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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 COVID-

19 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 

 
1 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) 
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မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးအရပေါ် နစှဆ်တိိုီးထခိိိုကြ်ှု 

ကိိုဗစက်ပ်ရ  ဂါနငှာ့ ်အ ဏ သြ်ိီးြှုရ က ငာ့ ်မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီး ပ်ဝန်ီး ထခိိိုကြ်ှု 

အစ  ငခ်ံစ  (၂၀၂၁ ခိုနစှ)် 

 

 

အနစှခ်ျျုပ်ရ  ်မပချက ်

၂၀၂၁ ခုနစှ်တွင ် တပ်မတတ ်မှ အ ဏ သမိ််းခခင််းသည် ကိုဗစက်ပ်တ  ဂါထက်ပုိ၍ ခမနမ် နိငုင်၏ံ စ ်းပွ ်းတ ်းအတပေါ် 

အနတ်ုလကခဏ ခြင  ် သက်တ  က်ခ  သည်ကုိ ဤအစ  ငခ်ံစ က သက်တသခပမည်ခြစ်ပပ ်း ခမနမ်  စ ်းပွ ်းတ ်းြံွွံ့ ပြိ ်းတုိ်းတက်မှု 

သမိုင််းတွငလ်ည််း နိငုင်တံ ်းမတည်ပငမ်ိမှုတ က င သ် လျှင ် စ ်းပွ ်းတ ်းြံွွံ့ ပြိ ်းတို်းတက်မှု တန်ှးတကွ်းတနခ   သည်ကိ ု

အချက်အလက်မျ ်းက မှတ်တကျ က်တငခ်  ပပ  ခြစသ်ည်။ 

ြိိုကက်ရိိုရ  ဂရဗဒ ဆန်ီးစစ်ြှု 

နိငုင်တံစ်ဝန််းရှိ စ ်းပွ ်းတ ်းလပ်ုငန််းမျ ်း၏ အတခခအတနကို တလ လ  နအ်တွက ်မူလအချက်အလက် စုတ  င််းခခင််းနည််းခြင်  

စ ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းကို  စက်တငဘ် လ ၂၀၂၁ ခုနစှ်မ ှတအ က်တုိဘ လ ၂၀၂၁ ခုနစှအ်တွင််း စစတ်မ််းတက က်ယူ တမ်းခမန််းခ  သည်။ 

အ ိုပါတခမခပငအ်ချက်အလက်မျ ်းကိ ု အတခခခံ၍ ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ  ဂါနငှာ့ ် အ ဏ သြ်ိီးြှု၏ သကရ်  ကြ်ှုြျ ီးကိိုမပရသ  

ညွှန်ီးကန်ိီး၏ နှုငိီ်းယဉှ်ဆန်ီးစစ်ြှုအ  အ ဏ သြ်ိီးြှုရ က ငာ့ ်စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီးအရပေါ် ထခိိိုကြ်ှုြှ  ပိို၍ြျ ီးမပ ီးရနသည်ကိို 

ရလာ့လ ရတ ွေ့ ရိှ သည်။  

ြကက်ရိိုရ  ဂရဗဒ ဆန်ီးစစ်ြှု 

တငတွ က်းတြ င််းပွမှုကိ ု ခပညသ်ူမျ ်း အဓကိ ခံစ ်းခ   ပပ ်း ခပည်တွင််း၊ ခပည်ပတ ်းကွက်မျ ်းတွင ်မတသချ  မတ   မှုမျ ်းစွ  

ခြစ်တပေါ်တနခခင််းတ က င  ် အတခခခံစ ်းတသ က်ကုနတ် ်းနှုန််းမျ ်း မတည်မပငမိ်ခြစ်မှုမျ ်း  ကံ တတွွံ့ ခ   သည်။ ပျှမ််းမျှအ ်းခြင  ်

စ ်းတသ က်ကုနန်ငှ  ် အတခခခံကုနစ်ည်မျ ်းမှ  တြတြ ်ဝါ  လ တန က်ပုိင််းတွင ် တ ်းနှုန််းပုိမိခုမင တ်က်သွ ်းခ  သည်။ စက်သံု်း  ၊ 

စ ်းအုန််း  နငှ  ် အခခ ်းတသ  ခပည်ပမှ မရှိမခြစ်တငသ်ွင််း တသ  ကုနစ်ည်မျ ်းမှ  တခြည််းခြည််းတ ်းတက်မှုရှိခ  သည်။ 

ဒ ဇငဘ် လ၊ ၂၀၂၁ခနုစှ ်
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ခမနမ် ကျပ်တငအွတပေါ် မယံု ကည်မှုမျ ်း ရှိလ ခခင််းနငှ အ်တူ ခပည်တွင််းတ ွှေနငှ  ်အတမ ကိနတ်ဒေါ်လ တုိ  ကုိ ပုိမုိဝယ်ယူလ တသ တ က င  ်

