
အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအခေသည် တိုးတက်လာ 
ခသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လက အခြေအခေသို့ 
ြပေ်လည် မခရာက်ရှိခသးပါ။ အိမ်ခောင်စုများရှိ 
အဓိကလုပ်သားများ၏ ၁၅ ရာေိုင်နှုေ်းသည် 
သသဂုတ်လတွင် အလုပ်မရှိဘဲ ြြစ်ခေဆဲ ြြစ်ပါသည်။ 
ဤရလဒ်သည် စားသုံးမှုငါးစိတ်ပိုင်းများအားလုံးတွင် 
ဆင်တူခတွ့ရပါသည်။ 

ဇွေ်လမှာကဲ့သို့ပင် သသဂုတ်လတွင် စားေပ်ရိက္ခာမြူလုံမှု 
သည် စိုးရိမ်ပူပေ်စရာကိစ္စအြြစ် ရှိခေဆဲြြစ်သည်။ 
အစိုးရ၏ အကူအညီများ၊ အေူးသြြင့် လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အား အေမဲ့သုံးစွဲေွင့် အစီအစဉ်သည် ေျမ်းသာခသာ 
အိမ်ခောင်စုများကို ပို၍အကျ ိုးြပုပါသည်။ 
စားေပ်ရိက္ခာနှင့် ခငွခသကးအခောက်အပံ့များသည် 
အဆင်းရဲအနွမ်းပါးဆုံး အိမ်ခောင်စုများ၏ ၁၇ 
ရာေိုင်နှုေ်းေံသို့ ခရာက်ရှိေဲ့ပါသည်။ 

မြန်	ြာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉	စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု	(Myan- 
	mar	 COVID-19	 Monitoring	 Platform)	 တွင်	 

	 ဧပြီေနှင့်	စြေအစစာြိုင်းတွင်	ဗိုင်းရြ်စ်မြန့်ြွား	
ြှု	ထိန်းချုြ်စရး	တင်းကျြ်စွာ	စောင်ရွက်ြှုြျားသည်	အေုြ်	
အကိုင်ြျားအစြါ်	 ကကီးြားစသာ	သက်စရာက်ြှုြျားရှိစကကာင်း	
စော်မြထားြါသည်။	 ခမလတွင် အိမ်ခောင်စုများ၏ အဓိက 
လုပ်သား ေက်ဝက်ခကျာ်သည် သခဘာဆန္ဒအခလျှာက် 
မဟုတ်ဘဲ အလုပ်ရပ်ေားေဲ့ရပပီး အလုပ်ဆက်လုပ်ခေသူများ၏ 
ေက်ဝက်ခကျာ်သည်လည်း မတ်လကေက် ေည်းပါးခသာ 
ဝင်ခငွကိုသာ ရရှိသကပါသည်။ ခမလခနှာင်းပိုင်းတွင် အဆိုပါ 
ေိေ်းေျုပ်ကေ့်သတ်ေျက်များ တစ်ဆင့်ေျင်း ခြြခလျှာ့ေဲ့ြေင်း 
ခသကာင့် ဇွေ်လတွင် လုပ်ငေ်းေွင်သို့ ြပေ်လည်ဝင်ခရာက်နိုင် 
ခသာ အိမ်ခောင်စုများ၏ အဓိကလုပ်သားများ ပိုများလာ 
ခစပပီး ၎င်းတို့ေဲတွင် မတ်လကေက် ေည်းပါးခသာဝင်ခငွြြင့် 

လုပ်ကိုင်ရသူ ပိုေည်းလာပါသည်။ အစိုးရ၏ ကူညီခောက်ပံ့မှု 
များသည်လည်း တိုးြမင့်လာပပီး ယေင်ကေက် ဇွေ်လတွင် 
အစိုးရအကူအညီများ ခရာက်ရှိသည့် အိမ်ခောင်စုအခရ 
အတွက် ပိုများလာပါသည်။

ဤစစ်တြ်းစကာက်ယူချနိ်တွင်	 မြန်ြာနိုင်ငံတွင်	 ကိုဗစ်-၁၉	
ဓာတ်ခွဲအတည်မြုေူနာ	၃၆၀	ဦးနှင့်	စသေုံးသူ	၆	ဦး	ရှိြါသည်။ 
ေိုအေျေိ်တွင် နိုင်ငံတကာ ေရီးသည်တင်ခလယာဉ်များကို 
ြပေ်လည်ပျသံေ်းေွင့် မြပုခသးခသာ်လည်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ 
အသွားအလာကေ့်သတ်မှု အစီအမံအများစုကို ခြြခလျှာ့ခပး 
ေဲ့ပပီးြြစ်သည်။ ခစာလျင်စွာ ြပေ်လည်ေူခောင်မှုကို ညွှေ်ြပ 
သည့် အခစာပိုင်းခတွ့ရှိေျက်များကို ခောက်ဆုံးရအေျက် 
အလက်များနှင့် ေပ်မံြြည့်စွက် ြပင်ဆင်နိုင်ရေ် ြမေ်မာနိုင်ငံ 
ဗဟိုစာရင်းအင်းအြွဲ့ (CSO) နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ ပူးခပါင်း၍ 

