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ဦးးဆော�ာင််သုတေ
ု �သီီနှှင့််� စာာရေး�းသူူ
Ville Peltovuori
ပင််မသုုတေ�သနအဖွဲ့့��
မရစ််ဂျာ�ာဒိိမ််
ကျော်�်��သူူ
ဉာာဏ််ဝင်းး�
ဖြိုး��း �ဝေ�ထွွန်းး�
သီီရိိမော�ာင််
ရဲဲဝဏ္ဏဏလှို�င်
ု ်
သုံးး��သပ််ပေး�းသူူများ�း�
Richard Batcheler
Peter Brimble
မျိုး�း��မျိုး�း��မြ�င့်�်
Sunil Pillai
Peter Yates
ဂရပ််ဖစ််ဒီဇို
ီ ု�င်းး�နှှင့််� ဓာာတ််ပုံံ�
ရဲဲထွတ်
ွ ်ဦးး
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၂၆
၂၇
၃၀
၃၂
၃၆

4

အဓိိကတွေ့�့ရှိ�ချ
ိ ျက််များ�း�
Covid-19 ရော�ာဂါါဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရော�ာင်းး�အားး�များ�း�နှှင့်�် အမြ�တ််အစွွန်းး�များ�း�ရရှိိ�ရန််
ဆက််လက််နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�အေး�းစက််ဖွယ်
ွ ် ရှိိ�နေ�သည််။ Covid-19 ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ အာာရှှဖော�ာင််
ဒေး�းရှှင်းး� (ဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�) ၏ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အရ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း� ပိုု�မိုု�လာာပြီး�း� အချို့့���စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ထိိခိုု�က််မှုုနည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကူးး�စက််ရော�ာဂါါနှှင့််�အညီီ လိုု�က််လျော�ာ�ညီထွေ�ေဖြ
ီ
�စ််အော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချို့့���
မှာာ� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆက််လက်် ပိိတ််ထားး�ရဆဲဲနှှင့့်� အရော�ာင်းး�မရှိိ� ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ကာာ လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�သည်် သူူတို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း
အနာာဂတ်် အတွွက်် စိုးး��ရိိမ််နေ�ကြ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မြို့�့��ပြ�မြို့�့��နယ််များ�း�ဖြ�စ််သော�ာ ရန််ကုန်
ု ်နှှင့်�် မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� အဝတ််/
အထည််အလိိပ်် ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းနှင့်
ှ ်� ဟိုု�တယ််ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အခြား�း�နေ�ရာာများ�း�နှှင့််� အခြား�း�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့့်� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက အများ�း�ဆုံးး�� ထိိခိုု�က််ခံံစား�းနေ�ရသည််။
သို့့��သော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းစွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အပေါ်�် သိိသာာထင််ရှား��းသည့်�် တိုးး��တက််မှုုများ�း�မရှိိ�သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�သည်် Covid-19
မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆက််လက်် ရှှင််သန််နိုု�င််သည့်�် အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�အကော�ာင်းး�မြ�င််လာာကြ�သည််။ အစိုးး��ရသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� အထူးး�သဖြ�င့့်� ထိိခိုု�က််မှုုများ�း�နိုု�င််မည့့်� လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�းကိုု� ဆက််လက််အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းသင့််�သည််မှာာ� ထင််ရှား��းသည််။
ထို့့��ပြ�င်် အစိုးး��ရသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ကျျဆင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပထဝီီအနေ�အထားး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုကြော��ာင့့်� ပိိတ််ချျခြ�င်းး�
(lockdown) အစီီအမံံများ�း�နှှင့််�/ သို့့��မဟုုတ်် Covid-19 ဖြ�စ််ပွား��းမှုု အရေ�အတွွက််ကြား�း� ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�နေ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ထည့််�သွင်း
ွ း� စဉ်းး�စား�း
သင့််�သည််။ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� လူူများ�း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� ဂရုုစိုု�က်် ကာာကွွယ််နေ�စဉ်် ကုုန််ပစ္စစည်းး� သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းသည်် တစ််နိုု�င််ငံံ
လုံးး�� အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််� ထိိရော�ာက််စွာာ� ဆက််လက််လည််ပတ််စေ�ရန်် နော�ာက််ထပ်် အားး�ထုုတ််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန်် စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။
အသေး�းစိိတ််အားး�ဖြ�င့််� စက််တင််ဘာာ - အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၀၂၀ တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ ဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19 စစ််တမ်းး�
၏ အဓိိကတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
l	စက််တင််ဘာာလမှှအော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၂၀၂၀ အတွွင်းး�စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူသည့််�အချိိ�န််တွွင်် ၃၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း� ပိိတ််သိိမ်းး�ခဲ့့�ရပြီး�း� ဧပြီ�ီ - မေ�လ ၂၀၂၀ တွွင်် ပြု�ုလုုပ််သော�ာ ဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�၏ ပထမဆုံးး��စစ််တမ်းး�တွွင်် ၂၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခြ�င်းး�မှှ တိုးး��
မြ�င့်�လာ
် ာခဲ့့�ကြော��ာင်းး� အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည််။
l	သို့့��သော်�်� အပြ�န််အလှှန််အားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အပြ�ည့််�အဝ လည််ပတ််နေ�သည််ဟုု အစီီရင််ခံံသည့်�် ဧပြီ�ီမေ�လနှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် စက််တင််ဘာာလ- အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် အဆိုု�ပါါရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ၃၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိမြ�င့်�တက်
်
ခဲ့့�သ
်
ည််။
l ၂၀၂၀ မေ�လနှှင့််� စက််တင််ဘာာလများ�း�အတွွင်းး� ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ခန့််�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လုံးး��ဝ ဖွွင့််�လှစ်
ှ ်ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ဤ
ကာာလအတွွင်းး� ဖွွင့််�လှစ်
ှ ်ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏ စစ််ဆေး�းမှုုကိုု�ခံံယူူခဲ့့�ကြ�ရပါါသည််။
l	ဖော�ာက််သည််များ�း�မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရမှုုပြ�ဿနာာများ�း�သည်် ပုံံ�မှှန််လည််ပတ််ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််သည့့်� အဓိိက အကြော��ာင်းး�ရင်းး� နှှစ််ခုု
အဖြ�စ်် ကျျန််ရှိိ�သည််။ စက််တင််ဘာာလအထိိ ကုုန််ကြ�မ်းး� ပြ�တ််လတ််မှုုနှင့်
ှ ်� ငွေ�ေသားး�စီးး�ဆင်းး�မှုု ပြ�ဿနာာများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း� ပုံံ�မှန်
ှ ်လည််ပတ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့့်� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် အနေ�ဖြ�င့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ရမှုု နည်းး�ပါးး�လာာသည််။
l	စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူူ သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�နီးး�ပါးး�က လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု ပုံံ�မှှန််အနေ�အထားး� အနေ�ဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််စတင််နိုု�င််ရန်် အနည်းး�ဆုံးး��
ခြော��ာက််လခန့့်�ကြာ�ာမြ�င့့်�မည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။
l	ရော�ာင်းး�အားး�ဝင််ငွေ�ေ လုံးး��ဝမရှိိ�ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�သူူ ပမာာဏသည်် ဧပြီ�ီ - မေ� စစ််တမ်းး�၏ ၂၂ ရာာနှုုန်းး�မှှ ဒုုတိိယစစ််တမ်းး� စက််တင််ဘာာ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ အတွွက်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ၃၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အထိိ တိုးး��လာာခဲ့့�သည််။
l	ဟိုု�တယ််၊ အခန်းး�ဌား�း လုုပ််ငန်းး�နှှင့့်� သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�နီးး�ပါးး�သည်် ရော�ာင်းး�အားး�
ဝင််ငွေ�ေ လုံးး��ဝမရှိိ�ကြော��ာင်းး� အစီီရင််ခံံခဲ့့�ပြီး�း� စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�နှှင့််� အဖျော်�်��ယမကာာထုုတ််လုပ်
ု ်သည့်�် လုုပ််ငန်းး� ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ထိုု�သို့့�� ပြော��ာ
ကြား�း�ခဲ့့�သည််။
l	စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရမှုုမှာာ� ပထဝီီအနေ�အထားး�အရ ကွာာ�ခြား�း�ခြ�င်းး�များ�း� ယခုုအခါါ ပိုု�မိုု�ရှိိ�လာာသည့့်� အလျော�ာ�က််
မြို့�့��ပြ�မြို့�့��နယ််များ�း�ဖြ�စ််သော�ာ ရန််ကုန်
ု ်နှှင့့်� မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��မှာာ� ဝင််ငွေ�ေလုံးး��ဝ
မရှိိ�သည့့်�အချိိ�န််တွွင်် မြော��ာက််ပိုင်း
ု� း�တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� ၁၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သာာ ရော�ာင်းး�အားး�
ဝင််ငွေ�ေသုုည ဖြ�စ််နေ�ကြ�ရသည််။ ဤပထဝီီ အနေ�အထားး� ထိိခိုု�က်် ခံံစား�းရမှုု ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းခြ�င်းး�အတွွက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သော�ာ
အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် တစ််ခုမှာာ�
ု အိိမ််တွွင််သာာ နေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် Covid-19 နှှင့််�ဆက််စပ််သော�ာ အခြား�း�အစီီအမံံများ�း� ဖြ�စ််သည််။
l	ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�တွွင်် ပထမအကြိ�ိမ််ကဲ့့�သို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� အမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�မှုုသည်် တူူညီီသော�ာအဆင့််�တွွင််ရှိိ�နေ�သည််။
စီးး�ပွား��းရေး�းစစ််တမ်းး�၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��သည်် အရှုံးး�� နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။
l	စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် သူူတို့့��၏အနာာဂတ််ကိုု� ပိုု�မိုု�တော�ာက််ပနိုု�င််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။ ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က Covid-19 သည််
သူူတို့့��၏ ရှှင််သန််ရပ််တည််ရေး�းကိုု� အန္တတရာာယ််မရှိိ�ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ဧပြီ�ီလမှှမေ�လအထိိတွွင်် ၁၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ ထိုု�သို့့��
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စဉ်းး�စား�းခဲ့့�ကြ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုသည်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု အပြ�ည့််�အဝ ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ (၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ၃၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) အဆိုု�ပါါ အချျက််က လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် Covid-19 အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� မည််သို့့�� လိုု�က််လျော�ာ�ညီထွေ�ေဖြ
ီ
�စ််
အော�ာင်် လုုပ််ကိုု�င််ရမည််ကိုု� လေ့�့လာာခဲ့့�ပြီး�း�ပြီ�ီဟုု ညွှှန်းး�ဆိုု�သည််။ Covid-19 ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အမြော��ာက််အမြား�း� အမြဲ�ဲတမ်းး�ပိိတ််
ထားး�ရသည့််� အထော�ာက််အထားး� မရှိိ�သေး�းပါါ။
l	သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းနှင့်
ှ ်� သိုု�လှော�ာ�င််ရေး�းလုပ်
ု ်ငန်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��ရှှင််သန်် ရပ််တည််ရေး�းအတွွက်် အမြ�င့်�ဆုံးး�
် �အန္တတရာာယ််နှှင့််� ရင််ဆိုု�င်် ရ
ပြီး�း� ၇၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က Covid-19 သည်် အလယ််အလတ်် သို့့��မဟုုတ်် မြ�င့်�မား�းသော�
်
ာအန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််ဟုု အစီီရင််ခံံကြ�သည််။
အဝတ််အထည််၊ အထည််ချုု�ပ််လုပ်
ု ်ငန်းး�နှှင့််� ဟိုု�တယ်် အခန်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏ ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�
ဒုုတိိယအန္တတရာာယ်် အမြ�င့်�ဆုံးး�
် � အမျိုး�း��အစား�းများ�း�အဖြ�စ်် စဉ်းး�စား�းကြ�သည််။ (၅၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် ၅၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အသီးး�သီးး�)
l	ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ဝန််ထမ်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ� ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ မြ�န််မာာစီးး�ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး� (MBEI) စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ
ချိိ�န််ဖြ�စ််သော�ာ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၂၀၂၀ နှှင့််� စက််တင််ဘာာ - အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၀၂၀ စစ််တမ်းး�များ�း� ကော�ာက််ယူချိိ�န်
ူ ်အကြား�း�
သိိသိိသာာသာာကျျဆင်းး�သွားး��ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အချို့့��� စက််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�မှာာ� ဝန််ထမ်းး�များ�း� သိိသိိသာာသာာ လျှော့�့��ချျခဲ့့�ရသည််။
စက််တင််ဘာာ-အော�ာက််တိုု�ဘာာလ စစ််တမ်းး�၏ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အရ ဟိုု�တယ်် အခန်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�နှှင့််� အထည််အလိိပ််လုုပ််ငန်းး�
များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ�သည်် အများ�း�ဆုံးး�� ကျျဆင်းး�သွားး��ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�သည််။ MBEI 2020 စစ််တမ်းး�မှှစ၍ လက််ကားး�နှှင့််� လက််လီီ
လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး� အရေ�အတွွက်် တိုးး��လာာသည််။
l ၂၀၂၀ ဧပြီ�ီ - မေ�လနှှင့််� စက််တင််ဘာာ - အော�ာက််တိုု�ဘာာစစ််တမ်းး�များ�း�အကြား�း� အမျိုး�း��သမီးး� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှအရေ�အတွွက််
သည်် ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ကျျဆင်းး�သွားး��ပြီး�း�၊ ရာာထူးး�မှှ ဖယ််ထုတ်
ု ်ထားး�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�အားး�လုံးး��၏ လေး�းပုံံ�သုံးး��ပုံံ�ခန့််�သည်် အော�ာက််ခြေ�ေ
ဝန််ထမ်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅% သာာလျှှင်် အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု� ထပ််မံံ အလုုပ််ထုတ်
ု ်ပစ််ရန်် အစီီအစဉ််
ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
l	ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�တွွင်် ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််မှုု လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�သည်် ရပ််တန့််�သွားး��ပြီး�း�၊ ချေး�း�ငွေ�ေ
မရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတင်းး�ပို့့��သည့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အရေ�အတွွက််မှာာ� ဆက််လက််တိုးး��နေ�သည််။
l	စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏ Covid-19 အထော�ာက််အပံ့့� မူူဝါါဒများ�း�ဖြ�စ််သော�ာ အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� (SME)နှှင့််� အထည််အလိိပ််နှှင့််� ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အတွွက်် အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�၊ အခွွန်် ရက််ရွှေ့��့ ဆိုု�င်းး�မှုု
နှှင့််� ကင်းး�လွွတ််ခွွင့်�များ
် �း� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လာာကြ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုသည်် အရေး�းပေါ်�် ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� ချေး�း�ငွေ�ေ
အစီီအစဉ််ကိုု� သတိိပြု�ုမိကြိ �သည််။ ယခုုအချိိ�န််အထိိ အခွွန်် ရက််ရွှေ့��့ ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််� ကင်းး�လွွတ််ခွင့်
ွ ်�များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏ အရေး�း
ပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ထက်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ပြု�ုသည််။ သို့့��သော်�်� လျှှပ််စစ််ဓါါတ််အားး�ခ လျော့�့��ပေး�းခြ�င်းး�မှှလွဲဲ�၍
စီးး�ပွား��းရေး�း၏ ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အော�ာက််သာာလျှှင်် အစိုးး��ရ အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�မှှ အကျိုးး���ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
l	မိိမိိတို့့��နေ�အိိမ််မှှ အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းအချိုး�း��အစား�းမှာာ� ဧပြီ�ီလ-မေ�လတွွင်် ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ စက််တင််ဘာာလအော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် ၃၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သို့့�� မြ�င့်�တက်
်
်ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း�၏ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အပူူချိိ�န််ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�၊ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� မဖြ�စ််မနေ� နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� တပ််ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းကင်းး�မှုု အလေ့�့အကျျင့််�များ�း�
အနေ�ဖြ�င့့်� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�မှှလည်းး� အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည််။

