
အဓိကသတင်းစကားများ
အလုပ်အကိုင်ရှိမှုများ များစွာ တိုးတက်လာသော်လည်း 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လအတွင်းက ရှိခဲ့ေည့် အလုပ်အကိုင် 
ရှိမှု အဆင့်များေို့ ပပန်လည်သရာက်ရှိပခင်း မရှိသေးပါ။ 
မတ်လအတွင်းက အလုပ်လုပ်ခဲ့ေည့် အိမ်သောင်စုများ၏ 
အဓိကလုပ်ေားများအားလုံးေည် ဇွန်လတွင် အလုပ်လုပ် 
သနပခင်း မရှိသေးပါ။ မတ်လတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ေူများ၏  
၃၅ ရာခိုင်နှုန်းေည် သမလတွင် အလုပ်နားခဲ့ရပပီး ဇွန်လအေိ 
မည်ေည့် အလုပ်အကိုင်မျှ ပပန်မစသေးပါ။

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံသရးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှာ တိုးပွားလာပါေည်။ 
အိမ်သောင်စုများ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းေည် လွန်ခဲ့သော ရက် ၃၀ အတွင်း 
လုံသလာက်ေည့် စားစရာ ရရှိသရးနှင့်ပတ်ေက်သော အနည်းဆုံး 
အခက်အခဲတစ်ခု ကကုံသတွ့ခဲ့ရေည်ဟု ဆိုပါေည်။ အဆင်းရဲ 
အနွမ်းပါးဆုံး အိမ်သောင်စုများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသကျာ်ေည် အစားအစာ 
စားေုံးမှုကို သလျှာ့ချစားေုံးသနရပါေည်။ အဆင်းရဲ အနွမ်းပါးဆုံး 
အိမ်သောင်စုငါးစုတွင် တစ်စုေည် အစိုးရေံမှ စားနပ်ရိက္ခာ 
အကူအညီများ လက်ခံရရှိပါေည်။ 

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

	 အစီရင်ခံ	တင်မြ	ခဲ့စော	ြထြအကကိြ်စစာင့်ကကည့်	
စေ့ောြှုြှ	 ရေဒ်ြျားအရ	 ၂၀၂၀	 မြည့်နှစ်	 ြတ်ေနှင့်	
စြေအကကားတွင်	 အေုြ်အကိုင်ြျားအစြါ်	 ေက်စရာက်ြှု	
ြျားေည်	 ကကီးြားခဲ့ြါေည်။	 အိမ်သောင်စုများ၏ အဓိက 
လုပ်ေားေက်ဝက်သကျာ်ေည် ေသောဆန္ဒအသလျှာက် 
မဟုတ်ေဲ အလုပ်နားခဲ့ရပပီး အလုပ်ဆက်လုပ်သနေူများ၏ 
ေက်ဝက်သကျာ်ေည်လည်း ဝင်သငွများ သလျာ့နည်းေွားပါ 
ေည်။ အိမ်သောင်စုများေည် ဝင်သငွရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်း 
အမျ ိုးမျ ိုးကို သရေးချယ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း သလျာ့နည်းေွားပပီး 
အချ ို ့ဆိုလျှင် စားသရးသောက်သရးအတွက်ပင် ရုန်းကန်ခဲ့ရ 
ပါေည်။ အစိုးရေံမှ အကူအညီများေည် အိမ်သောင်စုများ၏ 
၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဆီေို သရာက်ရှိခဲ့ပါေည်။  

 

