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Executive Summary
This report proves that the military coup in 2021 has brought more negative impact on Myanmar’s economy than
the COVID-19 Pandemic. The historical facts of Myanmar's economic development have also shown that the
political instability retarded the economic growth.
Microeconomics Analysis
The primary data collection was conducted through a survey between September and October 2021 to study
businesses across the country. Based on this data, the comparative analysis on the indicators of the COVID19 pandemic and the military coup results that the impact of the coup has been greater.
Macroeconomics Analysis
Inflation has been the main cause of suffering for the people and the basic commodity prices(CPI) have been
volatile according to the uncertainty of the local and foreign markets. Generally, the food and commodity prices
rose more after February. Fuel, palm oil, and vital imported products have been gradually increasing in price.
Transportation costs, and import costs, and raw material prices rise due to the devaluation of the Myanmar
currency and the appreciation of the US dollar, and they lift the price of other products as well. In addition, the
flow of domestic products and goods is severely affected by the travel restrictions of the Tatmadaw and the armed
conflict along the transportation route.
Job scarcity, the rising cost of living, and the devastation on all sides have exacerbated the poverty of the people
in Myanmar. WFP estimates that poverty will be tripled in Myanmar. Regardless of the increased prices of the
imported raw materials and agricultural inputs due to the appreciation of the US dollar exchange rate, the local
and foreign demand for the fruits and the products, which used such imports, have declined sharply. For these
reasons, the farmers are more in debt which worsens the cycle of poverty, and becomes increasingly uncertain to
maintain the land tenure.
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Labour
Since domestic and foreign investments have declined as well as the uncertainty surrounding the continued
operation of local businesses, the unemployment rate has risen sharply. According to the ILO report in July 2020,
1.2 million people lost their jobs in Myanmar.
In addition, the military coup has led to an increase in the number of illegal migrant workers with the largest in
Thailand. Accordingly, China and Thailand authorities enacted new border laws. Human trafficking also
occurred.
After 2015, CMP garments have become the top exports of Myanmar, anyhow the military coup leads to several
closures of the garment industries which mainly affects unemployment. They suffer from a lack of income and
unemployment since the garment industry equips women with more job opportunities. Furthermore, the lack of a
mechanism to protect the labour rights results in the exploitation of labor and the failure or the evasion of the
employer to pay labour wages. Besides, the existing market orders for the garment shift towards the neighboring
countries including Cambodia, Vietnam, and Bangladesh due to the political impact.
Attributed to not only difficulties in living but also fear of their lives, a large number of workers who were working
in the city such as Yangon returned to their home. After martial law was declared in March in the places where
most industries and manufacturing are located, the number of returnees has risen sharply. Likewise, the workers
who are working in the jade mining in Kachin State are also facing difficulties in living.
International Relations
China and Russia are the main supporters of the State Administrative Council (SAC). On the one hand, China is
not dealing with SAC as it did under the previous military regime and it has shifted to a more cautious relationship.
On the other hand, Russia, which sold arms to Myanmar, has been extending investments and involved in
businesses after the coup in 2021.
COVID-19 and International Trade
China sits in the first place of Myanmar's major trade, however, Myanmar-China border trade gates were closed,
fearing the spread of the COVID-19 pandemic from Myanmar due to its political instability since February 2021.
The people along the agriculture value chain, especially farmers, become the main victims of the closure of the
border posts.
The border gates with Thailand, Laos, China, and Bangladesh have closed the reason of inability to control the
COVID-19 pandemic from Myanmar and fears of spreading the infection to their countries, which widely affected
the migrant workers abroad.
Foreign Direct Investment (FDI)
The political reforms in Myanmar in 2011 welcomed foreign direct investors and opened the competitive market
so that many people can gain access to mobile phones and internet services, 21st century technologies, and social
media. The service sector has become the most promising sector in Myanmar. Due to the internet suspension after
the military coup, the businesses in the service sector which heavily depend on the internet have been largely
affected.
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Besides a decrease in foreign investment and a return to a non-competitive economy, people close to the
Tatmadaw can access the projects which are more likely to broaden the gap between the poor and the rich.
Moreover, the operation of the micro, small and medium enterprises (MSMEs) are affected.
Financial Sector
The banking system is also the core problem after the military coup, resulting in the obstructing of the cash flow
as well as reviving of the Hundi remittance system. The banks, limiting the cash withdrawal to the enterprises
and people, slow down the cash flow, consequently, a minimum of 3% to a maximum of 15% has to be charged
to the Hundi brokers depending on the amount of money they want to withdraw from the banks. This regard
affects businesses. At the same time, when people purchase the products and services from the enterprises via an
online payment system, an average of 5 percent of the total amount has to be paid to those enterprises which are
similar to the commercial tax by the government.
Due to the rapid depreciation of the Myanmar Kyat, people highly desire to make investments to protect from
inflation instead of saving their money at the banks. Such investment includes exchanging US dollars and buying
gold and estate, housing properties, and apartments.
In the financial market, the exchange rate of the US dollar increased from 1,337 kyats per dollar on January 29,
2021, to 2,300 kyats per dollar on October 15, 2021. The central bank has shifted from a system of managed float
exchange rate system to a free float exchange rate system in September 2021. In Myanmar’s gold market, the
price of academy gold rose from around 1,300,000 kyats per tical1 before the coup to over 1,500,000 kyats per
tical in July after the coup, and again to over 1,780,000 kyats per tical in early September, the highest was
2,000,000 kyats.
Due to the slowdown in the banking system, the banks are not used to transfer remittances to the local families
from abroad for their daily expenses and the business operation, instead, the Hundi system, sent from the express
bus stations, the brokers, agents, local finance companies, friends, and the transfer method between the businesses
have been practiced.
Civil Disobedience Movement (CDM)
Since the government and private bank staff participated in the Civil Disobedience Movement (CDM), many of
them have been dismissed, threatened, and fled with the fear of their lives.
The education sector was completely shut down by the military coup. Many civil servants in this sector took
active parts in the CDM movement and the student unions played a vital role in the Spring Revolution. National
Unity Government (NUG), civil society organizations, and the communities provide self-help education
programs. However, there are many challenges for the youths to access employment and education for social
security.
Since the health sector collapsed and a large number of health officers involved in the CDM movement after the
military coup, direct services are unavailable to the public. During the third wave of the COVID-19 infection, the
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One Tical is equal to 0.0164 Kilograms
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people of Myanmar had faced challenges in a state of disarray. Oxygen shortages and rising prices of medical
supplies have resulted in many deaths for the ordinary population who cannot afford medical treatment.
Many have fled to the border due to the arrests by the military. There are more than 15,000 people from Myanmar
who have fled to India across the border right after the coup until May. Among them, soldiers, police, and civil
servants are included.
Environment
Environmental conservation and natural resources are inversely affected. The latter is the main source of revenue
for running the SAC mechanism. On the other hand, it has been proven by periods of military rule that natural
ecosystems have also been damaged by the over-exploitation and selling of timber, jade, natural gas, and other
valuable resources on the surface and under the water and ground. Once again, the military council's attempt to
sell valuable natural resources is a serious concern for environmental conservation.
Tourism
The tourism sector has grown rapidly under semi-democratic governments and this industry has developed
exponentially due to the public's easy access to the internet and social media, and technological development.
Even so, it lags behind the other ASEAN countries. Despite this delay, the sector came to a complete halt after
the coup.
Political stability and Economic Development
The resilience of the businesses and people in Myanmar is a miracle. Political stability is necessary for the
economic development of the country. A necessity for political stability is to fulfill the Panglong agreements in
the 21st century which were made in the 19th century as the 21st century political results alone will not directly
address the problems that existed since the 19th century.
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“The country has been through much turmoil and strife for so long, but its people are resilient,
innovative against the odds, and astonishingly brave. The young women and men of Myanmar
are especially impressive, and with open hearts and minds I believe they can achieve much.”
(2019)
Dr.Ronald Findlay(1935-2021)
Ragnar Nurkse Professor of Economics at the School of International and Public Affairs, Columbia University,
and well-known Burmese economist
Ref: Myanmar Economic Bulletin Vol.2 No.1 (2019)

