
သြဂုတ်လတွင် တတွ့ရှိခဲ့ြည့် အနည်းငယ် ပြန်လည် 
ထူတထာင်လာနိုင်မှုများ တြျာက်ကွယ်ြွားြါြည်။ 
သြဂုတ်လကထက် အလုြ်နားထားရြည့် အိမ်တထာင်စု 
များ၏ အဓိကလုြ်ြားများ ြိုမိုများပြားလာပြီး ရရှိြည့် 
ဝင်တငွလည်း ြိုမိုနည်းြါးြွားြါြည်။ စားနြ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှု 
အတပခအတနြည် ဆိုးရွားလာပြီး အိမ်တထာင်စုများတွင ်
စီမံခန့်ခွဲတပဖရှင်းတကျာ်လွှားရန် နည်းလမ်းများ 
ကုန်ခမ်းတနပြီ ပဖစ်ြါြည်။ 

ြျမ်းမျှအားပဖင့် လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှု တအာက်ဆုံးအုြ်စုမှ 
အိမ်တထာင်စုများနှင့် အကူအညီလိုအြ်တနတြာ 
အိမ်တထာင်စုများြည် အစိုးရ၏ စားနြ်ရိက္ခာနှင့် 
တငွတသကးတထာက်ြံ့မှု အကူအညီများကို ြိုမိုရရှိခံစား 
သကရြါြည်။ 

မြန်	ြာနိုင်ငံ	 ကိုဗစ်-၁၉	 စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှုအစီအစဉ်အရ	 ဧပြီေနှင့်	 စြေ	 
	အစစာြိုင်းတို့တွင်	 ဗိုင်းရြ်စ်	 ကူးစက်မြန့်ြွားြှု	 ထိန်းချုြ်စရး	 တင်းကျြ်စွာ	 

	 စောင်ရွက်ြှုြျား၏	 ြထြေင်းစကကာင့်	 မြင်းထန်စွာ	 ထိခိုက်ခဲ့ပြီးစနာက်	 စြေ	
စနှာင်းြိုင်းတွင်	 တမြည်းမြည်းချင်း	 မြန်ေည်စမြစေှော့စြးြှုြျားက	 ကြဂုတ်ေအတွင်းတွင်	
အေုြ်အကိုင်ရရှိြှု	 အစမခအစနကို	 အနည်းငယ်	 မြန်ေည်စကာင်းြွန်ောစစခဲ့ြါြည်။	
တစ်ချနိ်တည်းတွင် အစိုးရမှ တထာက်ြံ့ကူညီမှုများ တိုးပမှင့်ပြုလုြ်လာရာ ယခင်ကထက်ြို၍ 
သြဂုတ်လတွင် ြိုမိုများပြားတြာ အိမ်တထာင်စုများထံ အကူအညီများ တရာက်ရှိခဲ့ြါြည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉	 ကူးစက်ခံရြူအစရအတွက်ြည်	 ကြဂုတ်ေေယ်တွင်	 မြင့်တက်ောရာ	 စနအိြ်	
တွင်ြာ	 စနထိုင်ရန်	 တင်းကျြ်ြည့်	 အြိန့်ညွှန်ကကားချက်ြျားအား	 ရခိုင်မြည်နယ်အတွင်း	
ကြဂုတ်ေေယ်တွင်	 စတင်ထုတ်မြန်ခဲ့ပြီးြည့်စနာက်	 ရန်ကုန်တိုင်းစေြကကီးအတွင်းရှိ	
ပြိုနယ်ြျားအားေုံး	 (ကိုကိုးကျွန်းပြို့နယ်ြှေွဲ၍)	 နှင့်	 ြန္တစေးတိုင်းစေြကကီးအြါအဝင်	 နိုင်ငံ	
တစ်ဝှြ်းေုံးရှိ	 ပြို့နယ်အချ ို ့တွင်	 အေားတူစည်းကြ်းချက်ြျားကို	 စက်တင်ဘာေကုန်ြိုင်းြှ	
စ၍	 ထုတ်မြန်ခဲ့ြါြည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO) နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့က 
စတုတ္ထအကကိမ် တကာက်ယူခဲ့တြာစစ်တမ်းမှ အချက်အလက်များအရ သြဂုတ်လအတွင်းက 
အနည်းငယ်ပြန်လည် ထူတထာင်လာမှုများြည် အဆိုြါ အမိန့်ညွှန်သကားချက်အြစ်များ 
တသကာင့် ဆက်လက်တည်ပမဲနိုင်စွမ်း မရှိတသကာင်း တတွ့ရှိရြါြည်။ စတုတ္ထအကကိမ်စစ်တမ်းတွင် 
သြဂုတ်လက တပဖဆိုခဲ့ြူများထဲမှ တလးတယာက်တွင် ြုံးတယာက်ခန့်ကို ပြန်လည်တမးပမန်း 
နိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိတြာ တပဖဆိုြူများတနရာတွင် လူြစ်များကို အစားထိုးခဲ့ြါြည်။ 