၂၀၂၀	မြည့်နှစ်	ြတ်ေြှစ၍	မြန်ြာနိုင်ငံတွင်	ဓာတ်ခွဲအတည်မြု	
ေူနာ	 ၂၉၃	ဦးနှင့်	 စေဆုံးေူ	 ၆	ဦးော	ရှိခဲ့ပြီး	အေွားအော	
ကန့်ေတ်ြှုအစီအြံြျားကို	တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း	 စမေစေှော့စြးခဲ့	
စောစကကာင့်	 အစစာြိုင်းြှ	 စတွ့ရှိချက်ြျားကို	 စနာက်ဆုံးရ	
အချက်အေက်ြျားမေင့်	 ထြ်ြံမေည့်စွက်	 မြင်ဆင်နိုင်ရန်	
၂၀၂၀	 မြည့်နှစ်	 ဇွန်ေြှာ	 အချက်အေက်ြျားကို	 စုစဆာင်း	
ခဲ့ြါေည်။	 ပမန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO) နှင့် 
ကမ္ဘာ့ေဏ်တို့ ပူးသပါင်း၍ ဒုတိယအကကိမ်စစ်တမ်းကို 
သကာက်ယူခဲ့ရာ ပေမအကကိမ်မှ သပဖကကားခဲ့ေူများေံ ေပ်မံ 
ဆက်ေွယ်သမးပမန်းခဲ့ပါေည်။ မူလက သပဖဆိုခဲ့ေူ သလးဦးတွင် 
တစ်ဦးအား စစ်တမ်းသကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိေဲ အပခားသပဖဆို 
ေူများနှင့် အစားေိုးခဲ့ပါေည်။ ဤစစ်တမ်းအေစ်တွင် ပဖစ်သပါ် 
လျက်ရှိေည့် စီးပွားသရးအကျပ်အတည်း၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု 
အသပခအသနများ၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုအသပါ် ေက်သရာက်မှု 
များနှင့် စီမံခန့်ခွဲသပဖရှင်းမှုနည်းလမ်းများကို ဆက်လက် 
သစာင့်ကကည့်သလ့လာနိုင်ခဲ့ပါေည်။ 

ေုြ်ေားစေးကွက်အတွင်းတွင်	 အားတက်ေွယ်ရာ	 ေက္ခဏာ	
အချ ို ့ကို	 စတွ့မြင်ရြါေည်။	 အလုပ်ရပ်နားေားရသော 
အိမ်သောင်စုများ၏ အဓိကလုပ်ေားများေည် ၂၀၂၀ပပည့်နှစ် 
သမလ (၅၄ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဇွန်လ (၂၄ ရာခိုင် 
နှုန်း) တွင် ပိုနည်းေွားပါေည်။ သမလနှင့် ဇွန်လတွင် စစ်တမ်း 
သကာက်ယူခဲ့သော အိမ်သောင်စုများ (ပုံမှန်သစာင့်ကကည့် 
သလ့လာသနေည့် အိမ်သောင်စုများ)တွင် အဓိကလုပ်ေား 
များ၏ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းေည် မတ်နှင့် သမလအတွင်းတွင် အလုပ် 
ရပ်နားခဲ့ရသော်လည်း ဇွန်လတွင် အလုပ်များ ပပန်လည် 
လုပ်ကိုင်သနပပီ ပဖစ်ပါေည်။ မတ်လက လုပ်ကိုင်ခဲ့သော 
ကဏ္ဍတွင်ပင် ပပန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုနှုန်းေည် စိုက်ပျ ိုးသရး 
လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ခဲ့ကကေူများအကကားတွင် အပမင့်မား 
ဆုံး (၉၅ ရာခိုင်နှုန်း) ပဖစ်ပါေည်။ အိမ်သောင်စုများ၏ အဓိက 
လပုေ်ား တစဆ်ယ့ေ်ုံးရာခိငုန်ှုန်းေည ်လကလ်သီရာင်းဝယသ်ရး 
ကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပပီး  ၎င်းတို့ေဲက ေုံးပုံနှစ်ပုံသကျာ်ေည် 
ေိုကဏ္ဍတွင်ပင် အလုပ်များ ပပန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ကကပါေည်။

ဤစာတမ်းတိုတွင် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ပပည်နယ်နှင့် 
တိုင်းသဒေကကီးများအားလုံးမှ ကျပန်းသရေးချယ် 
ေားသော အိမ်သောင်စုသပါင်း ၁,၅၀၀ ကို 
စစ်တမ်း ရှစ်ကကိမ်သကာက်ယူမည့် တစ်နိုင်ငံ 
လုံးကို ကိုယ်စားပပုသော စစ်တမ်း၏ ဒုတိယ 
အကကိမ်မှ အဓိက သတွ့ရှိချက်များကို တင်ပပ 
ေားပါေည်။ စစ်တမ်းကို ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
ဇွန်လ ၈ ရက်မှ ၂၆ ရက်အကကားတွင် သပဖဆို 
ေူများေံ မိနစ် ၂၀ ကကာ ဖုန်းပဖင့် သမးပမန်း၍ 
သကာက်ယူခဲ့ပါေည်။ 