6

၁။ မိတ်ဆက်
COVID-19 ကမ္ဘာာ�ကပ််ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှမ်းး
ှ �ကူးး�စက််ပျံ့့��နှံ့့��

စက််တင််ဘာာလနှှင့််� အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�

မှုုသည်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ်် တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး�� ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��း

သည်် ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် သုုတေ�သနစစ််တမ်းး�ကိုု� ကော�ာက််ယူခဲ့့�
ူ

၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၇ ရက််နေ့�့ထိိ ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှမ်းး
ှ �

Covid-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ ဒုုတိိယလှိုု�င်းး�ကိုု� မည််သို့့��ကိုု�င််တွယ်
ွ ်

လျျက််ရှိိ�သည််။ ဂျွွန််ဟော့�့�ကင်းး� တက္ကကသိုု�လ််၏ ဖော်�်�ပြ�ချျက််အရ

လုံးး��ရှိိ� လူူပေါ�ါင်းး� ၁.၁ သန်းး�ကျော်�်��လည်းး� သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။
အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင််

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည့််�နည်းး�တူူ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

သည််လည်းး� ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�မှှ လွွတ််မြော��ာက််

ပါါသည်် - ဤဒုုတိိယအကြိ�ိမ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််
ဖြေ�ေရှှင်းး�နေ�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ပထမအကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူပြီး�း
ူ �

ချိိ�န််မှှစ၍ ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေအနေ� မည််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််ကိုု�

ပိုု�မိုု�နား�းလည််ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤသုုတေ�သန အစီီရင််ခံံစာာသည််

နိုု�င််လိမ့်
ိ ်�မည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၂၀၂၀ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဧပြီ�ီ - မေ�လ

ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ ဖြ�စ််ပွား��းနေ�စဉ််အတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