တ ်းကွက်တငွ ် အတမ ိကနတ်ဒေါ်လ  လိုအပ်ချက်မျ ်းလ ပပ ်း တဒေါ်လ တနြုိ််းတက်ခခင််းတုိ  တ က င လ်ည််း သယ်ယူစ ိတ်မျ ်းနငှ  ်

ခပည်ပမှ တငသ်ွင််းမှု ကုနက်ျစ ိတ်မျ ်းနငှ  ် ကုန ်ကမ််းတ ်းနှုန််းတက်မှုမျ ်းတ က င  ် အခခ ်းတသ  ကုနစ်ည်မျ ်း၏ တ ်းနှုန််းကိုပါ 

“တစ်နယွ်ငင ် တစ်စငပ်ါ” ိုသက  သို   သကတ်  က်မှုမျ ်း ရှိခ  သည်။ ထို  အခပင ် တပ်မတတ မ် ှ

သယ်ယူပုိ  တ  ငတ် ်းလမ််းတ က င််းမျ ်းကုိ ကန  သ်တ်ခခင််းနငှ  ် ကုနသ်ွယ်တ ်းလမ််းတ က င််း တစ်တလျှ က် စစ်မကခ်ြစ်ပွ ်းမှုမျ ်း 

ရှိခ  ခခင််းတ က င် လည််း ခပည်တွင််း ကုနစ်ည်စ ်း င််းမှုတငွ ်မျ ်းစွ  ထခုိိက်ခ  သည်။ 

အလုပ်အကိငုမ်ျ ်းရှ ်းပါ်းခခင််း၊ တနထိငုစ် ်းတသ က်စ ိတ်ကက ်းခမင လ် ခခင််းနငှ  ် အဘက်ဘက်မ ှ

ထခိိုက်ကျ င််းမှုမျ ်းတ က င  ် ခမနမ် ခပည်သမူျ ်း၏  င််း  နမွ််းပါ်းမှုအတခခအတနကိ ု ပုိမို ို်း ွ ်းလ တစခ  သည်။ WFP၏ 

ခန  မှ်န််းချက်အ   င််း  မှု သံု်း အထ ိ သက်တ  က်မှု ရှိမည်ဟု ိုသည်။ တဒေါ်လ တ ်းရိုက်ခတ်မှုတ က င  ် ခပညပ်မ ှ

တငသ်ွင််းတန သည ် ကုန ်ကမ််းမျ ်းနငှ  ် စိုက်ပျိ ်းတ ်း သွင််းအ ်းစုမျ ်းမှ  ပုိမိ ု တ ်းခမင လ် တသ ်လည််း အ ိပုါ သငွ််းအ ်းစုမျ ်းကိ ု

အသံု်းခပ ၍ စိုက်ပျိ ်းထကွ်ရှလိ မည ် သ ်းနှနံငှ  ် ကုနစ်ည်မျ ်း၏ ခပည်တွင််း၊ ခပည်ပ ဝယ်လုိအ ်းမှ မူ သသိ စွ ကျ င််းတနသည်။ 

ထိတု က င ပ်င ် တတ ငသ်ူမျ ်းမှ  အတ က်းတငမ်ှုမျ ်းကိ ု ခံစ ်းတန ပပ ်း  င််း  မှုသသံ  ပုိ၍  ို်းဝါ်းသွ ်းတစက  ၎င််းတုိ  ၏ 

တခမပုိင ်ိငုမ်ှုကိုလည််း  ကလ်က်ထနိ််းသမိ််းထ ်းနိငု ်န ်မျ ်းစွ  မတသချ တတ  သည ် အတနအထ ်းသို   တ  ကရ်ှိလ သည်။ 

လိုပ်သ ီးကဏ္ဍ 

ခပည်တွင််း၊ ခပည်ပ  င််းနှ ်းခမ  ပ်နှမံှုမျ ်း ကျ င််းခ  သလုိ ခပည်တွင််း လပ်ုငန််းမျ ်း  က်လက်လုပ်ကိုင ်န ် မျ ်းစွ  

မတ   မှုမျ ်း ခြစ်တပေါ် ခ  တသ တ က င  ်အလုပ်လက်မ  မျ ်း မျ ်းစွ တုိ်းပွ ်းခ  သည်။ ILO ၏ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဇူလိုငလ် ထတု်ခပနခ်ျက်အ  

အလုပ်အကုိင ်ံု်းရှု်ံးခ  သူ ၁.၂သန််းခ  ရှိသည်ဟု  ိုသည်။ 

ထို  အခပင ် တပ်မတတ ်၏ အ ဏ သမ်ိ်းမှုတ က င  ် ခပည်ပသို   တ  ်းမဝငသ်ွ ်းတ  က်တသ  တရွှေွံ့တခပ င််းလုပ်သ ်းဦ်းတ  

