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အာာဆီီယံံဒေ�သသည်် ကမ္ဘာ့့�� ပဉ္စစမမြော��ာက်် အကြီး�း�ဆုံးး�� စီးး�ပွား��းရေး�း အင််အားး�စုု ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�သတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း� ပိုု�မိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ တစ််ဖက််တွွင််လည်းး� ဒစ််ဂျျစ််တယ််
အခွွင့််�အလမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ မညီီမျှှမှုုများ�း�မှာာ� ပိုု�မိုု�၍ ကျျယ််ပြ�န့််�လာာနေ�ပါါသည််။ COVID-19 ကပ််ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� မညီီမျှှမှုု
ပိုု�မိုု�နက််ရှိုု�င်းး� လာာသလိုု� အာာဆီီယံံဒေ�သရှိိ� အငယ််စား�း၊ အသေး�းစား�း၊ နှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�
(MSMEs) အပေါ်�် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ အာာဆီီယံံ နိုု�င််ငံံအများ�း�စုု၏ အဓိိက ကဏ္ဍများ�း�
ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၉၉% မှာာ� အငယ််စား�း၊ အသေး�းစား�း၊ နှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� (MSMEs) များ�း�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ MSMEs နှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး� နည်းး�ပါးး�မှုုတို့့��မှာာ� ဆက််စပ််နေ� ပါါသည််။ MSMEs တို့့��သည််
လုုပ််ငန်းး� အော�ာင််မြ�င််မှုု အတွွက်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ပညာာရပ််များ�း�တွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုရှိိ�
ု သည့််� လုုပ််သားး�များ�း�ကိုု� လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။
အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး� နည်းး�ပါးး�သည့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှလာာသူူများ�း� နှှင့််� ဘွဲ့့��ရပြီး�း�ခါါစ လုုပ််သားး�များ�း�အတွွက််
အကော�ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ အနာာဂတ််အလုုပ််အကိုု�င််များ�း�မှာာ� MSMEs နယ််ပယ််တွွင်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
Go Digital ASEAN စီီမံံကိိန်းး�သည်် အာာဆီီယံံဒေ�သအနှံ့့��ရှိိ� အခွွင့််�အလမ်းး� နည်းး�ပါးး�သော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ�း�
အတွွက်် ဦးးတည််ထားး�ပါါသည််။ အာာဆီီယံံနိုု�င််ငံံများ�း�အနှံ့့�� အထူးး�သဖြ�င့််� ကျေး�း�လက််နှှင့််� ဝေး�းလံံသည့််� ဒေ�သများ�း�မှှ
MSMEs နှှင့််� ထွွန်းး�သစ််စ လုုပ််ငန်းး�တို့့�� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာရပ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း� အာာဆီီယံံနိုု�င််ငံံအနှံ့့��ရှိိ�
စီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး� မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ရန််နှှင့််� COVID-19 အကျျပ််အတည်းး�၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန််
ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီသွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။ စီီမံံကိိန်းး�အားး�ဖြ�င့််� အာာဆီီယံံ ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ� ကျေး�း�လက််ဒေ�သ လုုပ််ငန်းး�ငယ််များ�း�နှှင့််�
အခွွင့််�အလမ်းး� နည်းး�ပါးး�သူူများ�း�အပါါအဝင်် လူူဦးးရေ� ၂၀၀၀၀၀ အထိိ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ခံံစား�းရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
အမျိုး�း��သမီးး� ၆၀% နှှင့််� အသက််အရွွယ်် ၁၅ နှှင့််� ၃၅ အကြား�း� လူူငယ်် ၄၀% ပါါဝင််သည််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏
ဒေ�သတွွင်းး� ကွွန််ရက််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျကာာ အလိုု�အပ််ဆုံးး��သူူများ�း�အားး� ဒစ််ဂျျစ််တယ််စွွမ်းး�ရည်် သင််တန်းး�များ�း� တိုု�က််ရိုု�က််
ပေး�းအပ််သွားး��မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

COVID-19 အပေါ်�် တုံ့့�ပြ�န််မှုု
COVID-19 ကပ််ရော�ာဂါါသည်် အာာဆီီယံံဒေ�သအနှံ့့��ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွက်် ကြီး��း မား�းသော�ာ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု
တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််သည််။ ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး� ကဲ့့�သို့့� စီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍများ�း� ရပ််တန့််�မှုု အပြ�င်် ကုုန််စည်် ထုုတ််လုုပ််ပို့့��ဆော�ာင််မှုု
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း� (supply chains) နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုများ�း
ု � ပြ�တ််တော�ာက်် သွားး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� MSMEs လုုပ််ငန်းး�
များ�း�သည််လည်းး� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ အကျျပ််အတည်းး�ဖြ�င့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�ဆက််လက်် လည််ပတ််နို�င်
ု ်
ရန််၊ သတင်းး�အချျက််အလက်် ရရှိိ�ရန််၊ ပိုု�မို�ကျ
ု ျယ််ပြ�န့််�သော�ာ စျေး�း�ကွွက််များ�း�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �ကိုု� လက််လှမ်း
ှ း�မီီ နိုု�င််ရန််
အငယ််စား�း လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု အရေး�းတကြီး��း လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။