ဖြ�စ််ပွား��းမှုုအပြီး�း� ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

စစ််တမ်းး�ကိုု� ပထမလှိုု�င်းး�၏ အတည််ပြု�ု ကူူစက််ပျံ့့��နှံံ�မှုုအနည်းး�ငယ််

သြ�ဂုုတ််လတွင်
ွ ် အတည််ပြု�ု

လူူနာာများ�း� အလျျင််အမြ�န်် တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�ပြီး�း� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ကြီး�း�၊ ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တို့့��မှာာ� အဆိုးး��ရွား��းဆုံးး��
ထိိခိုု�က််မှုုများ�း�

ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည််။

COVID-19

ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ

အတည််ပြု�ု လူူနာာအရေ�အတွွက်် ဆက််စပ််သေ�ဆုံးး��မှုုများ�း�သည််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုနှှင့်�် Covid-19 ကြော��ာင့််�
ငွေ�ေကြေး��းရရှိိ�မှုုအပေါ်�်
ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊

မည််သို့့��

စစ််တမ်းး�၏

ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု�

တင််ပြ�အပ််

ပါါသည််။ ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ ဖြ�စ််ပွား��းနေ�စဉ််အတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� အစိုးး��ရ၏ ပံ့့�ပိုးး��မှုု၊ ဘေး�းကင်းး�မှုု၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ စက််တင််ဘာာ ၁ ရက််တွင်
ွ ် ၆ ဦးး မှှ ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှစ်
ှ ၊်

ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစနှှင့််� အင််တာာနက််ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

(ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�အားး�ကစား�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ ၂၀၂၀) အတည််ပြု�ု

အမြ�င််များ�း�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၇ ရက််တွင်
ွ ် ၁,၁၂၂ ဦးး ထိိ ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

လူူနာာများ�း� ပြ�န််လည်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပြီး�း�နော�ာက်် နိုု�င််ငံံ၏ နေ�ရာာ

များ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််၍ စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏ သဘော�ာထားး�

အနှံ့့��အပြား�း�တွွင်် သွားး��လာာလှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ကန့််�သတ််မှုု

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�်

ပါါသည််။ (ပူးး�တွဲဲ� ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)

သည်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�၏ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�

စတင််ခဲ့့�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�ရန််ကုန်
ု ်နှှင့်�် ရခိုု�င််တို့့��တွွင်် ဖြ�စ််

ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�း အကျျပ််အတည်းး�နှှင့််�အတူူ ကမ္ဘာ့့��

စီးး�ပွား��းရေး�း အကျျပ််အတည်းး� လိုု�က််ပါါလာာပါါသည််။ ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််
အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင််

နိုု�င််ငံံတကာာ

ငွေ�ေကြေး��းရန််ပုံံ�ငွေ�ေအဖွဲ့့��

(IMF)မှှ ကမ္ဘာ့့��စီးး�ပွား��းရေး�း အလားး�အလာာသည်် ယခုုနှှစ််အကုုန််

တွွင်် ၄.၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ကျျဆင်းး�လိိမ့််�မည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�ခဲ့့�သည််။
(IMF၂၀၂၀a) အလားး�တူူ အစီီရင််ခံံစာာတွွင််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ၆.၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�

Covid-19

လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််သော�ာ

ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ

စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုလုံးး��

ကိိန်းး� (MBEI) အတွွက်် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
�် အချျက််

အလက််များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံထားး�ပါါသည််။ စစ််တမ်းး� ဖြေ�ေဆိုု�သူူ

များ�း�အားး� စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််အပေါ်�် ၎င်းး�တို့့��၏ ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�
ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််နယ််၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�နှှင့််�
မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ�

အဖြေ�ေများ�း�ကိုု�

စစ််တမ်းး�တစ််ခုဖြု �စ််ပါါသည််။

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာထားး�သည့််�

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�

ကိိန်းး� -၂၀၂၀ (MBEI) အတွွက်် စစ််တမ်းး�ကိုု� ၂၀၁၉ခုုနှှစ််၊

နိုု�ဝင််ဘာာလမှှ ၂၀၂၀ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ အကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�

လျှှင်် ၂.၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ တိုးး��တက််မည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�ခဲ့့�သည််။

ပါါသည််။ (Malesky et al., ၂၀၂၀ကိုု� ကြ�ည််ပါါ) မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဧပြီ�ီလမှှမေ�လအထိိ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း� (ဖော�ာင််

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ဖြ�စ််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ကနဦးး

ဒေး�းရှှင်းး�)မှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ကမ္ဘာ့့��ကပ််

ရော�ာဂါါနှှင့််� ပတ််သက််၍ မည််သို့့�� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှင်း
ှ း�ခဲ့့�ရသည််ကိုု�
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူခဲ့့�ပါါသ
ူ
ည််။

ပထမအကြိ�မ်
ိ ်

သုုတေ�သန

ဝန်းး�ကျျင််

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�(MBEI)တွွင််

ထည့််�သွင်း
ွ း�တိုု�င်းး�တာာသည့််�

ကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ်၊ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� အရည််အသွေး�း�၊ တရား�း
ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု၊ အစိုးး��ရ၏ ပွွင့်�လ
် င်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�
နိုု�င််မှုုတို့့��နှှင့်�်

ပတ််သက််သည့်�်

သဘော�ာထားး�အမြ�င််များ�း�လည်းး�

စစ််တမ်းး�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ အတည််ပြု�ုခဲ့့�

ပါါဝင််ပါါသည််။

ပါါသည််။ စစ််တမ်းး�၏ ရလဒ််အရ အရော�ာင်းး�၊ အဝယ််နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

Aidမှှ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီပေး�းပါါသ
ီ
ည််။

သည့််� ပထမလှိုု�င်းး�၏ အထွွတ််အထိိပ််ပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�

အမြ�တ််အစွွန်းး�များ�း� သိိသိိသာာသာာကျျဆင်းး�သွားး��မှုုကိုု� ပြ�သခဲ့့�ပြီး�း�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု�လည်းး�

ထိိခိုု�က််ခဲ့့�

ပါါသည််။ (The Asia Foundation 2020) ၂၀၂၀ပြ�ည့််�နှှစ််၊

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှင့်�်

Covid-19 စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုသည်် DaNa Facility မှှ တဆင့််� UK
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၂။ သုုတေ�သနနည်း�း လမ်းး�
အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� Covid-19 သည််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

လုုပ််ငန်် ၇၅၀ အားး� တယ််လီီဖုန်း
ု း�ဖြ�င့််� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။

ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် ဤဒုုတိိယစစ်် တမ်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

တစ််ကြိ�ိမ််တွွင်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် မည််သို့့�� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�

ဝန်းး�ကျျင််ညွန်း
ွ း�ကိိန်းး� အတွွက်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ ကြို�ု�တင််စစ််တမ်းး�
များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသည််။ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွန်း
ွ း�ကိိန်းး�
(MBEI) ဒုုတိိယအကြော့��့� စစ််တမ်းး� (နိုု�ဝင််ဘာာ ၇၊ ၂၀၁၉ နှှင့်�်

အဆိုု�ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၇၅၀ အနက်် ၅၇၇ ခုုသည်် ပထမ

ဖြ�စ််သည််။ ကျျန်် ၁၅၃ ခုုသည်် MBEI အတွွက််တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုု
၅၆၀၅ မှှကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
�် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဖြ�စ််

သော်�်�လည်းး� ပထမဦးးဆုံးး�� Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် မပါါဝင််ခဲ့့�ပေ�။

၂၀၂၀၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၃ ရက််အကြား�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််) နှှင့််�ပထမ

စစ််တမ်းး� (၃) ခုုစလုံးး��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�အများ�း�အပြား�း� ပါါဝင််

တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ) တို့့��နှှင့်�် အထူးး�သဖြ�င့််�သက််ဆိုု�င််မှုုသည််။ ဒုုတိိယ

အပိုု�င်းး�အခြား�း�များ�း�မှှ လေ့�့လာာခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ရန်် အခွွင့််�သာာခဲ့့�သည််။

လှိုု�င်းး� Covid-19 စစ််တမ်းး� (စစ််တမ်းး�များ�း�၏ အချိိ�န််ဇယားး�ကိုု� ပုံံ� ၁

ခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး� တူူသည််များ�း�ကိုု� အစုုဖွဲ့့��၍ မတူူညီီသော�ာအချိိ�န််

MBEI စစ််တမ်းး� (ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် MBEI 2020 ဟုုရည််ညွှန်း
ှ း�)

အကယ််၍ ရလဒ််များ�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု� မည််သို့့��မျှှဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� မပြု�ု

နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ ယေ�ဘုုယျျနှှင့််�ငယ််စာာရင်းး�အချျက််အလက််

လက််များ�း�သည်် မတူူညီီသော�ာအချိိ�န်် အပိုု�င်းး�ခြား�း�များ�း�မှှ လေ့�့လာာ

အချို့့���ကိုု� ပေး�းခဲ့့�သည််။ MBEI 2020 ၏ရလဒ််အတွွက်် Malesky et

ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� စစ််တမ်းး� ၃ ခုုစလုံးး�� သို့့��မဟုုတ််၂ ခုုတွွင်် ပါါရှိိ�သော�ာ