www.inyaeconomics.com
inyaeconomics@gmail.com

5
Copyright © 2021 Inya Economics. All rights reserved.

မြန်ြ စ
် တိီးို ထိခက
ိို ြ
် ှု
ာ့ ီးပ ီးရ ီးအရပေါ် နှစဆ
ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ဂါနှင ာ့် အ ဏ သိြ်ီးြှုရ က င ာ့် မြန်ြ စ
် ှု
ာ့ ီးပ ီးရ ီး ပ် ဝန်ီး ထိခိိုကြ
အစ င်ခံစ (၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ )်
ဒဇင်ဘ လ၊ ၂၀၂၁ခုနစ
ှ ်

အနှစခ
် ျျုပ်ရ

်မပချက်

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်တွင ် တပ်မတတ ်မှ အ ဏ သိမ်း် ခခင််းသည် ကိုဗစ်ကပ်တ
အနုတ်လကခဏ ခြင ်

သက်တ

သမိုင်း် တွငလ
် ည််း

က်ခသည်ကို

ဤအစ င်ခံစ က

ဂါထက်ပို၍ ခမန်မ နိင
ု င
် ၏
ံ
စ်းပွ ်းတ ်းအတပေါ်

သက်တသခပမည်ခြစ်ပပ်း

နိင
ု င
် တ
ံ ်းမတည်ပငိမ်မှုတ က ငသ
် လျှင ်

ခမန်မ စ်းပွ ်းတ ်းြွံွံ့ ပြိ ်းတို်းတက်မှု

စ်းပွ ်းတ ်းြွံွံ့ ပြိ ်းတို်းတက်မှု

တနှ်းတကွ်းတနခ သည်ကို

အချက်အလက်မျ ်းက မှတတ
် ကျ က်တင်ခပပ ခြစ်သည်။
ြိိုကက
် ရိိုရ

ဂရဗဒ ဆန်ီးစစ်ြှု

နိင
ု င
် တ
ံ စ်ဝန််းရှိ စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်း၏ အတခခအတနကို တလလ

န်အတွက် မူလအချက်အလက် စုတ

င််းခခင််းနည််းခြင်

စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းကို စက်တင်ဘ လ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်မှ တအ က်တိုဘ လ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ အ
် တွင်း် စစ်တမ််းတက က်ယူ တမ်းခမန််းခသည်။
အ

ုပ
ိ ါတခမခပင်အချက်အလက်မျ ်းကို အတခခခံ၍ ကိဗ
ို စ်-၁၉ ကပ် ရ

ညွှန်ီးကိန်ီး၏ နှုင
ိ ီး် ယှဉ်ဆန်ီးစစ်ြှုအ

ဂါနှငာ့် အ ဏ သိြ်ီးြှု၏ သက်ရ

က်ြှုြျ ီးကိမို ပရသ

အ ဏ သိြ်ီးြှုရ က ငာ့် စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီးအရပေါ် ထိခိိုကြ
် ှုြှ ပိို၍ြျ ီးမပ ီးရနသည်ကိို

ရလာ့လ ရတွေ့ ရှိ သည်။
ြက်ကရိိုရ

ဂရဗဒ ဆန်ီးစစ်ြှု

တငွတ က်းတြ င််းပွမက
ှု ို ခပည်သူမျ ်း အဓိက ခံစ ်းခ ပပ်း ခပည်တွင်း် ၊ ခပည်ပတ ်းကွကမ
် ျ ်းတွင ် မတသချ မတ
ခြစ်တပေါ်တနခခင််းတ က င ်