မိေားစုအား အဓိက ရှာသဖွသကွေးသမွး 
သနေူများ၏ ဝင်သငွများေည် ၂၀၂၀ 
ပပည့်နှစ် မတ်လမတိုင်မီကေက် 
ပို၍နည်းပါးသနဆဲ ပဖစ်ေည်။ 

၁

၂ ၃

မြန်ြာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉
စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု

မြန်ြာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉	စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု	(MYANMAR	COVID-19	MONITORING) ကို ပမန်မာနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO) ၏ အကူအညီ 
ပဖင့် ကမ္ဘာ့ေဏ်၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ောတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ေုံးမှုအဖွဲ့ (POVERTY AND EQUITY GLOBAL PRACTICE)နှင့် သမခရို 
စီးပွားသရး၊ ကုန်ေွယ်သရးနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ေုံးမှုအဖွဲ့ (MACRO, TRADE AND INVESTMENT GLOBAL PRACTICE) 
တို့မှ အိမ်သောင်စုများ၏ သနေိုင်မှုအသပခအသနနှင့် စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်သဆာင်ချက်များဆိုင်ရာ သနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များကို 
ပုံမှန်ပံ့ပိုးသပးနိုင်ရန် လစဉ်သကာက်ယူလျက်ရှိသော အိမ်သောင်စုနှင့် စီးပွားသရးလုပ်ငန်း စစ်တမ်းတစ်ခုကို အသပခခံကာ သဆာင်ရေက်ေားပခင်းပဖစ်ပါ 
ေည်။ ေို့ပပင် လူမှုဖွံ့ပဖိုးသရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ေုံးမှုအဖွဲ့ (SOCIAL DEVELOPMENT GLOBAL PRACTICE) မှ ဦးသဆာင်သကာက်ယူသော 
ရပ်ရောစစ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်း ေည့်ေွင်းေားပါေည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ သစာင့်ကကည့်သလ့လာမှုကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ 
ဖွံ့ပဖိုးမှုဌာန၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံပခားသရးနှင့် ကုန်ေွယ်သရးဌာနတို့မှ စုသပါင်းေည့်ဝင်သော စာရင်းအင်းစွမ်းရည်ပမှင့်တင်
သရးရန်ပုံသငွ (TRUST FUND FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING - TFSCBIII) မှ ကူညီပံ့ပိုးသပးပခင်း ပဖစ်ပါေည်။ ဩစသကတးလျနိုင်ငံအစိုးရ၊ 
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံအစိုးရတို့မှလည်း ေပ်သဆာင်းပံ့ပိုးကူညီေားပါေည်။

အီးသမးလ် ➔ MYANMAR@WORLDBANK.ORG ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ စက်တင်ောလ ၁၁ ရက်

စာတမ်းတို
အမှတ်(၄) 

ကြိမ်နှုန်းမြင့် အိမ်ထောင်စု 
စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ 

သတင်းအချက်အလက်များ 
ဒုတိယအကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များအနှစ်ချုပ်

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်မှ ၂၆ ရက်သန့အေိ
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၂၀၂၀	မြည့်နှစ်	
ြတ်ေ-စြေတွင်	
ဝင်စငွ	တိုးြွားမခင်း

ဝင်စငွ
စေျာ့နည်း

ဝင်စငွ	
ြစမြာင်းေဲ

ဝင်စငွ	
ြစမြာင်းေဲ

ဝင်စငွ
စေျာ့နည်း

၂၀၂၀	မြည့်နှစ်	
ြတ်ေ-စြေတွင်	
ဝင်စငွ	စေျာ့ကျမခင်း

စအာက်ြါတို့ကို	ကကုံစတွ့ရပြီးစနာက်	
၂၀၂၀	မြည့်နှစ်	ဇွန်ေအတွင်း	
ဝင်စငွအစမြာင်းအေဲြျား	…