သည်် ဤလေ့�့လာာမှုု၏ နမူူနာာဘော�ာင်် နှှင့််�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
များ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့််�အပြ�င်် ဤလေ့�့လာာမှုုအတွွက်် မေး�းခွွန်းး�

al (MBEI-၂၀၂၀)ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။ အဆိုု�ပါါစစ််တမ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််
နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အားး�လုံးး��မှှ ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာမြို့�့��နယ််

၈၉ ခုုတွွင််စီးး�ပွား��းရေး�းပေါ�ါင်းး� ၅၆၀၅ ကိုု�တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။

ဤစစ််တမ်းး�သည်် နိုု�င််ငံံ၏အခြေ�ေခံံစီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

(လယ််ယာာ၊ ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး�၊ သစ််တော�ာနှှင့််�သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�း)မှှ
အပ နိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင််လုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�း

ပြု�ုသည််။ MBEI 2020 နမူူနာာတွွင်် ဝန််ထမ်းး� ၄ ဦးး ထက််နည်းး�သော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�

ထပ််မံံ

ထည့််�သွင်း
ွ း�ခြ�င်းး�

မပြု�ု

သော်�်�လည်းး�၊ အချို့့���မှာာ� MBEI စစ််တမ်းး� ပထမအကြိ�မ်
ိ ်တွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�
သော�ာကြော��ာင့််�

ဝန််ထမ်းး�လေး�းဦးးထက််

နည်းး�သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�နမူူနာာတွွင်် ကျျန််နေ�ခဲ့့�သည််။ Covid-19 သည််

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� အပေါ်�်မည််သို့့�� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး�

ပထမစစ််တမ်းး�ကိုု�ဧပြီ�ီ ၂၈၊ ၂၀၂၀ မှှမေ�လ ၁၀ ရက််အကြား�း�
တယ််လီီဖုန်း
ု း�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�ကိုု�ဇွွန််လ ၂၀၂၀ တွွင််ပုံံ�နှိိ�ပ််

ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�ပြီး�း�၊ ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် “ပထမအကြိ�မ်
ိ ်” အဖြ�စ််
ရည််ညွှန်း
ှ း�ပြီး�း� စာာရင်းး�အင်းး�ဇယားး�များ�း�အားး� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�က

သီးး�ခြား�း�စီီ ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�သည််။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�
သည်် MBEI 2020 အတွွက်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ထားး�သည့််� စီးး�ပွား��း

ရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅,၆၀၅ မှှစီးး�ပွား��းရေး�း ၇၅၀ကိုု� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�

သည််။ ၎င်းး�သည်် MBEI 2020 မှှ ရလဒ််အချို့့���ကိုု� Covid-19
စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုနှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ရန်် အခြေ�ေအနေ�များ�း�ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ဤအစီီရင််ခံံစာာ၏ရည််ရွွယ််ချျက်် (“စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူမှုု
ူ ၂” ဟုု

ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််)ကိုု�

အဓိိကထားး�သည့််�

ဒုုတိိယ

Covid-19

စစ််တမ်းး�ကိုု� ၂၀၂၀၊ စက််တင််ဘာာ ၂၈ မှှအော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၂ ရက််

အကြား�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူမှုု
ူ ၁ တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�
သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ�း�အတိုု�င်းး�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ တဖန်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ထားး�ပါါက ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� ရလဒ််အချျက််

ခြ�င်းး�ပြု�ုလုုပ််သည့်�် ဒေ�တာာစုုမှှ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤဒေ�တာာစုုသည််
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ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််များ�း�သာာ

ပါါဝင််သော�ာဒေ�တာာစုု

ဖြ�စ််ပါါသည််။

(မေး�းခွွန်းး�အပေါ်�်မူူတည််ပါါသည််။) တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်�်� အကယ််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တခုုသည််

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနေ�သည့််�

မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုအတွွက်် အချိိ�န််ကာာလအားး�လုံးး��အတွွက်် တုုန့််�ပြ�န််မှုု

မရှိိ�ခဲ့့�ပါါက ထိုု�မေး�းခွွန်းး�အတွွက်် ယင်းး�အချျက််အလက််အားး� လုံးး��ဝ
ပယ််ဖျျက််လိုု�က််သည််။
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�သည််

ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�

စစ််တမ်းး�များ�း�အကြား�း�

အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှင့်
ှ �တပြို�ု
်
�င််နက််

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစီ၏
ီ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ထင််ဟပ််စေ�ပြီး�း�
၎င်းး� တို့့��သည်် စစ််တမ်းး�အလိုု�က််နမူနာ
ူ ာများ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့်�် မ
သက််ဆိုု�င််ပါါ။ ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�မှှ အသစ််ဖြ�စ််သည့်�် မေး�းခွွန်းး�များ�း�

အချို့့���သော�ာ

အခြား�း�ကိိစ္စစရပ််များ�း�အတွွက််

နာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် အသေး�း

စိိတ်် ရလဒ််များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာမှုုအတွွက်် သီးး�ခြား�း�ထုုတ််ဝေ�ထားး�
သော�ာ

စာာရင်းး�အင်းး� ဇယားး�များ�း�တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တွွင််

ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာ သရုုပ််ခွဲဲ�ဒေ�တာာ(panel) နှှင့််� ပုံံ�သေ� အချိိ�န််ဖြ�တ််ပိုင်း
ု� း�

နမူူနာာ (cross-sectional data) နှှစ််ခုလုံးး�
ု �အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ ထားး�

သည့််�

ရလဒ််များ�း�ဖြ�စ််သည််။

အသေး�းစိိတ််ရှင်း
ှ း�လင်းး�

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၃ တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််။

ပုံံ�(၁)
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူသော�
ူ
ာအချိိ�န််အပိုု�င်းး�အခြား�း�များ�း�

နိုု�ဝင််ဘာာ ၂၀၂၀

အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၀၂၀

စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀

ဩဂုုတ််၂၀၂၀

Covid-19
စစ်တမ်း ၂

ဇူူလိုု�င််၂၀၂၀

ဇွွန်် ၂၀၂၀

ဧပြီ�ီ ၂၀၂၀

မတ်် ၂၀၂၀

ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၂၀

Covid-19
စစ်တမ်း ၁

ဇန််နဝါါရီီ ၂၀၂၀

ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀၁၉

နိုု�ဝင််ဘာာ ၂၀၁၉

အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၀၁၉

စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

MBEI
2020

စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၇၅၀ ပါါဝင််သော�ာ ပုံံ�သေ�အချိိ�န််ဖြ�တ််ပိုင်း
ု� း� နမူူ

မေ� ၂၀၂၀

၍

အပြ�င််

ချျက််ကိုု�
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၃။ ရလဒ်
၃.၁။ အထွေ�ေထွေ�ေကဏ္ဍ
၂၀၂၀ပြ�ည့််�နှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ ၂၈ ရက််နေ့�့မှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ

ဖွွင့််�လှစ်
ှ ်ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�ကြ�သည််။ ၎င်းး�တွေ့�့�ရှိိ�

လုုပ််ငန်းး� ၃၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�ပြ�န််လည်် လည််ပတ််နေ�ပြီ�ီ

များ�း� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူခြ�
ူ င်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််နှှင့််� ဆင််တူူသည််။ ၎င်းး�

မေ�လ ၁၀ ရက််) တွွင်် ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�သည့််�ရလဒ််ဖြ�စ််သည့်�် ၂၄

များ�း�သည်် ဇူူလိုု�င်နှ
် င့်
ှ �် သြ�ဂုုတ်လများ
်
�း�တွွင်် ပိိတ်ထားး
် �ရဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။

၁၂ ရက််အတွွင်းး� အင််တာာဗျူး�း�စစ််တမ်းး� ပြု�ုလုုပ််ချိိ�န််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�(ဧပြီ�ီလ ၂၈ ရက််မှှ

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှတိုးး��တက််လာာခဲ့့�သည််။ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််

ချျက််သည်် ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််အဖွဲ့့��မှှ ပြု�ုလုုပ််သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

တွွင်် ၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� မှှ ၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�
(ကမ္ဘာ့့��ဘဏ်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််)။ မတ််လနှင့်
ှ ်� ဧပြီ�ီလတို့့��တွွင််

၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုထိ
ု ိ လျှော့�့��ချျ

Covid-19 ကြော��ာင့််� ပိိတ််ထားး�ခဲ့့�ရသော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မေ�လ၊

ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊ အလုုပ််သမား�းများ�း�နေ�အိိမ််မှှ အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�

မေ�လနှှင့််� စက််တင််ဘာာလအတွွင်းး� ဖွွင့််�လှစ်
ှ ်ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း

တွွင်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၄၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�သည််။ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ အများ�း�စုု (၃၆

အစိုးး��ရ စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူခဲ့့�
ူ ရသည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

လိုု�က််ရကြော��ာင်းး� ဥပမာာ - စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််မှှ ပါါဆယ််စနစ််ဖြ�င့််�

တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး� ကော�ာက််ယူချိိ�န်
ူ ်
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) သည်် ဧပြီ�ီ-မေ� Covid-19 စစ််တမ်းး� (၂၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)