ရန်ကုန်နှင့်	 ြန္တစေးြှ	 စီးြွားစရးအချက်အချာအကျေုံးစနရာြျား၌	 စနအိြ်တွင်ြာ	
စနထိုင်ရန်	အြိန့်ညွှန်ကကားချက်ြျား	ထုတ်မြန်၍	 ကကြ်ြတ်စောင်ရွက်ြှု၏	အကျ ိုးေက်ြည်	
အိြ်စထာင်စုြျား၏	 အေုြ်အကိုင်ြျားနှင့်	 ဝင်စငွြျား၏	 အစမခအစနတွင်	 ထင်ဟြ်	
စြါ်ေွင်ေျက်	 ရှိြါြည်။ ြထမလင်းမှ တပဖည်းပဖည်း ပြန်လည်ထူတထာင်လာမှုတသကာင့် 
သြဂုတ်လတွင် အလုြ်မလုြ်ရတြာ အိမ်တထာင်စုများ၏ အဓိကလုြ်ြားမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းြာ 
ရှိြါြည်။ ြို့တြာ် တအာက်တိုဘာလတွင် အိမ်တထာင်စုများ၏ အဓိကလုြ်ြားများ၏ ြုံးြုံ 
တစ်ြုံခန့်ြည် အလုြ်မလုြ်နိုင်သကဘဲ လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှု အဆင့်အားလုံးရှိအိမ်တထာင်စု 
များကို ထိခိုက်တစခဲ့ြါြည်။၁ ဝင်တငွနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အလုြ်လုြ်တနဆဲ လုြ်ြားများ၏ 
ထက်ဝက်နီးြါးြည် ဒုတိယလင်းမတိုင်မီကထက် ဝင်တငွြိုနည်းြွားြည်ဟု ဆိုြါြည်။ 
ြို့တြာ် လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုမှ အိမ်တထာင်စုများ၏ အဓိက 

လုြ်ြားများြည်လည်း အပခားအုြ်စုများအားလုံးနည်းတူ ထိခိုက်ခံရြါြည်။ အလုြ်အကိုင် 
အတပခအတန၊ ဝင်တငွအတနအထားနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အြွားအလာကန့်ြတ်မှုများတသကာင့် ထိခိုက် 
လွယ်မှုြိုများတြာ လက်လီနှင့် တစ်ကိုယ်တရ ဝန်တဆာင်မှုကဏ္ဍများမှ အိမ်တထာင်စုများ၏ 
အဓိကလုြ်ြားများြည် အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဝင်တငွတလျာ့နည်းမှုတို့ကို အထိအနာဆုံး 
ပဖစ်ခဲ့ြည်။ အိမ်တထာင်စုများြည် အကျြ်အတည်း၏ ရိုက်ခတ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲတပဖရှင်း 
တကျာ်လွှားရန်အတွက် အစားအစာနှင့် အစားအစာမဟုတ်တြာ အပခားအြုံးစရိတ်များကို 
တလျှာ့ချတနသကြပဖင့် ကုန်ြစ္စည်းနှင့် ဝန်တဆာင်မှုများအတွက် အိမ်တထာင်စုများ၏ ဝယ်လို 
အားများ ကျဆင်းြွားဖွယ်ရှိပခင်းကလည်း လက်လီတရာင်းဝယ်တရးလုြ်ငန်းများအတြါ် ထိခိုက် 
တစြည့် အတသကာင်းတစ်ခု ပဖစ်ြါြည်။ 

အိြ်စထာင်စုြျား၏	 စီးြွားစရးေုြ်ငန်းအြျားစုြည်	 ေက်ေက်ေုြ်ကိုင်စနကကေဲမြစ်	
စြာ်ေည်း	 ၎င်းတို့၏ဝင်စငွြျား	 ကျေင်းြွားြါြည်။ သြဂုတ်လအတွင်းတွင် အိမ်တထာင်စု 
များ၏ စီးြွားတရးလုြ်ငန်းများ၏ ထက်ဝက်တကျာ်က ဝင်တငွတလျာ့နည်းြွားြည်ဟု ဆိုခဲ့ပြီး 
တအာက်တိုဘာလ၌ အိမ်တထာင်စုစီးြွားတရးလုြ်ငန်းများ တလးခုတွင် ြုံးခုက ထိုြို့ဆိုြါြည်။  
သြဂုတ်လနှင့် တအာက်တိုဘာလအသကားတွင် ဝင်တငွတလျာ့နည်းြွားြည်ဟုဆိုတြာ 
အိမ်တထာင်စုအတရအတွက်ြည် လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် ထိြ်ဆုံးအုြ်စုမှာထက် 
တအာက်ဆံုးအုြ်စုတွင် ြုိနည်းြါြည်။ ြ့ုိတြာ် လူမှုဘဝဖူလံုပြည့်စံုမှုအဆင့်များအားလံုးတွင် 
ြိြာထင်ရှားြည့် ကွာပခားချက်များ မတတွ့ရြါ။ ထိန်းချုြ်ကန့်ြတ်ချက်များြည် ပမို့ပြ 
အချက်အချာ တနရာများတွင်ြာ ချမှတ်ထားပခင်းပဖစ်တြာတသကာင့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တတလး ပြင်ြရှိ 
စီးြွားတရးလုြ်ငန်းများလုြ်ကိုင်တြာ အိမ်တထာင်စုများအတြါ် ြက်တရာက်မှု ြိုနည်းြပဖင့် 
ဤရလဒ်မျ ိုး ထွက်တြါ်လာပခင်း ပဖစ်နိုင်ြါြည်။ 