၂၀၂၀	မြည့်နှစ်	စြေနှင့်	ဇွန်ေအတွင်းရှိ	အေုြ်အကိုင်အစမခအစန	(၂၀၂၀	မြည့်နှစ်	ြတ်ေြတိုင်ြီက	အေုြ်ရှိခဲ့စော	ြုံြှန်စစာင့်ကကည့်စေ့ောစနေည့်	
အိြ်စထာင်စုြျား၏	ရာခိုင်နှုန်းအမေစ်	စော်မြမခင်း)	

အေုြ်အကိုင်ရှိြှုြျား	 မြင့်တက်ောေည့်တိုင်	 ဝင်စငွ	
ဆုံးရှုံးြှုြျားြှာ	 စနရာအနှံ့	 မေစ်စြါ်စနဆဲ	 မေစ်ြါေည်။ 
အိမ်သောင်စုများ၏ ဝင်သငွေည် ကိုဗစ်-၁၉ မပဖစ်ပွားမီ 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လအသရှ့ပိုင်းတွင် ရရှိခဲ့ေည့် ဝင်သင ွ
အဆင့်များေို့ ပပန်လည်သရာက်ရှိလာပခင်း မရှိသေးပါ။ 
အိမ်သောင်စုများ၏ အဓိကလုပ်ေားများေဲတွင် ေုံးပုံတစ်ပုံ 
ေည် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ဇွန်လတွင် ရည်ညွှန်းကာလ၁နှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဝင်သငွများ ကျဆင်းေွားေည်ဟု ဆိုပါေည်။ 
ဤေည်မှာ သမလတုန်းက ဝင်သငွကျဆင်းေွားေည်ဟုဆိုေူ 
အချ ို းအစားေက် ပိုနည်းပါေည်။ ေို့သော် သတွ့ရှိချက်များက 
ဝင်သငွကျဆင်းမှုများ ဆက်လက်ပဖစ်ပွားသနပခင်းကို ညွှန်ပပ 
သနေပဖင့် စိတ်ပျက်အားသလျာ့ဖွယ် သကာင်းသနပါေည်။ 
ပုံမှန်သစာင့်ကကည့်သလ့လာသနသော အိမ်သောင်စုများ (panel 
households) မှ အဓိကလုပ်ေားအများစုေည် မတ်လနှင့် 
သမလအကကားတွင် ဝင်သငွကျဆင်းမှုများကို သတွ့ကကုံခံစား 
ခဲ့ရပပီး ပဖစ်ပါေည်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လနှင့် သမလအကကားက 
ဝင်သငွကျဆင်းမှုများ ကကုံသတွ့ခဲ့ရေည့် ေိုအိမ်သောင်စု 
များ၏ ေက်ဝက်နီးပါးေည် ဇွန်လတွင်လည်း သမလက 
၎င်းတို့ရရှိခဲ့ေည့် ဝင်သငွအဆင့်များအတိုင်းော ဆက်လက် 
ရရှိသနပါေည်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လနှင့် ဇွန်လအကကားတွင် 
ကဏ္ဍများအားလုံးရှိ လုပ်ေားများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 
၆၈ ရာခိုင်နှုန်းအကကားေည် ဝင်သငွများ သလျာ့နည်းေွားခဲ့ 
ကကပါေည်။ အစိုးရဝန်ေမ်းများ ပါဝင်ေည့် “အပခား 
ဝန်သဆာင်မှုများ”တွင် လုပ်ကိုင်သနေူများောလျှင် ဝင်သင ွ
တည်ပငိမ်မှု ပိုရှိသကကာင်း ေပ်မံသတွ့ရှိရပါေည်။ 