နှှင့််�

နှိုု�င်းး�စာာလျှှင််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

ပိိတ််ထားး�ရသည့််�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပိုု�မိုု�များ�း�လာာသည််။ ၎င်းး�စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိိတ််
ထားး�ရသည််မှာာ� ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� ၉၆ ရက်် (သုံးး��လကျော်�်��ခန့််�ရှိိ�ပြီ�ီ)
ဟုုသိရ
ိ သည််။
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�

ရှိိ�နေ�သည််ကိုု�လည်းး�

တွေ့�့�ရသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုမှာာ� တစ််လခန့််�ပိိတ််ထားး�ရသော်�်�လည်းး� အချို့့���မှာာ�

Covid-19 ပထမလှိုု�င်းး�ကတည်းး�က ပိိတ််ထားး�ရသည််ကိုု�တွေ့�့�ရ

သည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��၏ ၉

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�က ၂၀၂၀မေ�လနှှင့််� စက််တင််ဘာာလအတွွင်းး�တွွင််

ဇွွန််လတို့့��တွွင်် ပြ�န််လည််ဖွင့်
ွ �လှ
် စ်
ှ ်နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊

လုုပ််ငန်းး� ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ပြ�န််လည််ဖွင့်
ွ ်�လှစ်
ှ ်နိုု�င််ရန််အတွွက််

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
ပုံံ�မှှန််အတိုု�င်းး�

မလည််ပတ််ရခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�များ�း�မှာာ�မှာာ�

အကြိ�ိမ််စစ််တမ်းး�နှှင့်�ယှ
် ဉ်
ှ ်လျှှင််

အနည်းး�ငယ််

ပထမ

အပြော��ာင်းး�အလဲဲရှိိ�

သည််။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး� ကဲ့့�သို့့��ပင်် Covid-19 ကြော��ာင့််�
စား�းသုံးး��သူူများ�း� မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�မှှ ၎င်းး�တို့့��
ကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့်�်

လုုပ််သားး�များ�း�အန္တတရာာယ််

ကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�းအတွွက််

ပိိတ််ထားး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�သည်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�နှှင့််�

တူူညီီသော�ာအချိုး�း�� (၃၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)မှှ သူူတို့့��၏လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

ပိိတ််ရန်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�မှှ ညွှှန််ကြား�း�ခဲ့့�သည််ဟုု ပြော��ာကြ�သည််။
ဤအချိုး�း��သည်် မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�၊ အပူူပိုု�င်းး�ဇုုန််နှှင့်�်

ပုံံ� (၂)
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူချိ
ူ ိ�န််တွွင််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�လည််ပတ််မှုု
ပုံံ�မှှန််အတိုု�င်းး� လည််ပတ််နေ�သည််
လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုကိုု� လျော့�့��ချျလုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည််
သို့့��သော်�်� ဖော�ာက််သည််များ�း�အတွွက််သာာ ဖွွင့််�သည််
(အစား�းအစာာ ပါါဆယ်် ဝယ််ယူသူ
ူ များ
ူ �း�အတွွက််သာာ)

၂၄%

၂၇%

၃၄%

၃၅%
စစ််တမ်းး� ၁

စစ််တမ်းး� ၂

၁၂%
၃၇%

၆%

၂၅%

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုမှာာ� ပိိတ််ထားး�ပြီး�း�ရှိိ�
ဖော�ာက််သည််များ�း�အားး� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ရော�ာင်းး�ချျ
သည််။ (နေ�အိိမ််မှှ အလုုပ််လုုပ််သည််)
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ယာာယီီပိတ်
ိ ်ထားး�သည််။
လုံးး��ဝ ပိိတ််ထားး�သည််။
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မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်ဒေ�သများ�း�တွွင််

(ဤ

အကြိ�ိမ််စစ််တမ်းး�နှှင့််� ဆင််တူူသည််။ ၈၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း

စာာရင်းး�ကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၂ တွွင််ရှုုပါါ) လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုနှှင့်�်

ကန့််�သတ််မှုု ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က နိုု�င််ငံံတကာာ အသွားး��အလာာ ကန့််�

အစီီရင််ခံံစာာတွွင််

အမြ�င့်�ဆုံးး�
် �ဖြ�စ််

ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ

သည််။

ပထဝီီဝင််နယ််မြေ�ေများ�း�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�က မြို့�့��နယ််တစ််ခုုနှှင့်�် တစ််ခုုကြား�း� အသွားး��အလာာ

ပတ််သက််သော�ာ အခြား�း�အကြော��ာင်းး�အရင်းး�များ�း� ကိုု� ပြော��ာဆိုု�မှုု ပိုု�မိုု�

သတ််မှုုတို့့��သည်် အဓိိက အခက််အခဲဲဖြ�စ််စေ�သည််ဟုု အသီးး�သီးး�

ကုုန််စည််ပြ�တ််လပ််ခြ�င်းး�၊ အလုုပ််သမား�းများ�း� အလုုပ််သို့့��လာာရန််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� ကန့််�သတ််

နည်းး�ပါါလာာသည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ငွေ�ေကြေး��းစီးး�ဆင်းး�မှုု ပြ�သနာာများ�း�၊

ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

မတူူညီီသော�ာ

ငြ�င်းး�ဆန််ခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� စက််တင်် ဘာာမှှ

ခြ�င်းး�ထက်် တူူညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ�မြို့�့��နယ််များ�း�

နှှင့်�် နှိုု�င်းး�စာာလျှှင််) ၁၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး� ပုံံ�မှှန််အတိုု�င်းး� မ

လုုပ််ငန်းး� ၅၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (ဧပြီ�ီနှှင့််�မေ�လတွင်
ွ ် ၆၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�်

အော�ာက််တိုု�ဘာာလ စစ််တမ်းး�တွွင်် (ဧပြီ�ီမှှမေ�လတွင်
ွ ် ၄၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

အားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�အပေါ်�် ပိုု�၍ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုု ရှိိ�ကြ�သည််။

လည််ပတ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ကုုန််စည််ပြ�တ််လတ််မှုုကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််လျှှင််)သာာ ၎င်းး�တို့့��မြို့�့��နယ််အတွွင်းး� အသွားး��အလာာကန့််�

ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�စစ််တမ်းး�က သြ�ဂုုတ််လတွင်
ွ ်

Covid-19 ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အနည်းး�ငယ််သာာ ထုုတ််

ကျျလာာကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည်် (ကမ္ဘာ့့��ဘဏ်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််)။

(သို့့��) ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိကစျေး�း�ကွွက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၅ ရာာခိုု�င််

သိိရှိိ�ရသည််မှာာ� အားး�တက််စရာာဖြ�စ််ပါါ သည််။

သတ််မှုုများ�း�ကိုု� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုရှိိ�သည််။

ငွေ�ေသားး�စီးး�ဆင်းး�မှုုပြ�သနာာနှှင့််� ကုုန််ကြ�မ်းး�များ�း� ပြ�တ််လတ််မှုု လျော့�့��

ကုုန််အသစ််၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုအသစ််ကိုု� စတင််လုပ်
ု ်ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�

သို့့��သော်�်�လည်းး� ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ နော�ာက််ဆုံးး��စစ််တမ်းး�သည်် မြ�န််မာာ

နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� (ယခုုစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

နိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် Covid-19 ဒုုတိိယလှိုု�င်းး�သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� အပြ�ည့််�အဝ

အားး�လုံးး��၏ ၁၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) သည်် online platform ကိုု� စတင််

မဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။ အသွားး��အလာာ ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� ပတ််

အသုံးး��ပြု�ုနေ�ပြီး�း� ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (ယခုု စုုစုု ပေါ�ါင်းး� ၅၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)

သက််သော�ာ ထင််မြ�င််ယူဆ
ူ ချျက််များ�း�မှာာ� ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ ဒုုတိိယ

သည်် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုုများ�း�ကိုု� မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�ဖြ�င့််� လက််ခံံဆော�ာင််ရွွက််

ပုံံ� (၃)
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ပုံံ�မှှန််အတိုု�င်းး�မလည််ပတ််ရသည့်�အ
် ကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�

0%

10%

20%

30%

40%

50%

COVID-19 ကြော��ာင့််� ကျွွန်ုု�ပ််နှင့်
ှ ်� ကျွွန်ုု�ပ််ဝန််ထမ်းး�များ�း� လုံံခြုံ� �ံ�မှုုအတွွက််

COVID-19 ကြော��ာင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း� မရှိိ�တော�ာခြ�င်းး�

၆၂%

လက််ရှိိ�ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုု အဆင့််�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက််

လက််ရှိိ�အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် ငွေ�ေလုံံ�လော�ာက််မှုု မရှိိ�ပါါ

၄၄%

၁၂%
၃၉%
၃၅%

အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု�
COVID-19 ကြော��ာင့််� ပိိတ််သိိမ်းး�ရန်် အမိိန့််�ပေး�းခဲ့့�သည််

COVID-19 နှှင့်�် မသက််ဆိုု�င််သော�ာ

အခြား�း�သော�ာအကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�

၄၇%

၁၈%

COVID-19 ကြော��ာင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�း ပစ္စစည်းး�များ�း�ရှား��းပါးး�ပြ�တ််လပ််မှုု