ပုိမုိမျ ်းခပ ်းလ ခ  သည်။ အထ်ူးသခြင  ် ထိငု််းနိငုင်သံို   တ  ်းမဝငတ်ရွှေွံ့တခပ င််းသွ ်းတ  က်သအူမျ ်း ံ်ုး ခြစခ်  သည်။ တရုတ်နငှ  ်

ထိငု််းအ ဏ ပုိငမ်ျ ်းကလည််း နယ်စပ် ိုင ်  ဥပတဒအသစ်မျ ်းကို ပြဋ္ဌာန ်းခ ဲ့ပြ ်း၊ လကူနုက်ူ်းမှု ခြစ်စဉ်မျ ်းလည််း ခြစ်တပေါ် ခ  သည်။ 

၂၀၁၅ခုနစှ်တန က်ပုိင််းတငွ ် ခမနမ် နိငုင်၏ံ ခပည်ပပုိ  ကုနတ်ငပုိ်  မှုတွင ် ပထမထတု်ကုနမ်ှ  

အထည်ချ ပ်ထတ်ုကုနမ်ျ ်းခြစ်လ ခ  သည်။ ယခုအခါတွင ်စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှုတ က င  ်အထည်ချ ပ်လုပ်ငန််းမျ ်းစွ  ပိတ်သမိ််းမှုမျ ်း 

ခြစ်တပေါ် ခ  သည်။ ထိပိုတ်သမ်ိ်းမှုမျ ်းတ က င  ် အဓိကသက်တ  က်ခ  မှုမှ  အလုပ်လက်မ  ကိစစ ပုိမိုခြစ်တပေါ်လ ခခင််းခြစ်သည်။ 

အထည်ချ ပ်လုပ်ငန််းသည် အမျိ ်းသမ ်းမျ ်းကိ ုပုိမုိအလုပ်အကုိငတ်ပ်းထ ်းနိငုမ်ှုတ က င  ် အမျိ ်းသမ ်းမျ ်းအတွက ်ဝငတ်င ွံုရှု ်ံးခခင််းနငှ  ်

အလုပ်လက်မ  ခြစ်ခခင််းတုိ  ကုိ  ကံ တတွွံ့တစခ   သည်။ ထို  အခပင ် အလုပ်သမ ်းအခွင အ်တ ်းက ကွယ်တပ်းမည  ်

ယနတ  ်းမရှိတတ  သည ်အတွက် လုပ်သ ်းတခါင််းပုံခြတ်မှုမျ ်း၊ လုပ်ငန််းရှငမ်ျ ်းမှ လုပ်သ ်းခမျ ်းတပ်းတချ န ် ပျက်ကွက်မှုမျ ်းနငှ  ်
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တရှ ငတ်ိမ််းမှုမျ ်း ခြစ်တပေါ် ခ  သည်။ ထို  အခပင ် နိငုင်တံ ်းသက်တ  က်မှုမျ ်းတ က င  ် အထည်ချ ပ်လုပ်ငန််း၏  ရှပုိိင််း ိငုပ်ပ ်းသ ်း 

တ ်းကွက်မျ ်းသည် အခခ ်းအမိ်န ်းချင််းမျ ်းခြစ်သည ် ကမဘ ဒ ်းယ ်း၊ ဗ ယက်နမ်နငှ  ်ဘဂဂလ ်းတဒ ရှ်နိငုင်မံျ ်းသို   တ  က်ရှိသွ ်းခ  သည်။ 

ခပည်တွင််း၌လည််း စ ်းဝတတ်နတ ်းကျပ်တည််းလ ရံုသ မက အသက်အိ်ုးအမိ်စည််းစိမ်အတွက်ပါ ထတ်ိလန  တ်န ခခင််း၊ 

 က်လက်တနထိငုရ်ငှသ်န ်န ် တစစပုိ၍ ကျပ်တည််းလ ခခင််းတုိ  တ က င  ်  နကု်နက်  သို   ပမိ ွံ့ ကက ်းမျ ်းတငွ ် အလုပ်လပ်ုကိုငတ်န  မ ှ

တန ပ်တဒသသို  ခပနသ်ွ ်းတသ  လုပ်သ ်း မျ ်းခပ ်းခ  သည်။  နက်ုနရ်ှိ စက်မှုလုပ်ငန််းမျ ်းနငှ  ်ကုနထ်တု်လုပ်ငန််းမျ ်း အမျ ်းစုတည်ရှ ိ  

တန  မျ ်းကို မတ်လတငွ ် စစ်အုပ်ချ ပ်တ ်း တ ကည ခ  ပပ ်းတန က် တန ပ်ခပနတ်သ  အလုပ်သမ ်းမျ ်းအတ အတွက် 

အကက ်းအကျယ်ခမင တ်က်ခ  သည်။ ထို  အခပင ် ကချငခ်ပည်နယရ်ှိ တကျ က်စိမ််းလုပ်ငန််းတငွ ် လပ်ုကိုငတ်နတသ  