အတခခခံစ ်းတသ က်ကုနတ
် ်းနှုန်း် မျ ်း

စ ်းတသ က်ကုနန
် င
ှ ် အတခခခံကုနစ
် ည်မျ ်းမှ
စ ်းအုန်း်

နှင ်

အခခ ်းတသ

ခပည်ပမှ

မတည်မပငိမ်ခြစ်မှုမျ ်း

ကံ တတွွံ့ ခ သည်။

မှုမျ ်းစွ

ပျှမ််းမျှအ ်းခြင ်

တြတြ ်ဝါ လ တန က်ပိုင်း် တွင ် တ ်းနှုန်း် ပိုမခို မငတ
် က်သွ ်းခသည်။ စက်သု်းံ
မရှိမခြစ်တင်သွင်း် တသ

ကုနစ
် ည်မျ ်းမှ

၊

တခြည််းခြည််းတ ်းတက်မှုရှိခသည်။

6
Copyright © 2021 Inya Economics. All rights reserved.

ခမန်မ ကျပ်တငွအတပေါ် မယံု ကည်မှုမျ ်း ရှိလ ခခင််းနှငအ
် တူ ခပည်တွင်း် တ န
ွှေ င
ှ ် အတမ က
ိ န်တဒေါ်လ တိုကို ပိမ
ု ိုဝယ်ယလ
ူ တသ တ က င ်
တ ်းကွက်တင
ွ ် အတမ ိကန်တဒေါ်လ

လိုအပ်ချက်မျ ်းလ ပပ်း တဒေါ်လ တန်ြို်းတက်ခခင််းတိုတ က ငလ
် ည််း သယ်ယူစ ိတ်မျ ်းနှင ်

ခပည်ပမှ တင်သွင်း် မှု ကုနက
် ျစ ိတ်မျ ်းနှင ် ကုန် ကမ််းတ ်းနှုန်း် တက်မှုမျ ်းတ က င ် အခခ ်းတသ
“တစ်နယ
ွ ်ငင်

တစ်စင်ပါ”

သယ်ယူပိုတ

ုသ
ိ ကသို

သက်တ

ရှိခသည်။

ထိအခပင်
ု

တပ်မတတ မ
် ှ

င်တ ်းလမ််းတ က င််းမျ ်းကို ကနသ
် တ်ခခင််းနှင ် ကုနသ
် ွယ်တ ်းလမ််းတ က င််း တစ်တလျှ က် စစ်မက်ခြစ်ပွ ်းမှုမျ ်း

ရှိခခခင််းတ က င်လည််း ခပည်တွင်း် ကုနစ
် ည်စ်း

င််းမှုတင
ွ ် မျ ်းစွ ထိခိုက်ခသည်။

အလုပ်အကိင
ု မ
် ျ ်းရှ ်းပါ်းခခင််း၊
ထိခိုက်ကျ

က်မှုမျ ်း

ကုနစ
် ည်မျ ်း၏ တ ်းနှုန်း် ကိုပါ

င််းမှုမျ ်းတ က င ်

ခနမ
် ှန်း် ချက်အ

င််း မှု

တနထိင
ု စ
် ်းတသ က်စ ိတက် က်းခမငလ
် ခခင််းနှင ်

ခမန်မ ခပည်သမ
ူ ျ ်း၏
သံု်း

အထိ

သက်တ

င််း နွမ််းပါ်းမှုအတခခအတနကို
က်မှု

ရှိမည်ဟု

ုသ
ိ ည်။

ပိုမို

အဘက်ဘက်မှ

ု်းိ ွ ်းလ တစခသည်။

WFP၏

တဒေါ်လ တ ်းရိုက်ခတ်မှုတ က င ်

ခပည်ပမှ

တင်သွင်း် တန သည် ကုန ် ကမ််းမျ ်းနှင ် စိုက်ပျိ ်းတ ်း သွင်း် အ ်းစုမျ ်းမှ ပိုမို တ ်းခမငလ
် တသ ်လည််း အ

ပ
ုိ ါ သွင်း် အ ်းစုမျ ်းကို

အသံု်းခပ ၍ စိုက်ပျိ ်းထွက်ရလ
ှိ
မည် သ်းနှန
ံ င
ှ ် ကုနစ
် ည်မျ ်း၏ ခပည်တင
ွ ်း် ၊ ခပည်ပ ဝယ်လိုအ ်းမှ မူ သိသ စွ ကျ
ထိတ
ု က ငပ
် င် တတ င်သူမျ ်းမှ
တခမပိုင ် င
ုိ မ
် ှုကိုလည််း

အတ က်းတင်မှုမျ ်းကို

ခံစ ်းတန ပပ်း

င််း မှုသသ
ံ

ပိ၍
ု

ု်းိ ဝါ်းသွ ်းတစက

က်လက်ထန
ိ ်း် သိမ်း် ထ ်းနိင
ု ် န် မျ ်းစွ မတသချ တတ သည် အတနအထ ်းသို တ

င််းတနသည်။
၎င််းတိ၏
ု

က်ရှိလ သည်။

လိုပ်သ ီးကဏ္ဍ
ခပည်တွင်း် ၊ ခပည်ပ
မတ

င််းနှ်းခမ ပ်နမ
ံှ ှုမျ ်း ကျ

င််းခသလို ခပည်တွင်း် လုပ်ငန််းမျ ်း

က်လက်လုပ်ကိုင ် န် မျ ်းစွ

မှုမျ ်း ခြစ်တပေါ် ခတသ တ က င ် အလုပ်လက်မမျ ်း မျ ်းစွ တိ်းု ပွ ်းခသည်။ ILO ၏ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ ဇူလိုငလ
် ထုတ်ခပန်ချက်အ

အလုပ်အကိင
ု ်

ု်းံ ရှု ်းံ ခသူ ၁.၂သန််းခရှိသည်ဟု

ုသ
ိ ည်။

ထိအခပင်
ု
တပ်မတတ ်၏ အ ဏ သိမ််းမှုတ က င ် ခပည်ပသို တ
ပိုမိုမျ ်းခပ ်းလ ခသည်။ အထူ်းသခြင ် ထိင
ု ်း် နိင
ု င
် သ
ံ ုိ တ
ထိင
ု ်း် အ ဏ ပိုငမ
် ျ ်းကလည််း နယ်စပ်

