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၂၀၂၁ ဘ ာ စ်တငွ ်ြမန်မာ့စးီပွားေရးသည် ၁၈ ရာခိင် န်းအထ ိကျံ သာွးမညဟ် ခန်မ့န်းသည ်- 

အစီရငခ်ံစာ  
  

ရန်ကန် ၊ ဇလငိ ် ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ - ြမနမ်ာ ငိင်၌ံ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ငိင်ေံရး ကေသာငး်ကနငး်ြဖစ်မ င် ့ လ ငြ်မနစ်ွာ 

ြမင်တ့က်လာေနသည် ့ ကိဗစ် -၁၉ တတိယလိငး် ကးစက်ြပန်ပ့ွားမများေ ကာင် ့ ၂၀၂၀ ခ စ်ကပင ် ကမာက့ပ်ေရာဂါေ ကာင် ့

အားနည်းေနခဲ့သည် ့ ြမနမ်ာ့စီးပွားေရးအား ဆိးရွားစွာ ထခိကိ်ေစပါသည်။ ကမာဘ့ဏ၏် ယေနထ့တ်ြပနလ်ိက်ေသာ 

ြမနမ်ာစီ့းပာွးေရးေစာင့် ကည် ့ အစရီငခ်ံစာ အရ လက် ိရငဆ်ိငေ်နရေသာ လအ့သက်များ၊ သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လပ်ငနး်များ၊ 

ဆငး်ရဲမဲွေတမ င် ့ အနာဂါတ် ဖွံ ဖိ းတးိတက်မ က ိ ထခိိက်ေစသည် ့ အေြခအေနများစွာြဖင် ့ ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ ၂၀၂၁ ဘ ာ စ် 

(ေအာက်တိဘာ ၂၀၂၀ - စက်တငဘ်ာ ၂၀၂၁) တွင ်စီးပွားေရးသည် ၁၈ ရာခိင် နး်ခန် ့ ကျံ သွားမည်ဟ ခန်မ့နး်သည်။  

 

၁၈ ရာခိင် နး် ထပ်မံကျံ သွားမည် ဆြိခငး်သည် ၂၀၂၀ ဘ ာ စ် တွင ်ေတွ ကံ ခဲ့ရသည် ့အားနည်းသွားေသာ ဖွံ ဖိ းတးိတက်မေပ တွင ် 

ငိင်စံီးပွားေရး အေနြဖင် ့ကိဗစ် - ၁၉ င် ့ေဖေဖာ်ဝါရီလ တပ်မေတာ် အာဏာသိမ်းမသာ မြဖစ်ပွားခဲ့ပါက ိသင်သ့ည် ့ပမာဏထက် ၃၀ 

ရာခိင် နး် ပိမေိသးငယ်သွားမည် ဟ ဆလိိသည်။ အလပ်အကိင ်တစ် သနး်ခန် ့ဆးံ ံးသွား ငိ် ပီး လပ်သားအများအြပားသည်အလပ်ချိန ် 

သိမ့ဟတ် လစာ ေလ ာခ့ျခံရ ငိက်ာ ဝငေ်ငေွလျာက့ျမကိ ေတွ ကံ ရ ငိသ်ည်။ ၂၀၁၉ ခ စ် အဆင့် င် ့ ငိး်ယဥ်လ င ်ဆငး်ရဲ မွ်းပါးသည့် 

အေြခအေနသိ ့ ကျေရာက်မည် ့ြမနမ်ာလ့ဦးေရသည် ၂၀၂၂ ခ စ်အေစာပိငး်တွင ် စ်ဆ ြမင်တ့က်သွား ငိေ်ြခ ိသည်။  

 

“အလပ်အကငိမ်ျား ၊ ဝငေ်ငမွျား ဆးံ ံးသည်န့ည်းတ ကျနး်မာေရး င် ့အစားအစာ ဖလံမ မ ိမ ေဘးအ ရာယ်များ စေပါငး်၍ ယခင် စ ်

