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ပြန်ြ ာ့စ ်းြ  ်းရ ်းသည ်ထလိ ယရှ်လ ယ ်အကဆဲတရ်နပြ ်း  

ပြြုပြငရ်ပြ င််းလြဲှုြျ ်း ရန ကရ် က င််း ပြန်လညှာ့ရ်နသညာ့အ်တ က ်စ ်းြ  ်းရ ်း ရြ  ်ြှန််းချက်ြှ  

အ ်းနည််းလျကရိှ်သည ် 

  

 န်ကနု် ၊ ၂၁ ဇူလိုင ် ၊ ၂၀၂၂ - မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ စ ီးပွာီးရ ီးသည် မပည်တွငီ်းနငှ့်် မပည်ပ ဖ အာီးြ ာီးရ  ာင့်် ယခငန်စ်ှတွင ် သ သ သာသာ 

  ံ ျုံ့သွာီးခ ့်ပပ ီးရနာ ် မပနလ်ည်နာလနထ်ူရ ီး ရနာှင့်ရ်နီှးလ  ်ရှ သည်။ စ ီးပွာီးရ ီး မပနလ်ည်ဥ ီးရြာ့်လာြှု သ သ သာသာ ြရှ ရသာရ  ာင့်် 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၏ ဂ  ဒ ပ သည် ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှတွင ် ရှ ခ ့်သည့််နှုနီ်းနငှ့် ် နှု ငီ်းယှဥ်ြည်ဆ ိုပါ  ၁၃  ာခ ိုငန်ှုနီ်း ဆ ်လ ် န ြ့််  ရနြည် မဖစ်ပပ ီး 

လိုပ်ငနီ်းြ ာီးနငှ့် ် နာလနထ်ရူ ီးရဆာင ွ် ်ခ  ်ြ ာီးအာီး သ သ သာသာ အရနာှင့်အ်ယှ ် မဖစ်ရစသည်။ ယရန ့်ထိုတ်မပနသ်ည့်် 

 ြ္ာ့်ဘဏ၏် မြနြ်ာ့်စ ီးပွာီးရ ီး ရစာင့််  ည့််ရလ့်လာြှု အစ  ငခ်ံစာအ  ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှတွင ် လူဦီးရ  ၄၀  ာခ ိုငန်ှုနီ်းသည် ဆငီ်း  နြ်ွီးပါီးြှု 

ြ ဥ်ီးရအာ ်တွင ် ရ ာ ်ရှ ရန ာ ဆယ်စိုနစ်ှတစ်ခိုစာ က   ီးပြ်ီးြှုမဖစ်သည့်် ဆငီ်း  ြှု ရလ ာ့်  ရ ီး ရဆာင ွ် ်ခ  ်ြ ာီး 

ရနာ ်မပနလ်ှည့််လ  ်ရှ သည်။  

 

မြနြ်ာ့်စ ီးပွာီးရ ီးသည် ြနစ်ှ  ၁၈  ာခ ိုငန်ှုနီ်း   ံ ျုံ့သွာီးပပ ီးရနာ ် ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ စ ်တငဘ်ာလတွင ်အဆံိုီးသတ်သည့်် ဘဏ္ဍာရ ီးနစ်ှတွင ်၃ 

 ာခ ိုငန်ှုနီ်းခန် ့်သ ို ့် ရ ာ ်လာြည်ဟို ခန် ့်ြှနီ်းသည်။ အာီးနည်ီးရသာ စ ီးပွာီးရ ီး လိုပ်ရဆာငြ်ှုြ ာီး  မြနြ်ာ့်စ ီးပွာီးရ ီးအရနမဖင့်် 

  ယ်မပန် ့်လှရသာ အခ ်အခ အတာီးအဆ ီးြ ာီး  ငဆ် ိုငရ်န ရ  ာငီ်း ရဖာ်မပရနသည်။ ယငီ်းတ ို ့်တွင ် ယူ   နီ်းစစ်ပွ ၏ 

