
ကြိမ်နှုန်းမြင့် အိမ်ထောင်စု 
စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ 

သတင်းအချက်အလက်များ 

မြန်ြာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉
စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု

မြန်ြာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ စစာင့်ကကည့်စေ့ောြှု (MYANMAR COVID-19 MONITORING) ကို မြန်ြာနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO) ၏ အကူအညီ 
မဖင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆင်းရဲနွြ်းပါးြှုနှင့် သာတူညီြျှြှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးြှုအဖွဲ့ (POVERTY AND EQUITY GLOBAL PRACTICE)နှင့် မြခရို 
စီးပွားမရး၊ ကုန်သွယ်မရးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးြှုအဖွဲ့ (MACRO, TRADE AND INVESTMENT GLOBAL PRACTICE) 
တို့ြှ အိြ်မောင်စုြျား၏ မနေိုင်ြှုအမမခအမနနှင့် စီးပွားမရးလုပ်ငန်းြျား၏ လုပ်မဆာင်ချက်ြျားဆိုင်ရာ မနာက်ဆုံးရအချက်အလက်ြျားကို 
ပုံြှန်ပံ့ပိုးမပးနိုင်ရန် လစဉ်မကာက်ယူလျက်ရှိမသာ အိြ်မောင်စုနှင့် စီးပွားမရးလုပ်ငန်း စစ်တြ်းတစ်ခုကို အမမခခံကာ မဆာင်ရွက်ေားမခင်းမဖစ်ပါ 
သည်။ ေို့မပင် လူြှုဖွံ့ဖဖိုးမရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးြှုအဖွဲ့ (SOCIAL DEVELOPMENT GLOBAL PRACTICE) ြှ ဦးမဆာင်မကာက်ယူမသာ 
ရပ်ရွာစစ်တြ်းတစ်ခုကိုလည်း ေည့်သွင်းေားပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ မစာင့်ကကည့်မလ့လာြှုကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒြ်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ 
ဖွံ့ဖဖိုးြှုဌာန၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံမခားမရးနှင့် ကုန်သွယ်မရးဌာနတို့ြှ စုမပါင်းေည့်ဝင်မသာ စာရင်းအင်းစွြ်းရည်မြှင့်တင်
မရးရန်ပုံမငွ (TRUST FUND FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING - TFSCBIII) ြှ ကူညီပံ့ပိုးမပးမခင်း မဖစ်ပါသည်။ ဩစမကတးလျနိုင်ငံအစိုးရ၊ 
ဒိန်းြတ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံအစိုးရတို့ြှလည်း ေပ်မဆာင်းပံ့ပိုးကူညီေားပါသည်။

အီးမြးလ် ➔ MYANMAR@WORLDBANK.ORG 

အဓိကသတင်းစကားများ

အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်သားြျား၏ ဝင်မငွအမပါ်ေိခိုက် 
ြှုြျားသည် ကကီးြားမပင်းေန်ပါသည်။ စစ်တြ်းမကာက် 
ယူခဲ့သည့် အိြ်မောင်စုြျား၏ ေက်ဝက်တွင် အဓိက 
အလုပ်လုပ်သူသည် လွန်ခဲ့မသာ (၇) ရက်အတွင်း အလုပ် 
ြလုပ်ခဲ့ရပါ။ အလုပ်လုပ်မနဆဲမဖစ်သည့် ကျန်ေက်ဝက် 
သည်လည်း ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ြတ်လကုန်ြှ စတင်၍ ဝင်မငွ 
ကျဆင်းြှုကို ကကုံမတွ့မနရပါသည်။ 

အိြ်မောင်စုြျားတွင် မရွးချယ်လုပ်ကိုင်စရာ အသက် 
မြွးြှု လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားြျား မလျာ့နည်းသွားပါသည်။ 
အိြ်မောင်စုမပင်ပနှင့် အိြ်မောင်စုပိုင် စီးပွားမရး 
လုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်လုပ်မဆာင်ြှုြျား ကျဆင်း 
သွားသလို မငွလွှဲမပးပို့ြှုြျား လက်ခံရရှိြှုလည်း 
ကျဆင်းသွားပါသည်။  

