ျ္မန္မာ့ီစ းပမီးေ ီးေ့မေနာ င္နာ အ့စ ေနခ့
ံ မ (Myanmar Economic Monitor) ဒစဇေနဘမလ ၂၀၁၆ ခုႏွ့ န
အဓိငးေတပ႕ ခ
ွိ ်ငန္်မီ
ျ္မန္မုႏိေနေံ့္စီးပမီးေ ီ လးနေမနီ းေဆမေန ပငန္မ္်မီး္န ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ငမလတပေနးေုႏွီးေငပီးပမီခသာ မ ့စီးပမီးေ ီ
တိီတငန္မုႏမမနီး္န ယခေနုႏွ့နင ၇ ဒး္ ၃ မခိေနုႏမမနီ ွိ ခသာ မ္ွ ၆ ဒး္ ၅ မခိေနုႏမမနီးိသို႔ အမီးေး်မာလမး္နဟ
ခမနသို႔္ွမနီထမီး္န္။
-

တမဝမနယူၿးစီးထ္းေျခမငနလအတပေနီ အ့ိီ း္န ္လပယနငူး္နာ ့စီးပမီးေ ီုႏွေနာ လံၿခံဳေးေ ီ အးေျခအးေမတပေန
းတိထမီၿးစီငိေနတယ
ပ နးေျ

ွေနီခသား္န္။ ဘ႑မးေေပးတိထမီးံီ့ပ္
သ မငိ ထိမနီးိ္နီ္္နာ

းေျခလွ္နီ္်မီခ်္ွတနခသာ မ းေေပးေ ငီးေ မေနီးပ ္မငိးေလွ်မာခ် မတပေနငူ္စခသား္န္။ အးေ ီႀငစီးေးမ
အ မ္်မီျ ့န ငး္နာ ဘ႑မးေ ီင႑ျးဳေျးေနးေျးမေနီလသ္မုႏွေနာ
့စီးပမီးေ ီဝမနီင်ေနအးေမအထမီ ျးဳေျးေနးေျးမေနီလသ္မတိသို႔ငိ ဆငနလငနးေဆမေန ပငနး္န္။
-

ယ္မနုႏွ့နင းေ ႀငစီးေ လွ်ံ္မ ခံ့မီခသာ း္နာ လယနယမ့ိငနး်ဳေိီးေ ီင႑ျးမနလ္န္ီးေ္မာလမးေ ီတပေန
ထိင႑၌မဂိငတ္နီင ငမလ တမ ွ္နး ပယန ွိလမခသား္နာ ထတနလးန္မဆိေန မအခငနအခသ္်မီးေ ငမေနာ လ္နီ
ထေနးးေလမငနခ စီ္းေးါငနျ ့နခသာ း္န္။ အ့မီအ့မ ့စ္ံျးဳေျးေနထတနလးန္မမႈ၊ းေဆမငနလးနးေ ီ းေလမင
အးငနဝေန္မမႈ၊ းဘမဝဓမတနးေေပ႕ ထတနလးန္မ့း္နာ ့စီးပမီးေ ီင႑ႀငစီ္်မီ္ွ ထတနလးန္မ ္်မီ
အ ွိမနင်ဆေနီးေုႏွီးေငပီးပမီခသား္န္။

-

းဘမဝဓမတနးေေပ႕ုႏွေနာ ့ိငနး်ဳေိီးေ ီငမန့္န္်မီးေ ငမေနာျ ့န း္နာ းိသို႔ငမနင်ဆေနီ္မမႈ၊ ုႏိေနေံျခမီ
ေနီုႏွစီ ျ္ဳေးနုႏွံ္မထေနးးေလမငနျ ့န္လမ္မတသို႔င
ိ ျးေနး္ွလမး္နာ ိအမီ္်မီတိီးပမီးေ့ခသား္န္။