ရ ို ်ခတ်ြှုတစ်စ တ်တပ ိုငီ်းမဖစ်ရသာ မပည်ပသွငီ်း ိုန ်သွငီ်းအာီးစိုြ ာီး နငှ့်် အသံိုီးအရဆာငပ်စစည်ီးြ ာီး ရစ ီးမြင့််တ ်လာမခငီ်း၊ မပည်တွငီ်း 

ပဋ ပ ခ ပ ိုြ ို ဆ ိုီး ွာီး မပငီ်းထနလ်ာမခငီ်း၊  လျှပ်စစ်ဓါတ်အာီးမပတ်ရတာ ်ြှုြ ာီး၊ သယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ် ီးနငှ့်် ဘဏ္ဍာရ ီး ဏ္ဍ အခ ်အခ ြ ာီး 

ဆ ်လ ်တည်ရှ ရနမခငီ်းတ ို ့် ပါဝငသ်ည်။ လတ်တရလာအတွငီ်း ထိုတ်မပနသ်ည့်် ြူဝါဒအရမပာငီ်းအလ ြ ာီး လည်ီး 

စ ီးပွာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီးအာီး စ နရ်ခေါ်ြှုြ ာီး ပ ိုြ ို မဖစ်ရပေါ်ရစသည်။ ဝနပ် ရစရသာ  ိုနသ်ွယ်လ ိုငစ်င ်  န် ့်သတ်ခ  ်ြ ာီး၊ 

န ိုငင်မံခာီးရငရွ  ီးလ လှယ်ြှုနှုနီ်း   နီ်းရှငထ်ာီးြှု  ို ဖ  ်သ ြ်ီးလ ို ်မခငီ်း နငှ့်် န ိုငင်မံခာီးရငြွ ာီး  ို ြမဖစ်ြရန မြနြ်ာ  ပ်ရငအွမဖစ် 

ရမပာငီ်းလ  ြည်ဟူရသာ စည်ီး ြ်ီး သတ်ြှတ်လ ို ်မခငီ်းတ ို ့်ရ  ာင့်် အဓ   မပည်ပသွငီ်း ိုန ် သွငီ်းအာီးစိုြ ာီး 

ရနာှင့််ရနီှးမပတ်ရတာ ်သွာီးရစ ာ မပည်ပပ ို ့် ိုနသ်ြာီးြ ာီးအာီး အခ ်အခ ရတွျုံ့ရစခ ့်သည်။ လတ်တရလာ ထိုတ်မပနရ်သာ 

 န် ့်သတ်ခ  ်ြ ာီးအာီး ရမဖရလ ာ့်ရပီးမခငီ်း၊ ရမဖရလ ာ့်ရပီးြှုြ ာီးအာီး တဖန ် မပနလ်ည် ရိုပ်သ ြ်ီးမခငီ်း စသမဖင့်် ြူဝါဒ ညွှန ် ာီးခ  ် 

အသစ် အသစ်ြ ာီး အလျှငအ်မြန ်ခ ြှတ်ရနမခငီ်း တ ို ့်ရ  ာင့်် စ ီးပွာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်း လိုပ်  ိုင ်ာတွင ်ြရ  ာြှုြ ာီးမြင့််တ ်လာရနသည်။  

 

“မြနြ်ာန ိုငင်အံရနန ့် ြနစ်ှ   ြ္ာရပေါ်ြှာ အဆ ိုီး ွာီးဆံိုီး စ ီးပွာီးရ ီး   ံ ျုံ့ ြှု  ို  ငဆ် ိုငခ် ့် ပပ ီး ဒ နစ်ှြှာလည်ီး စ ီးပွာီးရ ီး ရဆာင ွ် ် ာြှာ 

အခ ်အခ ရတွ ဆ ်လ ်ရှ ရနတ ့်အတွ ် အမခာီးန ိုငင်ရံတွန ့်ယှဥ်ြယ်ဆ ို င ် စ ီးပွာီးရ ီး မပနလ်ည် နာလနထ်ူြှုြှာ ြ ာီးစွာ 