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံြှုအတွက် ပူပန်စရာ ြလိုမသးပါ။ 
သို့မသာ် ကိုဗစ်-၁၉ မကကာင့် ဝင်မငွအခက်အခဲမဖစ်ြှုကို 
မကျာ်လွှားနိုင်ရန် အစားအစာစားသုံးြှုကို ကန့်သတ်ခဲ့ 
သည်ဟုဆိုမသာ အိြ်မောင်စုြျားအတွက်ြူ ပူပန်စရာ 
ကိစ္စ မဖစ်လာနိုင်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်

စာတမ်းတို
အမှတ်(၁) 

ပထမအသုတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များအနှစ်ချုပ်
၂၀၂၀ မပည့်နှစ် မြလ ၁၈ ရက်ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်မန့အေိ

ဤစာတြ်းတိုသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းမဒသကကီးအားလုံးရှိ ကျပန်းမရွးချယ်ေားမသာ အိြ်မောင်စုမပါင်း 
၁,၅၀၀ အား မကာက်ယူေားသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားမပုမသာ စစ်တြ်း (၈) ကကိြ်တွင် ပေြအကကိြ်စစ်တြ်းြှ အဓိက 
မတွ့ရှိချက်ြျားအား တင်မပေားပါသည်။ စစ်တြ်းြျားကို ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် မြလ ၁၈ ရက်ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်မန့ 
အေိ ကာလအတွင်း ြိနစ် ၂၀ ကကာ ဖုန်းမဖင့် မြးမြန်း၍ မကာက်ယူခဲ့မခင်း မဖစ်ပါသည်။ 
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၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်မြန်ြာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ မစာင့်ကကည့်မလ့လာြှု စာတြ်းတို အြှတ်(၁)

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီးပွားစေးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ 
သက်စောက်ြှုြျားစကကာင့် ြျားစွာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံး  

   ြည်ဟု ခန့်ြှန်းထားပါသည်။ ကြ္ဘာ့စီးပွားစေး 
စနှးစကွးသွားြှုနှင့် နိုင်ငံတွင်း ကူးစက်မပန့်ပွားြှုကုိ ကန့်သတ် 
ထိန်းချုပ်ေန် စဆာင်ေွက်ြှုြျားစကကာင့် စုစုစပါင်းမပည်တွင်း 
ထုတ်ေုပ်ြှုနှင့် ဝန်စဆာင်ြှု တန်ဖိုး (GDP) တိုးတက်နှုန်းသည် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၀.၅ ောခိုင်နှုန်းြျှသာ ေှိစတာ့ြည် 
ဟု ခန့်ြှန်းပါသည်။၁ ဤအကျပ်အတည်းသည် အိြ်မောင်စု 
ြျား၏ အသက်မြွးြှုလုပ်ငန်းြျားကို ေိခိုက်မစလိြ့်ြည်ဟု 
ခန့်ြှန်းေားပါသည်။ ကြ္ဘာ့ကပ်မရာဂါနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်နွယ် 
မသာ ကန့်သတ်ေိန်းချုပ်နိုင်မရး လုပ်မဆာင်ြှုြျားသည် 
လက်ကားနှင့် လက်လီကုန်သွယ်ြှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် 
ဆက်စပ်မသာ ဝန်မဆာင်ြှု၊ ကုန်ေုတ်လုပ်ြှုနှင့် မဆာက် 
လုပ်မရးကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင် အမမြာက်အမြား မပးေားမသာ 
လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားအတွင်းရှိ စီးပွားမရး လုပ်မဆာင်ြှုြျားကို 
ပျက်မပားမစလျက် ရှိပါသည်။ ရလဒ်အမနမဖင့် အိြ်မောင်စု 
ြျားသည် အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးမခင်း သို့ြဟုတ် ဝင်မငွမလျာ့ 
ကျမခင်းြျားကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါသည်။ အိြ်မောင်စုြျားသည် 
ဆင်းရဲတွင်းသို့ သက်ဆင်းသွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိဖပီး စားနပ် 
ရိက္ခာ ဖူလုံြှုဆိုင်ရာ စိန်မခါ်ြှုြျားကို ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိပါသည်။ 