လုပ်သ ်းမျ ်းသည်လည််း စ ်းဝတ်တနတ ်း ဒကုခမျ ်းကို  ကံ တတွွံ့ ခ   သည်။ 

နိိုငင်တံက ဆကဆ်ရံ ီး 

တရုတ်နိငုင်နံငှ  ် ရရှှ ်းနိငုင်သံည် နိငုင်တံတ ်စ မံအုပ်ချ ပ်တ ်းတက ငစ် (စစ်တက ငစ် )ကိ ု အဓိက ကူည တပ်းတနတသ  

နိငုင်မံျ ်းခြစ်သည်။ တရုတ်နိငုင်မံှ  ယခင ်စစ်အုပ်ချ ပ်တ ်းက လမျ ်းက  သို   စစ်တက ငစ် ကိ ု က် ခံခင််းမျိ ်းမဟုတဘ်  “သူမသ ၊ 

ကိုယ်မန ”တစ န ်သတိထ ်း၍ ချဉ််းကပ်သည ်  က် တံ ်းသို   တခပ င််းလ လ ခ  သည်။ ရုရှ ်းနိငုင်မှံ  ယခငတ်ခတ်မျ ်းကတည််းက 

စစ်လက်နက်ပစစည််းမျ ်းကိသု  ခမနမ် နိငုင်သံို   တ  င််းချတနတသ  နိငုင်ခံြစ်တသ ်လည််း ယခု၂၀၂၁ခုနစှ ်

အ ဏ သမိ််းမှုတန က်ပုိင််းတငွ ်အခခ ်းတသ  စ ်းပွ ်းတ ်းလပ်ုငန််းမျ ်းတွင ် ပုိမုိတုိ်းချ ွံ့ င််းနှ ်းခမ  ပ်နှလံ သက  သို    ခမနမ်  နိငုင်တံ ်းအတပေါ် 

ဩဇ ပုိမိုလွှေမ််းမိ်ုးလ သည်ကိုတတွွံ့ သည်။ 

ကိိုဗစ်ကပ်ရ  ဂါနငှာ့ ်နိိုငင်တံက ကိုန်သ ယရ် ီး 

ခမနမ် နိငုင်၏ံ အဓကိ ကုနသ်ွယ်ြကတ်ွင ် တရုတ်နိငုင်မံှ  ပထမတန  တွငရ်ှသိည်။ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ တြတြ ်ဝါ  လမှစ၍ 

ခမနမ် နိငုင်၏ံ နိငုင်တံ ်းမတည်ပငမ်ိမှုမျ ်းတ က င  ် ခမနမ် နိငုင်ဘံက်မှ ကိုဗစ်ကပ်တ  ဂါ ခပနလ်ည်ကူ်းစက်လ မည်ကို စို်း ိမ၍် 

ခမနမ် -တရုတ်နယ်စပ် ကုနသ်ွယ်တ ်းဂိတ်မျ ်းကို ပိတ်ခ  သည်။ ထိကု  သို   ကုနသ်ွယတ် ်းဂိတမ်ျ ်း ပိတ်ခ  ခခင််းတ က င  ် အဓကိ 

နစ်န သူမျ ်းမှ  ခမနမ်  စုိက်ပျိ ်းတ ်းထတ်ုကုန ် ကငွ််း က်တစ်တလျှ က်တွင ် ပါဝငတ်နသူမျ ်းခြစ်သည်။ အထ်ူးသခြင  ်

တတ ငသ်ူမျ ်းသ  ထခိိုက်နစ်န  ခခင််း ခြစ်သည်။  

ခမနမ် နိငုင်နံငှ  ်နယ်စပ်ခြစ်တသ  ထိငု််း၊ လ အို၊ တရုတ်နငှ  ်ဘဂဂလ ်းတဒ ရှ်နိငုင်နံယ်စပ်ဂိတ်မျ ်းကုိ ခမနမ် နိငုင်ဘံကအ်ခခမ််း 

ကိုဗစ်ကပ်တ  ဂါကို မထနိ််းချ ပ်နိငုတ်သ တ က င  ် ၎င််းတုိ   နိငုင်မံျ ်းသို   ခပနလ်ည်ကူ်းစက်မည်ကို စုိ်း မ်ိတသ အတ က င််းခပချက်ခြင  ်

နယ်စပ်ဂိတ်မျ ်းကို ပိတ်ထ ်းတသ တ က င  ်တရွှေွံ့တခပ င််းလုပ်သ ်းမျ ်းအတပေါ်တွင ်မျ ်းစွ  သက်တ  က်မှုရှိခ  သည်။  
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နိိုငင်မံခ ီး ငီ်းနှ ီးမြ ျုပ်နှြံှု 