ရနာ ်  ရနတာ  ို ရလ့်လာရတွျုံ့ ရှ  ပါတယ်။” ဟို ကြ္ ာ့ဘဏ်၏ ပြန်ြ ၊ ကရြ္ ဒ ်းယ ်းနငှာ့ ်လ အိ ုနိငုင်ဆံိငု ်  ဌ ရနကိုယစ် ်းလယှ ်

ြ   ယြ်ရှ ြန်  ရမပာ  ာီးခ ့်သည်။”အ ြ်ရထာငစ်ိုဝငရ်င ွ ရလ ာ့်နည်ီးလာမခငီ်း၊ စာီးနပ်   ခာဖူလံိုရ ီး အတွ ် ခိုသာခံသာရစြယ့်် 



နည်ီးလြ်ီးရတွ နည်ီးလာမခငီ်း၊ မပည်တွငီ်း ပဋ ပ ခရတွ ဆ ်လ ်မဖစ်ပွာီးရနတာရ  ာင့် ် ပ ိုြ ို ဆငီ်း  လာမခငီ်း ဆ ိုတ ့် 

အရ  ာငီ်းအခ  ်ရတွ  မြနြ်ာန ိုငင် ံမပည်သူမပည်သာီးရတွ  ့်   ံ့်  ံ့်ခံ  ငဆ် ိုငန် ိုငြ်ှုစွြ်ီးအာီး  ို ဆ ်လ ် စ နရ်ခေါ်ရနပါလ ြ့််ြယ်။ “  

 

စ ီးပွာီးရ ီး ဏ္ဍတစ်ခိုလံိုီးတွင ် စ နရ်ခေါ်ြှုြ ာီးမဖင့် ် မပည့််န ှ်ရနရသာ်လည်ီး  ဏ္ဍအခ   ျုံ့တွင ် လွနခ် ့်သည့်် ၁၂ လအတွငီ်း တည်ပင ြ်ြှု 

လြ်ီးစရပေါ် ရ ာ ်ရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ည်သ ်ဝငြ်ှုရှ လာသည်  ို မြငရ်တွျုံ့ သည့််အတွ ် ယခိုနစ်ှအတွ ် စ ီးပွာီးရ ီးတ ိုီးတ ်ြှုသည် 

ြရမပာပရလာ ်သည့်် အနည်ီးငယ်ရသာနှုနီ်းမဖင့် ် သွာီးရနသည်ဟို ခန် ့်ြှနီ်းသည်။ စစ်တြ်ီးရ ာ ်ယူ ာတွင ် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ထ ် ယခို 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှတွင ် ၎ငီ်းတ ို ့် ပ ိုြ ို လိုပ်ရဆာငရ်န   ရ  ာငီ်း အစ  ငခ်ံသည့်် စ ီးပွာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းအခ   ျုံ့ ရှ သည်။ အထီူးသမဖင့်် 

 ိုနထ်ိုတ်လိုပ်ရ ီး ဏ္ဍ နငှ့်် မပည်ပပ ို ့် ိုနထ်ိုတ် ိုနြ် ာီး မပနလ်ည် လှုပ်ရှာီးြှု ရှ လာသည်။  ာလ  ာရှည်  ပ်ဆ ိုငီ်းခ ့် သည့်် စ ြံ  နီ်းြ ာီး 

မပနလ်ည် စတငလ်ာရသာရ  ာင့်် ရဆာ ်လိုပ်ရ ီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီး မပနလ်ည် ထရူထာငလ်ာခ ့်သည်။ လိုပ်ငနီ်းခွင ် လှုပ်ရှာီးသွာီးလာြှု 

မြင့််တ ်လာမခငီ်း၊ လ ်လ ဆ ိုငက်  ီးြ ာီး နငှ့်် သယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ် ီးဂ တ်ြ ာီးရ  ာင့်် လိုပ်ငနီ်းြ ာီး မပနလ်ည်သ ်ဝင ် လှုပ်ရှာီးလာခ ့် 

ရသာ်လည်ီး ဝယ်ယူသံိုီးစွ န ိုငြ်ှုဆ ိုင ်ာ ညွှနီ်း  နီ်းြ ာီးြှာြူ အာီးနည်ီးရနဆ မဖစ်သည်။  