အိြ်စထာင်စုစီးြွားစရးေုြ်ငန်းြျားေည်	 ဝင်စငွကျဆင်းြှု	
မြဿနာကို	ဆက်ေက်ရင်ဆိုင်စနရြါေည်။	ရည်ညွှန်းကာလ 
နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အိမ်သောင်စုစီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ၂၏ 
၄၀ ရာခိုင်နှုန်းေည် ဇွန်လတွင် ဝင်သငွပိုနည်းေွားသကကာင်း 
ေို့မဟုတ် လုံးဝမရှိသကကာင်း သပပာပါေည်။ သယေုယျအားပဖင့် 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လနှင့် သမလအကကားတွင် ဝင်သငွဆုံးရှုံး 
ခဲ့ကကေည့် စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသကျာ် 
ေည် ဇွန်လတွင်လည်း အသပခအသနတိုးတက်လာပခင်းမရှိေဲ 
သမလက ဝင်သငွအတိုင်းော ဆက်လက်ရရှိသနကကေည် 
(စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း) ေို့မဟုတ် 
ေပ်မံ၍ပင် သလျာ့ေွားေည် (စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ၏ 
၄၀ ရာခိုင်နှုန်း) ဟုဆိုပါေည်။ အေူးေပဖင့် လက်လီ 
သရာင်းဝယ်သရးကဏ္ဍရှိ အိမ်သောင်စု စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ 
ေည် အလွန်ခက်ခဲေည့်အသပခအသနကို ရင်ဆိုင်သနရပါေည်။ 
အိမ်သောင်စုဆယ်စုတွင် ရှစ်စုေည် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လနှင့် 
သမလအကကား ဝင်သငွနည်းပါး ေို့မဟုတ် လုံးဝ မရှိကကေဲ 
သမလနှင့် ဇွန်လအကကားတွင်လည်း ပပန်လည်နာလန်ေူလာ 
ေည့်လက္ခဏာ မသတွ့ရပါ။ တစ်ကိုယ်သရ ဝန်သဆာင်မှု 
လုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျ ို းသရးအသပခခံစီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ 
ေည်လည်း အလားတူပင် ပဖစ်ပါေည်။ ေို့သော် ေိုလုပ်ငန်း 
များ၏ ပိုမိုနည်းပါးသော ရာခိုင်နှုန်းတွင်ော ပပန်လည် 
နာလန်ေူလာေည့် လက္ခဏာ မရှိပခင်းကို သတွ့ရပါေည်။ 

ဤအစမခအစနတွင်	 အိြ်စထာင်စုြျားေည်	 ဝင်စငွဆုံးရှုံးြှု	
ြျားကို	 ရင်ဆိုင်စကျာ်ေွှားရန်အတွက်	 ၎င်းတို့၏	 စားေုံးြှု	
ြျားကို	စေှော့ချမခင်းနှင့်/ေို့ြဟုတ်	ေုံစောက်စော	စားစရာ	
ရရှိစရး	 အခက်အခဲြျား	 ရင်ဆိုင်ရမခင်းတို့	 ရှိောေမေင့	်
စားနြ်ရိက္ခာေူေုံစရးေည်	 စိုးရိြ်ြူြန်စရာကိစ္စအမေစ	်
ဆက်ေက်ရှိစနဆဲမေစ်ြါေည်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လ 

သနာက်ပိုင်းတွင်ပင်လျှင် အိမ်သောင်စုအများစုေည် ဆန်နှင့် 
အေားဓာတ် (ကကက်/ငါးပိ) တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းရှိကက 
သော်လည်း အိမ်သောင်စုများ၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းတွင် လွန်ခဲ့ 
ေည့် ရက် ၃၀ အတွင်းတွင် စားသနကျေက် သလျှာ့စားခဲ့ရ 
ေည့်  အရေယ်သရာက်ေူ အိမ်သောင်စုဝင် အနည်းဆုံးတစ်ဦး 
ရှိသနရာ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ေည့် သမလက အသပခအသနနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်ကကည့်နိုင်ပါေည်။ ပုံမှန် သစာင့်ကကည့်သလ့လာသန 
ေည့် အိမ်သောင်စုများ၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းတွင် သမလအတွင်းက 
အစားသလျှာ့စားခဲ့ရေည့် အရေယ်သရာက်ေူ အိမ်သောင်စုဝင် 
အနည်းဆုံးတစ်ဦးရှိေည်ဟုဆိုပပီး ဇွန်လတွင်လည်း အလား 
တူပင် ေပ်မံသပပာပပပါေည်။ အစိုးရ၏ တုံ့ပပန်သဆာင်ရေက်မှု 
အစီအစဉ်များေည် စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီများ၃ ပံ့ပိုးခဲ့ပပီး 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မတ်လသနာက်ပိုင်းတွင် အိမ်သောင်စုများ၏ 
၂၃ ရာခိုင်နှုန်းေည် ေိုအကူအညီများကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါေည်။ 