COVID-19 နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ အခြား�း� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�၊

၅၀%

၁၇%

ငွေ�ေကြေး��းလုံံ�လော�ာက််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� (စက််ပစ္စစည်းး�/အဆော�ာက််အအုံံအ
� တွွက််)

၁၀%

၂၂%

၃%
၄%
၂%
၀%
စစ််တမ်းး� ၁

စစ််တမ်းး� ၂

70%

၇၄%

၅၅%

စိုးး��ရိိမ််သည််

ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် အလုုပ််သို့့��လာာရန်် ငြ�င်းး�ဆန််နေ�ကြ�သည််

60%

၇၀%

80%
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နေ�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�၏

လည််ပတ််နိုု�င််မှုုနှှင့််�

ပတ််သက််၍

လုုပ််ငန်းး�ပြ�န််လည််

လုုပ််ငန်းး� ၃၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ဒုုတိိယ

ထင််မြ�င််ယူဆ
ူ ချျက််သည််

အကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�တွွင်် ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

နှှင့်�် မေ�လအတွွင်းး�တွွင်် ၆၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာလုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�

ပြော��ာကြ�ပြီး�း� ၂၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ပုံံ�မှှန််အတိုု�င်းး�လည််ပတ််နိုု�င််ရန်် ၆

Covid-19 ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�လော�ာက်် အားး�ရစရာာမရှိိ�ပါါ။ ဧပြီ�ီ
သည်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုကိုု� နှှစ််လအတွွင်းး� ပြ�န််လည်် စတင််နိုု�င််

လိိမ့််�မည််ဟုု ယူူဆခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� စက််တင်် ဘာာလတွွင််မူူ

က လုုပ််ငန်းး�ပြ�န််စတင််ရန်် ၃ လ မှှ ၆ လအထိိ ကြာ�ာနိုု�င််သည််ဟုု
လထက််ပိုု�ကြာ�ာနိုု�င််သည်် ဟုု ယူူဆကြ�သည််။

၃.၂။ စီးး�ပွား��းရေး�း စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ�း�
ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

နှှစ််ခုု အတွွင်းး� အခြား�း�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင််မူူ သိိသာာ

၏ ရော�ာင်းး�အားး�နှှင့််� အမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�မှုုကိုု� အပေါ်�်ယံံသာာ ဖော်�်�ပြ�

သော�ာ စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ခြား�း�နား�းမှုု မတွေ့�့�ရပါါ။

သော�ာ အလားး�အလာာ လက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� အနည်းး�ငယ်် သာာ တွေ့�့�ရှိိ�

ယခုု စက််တင််ဘာာ-အော�ာက််တိုု�ဘာာ စစ််တမ်းး�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်

နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�တွွင််မူူ တိုးး��တက််လာာ
နိုု�င််ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ကာာလကြာ�ာရှှည််

များ�း�၏ ကျားး��/မ ဖြ�စ််မှုုသည်် ရော�ာင်းး�အားး�အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ

များ�း�သည်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ်ထက်် ပိုု�မိုု� များ�း�ပြား�း�လာာမှုုတို့့��ကြော��ာင့််�

ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏ ရော�ာင်းး�အားး�သည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မရှိိ�သော်�်�လည်းး�

လှုုပ််ရှား��းမှုု ဆက််လက်် ပြု�ုလုုပ််ကြ�ရမည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရပါါသည််။

အကျျဥ်းး�ရော�ာင်းး�ရသော�ာ

လာာသော�ာ အကြ�ပ််အတည်းး�နှှင့််� ဒုုတိိယလှိုု�င်းး�၏ အတည််ပြု�ု လူူနာာ
ပထမအကြိ�မ်
ိ ်ထက််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

ရုုန်းး�ကန််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ရော�ာင်းး�အားး�ကိုု�ကြ�ည့််�လျျင်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� အခြေ�ေအနေ�သည်် အနည်းး�အကျျဉ်းး� ယိုု�ယွွင်းး�သွားး��

သည််ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ဧပြီ�ီ မေ�လတွွင်် ၂၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ကျျဆင်းး�

ခဲ့့�ရာာမှှ ယခုုအခါါ ၃၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ ကျျဆင်းး�ရပ််ဆိုု�င်းး�သွားး��ခဲ့့�ရ

ဆက််နွွယ််မှုု မရှိိ�ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။၁ အမျိုး�း��သမီးး� လုုပ််ငန်းး�

အမျိုး�း��သားး� လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း� ရော�ာင်းး�အားး� အချိုး�း��သည်် အနည်းး�
(သို့့��မဟုုတ််)

လုံးး��ဝမရော�ာင်းး�ရသော�ာ

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ရန််ကုန်
ု ်နှှင့်�် မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ထက််ဝက််ကျော်�်��က

ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ကြ�ပါါသည််။

အရော�ာင်းး�ရပ််တန့််�နေ�

အရှေ့�့�ဘက်် တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ

(ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)နှှင့််� မြော��ာက််ဘက်် တော�ာင််တန်းး�

ပါါသည််(ပုံံ� ၃ ရှုုပါါ)။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၂၃ ရာာနှုုန်းး�က သူူ

ဒေ�သ (ကချျင််ပြ�ည််နယ််၊

တိုု�င်းး�ပြ�ည်် နေ�ရာာအနှံ့့��နီးး�ပါးး� ကန့််�သတ််မှုုများ�း� ဖြေ�ေလျှော့�့��ပေး�းခဲ့့�

ယင်းး�ကဲ့့�သို့့��ပင််ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။ မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� မြို့�့��

ဖော်�်�ပြ�ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��အနက််မှှ ၄၀ ရာာနှုုန်းး�က ယင်းး�

အနည်းး�ဆုံးး�� ထက််ဝက််ခန့််�ကိုု�သာာ ထိိန်းး�ထားး�နိုု�င််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�

တို့့��၏ရော�ာင်းး�အားး�မှာာ�

Covid-19 ကာာလ အခြေ�ေအနေ�အရ

သော�ာ ဇွွန််၊ ဇူူလိုု�င််လများ�း� အတွွင်းး�တွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�
ကာာလတွွင်် Covid-19 မဖြ�စ််ခင်် မူူလအနေ�အထားး� သို့့��မဟုုတ််
နဂိုု�ထက်် ကျော်�်��လွွန််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။

ဟိုု�တယ််အခန်းး�ငှား��းဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊

သားး�ရေ�ထည််

အထည််အလိိပ််လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊
ပစ္စစည်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�

အဝတ််အစား�းနှှင့််�

အခက််အခဲဲအကြ�ပ််အ

ချျင်းး� ပြ�ည််နယ်် အထက််ပိုင်း
ု� း�) တို့့��မှှ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁၅ ရာာနှုုန်းး�နှှင့်�် ၁၁ ရာာနှုုန်းး�တို့့��မှှလည်းး�

ပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၂၂ ရာာနှုုန်းး�က မူူလရော�ာင်းး�အားး�၏
ပြီး�း� အရှေ့�့�ဘက််တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

၅၉ ရာာနှုုန်းး�ကလည်းး� အလားး�တူူ ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�ပါါသည််။ Covid-19
ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�တွွင်် မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� မြို့�့��ပေါ်�်

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�က ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ရော�ာင်းး�အားး�ကျျဆင်းး�ခြ�င်းး�
အခြေ�ေအနေ�မှာာ�

အခက််အခဲဲအကြ�ပ််တည်းး�ဆုံးး��

အနေ�အထားး�

ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�ဖူးး�ပါါသည််။ ယခုုအကြိ�မ်
ိ ်တွွင်် ပထဝီီဧရိိယာာ

တည်းး�ဆုံးး��အနေ�အထားး� ဖြ�စ််နေ�ပြီး�း� ရော�ာင်းး�အားး�မှာာ� ၆၄ ရာာနှုုန်းး�၊

အနေ�အထားး�အရ

ဝမရော�ာင်းး�ရကြော��ာင်းး�

ဒေ�သနှှင့််� မြေ�ေလတ််လွင်
ွ ်ပြ�င််ဒေ�သ (ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�နှှင့််� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�

၅၉ ရာာနှုုန်းး�၊ ၅၄ ရာာနှုုန်းး� အသီးး�သီးး� ကျျဆင်းး�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ယခုုအခါါ လုံးး��
ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။

တဘက််တွွင််

စား�းသော�ာက််ကုန်
ု ်နှှင့်�် အဖျော်�်��ယမကာာလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၉ ရာာနှုုန်းး�
ကသာာ မရော�ာင်းး�ရကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် စား�း

သိိသိိသာာသာာ

ကွာာ�ခြား�း�နေ�သော်�်�လည်းး�

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး� မြို့�့��ပေါ်�်ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်
မှှ အချို့့���မြို့�့��နယ််များ�း�)တွွင််လည်းး� ရော�ာင်းး�အားး�ကျျဆင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။

