
ဒစ််ဂျျစ််တယ််ကျွွမ််း�ကျွျင််မု်းဖြ�င််� စ်း�ပွား���ရေး�� အခွ�င််�အလမ််း� အသစ််မ်းျ��ကုျွ� �န််တး�ဖြခွင််�

မ်း ှပ့ွား�ပွား�ု�ရေးပွား�သည််

အ�ဆီးယ့်ရေးဒသသည်် ကျွမ်း့�� ပွားဉ္စစမ်းရေးဖြမ်း�ကျွ် အကြီးကျွး�ဆီ့�� စ်း�ပွား���ရေး�� အင််အ��စ်� ဖြ�စ််ပြီးပွားး� ရေးဒသတ�င််� စ်း�ပွား���ရေး��ဆီ�ုင််�� 

ပွားး�ရေးပွားါင််�ရေးဆီ�င််�ွကျွ်မ်းုမ်းျ�� ပုွား�မ်း�ု တ�ု�ဖြမ်းှင်�်ရေးဆီ�င််�ွကျွ်လျကျွ် �ှုပွားါသည််။ တစ််�ကျွ်တ�င််လည််� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် 

အခွ�င်�်အလမ်း်�ဆီ�ုင််�� မ်းည်းမ်းှမု်းမ်းျ��မ်းှ� ပွား�ုမ်း�ု၍ ကျွျယ််ဖြပွားန်််လ�ရေးန်ပွားါသည််။ COVID-19 ကျွပွား်ရေး��ဂျါရေး�ကျွ�င်�် မ်းည်းမ်းှမု်း 

ပွား�ုမ်း�ုန်ကျွ်ရှိုုုင််� လ�သလု� အ�ဆီးယ့်ရေးဒသ�ှု အင်ယ််စ်��၊ အရေးသ�စ်��၊ နှှင်�် အလတ်စ်�� စ်း�ပွား���ရေး�� လ�ပွား်င်န််�မ်းျ��  

(MSMEs) အရေးပွား်  ဖြပွားင််�ထန််ရေးသ� သကျွ်ရေး��ကျွ်မ်းုမ်းျ�� �ှုရေးန်ပွားါသည််။ အ�ဆီးယ့် နှ�ုင််င့်အမ်းျ��စ်�၏ အဓိုကျွ ကျွဏ္ဍမ်းျ��

�ှု စ်း�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်န််� ၉၉% မ်းှ� အင်ယ််စ်��၊ အရေးသ�စ်��၊ နှှင်�် အလတ်စ်�� စ်း�ပွား���ရေး�� လ�ပွား်င်န််�မ်းျ�� (MSMEs) မ်းျ��

ဖြ�စ််ပွားါသည််။ MSMEs နှှင်�် အလ�ပွား်အကျွ�ုင်် အခွ�င်�်အလမ်း်� န်ည််�ပွားါ�မ်းုတ�ု်မ်းှ� ဆီကျွ်စ်ပွား်ရေးန် ပွားါသည််။ MSMEs တု�်သည်် 

လ�ပ်ွားင်န််� ရေးအ�င််ဖြမ်းင််မု်း အတ�က်ျွ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ပွားည်��ပ်ွားမ်းျ��တ�င်် ကျွွမ််း�ကျွျင််မု်း�ှုသည်� ်လ�ပ်ွားသ��မ်းျ��ကုျွ� လ�ုအပ်ွားပွားါသည််။ 

အလ�ပွား်အကျွ�ုင်် အခွ�င်�်အလမ်း်� န်ည််�ပွားါ�သည်�် ရေးကျွျ�လကျွ်ရေးဒသမှ်းလ�သးမ်းျ�� နှှင်�် ဘွဲ့����ပြီးပွားး�ခွါစ် လ�ပွား်သ��မ်းျ��အတ�ကျွ် 

အရေးကျွ�င််�ဆီ�့�ရေးသ� အန်ာဂျတ်အလ�ပွား်အကျွ�ုင််မ်းျ��မ်းှ� MSMEs န်ယ််ပွားယ််တ�င်် �ှုရေးန်ပွားါသည််။   

