုးေျားေံေှ မငွမချးမခင်း၊
(ဃ)  အစားမလှော့စားမခင်း၊ 
(င)  အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျား သုံးစွဲေှုမလှော့ချမခင်း၊ 
(စ)  ေိတ်သိေ်းေားမသာ မကာက်ပဲသီးနှံေျားအား ကကိုတင်မောင်းချမခင်း၊ 
(ဆ)  မငွမေးမြကးမေးအေွဲ့အစည်းတစ်ခုေှ မချးမငွေယူမခင်း၊ 
(ဇ)  အစိုးေေံေှ စားနပ်ေိက္ခာအကူအညီေျား ေေှိမခင်း၊ 
(ေ)  အိေ်ငှားခ မလှော့မပါ့၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ေမခင်း၊  
(ည)  ေီတာခ၊ စသည် မလှော့မပါ့၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ေမခင်း၊ 
(ဋ)  ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းေျား မောင်းချမခင်း (စိုက်ပျ ိုးမေးပစ္စည်းေျား သို့ေဟုတ် အမခားပစ္စည်းေျား) 
(ဌ)  ဝင်မငွေန်တီးသည့်အလုပ်ေျား ေပ်မဆာင်းလုပ်ကိုင်မခင်း၊ 
(ဍ)  အမြကးမေင့်ဝယ်ယူမခင်း၊ 
(ဎ)  မပးေန်ေှိသည်ေျားကို ဆိုင်းင့ံေားမခင်း၊ 
(ဏ)  NGO ေှ အကူအညီေျား လက်ခံေယူမခင်း၊ 
(တ)  အလုပ်ေှင်ေံေှ လစာကကိုေုတ်မခင်း၊ 
(ေ)  အလုပ်လက်ေဲ့ မောက်ပံ့မြကး ေေှိမခင်း၊ 
(ေ)  အာေခံမြကးေေှိမခင်း၊ 
(ဓ)  ဘာေှေေလုပ်၊ 
(န)  အမခား၊ မော်မပပါ -  

မေည်သူ့အထမခခံလိုအေ်ချက်စစ်တြ်းြှ ထြးခွန်း 

ယခုနှစ် မေမေါ်ဝါေီလ (၁) ေက်မန့မနာက်ပိုင်းတွင် သင့်အိေ်မောင်စုသည် မနေိုင်ေှုစေိတ်ေျား ကာေိမစေန် မအာက်ပါတို့ေဲေှ 
တစ်ခုခုကို လုပ်မဆာင်ခဲ့ပါသလား။ 
ေတ်မပပပီး ကုေ်နံပါတ်မေင့် မေးသွင်းပါ။ 

၁။  ေိတ်မဆွေျား သို့ေဟုတ် ေိသားစုမဆွေျ ိုးေျားေံေှ မငွမချးမခင်း (ဤမငွသည် တစ်ချနိ်တွင် မပန်လည်မပးဆပ်ေေည့်မငွ 
မေစ်သည်)၊ 

၂။  ေိတ်မဆွေျား သို့ေဟုတ် ေိသားစုမဆွေျ ိုးေျားေံေှ မနှာင်ကကိုးေဲ့အကူအညီ (ဤမငွသည် တစ်ချနိ်တွင် မပန်လည် 
မပးဆပ်ေန် ေလိုမသာမငွ မေစ်သည်)၊

၃။  ေိသားစုမဆွေျ ိုးေဟုတ်မသာ အမခားမနောေျားေှ မငွမချးယူမခင်း (ဘဏ်ေျား၊ မငွတိုးမချးသူေျား၊ အမပါင်ဆိုင်ေျား 
ပါဝင်ပါသည်)၊ 

၄။  မနေိုင်ေှုစေိတ်ေျား ကာေိမစေန် စုမဆာင်းမငွကို ေုတ်သုံးမခင်း (သုံးစွဲသည်ဟုဆိုပါက မေးခွန်း S2Q10 ကို မေးပါ)၊ 
၅။  အဝတ်အစား၊ ေုန်းမငွမေည့်မခင်း၊ စသည်ကဲ့သို့ အစားအမသာက်ေဟုတ်မသာ ပစ္စည်းေျား ဝယ်ယူေှုကို မလှော့ချမခင်း၊ 
၆။  မငွ သို့ေဟုတ် အမခားအေင်းအမေစ်ေျားေေှိမခင်းမြကာင့် အစားမလှော့စားမခင်း (အမခားအေင်းအမေစ်ေျားတွင် အိေ်တွင် 

စိုက်ပျ ိုးေုတ်လုပ်မသာ ေုတ်ကုန်ေျား သို့ေဟုတ် ကုန်ချင်းေလှယ်ေေှိမသာ ေုတ်ကုန်ေျား)၊ 
၇။  အိေ်မောင်စုစားသုံးေန် သိုမလှာင်ောမသာ မကာက်ပဲသီးနှံေျားအား မောင်းချမခင်း၊ 
၈။  မေှေ၊ မော်မတာ်ဆိုင်ကယ်၊ မေွးမေူမေးတိေစ္ဆာန်၊ စသည်ကဲ့သို့မသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းေျားအား မောင်းချမခင်း၊ မောင်းချသည် 

ဆိုပါက မေးခွန်း S2Q11 ကို မေးပါ။ 
၉။  ဘာေှေ ေလုပ်ပါ။
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