၂၀၁၁ ခုနစှ်တန က်ပုိင််း နိငုင်တံ ်းအတခပ င််းအလ မျ ်းတ က င  ်ခပည်ပ င််းနှ ်းခမ  ပ်နှသံူမျ ်းကုိ ြိတ်တခေါ်၍ ယှဉ်ပပိ ငတ် ်းကွက်ကိ ု

ြွင ခွ်င တ်ပ်းခခင််းနငှ အ်တူ ခပည်သူအမျ ်းအခပ ်းသည် မုိလ်ဘိုင််းြုန််းနငှ  ် အငတ် နက်ဝနတ်  ငမ်ှုမျ ်း၊ ၂၁   စုနည််းပည မျ ်း၊ 

လူမှုကွန ်ကမ်ျ ်းကိ ု လက်လှမ််းမ ခ  သည်။ ဝနတ်  ငမ်ှုကဏ္ဍသည် ခမနမ် နိငုင်၏ံ တို်းတက် န ် အလ ်းအလ အရှိ ံ်ုး 

ကဏ္ဍခြစ်သည်။ အ ဏ သမိ််းမှုတန က် အငတ် နက်မျ ်း ပိတ်ပငမ်ှုတ က င  ် အငတ် နက်ကိ ု မျ ်းစ ွ မှ ခိုတန တသ  

ဝနတ်  ငမ်ှုကဏ္ဍရှိ စ ်းပွ ်းတ ်း လုပ်ငန််းမျ ်းကို အလွနထ်ခိိုက်တစခ  သည်။  

၂၀၂၁ခုနစှအ် ဏ သမိ််းမှု၏ တန က် က်တွ အခြစ် ခပည်ပ င််းနှ ်းခမ  ပ်နှမံှုမျ ်း တလျ  ကျခ  သည ်အခပင၊် 

စ ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းအ က ်း တ ခပငည်  ပပိ င ်ိုငမ်ှုမရှိသည ် စ ်းပွ ်းတ ်းစနစ်သို   ခပနလ်ည်ဦ်းတည်လ သည ်အတကွ် တပ်မတတ ်နငှ  ်

န ်းစပ်သူမျ ်းသ  စ မံကိန််း ရှိနိငုပ်ပ ်း  င််း  ၊ ချမ််းသ ကွ ဟမှု ပုိမိုကက ်းမ ်းနိငုတ်ခခအလွနရ်ှိတနပါသည်။ ထို  အခပင ်

အတသ်းစ ်းအလတ်စ ်း လပ်ုငန််းမျ ်းလည််း လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု  ပ် ိငု််း/ထခုိိက်ခ  သည်။ 

 ဏ္ဍ ရ ီးကဏ္ဍ 

 ဘဏစ်နစ်မှ  အ ဏ သမိ််းမှုတန က်ပုိင််းတငွ ် ခပညသ်ူမျ ်း အဓိက  ကံ တတွတန တသ  ခပဿန ခြစ်သည်။ 

တငတွ က်းလည်ပတ်စ ်း င််းမှုမျ ်း  ပ်တန  ခ်   သခြင ၊် ဟွနဒ် တငလွွှေ စနစ်ခပနလ်ည် အ ်းတက င််းလ ခ  သည်။ ဘဏမ်ျ ်းသို   

အပ်နှထံ ်းတသ  ခပည်သမူျ ်းနငှ  ်စ ်းပွ ်းတ ်းလပ်ုငန််းမျ ်း၏ အပ်တငကွိ ု  ပမ ဏအကန  အ်သတ်ခြင သ်  တငထွတ်ုတပ်းတသ တ က င  ်

တငတွ က်းလည်ပတ်မှုကိ ု မျ ်းစွ  တန်ှးတကွ်းခ  သည်။ အကျိ ်း က်အတနခြင  ် ဘဏမ်ျ ်းမှ မိမိတုိ  ၏ တငတွ က်းကို ထတုယူ်လိုပါက 

တငတွ က်းပမ ဏအတပေါ်မတူည်၍ အနည််း ံ်ုး ၃   ခုိငန်ှုန််းမှ အမျ ်း ံ်ုး ၁၅   ခုိငန်ှုန််းအထ ိတငထွတု်ခအခြစ် တပ်းတ  င ်သည်။ 

ဤက  သို  တသ  အတခခအတနမျ ်းသည် စ ်းပွ ်းတ ်းလပ်ုငန််းမျ ်းတငွလ်ည််း သက်တ  က်မှုရှိသည်။  စ ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းထမံ ှ

ခပည်သူမျ ်းက ကုနစ်ည်နငှ  ် ဝနတ်  ငမ်ှုမျ ်းကို အွနလုိ်င််းတငတွချစနစ်ခြင  ်  ယူလုိပါက စုစုတပါင််းတငတွ က်းပမ ဏ၏ ပျှမ််းမျ ၅ 