-

ျးေနး္ွ ိငနခတန္မ္်မီုႏွေနာ ုႏိ ေနေံးိေနလးနေမန ီ္်မီအ မံီးေးအ္မတိီလမျခေနီတိသို႔းေ ငမေနာ တ့န့ိတနတ့နးိေနီ ျ ့န း္နာ
ဘ႑မးေေပင်းနတ္နီ္မးေ ငမေနာ အ္်မီျး္နးူင႑ ေနီုႏွစ ီျ္ဳေးနုႏွံ္မတိသို႔္ွမ ထေနးးေလမငန တိီးပမီ္လမးေးီးေး္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ တပေန ျး္နးူသို႔င႑လိးေေပျး္မ္ွမ းေ ွ႕တ့နုႏွ့နင ဂ်စဒစးစ္ ၁ ဒး္ ၁ မခိေနုႏမမနီ ွိ ခသာ မ္ွ ၃ ဒး္ ၂
မခိေနုႏမမနီ းိသို႔ျ္ေနာတငနးပမီး္န္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တပေန ဂ်စဒစးစ္ ၄ ဒး္ ၅ မခိေနုႏမ မနီအထိးေ မငနးေအမေန
ထးနတငန္ီ္္နဟ ခမနသို႔္ွမနီ း္န္။ အ့ိီ င အးံီ့ ိတန္်မီ းေလွ်မာခ်ျ တနးေတမငနးေးမနလ ္နီ င်မနီ္မးေ ီမႈ၊
း္မးေ ီငသားိသို႔းေးမ အဓိငင႑္်မီအတပငန ဆငနလငနတိီျ္ေနားေထမငနးံာ မနႀငိဳေီး္နီခသား္န္။

-

၂၀၁၆ ခမွ့န းထ္းေျခမငနလအတပေနီ းေေပးေ ငီးေ မေန ီးပ္မအျ္ေနာ ္ွမးေန ွိးေမခသာ မ အ္်မီ့္ွမ ဆိေနငလမနီ
ငိ္ေနုႏွေနာဆငန့းနးေးမ ငမန့္နးေထမငနးံာ္မအခငနအခသ္်မီးေ ငမေနာျ ့နး္န္။
ဒတိယ းေျခမငနလငမလတပေန းေေပးေ ငီးေ မေနီးပ္မ အမ္နီေယနျးမနင်းပမီးေးမနလ္နီ
လွ္နားတန့စီဆေနီ းေမးေးမ းေေပးေ ငီထသးိသို႔ းေေပးေ ငီတိီးပမီဝေနလမ္မ ျ္ေနာတငနးေမၿးစီ ဝယနလိအမီ ိအမီုႏွ ေနာ
တငပ းေေပးေ မေနီးပ္မတိသို႔ငိ အ ွိမနျ္ွေနားေ းီးေမဆသျ ့နခသား္န္။

့စီးပမီးေ ီ္ွမီန းေ္ွ်မနခ်ငန
-

လမ္္နားံီုႏွ့နအတပေနီ ့စ ီးပမီးေ ီတိီတငန္မ တ့နုႏွ့နလွ်ေန း်္န ီ္ွ် ၇ ဒး္ ၁ မခိေနုႏမမန ီ ွိ္္နဟ ခမနသို႔ ္ွမနီး္န္။
အးေျခခံအးေဆမငနအအံဝမနးေဆမေန္မးိေန ီ (ဥး္မ လွ်းန့့နမႈ၊ းယနယူးိသို႔းေဆမေနးေ ီ) ုႏွေနာ ငမန့ ္န္ဟတနးေးမ
င႑္်မီ (ဥး္မ အးေးီ့မီထတနလးန္မမႈ၊ ခ စီးပမီလးနေမနီ) တိသို႔တပေန အ့ိ ီ ုႏွေနာ းဂၢလိင
ေနီုႏွစီျ္ဳေးနုႏွံ ္မတိသို႔အးေမျ ေနာ ္ငနခ႐ိုိ့စီးပမီးေ ီဆငနလငနတ္နၿေိ္နးေမ္မမႈ၊
့မ့နးိေနီဆိေန မ ျးဳေျးေနးေျးမေနီလသ္မ္်မီ းေဆမေန ပငန္မ ုႏွေနာ အးေ ီးါးေးမဝမနးေဆမေန္မ္်မီ တိီခ်သ႕္မတိသို႔ းေ ငမေနာ
တိီတငန္္နဟ ခမနသို႔္ွမနီ း္န္။