Go Digital ASEAN စ်းမ်း့ကျွနု််�သည်် အ�ဆီးယ့်ရေးဒသအနှှ့်�ှု အခွ�င်�်အလမ်း်� န်ည််�ပွားါ�ရေးသ� လးမု်းအသ�ုင််�အဝန််�မ်းျ��

အတ�ကျွ် ဦး�တည််ထ��ပွားါသည််။ အ�ဆီးယ့်နှ�ုင််င့်မ်းျ��အနှှ့် အထး�သဖြ�င်�် ရေးကျွျ�လကျွ်နှှင်�် ရေးဝ�လ့သည်�် ရေးဒသမ်းျ��မှ်း 

MSMEs နှှင်�် ထ�န််�သစ််စ် လ�ပွား်င်န််�တ�ု် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် န်ည််�ပွားည်��ပွား်မ်းျ��ကုျွ� အသ့��ဖြပွားုနှ�ုင််ပြီးပွားး� အ�ဆီးယ့်နှ�ုင််င့်အနှှ့်�ှု 

စ်း�ပွား���ရေး�� အခွ�င်�်အလမ်း်� ဖြမ်းှင်�်တင််နုှ�င််�န််နှှင်�် COVID-19 အကျွျပွား်အတည််�၏ သကျွ်ရေး��ကျွ်မု်းမ်းျ��ကျွ�ု ရေးလှ��ခွျနှ�ုင််�န်် 

ပွား့�ပွား�ု�ကျွးည်းသ���မ်းည်် ဖြ�စ််သည််။ စ်းမ်း့ကျွုန််�အ��ဖြ�င်�် အ�ဆီးယ့် ရေးဒသတ�င််��ှု ရေးကျွျ�လကျွ်ရေးဒသ လ�ပွား်င်န််�င်ယ််မ်းျ��နှှင်�် 

အခွ�င်�်အလမ်း်� န်ည််�ပွားါ�သးမ်းျ��အပွားါအဝင်် လးဦး�ရေး� ၂၀၀၀၀၀ အထု အကျွျ ုု �သကျွ်ရေး��ကျွ်မ်းု ခွ့စ်���မ်းည်် ဖြ�စ််ပွားါသည််။ 

အမ်းျ ုု �သမ်းး� ၆၀% နှှင်�် အသကျွ်အ�ွယ်် ၁၅ နှှင်�် ၃၅ အ�ကျွ�� လးင်ယ်် ၄၀% ပွားါဝင််သည််။ အ��ှရေး��င််ရေးဒ��ှင််�၏ 

ရေးဒသတ�င််� ကျွ�န််�ကျွ်မ်းျ��ကျွ�ု အသ့��ခွျကျွ� အလ�ုအပွား်ဆီ့��သးမ်းျ��အ�� ဒစ််ဂျျစ််တယ််စ်�မ်း်��ည်် သင််တန််�မ်းျ�� တု�ကျွ်ရုှို�ကျွ်

 ရေးပွား�အပွား်သ���မ်းည်် ဖြ�စ််ပွားါသည််။  

COVID-19 အပေါ်�် တုံ့့��ပြ�န််မှု ု
COVID-19 ကျွပွား်ရေး��ဂျါသည်် အ�ဆီးယ့်ရေးဒသအနှှ့်�ှု စ်း�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်န််� မ်းျ��အတ�ကျွ် ကြီးကျွး�မ်း��ရေးသ� ပြီးခွမု်း်�ရေးဖြခွ�ကျွ်မ်း ု

တစ််ခွ�ပွားင်် ဖြ�စ််သည််။ ခွ�း�သ���လ�ပွား်င်န််� ကျွ��သ�ု် စ်း�ပွား���ရေး��ကျွဏ္ဍမ်းျ�� �ပွား်တန်််မ်း ုအဖြပွားင်် ကျွ�န််စ်ည်် ထ�တ်လ�ပွား်ပွား�ု်ရေးဆီ�င််မ်း ု