ုင
ိ ်

၂၀၁၅ခုနစ
ှ ်တန က်ပင
ို ်း် တွင ်

်းမဝင်သွ ်းတ

်းမဝင်တရွှေွံ့တခပ င််းသွ ်းတ

က်တသ

က်သအ
ူ မျ ်း

တရွှေွံ့တခပ င််းလုပ်သ ်းဦ်းတ
်းုံ ခြစ်ခသည်။ တရုတ်နင
ှ ်

ဥပတဒအသစ်မျ ်းကို ပြဋ္ဌာန်းခပဲ့ ြ်း၊ လူကန
ု က
် ူ်းမှု ခြစ်စဉ်မျ ်းလည််း ခြစ်တပေါ် ခသည်။
ခမန်မ နိင
ု င
် ၏
ံ

ခပည်ပပိုကုနတ
် င်ပိုမှုတွင ်

ပထမထုတ်ကုနမ
် ှ

အထည်ချ ပ်ထတ
ု ်ကုနမ
် ျ ်းခြစ်လ ခသည်။ ယခုအခါတွင ် စစ်အ ဏ သိမ်း် မှုတ က င ် အထည်ချ ပ်လုပ်ငန််းမျ ်းစွ ပိတ်သမ
ိ ််းမှုမျ ်း
ခြစ်တပေါ် ခသည်။

ထိပ
ု ိတသ
် မ
ိ ််းမှုမျ ်းတ က င ်

အဓိကသက်တ

က်ခမှုမှ

အလုပ်လက်မကိစစ

ပိုမိုခြစ်တပေါ်လ ခခင််းခြစ်သည်။

အထည်ချ ပ်လုပ်ငန််းသည် အမျိ ်းသမ်းမျ ်းကို ပိုမအ
ို လုပ်အကိုငတ
် ပ်းထ ်းနိင
ု မ
် ှုတ က င ် အမျိ ်းသမ်းမျ ်းအတွက် ဝင်တငွ ုရ
ံ ှု ်းံ ခခင််းနှင ်
အလုပ်လက်မခြစ်ခခင််းတိုကို
ယနတ

ကံ တတွတ
ွံ့ စခ သည်။

ထိအခပင်
ု

အလုပ်သမ ်းအခွငအ
် တ ်းက ကွယ်တပ်းမည်

်းမရှိတတ သည်အတွက် လုပ်သ ်းတခါင််းပံုခြတ်မမ
ှု ျ ်း၊ လုပ်ငန််းရှငမ
် ျ ်းမှ လုပ်သ ်းခမျ ်းတပ်းတချ န် ပျက်ကွက်မှုမျ ်းနှင ်
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တရှ င်တိမ်း် မှုမျ ်း ခြစ်တပေါ် ခသည်။ ထိအခပင်
ု
နိင
ု င
် တ
ံ ်းသက်တ

က်မမ
ှု ျ ်းတ က င ် အထည်ချ ပ်လုပ်ငန််း၏

တ ်းကွက်မျ ်းသည် အခခ ်းအိမ်န်းချင််းမျ ်းခြစ်သည် ကမဘ ဒ်းယ ်း၊ ဗယက်နမ်နင
ှ ် ဘဂဂလ ်းတဒရှ်နင
ို င
် မ
ံ ျ ်းသို တ

ရှပ
ိ ိုင်း်

င
ုိ ပ် ပ်းသ ်း

က်ရှိသွ ်းခသည်။

ခပည်တွင်း် ၌လည််း စ ်းဝတ်တနတ ်းကျပ်တည််းလ ရံုသ မက အသက်အ်းုိ အိမ်စည််းစိမ်အတွက်ပါ ထိတ်လနတ
် န ခခင််း၊
က်လက်တနထိင
ု ရ
် င
ှ သ
် န် န် တစစပို၍ ကျပ်တည််းလ ခခင််းတိုတ က င ်

န်ကုနက
် သို ပမိ ွံ့ ကက်းမျ ်းတွင ် အလုပ်လပ
ု ်ကိုငတ
် န

မှ

တန ပ်တဒသသိုခပန်သွ ်းတသ လုပ်သ ်း မျ ်းခပ ်းခသည်။ န်ကုနရ
် ှိ စက်မှုလုပ်ငန််းမျ ်းနှင ် ကုနထ
် တ
ု ်လုပ်ငန််းမျ ်း အမျ ်းစုတည်ရှိ
တန

မျ ်းကို

မတ်လတွင ်

စစ်အုပ်ချ ပ်တ ်း

အကက်းအကျယ်ခမငတ
် က်ခသည်။

တ ကည ခပပ်းတန က်

ထိအခပင်
ု

တန ပ်ခပန်တသ

ကချင်ခပည်နယ်ရှိ

အလုပ်သမ ်းမျ ်းအတ အတွက်

တကျ က်စိမ််းလုပ်ငန််းတွင ်

လုပ်ကိုငတ
် နတသ

လုပ်သ ်းမျ ်းသည်လည််း စ ်းဝတ်တနတ ်း ဒုကခမျ ်းကို ကံ တတွွံ့ ခ သည်။
နိင
ို င
် တ
ံ က ဆက်ဆရ
ံ ီး
တရုတ်နင
ို င
် န
ံ င
ှ ်

ရှရှ ်းနိင
ု င
် သ
ံ ည်

နိင
ု င
် တ
ံ တ ်စမံအုပ်ချ ပ်တ ်းတက င်စ(စစ်တက င်စ)ကို

နိင
ု င
် မ
ံ ျ ်းခြစ်သည်။ တရုတ်နင
ို င
် မ
ံ ှ ယခင် စစ်အုပ်ချ ပ်တ ်းက လမျ ်းကသို စစ်တက င်စကို
ကိုယ်မန ”တစ န် သတိထ ်း၍ ချဉ််းကပ်သည်
စစ်လက်နက်ပစစည်း် မျ ်းကိသ
ု