ထပ််ဆင့််�လေ့�့လာာသုံးး��သပ််မှုုများ�း�အရ ရော�ာင်းး�အားး�ကျျဆင်းး�မှုုသည််

သော�ာက််ကုန်
ု ်နှှင့်�် အဖျော်�်��ယမကာာ ထုုတ််ကုုန််လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၆၅

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အခြေ�ေစိုု�က််ရာာ မြို့�့��နယ််များ�း�၏ Covid-19

ထားး�နိုု�င််သေး�းကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။ လက််လီလက်
ီ
်ကားး�

ပါါသည််။၂

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က အနည်းး�ဆုံးး�� ရော�ာင်းး�အားး�၏ ထက််ဝက််အားး�ထိိန်းး�

ရော�ာင်းး�၀ယ််ရေး�းလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�မှာာ�

ဧပြီ�ီ၊ မေ�လများ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

ပါါက လုံးး��ဝရပ််တန့််�နေ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စစ််တမ်းး� ကာာလ

ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး�နှှင့်�် တိုု�က််ရိုု�က်် ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�နေ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရ

စီးး�ပွား��း ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�မှုုတွွင််လည်းး� ပထမ

12

အကြိ�ိမ််စစ််တမ်းး�နှှင့််� များ�း�စွာာ�မကွာာ�ခြား�း�လှှပါါ (ပုံံ� ၅ ကိုု�ကြ�ည့့်�ပါါ။)

ကြီး�း�မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�နေ�ကြော��ာင်းး� အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည််။ အထည််

-အော�ာက််တိုု�ဘာာအတွွင်းး� အမြ�တ််ကျျဆင်းး�မှုု

လုုပ််ငန်းး�များ�း�က ၅၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၊ ဟိုု�တယ််တည်းး�ခိုု�ခန်းး� နေ�ရာာ ထိုု�င််

ဧပြီ�ီ မေ�လအတွွင်းး� အမြ�တ််ကျျဆင်းး�မှုု ၅၃ ရာာနှုုန်းး�မှှ စက််တင််ဘာာ

အလိိပ််လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ အဝတ်် အစား�းနှှင့််� သားး�ရေ�ထည််ပစ္စစည်းး�

၅၆ ရာာနှုုန်းး�အထိိ

တိုးး��ပြီး�း�ယုုတ််လျော့�့��လာာပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�

ခင်းး�နှှင့့်� ပတ််သက််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၅၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ကိိန်းး� စစ််တမ်းး� နိုု�ဝင််ဘာာ ၂၀၁၉မှှ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၂၀ ကာာလ

နှှင့််� စား�းသော�ာက််ကုန်
ု ်နှှင့်�် အဖျော်�်��ယမကာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၄၈

အတွွင်းး� အမြ�တ်် ကျျဆင်းး�မှုု ၁၂ ရာာနှုုန်းး�ရှိိ�ခဲ့့�ရာာမှှ ယင်းး�မှာာ�သိိသာာ

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�တို့့��က အလယ််အလတ်် သို့့��မဟုုတ်် ကြီး��း မား�းသော�ာ

စွာာ� ယုုတ််လျော့�့��မှုုဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�နေ�ကြော��ာင်းး�

အနေ�ဖြ�င့််� အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ရပ််တည်် ရင််ဆိုု�င််မှုု တစ််ခုုအနေ�နှှင့််�

ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။

အခြား�း�တစ််ဖက််တွင်
ွ ်

စား�းသော�ာက််ကုန်
ု ်နှှင့်�် အဖျော်�်��ယမကာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၃၄ ရာာခိုု�င််

သုံးး��သပ််ရပါါသည််။ ဧပြီ�ီ မေ�လများ�း�အတွွင်းး�က စစ််တမ်းး�တွွင်် ဖြေ�ေ

နှုုန်းး�ကအလယ််အလတ်် သို့့��မဟုုတ်် ကြီး��း မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�နေ�

အတွွက်် အတော်�်�အသင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကြီး��း မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုု

ကြော��ာင်းး�

ဆိုု�သူူများ�း�၏ ၅၀ ရာာနှုုန်းး�က Covid-19 သည်် ယင်းး�တို့့�� ရပ််တည််မှုု

ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� ၃၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကမူူ စိိန််ခေါ်�်မှုု လုံးး��ဝမရှိိ�

ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� ၁၂ ရာာနှုုန်းး�ကသာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုဟုု မထင််

ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။

လက််လီစီးး
ီ �ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့််�

လက််ကားး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က စိိန််ခေါ်�်မှုုမြ�င့်�်

ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။ စက််တင််ဘာာ-အော�ာက််တိုု�ဘာာလ

မား�းကြော��ာင်းး�နှှင့််� အတန််အသင့််�စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး� အစီီရင််ခံံကြ�

များ�း�အတွွင်းး�က ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�တွွင်် ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း�၏

ပြီး�း� ၃၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က စိိန််ခေါ်�်မှုုကိုု�မတွေ့�့�ရကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေကြား�း�ကြ�

၄၅ ရာာနှုုန်းး�က Covid-19 သည်် ယင်းး�တို့့��ရပ််တည််မှုုအတွွက််

သည််။ ရလဒ််များ�း�အရ အမျိုး�း��သားး�လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏ ၅၄

ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� ၃၀ ရာာနှုုန်းး�ကသာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုဟုု မထင််ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�

တို့့��ကအလယ််အလတ်် သို့့��မဟုုတ်် ကြီး��း မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုု ရှိိ�နေ�

အတော်�်�အသင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကြီး��း မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုု ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် အမျိုး�း��သမီးး� လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏ ၄၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ကြ�ပါါသည််။

ကြော��ာင်းး� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ရ
ခြ�င်းး�မှာာ� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�နှှင့်�် အမျိုး�း��သမီးး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�

၇၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းနှင့်
ှ ်� သိုု�လှော�ာ�င််ရေး�း

လုုပ််ကိုု�င််လေ့�့ရှိိ�သော�ာ စက််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�အကြား�း� အကျိုးး���သက််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�က ၎င်းး�တို့့��အနေ� ဖြ�င့််� အလယ််အလတ််သို့့��မဟုုတ််

ရော�ာက််မှုုကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�၊ အမျိုး�း��သားး�ပိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�က

ပုံံ�(၄)
ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကြော��ာင့့်�ရော�ာင်းး�အားး�များ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
0%
ရော�ာင်းး�အားး�များ�း�တိုးး��လာာခဲ့့�သည််။
ရော�ာင်းး�အားး�များ�း�ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
ရော�ာင်းး�အားး�များ�း�သည််ဆယ််ပုံံ�တစ််ပုံံ�ခန့််�အထိိကျျသွားး��သည််။
(၅%-၁၀%)

5%

10%

15%

25%

30%

၁%
၀%
၄%

၆%

၃%
၃%

ရော�ာင်းး�အားး�များ�း�သည််လေး�းပုံံ�တစ််ပုံံ�ခန့််�အထိိကျျဆင်းး�သွားး��သည််။
(၁၁% - ၄၀%)

၁၂%

၁၅%
၂၆%
၂၄%

ရော�ာင်းး�အားး�ထက််ဝက််ခန့််�ကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ (၄၁% - ၆၀%)

၁၉%
၁၉%

ရော�ာင်းး�အားး�သည််လေး�းပုံံ�သုံးး��ပုံံ�ခန့််�ထိိကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ (၆၁% - ၈၅%)
ရော�ာင်းး�အားး�သည််လေး�းပုံံ�သုံးး��ပုံံ�ကျော်�်��ထိိကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ ( ၈၆% - ၉၉%)

20%

၈%
၇%
၂၂%

ရော�ာင်းး�အားး�လုံးး��ဝကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ (၁၀၀%)
စစ််တမ်းး� ၁

စစ််တမ်းး� ၂

၃၁%

35%

13

ပုံံ� (၅)
မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန််ကိိန်းး�စစ််တမ်းး� ကော�ာက််ယူချိ
ူ ိ�န််နှှင့့်� ကိုု�ဗစ််-၁၉ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူချိ
ူ ိ�န််တွွင််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အမြ�တ််ရရှိိ�နိုု�င််မှုုကိုု�နှိုု�င်းး�ယှဥ်
ှ ်လေ့�့လာာခြ�င်းး�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

60%

၅၅%

40%
၂၇%၂၅%

၂၇%

20%
0%

၃၁%

၃၁%

၂၅%၂၄%

၂၂% ၂၀%

၉%

၃%
ကြီး�း�မား�းသော�ာ
ဆုံးး��ရှုံးး�� မှုု

၂% ၀% ၀%

နည်းး�ပါးး�သည့််�
ဆုံးး��ရှုံးး�� မှုုများ�း�

မရှုံးး�� မမြ�တ််
အခြေ�ေအနေ�

နည်းး�ပါးး�သည့််�
အမြ�တ််အစွွန်းး�များ�း�

ကြီး�း�မား�းသည့််�
အမြ�တ််အစွွန်းး�များ�း�

MBEI 2020 နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာအုုပ််စုု
စစ််တမ်းး� ၁ မှှ နှိုု�င်းး�ယှှဥ်် နမူူနာာအုုပ််စုု
စစ််တမ်းး� ၂ မှှ နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာအုုပ််စုု