  ခုိငန်ှုန််းကို အ ိုပါ လုပ်ငန််းသို   တပ်း သည်။ ဤသည်မှ  အစို်း မှ တက က်ခံခ  သည ် ကုနသ်ွယ်လုပ်ငန််းခွနက်  သို  ပင ်ခြစ်တနသည်။   

ခပည်သူမျ ်းသည် ခမနမ် ကျပ်တငတွနြုိ််း အလျငအ်ခမနက်ျ င််းလ ခခင််းတ က င  ် ကျပ်တငကွို ဘဏမ်ျ ်းတွင ်

မစုတ  င််းလုိတတ  ဘ  တငတွ က်းတြ င််းပွမှုနှုန််းနငှ  ် က မိတစ န ် အခခ ်း  င််းနှ ်းခမ  ပ်နှမံှုမျ ်းကို လျငလ်ျငခ်မနခ်မနပ်င ် တရွှေွံ့၍ 

လုပ်တ  ငလ် သည်။ ထိကု  သို    င််းနှ ်းခမ  ပ်နှမံှုမျ ်းတွင ်တဒေါ်လ ၊ တ ွှေနငှ  ်အမိ်၊ ခခ၊ံ တခမ၊ တုိက်ခန််းတုိ  မှ  အဓိကပါဝငသ်ည်။  

 တငတွ ်းတ က်းတ ်းတ ်းကွက်တွင ်အဓိကအ ်းခြင  ်တဒေါ်လ တငတွ က်းလ လှယ်နှုန််းမှ  ၂၀၂၁ခုနစှ်၊ ဇနန်ဝါ  လ ၂၉  က်တန  တွင ်

တစ်တဒေါ်လ လျှင ်၁၃၃၇ ကျပ်မှ တအ က်တိဘု လ ၁၅  က်တန  တွင ်တစ်တဒေါ်လ လျှင ်၂,၃၀၀ ကျပ်အထ ိရှိခ  သည်။ ဗဟိုဘဏသ်ည် 

နိငုင်ခံခ ်းတငတွ က်းလ လှယမ်ှုစနစ်ကို ထနိ််းတကျ င််းသည ်စနစ်မှ အလွတ် တခြတလျ  သည  ်စနစ်သို   စက်တငဘ် လ၊ ၂၀၂၁ခုနစှ်တွင ်

တခပ င််းလ ခ  သည်။ တ ွှေတ ်းကွက်တွင ် ခမနမ်  တ ွှေတ ်းမှ  အ ဏ မသမိ််းမ က အကယဒ်မ  မ ်းလင််းတ ွှေတစ်ကျပ်သ ်းလျှင ်၁၃ သနိ််း 
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ဝန််းကျငရ်ှိခ    မှ အ ဏ သမိ််းပပ ်းတန က် ဇူလိုငလ်တွင ်၁၅သနိ််းတကျ ်နငှ  ်စက်တငဘ် လအစတငွ ်အတခါက်တ ွှေတစ်ကျပ်သ ်းကိ ု

ကျပ်၁၇သနိ််း ၈တသ င််းတကျ ်အထ ိခမင တ်က်လ ခ  ပပ ်း၊ ကျပ်သနိ််း၂၀တကျ ်အထ ိအခမင  ်ံု်းခြစ်ခ  သည်။  

ဘဏစ်နစ်မျ ်း တန်ှးတကွ်းလ ခခင််းတ က င  ် ခပည်သမူျ ်းသည် ၎င််းတုိ  တန  စဉ်သံု်းစွ  နလုိ်အပ်တသ  တငတွ က်း၊ 

စ ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်း လည်ပတ် နအ်တကွ် လိုအပ်တသ တငတွ က်းနငှ  ် ခပည်ပတနသူမျ ်းမ ှ ခပည်တွင််းတနမိသ ်းစုမျ ်းသို   

လွှေ တခပ င််းတသ  တငလွွှေ တပ်းပုိ    တွင ် ဘဏမ်ျ ်းကို အသံု်းမခပ တတ  ဘ  အခခ ်းတသ  နည််းလမ််းမျ ်းခြစ်သည ် ဟွနဒ် စနစ်၊ 

က ်းဂိတ်မျ ်းမှ ပုိ  သည ်စနစ်၊  က ်းပွ စ ်း၊ တအ်းဂျင န်ငှ  ် ခပည်တွင််း တငတွ က်းအြွ ွံ့အစည််းမျ ်း၊ အသမိိတ်တ ွမျ ်းနငှ  ်

လုပ်ငန််းမျ ်းအချင််းချင််း လွှေ တခပ င််းသည ် ပုံစံသို   တခပ င််းလ သွ ်းခ  သည်။ 

အ ကြ်ီးြ က ်အ ဏ   ဆန်ရ ီးလှုပ်ရှ ီးြှု (CDM) 

 အစုိ်း ဘဏန်ငှ  ် ပဂုဂလိကဘဏဝ်နထ်မ််းမျ ်းသည်လည််း အ ကမ််းမြက ် အ ဏ ြ  နတ် ်းလှုပ်ရှ ်းမှု (CDM) တွင ်