က်

က်

အဓိက

ကူညတပ်းတနတသ

ခံ ခင််းမျိ ်းမဟုတဘ
် “သူမသ ၊

တ
ံ ်းသို တခပ င််းလလ ခသည်။ ရုရှ ်းနိင
ု င
် မ
ံ ှ ယခင်တခတ်မျ ်းကတည််းက

ခမန်မ နိင
ု င
် သ
ံ ုိ

တ

င််းချတနတသ

နိင
ု င
် ခံ ြစ်တသ ်လည််း

ယခု၂၀၂၁ခုနစ
ှ ်

အ ဏ သိမ််းမှုတန က်ပိုင်း် တွင ် အခခ ်းတသ စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းတွင ် ပိုမိုတ်းို ချွံ့ င််းနှ်းခမ ပ်နလ
ံှ သကသို ခမန်မ နိင
ု င
် တ
ံ ်းအတပေါ်
ဩဇ ပိုမိုလွှေမ််းမိ်းု လ သည်ကိုတတွွံ့ သည်။
ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ဂါနှငာ့် နိင
ို င
် တ
ံ က ကိုန်သယ်ရ ီး

ခမန်မ နိင
ု င
် ၏
ံ
အဓိက ကုနသ
် ွယ်ြက်တွင ် တရုတ်နင
ို င
် မ
ံ ှ

ပထမတန

တွငရ
် သ
ှိ ည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ တြတြ ်ဝါ လမှစ၍

ခမန်မ နိင
ု င
် ၏
ံ
နိင
ု င
် တ
ံ ်းမတည်ပငိမ်မှုမျ ်းတ က င ် ခမန်မ နိင
ု င
် ဘ
ံ က်မှ ကိုဗစ်ကပ်တ

ဂါ ခပန်လည်ကူ်းစက်လ မည်ကို စို်း ိမ၍
်

ခမန်မ -တရုတ်နယ်စပ် ကုနသ
် ွယ်တ ်းဂိတ်မျ ်းကို ပိတ်ခသည်။ ထိက
ု သို ကုနသ
် ွယတ
် ်းဂိတမ
် ျ ်း ပိတ်ခခခင််းတ က င ် အဓိက
နစ်န သူမျ ်းမှ

ခမန်မ စိက
ု ်ပျိ ်းတ ်းထုတ်ကုန ်

တတ င်သူမျ ်းသ ထိခိုက်နစ်န

ကွင်း်

က်တစ်တလျှ က်တွင ်

ပါဝင်တနသူမျ ်းခြစ်သည်။

အထူ်းသခြင ်

ခခင််း ခြစ်သည်။

ခမန်မ နိင
ု င
် န
ံ င
ှ ် နယ်စပ်ခြစ်တသ ထိင
ု ်း် ၊ လ အို၊ တရုတ်နင
ှ ် ဘဂဂလ ်းတဒရှ်နင
ို င
် န
ံ ယ်စပ်ဂိတ်မျ ်းကို ခမန်မ နိင
ု င
် ဘ
ံ က်အခခမ််း
ကိုဗစ်ကပ်တ

ဂါကို မထိန်း် ချ ပ်နင
ို တ
် သ တ က င ် ၎င််းတို နိင
ု င
် မ
ံ ျ ်းသို ခပန်လည်ကူ်းစက်မည်ကို စို်း မ
ိ ်တသ အတ က င််းခပချက်ခြင ်

နယ်စပ်ဂိတ်မျ ်းကို ပိတ်ထ ်းတသ တ က င ် တရွှေွံ့တခပ င််းလုပ်သ ်းမျ ်းအတပေါ်တွင ် မျ ်းစွ သက်တ

က်မရ
ှု ှိခသည်။
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နိင
ို င
် မံ ခ ီး င်ီးနှီးမြျုပ် နြ
ံှ ှု
၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ်တန က်ပိုင်း် နိင
ု င
် တ
ံ ်းအတခပ င််းအလမျ ်းတ က င ် ခပည်ပ င််းနှ်းခမ ပ်နသ
ံှ ူမျ ်းကို ြိတ်တခေါ်၍ ယှဉ်ပပိ င်တ ်းကွက်ကို
ြွငခ
် ွငတ
် ပ်းခခင််းနှငအ
် တူ ခပည်သူအမျ ်းအခပ ်းသည် မိလ
ု ်ဘုင
ိ ်း် ြုန်း် နှင ် အင်တ နက်ဝန်တ
လူမှုကွန် က်မျ ်းကို
ကဏ္ဍခြစ်သည်။
ဝန်တ

လက်လှမ််းမခသည်။

အ ဏ သိမ််းမှုတန က်

ဝန်တ

င်မှုကဏ္ဍသည်

အင်တ နက်မျ ်း

ခမန်မ နိင
ု င
် ၏
ံ

ပိတ်ပင်မှုတ က င ်

င်မှုမျ ်း၊ ၂၁
တို်းတက် န်

အင်တ နက်ကို

စုနည််းပည မျ ်း၊
အလ ်းအလ အရှိ

မျ ်းစွ

်းုံ

မှခိုတန တသ

င်မှုကဏ္ဍရှိ စ်းပွ ်းတ ်း လုပ်ငန််းမျ ်းကို အလွနထ
် ခ
ိ ိုက်တစခသည်။
၂၀၂၁ခုနစ
ှ အ
် ဏ သိမ််းမှု၏

တန က်

က်တွအခြစ်

ခပည်ပ င််းနှ်းခမ ပ်နမ
ံှ ှုမျ ်း

တလျ ကျခသည်အခပင်၊

စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းအ က ်း တ ခပင်ည ပပိ င် ုင
ိ မ
် ှုမရှိသည် စ်းပွ ်းတ ်းစနစ်သုိ ခပန်လည်ဦ်းတည်လ သည်အတွက် တပ်မတတ ်နင
ှ ်
န်းစပ်သူမျ ်းသ