အကျပ်အတည်း၏ သက်စောက်ြှုကို ဆန်းစစ်ပပီး ဆင်းေဲ 
နွြ်းပါး၍ ထိခိုက်ေွယ်စသာ အိြ်စထာင်စုြျားကို ကာကွယ် 
စစာင့်စေှာက်စပးသည့်ြူဝါဒြျား ချြှတ်နိုင်စေးတွင် စနာက်ဆုံး 
ေအချက်အေက် အစထာက်အထားြျားသည် အဓိကကျပါ 
သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မနာက်ပိုင်း မနေိုင်ြှုအမမခအမနဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်ြျား ြရှိမခင်းမကကာင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ြတ်လ 
မနာက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်မငွနှင့် ဆင်းရဲနွြ်းပါးြှု ဆိုင်ရာ 
အမမပာင်းအလဲြျားကို မစာင့်ကကည့်မလ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက် 
မဖင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ်ြှ အိြ်မောင်စုြျားအား ကကိြ်နှုန်းမြင့် ဖုန်း 
စစ်တြ်းမကာက်ယူခဲ့မခင်းအမပါ်  မြန်ြာနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်း 
အဖွဲ့ြှ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည်။ 

အိြ်စထာင်စုြျား၏ ထက်ဝက်စကျာ်တွင် အဓိက ေုပ်ကိုင် 
စကွေးစြွးသူသည် အေုပ်ေက်ြဲ့ မဖစ်စနပါသည်။ အိြ်မောင် 
စုဆယ်စုတွင် မမခာက်စုမကျာ်ရှိ စိုက်ပျ ိုးမရး ကျပန်းလုပ်သား 
အမဖစ် အဓိက အလုပ်လုပ်ကိုင်မနသူြျားသည် လွန်ခဲ့မသာ 
ခုနစ်ရက်အတွင်း အလုပ်ြလုပ်ခဲ့ရပါ။ အလားတူပင ်

မဆာက်လုပ်မရးလုပ်ငန်းြျားတွင် ဝင်မရာက်လုပ်ကိုင်မန  
သူြျား၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း အလုပ်ြရှိကကပါ။ 
ကုန်ေုတ်လုပ်ြှုနှင့် လက်လီကုန်သွယ်ြှုတို့တွင် လုပ်ကိုင် 
မနသည့် အိြ်မောင်စုြျားအား အဓိက ရှာမဖွမကွေးမြွး  
မနသူြျားြှာြူ အနည်းငယ်ြျှ ပို၍ အမမခအမနမကာင်းပါသည်။ 
၎င်းတို့ေဲတွင် လွန်ခဲ့မသာ (၇) ရက်အတွင်း အလုပ်ြရှိ 
သူသည် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ြတ်လ 
မနာက်ပိုင်းတွင် အလုပ်မမပာင်းလုပ်ခဲ့သည့် အိြ်မောင်စုြျား၏ 
အဓိကလုပ်ကိုင် မကွေးမြွးသူသည် (၄) ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပါ 
သည်။ 