 

“အခ ်အခ  အတာီးအဆ ီးရတွ က  ီးြာီးရနတာ  ို ရတွျုံ့ ရှ  ရပြယ့်် လွနခ် ့်တ ့်  ၁၂ လအတွငီ်း ရန ာအခ   ျုံ့ ြှာ စ ီးပွာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းရတွ 

မပနလ်ည် စတင ် အသ ်၀ငလ်ာတာ  ို   ည့််ြယ်ဆ ို င ် မြနြ်ာ့်စ ီးပွာီးရ ီး လိုပ်ငနီ်းရတွ  ့်   ံ့်  ံ့်ခ ံ ရှငသ်နရ်  ာ်မဖတ်န ိုငစွ်ြ်ီး  ို  

မြငန် ိုငပ်ါတယ်။” ဟို ကြ္ ာ့ဘဏ်၏ ပြန်ြ နိငုင်ဆံိငု ်  အကက ်းတန််း စ ်းြ  ်းရ ်းြည ရှင ် ကငြ်် အဒဝ်ဒက် ရပြ သည်။ “ဒါရပြယ့်် 

စ ်ြှုလိုပ်ငနီ်းရတွ  မပည်တွငီ်းဝယ်လ ိုအာီး  ို ြှ ခ ိုရန တ ့်အတွ ် အ ြ်ရထာငစ်ိုဝငရ်င ွ ရလ ာ့်  လာမခငီ်းန ့်  ိုနရ်စ ီးနှုနီ်း 

က  ီးမြင့််လာမခငီ်း စတ ့်စ နရ်ခေါ်ြှုရတွ  ို  ငဆ် ိုငရ်န တ ့်အမပင ် စ ို ်ပ   ီးရ ီးထိုတ် ိုနြ် ာီးြှာလည်ီး သွငီ်းအာီးစိုရစ ီးနှုနီ်းြ ာီး၊ 

သယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ် ီး အခ ်အခ  န ့် ဆ ်လ ်မဖစ်ပွာီးရနတ ့် ပဋ ပ ခတ ို ့်  ့် ဒဏ ် ို ခါီးစည်ီးခံရန ဆ မဖစ်ပါတယ်”။ 

 

ရငရွ  ီးရဖာငီ်းပွြှုနှုနီ်း ထ ိုီးတ ်သွာီးမခငီ်း  စ ီးပွာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းအာီးလံိုီး  ို ထ ခ ို ်ရစခ ့်သည်။ ရနာ ်ဆံိုီး ရှ သည့်် 

အခ  ်အလ ်ြ ာီးအ  ြတ်လတွင ်CPI ရငရွ  ီးရဖာငီ်းပွနှုနီ်း ၁၇.၃  ာခ ိုငန်ှုနီ်း (yoy) ရှ ခ ့်သည်။  ြ္ာ့်ရ နရံစ ီးနှုနီ်း မြင့််တ ်လာြှု  

မပည်တွငီ်း ရလာငစ်ာဆ ရစ ီးနှုနီ်းနငှ့်် သယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ် ီး  ိုန ် စ  တ်ြ ာီး မြင့််တ ်လာရစသ  ့်သ ို ့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အာီး 

မပတ်ရတာ ်ြှုြ ာီးရ  ာင့်် ဒ ဇယ် ြ ီးစ ်ြ ာီး အသံိုီးမပ  သည့််  ိုန ် စ  တ်  ထပ်ရလာငီ်းဖ အာီးမဖစ်ရစခ ့်သည်။ မြနြ်ာ  ပ်ရင ွ

တနဖ် ိုီး   ဆငီ်းလာမခငီ်း၊ သွငီ်းအာီးစို ွငီ်းဆ ် မပတ်ရတာ ်မခငီ်း နငှ့်် သယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ် ီးစ  တ်မြင့််တ ်လာမခငီ်းတ ို ့်ရ  ာင့်် 