စမံကိန်း် ရှိနင
ို ပ် ပ်း

င််း ၊

ချမ််းသ ကွ ဟမှု

အတသ်းစ ်းအလတ်စ ်း လုပ်ငန််းမျ ်းလည််း လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု ပ်

ပိုမိုကက်းမ ်းနိင
ု တ
် ခခအလွနရ
် ှိတနပါသည်။

ထိအခပင်
ု

င
ုိ ်း် /ထိခိုက်ခသည်။

ဏ္ဍ ရ ီးကဏ္ဍ
ဘဏ်စနစ်မှ
တငွတ က်းလည်ပတ်စ်း

အ ဏ သိမ််းမှုတန က်ပင
ို ်း် တွင ်
င််းမှုမျ ်း

ပ်တနခ
် သခြင၊်

ခပည်သူမျ ်း

အဓိက

ဟွနဒ
် တငွလွှေစနစ်ခပန်လည်

ကံ တတွတန တသ

ခပဿန ခြစ်သည်။

အ ်းတက င််းလ ခသည်။

ဘဏ်မျ ်းသို

အပ်နထ
ံှ ်းတသ ခပည်သမ
ူ ျ ်းနှင ် စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်း၏ အပ်တငွကို ပမ ဏအကနအ
် သတ်ခြငသ
်
တငွထတ
ု ်တပ်းတသ တ က င ်
တငွတ က်းလည်ပတ်မှုကို မျ ်းစွ

တနှ်းတကွ်းခသည်။ အကျိ ်း

တငွတ က်းပမ ဏအတပေါ်မတ
ူ ည်၍ အနည််း
ဤကသိုတသ

လုပ်တ

်းုံ ၁၅

ခိုငန
် န
ှု ်း် အထိ တငွထတ
ု ်ခအခြစ် တပ်းတ

င်မှုမျ ်းကို အွနလ
် ိုင်း် တငွတချစနစ်ခြင ်

က်မှုရှိသည်။

င် သည်။

စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းထံမှ

ယူလိုပါက စုစုတပါင််းတငွတ က်းပမ ဏ၏ ပျှမ်း် မျ ၅

ုပ
ိ ါ လုပ်ငန််းသို တပ်း သည်။ ဤသည်မှ အစို်း မှ တက က်ခခ
ံ သည် ကုနသ
် ွယ်လုပ်ငန််းခွနက
် သိုပင် ခြစ်တနသည်။

ခပည်သူမျ ်းသည်
မစုတ

ခိုငန
် နှု ်း် မှ အမျ ်း

အတခခအတနမျ ်းသည် စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းတွငလ
် ည််း သက်တ

ခပည်သူမျ ်းက ကုနစ
် ည်နင
ှ ် ဝန်တ
ခိုငန
် န
ှု ်း် ကို အ

်းုံ ၃

က်အတနခြင ် ဘဏ်မျ ်းမှ မိမိတို၏ တငွတ က်းကို ထုတယ
် ူလိုပါက

င််းလိုတတ ဘ

ခမန်မ ကျပ်တငွတန်ြို်း

အလျင်အခမန်ကျ

တငွတ က်းတြ င််းပွမှုနန
ှု ်း် နှင ် က မိတစ န် အခခ ်း

င််းလ ခခင််းတ က င ်
င််းနှ်းခမ ပ်နမ
ံှ ှုမျ ်းကို

ကျပ်တငွကို

ဘဏ်မျ ်းတွင ်

လျင်လျင်ခမန်ခမန်ပင် တရွှေ၍
ွံ့

င်လ သည်။ ထိက
ု သို င််းနှ်းခမ ပ်နမ
ံှ ှုမျ ်းတွင ် တဒေါ်လ ၊ တ န
ွှေ င
ှ ် အိမ်၊ ခခံ၊ တခမ၊ တိုက်ခန််းတိုမှ အဓိကပါဝင်သည်။
တငွတ ်းတ က်းတ ်းတ ်းကွကတ
် ွင ် အဓိကအ ်းခြင ် တဒေါ်လ တငွတ က်းလလှယ်နန
ှု ်း် မှ ၂၀၂၁ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါ လ ၂၉ က်တနတွင ်

တစ်တဒေါ်လ လျှင ် ၁၃၃၇ ကျပ်မှ တအ က်တဘ
ို လ ၁၅ က်တနတွင ် တစ်တဒေါ်လ လျှင ် ၂,၃၀၀ ကျပ်အထိ ရှိခသည်။ ဗဟိုဘဏ်သည်
နိင
ု င
် ခံ ခ ်းတငွတ က်းလလှယမ
် ှုစနစ်ကို ထိန်း် တကျ င််းသည်စနစ်မှ အလွတ် တခြတလျ သည် စနစ်သုိ စက်တင်ဘ လ၊ ၂၀၂၁ခုနစ
ှ ်တွင ်
တခပ င််းလခသည်။ တ တ
ွှေ ်းကွက်တွင ် ခမန်မ တ တ
ွှေ ်းမှ အ ဏ မသိမ််းမက အကယ်ဒမ မ်းလင််းတ တ
ွှေ စ်ကျပ်သ ်းလျှင ် ၁၃ သိန်း်
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ဝန််းကျင်ရှိခ

မှ အ ဏ သိမ််းပပ်းတန က် ဇူလိုငလ
် တွင ် ၁၅သိန်း် တကျ ်နင
ှ ် စက်တင်ဘ လအစတွင ် အတခါက်တ တ
ွှေ စ်ကျပ်သ ်းကို

ကျပ်၁၇သိန်း် ၈တသ င််းတကျ ်အထိ ခမငတ
် က်လ ခပပ်း၊ ကျပ်သန
ိ ်း် ၂၀တကျ ်အထိ အခမင ်
ဘဏ်စနစ်မျ ်း
စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်း