လမ်း်�ရေး�ကျွ�င််�မ်းျ�� (supply chains) နှှင်�် လ�ပွား်င်န််�လည််ပွားတ်မ်းမု်းျ�� ဖြပွားတ်ရေးတ�ကျွ် သ���ဖြခွင််�ရေး�ကျွ�င်�် MSMEs လ�ပွား်င်န််�

မ်းျ��သည််လည််� ဖြပွားင််�ထန််ရေးသ� အကျွျပွား်အတည််�ဖြ�င်�် ကြုံကျွ့ုရေးတ���မ်းည်် ဖြ�စ််သည််။ လ�ပွား်င်န််�ဆီကျွ်လကျွ် လည််ပွားတ်နှု�င််

�န််၊ သတင််�အခွျကျွ်အလကျွ် ��ှ�ုန််၊ ပွား�ုမ်း�ုကျွျယ််ဖြပွားန်််ရေးသ� ရေးစ်ျ�ကျွ�ကျွ်မ်းျ��နှှင်�် ဝန််ရေးဆီ�င််မ်းမု်းျ��ကျွ�ု လကျွ်လမှ်း်�မ်းး နှ�ုင််�န်် 

အင်ယ််စ်�� လ�ပွား်င်န််��ငှ််မ်းျ�� အရေးန်ဖြ�င်�် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ကျွွမ်း်�ကျွျင််မ်း ုအရေး��တကြီးကျွး� လ�ုအပွား်ရေးန်ပွားါသည််။  
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၆၀%  

၄၀%

၄၇ % သည်် အပေါ်သ�စ်��၊ အင်းယ်ားစ်��နို�င််း� အလူတ်ုံ့စ်�� စ်း�����ပေါ်ရှား�လူ��်င်းန််�

ရှား�င််းမှု���

၅၃% သည်် လူငူ်းယ်ားမှု���၊ တုံ့�ုင််း�ရှားင််း�သ�� လူနူ်ည််�စ်�မှု���၊ မှုသန််စ်�မ်ှု�သူမှု��� 

အ�ါအဝင််း အလူ��်အက�ုင််းမှုရှားရှား�ုပေါ်သ�ပေါ်သ� လူ��်သ��မှု���

Go Digital ASEAN



တုံ့စ််ဦး�ချ�င််း� သင််းကြားက��မှုု 

သင််းရူ�ု�ညွှန်ှ်�တုံ့မ်ှု�

ဒီးစ််ဂျ�စ််တုံ့ယ်ား 
ကရုှားယုား�မှု���

အ�န််လူ�ုင််း�လ့ူ�ခြုံခ့ျ�ပေါ်ရှား�
ဆို�ုင််းရှား� သင််းချန််�စ်�မှု��� 

ပေါ်န်ာက်ဆိုက်တုံ့�� 
လူမ်ှု�ညွှန်ှ်ပေါ်��မှုု

ဒီးစ််ဂျ�စ််တုံ့ယ်ားကွမ်ှု�က�င််းမှု ု
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ရှား�်ရှားာ�အပေါ်ပြချပြ�� န်ည််�လူမှု်�
Go Digital ASEAN စ်းမ်း့ကျွနု််�သည်် အ�ဆီးယ့် ၁၀ နှ�ုင််င့်�ှု အစ်�ု��မ်းျ��၊ ရေးဒသမ်းတု်�ကျွ်မ်းျ��နှငှ်�် လးင်ယ်် ရေးစ်တန်ာ�ဝန််ထမ်း်� မ်းျ��ဖြ�င်�် လကျွ်တ��လ�ပွား်ကျွ�ုင််၍ 

ရေးကျွျ���ွ နှငှ်�် ပြီးမ်းုု �န်ယ််မ်းျ��မ်း ှအကျွျ ုု �ခွ့စ်��ခွ�င်�် �မ်းည်�်သးမ်းျ��ကျွ�ု သင််တန််�မ်းျ�� ရေးပွား�အပွား်သ���မ်းည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စ်း�ပွား���ရေး��ဖြ�င်�် ခွျတု်ဆီကျွ်နှ�ုင််�န်် MSMEs 