အေုပ်ေှိစနဆဲမဖစ်စသာသူြျားကကားတွင် အစိုးေဝန်ထြ်းြျားြှ 
ေွဲ၍ အမခားအေုပ်အကိုင်ကဏ္ဍြျား အားေုံးတွင် အေုပ် 
အကိုင် ြဆုံးရှုံးစသာ်ေည်း ဝင်စငွဆုံးရှုံးြှုြျား မဖစ်စပါ်စနပါ 
သည်။ မယဘုယျခခုံကကည့်ြည်ဆိုလျှင် အလုပ်လုပ်မနဆဲ 
အိြ်မောင်စုြျား၏ အဓိက အလုပ်လုပ်သူြျားေဲတွင် 
ေက်ဝက်မကျာ်သည် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ြတ်လမနာက်ပိုင်းတွင် 
၎င်းတို့၏ ဝင်မငွြျားကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ကဏ္ဍြျားအားလုံး 
တွင် လုပ်သားြျား၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းြှ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းကကား 
သည် ဝင်မငွကျဆင်းြှုကို ကကုံမတွ့ခဲ့ရပါသည်။ အစိုးရဝန်ေြ်း 
ြျားအပါအဝင် “အမခားဝန်မဆာင်ြှုြျား” တွင် အလုပ်လုပ်မန 
သူြျားတွင်သာ ဝင်မငွတည်ဖငိြ်ြှု ရှိသည်ကို မတွ့ရပါသည်။

ြိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားစေးေုပ်ငန်းြျားြှာေည်း 
အထိနာခဲ့ပါသည်။ ေိုလုပ်ငန်းြျား၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် 
လက်လီကုန်သွယ်ြှုကဏ္ဍြှ မဖစ်မသာမကကာင့် ေိုလုပ်ငန်းြျား 
အမပါ် ေိခိုက်ြှုြှာ မြင့်ြားပါသည်။ ြိသားစုလုပ်ငန်းဆယ်ခု 
တွင် ရှစ်ခုက ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ြတ်လြှစ၍ ဝင်မငွမလျာ့နည်း 
သွားသည် သို့ြဟုတ် ဝင်မငွလုံးဝြရှိ ဟုဆိုပါသည်။ ဝန်မဆာင် 
ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့် စိုက်ပျ ိုးမရးကို အမမခခံမသာ စီးပွားမရး 
လုပ်ငန်းြျားသည်လည်း အလားတူ မတွ့ကကုံရပါသည်။  
သို့မသာ် ေိုလုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားြျားြှာ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် 
ြျှသာ ရှိပါသည်။ 

ထို့အမပင် ဗိုင်းေပ်စ်ပိုး ကူးစက်မပန့်ပွားြှုကို ထိန်းချုပ်ေန် 
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား ထုတ်မပန်စဆာင်ေွက်ချနိ်ြှစ၍ 
ေယ်ယာထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးစသာ အိြ်စထာင်စုြျား၏ ကကီးြား 
စသာ ောခိုင်နှုန်းသည်ေည်း ပုံြှန်ေယ်ယာစိုက်ပျ ိုးြှုေုပ်ငန်း 

ြျား သို့ြဟုတ် ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးြှုြျားကို စဆာင်ေွက်နိုင်မခင်း 
ြေှိခဲ့ပါ။ အိြ်မောင်စုြျား၏ ေက်ဝက်ခန့်သည် လယ်ယာ 
စိုက်ပျ ိုးြှုနှင့် ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးြှုတို့ကို လုပ်မဆာင်ပါသည် 
(လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးမသာ အိြ်မောင်စုြျား၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း)။ 
သို့မသာ် အဆိုပါ လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးမသာ အိြ်မောင်စုြျား၊ 
ပို၍ စိတ်ပူစရာမကာင်းသည်ြှာ ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးမသာ 
အိြ်မောင်စုြျားသည် ယခုနှစ်၏ စိုက်ပျ ိုးရာသီတွင် ေွန်ယက် 
စိုက်ပျ ိုးနိုင်ြှု ြရှိမခင်းပင် မဖစ်ပါသည်။ ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးမသာ 
မတာင်သူြျား၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် လာြည့်ရာသီ အတွက် 
ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးမခင်းကို ယခုေက်တိုင် ြစတင်ရမသးပါ။ 
ဆန်စပါးကို မအာင်မြင်စွာ စိုက်ပျ ိုးရိတ်သိြ်းနိုင်ရန် လိုအပ် 
သည့်အလုပ်ြျားကို လိုအပ်သမလာက် လုပ်မဆာင်နိုင်ြှု ြရှိပါ 
မကကာင်း ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးမသာ မတာင်သူြျားအားလုံးက 
ဆိုပါသည်။ ေို့မပင် ယခုနှစ် ြိုးရာသီအဝင် မနာက်ကျမခင်း 
ကလည်း မနာက်ေပ်စိတ်ပူပန်စရာကိစ္စ တစ်ခုမဖစ်မကကာင်း 
မတွ့ရှိရပါသည်။ 