တနှ်းတကွ်းလ ခခင််းတ က င ်
လည်ပတ် န်အတွက်

လွှေတခပ င််းတသ

တငွလွှေတပ်းပို

က ်းဂိတ်မျ ်းမှ

ပိုသည်စနစ်၊

၎င််းတိုတနစဉ်သံု်းစွ န်လိုအပ်တသ

လိုအပ်တသ တငွတ က်းနှင ်

တွင ် ဘဏ်မျ ်းကို
က ်းပွစ ်း၊

ခပည်သမ
ူ ျ ်းသည်

အသံု်းမခပ တတ ဘ

တအ်းဂျငန
် င
ှ ်

ု်းံ ခြစ်ခသည်။

ခပည်ပတနသူမျ ်းမှ
အခခ ်းတသ

ခပည်တင
ွ ်း်

တငွတ က်း၊

ခပည်တွင်း် တနမိသ ်းစုမျ ်းသို

နည််းလမ််းမျ ်းခြစ်သည်

တငွတ က်းအြွွံ့အစည််းမျ ်း၊

ဟွနဒ
် စနစ်၊

အသိမိတ်တ

ွမျ ်းနှင ်

လုပ်ငန််းမျ ်းအချင််းချင််း လွှေတခပ င််းသည် ပံုစံသုိ တခပ င််းလသွ ်းခသည်။
အ ကြ်ီးြ က် အ ဏ

ဆန်ရ ီးလှုပ်ရှ ီးြှု (CDM)

အစို်း ဘဏ်နင
ှ ် ပုဂဂလိကဘဏ်ဝန်ထမ််းမျ ်းသည်လည််း အ ကမ််းမြက် အ ဏ ြ
ပါဝင်ခတသ တ က င ်

အလုပ်ထတ
ု ်ခံ ခခင််းမျ ်း၊

ြိအ ်းတပ်း

ပခိမ်း် တခခ က်ခံ ခခင််းနှင ်

န်တ ်းလှုပ်ရှ ်းမှု (CDM) တွင ်

အသက်အနတ

ယ်စ်းို ိမ၍
်

ထွက်တခပ်း

တိမ််းတရှ င်ခ တသ ဝန်ထမ််းအမျ ်းအခပ ်းရှိခသည်။
ပည တ ်းကဏ္ဍမှ စစ်အ ဏ သိမ်း် မှုတ က င ် လံု်းဝ ပ်တနသ
် ွ ်းသည်။ ပည တ ်းဝန်ထမ််းအမျ ်းအခပ ်းသည်လည််း CDM
လှုပ်ရှ ်းမှုတွင ်
အခန််းကဏ္ဍမှ
ကိုယ်ထက
ူ ိုယ်ထ

တက် ကစွ ပါဝင်ခသည်။
ပါဝင်ခသည်။

တကျ င််းသ ်းသမဂဂမျ ်းသည်

အမျိ ်းသ ်းညညွတ်တ ်းအစို်း နှင ်

ပည တ ်းအစအစဉ်မျ ်းခြင ်

တနွဦ်းတတ ်လှနတ
် ်းတွင ်

အလွနအ
် တ ်းကက်းလှတသ

အ ပ်ြက်အြွွံ့အစည််းမျ ်း၊

ပံပိ်းု တပ်းလျက်ရှိသည်။

သိုတသ ်

လူမအ
ှု သိုင်း် အဝိုင်း် မျ ်းမှ

လူငယ်မျ ်း

အလုပ်အကိုင ် ရှမ
ိ ှုနင
ှ ်

လူမှုဘဝအ မခံချက်ရှိတသ ပည တ ်း ရှိ န်မှ မူ စိနတ
် ခေါ်မှုမျ ်းစွ ရှိတနသည်။
စစ်အ ဏ သိမ််းမှုတန က်ပိုင်း် တွင ်

ကျန််းမ တ ်းကဏ္ဍမှ

ပပိ လသွ ်းခပပ်း

လှုပ်ရှ ်းမှုတွငပ
် ါဝင်လ တသ တ က င ် ခပည်သူမျ ်းကို တိုက်ရု က
ိ ်ဝန်တ
ခမန်မ ခပည်သမ
ူ ျ ်းသည်

ကစဉ်ကလျ ်း

တအ က်စဂျင်ရှ ်းပါ်းမှုမျ ်း၊

တ

်းနှင ်

က်စပ်တသ

လိုက်လံြမ််း

အ ဏ သိမ််းပပ်းတန က်ပင
ို ်း် မှ

်းတသ တ က င ်

တမလအထိ

CDM

င်မှု မတပ်းနိင
ု တ
် တ တပ။ ကိုဗစ်တတိယလှုိင်း် တ က င ်

ဝရုန်း် သုန်း် က ်းအတခခအတနမျ ်းကို

တငွတ က်းမတတ်နင
ို တ
် သ သ မန်ခပည်သူမျ ်းမှ အသက်
တပ်မတတ ်မှ

ကျန််းမ တ ်းဝန်ထမ််းအမျ ်းအခပ ်း

ပစစည််းမျ ်းတ ်းခမငတ
် က်မှုမျ ်း

ခက်ခစွ

တကျ ်ခြတ်ခ သည်။

ခြစ်တပေါ် ခတသ တ က င ်

တ

်းကု န်

်းုံ ရှု ်းံ မှုမျ ်းစွ ခြစ်တပေါ် ခသည်။
နယ်စပ်မျ ်းသို

နယ်စပ်ကိုခြတ်တကျ ်ပပ်း

ထွက်တခပ်းခ သူမျ ်းလည််း
အိနယ
ိဒ နိင
ု င
် ထ
ံ သို

အမျ ်းအခပ ်းရှသ
ိ ည်။

ခိုလသ
ှုံ ူ

ခမန်မ နိင
ု င
် သ
ံ ်း

တစ်တသ င််းခွတကျ ်ခန်ရှိခသည်။ ၎င််းတိုထတွင ် တပ်ြွံ့ဝ
ွ င်မျ ်း၊ စစ်သ ်းမျ ်းနှင ် အစိ်းု ဝန်ထမ််းမျ ်းလည််း ပါဝင်သည်။
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သ