အစစာြိုင်းက	 တစ်နိုင်ငံေုံးအတိုင်းအတာမြင့်	 စောင်ရွက်စြာ	 စရာဂါကူးစက်မြန့်ြွားြှု	
ထိန်းချုြ်စရး	 ကန့်ြတ်ချက်ြျား	 ချြှတ်ခဲ့စဉ်ကနှင့်	 ကွဲမြားစွာ	 စအာက်တိုဘာေတွင်	
စိုက်ြျ ိုးစရးေုြ်ကိုင်စြာ	 အိြ်စထာင်စုအြျားစုြည်	 ၎င်းတို့၏	 ေယ်ယာေုြ်ငန်းခွင်တွင်	
မြန်ေည်ေုြ်ကိုင်ခဲ့ကကစြာ်ေည်း	 ဝင်စငွြျားြှာ	 ကြဂုတ်ေကထက်	 ြိုနည်းြါြည်။ 
စိုက်ြျ ို းတရးလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်ြည့် အိမ်တထာင်စုများ၏ အဓိကလုြ်ြားများထဲတွင်၂ 
တအာက်တိုဘာလအတွင်း အလုြ်မလုြ်တြာ လုြ်ြားအတရအတွက်ြည် ြထမအကကိမ် 
အြွားအလာကန့်ြတ်ချက်များ လုြ်ခဲ့စဉ်ကထက် ြိုနည်းြါြည် (တအာက်တိုဘာလတွင် 
၂၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် တမလက ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း)။ ထို့ပြင် လယ်ယာလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်တြာ 

လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့်အလိုက် ခွဲထားတြာအုြ်စု 
များတွင် တအာက်ဆုံးအုြ်စုအတွင်းမှ အိမ်တထာင်စုများြည် 
ထိြ်ဆုံးအုြ်စုအတွင်းမှ အိမ်တထာင်စုများထက် ြို၍ 
ခက်ခဲြည့် အတပခအတနများနှင့် ကကုံတတွ့ရဟန်တူြါြည်။ 
တအာက်ဆုံးငါးစိတ်ြိုင်းမှ အိမ်တထာင်စုများြည် ထိြ်ဆုံး 
ငါးစိတ်ြိုင်းမှ အိမ်တထာင်စုများထက် ဝင်တငွတလျာ့နည်းမှု၊ 
စားနြ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုတို့ကို တတွ့ကကုံရနိုင်တပခ ြိုများပြီး 
တရရှည်တွင် အိမ်တထာင်စုများအတြါ် ဆိုးကျ ိုးပဖစ်တစနိုင်ြည့် 
စီမံခန့်ခွဲတပဖရှင်းတကျာ်လွှားမှုနည်းလမ်းများကို 
အြုံးပြုနိုင်တပခ ြိုများြါြည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉
စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု

မြန်ြာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉	စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု	(MYANMAR	COVID-19	MONITORING) ကို ပမန်မာနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO) ၏ အကူအညီ 
ပဖင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် ြာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ြုံးမှုအဖွဲ့ (POVERTY AND EQUITY GLOBAL PRACTICE)နှင့် တမခရို 
စီးြွားတရး၊ ကုန်ြွယ်တရးနှင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ြုံးမှုအဖွဲ့ (MACRO, TRADE AND INVESTMENT GLOBAL PRACTICE) 
တို့မှ အိမ်တထာင်စုများ၏ တနထိုင်မှုအတပခအတနနှင့် စီးြွားတရးလုြ်ငန်းများ၏ လုြ်တဆာင်ချက်များဆိုင်ရာ တနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များကို 
ြုံမှန်ြံ့ြိုးတြးနိုင်ရန် လစဉ်တကာက်ယူလျက်ရှိတြာ အိမ်တထာင်စုနှင့် စီးြွားတရးလုြ်ငန်း စစ်တမ်းတစ်ခုကို အတပခခံကာ တဆာင်ရွက်ထားပခင်းပဖစ်ြါ 
ြည်။ ထို့ပြင် လူမှုဖွံ့ပဖိုးတရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ြုံးမှုအဖွဲ့ (SOCIAL DEVELOPMENT GLOBAL PRACTICE) မှ ဦးတဆာင်တကာက်ယူတြာ 
ရြ်ရွာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်း ထည့်ြွင်းထားြါြည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ တစာင့်သကည့်တလ့လာမှုကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ 
ဖွံ့ပဖိုးမှုဌာန၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံပခားတရးနှင့် ကုန်ြွယ်တရးဌာနတို့မှ စုတြါင်းထည့်ဝင်တြာ စာရင်းအင်းစွမ်းရည်ပမှင့်တင်
တရးရန်ြုံတငွ (TRUST FUND FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING - TFSCBIII) မှ ကူညီြံ့ြိုးတြးပခင်း ပဖစ်ြါြည်။ သြစတသတးလျနိုင်ငံအစိုးရ၊ 
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံအစိုးရတို့မှလည်း ထြ်တဆာင်းြံ့ြိုးကူညီထားြါြည်။

အီးတမးလ် ➔ MYANMAR@WORLDBANK.ORG ➚၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်

စာတမ်းတို
အမှတ်(၈) 

ကြိမ်နှုန်းမြင့် အိမ်ထောင်စု 
စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ 

သတင်းအချက်အလက်များ 
စတုတ္ထအကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များအနှစ်ချုပ်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်မှ ၂၉ ရက်တန့အထိ

အဓိကသတင်းစကားများ
ဤစာတမ်းတိုတွင် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်/တိုင်းတဒြကကီးများအားလုံးမှ ကျြန်းတရွးချယ်ထားတြာ အိမ်တထာင်စုတြါင်း ၁,၅၀၀ အား ရှစ်ကကိမ်တိုင် စစ်တမ်း 
တကာက်ယူမည့် တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်စားပြုတြာ စစ်တမ်း၏ စတုတ္ထအကကိမ်မှ အဓိကတတွ့ရှိချက်များကို တင်ပြထားြါြည်။ ဤစစ်တမ်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ 
တအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်မှ ၂၉ ရက်အသကားတွင် တပဖဆိုြူများထံ မိနစ် ၂၀ သကာ ဖုန်းတခါ်ဆို၍ တမးပမန်းြည့်နည်းလမ်းပဖင့် တကာက်ယူြါြည်။ 
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၁		လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှု ငါးစိတ်ြိုင်းများအား တန်ဖိုးများ အစားထိုးတွက်ချက်ြည့် နည်းစနစ် (imputations) 
တစ်ခုထက်မကနှင့် အဆင့်လိုက်တွက်ချက်ြည့် regression များ အြုံးပြု၍ ခန့်မှန်းထားတြာ စုစုတြါင်းစားြုံးမှုပဖင့် 
တိုင်းတာပြီး consumption distribution တစ်ခုလုံးကို imputation များပဖင့် continuous interval ငါးခုအပဖစ် 
စိတ်ြိုင်းထားြါြည်။