တတိယအကကိမ်စစ်တမ်းကို ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် သသဂုတ်လတွင် 
ခကာက်ယူေဲ့ပါသည်။ တတိယအကကိမ်စစ်တမ်းတွင် ခြြဆိုသူ 
အသစ်များနှင့်အတူ ဇွေ်လက ခြြဆိုေဲ့သူ ခလးဦးေဲမ ှ
သုံးဦးေေ့်ကို ဆက်သွယ်ခမးြမေ်းေဲ့ပါသည်။ ြမေ်မာနိုင်ငံတွင် 
ပိုမို ြပင်းေေ်သည့် ခရာဂါကူးစက် ြပေ့်ပွားမှုများ ြြစ်ခပါ်လာပပီး 
သသဂုတ်လ ၁၆ ရက်မှ စတင်၍ ေိေ်းေျုပ်ကေ့်သတ်ေျက် 
အသစ်များ စတင်ေျမှတ်ေဲ့ပါသည်။ ေိုသို့မြြစ်ပွားမီ  ေိေ်းေျုပ် 
ကေ့်သတ်မှုများ ခြြခလျှာ့ခပးေဲ့မှုနှင့်အတူ အိမ်ခောင်စု၏ 
အခြေအခေ တိုးတက်မှုများဆီသို့  ဦးတည်ခေပပီး အလုပ်အကိုင် 
အေွင့်အလမ်းများ၊ စားေပ်ရိက္ခာြူလုံမှုအခပါ် သက်ခရာက်မှု 
များနှင့် စီမံေေ့်ေွဲ ခြြရှင်းမှုေည်းလမ်းများကို သသဂုတ်လအကကိမ် 
စစ်တမ်းတွင် ဆက်လက်ခစာင့်သကည့်ခလ့လာနိုင်ေဲ့ပါသည်။

 

ေျမ်းသာကကယ်ဝခသာ အိမ်ခောင်စုများသည် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးခသာ အိမ်ခောင်စုများေက် ပုိမုိြမေ်ဆေ်စွာ 
ြပေ်လည်ေူခောင်နိုင်ပုံ ရပါသည်။ လုပ်ေ/လေစား 
အလုပ်မှ ဝင်ခငွများခရာ၊ အြေားလုပ်ငေ်းများမှ ဝင်ခငွများပါ 
၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လမတုိင်မီကေက် ေည်းပါးခေဆဲ 
ြြစ်ခသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးခသာ အိမ်ခောင်စုများ 
ပုိင်ဆုိင်သည့်လုပ်ငေ်းများသည် ပုိ၍အေိောပပီး ခအာက်ဆံုး 
ငါးစိတ်ပုိင်းအတွင်းတွင် လွှပ့ုိဲခငွများ လက်ေံရရိှမှု 
ေည်းပါးသွားသည် သ့ုိမဟုတ် လံုးဝမရရိှခတာ့ဟုဆုိခသာ 
အိမ်ခောင်စုများမှာ ပုိများပါသည်။ 

၂၁ ၃

မြန်ြာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉
စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု

မြန်ြာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉	စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု	(MYANMAR	COVID-19	MONITORING) ကို ြမေ်မာနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအြွဲ့ (CSO) ၏ အကူအညီ 
ြြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့ (POVERTY AND EQUITY GLOBAL PRACTICE)နှင့် ခမေရို 
စီးပွားခရး၊ ကုေ်သွယ်ခရးနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့ (MACRO, TRADE AND INVESTMENT GLOBAL PRACTICE) 
တို့မှ အိမ်ခောင်စုများ၏ ခေေိုင်မှုအခြေအခေနှင့် စီးပွားခရးလုပ်ငေ်းများ၏ လုပ်ခဆာင်ေျက်များဆိုင်ရာ ခောက်ဆုံးရအေျက်အလက်များကို 
ပုံမှေ်ပံ့ပိုးခပးနိုင်ရေ် လစဉ်ခကာက်ယူလျက်ရှိခသာ အိမ်ခောင်စုနှင့် စီးပွားခရးလုပ်ငေ်း စစ်တမ်းတစ်ေုကို အခြေေံကာ ခဆာင်ရွက်ေားြေင်းြြစ်ပါ 
သည်။ ေို့ြပင် လူမှုြွံ့ပြိုးခရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့ (SOCIAL DEVELOPMENT GLOBAL PRACTICE) မှ ဦးခဆာင်ခကာက်ယူခသာ 
ရပ်ရွာစစ်တမ်းတစ်ေုကိုလည်း ေည့်သွင်းေားပါသည်။ ြမေ်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ခစာင့်သကည့်ခလ့လာမှုကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ 
ြွံ့ပြိုးမှုဌာေ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၊ အိုင်ယာလေ်နိုင်ငံ နိုင်ငံြေားခရးနှင့် ကုေ်သွယ်ခရးဌာေတို့မှ စုခပါင်းေည့်ဝင်ခသာ စာရင်းအင်းစွမ်းရည်ြမှင့်တင်
ခရးရေ်ပုံခငွ (TRUST FUND FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING - TFSCBIII) မှ ကူညီပံ့ပိုးခပးြေင်း ြြစ်ပါသည်။ သသစခသတးလျနိုင်ငံအစိုးရ၊ 
ဒိေ်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ြင်လေ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံအစိုးရတို့မှလည်း ေပ်ခဆာင်းပံ့ပိုးကူညီေားပါသည်။