လ�ပွား်င်န််��ငှ််မ်းျ��နှငှ်�် ဝန််ထမ်း်�မ်းျ��ကျွု� ပွား့�ပွား�ု�သ���မ်းည်် ဖြ�စ််သလု� COVID-19 ရေးထ�ကျွ်ပွား့�မ်း ုဆီ�ုင််�� သတင််�အခွျကျွ်အလကျွ် မ်းျ��ကျွု�လည််� ရေးပွား�အပွား်သ���မ်းည်် 

ဖြ�စ််သည််။   

ရေးဒသမ်းတု်�ကျွ် အ����မ်းျ��သည်် အမ်းျ ုု �သမ်းး�၊ လးင်ယ််၊ တ�ုင််��င််�သ�� လးန်ည််�စ်�နှငှ်�် မ်းသန််စ်�မ်း်�မ်းျ�� အပွားါအဝင်် ရေးကျွျ�လကျွ်ရေးဒသ�ှ ုခွျ ုု �တ��ပြီးပွားး� အ��န်ည််�ရေးသ� 

လးမ်းအုသ�ုင််�အဝန််�မ်းျ��နှငှ်�် အတးလကျွ်တ�� လ�ပွား်ကျွ�ုင််ခွ��သည်�် အရေးတ��အကြုံကျွ့ုမ်းျ��စ်�� �ှုပြီးပွားး�ဖြ�စ််သည််။ စ်ု�ကျွ်ပွားျ ုု �ရေး��၊ ခွ�း�သ���နှငှ်�် လကျွ်မ်းပုွားည်�စ်သည်�် ဦး�တည််

ထ��သည်�် လ�ပွား်င်န််�မ်းျ��နှငှ်�် စ်��င််�မ်းဝင််ရေးသ� လ�ပွား်င်န််�ကျွဏ္ဍတ�င်် ကျွွမ်း်�ကျွျင််မ်း�ုှုဖြခွင််�တ�ု်အရေးပွား် မ်းးတည််ပြီးပွားး� မ်းတု်�ကျွ်အ����မ်းျ��ကျွ�ု ရေး��ွခွျယ််ထ��ဖြခွင််�လည််� 

ဖြ�စ််သည််။ 

ဒီးစ််ဂျ�စ််တုံ့ယား် ကွမှု်�က�င်း်မှု ုအပေါ်ပြချချ့ နို�င်း�် အ�န််လူ�ုင်း်�လူ့�ခြုံချ့�ပေါ်ရှား� ဆိုု�င်း်ရှား� အသ�ုည်�
Go Digital ASEAN စ်းမ်း့ကျွနု််�သည်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စ်းပွား���ရေး�� ကျွဏ္ဍအတ�င််� ရေးအ�င််ဖြမ်းင််မ်း�ုှုရေး�� အတ�ကျွ် အထး�ဖြပွားု သင််တန််�မ်းျ��နှငှ်�် န်ည််�ကျွ�ုယု်�မ်းျ�� 

ရေးပွား�အပွား်သ���မ်းည််။ အင််တ�န်ကျွ် ပွား�ုမ်း�ု အသ့��ဖြပွားုလ�နှ�ုင််မ်း ုနှှင်�်အတး အင််တ�န်ကျွ်ရေးပွား်�ှု ပြီးခွမု်း်�ရေးဖြခွ�ကျွ်မ်းမု်းျ�� ဖြ�င်�်လည််� ပွား�ုမ်း�ု ကြုံကျွ့ုရေးတ��လ��နှ�ုင််ပွားါသည််။ 

ထ�ု်ရေး�ကျွ�င်�် အင််တ�န်ကျွ်ကျွ�ု ရေးဘွဲ့�ကျွင််�လ့�ခြုံခွ့ုစ်�� အသ့��ဖြပွားုတတ်�န််နှငှ်�် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် န်ည််�ပွားည်��ပွား်မ်းျ��အ�� လ့�ခြုံခွ့ုမ်း ု�ှု�ှု အသ့��ဖြပွားုတတ်ရေးစ်�န်် ဤစ်းမ်း့ကျွနု််�မ်းှ  