၂	 ဤအိမ်တထာင်စုများထဲတွင် လယ်ယာလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်တြာ အိမ်တထာင်စုများ (ထွန်ယက်စိုက်ြျ ိုးပခင်း၊ 
ြီးနှံရိတ်ြိမ်းပခင်း၊ တမွးပမူတရးတိရစ္ဆာန်များ ြိုင်ဆိုင်ပခင်း ြို့မဟုတ် ငါး/ြုစွန်/ကဏန်းတမွးပမူတရးလုြ်ကိုင်ပခင်း)၊ 
လယ်ယာတပမပြင်ြ စိုက်ြျ ိုးတရးကို အတပခခံတြာ စီးြွားတရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်တြာ အိမ်တထာင်စုများနှင့် စိုက်ြျ ိုးတရး 
လုြ်ငန်းများတွင် လုြ်ခ/လခစား လုြ်ြားအပဖစ် လုြ်ကိုင်တြာ အိမ်တထာင်စုများြါဝင်ြါြည်။ ဤကိန်းရှင်ကို 
အိမ်တထာင်စုရှိ အဓိကလုြ်ြားအဆင့်တွင် တိုင်းတာြါြည်။ 

၃	 FAO (2020) တွင် ရှင်းလင်းတဖာ်ပြထားြကဲ့ြို့ စားနြ်ရိက္ခာမဖူလုံမှု အတတွ့အကကုံစတကး (food insecurity 
experience scale - FIES) ကို စံြတ်မှတ်ချက် ရှစ်ခုအား အြုံးပြု၍ ဖွင့်ဆိုြတ်မှတ်ြါြည်။ Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 2020. http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/en

၄	 တငွတသကးတထာက်ြံ့မှုဆိုင်ရာ အဆိုြါကိန်းဂဏန်းများြည် အုြ်ချုြ်တရးဆိုင်ရာ အရင်းအပမစ်များမှ ရရှိြည့် 
ကိန်းဂဏန်းများထက် နည်းတနတသကာင်း အစီရင်ခံစာတရးြားြူများမှ ြတိပြုမိြါြည်။ အစိုးရြည် ဇူလိုင်နှင့် 
သြဂုတ်လတွင် တငွတသကးတထာက်ြံ့မှုနှစ်ခု တြးအြ်၍ အိမ်တထာင်စုတြါင်း ၅.၄ ြန်းထံြို့ တရာက်ရှိရန်နှင့် 
စက်တင်ဘာလတွင် အိမ်တထာင်စု ၅.၆ ြန်းထံြို့ တရာက်ရှိရန် ြတ်မှတ်ထားြါြည်။ အနာဂတ်တွင် ဆက်လက် 
တဆာင်ရွက်မည့် စစ်တမ်းများတွင် အစိုးရ၏ လူမှုတရးတထာက်ြံ့ကူညီမှုများ၏ အကျ ိုးြက်တရာက်မှုများကို တစာင့်သကည့် 
တလ့လာရန်အတွက် ြိုမိုပြည့်စုံတြာ အချက်အလက်များ စုတဆာင်းနိုင်ရန် လူမှုကာကွယ်တစာင့်တရှာက်မှုဆိုင်ရာ 
အြိုင်းတစ်ြိုင်းကို ထြ်မံထည့်ြွင်းြွားမည်ပဖစ်ြည်။ 