-

့့းေးါေနီဝယနလိအမီ အးေထပအးေထပင်ဆေနီ္မမႈ၊ ဗဟိဘဏန္ွ အ့ိ ီ လိးေေပ
ျ ္နာတေနီးေးီ္မ းေလွ်မာခ် မနႀငိဳေီး္နီ္မတိသို႔းေ ငမေနာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ငမလုႏွေနာုႏမိေနီယွဥနလွ်ေန းေေပးေ ငီးေ မေန ီးပ္မ ိ အမီ
င်ဆေနီ္္နဟ ခမနသို႔္ွမနီ း္န္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ငမလတပေန ၈ ဒး္ ၉ မခိေနုႏမမန ီးမး်္နီ္ွ် ွိုႏိေန္ ္န

-

းဘမဝဓမတနးေေပ႕တေနးိသို႔္မ းေုႏွီးေငပီးပမီျခေနီမႈ၊ တ႐ိုတနဘငန္ွ ဝယနလိအမီးေုႏွီးေငပီးပမီျခေနီမႈ၊ ေန ီုႏွစီျ္ဳေးနုႏွံ ္မုႏွေနာ
ဆငန့းနးါလမးေးမ တေနးပေနီငမနလိအးနခ်ငန့း္နတသို႔ ိ အမီလံီးါဝေနး္နာ အးေမအထမီးေ ငမေနာ
ငမလလတနတ့နခအတပေနီ ့မ ေနီ ွေနလိ းေေပဆငနလငန္်မီျးမီးေမ္္နဟ ခမနသို႔္ွမန ီ း္န္။ းိသို႔းေးမနလ္နီ
အမီလံီးေးမ းေေပးေးီးေေပယူ ွေန ီတ္နီ္်မီအတပငန တ္နၿေိ္နး္နာ ေနီျ့္န အျ ့န အမီးေငမေနီး္နာ
ုႏိေနေံျခမီတိငန႐ိုိငန ေနီုႏွစီျ္ဳေးနုႏွံ္မငးမ ဆငနလငန ွိးေမုႏိေန္ီ္္န ျ ့နၿးစ ီ လိးေေပ္်မီ္ွမ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ငမလတပေန အတမနအးေနားမ ွိုႏိေန္္န ျ ့နး္န္။

-

းေ္ခ႐ိုိ့စီးပမီးေ ီဆိေန မ းေဘီအုႏႏၲ မယန္်မီထသတပေန
o

းဘမဝဓမတနးေေပ႕းေေီ္်မီ ဆငနလငနင်ဆေနီးေမ ုႏိေနျခေနီးေ ငမေနာ
ဘ႑မးေ ီုႏွေနာျးေနးဟမနခ်ငန္္စ္်ွ္မ္်မီ ျ္ေနာတငနလမုႏိေနျခေနီုႏွေနာ းေေပးေ ငီးေထမငနးံာ္မ
ဆိေန မ ိအမီ္်မီငိ းိ္ိတိီးပမီလမုႏိေနျခေနီမႈ၊

o

ျ္မန္မုႏိေနေံ္ ့့းေးါေနီထတနလးနုႏိေန္မ အးေျခခံ မ္နီးါီးေမးေးီျခေန ီမႈ၊ ယွဥနၿးိဳေေန္မ္်မီုႏွေနာ
တိီျ္ေနာ ေနဆိေနလမ ျခေနီမႈ၊ းေန္ငမန့ ္န္်မီအးေးအ အဓိင္ွစခိအမီထမီးေမ းေးီျခေနီမႈ၊

o

းဘမဝးေဘီအုႏႏၲ မယန္်မီဝမနီ ံးေမျခေနီတိသို႔င းံ္ွမနတိီတငန္မ အတပငန အဟမနသို႔အတမီ္်မီျ ့နုႏိေနျခေနီမႈ၊

o

္ူဝါဒခ်္ွတနအးေငမေနအထ္နးေ မန္မးိေနီတပေန ွေန ီလေနီ္မ ္ ွိျခေနီမႈ၊
းိသို႔္ဟတန းေုႏွမေနားေုႏွီ ငမနသို႔ ငမျခေနီတိသို႔းေ ငမေနာ ့စီးပမီးေ ီင်ဆေနီ္မငိ ွ္န ငမးပမီးေ့ုႏိေနျခေနီမႈ၊

o

းိ္ိ၍့ိမနးေခအ္မ္်မီးေးမျးေနးဝမနီင်ေနအးေမအထမီးေ ငမေနာ းိသို႔ငမနးေေီငပငနအး့န္်မီငိ
အးံီခ်ုႏိေနးေ ီတပေန ခငနခသးပမီျခေနီတိသို႔ ျ ့န ငး္န္။