အီးခမးလ် ➔ MYANMAR@WORLDBANK.ORG ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ခအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်

စာတမ်းတို
အမှတ်(၆) 

ကြိမ်နှုန်းမြင့် အိမ်ထောင်စု 
စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ 

သတင်းအချက်အလက်များ 
တတိယအကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များအနှစ်ချုပ်

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်မှ သသဂုတ်လ ၂၀ ရက်ခေ့အေိ

အဓိကသတင်းစကားများ
ဤစာတမ်းတိုတွင် ြမေ်မာနိုင်ငံရှိ ြပည်ေယ်/တိုင်းခဒသကကီးများအားလုံးမှ ကျပေ်းခရွးေျယ်ေားခသာ အိမ်ခောင်စုခပါင်း ၁,၅၀၀ အား ရှစ်ကကိမ်တိုင် စစ်တမ်း 
ခကာက်ယူမည့် တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်စားြပုခသာ စစ်တမ်း၏ တတိယအကကိမ်မှ အဓိကခတွ့ရှိေျက်များကို တင်ြပေားပါသည်။ ဤစစ်တမ်းကို ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ 
ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နှင့် သသဂုတ်လ ၂၀ ရက်အသကားတွင် ခြြဆိုသူများေံ မိေစ် ၂၀ သကာ ြုေ်းခေါ်ဆို၍ ခမးြမေ်းသည့်ေည်းလမ်းြြင့် ခကာက်ယူပါသည်။ 
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၁	လူမှုဘဝြူလုံြပည့်စုံမှု ငါးစိတ်ပိုင်းများအား တေ်ြိုးများ အစားေိုး 
တွက်ေျက်သည့် ေည်းစေစ် (imputations) တစ်ေုေက်မကနှင့် အဆင့်လိုက် 
တွက်ေျက်သည့် regression များ အသုံးြပု၍ ေေ့်မှေ်းေားခသာ စုစုခပါင်း 
စားသုံးမှုြြင့် တိုင်းတာပပီး consumption distribution တစ်ေုလုံးကို 
imputation များြြင့် continuous interval ငါးေုအြြစ် စိတ်ပိုင်းေားပါသည်။ 

၂	LIFT. 2019. Farming systems analysis in Myanmar: Methodological 
background, selected case studies and synthesis of field-based 
studies across 5 states and regions of Myanmar 

၃	သီးြေားခြာ်ြပေျက်မရှိလျှင် ခမလနှင့် ဇွေ်လအသကား ခတွ့ဆုံခမးြမေ်းေဲ့သည့် 
အိမ်ခောင်စုများ (ပုံမှေ်ခစာင့်သကည့်ခလ့လာခေခသာ အိမ်ခောင်စုများ) 

အတွက် နှိုင်းယှဉ်ရေ် ရည်ညွှေ်းကာလမှာ ခမလ ြြစ်ပါသည်။ ဇွေ်လမှ စတင် 
ခတွ့ဆုံခမးြမေ်းေဲ့ခသာ အိမ်ခောင်စုများ (အစားေိုးအိမ်ခောင်စုများ) 
အတွက် နှိုင်းယှဉ်ရေ် ရည်ညွှေ်းကာလမှာ မတ်လ ြြစ်ပါသည်။ ဤေည်းသည် 
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ဆက်နွှယ်ခသာ စီးပွားခရးအခြပာင်းအလဲများ ပိုမိုေိခရာက်စွာ 
အမိအရ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခစပါသည်။  

၄	ကုလသမဂ္ဂစားေပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျ ိုးခရးအြွဲ့၊ ၂၀၂၀ 

၅	စစ်တမ်းဒီဇိုင်းသည် ြမေ်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ခဆာင်ရွက်ခပးခေသည့် 
စားေပ်ရိက္ခာခောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးကို ေွဲြေားခကာက်ေံေဲ့ြေင်း  
မရှိခသကာင်း သတိြပုခစလိုပါသည်။

၆	စစ်တမ်းဒီဇိုင်းသည် ြမေ်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ခဆာင်ရွက်ခပးခေသည့် 
စားေပ်ရိက္ခာခောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးကို ေွဲြေားခကာက်ေံေဲ့ြေင်းမရှိပါ။ 
သို့ခသာ် ခငွသားခောက်ပံ့ခသကးများသည် ြမေ်မာကျပ် ၁၅,၀၀၀ မှ ၂၀,၀၀၀ 
အသကားတွင် ရှိခသကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