အိမ်တထာင်စုများထဲတွင် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ြည် တအာက်တိုဘာလတွင် လယ်ယာလုြ်ငန်းကို 
ဆက်လက်လုြ်ကိုင်ပခင်း မရှိတတာ့ြါ။ လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုတွင် 
လယ်ယာလုြ်ငန်းကို ဆက်လက်လုြ်ကိုင်နိုင်ြည့် အိမ်တထာင်စုအတရအတွက်ြည် ထိြ်ဆုံး 
အုြ်စုထက် အနည်းငယ် ြိုများြါြည်။ ြို့တြာ် စိုက်ြျ ိုးတရးကဏ္ဍရှိ လုြ်ခ/လခစား 
အတနပဖင့်ရရှိြည့် စိုက်ြျ ိုးတရးလုြ်ငန်းများနှင့် စိုက်ြျ ိုးတရးအတပခခံ လယ်ယာစီးြွားတရး 
လုြ်ငန်းများတွင် လုြ်ကိုင်ပခင်းြါဝင်ြည့် အလုြ်အကိုင်များကိုသကည့်လျှင်မူ လူမှုဘဝ 
ဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုတွင် အလုြ်လက်မဲ့ပဖစ်တနတြာ အိမ်တထာင်စုများ၏ 
အဓိကလုြ်ြားအတရအတွက် (၂၇ ရာခိုင်နှုန်း) ြည် ထိြ်ဆုံးအုြ်စု (၁၆ ရာခိုင်နှုန်း) ထက် 
ြိုများြါြည်။ ဆင်းရဲနွမ်းြါးတြာ စိုက်ြျ ိုးတရး လုြ်ကိုင်ြည့် အိမ်တထာင်စုများထဲတွင် 
ကျြန်းစိုက်ြျ ိုးတရးလုြ်ြားအပဖစ် လုြ်ကိုင်ြူ အချ ိုးအစားကကီးမားစွာ ြါဝင်တနြည်ပဖစ်ရာ 
ထိုလုြ်ြားများြည် ယခုဒုတိယလင်း ကန့်ြတ်ချက်များအတွင်း အလုြ်ရှိြည့် တနရာ 
များြို့ အလွယ်တကူ ြွားတရာက်နိုင်ပခင်း မရှိခဲ့ြါ။ လယ်ယာလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်တြာ 
အိမ်တထာင်စုများြည် လယ်ယာလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်ပခင်းကို ရြ်တန့်ရပခင်း၏ အဓိက 
အတသကာင်းရင်းများမှာ ရာြီဥတုအတပခအတနများ (၃၃ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ကမ္ဘာ့ကြ်တရာဂါနှင့် 
စြ်လျဉ်းတြာ အြွားအလာကန့်ြတ်ချက်များတသကာင့် စိုက်ြျ ိုးထုတ်ကုန်များ တရာင်းချရန် 
ပဖစ်တစ၊ ထုတ်လုြ်မှုအတွက်လိုအြ်တြာ စိုက်ြျ ိုးတရးြွင်းအားစုများ ဝယ်ယူရန်ပဖစ်တစ 
တေးများြို့ လက်လှမ်းမီ ြွားတရာက်နိုင်မှုမရှိပခင်း (၁၅ ရာခိုင်နှုန်း) တို့တသကာင့် ပဖစ်ြါြည်။ 
တေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု ြျက်ပြားပခင်း (နယ်စြ်ကုန်ြွယ်တရး ကျဆင်းပခင်းနှင့် ရန်ကုန်နှင့် 
မန္တတလးရှိ တေးကကီးများ ြိတ်ထားပခင်း) နှင့် ရာြီဥတုအတပခအတနများတသကာင့် စိုက်ြျ ိုးတရး 
ကဏ္ဍတွင် လုြ်ကိုင်တနတြာ အိမ်တထာင်စုများ၏ အဓိကလုြ်ြား ထက်ဝက်တကျာ်ြည် 
တအာက်တိုဘာလတွင် သြဂုတ်လကထက် ြိုမိုနည်းြါးတြာ ဝင်တငွများကိုြာ ရရှိခဲ့သကြါြည်။ 

ကြဂုတ်ေနှင့်	စအာက်တိုဘာေအကကားတွင်	စားနြ်ရိက္ခာနှင့်	အာဟာရ	ြူေုံြှုအစမခအစနြည်	
ေျင်မြန်စွာ	 ကျေင်းောြါြည်။ အြင့်အတင့်ြှ	 မြင်းထန်စြာ	 စားနြ်ရိက္ခာြြူေုံြှုကို	
စတွ့ကကုံစနစြာ	 အိြ်စထာင်စုြျား၏	 ရာခိုင်နှုန်းြည်	 ၁၃	 ရာခိုင်နှုန်း	 တိုးောပြီး	 ေင်းရဲ	
နွြ်းြါးစြာ	အိြ်စထာင်စုြျားြှာ	အချ ိုးြညီြှေစွာ	 ြို၍	ထိခိုက်ခံစားရြါြည်။ သြဂုတ်လတွင် 
စားနြ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုကို တတွ့ကကုံခံစားရတြာ အိမ်တထာင်စုမှာ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပြီး 
တအာက်တိုဘာလတွင် ထိုကိန်းဂဏန်းြည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပဖစ်လာြါြည်။၃ အိမ်တထာင်စု 
များြည် စားြုံးရန် အစားအစာလုံတလာက်မှုမရှိမည်ကို ြူြန်တနရြည်ြာမက အများအပြား 
(၃၁ ရာခိုင်နှုန်း) ြည် ကျန်းမာတရးနှင့် မညီညွတ်တြာ အစာများကို စားြုံးတနသကြပဖင့် 
ယင်းြည် ကကီးထွားဖွံ့ပဖိုးမှု တနှးတကွးပခင်းနှင့် အာဟာရဓာတ်ချ ို ့တဲ့ပခင်းတို့ ပဖစ်နိုင်တပခကို 
တိုးြွားလာတစနိုင်ြါြည်။ တအာက်တိုဘာလတွင် လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံး 
အုြ်စုရှိ အိမ်တထာင်စုများြည် ထိုကိစ္စများ ကကုံတတွ့ရတသကာင်း တပဖဆိုနိုင်တပခ ြိုများြါြည်။ 
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတကာင်းြည်မှာ လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုရှိ အိမ်တထာင်စု 
များနငှ့ ်ထြိဆ်ုံးအြုစ်ရုှအိမိတ်ထာငစ်မုျားအသကား ကွာဟချကမ်ှာ ြိ၍ု ကကီးမားလာပခင်း ပဖစြ်ါြည။်  
စားနြ်ရိက္ခာဖူလုံမှု မရှိြည့် အတိုင်းအတာများတွင် အကကီးမားဆုံး ကွာပခားချက်ြည် 
သြဂုတ်လတွင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းြာ ရှိတြာ်လည်း တအာက်တိုဘာလတွင် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလာြါြည်။ 