အိြ်စထာင်စုြျားတွင် စေွးချယ်ေုပ်ကိုင်စော အသက်စြွးြှု 
ေုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားြျားေည်း စေျာ့နည်းသွားပါသည်။ 
၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ြတ်လြတိုင်ြီက အိြ်မောင်စုြျား၏ ၁၇ 
ရာခိုင်နှုန်းသည် ကဏ္ဍနှစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကကဖပီး 
ြည်သည့်ကဏ္ဍတွင်ြှ အလုပ်ြလုပ်မသာ အိြ်မောင်စုြှာ ၁၃ 
ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ြတ်လမနာက်ပိုင်းတွင် 
ကဏ္ဍနှစ်ခု၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်မသာ အိြ်မောင်စုြျားြှာ ၈ 
ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိဖပီး ြည်သည့်အသက်မြွးဝြ်းမကျာင်းြှု 
အလုပ်ကိုြျှ လုပ်ကိုင်မခင်းြရှိမသာ အိြ်မောင်စုြှာ ၂၁ 
ရာခိုင်နှုန်းအေိ ေိုးတက်သွားပါသည်။ ေို့မပင်အိြ်မောင်စု 
ြျားသည် မငွလွှဲမပးပို့ြှုြျား သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားမခင်း 
မကကာင့် အလုပ်လုပ်မခင်းမကကာင့်ြဟုတ်ဘဲ ရရှိသည့် ေိုဝင်မငွ 
ကိုလည်း ဆုံးရှုံးကကပါသည်။ ြတ်လအမစာပိုင်းြှ စတင်၍ 
မပည်ပတွင် သွားမရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကကမသာ မြန်ြာ 
မရှေ့မမပာင်းလုပ်သားြျား မနရပ်မပန်လာမခင်းနှင့်အတူ မငွလွှဲ 
မပးပို့ြှုြျားကို လက်ခံရရှိမနသည့် အိြ်မောင်စုမလးစုတွင် 
သုံးစုသည် မငွလွှဲမပးပို့ြှုြျား လက်ခံရရှိြှု မလျာ့နည်းသွားမခင်း 
သို့ြဟုတ် လုံးဝြရမတာ့မခင်းြျား မဖစ်မပါ် ခဲ့ပါသည်။ 