၇	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေ ကင်းလွတ်ေွင့်ခပးသည့် အစီအစဉ်သည် ြပည်သူ 
အားလံုးအတွက်ြြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ေုနှစ်တွင် အြမင့်ဆံုးငါးစိတ်ပုိင်းအတွင်းရိှ
အိမ်ခောင်စုများ၏ ၆၈ ရာေိုင်နှုေ်းသည် အစိုးရဓာတ်အားလိုင်းကွေ်ရက်မှ 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရရှိခေသြြင့် ေိုငါးစိတ်ပိုင်းအတွင်းရှိ အိမ်ခောင်စု 
ရာေိုင်နှုေ်းအမှေ်သည် စစ်တမ်းမှရရှိလာခသာ ရလဒ်များေက် ပို၍ ြမင့်မား 
နိုင်ပါသည်။

စားသုံးြှုငါးစိတ်ြိုင်းြျား၁အားေုံးနှင့်	 ကဏ္ဍြျားအားေုံးရှိ	
အိြ်စထာင်စုြျားသည်	 ဇွန်ေြှစတင်၍	 မြန်ေည်ထူစထာင်	
ောနိုင်ပြီး	ကသဂုတ်တွင်	မြန်ေည်ထူစထာင်ြှုြျားကုိ	ေက်ေက်	
စတွ့ရှိရြါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ သသဂုတ်လတွင် စားသုံးမှု 
ငါးစိတ်ပိုင်းများအားလုံးမှ အိမ်ခောင်စုများ၏ အလုပ်လုပ် 
မခေခသာ အဓိကလုပ်သားများ အေျ ိုးအစား (၁၅ ရာေိုင်နှုေ်း) 
သည် ခမလ (၅၄ ရာေိုင်နှုေ်း) နှင့် ဇွေ်လ (၃၅ ရာေိုင်နှုေ်း) များ 
နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုေည်းပါးပါသည်။ ကုေ်သကမ်းများကို 
ြပုြပင်စီမံေုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငေ်းများ (ကုေ်ေုတ်လုပ်မှု၊ 
ခဆာက်လုပ်ခရး) နှင့် ေရီးသွားလုပ်ငေ်း၊ သယ်ယူပို့ခဆာင်ခရး 
လုပ်ငေ်းတို့တွင် လုပ်ကိုင်ခသာ အိမ်ခောင်စုများ၏ အဓိက 
လုပ်သားများသည် အြေားကဏ္ဍများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ 
ေက် သသဂုတ်လတွင် အလုပ်လက်မဲ့ ြြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ 
တစ်ေျေိ်တည်းမှာပဲ ဇွေ်လနှင့် သသဂုတ်လတို့တွင် စစ်တမ်း 
ခကာက်ေဲ့ခသာ အိမ်ခောင်စုများ (ပုံမှေ်ခစာင့်သကည့်ခလ့လာ 
ခေခသာ အိမ်ခောင်စုများ)ကို ခလ့လာသကည့်လျှင် မတ်လနှင့် 
ဇူလိုင်လအသကားတွင် အလုပ်မလုပ်ေဲ့ရခသာ အိမ်ခောင်စုများ 
၏ အဓိကလုပ်သား ငါးဦးတွင် တစ်ဦးသည် သသဂုတ်လတွင် 
အလုပ်လုပ်ခေပါသည်။ အဆိုပါလုပ်သား ဆယ်ဦးတွင် 
သုံးဦးေီးပါးသည် စိုက်ပျ ိုးခရးကဏ္ဍမှြြစ်ပပီး စပါးစိုက်သည့် 
လယ်ကွင်းများတွင် ခပါင်းရှင်းရေ်နှင့် ခရှေြရုံသီးနှင့် သေွားသီး 
ေူးဆွတ်ရေ် လုပ်သားလိုအပ်ေျက် ြမင့်မားလာြေင်းခသကာင့် 
ြြစ်နိုင်ပါသည်။၂