ပွားည်�ရေးပွား�ရေးဝမ်းှ သ���မ်းည််ဖြ�စ််သည််။ 

အ�ဆိုးယား့ဒီးစ််ဂျ�စ််တုံ့ယား် ပေါ်�ါင်း်�စ်ည််�မှု ုမှုပူေါ်ဘ�င်း်နို�င်း�်အည်း ပေါ်ရှား��ဆိုက်လူ��်ပေါ်ဆို�င်း်ပြချင်း်� 
န်ည််�ပွားည်�သစ်် မ်းျ��သည်် လးမ်းျ��စ်�� ဘွဲ့၀၊ အလ�ပွား် နှငှ်�် လးအခွျင််�ခွျင််� ဆီကျွ်ဆီ့ရေး�� န်ည််�လမ်း်�တု�်ကျွ�ု ကြီးကျွး�စ်�� ရေးဖြပွား�င််�လ�နှု�င််�� အစ်ု���မ်းျ�� အရေးန်ဖြ�င်�်လည််� 

၎င််�တု�်၏ နှ�ုင််င့်မ်းျ�� ရေးန်ာကျွ်ကျွျ မ်းကျွျန််�စ််ရေးစ်�န်် ကြီးကျွုု �ပွားမ်း်��ကျွ �ပွားါသည််။ အ�ဆီးယ့် အရေးသ�စ်��၊ အင်ယ််စ်��နှငှ်�် အလတ်စ်��   စ်း�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်န််�မ်းျ�� 

ပွားး�ရေးပွားါင််� ရေးဆီ�င််�ကွျွ်ရေး�� ရေးကျွ�်မ်းတး အစ်ည််�အရေးဝ� (ACCMSME) ကျွ ရေး��ဆီ�� ခွျမ်းတှ်ခွ��ရေးသ� အ�ဆီးယ့် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ရေးပွားါင််�စ်ည််�မ်း ုမ်းးရေးဘွဲ့�င်် (ADIF) ၏ 

�ည််မ်းနှ််�ခွျကျွ် မ်းျ��နှငှ်�်အည်း ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စ်�မ်း်��ည်် နှငှ်�် စ်�န်််ဦး�တးထ�င်် ရေးဆီ�င််�ကွျွ်မ်း ုမ်းျ��အ�� Go Digital ASEAN စ်းမ်း့ကျွနု််�မ်းှ ပွား့�ပွား�ု�ရေးပွား�သ���မ်းည်် ဖြ�စ််သည််။ 

ယ်င််�ရေးဆီ�င််�ကွျွ်မ်း ုမ်းျ��သည်် SME ��့�ပြီး�ုု �ရေး��ဆီု�င််�� အ�ဆီးယ့် လ�ပွား်င်န််�အစ်းအစ်ဉ်် (၂၀၁၆-၂၀၂၅)အတ�ကျွ် အ�ဆီးယ့်၏မ်းဟာ�ဗျူျ�ဟာ�စ်းမ်း့ကျွနု််�ကျွ�ု အ��ဖြ�ည်�် 

လ�ပွား်ရေးဆီ�င််သ���မ်းည်် ဖြ�စ််သည််။ MSMEs လ�ပွား်င်န််��ငှ််မ်းျ��နှငှ််� အလ�ပွား်အကျွ�ုင်် အခွ�င်�်အလမ်း်� န်ည််�ပွားါ�ရေးန်သည််� လ�ပွား်သ��မ်းျ��၏ အန်ာဂျတ်ရေးအ�င််ဖြမ်းင််မ်းသုည်် 

ရေး��ှရေးလှ�ကျွ်အဖြပွားန််အလနှ််အ��ဖြ�ည််�သ����မ်းည််ဖြ�စ််သဖြ�င််� ဤစ်းမ်း့ကျွနု််�သည်် ယ်င််�တ�ု်၏ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ကျွွမ်း်�ကျွျင််မ်းကုျွ�ု ဖြမ်းှင််�တင််ရေးပွား��န်် လ�ပွား်ရေးဆီ�င််လျကျွ်�ှု