စရရှည်တွင်	 ဆိုးကျ ို းေက်စရာက်ြှုြျား	 စြါ်စြါက်နိုင်စမခ	
ရှိေည့်	 စီြံခန့်ခွဲစမေရှင်းြှုနည်းေြ်းြျားကို	 ြှီခိုအားထားြှု	
ြိုြျားစော	မြန်ြာနိုင်ငံ၏	အဆင်းရဲအနွြ်းြါးဆုံးေူြျားထဲြ	ှ
အချ ို ့ထံ	 အစိုးရြှ	 စြးအြ်စော	 အကူအညီြျား	 စရာက်ရှိခဲ့	
ြါေည်။	 အကျပ်အတည်း စတင်ပဖစ်ပွားလာချနိ်သနာက်ပိုင်း 
တွင် အစိုးရေည် အိမ်သောင်စုများကို ကူညီသောက်ပံ့ေည့် 
အစီအစဉ်နှစ်ခုကို သဆာင်ရေက်ခဲ့ပါေည်။ စားနပ်ရိက္ခာအကူ 
အညီများ သပးအပ်ပခင်းနှင့် ဧပပီလမှ ဇွန်လအေိ လျှပ်စစ် 
မီတာခများအား ပေမယူနစ် ၁၅၀ ေုံးစွဲမှုအတွက် အပပည့် 
အဝ ကင်းလွတ်ခွင့်သပးပခင်း ပဖစ်ပါေည်။ တစ်ကကိမ်တစ်ခါ 
သပးအပ်သော သငွေားသောက်ပံ့သကကး အစီအစဉ်များ 
သဆာင်ရေက်ပခင်းနှင့် သဆာင်ရေက်ဆဲပဖစ်ေည့် အမျ ို းေမီးများ 
နှင့် ေက်ကကီးရေယ်အိုများအတွက် သောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်များ 
တွင် သောက်ပံ့သကကးများ တိုးပမှင့်သပးပခင်းတို့ကိုလည်း 
ပပုလုပ်ခဲ့ပါေည်။ ပို၍ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်သောင်စုများ 
ေည် အစိုးရ၏ စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီများကို ရရှိနိုင်သပခ 
ပိုများပါေည်။ လူဦးသရကို လူမှုေဝဖူလုံပပည့်စုံမှု အဆင့် 
အလိုက် တူညီစွာ စိတ်ပိုင်းေားသော ငါးစိတ်ပိုင်းများ၄ေဲမှ 
သအာက်ဆုံးငါးစိတ်ပိုင်းအတွင်းရှိ အိမ်သောင်စုများ၏ ၁၉ 
ရာခိုင်နှုန်းေည် အကူအညီများကို လက်ခံရရှိပပီး ေိပ်ဆုံး 
ငါးစိတ်ပိုင်းေဲမှ အိမ်သောင်စုများတွင် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကော 
အကူအညီများ လက်ခံရရှိပါေည်။ ေို့သော် အစိုးရ၏ 
ကူညီသောက်ပံ့မှုများေည် သယေုယျအားပဖင့် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးေူများကို ဦးစားသပးမှု မရှိခဲ့ပါ။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
မတ်လမှစ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အခမဲ့ရရှိေည်ဟုဆိုသော 
အိမ်သောင်စုများေည် ေိပ်ဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းအတွင်းတွင် 
၃၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိပပီး သအာက်ဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းအတွင်းတွင် 
၁၇ ရာခိုင်နှုန်းောလျှင်ရှိရာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးေူများ တစ်ပန်း 
ရှုံးသနေည့် လက်လှမ်းမီမှုနှင့် စားေုံးမှုပုံစံများ ရှိသနေည်ကို 
ညွှန်ပပသနပါေည်။ ခခုံကကည့်မည်ဆိုလျှင် သအာက်ဆုံး 
ငါးစိတ်ပိုင်းအတွင်းရှိ အိမ်သောင်စုများ၏ ကကီးမားသော 
ရာခိုင်နှုန်းေည် အစားသလျှာ့စားပခင်း၊ စုသဆာင်းသငွများ 
အေုံးပပုပခင်း ေို့မဟုတ် မိေားစုနှင့် မိတ်သဆွများေံမှ 
သငွသချးပခင်း နည်းလမ်းများပဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်း 
ကို စီမံခန့်ခွဲသကျာ်လွားကကပါေည်။ အဆိုပါ နည်းလမ်းများ 
အေုံးပပုပခင်းေည် အာဟာရ၊ ပညာသရးနှင့် အပခား 
နယ်ပယ်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများကို ေိခိုက်သစပပီး သရရှည် 
တွင် လူေားအရင်းအနှီးဖွံ့ပဖိုးမှုအသပါ် ေက်သရာက်မှုများ 
ရှိနိုင်ပါေည်။ 