အေုြ်အကိုင်ရရှိြှုအစမခအစန	တိုးတက်ောစသာ်ေည်း	အချ ို ့	
အိြ်စထာင်စုြျားသည်	 ြိုြိုနည်းြါးစသာ	 ဝင်စငွြျားကိုသာ	
ေက်ေက်ရရိှစနြါသည်။	အိမ်ခောင်စုများ၏ အဓိကလုပ်သား 
သုံးပုံတစ်ပုံခကျာ်သည် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ သသဂုတ်လတွင် 
ယေင်ကေက် ပိုေည်းခသာ ဝင်ခငွများကို ရရှိခသကာင်းဆိုပါ 
သည်။၃ “လက်လီနှင့် တစ်ကိုယ်ခရဝေ်ခဆာင်မှုလုပ်ငေ်းများ” 
တွင် လုပ်ကိုင်ခသာ အိမ်ခောင်စုများ၏ အဓိကလုပ်သားများ 
(၄၄ ရာေိုင်နှုေ်း) သည် အြေားကဏ္ဍများမှ အိမ်ခောင်စု 
အဓိကလုပ်သားများေက် ပိုမိုေည်းပါးသည့်ဝင်ခငွများ ရရှိ 
နိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ လက်လီခရာင်းဝယ်ခရးကဏ္ဍသည် 
ခဘးအန္တရာယ်မှ ခစာလျင်စွာ ြပေ်လည်ေူခောင်နိုင်စွမ်း 
အေည်းဆုံး ြြစ်ဟေ်တူပါသည်။ အခသကာင်းမှာ စားသုံးသူများ 
၏ အမူအကျင့်များခြပာင်းလဲမှုနှင့် ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုများ 
ခသကာင့် ြြစ်နိုင်ပါသည်။ အဓိကလုပ်သားများအသကား ပိုမို 
ေည်းပါးခသာ လုပ်ေ/လစာများ ရရှိမှုကို ငါးစိတ်ပိုင်းများ 
အားလုံးတွင် ခတွ့ရှိရေျေိ်တွင် အဆင်းရဲ အနွမ်းပါးဆုံး 
အိမ်ခောင်စုများသည် ပို၍ေျမ်းသာခသာ အိမ်ခောင်စုများ 
ေက် လွှဲပို့ခငွများကို ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ လွှဲပို့ခငွများ 
ခလျာ့ကျသွားြေင်းသည် နိုင်ငံတကာ ခရှေ့ခြပာင်းသွားလာမှုများ 
ြပေ်လည်စတင်မှု မရှိခသးြေင်းနှင့် ြပည်တွင်းခရှေ့ခြပာင်း 
လုပ်သားများ အေက်အေဲြြစ်ခေြေင်းတ့ုိခသကာင့် ြြစ်နုိင်ပါသည်။ 

ကသဂုတ်ေတွင်	 တစ်နိုင်ငံေုံး၏	 ြျြ်းြျှနှုန်းနှင့်	 နှိုင်းယှဉ်ေျှင်	
ဝင်စငွစေျာ့ကျသွားသည်ဟုေိုစသာ	 အိြ်စထာင်စုစီးြွားစရး	
ေုြ်ငန်းြျားသည်	 စအာက်ေုံးစားသုံးြှု	 ငါးစိတ်ြိုင်းအတွင်း	
တွင်	 ြိုြျားြါသည်။ သသဂုတ်လတွင် အိမ်ခောင်စုစီးပွားခရး
လုပ်ငေ်းများ၏ ေက်ဝက်ခကျာ်သည် ပိုမိုေည်းပါးခသာ 
ဝင်ခငွများကို ရရှိခေသည်ဟုဆိုသကပပီး ခအာက်ဆုံးငါးစိတ်ပိုင်း 
အတွင်းတွင် ေိုသို့ခြြသကားခသာ အိမ်ခောင်စုများသည် ၆၅ 
ရာေိုင်နှုေ်းအေိ ရှိပါသည်။ ခအာက်ဆုံးနှင့် ေိပ်ဆုံး စားသုံးမှု 
ငါးစိတ်ပိုင်းများအသကား ဝင်ခငွများ ကွာဟမှုသည် အကျပ် 
အတည်းခသကာင့် ပို၍ကကီးမားလာနိုင်ပါသည်။ ပုံမှေ်ခစာင့်သကည့် 

ခလ့လာခေခသာ အိမ်ခောင်စုများ (panel households) ကို 
သကည့်လျှင် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွေ်လတွင် ဝင်ခငွဆုံးရှုံးေဲ့ရခသာ 
စီးပွားခရးလုပ်ငေ်းများ လုပ်ကိုင်ခေသည့် အိမ်ခောင်စုများ၏ 
၉၀ ရာေိုင်နှုေ်းခကျာ်သည် သသဂုတ်လတွင်လည်း အခြေအခေ 
ပိုခကာင်းလာြေင်းမရှိဘဲ ဝင်ခငွအဆင့်သည် မခြပာင်းလဲဘဲ 
ရှိခေသည် (စီးပွားခရးလုပ်ငေ်းများ၏ ၃၇ ရာေိုင်နှုေ်း) 
သို့မဟုတ် ဝင်ခငွသည် ပို၍ပင် ေည်းသွားသည် (စီးပွားခရး 
လုပ်ငေ်းများ၏ ၅၂ ရာေိုင်နှုေ်း) ဟုဆိုပါသည်။ တစ်ြေ် 
လက်လီနှင့် တစ်ကိုယ်ခရ ဝေ်ခဆာင်မှုများကဏ္ဍမှ စီးပွားခရး 
လုပ်ငေ်းများသည် အရုေ်းကေ်ရဆုံး ြြစ်ခေြပေ်ပပီး မတ်လနှင့် 
ဇွေ်လအသကားတွင် ဝင်ခငွခလျာ့ေည်းသွားသည်ဟု ဆိုခသာ 
လုပ်ငေ်းများ၏ ၅၅ ရာေိုင်နှုေ်းသည် သသဂုတ်လတွင် ဝင်ခငွ 
ပိုေည်းသွားသည် သို့မဟုတ် ဝင်ခငွမရှိဟု ဆိုပါသည်။ 