ဝပတ်ဝန်ီးကျင်နင
ှ ်ာ့ သယံဇ တကဏ္ဍ

သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်ထန
ိ ်း် သိမ််းတ ်းနှင ်

သဘ ဝသယံဇ တသည်

တခပ င််းခပန်အကျိ ်းသက်တ

ကဏ္ဍခြစ်သည်။ နိင
ု င
် တ
ံ တ ်စမံအုပ်ချ ပ်တ ်း တက င်စအတွက် သဘ ဝသယံဇ တသည် ၎င််းတိ၏
ု ယနတ

က်မှု

ရှတ
ိ နသည်

်းလည်ပတ် န်အတွက်

အဓိက ဝင်တငွ လမ််းခြစ်သည်။ တစ်ြက်တွငလ
် ည််း ထိက
ု သို တခမတပေါ် တခမတအ က် အ င််းအခမစ်မျ ်းခြစ်သည် သစ်တ
တကျ က်စိမ််းတ

င််းချခခင််း၊

င််းချခခင််း၊ သဘ ဝဓ တ်တငွွံ့ နှင ် အခခ ်းတသ တခမတပေါ်တခမတအ က်၊ တ တပေါ်တ တအ က် အြို်းတန်သယံဇ တမျ ်းကို

အလွနအ
် က ်းထုတယ
် ူသ်းုံ စွ

တ

စစ်အုပ်ချ ပ်တ ်းက လမျ ်းအတတွွံ့အ ကံ အ
အြို်းတန်သဘ ဝ င််းခမစ်မျ ်းကို တ

င််းချခခခင််းတ က ငလ
် ည််း
သက်တသခပခပပ်း

သဘ ဝတဂဟစနစ်ပျက်စ်းခသည်ကို
ခြစ်သည်။

ယခုတစ်ြန်

စစ်တက င်စမှ

င််းချ န် ကကိ ်းစ ်းလ မှုသည် ခမန်မ သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်ထန
ိ ်း် သိမ်း် တ ်းအတွက် လွနစ
် ွ

စို်း မ
ိ ်ြွယ်ပင်ခြစ်သည်။
ခ ီးသ ီးကဏ္ဍ
ခ ်းသွ ်းကဏ္ဍမှ
ကဏ္ဍခြစ်သည်။

“ြ ်းတစ်ပိုင်း် ၊ ငါ်းတစ်ပိုင်း် ” ဒမိက
ု တ စ အစိ်းု မျ ်းလက်ထက်တွင ် တို်းတက်မှု ခမန်

လူတိုင်း် န်းပါ်း

လက်လှမ်း် မတသ အင်တ နက်၊

ပိုမိုတို်းတက်လ ခတသ တ က င ် ခ ်းသွ ်းကဏ္ဍမှ
အ

ယံနင
ို င
် မ
ံ ျ ်းနှင ်

နှုင
ိ ်း် ယှဉ်ပါက

လူမှုကွန် က်မျ ်းနှင ်

မျ ်းစွ တို်းတက်ခသည်။ သိုတသ ် ခမန်မ

တန က်ကျလျက်အတခခအတနသ

ရှိတသ်းသည်။

ထိသ
ု ုိ

န်ခတသ

နည််းပည မျ ်း

ခ ်းသွ ်းကဏ္ဍမှ

အခခ ်းတသ

တန က်ကျလျက်ရှိတသ ်လည််း

အ ဏ သိမ််းမှု ခြစ်ပွ ်းပပ်းတန က်တွင ် လံု်းဝ ပ်တနသ
် ွ ်းတသ ကဏ္ဍခြစ်လ ခသည်။
နိင
ို င
် ရ
ံ ီးတည်ငငိြ်ြှုနင
ှ ာ့် စီးပ ီးရ ီး ံ ွေ့ င ိ ျုီးတိီးို တက်ြှု
ခမန်မ စ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းနှင ်

တိုင်း် င််းသ ်းခပည်သူမျ ်း၏

ခမန်မ စ်းပွ ်းတ ်းြွံွံ့ ပြိ ်းတိ်းု တက် န်အတွက်
နိင
ု င
် တ
ံ ်းတည်ပငိမ် န်လိုအပ်ချက်
ခြည်

ည််းတပ်း က န်ခြစ်ပပ်း

၂၁

ုသ
ိ ည်မှ
စု

ကံ ကံခံနင
ို စ
် မ
ွ ််းမှ

နိင
ု င
် တ
ံ ်းတည်ပငိမ် န်လအ
ို ပ်သည်။
၁၉

စုတင
ွ ် တပ်းခပပ်းတသ

နိင
ု င
် တ
ံ ်း လဒ်မျ ်းသက်သက်ခြင ်

အံမခန််းပင်ခြစ်သည်။
တိုင်း် ခပည်အတွက်

ပင်လံုနင
ို င
် တ
ံ ်းကတိကဝတ်မျ ်းကို ၂၁
၁၉

စုခပဿန မျ ်းကို

စုတွင ်

တိုက်ရု က
ိ ်ထပ်တူချ၍

တခြရှင်း် နိင
ု လ
် ိမ်မည် မဟုတ်တပ။
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“The country has been through much turmoil and strife for so long, but its people are resilient,
innovative against the odds, and astonishingly brave. The young women and men of Myanmar
are especially impressive, and with open hearts and minds I believe they can achieve much.”
(2019)
Dr.Ronald Findlay(1935-2021)
Ragnar Nurkse Professor of Economics at the School of International and Public Affairs, Columbia University,
and well-known Burmese economist
Ref: Myanmar Economic Bulletin Vol.2 No.1 (2019)

www.inyaeconomics.com
inyaeconomics@gmail.com
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