၄၇ % သည်် အသေး�းစား�း၊ အငယ််စား�းနှှင့့်� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
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ရပ််ရွာ�ာ အခြေ�ေပြု�ု နည်းး�လမ်းး�
Go Digital ASEAN စီီမံံကိိန်းး�သည်် အာာဆီီယံံ ၁၀ နိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရများ�း�၊ ဒေ�သမိိတ််ဖက််များ�း�နှှင့််� လူူငယ်် စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး� များ�း�ဖြ�င့််� လက််တွဲဲ�လုုပ််ကို�င်
ု ်၍
ကျေး�း�ရွာာ� နှှင့််� မြို့�့��နယ််များ�း�မှှ အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််� ရမည့််�သူူများ�း�ကိုု� သင််တန်းး�များ�း� ပေး�းအပ််သွားး��မည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စီးး�ပွား��းရေး�းဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််ရန်် MSMEs
လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�နှှင့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� ပံ့့ပိုးး
� ��သွားး��မည်် ဖြ�စ််သလိုု� COVID-19 ထော�ာက််ပံ့မှု
့� ု ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု�လည်းး� ပေး�းအပ််သွားး��မည််
ဖြ�စ််သည််။
ဒေ�သမိိတ််ဖက်် အဖွဲ့့��များ�း�သည်် အမျိုး�း��သမီးး�၊ လူူငယ််၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုုနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�များ�း� အပါါအဝင်် ကျေး�း�လက််ဒေ�သရှိိ� ချို့့���တဲ့့�ပြီး��း အားး�နည်းး�သော�ာ
လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ�း�နှှင့််� အတူူလက််တွဲဲ� လုုပ််ကို�င်
ု ်ခဲ့့သ
� ည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပြီး��း ဖြ�စ််သည််။ စိုုက်
� ်ပျိုး�း��ရေး�း၊ ခရီးး�သွားး��နှှင့််� လက််မှုပညာာစ
ု
သည့််� ဦးးတည််
ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� စာာရင်းး�မဝင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုရှိိ�ခြ�င်းး
ု
�တို့့��အပေါ်�် မူူတည််ပြီး��း မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ထားး�ခြ�င်းး�လည်းး�
ဖြ�စ််သည််။

ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု အခြေ�ေခံံ နှှင့််� အွွန််လိုု�င်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ
Go Digital ASEAN စီီမံံကိိန်းး�သည်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စီီပွား��းရေး�း ကဏ္ဍအတွွင်းး� အော�ာင််မြ�င််မှုရှိိ�
ု ရေး�း အတွွက်် အထူးး�ပြု�ု သင််တန်းး�များ�း�နှှင့််� နည်းး�ကိိရိိယာာများ�း�
ပေး�းအပ််သွားး��မည််။ အင််တာာနက်် ပိုုမို
� �ု အသုံးး��ပြု�ုလာာနိုု�င််မှုု နှှင့််�အတူူ အင််တာာနက််ပေါ်�်ရှိိ� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုများ�း
ု � ဖြ�င့််�လည်းး� ပိုု�မို�ု ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာရနိုု�င််ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� အင််တာာနက််ကို�ု ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုတတ််ရန််နှင့််�
ှ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာရပ််များ�း�အားး� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု ရှိိ�ရှိိ� အသုံးး��ပြု�ုတတ််စေ�ရန်် ဤစီီမံံကိိန်းး�မှှ
ပညာာပေး�းဝေ�မျှှ သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။

အာာဆီီယံံဒစ််ဂျျစ််တယ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု မူူဘော�ာင််နှှင့််�အညီီ ရှေ့�့�ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
နည်းး�ပညာာသစ်် များ�း�သည်် လူူများ�း�စွာာ� ဘ၀၊ အလုုပ်် နှှင့််� လူူအချျင်းး�ချျင်းး� ဆက််ဆံံရေး�း နည်းး�လမ်းး�တို့့��ကိုု� ကြီး��း စွာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရများ�း� အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး�
၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံများ�း� နော�ာက််ကျျ မကျျန််ရစ််စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြ� ရပါါသည််။ အာာဆီီယံံ အသေး�းစား�း၊ အငယ််စား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�း ကော်�်�မတီီ အစည်းး�အဝေး�း (ACCMSME) က ရေး�းဆွဲဲ� ချျမှှတ််ခဲ့့သော�ာ
�
အာာဆီီယံံ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု မူူဘော�ာင်် (ADIF) ၏
ရည််မှန်းး
ှ �ချျက်် များ�း�နှှင့််�အညီီ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စွွမ်းး�ရည်် နှှင့််� စွွန့််�ဦးးတီီထွွင်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု များ�း�အားး� Go Digital ASEAN စီီမံံကိိန်းး�မှှ ပံ့့ပိုးး
� ��ပေး�းသွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။
ယင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
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