မပည်ပသွငီ်း ိုန ်သွငီ်းအာီးစို အြ   ီးအစာီးအာီးလံိုီး ရစ ီးမြင့််တ ်သွာီး ာ ပင ် ို ပင ်အမြတ်အစွနီ်းနည်ီးပါီးြှု  ို ထပ်ြံဖ စ ီးရနခ ့်သည်။ 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှတွင ်၃  ာခ ိုငန်ှုနီ်းတ ိုီးတ ်လာြည်ဟို ခန် ့်ြှနီ်းထာီးရသာ်လည်ီး အဆ ိုပါရြျှာ်ြှနီ်းခ  ်ြှာ အာီးနည်ီးရနဆ မဖစ်ပပ ီး က  ီးြာီးရသာ 

ထ ခ ို ်န ိုငရ်မခ ရဘီးအနတ ာယ်ြ ာီး ရှ ရနရသီးသည်။  ာလတ ိုြှ  ာလလတ် အထ  မပည်တွငီ်း အစာီးအစာ ၊ ရလာငစ်ာဆ  နငှ့်် အမခာီးရသာ 

မပည်ပသွငီ်း ိုန ် သွငီ်းအာီးစို ရစ ီးနှုနီ်းြ ာီး ဆ ်လ ်မြင့််တ ်န ိုငရ်မခ ရှ ရသာရ  ာင့််  ိုနထ်ိုတ်လိုပ်ြှု နငှ့်် သံိုီးစွ န ိုငြ်ှု  ို 

အဟန် ့်အတာီးမဖစ်ရစလ ြ့််ြည်။ လ ်  နရ်ငရွပီးရခ ြှု အရမခအရနြ ာီးနငှ့်် ပတ်သ ်၍ စ ိုီး  ြ်ပူပနြ်ှုြ ာီး ဆ ်လ ် က  ီးထာွီးရနပပ ီး 

အရြ   နရ်ဒေါ်လာ မပတ်ရတာ ်ြှုရ  ာင့်် ရလာငစ်ာဆ အပါအဝင ် ြ ာီးစွာရသာ သွငီ်း ိုနအ်ြ   ီးအစာီးြ ာီး  ို အ န် ့်အသတ် 

မဖစ်ရစသည်။  န ိုငင်၏ံ ရန ာအရတာ်ြ ာီးြ ာီးတွင ် ပဋ ပ ခြ ာီး မပန် ့်နှံ ့်က  ီးထာွီးလာမခငီ်း   ိုနထ်ိုတ်လိုပ်ငနီ်းြ ာီး  ို ဆ ်လ ် 

အတာီးအဆ ီးမဖစ်ရစြည် မဖစ်သည်။ အ    ီးဆ ်အရနမဖင့််  ာလတ ိုတွင ်   ိုဗစ်-၁၉ ြတ ိုငခ်င ် စ ီးပွာီးရ ီး အရမခအရနသ ို ့် 

မပနလ်ည်ရ ာ ်ရှ  န ် လတ်တရလာအ ရမခအရနတွင ် အလှြ်ီး ရဝီးရနဆ မဖစ်သည် ။ ယငီ်းအခ  ်သည်   န ် အရရှ ျုံ့အာရှ နငှ့်် 

ပစ ဖ တ်ရဒသတွငီ်း န ိုငင်ြံ ာီးနငှ့်် ဖ လာဆန် ့်  ငမ်ဖစ်ရနသည်။ ရဒသတွငီ်းန ိုငင်ကံ  ီးြ ာီး အာီးလံိုီးတွင ်GDP သည် ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှအဆင့််ထ ် 

ရ  ာ်လွနရ် ာ ်ရှ ပပ ီး သ ို ့်ြဟိုတ် ၂၀၂၃ တွင ်ရ ာ ်ရှ ြည်ဟို ခန် ့်ြှနီ်းထာီးသည်။  

 



လတ်တရလာ ြူဝါဒ အရမပာငီ်းအလ ြ ာီးရ  ာင့်် တ ိုီးတ ်ြှု အလာီးအလာရနာှင့််ရနီှးရစမခငီ်း၊ ြ ်ခရ ိုစ ီးပွာီးရ ီး တည်ပင ြ်ြှု  ို 