ကြ်စဘးေိုးကို	 ခုြာခံြာရှိစစရန်	 အိြ်စထာင်စုြျား	 အြုံးမြုစနြည့်	 စီြံခန့်ခွဲစမြရှင်း
စကျာ်ေွှားရန်	 နည်းေြ်းြျားြည်	 အန္တရာယ်ရှိပြီး	 စရရှည်အြုံးမြုနိုင်ြည့်	 နည်းေြ်းြျား	
ြဟုတ်ြါ။ အိမ်တထာင်စုများ၏ ထက်ဝက်ခန့်ြည် တအာက်တိုဘာလတွင် အစားအစာ  
ြို့မဟုတ် အစားအစာ မဟုတ်တြာ အြုံးအတဆာင်များကို တလျှာ့ချြုံးစွဲခဲ့သကရာ လူအများ 
အလုြ်ပြန်လုြ်နိုင်ခဲ့သကြည့် သြဂုတ်လ (၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) ကထက် ြိြိြာြာ 
ြိုမိုဆိုးရွားလာတြာ အတပခအတနပဖစ်ြါြည်။ ထိုနည်းလမ်းများကို မှီခိုအားထားမှုြည် 
လူမှုဘဝ ဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုမှ အိမ်တထာင်စုများအသကားတွင် ထိြ်ဆုံး 
အုြ်စုကထက် ြိုများြပဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းြါးြူများအတွက် အတပခအတနများ ြိုမိုဆိုးရွား 
လာမှုကို ထြ်မံညွှန်ပြတနပခင်း ပဖစ်ြါြည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့ကြ်တရာဂါ စတင်ပဖစ်ြွားခဲ့ချနိ် 
တနာက်ြိုင်းတွင် အိမ်တထာင်စုများြည် တငွတရးတသကးတရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တငွတိုးတချးြူများ 
ြို့မဟုတ် မိြားစုများထံမှ တချးတငွအြစ်များ ရယူခဲ့သကြါြည်။ ြို၍ဆင်းရဲ နွမ်းြါးတြာ 
အိမ်တထာင်စုများက တချးတငွ ရယူမှုအတိုင်းအတာမှာ ြို၍ ကကီးမားြါြည်။ လူမှုဘဝဖူလုံ 
ပြည့်စုံမှုအဆင့် ထိြ်ဆုံးအုြ်စုမှ အိမ်တထာင်စုများြည် အပခားအိမ်တထာင်စုများထက် 
စုတဆာင်းထားတြာ တငွများကို အြုံးပြုနိုင်တပခ ြိုများြါြည်။ ြို့တြာ် တအာက်တိုဘာလတွင် 
လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုအတွင်းရှိ အိမ်တထာင်စုများ၏ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း 
ြည် စုတဆာင်းတငွများကို အြုံးပြုခဲ့သကြါြည်။ အတြကးများ ပြန်ဆြ်ရန် လိုအြ်မှု၊ 
စိုက်ြျ ိုးရာြီအြစ်အတွက် ြွင်းအားစုများတွင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန် လိုအြ်မှုနှင့် လက်ရှိအကျြ် 
အတည်း၏ ကာလရှည်သကာ ပဖစ်ြွားတနဦးမည့် အတပခအတနများြည် အိမ်တထာင်စုများကို 
အတြကးြံြရာအတွင်းြို့ တရာက်ရှိတအာင် တွန်းြို့နိုင်တပခ ရှိတနြါြည်။ 

ယခုအခါ	 မြန်ြာနိုင်ငံြည်	 စီးြွားစရးကျေင်းြှုအမြင်	 ကျန်းြာစရး	 အကျြ်အတည်းကိုြါ	
ရင်ေိုင်ောရပြီမြစ်ရာ	ယင်းြည်	အိြ်စထာင်စုြျားနှင့်	ေင်းရဲနွြ်းြါးစြာ	အိြ်စထာင်စုြျား၏	
ေူြှုဘဝြူေုံမြည့်စုံြှုအစြါ်	 ြို၍ြင်	 ကကီးြားစြာ	 ြိအားြျား	 ထြ်ြံကျစရာက်စစြါြည်။	
အိမ်တထာင်စုများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းတကျာ်က ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ြွားမှုကို တလျှာ့ချရန် 

နည်းလမ်းများအပဖစ် ြါးစြ်နှင့်နှာတခါင်းစည်းများ၊ လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်ပခင်း၊ လက်တဆး 
ပခင်းများ ပြုလုြ်ြည်ဟုဆိုတြာ်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လုံတလာက်တြာ အကွာအတဝးတွင် 
ခြ်ခွာခွာတနပခင်းကို ပြုလုြ်ြည်ဟု ဆိုတြာ အိမ်တထာင်စုမှာ ြိုနည်းြါြည်။ လူစုလူတဝးများကို 
တရှာင်ရှားြည်ဟု ဆိုတြာ အိမ်တထာင်စုမှာ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းတအာက်နှင့် စကားတပြာတြာအခါ 
ခြ်ခွာခွာတန၍တပြာတြာ အိမ်တထာင်စုမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းြာ ရှိြါြည်။ အဆိုြါ အမူအကျင့် 
များြည် လက်ြန့်တဆးရည်ြုံးစွဲမှုမှလွဲ၍ လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှု အဆင့်များအားလုံးရှိ 
အိမ်တထာင်စုများအသကား ကွာပခားမှုမရှိတြာ်လည်း ထိုအမူအကျင့်များကို ကျင့်ြုံးမှုနှုန်းများမှာ 
သြဂုတ်လတနာက်ြိုင်းတွင် ကျဆင်းြွားြါြည်။ ဤကျန်းမာတရးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်နှင့်အတူ 
ဝင်တငွနှင့် စားနြ်ရိက္ခာဖူလုံမှုအတပခအတန မတရရာမှုများြည် အိမ်တထာင်စုများ၏ စိတ်ဖိစီးမှု 
များကို တိုးြွားလာတစနိုင်တပခ ရှိြါြည်။ တအာက်တိုဘာလတွင် အိမ်တထာင်စုများ၏ ၆၄ 
ရာခိုင်နှုန်းခန့်က ၎င်းတို့ြည် တငွတရးတသကးတရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အတန်အြင့် ြို့မဟုတ် 
အလွန်စိတ်ြူြည်ဟု ဆိုြါြည်။ ယင်းြည် စိတ်ကျန်းမာတရးနှင့် အိမ်တထာင်စုအတွင်း 
ဆက်ဆံတရးများအတြါ် တရရှည်အကျ ိုးြက်တရာက်မှုများ ရှိလာနိုင်ြါြည်။ 