အိြ်စထာင်စုြျားသည် ဝင်စငွြျားဆုံးရှုံးမခင်းကို စမဖေှင်းေန် 
အတွက် အစားအစာ စားသုံးြှုြျားကို စေျှာ့ချခဲ့စကကာင်း 
စမပာမပကကသမဖင့် စားနပ်ေိက္ခာဖူေုံြှုသည်ေည်း စိုးေိြ်ပူပန် 
ေြည့် ကိစ္စတစ်ခုအမဖစ် စပါ်ထွက်ောပါသည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် 
ြတ်လမနာက်ပိုင်းတွင်ပင်လျှင် အိြ်မောင်စုအြျားစုသည် 
ဆန်နှင့် အသားဓာတ် (ကကက်သား) ကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ကကပါသည်။ 
သို့မသာ် အိြ်မောင်စုြျား၏ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းတွင် အရွယ် 
မရာက်သူ အိြ်မောင်စုဝင် အနည်းဆုံးတစ်ဦးသည်လွန်ခဲ့မသာ 
ရက်မပါင်း ၃၀ အတွင်းတွင် စားမနကျေက် မလျှာ့စားခဲ့ရ 
ပါသည်။ ေိုအချနိ်ကာလအတွင်းြှာပင် အိြ်မောင်စုြျား၏ 
၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် အစားအစာမပတ်လပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ 
အိြ်မောင်စုြျား၏ ေက်ဝက်ခန့်သည် ဒုက္ခအကျပ်အတည်း 
ကိုမကျာ်လွှားရန် ၎င်းတို့၏ အစားအစာ စားသုံးြှုကို မလျှာ့ချ 
ခဲ့သည်ဟုဆိုမသာမကကာင့် မရရှည်တွင် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံြှု 
နှင့် လူသားဖွံ့ဖဖိုးြှုကို ဖခိြ်းမမခာက်မနပါသည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် 
ြတ်လြှ စတင်၍ အိြ်မောင်စုြျား၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် 
သာလျှင် အစိုးရေံြှ စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီကို လက်ခံရရှိခဲ့ 
ပါသည်။ 

၁ Myanmar Economic Monitor: Myanmar in the Time of COVID-19 
(မြန်ြာ့စီးပွားမရးမစာင့်ကကည့်မလ့လာြှု - ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်းရှိ 
မြန်ြာနိုင်ငံ): Myanmar Economic Monitor June 2020 (English). Wash-
ington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/cu-
rated/en/806001593183687694/Myanmar-Economic-Monitor-Myan-
mar-in-the-Time-of-COVID-19

စိုက်ပျ ိုးမရး

ကုန်ေုတ်လုပ်ြှု

မဆာက်လုပ်မရး

အမခားလုပ်ငန်း

လက်လီ/ ဝန်မဆာင်ြှု

ခရီးသွားလုပ်ငန်း/ ကုန်သွယ်ြှု

အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက အုပ်ချုပ်မရးဝန်ေြ်း

အမခားဝန်မဆာင်ြှုြျား

၇၀%၆၀၅၀၄၀၃၀၂၀၁၀၀

ဝင်စငွဆုံးရှုံး

၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်ေြကုန်ြီ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စြေြတိုင်ြီ

အေုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံး

ပုံ (၁) အိြ်မောင်စုအတွင်း အဓိကအလုပ်လုပ်သူြျား 
တွင် အလုပ်အကိုင်ြရှိမသာ သို့ြဟုတ် ဝင်မငွ 
မလျာ့နည်းသွားမသာ အိြ်မောင်စုရာခိုင်နှုန်း 

ပုံ (၂) လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ြှု အမမပာင်းအလဲြျား 
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စိုက်ပျ ို းမရး ၃၅% ၃၁%

၇%

၂၅%

၇%

၆%

၅%

၂%

၇%

၃၁% စိုက်ပျ ို းမရး ၃၂%

စိုက်ပျ ို းမရးနှင့် ဝန်မဆာင်ြှု ၃၂%  

စိုက်ပျ ို းမရးနှင့် ဝန်မဆာင်ြှု ၁၃%  

စက်ြှု ၆%  

စိုက်ပျ ို းမရးနှင့် စက်ြှု ၃%  

စက်ြှုနှင့် ဝန်မဆာင်ြှု <၁%  

ဘာြျှြလုပ် ၁၃% 

ဘာြျှြလုပ် ၂၁%

စက်ြှုနှင့် ဝန်မဆာင်ြှု <၁%

အမခားစက်ြှု <၁%

စိုက်ပျ ို းမရးနှင့် စက်ြှု ၂%

စက်ြှု ၇%

ဝန်မဆာင်ြှု ၂၆% 

ဝန်မဆာင်ြှု ၃၂%

၁၂%

၅%

၆%

၇%

၂၅%