ပါဝငခ်  တသ တ က င  ် အလပ်ုထတု်ခံ ခခင််းမျ ်း၊ ြိအ ်းတပ်း ပခိမ််းတခခ က်ခံ ခခင််းနငှ  ် အသကအ်နတ  ယ်စိ်ုး ိမ၍် ထကွ်တခပ်း 

တိမ််းတရှ ငခ်   တသ  ဝနထ်မ််းအမျ ်းအခပ ်းရှိခ  သည်။  

  ပည တ ်းကဏ္ဍမှ  စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှုတ က င  ်လုံ်းဝ ပ်တန  သ်ွ ်းသည်။ ပည တ ်းဝနထ်မ််းအမျ ်းအခပ ်းသည်လည််း CDM 

လှုပ်ရှ ်းမှုတွင ် တက် ကစွ ပါဝငခ်  သည်။ တကျ င််းသ ်းသမဂဂမျ ်းသည် တနဦွ်းတတ ်လှနတ် ်းတငွ ် အလွနအ်တ ်းကက ်းလှတသ  

အခန််းကဏ္ဍမှ ပါဝငခ်  သည်။ အမျိ ်းသ ်းည ညွတ်တ ်းအစုိ်း နငှ  ် အ ပ်ြကအ်ြွ ွံ့အစည််းမျ ်း၊ လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းမျ ်းမှ 

ကိုယ်ထကူိုယ်ထ ပည တ ်းအစ အစဉ်မျ ်းခြင  ် ပံ ပုိ်းတပ်းလျက်ရှိသည်။ သို  တသ ် လူငယ်မျ ်း အလုပ်အကုိင ်ရှမိှုနငှ  ်

လူမှုဘဝအ မခံချက်ရှိတသ  ပည တ ်း ရှိ နမ်ှ မူ စိနတ်ခေါ်မှုမျ ်းစွ  ရှိတနသည်။ 

စစ်အ ဏ သမိ််းမှုတန က်ပုိင််းတွင ် ကျန််းမ တ ်းကဏ္ဍမှ  ပပိ လ သွ ်းခ  ပပ ်း ကျန််းမ တ ်းဝနထ်မ််းအမျ ်းအခပ ်း CDM 

လှုပ်ရှ ်းမှုတွငပ်ါဝငလ် တသ တ က င  ် ခပညသ်ူမျ ်းကို တိုက်ရိုက်ဝနတ်  ငမ်ှု မတပ်းနိငုတ်တ  တပ။ ကုိဗစ်တတိယလှုိင််းတ က င  ်

ခမနမ် ခပည်သမူျ ်းသည် ကစဉ ်ကလျ ်း ဝရုန််းသုန််းက ်းအတခခအတနမျ ်းကို ခက်ခ စွ  တကျ ်ခြတ်ခ   သည်။ 

တအ က်စ ဂျငရ်ှ ်းပါ်းမှုမျ ်း၊ တ ်းနငှ  ်  က်စပ်တသ  ပစစည််းမျ ်းတ ်းခမင တ်က်မှုမျ ်း ခြစ်တပေါ် ခ  တသ တ က င  ် တ ်းက ုန ်

တငတွ က်းမတတ်နိငုတ်သ  သ မနခ်ပည်သူမျ ်းမှ  အသက် ံ်ုးရှု်ံးမှုမျ ်းစွ  ခြစ်တပေါ် ခ  သည်။ 

တပ်မတတ ်မ ှ လိုက်လံြမ််း  ်းတသ တ က င  ် နယ်စပ်မျ ်းသို   ထက်ွတခပ်းခ   သူမျ ်းလည််း အမျ ်းအခပ ်းရှသိည်။ 

အ ဏ သမိ််းပပ ်းတန က်ပုိင််းမ ှ တမလအထ ိ နယ်စပ်ကိုခြတ်တကျ ်ပပ ်း အနိဒယိနိငုင်ထံ သို   ခိုလှုသံူ ခမနမ် နိငုင်သံ ်း 

တစ်တသ င််းခွ တကျ ်ခန်  ရှိခ  သည်။ ၎င််းတုိ  ထ တွင ်  တပ်ြွ ွံ့ဝငမ်ျ ်း၊ စစ်သ ်းမျ ်းနငှ  ်အစိ်ုး ဝနထ်မ််းမျ ်းလည််း ပါဝငသ်ည်။  
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 သ  ဝပတဝ်န်ီးကျငန်ငှာ့ ်သယဇံ တကဏ္ဍ 

သဘ ဝပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမ်ိ်းတ ်းနငှ  ် သဘ ဝသယဇံ တသည် တခပ င််းခပနအ်ကျိ ်းသက်တ  က်မှု ရှတိနသည  ်