ဥစီ့မီးေးီ းေဆမေန ပငနးပမီ ္္နာ ့စီးပမီးေ ီ ္ူ၀ါဒ္်မီ
-

အ့ိီ း့နအးေမျ ေနာ ့စ ီးပမီးေ ီ္ူဝါဒ္်မီအမီ ျး္နးူ္်မီ ယံ င္န္မ

ွိ ုႏိေန မနအတပငန ွေန ီလေနီလပယနငူ့ပမ

အးိးေးီ ဆငနးပယန မန ဆိး္န္ွမ အဓိင အးေ ီ ငစီး္နာ အခ်ငနျ ့နး္န္။ းေဆမေန ပငနးေနား္နာ
အ မတ့နခ္ွမ ့စီးပမီးေ ီ းမန ီတိေနတ့နခငိ ခ်္ွတန မနျ ့နၿးစီ ့စ ီးပမီးေ ီ းေ္ွ်မန္ွမနီခ်ငန္်မီ အးေျခခိေနးေ အမေနုႏွေနာ
ေနီုႏွစီျ္ဳေးနုႏွံးူတိသို႔္ယံ င္န္မ တ္နတံာခိေနၿ္သးေအမေန ငမလတိ့စီးပမီးေ ီ္ူဝါဒ္်မီုႏွေနာအးေျခအးေမ္်မီငိ
းံ္ွမန ွေနီလေနီတေနျးျခေန ီမ္န ီျ ့နး္န္။
-

အ့ိီ ္ ငမလလတနဘ႑မးေ ီ္ူးေဘမေနင လမ္္နာုႏွ့န္်မီအတပငန ဘတနဂ်တနငိတပငနခ်ငန့ိ့့န းံီ့ပျသ ခေနီုႏွေနာ
အ္်မီျး္နးူဝမနးေဆမေန္မ္်မီ တိီခ်သ႕ မနလိအးနခ်ငနတိသို႔အ ငမီ ဟမနခ်ငနထိမနီ္္နာ ္ဟမဗ််ဴဟမတ့န းနငိ
ခ်္ွတန မတပေနငူ္စ္္နျ ့နး္န္။

-

းိ္ိ့္နီ့မ့နးေငမေနီးေးမ အ အးံီလးနထံီလးနမ ္နီ္်မီုႏွေနာ
အ့ိီ းေေပ းေခ်ီးငနးေးခံလငန္ွတန းေေီငပငန္်မီ တိီခ်သ႕ ွမးေ ပျခေနီအမီျ ေနာ းေေပးေ ငီ္ူဝါဒအးေးအ
ိအမီ္်မီငိ းေလွ်မာခ်ုႏိေန္္နျ ့နး္န္။

-

းေေပးေ ငီ ္ူ၀ါဒ ့ပ္နီးေဆမေန ္န္်မီ တ္နးေဆမငနလမုႏိေနး္နုႏွေနာ အ္ွ် ျ္မန္မုႏိေနေံးေတမန ဗဟိဘဏန္
္ူ၀ါဒ္်မီး္န းေေပးေ ငီးေ မေနီးပ္မငိ ့စ ္ံ မတါေနလ္နီးေငမေနီမႈ၊ းေေပးေ ီးေ ငီးေ ီ င႑တပေန ျ ့နးေးအုႏိေနး္နာ
အုႏၱ မယန္်မီငိ းေလွ်မာခ် မတပေန လ္နီးေငမေနီ အဓိင အခမနီင႑္ွ းိ္ိ းါ၀ေနးေနား္န္။

-

၂၀၁၆ ခုႏွ့န းေေပးေ ီးေ ငီးေ ီအ ႕ပသ အ့္နီ္်မီဆိေန မဥးးေဒငိ အးေငမေနအထ္နးေ မန္မး္န းေေပးေ ီးေ ငီးေ ီ
င႑တ္နၿေိ္န္မအတပငန အးေ ီႀငစီး္နာ းေျခလွ္န ီတ့နခ ျ ့နး္န္။