ပွားါသည််။

GO DIGITAL ASEAN ဆိုု�သည််မှု�� 
Go Digital ASEAN စ်းမ်း့ကျွနု််�သည်် အ�ဆီးယ့် ရေးဒသတ�င််��ှု ဒစ််ဂျျစ််တယ်် မ်းည်းမ်းှမ်းမု်းျ��ကျွ�ု ရေးလှ��ခွျနှ�ုင််�န်် အဓိကုျွထ�� လ�ပွား်ရေးဆီ�င််ပြီးပွားး� အ�ဆီးယ့် အရေးသ�စ်��၊

အင်ယ််စ်��နှငှ်�် အလတ်စ်��   စ်း�ပွား���ရေး�� လ�ပွား်င်န််�မ်းျ�� ပွားး�ရေးပွားါင််� ရေးဆီ�င််�ကွျွ်ရေး�� ရေးကျွ�်မ်းတး (ACCMSME) ၏ �ည််မ်းနှ််�ခွျကျွ်ကျွ�ုလည််� ပွား့�ပွား�ု�ရေးပွား� ပွားါသည််။ ယ်ခွ� 

အစ်းအစ်ဉ််ကျွ�ု Google ကျွ�မ်းပဏီး၏ ပွား�ဟာတု ဌာ�န်ခွ��ဖြ�စ််ရေးသ� Google.org ၏ ပွား့�ပွား�ု�မ်းဖုြ�င်�် အ��ှရေး��င််ရေးဒ��ငှ််�မ်း ှအရေးကျွ�င််အထည််ရေး��် ရေးဆီ�င််�ကွျွ်သ���မ်းည််

ဖြ�စ််သည််။  စ်းမ်း့ကျွနု််�အ� စ်�န်််ဦး�တးထ�င််သးမ်းျ��၊ အလ�ပွား် မ်း��ှရုေးသ�သည်�် လးင်ယ််မ်းျ��နှငှ်�် အမ်းျ ုု �သမ်းး�မ်းျ�� အပွားါအဝင်် ရေးကျွျ�လကျွ်ရေးဒသနှငှ်�် အခွ�င်�်အလမ်း်� 

န်ည််�ပွားါ�သည်�် �ပွား်��ွမ်းျ��မ်း ှလးဦး�ရေး� ၂၀၀၀၀၀ ကျွ�ု သင််တန််�မ်းျ��ရေးပွား�အပွား် သ���မ်းည််ဖြ�စ််သည််။ စ်းမ်း့ကျွနု််�၏ �န််ပွား့�ရေးင်�မ်း�ှ အရေးမ်း�ကုျွန်် ရေးဒ်လ� ၃.၃ သန််� �ှုပြီးပွားး� 

ဘွဲ့ရှိုးနှ�ုင််�၊ ကျွရေးမ်း့�ဒး�ယ်��၊ အင််ဒ�ုန်း���ှ�၊ လ�အ�ု၊ မ်းရေးလ���ှ�၊ ဖြမ်းန််မ်း�၊ �လုစ််ပွား�ုင််၊ စ်င််ကျွ�ပွားး၊ ထ�ုင််� နှငှ်�် ဗျူးယ်ကျွ်န်မ်း် နှ�ုင််င့်တ�ု်မ်းှ ရေးဒသမ်းတု်�ကျွ် အ����မ်းျ��နှငှ်�်အတး 

ပွားး�ရေးပွားါင််�လ�ပွား်ရေးဆီ�င််သ���မ်းည်် ဖြ�စ််သည််။ ၂၁ ��စ်� စ်�မ်း်��ည််မ်းျ��ဖြ�စ််သည်�် ဒစ််ဂျျစ််တယ််ပွားည်��ပွား်နှငှ်�် အ�န််လ�ုင််�လ့�ခြုံခွ့ုရေး�� စ်�မ်း်��ည််မ်းျ��ကျွု� လ�ုအပွား်မ်း ု�ှုရေးန်

သည်�် အ�ပွား်စ်�အ����မ်းျ��မ်း ှသင််ယ်းနှ�ုင််ပြီးပွားး� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စ်း�ပွား���ရေး��တ�င်် ပွား�ုမ်း�ုပွားါဝင််လ�နှ�ုင််မ်းည်် ဖြ�စ််သည််။