ကဏ္ဍခြစ်သည်။ နိငုင်တံတ ်စ မံအုပ်ချ ပ်တ ်း တက ငစ် အတွက် သဘ ဝသယံဇ တသည် ၎င််းတုိ  ၏ ယနတ  ်းလည်ပတ် နအ်တက်ွ 

အဓိက ဝငတ်င ွလမ််းခြစ်သည်။ တစ်ြက်တွငလ်ည််း ထိကု  သို   တခမတပေါ် တခမတအ က ်အ င််းအခမစ်မျ ်းခြစ်သည ် သစ်တ  င််းချခခင််း၊ 

တကျ က်စိမ််းတ  င််းချခခင််း၊ သဘ ဝဓ တ်တငွွံ့ နငှ  ်အခခ ်းတသ  တခမတပေါ်တခမတအ က်၊ တ တပေါ်တ တအ က် အြုိ်းတနသ်ယံဇ တမျ ်းကိ ု

အလွနအ် က ်းထတုယ်ူသံ်ုးစွ  တ  င််းချခ  ခခင််းတ က င လ်ည််း သဘ ဝတဂဟစနစ်ပျက်စ ်းခ  သည်ကိ ု

စစ်အုပ်ချ ပ်တ ်းက လမျ ်းအတတွွံ့အ ကံ အ  သက်တသခပခ  ပပ ်း ခြစ်သည်။ ယခုတစ်ြန ် စစ်တက ငစ် မ ှ

အြုိ်းတနသ်ဘ ဝ င််းခမစ်မျ ်းကို တ  င််းချ န ် ကကိ ်းစ ်းလ မှုသည် ခမနမ်  သဘ ဝပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းတ ်းအတွက ် လွနစ် ွ 

စို်း မိ်ြွယ်ပငခ်ြစသ်ည်။  

ခ  ီးသ  ီးကဏ္ဍ 

 ခ  ်းသွ ်းကဏ္ဍမှ  “ြ ်းတစပုိ်င််း၊ ငါ်းတစ်ပုိင််း” ဒ မိကုတ စ  အစိ်ုး မျ ်းလက်ထကတ်ွင ် တို်းတက်မှု ခမန ်နခ်  တသ  

ကဏ္ဍခြစ်သည်။ လတူိုင််းန ်းပါ်း လက်လှမ််းမ တသ အငတ် နက်၊ လူမှုကွန ်က်မျ ်းနငှ  ် နည််းပည မျ ်း 

ပုိမုိတုိ်းတက်လ ခ  တသ တ က င  ် ခ  ်းသွ ်းကဏ္ဍမှ  မျ ်းစွ တုိ်းတက်ခ  သည်။ သို  တသ ် ခမနမ်   ခ  ်းသွ ်းကဏ္ဍမှ  အခခ ်းတသ  

အ   ယံနိငုင်မံျ ်းနငှ  ် နှုငိ််းယှဉ်ပါက တန က်ကျလျကအ်တခခအတနသ  ရှိတသ်းသည်။ ထိသုို   တန က်ကျလျက်ရှိတသ ်လည််း 

အ ဏ သမိ််းမှု ခြစ်ပွ ်းပပ ်းတန က်တွင ်လံု်းဝ  ပ်တန  သ်ွ ်းတသ  ကဏ္ဍခြစ်လ ခ  သည်။  

နိိုငင်ရံ ီးတည်ငငြ်ိြှုနငှာ့ ်စ ီးပ  ီးရ ီး  ံ ွေ့ င ိျုီးတိိုီးတကြ်ှု 

 ခမနမ်  စ ်းပွ ်းတ ်းလုပ်ငန််းမျ ်းနငှ  ် တိုင််း င််းသ ်းခပညသ်ူမျ ်း၏  ကံ  ကံ ခံနိငုစ်မွ််းမှ  အမံခန််းပငခ်ြစသ်ည်။ 

ခမနမ်  စ ်းပွ ်းတ ်းြံွွံ့ ပြိ ်းတုိ်းတက် နအ်တွက် နိငုင်တံ ်းတည်ပငမိ် နလ်ိအုပ်သည်။ တိုင််းခပညအ်တကွ ်

နိငုင်တံ ်းတည်ပငမိ် နလ်ိုအပ်ချက် ိုသည်မှ  ၁၉  စတုငွ ် တပ်းခ  ပပ ်းတသ  ပငလ်ံုနိငုင်တံ ်းကတိကဝတ်မျ ်းကိ ု ၂၁   စုတွင ်

ခြည ် ည််းတပ်း က နခ်ြစ်ပပ ်း ၂၁  စု နိငုင်တံ ်း လဒမ်ျ ်းသက်သက်ခြင  ် ၁၉  စုခပဿန မျ ်းကို တိုက်ရိုက်ထပ်တူချ၍ 

တခြရှင််းနိငုလိ်မ ်မည် 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) 
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