ေယ်ယာေုြ်ငန်းြျားသည်	 စြေနှင့်	 နှိုင်းယှဉ်ေျှင်	
ကသဂုတ်ေတွင်	သွားောြှုကန့်သတ်ချက်ြျား	စမေစေျှာ့ေိုက်	
စသာအခါ	 အစမခအစနတိုးတက်ောြါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ 
မတ်လမတိုင်မီက အိမ်ခောင်စုများ၏ ၄၄ ရာေိုင်နှုေ်းေေ့်သည် 
စိုက်ပျ ိုးခရးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်ခေပါသည်။ ခမလတွင် 
အဆိုပါ အိမ်ခောင်စုများ၏ ၄၅ ရာေိုင်နှုေ်းသည် လယ်ယာ 
လုပ်ငေ်း လုပ်ကိုင်နိုင်မှုမရှိ ဟုဆိုခသာ်လည်း သသဂုတ်လတွင် 
ေိုသို့ဆိုခသာ အိမ်ခောင်စုသည် ၁၀ ရာေိုင်နှုေ်းသာ ရှိပါသည်။ 
လယ်ယာလုပ်ငေ်း မလုပ်နိုင်ခသာ အိမ်ခောင်စုအများစုက 
မလုပ်နိုင်ရြေင်း အဓိကအခသကာင်းရင်းသည် သွင်းအားစုများကို 
ဝယ်ယူနိုင်ြေင်း၊ သယ်ယူပို့ခဆာင်နိုင်ြေင်း မရှိခသာခသကာင့်ဟု 
ဆိုပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်ခသာ အိမ်ခောင်စု 
များ၏ ေက်ဝက်သည် မတ်လတွင် ၎င်းတို့၏ လယ်ယာ 
ေွက်ကုေ်များကို ခေးတွင် တိုက်ရိုက်ခရာင်းေျေဲ့သကပါသည်။ 
လယ်ယာလုပ်ငေ်း လုပ်ကိုင်နိုင်ခသာ အိမ်ခောင်စုများ၏ 
၃၀ ရာေိုင်နှုေ်းေေ့်သည် သသဂုတ်လတွင် ေုတ်ကုေ်များကို 
ခရာင်းေျနိုင်သည့် ခေးကွက်လမ်းခသကာင်းတစ်ေု ဆုံးရှုံးေဲ့ရပပီး 
၎င်းတို့ေဲမှ ၄ ရာေိုင်နှုေ်းကသာ ခေးကွက်လမ်းခသကာင်းအသစ် 
တစ်ေုကို ရှာခြွရရှိနိုင်ေဲ့ပါသည်။ 

ကသဂုတ်ေတွင်	 အိြ်စထာင်စုြျားသည်	 ဝင်စငွေုံးရှုံးြှုြျားကို	
ရင်ေိုင်စမေရှင်းရန်အတွက်	 စားသုံးြှုြျားကို	ေက်ေက်စေျှာ့	
ချစနရပြီး	 ေုံစောက်စသာ	 အစာအာဟာရ	 ရရှိစရးအတွက်	
ရုန်းကန်စနကကရသည်မေစ်ရာ	 စားနြ်ရိက္ခာေူေုံြှုသည်	 စိုးရိြ ်
ြူြန်ရသည့်	ကိစ္စတစ်ခု	 မေစ်စနေဲြင်	 မေစ်ြါသည်။ အားတက် 
ြွယ်ခကာင်းသည်မှာ လွေ်ေဲ့ခသာ ရက် ၃၀ အတွင်း ပုံမှေ်ေက် 
ခလျှာ့စားရခသာ အရွယ်ခရာက်သူ အေည်းဆုံးတစ်ဦး 
ရှိသည့် အိမ်ခောင်စုသည် ဇွေ်လတွင် ၁၃ ရာေိုင်နှုေ်း 
ရှိခသာ်လည်း သသဂုတ်လတွင် ၇ ရာေိုင်နှုေ်းသို့ ကျဆင်းသွား 
ပါသည်။ သို့ခသာ် သသဂုတ်လတွင် ဆာခလာင်ခသာ်လည်း  
မစားေဲ့ရခသာ အရွယ်ခရာက်သူ အေည်းဆုံးတစ်ဦးရှိသည်ဟု 
ဆိုခသာ အိမ်ခောင်စုများ (၈ ရာေိုင်နှုေ်း၊ ဇွေ်လတွင် ၅ ရာေိုင် 
နှုေ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်) သို့မဟုတ် တစ်ခေကုေ် ဆာခလာင်ေဲ့ 
ရခသာ အရွယ်ခရာက်သူ အေည်းဆုံးတစ်ဦးရှိသည်ဟုဆိုခသာ 
အိမ်ခောင်စုများ  (၆ ရာေိုင်နှုေ်း၊ ဇွေ်လတွင် ၂ ရာေိုင်နှုေ်းနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လျှင်) တိုးလာပါသည်။ သသဂုတ်လတွင် စားေပ်ရိက္ခာ 
မြူလုံမှု အခတွ့အကကုံတိုင်းတာမှုစေစ် (FIES)၄ ကို အသုံးြပု၍ 
တိုင်းတာခသာအေါ အိမ်ခောင်စုများ၏ ၁၁ ရာေိုင်နှုေ်းသည် 
အသင့်အတင့် သို့မဟုတ် ြပင်းေေ်ခသာ စားေပ်ရိက္ခာ မြူလုံမှု 
ကို ခတွ့ကကုံေဲ့ခသကာင်း ခတွ့ရပါသည်။ ပိုေည်းခသာ စားသုံးမှု 
ငါးစိတ်ပိုင်းများအတွင်းရှိ အိမ်ခောင်စုများ၏ ၂၁ ရာေိုင်နှုေ်း 
ေေ့်သည် စားေပ်ရိက္ခာမြူလုံမှု အခတွ့အကကုံတိုင်းတာမှုစေစ် 