၁ ေီးပခားသဖာ်ပပချက်မရှိလျှင် သမလနှင့် ဇွန်လအကကား သတွ့ဆုံသမးပမန်းခဲ့ေည့် 
အိမ်သောင်စုများ (ပုံမှန်သစာင့်ကကည့်သလ့လာသနသော အိမ်သောင်စုများ) 
အတွက် နှိုင်းယှဉ်ရန် ရည်ညွှန်းကာလမှာ သမလ ပဖစ်ပါေည်။ ဇွန်လမှ 
စတင်သတွ့ဆုံသမးပမန်းခဲ့သော အိမ်သောင်စုများ (အစားေိုးအိမ်သောင်စုများ) 
အတွက် နှိုင်းယှဉ်ရန် ရည်ညွှန်းကာလမှာ မတ်လ ပဖစ်ပါေည်။ ဤနည်းေည် 
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ဆက်နွှယ်သော စီးပွားသရးအသပပာင်းအလဲများကို 
ပိုမိုေိသရာက်စွာ အမိအရ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သစပါေည်။

၂ ကွေန်ုပ်တို့ အေုံးပပုသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ အိမ်သောင်စုစီးပွားသရး 
လုပ်ငန်းတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော အိမ်သောင်စုများ 
(လယ်သပမများ ေွန်ယက်ပခင်း၊ ေီးနှံများ စိုက်ပျ ိုးပခင်း၊ တိရစ္ဆာန်သမွးပမူပခင်း 
ေို့မဟုတ် ငါး/ပုစွန်/ဂဏန်း သမွးပမူပခင်း) မပါဝင်ပါ။ 

၃ စစ်တမ်းဒီဇိုင်းေည် ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ သဆာင်ရေက်သပးသနေည့် 
စားနပ်ရိက္ခာသောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးကို ခွဲပခားသကာက်ခံခဲ့ပခင်း  

မရှိသကကာင်း ေတိပပုသစလိုပါေည်။ 

၄ လူမှုေဝဖူလုံပပည့်စုံမှု ငါးစိတ်ပိုင်းများအား တန်ဖိုးများ အစားေိုး 
တွက်ချက်ေည့် နည်းစနစ် (imputations) တစ်ခုေက်မကနှင့် အဆင့်လိုက် 
တွက်ချက်ေည့် regression များ အေုံးပပု၍ ခန့်မှန်းေားသော စုစုသပါင်း 
စားေုံးမှုပဖင့် တိုင်းတာပပီး consumption distribution တစ်ခုလုံးကို 
imputation များပဖင့် continuous interval ငါးခုအပဖစ် စိတ်ပိုင်းေားပါေည်။    
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