အိြ်စထာင်စုြျားြည်	 ကျန်းြာစရးဝန်စောင်ြှုြျားကို	 ေက်ေှြ်းြီအြုံးမြုနိုင်၍	 ကိုဗစ်-၁၉ 
နှင့်စြ်ေျဉ်းြည့်	 မြဿနာြျားကို	 စြာ်မြစမြာေိုမခင်း	 ြရှိကကစြာ်ေည်း	 မြန်ြာနိုင်ငံတွင်	
ကျန်းြာစရးမြဿနာ	တစ်စုံတစ်ရာရှိြည့်တိုင်	ကျန်းြာစရးစစာင့်စရှာက်ြှု	 ခံယူမခင်းြရှိြည့်	
နှုန်းြျားြည်	 အေွန်မြင့်ြားပြီး	 ဤကြ်စရာဂါက	 အိြ်စထာင်စုြျားအား	 ကျန်းြာစရး	
စစာင့်စရှာက်ြှု	 ခံယူေိုမခင်း	 ြရှိစအာင်	 ထြ်ြံမြုေုြ်နိုင်ြါြည်။ ြျမ်းမျှအားပဖင့် တအာက်တို 
ဘာလတွင် အိမ်တထာင်စုများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းြည် ကျန်းမာတရးဝန်တဆာင်မှုများ လိုအြ် 
ြည်ဟုဆိုပြီး အများစုက တဆးဝယ်ယူရန်အတွက် ပဖစ်ြည် (ကျန်းမာတရးတစာင့်တရှာက်မှု 
လိုအြ်တြာ အိမ်တထာင်စုများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း)။ ကျန်းမာတရးတစာင့်တရှာက်မှု လိုအြ်တြာ 
အိမ်တထာင်စုများ၏ တလးြုံတစ်ြုံခန့်ြည် အရွယ်တရာက်ြူများအတွက် တဆာင်ရွက်တြးတြာ 
ကျန်းမာတရး တစာင့်တရှာက်မှုများကို ခံယူသကပြီး ဤတနရာတွင်လည်း မည်ြည့်စိန်တခါ်မှုကိုမျှ 
တဖာ်ပြတပြာဆိုပခင်း မရှိသကြါ။ ြို့တြာ် ကြ်တရာဂါမပဖစ်ြွားမီကြင် တကျးလက်တဒြများရှိ 
ကျန်းမာတရးဌာနများနှင့် အပခားတြာ အတပခခံကျန်းမာတရးဝန်တဆာင်မှုတြးြည့် တနရာများ 
ြည် အရင်းအပမစ် ပြည့်စုံမှု မရှိတြာတသကာင့် အိမ်တထာင်စုများအတနပဖင့် တစာင့်တရှာက်မှု 
ခံယူလိုပခင်း မရှိသကတတာ့ပခင်း ပဖစ်နိုင်ြါြည်။ 

စကျာင်းြျား	 မြန်ြွင့်စြာအခါတွင်	 စကျာင်းအြ်နှံြှုနှုန်းြျား	 ကျေင်းြွားနိုင်စမခရှိစနြမြင့်	
ြညာစရးအတွက်ေည်း	 စိုးရိြ်စရာ	 မြစ်စနြါြည်။ အထူးြမြင့်	 ေင်းရဲနွြ်းြါးစြာ	
အိြ်စထာင်စုြျားြှ	 ကစေးြျားြည်	 စကျာင်းြျား	 ြိတ်ထားြည့်စနာက်ြိုင်း	 ြညာြင်ယူ	
စေ့ောရန်	 ြံ့ြိုးြှုြျား	 ရရှိနိုင်စမခ	 ြိုနည်းြမြင့်	 ၎င်းတို့၏	 ြညာစရးြှာ	 ြို၍	 ထိခိုက်နိုင်	
ြါြည်။ တကျာင်းများြိတ်ထားြည်မှာ ခုနစ်လတကျာ်ခဲ့ပြီ ပဖစ်ပြီး အချနိ်တိုအတွင်း ပြန်လည် 
ဖွင့်လှစ်နိုင်ြည့် အလားအလာမှာလည်း အလွန်နည်းြါြည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တဖတဖါ်ဝါရီလက 
တကျာင်းတက်တနဆဲပဖစ်တြာ ၎င်းတို့၏ ကတလးများြည် တကျာင်းများ ြိတ်ထားတြာ 
ကာလအတွင်းတွင် ြညာတလ့လာြင်ယူမှုများ ပြုလုြ်တနြည်ဟု ဆိုတြာ အိမ်တထာင်စုများမှာ 
၄၀ ရာခိုင်နှုန်းတအာက်ြာ ရှိြါြည်။ ဤရာခိုင်နှုန်းြည် လူမှုဘဝဖူလုံပြည့်စုံမှု တအာက်ဆုံး 
အဆင့်မှ အိမ်တထာင်စုများတွင် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် ထိြ်ဆုံးအဆင့်တွင် ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ 
အမျ ိုးမျ ိုး ကွဲပြားတနပခင်း ပဖစ်ြါြည်။ အိမ်ထာင်စုများ၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ထိုတလ့လာ 
ြင်ယူမှုများ၏ အများစုြည် မိဘများမှ ြင်တြးပခင်းပဖစ်ပြီး ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကမူ ၎င်းတို့၏ 
ကတလးများကို အွန်လိုင်းြင်တန်းများ တက်တရာက်တစပခင်းပဖစ်တသကာင်း ြိရြါြည်။ 