တွင် အသုံးြပုသည့် အတိုင်းအတာရှစ်ေုအေက် အေည်းဆုံး 
တစ်ေုတွင် စားေပ်ရိက္ခာမြူလုံမှု ရှိခေပါသည်။ ဇွေ်လတွင် 
စားေပ်ရိက္ခာ ြူလုံမှုဆိုင်ရာ ြပဿော အေည်းဆုံးတစ်ေု 
ကကုံခတွ့ရသည်ဟုဆိုခသာ ပုံမှေ်ခစာင့်သကည့်ခလ့လာခေခသာ 
အိမ်ခောင်စုများ၏ ေက်ဝက်ခကျာ်သည် သသဂုတ်လတွင် 
လည်း ေိုသို့ခသာ ြပဿောအေည်းဆုံးတစ်ေု ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ 
ြပည့်နှစ်၊ ဇွေ်လတွင် မည်သည့် စားေပ်ရိက္ခာြူလုံမှုြပဿော 
ကိုမဆို ကကုံခတွ့ေဲ့ရသည့် အိမ်ခောင်စုများ၏ ၂၁ ရာေိုင်နှုေ်း 
သည် စားေပ်ရိက္ခာအကူအညီများ၅ကို လက်ေံရရှိေဲ့ပါသည်။ 

အစိုးရြှ	 စြးအြ်စသာ	 အကူအညီ၊	 အစထာက်အြံ့ြျားသည်	
အိြ်စထာင်စုြျားအတွက်	 အစထာက်အကူ	 မေစ်ခဲ့စသာ်ေည်း	
အေင်းရဲအနွြ်းြါးေံုး	အိြ်စထာင်စုြျားအစြါ်	ကျစရာက်သည့်	
သက်စရာက်ြှုြျားကို	 ေုံစောက်စွာ	 စေျှာ့ချစြးနိုင်ခဲ့မခင်း	
ြရှိြါ။ သသဂုတ်လတွင် ခဆာင်ရွက်ေဲ့ခသာ စစ်တမ်းတွင် 
အိမ်ခောင်စုများအတွက် အစိုးရ၏ အကူအညီသုံးမျ ိုးကို 
မှတ်တမ်းတင် နိုင်ေဲ့ပါသည်။ စားေပ်ရိက္ခာအကူအညီများ 
(အိမ်ခောင်စုများ၏ ၁၆ ရာေိုင်နှုေ်းမှ ရရှိေဲ့သည်)၊ ခငွသား 
ခောက်ပံ့ခသကး၆ (အိမ်ခောင်စုများ၏ ၁၈ ရာေိုင်နှုေ်း) နှင့် 
ြမေ်မာခငွ ၁၁,၅၀၀ ကျပ်ေေ့်နှင့်ညီမျှသည့် ပေမဆုံးသုံးစွဲသည့် 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၅၀ ယူေစ်ကို လစဉ်ကင်းလွတ်ေွင့်ခပးြေင်း 
(အိမ်ခောင်စုများ၏ ၃၁ ရာေိုင်နှုေ်း)၇ တို့ြြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရှိ 
သည့် အဓိကလုပ်သားတစ်ဦးရှိခသာ အိမ်ခောင်စုများ (၁၅ 
ရာေိုင်နှုေ်း)နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလုပ်လက်မဲ့ြြစ်ခေခသာ  
အဓိကလုပ်သားတစ်ဦးရှိသည့် အိမ်ခောင်စုများ (၂၄ ရာေိုင် 
နှုေ်း) သည် စားေပ်ရိက္ခာအကူအညီများကို ပိုမို လက်ေံရရှိပါ 
သည်။ သို့ခသာ် ခငွသားခောက်ပံ့ခသကးများနှင့် လျှပ်စစ်မီတာ 
ခလျှာ့ခပါ့ခပးြေင်းများတွင်မူ ေိုသို့မဟုတ်ပါ။ အစိုးရ၏ 
ကူညီခောက်ပံ့ ခပးမှုများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို 
ဦးစားခပးြေင်းရှိဟေ် မတူပါ။ ငါးစိတ်ပိုင်းများအားလုံးတွင် 
စားေပ်ရိက္ခာအကူအညီ သို့မဟုတ် ခငွသား အကူအညီလက်ေံ 
ရရှိခသာ အိမ်ခောင်စုများ ရာေိုင်နှုေ်းမှာ အတူတူပင် ြြစ်ပါ 
သည်။ ခအာက်ဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်း အတွင်းရှိ အိမ်ခောင်စုများ၏ 
ကကီးမားခသာ ရာေိုင်နှုေ်းသည် စားသုံးမှုကို ခလျှာ့ေျြေင်း၊ 
စုခဆာင်းခငွများကို အသုံးြပုြေင်း၊ သို့မဟုတ် မိသားစုနှင့် 
မိတ်ခဆွများေံမှ ခငွခေျးြေင်း ေည်းလမ်းများြြင့် ရင်ဆိုင် 
ခြြရှင်း သကပါသည်။ အဆိုပါေည်းလမ်းများ အသုံးြပုြေင်းသည် 
အာဟာရ၊ ပညာခရးနှင့် လူသားြွံ့ပြိုး တိုးတက်မှုအတွက် 
အြေားေယ်ပယ်များတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများအခပါ် ခရရှည် 
အကျ ိုးသက်ခရာက်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။  