ကမာ့ကပ်ေရာဂါေ ကာင် ့ ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ် ထခိကိ်ခံစားခဲ့ရတဲ ့ အဆငး်ရဲဆးံ င် ့ အငအ်ားအနည်းဆးံ ြပည်သများဟာ လေနမဘဝ 

သက်သာေချာငခ်ျိေရးအတွက် အခက်အခဲ ကီးစွာ ရငဆ်ိငရ်ပါလိမ့်မယ် ” ဟ ကမာ့ဘဏ်၏ ြမန်မာ၊ ကေမာဒးီယား င့ ် လာအ ိ

ြပည်သသ့မတ ငိင်ဆံငိရ်ာ ဌာေနကယိစ်ားလယ ်မာရီယမ် ာမန် ကေြပာ ကားခဲ့သည်။   

 

ကးသနး်သွားလာ ငိမ် င် ့ ဝငေ်ငေွလျာက့ျလာမ၊ ဆ ထတ်ေဖာ်မများ င် ့ အလပ်သမား ြပတ်လတ်မ စသည်တိက့ 

စီးပာွးေရးလပ်ငနး်များကိ များစာွ ထခိိက်ေစသကဲသ့ိ ့ ေထာက်ပံ့ပိေ့ဆာငေ်ရး င် ့ တယ်လီဖနး်ဆက်သွယ်ေရးများ ၊ ကျနး်မာေရး င် ့

ပညာေရးကဲသ့ိေ့သာ အေရးပါေသာ စီးပွားေရး ဝနေ်ဆာငမ်လပ်ငနး်များကိ ထခိိက်ေစသည်။ ဘဏခ်ွဲများ ြပနလ်ည်ဖွင်လ့စ်ြခငး် င် ့

ဗဟဘိဏမ် နည်းလမ်းအမျိ းမျိ းြဖင် ့ ကစားရန ် ကိ းပမ်းေသာ်လည်း ေငသွားကျပ်ေငမွျား ေစျးကွက်အတွငး် ြပတ်လပ်ေနဆဲ ြဖစ် ပီး 

ဘဏ ် ဝနေ်ဆာငမ်များ င် ့ ေငေွပးေချသည် ့ ဝနေ်ဆာငမ်များ အကန်အ့သတ် ိေနဆြဲဖစ်သည်။ ဇနန်ဝါရီလေ ာငး်ပိငး်စတင၍် 

ဇလိငလ်လယ်အထ ိအေမရိကနေ်ဒ လာ င် ့ ြမနမ်ာကျပ်ေင ွလဲလယ် နး် တနဖိ်းသည် ၂၃ ရာခိင် နး်အထ ိကျဆငး်လာခဲ့ ပီး ကနသ်ွယ်မ 

ြပတ်ေတာက်ြခငး် င်အ့တ ေလာငစ်ာဆ ီ အပါအဝင ် အချိ သွငး်ကနမ်ျား အလွနလ် ငြ်မနစ်ွာ ေစျးြမင်တ့က်လာခဲ့သည်။ 



လယ်သမားများအေနြဖင် ့အချိ ေကာက်ပဲသးီ မံျား လက်ကားေစျး ထးိကျသွားြခငး် ၊ သွငး်ကန ်ေစျးများ ြမင်တ့က်လာြခငး် င် ့ေချးေင ွ

ရ ိရန ်အခက်အခဲတိ ့ င် ့ရငဆ်ိင် ကရသည်။  

 

အားလးံြခံ ကည့်မည်ဆလိ င ် အဆပိါ ိက်ခတ်မများသည် စားသးံမ၊ ရငး် းီြမ ပ် မံ င် ့ ကနသ်ွယ်မတိက့ိ အားနည်းေစ ပီး 

စီးပာွးေရးလပ်ငနး်များ င် ့သွငး်ကန် င် ့လပ်သား ေထာက်ပံ့မတိက့ိပါ ထခိကိ်ေစပါသည်။  

 