စအာက်တိုဘာေတွင်	 အစိုးရ၏	 စားနြ်ရိက္ခာနှင့်	 စငွစကကးစထာက်ြံ့ြှု	 အကူအညီြျားြည်	
ေိုအြ်စနြူြျားထံြို့	ြိုြိုစအာင်မြင်စွာ	စရာက်ရှိခဲ့ြါြည်။ အိမ်တထာင်စုများ၏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း 
နှင့် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်တို့က အစိုးရထံမှ စားနြ်ရိက္ခာအကူအညီ ြို့မဟုတ် တငွတသကးတထာက်ြံ့ 
မှုများကို အြီးြီးလက်ခံရရှိြည်ဟု ဆိုြါြည်။၄ ထိုတထာက်ြံ့မှု နှစ်မျ ိုးစလုံးြည် လူမှုဘဝ 
ဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုမှ အိမ်တထာင်စုများကို အနည်းငယ် ြို၍အကျ ိုးပြု 
နိုင်ခဲ့ြုံရြါြည်။ စားနြ်ရိက္ခာအကူအညီများ လက်ခံရရှိြည့် အိမ်တထာင်စုများြည် 
လူမှုဘဝ ဖူလုံပြည့်စုံမှုအဆင့် တအာက်ဆုံးအုြ်စုတွင် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ထိြ်ဆုံးအုြ်စုတွင် 
၁၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိြါြည်။ ထို့ပြင် တအာက်တိုဘာလတွင် တငွတသကးတထာက်ြံ့မှုများကို လက်ခံ 
ရရှိြည့် အိမ်တထာင်စုများြည် တအာက်ဆုံးအုြ်စုတွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ထိြ်ဆုံးအုြ်စုတွင် 
၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိြါြည်။ ြို့တြာ် အိမ်တထာင်စုဦးစီးြည် အလုြ်လုြ်တနတြာ်လည်း 
ဝင်တငွတလျာ့နည်းြွားြည့် အိမ်တထာင်စုများ၏ ြုံးြုံနှစ်ြုံနီးြါးြည် မည်ြည့် တငွတသကး 
တထာက်ြံ့မှုကိုမျှ လက်ခံရရှိပခင်း မရှိသကဘဲ ထိုအိမ်တထာင်စုများထဲတွင် စားနြ်ရိက္ခာ 
အကူအညီများ မရရှိြည်မှာ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိြါြည်။ စားနြ်ရိက္ခာ မဖူလုံမှု ပြဿနာများကို 
ရင်ဆိုင်တနရတြာ အိမ်တထာင်စုများြည် စားနြ်ရိက္ခာအကူအညီများကို ြိုမိုရရှိခံစားနိုင်ခဲ့
သကဟန်တူြါြည်။ စားနြ်ရိက္ခာ မဖူလုံမှုပြဿနာ ရှစ်ခုအနက် ငါးခုကို ရင်ဆိုင်တနရတြာ 
အိမ်တထာင်စုများ၏ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းက စားနြ်ရိက္ခာ အကူအညီများ ရရှိခဲ့ြည်ဟုဆိုပြီး 
ထိုပြဿနာများ မရှိြည့် အိမ်တထာင်စုများထဲတွင် စားနြ်ရိက္ခာ အကူအညီများရရှိြည်မှာ ၃၁ 
ရာခိုင်နှုန်း ရှိြါြည်။ 

ေူြှုဘဝြူေုံမြည့်စုံြှုအုြ်စုအေိုက်	စစ်တြ်းစကာက်ယူြည့်	အကကိြ်တိုင်းရှိ	
အေုြ်ြေုြ်ြည့်	အိြ်စထာင်စုြျား၏	အဓိကေုြ်ြားြျား	(ရာခိုင်နှုန်း)	

ေူြှုဘဝြူေုံမြည့်စုံြှုအုြ်စုအေိုက်	စအာက်တိုဘာေတွင်	ေုြ်ြားအမြစ်	ေုြ်ကိုင်ြှုြှ	
ဝင်စငွြျားနှင့်	အမခားအေုြ်ြျားြှ	ဝင်စငွြျား	စေျာ့နည်းြွားစြာ	အိြ်စထာင်စုြျား၏	
အဓိကေုြ်ြားြျား	(ရာခိုင်နှုန်း)	

စြ စုစုစြါင်းဝင်စငွ	ကြဂုတ် စီးြွားစရးေုြ်ငန်းြှ	ဝင်စငွစအာက်တိုဘာ ေွှဲြို့စငွြျား	

Q1 Q1Q2 Q2Q3 Q3

ေူြှုဘဝြူေုံမြည့်စုံြှု	ငါးစိတ်ြိုင်းအုြ်စုြျား ေူြှုဘဝြူေုံမြည့်စုံြှု	ငါးစိတ်ြိုင်းအုြ်စုြျား

Q4 Q4Q5 Q5 စုစုစြါင်း
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၁၄
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ တစာင့်သကည့်တလ့လာမှု စာတမ်းတို အမှတ်(၈)