ကသဂုတ်ေတွင်	 ကိုဗစ်-၁၉	 စရာဂါကူးစက်မြန့်ြွားြှုကို	
ထိန်းချုြ်ရန်	 နည်းေြ်းြျားအစကကာင်း	 ဗဟုသုတြျားြှာ	
မြင့်ြားြါသည်။ သို့ခသာ် အဓိကကျသည့် ေည်းလမ်းအေျ ို ့ 
ကျင့်သုံးမှုကိုမူ ပိုမိုေိခရာက်ခကာင်းမွေ်ခအာင် လုပ်ခဆာင်ရေ် 
လိုအပ်ပါသည်။ အိမ်ခောင်စုများ၏ ၉၅ ရာေိုင်နှုေ်းေေ့်သည် 
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် ြပေ့်ပွားမှုကို ခလျှာ့ေျရေ် ေည်းလမ်းများအား 
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု ရှိပါသည်။ နှာခေါင်းစည်းများ သို့မဟုတ် 
လက်အိတ်များ /လက်ခဆးြေင်းများ သို့မဟုတ် နှစ်မျ ိုးစလုံးကို 
အသုံးြပုသည်ဟုဆိုခသာ အိမ်ခောင်စုများမှာ ၈၀ ရာေိုင်နှုေ်း 
ခကျာ် ရှိပါသည်။ သို့ခသာ် အြေားသူများနှင့် ေိခတွ့မှုများကို 
ခရှာင်သကဉ်သည်ဟုဆိုခသာ အိမ်ခောင်စုများမှာ ၄၀ ရာေိုင် 
နှုေ်းသာ ရှိပပီး အြေားသူများနှင့် စကားခြပာခေစဉ် ေပ်ေွာေွာ 
ခေသည်ဟုဆိုခသာ အိမ်ခောင်စုများမှာလည်း ၁၁ ရာေိုင်နှုေ်း 
သာ ရှိပါသည်။  

ြတ်ေရှိ	ေုြ်စောင်ြှုအြျ ိုးအစားြျားအေိုက်	
စစ်တြ်းစကာက်ယူသည့်	ေတစ်ေချင်းစီတွင်	
အေုြ်ြရှိစသာ	အိြ်စထာင်စုြျား၏	
အဓိကေုြ်သားြျား	ရာခိုင်နှုန်း	

စားသုံးြှုငါးစိတ်ြိုင်းြျားအေိုက်	ြိုနည်းစသာဝင်စငွြျား	ရရှိသည့်	အိြ်စထာင်စုြျား၏	အဓိကေုြ်သားြျား	ရာခိုင်နှုန်းနှင့်	
စီးြွားစရးေုြ်ငန်းြှ	ြိုနည်းစသာ	ဝင်စငွြျား/	ေွှဲြို့စငွြျား	ရရှိသည့်	အိြ်စထာင်စုြျား	ရာခိုင်နှုန်း	
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မှတ်ေျက် - လုပ်ခဆာင်မှုအမျ ိုးအစားများဆိုသည်မှာ ၂၀၂၀ 
ြပည့်နှစ်၊ မတ်လမတိုင်မီ အိမ်ခောင်စုများ၏ အဓိကလုပ်သားများ 
လုပ်ကိုင်ခသာ လုပ်ခဆာင်မှုများ ြြစ်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ခအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက် ြမေ်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ခစာင့်သကည့်ခလ့လာမှု စာတမ်းတို အမှတ်(၆)

စိုက်ြျ ိုးစရး				

ကုန်ကကြ်းြျား	မြုမြင်စီြံထုတ်ေုြ်သည့်	ေုြ်ငန်း

ေက်ေီနှင့်	တစ်ကိုယ်စရဝန်စောင်ြှုြျားေုြ်ငန်း

ခရီးသွားေုြ်ငန်းနှင့်	သယ်ယူြို့စောင်စရး

အမခားစသာ	“ဝန်စောင်ြှု”	ေုြ်ငန်း

ြသိြါ

ဇူေိုင်စြ
ဝင်စငွစုစုစြါင်း စီးြွားစရးေုြ်ငန်းြှ	ဝင်စငွ	 		 ေွှဲြို့စငွြျား

ကသဂုတ်

၁၀၀%