ဆ ိုီး ွာီးရစမခငီ်း နငှ့််  ငီ်းမြစ်ြ ာီး ထ ရ ာ ်စွာခွ ရဝအသံိုီးမပ ြှု  ို အာီးနည်ီးရစမခငီ်းတ ို ့်မဖစ်ရစ ာ  ာလရှည် ထ ခ ို ်ြှု 

မဖစ်န ိုငဖ်ွယ်ရှ သည်။  ိုနသ်ွယ်ြှုနငှ့်် န ိုငင်မံခာီးရငရွ  ီးလ လှယ်ြှု ဆ ိုင ်ာ  န် ့်သတ်ခ  ်ြ ာီး  ယခင ် ိုနသ်ွယ်ြှု ရမဖရလ ာ့်ရပီးခ ့်မခငီ်း 

နငှ့်် န ိုငင်မံခာီးရငလွ လှယ်ြှု စနစ်ြ ာီး  ို မပနလ်ည် တငီ်း  ပ်လ ို ်မခငီ်းမဖစ်သည်။ သွငီ်း ိုနအ်စာီးထ ိုီးမခငီ်းနငှ့််   ိုယ့််အာီး  ိုယ်  ိုီး 

မပည်တွငီ်းဖူလံိုြှု  ို အတငီ်းသွပ်သွငီ်းအာီးရပီးမခငီ်းရ  ာင့်် ဆယ်စိုနစ်ှတစ်ခိုစာ မြနြ်ာ့်စ ီးပွာီးရ ီး တ ိုီးတ ်ြှု၏ အာီးရ ာငီ်းရြာငီ်းသန ်

တွနီ်းအာီးြ ာီးမဖစ်ခ ့်ရသာ ပွင့််လငီ်းြှု ၊ ရမဖရလ ာ့်ြှုတ ို ့်  ို ရမပာငီ်းမပနလ်ှနပ်စ်လ ို ်မခငီ်းသာမဖစ်သည်။ အဆ ိုပါ ြူဝါဒ 

အရမပာငီ်းအလ ြ ာီးသည် အာဏာပ ိုငြ် ာီးအရနမဖင့်် စ ီးပွာီးရ ီးတွင ်  ငီ်းမြစ်ြ ာီး ရန ာခ ထာီးြှု  ို က  ီးစွာထ နီ်းခ  ပ်ခွင့််  ရနရစ ာ 

ယငီ်းရ  ာင့်် အခ   ျုံ့အတွ ် အ    ီးရ  ီးဇူီးရှ န ိုငြ်ည် မဖစ်ရသာ်လည်ီး စ ီးပွာီးရ ီး  ငီ်းမြစ်ြ ာီး  ို ထ ရ ာ ်စွာ အသံိုီးမပ န ိုငြ်ည့်် 

ရန ာြ ာီးြှ လံိုီးဝရသွဖည်သွာီးရစန ိုငသ်ည်။ မြနြ်ာ့်စ ီးပွာီးရ ီး သြ ိုငီ်းရ  ာငီ်း သငခ်နီ်းစာြ ာီးအ  အဆ ိုပါပံိုစံအတ ိုငီ်း 

ဆ ်လ ်သွာီးရနဦီးြည်ဆ ိုပါ   ငီ်းနှ ီးမြ ပ်နှသံူြ ာီး၏ ယံို  ည်စ တ်ခ ြှု အာီးနည်ီးရနဦီးြည်မဖစ်ပပ ီး စ ီးပွာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်း 

ပတ်ဝနီ်း  င ် ို ဆ ်လ ်ထ ခ ို ်ရစြည်မဖစ် ာ မြနြ်ာ့်စ ီးပွာီးရ ီး တ ိုီးတ ်ြှု အလာီးအလာြ ာီးအာီး  ာလရှည်  ာ 

အတာီးအဆ ီးမဖစ်ရစရတာ့်ြည်မဖစ်သည်။ 
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