“ေမလ င် ့ ဇွနလ် တိတ့ွင ် ကးသနး်သွားလာမ ြပနလ်ည်ေကာငး်မွနလ်ာြခငး် နဲ ့ ေထာက်ပ့ံပိေ့ဆာငေ်ရးဆိငရ်ာ ကန်သ့တ်ချက်များ 

ေြဖေလျာ့ြခငး် တိ ့ြဖင် ့ အချိ ဧရိယာများမာ တည် ငမိ်လာေတာ့မယ့် ေ ေြပးလကဏာများ ြမငခ်ဲ့ရေသာ်လည်း စီးပွားေရးလပ်ငနး် 

တစ်ခလံးအေနြဖင်မ့ အလွနအ်မငး် အားနည်းေနဆ ဲ ြဖစ် ပီး ကိဗစ်-၁၉ ကးစက်ြပန် ့ ံမ့ တးိပွားလာသည်အ့တွက် ဇလိငလ်ေနာက်ပိငး် 

စီးပာွးေရးအေနြဖင် ့ ဆက်လက် ကျံ သွား ငိပ်ါတယ်” ဟ ကမာ့ဘဏ်၏ ြမန်မာ ငိင်ဆံငိရ်ာ စီးပွားေရး ပညာ င ် ကငမ်် အလန် 

အကဒ်ဝ်ပ် ကေြပာ ကားခဲ့သည်။   

 

လတ်တေလာ ရငဆ်ငိေ်နရသည် ့ ကိဗစ် - ၁၉ တတိယလိငး် သည် အထးသြဖင် ့ ေကာငး်မွနစ်ွာ တန် ့ြပနေ်ဆာငရွ်က် ငိမ်ည် ့

ြပည်သက့ျနး်မာေရး စနစ် ခိငခ်ငိမ်ာမာ မ ိေသာ အေြခအေနတွင ် လအ့သက်များ၊ သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လပ်ငနး်များ င် ့

စီးပာွးေရးတိက့ိ ချက်ြခငး်လက်ငငး် ခိမ်းေြခာက်ေနပါသည်။ စစ်ေဆးအတည်ြပ နး် နည်းပါးေနေသးေသာ်လည်း 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးသည့် လနာအေရအတွက်တွင ်အတည်ြပ လနာေတွ ိမ ြမင်မ့ားလွနး်သည့်အတွက် လထအ ကား ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန် ့ 

ကးစက် ြပန် ့ ံေ့နေ ကာငး် နြ်ပေနသည်။ ကးစက်ြပန်ပ့ွားမကိ တားဆးီရန ်ကန်သ့တ်ချက်များ င် ့ ကိ တငက်ာကွယ်သည် ့အြပ အမများ 

ေပါငး်စပ်လိက်ပါက ယငး်သည် ြမနမ်ာစ့ီးပွားေရးအတွက် ဆတိး စိနေ်ခ မများ ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။  

 

ကာလ ည် စးီပွားေရး ေမ ာ်မနး်ချက်အေနြဖင်ဆ့ရိလ င ်  မ ကာေသးခငက် ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည် ့ အေ ကာငး်ြခငး်ရာများသည် ဆယ်စ စ် 

တစ်ခစာ ကိ းပမ်းခဲ့ေသာ တိးတက်မများက ိပျက်စီးသွားေစ ငိသ်ည်။ အရငး်အ းီများ၊ လသားရငး်ြမစ် င် ့ကနထ်တ်လပ်စွမး်အားတိ ့ 

အေပ  သသိာထင် ားစွာ ထိခကိ်ြခငး်ေ ကာင် ့ စီးပွားေရး လပ်ကိင် ငိမ်ည့် ပတ်ဝနး်ကျငအ်ခငး်အကျငး်အေပ  သက်ေရာက်မကိ 

အနာဂါတ် စ်ေပါငး်များစွာအထ ိဆက်လက်ရငဆ်ိငေ်ြဖ ငး် ရဖွယ် ိပါသည်။ 
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