ပုံံ� (၆)
ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဆက််လက််ရပ််တည််ရန်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�/မရှိိ�အပေါ်�်
လုုပ််ငန်းး�ရှင်
ှ ်များ�း�၏ထင််မြ�င််ချျက််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

0%
လုံးး��၀ အန္တတရာာယ််မရှိိ�ပါါ

5%

10%

15%

20%

၁၂%

30%

35%

40%

၃၀%

အနည်းး�ငယ််ရှိိ�ပါါသည််

၃၈%

၂၅%

အလယ််အလတ််အဆင့််�ရှိိ�သည််
အလွွန််ရှိိ�သည််

25%

၃၃%

၂၃%
၁၇%

၂၂%

စစ််တမ်းး� ၁ မှှနှိုု�င်းး�ယှှဥ်် နမူူနာာအုုပ််စုု

ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�သော�ာ ပထဝီီအနေ�အထားး� သို့့��မဟုုတ်် Covid-19
ကာာလ အိိမ််တွွင််နေ�ကြ�ရန််အမိိန့််�များ�း�နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရခြ�င်းး� သို့့��

မဟုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�အဖို့့�� စွွန့််�စား�းရခြ�င်းး�အားး�နှှစ််သက််မှုု

များ�း� စသည့််�အချျက််များ�း�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။၃ ပထဝီီအနေ� အ

စစ််တမ်းး� ၂ မှှနှိုု�င်းး�ယှှဥ်် နမူူနာာအုုပ််စုု

၁၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ဖြေ�ေဆိုု�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််
နေ�ပါါသည််။

ငွေ�ေသားး�စီးး�ဆင်းး�မှုု ပြ�သနာာများ�း�နှှင့်�် ရင််ဆိုု�င််ရမည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

ထားး�အရနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အရ ရန််ကုန်
ု ်နှှင့်�မြေ�ေလ
်
တ််

လုုပ််ငန်းး�အချိုး�း��မှာာ� ၆၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�နေ�သေး�းသည််။ လာာမည့််�ငါးး�လ

သည််

ဆင်းး�မှုုပမာာဏမှာာ�ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေအားး�ဖြ�င့််�ကျျပ်် ၁၇ ဒသမ ၃ သန်းး�မှှ

ဒေ�သများ�း�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် ၅၇ ရာာနှုုန်းး�
အလယ််အလတ််နှင့်
ှ ်�

မြ�င့်�မား�းသော�
်
ာသက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�

ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််၊ မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်ဒေ�သရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�က ယင်းး�သို့့��သော�ာ စွွန့််�စား�းရမှုုများ�း�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၏

တွွင်် ဆက််လက််ရှင်
ှ ်သန််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အနိိမ့််�ဆုံးး��ငွေ�ေကြေး��းစီးး�
၂၂.၃

စစ််တမ်းး�

သန်းး�အတွွင်းး�ဖြ�စ််သည််။

ကော�ာက််ယူစ
ူ ဉ််ကပင််

အကြော��ာင်းး�မှာာ�ပထမအကြိ�မ်
ိ ်

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််
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ရော�ာဂါါကပ််ဘေး�းကိုု� လျျင််မြ�န််စွာာ� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််မည််ဟုမျှော်�်��လင့်
ု
�်
ထားး�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

ရော�ာင်းး� အားး�နှှ င့််� အ မြ� တ်် အ စွွ န်းး� ကိိ န်းး� ဂဏန်းး� များ�း�သည်် ဆိုးး��ရွား��းနေ�

သော်�်�လည်းး� ရှှင််သန််ရပ််တည််ရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�နှှင့််� ပတ််

သက််၍ အကော�ာင်းး�မြ�င််မှုုများ�း� တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�က စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် “နေ�ထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံအသစ််” နှှင့်�လိုု�က်
်
်လျော�ာ�ညီထွေ�ေ
ီ

ဖြ�စ််အော�ာင်် လေ့�့လာာသင််ယူရ
ူ န််ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််တမ်းး�တွွင်် ဧပြီ�ီ
မေ�လအတွွင်းး�

တင််ပြ�ခဲ့့�သော�ာ

ငွေ�ေကြေး��းစီးး�ဆင်းး�မှုုပြ�သနာာများ�း�

အလားး�အလာာကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းမှှ ဆုုတ််ခွာာ�သွားး��ရသော�ာလုုပ််ငန်းး�
များ�း� အချိုး�း��အစား�းကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပါါ။

ပုံံ� (၇)
ကိုု�ဗစ််-၁၉ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�းနှှင့်�် ပထဝီီဝင််နေ�ရာာကွာာ�ခြား�း�မှုအ
ု လိုု�က််
အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ခြေ�ေ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
0%

20%

သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းနှင့်
ှ ်� သိုု�လှော�ာ�င််ရုံံ�လုုပ််ငန်းး� ၈%

၁၇%

တည်းး�ခိုု�ခန်းး�၊ဟိုု�တယ််လုုပ််ငန်းး� ၄%

၂၉%

ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်မှုု

၃၀%

အပူူပိုု�င်းး�ဒေ�သ

မြော��ာက််ဘက််တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ

လုံးး��၀ အန္တတရာာယ််မရှိိ�ပါါ	

အနည်းး�ငယ််ရှိိ�ပါါသည််

၂၇%

၂၇%
၂၄%

၁၆%
၄၀%

၈%

၂၃%

၁၈%

၂၁%

၂၇%

၁၈%

၂၈%

၁၆%

၅၂%

၂၉%
၂၇%

အလယ််အလတ််အဆင့််�ရှိိ�သည််

၂၆%

၂၅%

၃၅%

၃၅%

၁၇%

၂၈%

၂၆%

၂၁%

၂၃%

၃၀%

၂၈%

၃၀%

၁၈%

၂၉%

၂၈%

၃၄%

၂၅%

၃၀%

၂၆%

၂၄%

မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်ဒေ�သ
နေ�ပြ�ည််တော်�်�စည််ပင််သာာယာာနယ််နမိတ်
ိ ်

၃၂%

၂၁%

၂၅%

အရှေ့�့�ဘက််တော�ာင််ကုန်း
ု း�ဒေ�သ
ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ဒေ�သ

၂၂%

၂၇%

100%

၄၂%

၂၂%

၁၇%

မန္တတလေး�းစည််ပင််သာာယာာနယ််နမိတ်
ိ ်

80%

၃၃%

၃၆%

လက််လီလက်
ီ
်ကားး�၊ ဆိုု�င််ကယ််/မော်�်�တော်�်�ကားး�ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�

မြေ�ေလတ််လွင်
ွ ်ပြ�င််ဒေ�သ

60%

၄၂%

အစား�းအသော�ာက််နှှင့််�အဖျော်�်��ယမကာာ ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�

ရန််ကုုန််စည််ပင််သာာယာာနယ််နမိတ်
ိ ်

40%

၆%

၁၃%

၂၉%

၉%

အလွွန််ရှိိ�သည််

၃.၃ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
Covid-19

ပထမလှိုု�င်းး�အစတွွင််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

အပေါ်�်ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� ဆက််စပ််၍ လျှှပ််စစ််မီးး�ရရှိိ�မှုု၊ ရေ�ရ
ရှိိ�မှုုနှှင့််� အင််တာာနက််ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အဓိိကဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ယိုု�ယွွင်းး�

နိုု�င််သည််ဟုု စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း� ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ပထမအကြိ�မ်
ိ ်

စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါဝန််ဆော�ာင််မှုု

ရေ�ရရှိိ�မှုုနှှင့််�တယ််လီီဖုန်း
ု း� ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ချို့့���ယွွင်းး�

ချျက််များ�း�မတွေ့�့�ရသည့််�အတွွက်် ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�တွွင််
ထည့််�သွင်း
ွ း�

မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

အင််တာာနက််

ရရှိိ�မှုုနှှင့််�

ပတ််သက််၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�က ၂၀၂၀ပြ�ည့််�နှှစ်် မြ�န််မာ့့�
စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှင့်�်

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််လျှှင််

အလွွန််

များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�အပေါ်�် ထင််မြ�င််ယူဆ
ူ ချျက််များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�

ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသည််၊ အလွွန််ဆိုးး��လာာသည်် စသည််ဖြ�င့့်�ဖြေ�ေဆိုု�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််ခဲ့့�သည််။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�တွွင်် လျှှပ််စစ််မီးး�ရရှိိ�မှုု၊

အင််တာာနက််ပိုု�မိုု� အသုံးး��ပြု�ုလာာ ကြ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� အင််တာာနက််

ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၀ပြ�ည့််�နှှစ်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှင့်�်

ကြ�သည််။ နေ�အိိမ််မှအ
ှ လုုပ််လုုပ််ခြ�င်းး� နှှင့််� အားး�လပ််ချိိ�န််များ�း�တွွင််
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ဝန််ဆော�ာင််မှုုလိုု�အပ််ချျက််

မြ�င့်�မား�းလာ
်
ာသည််။

အင််တာာနက််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အယူူ
အဆကွဲဲ�ပြား�း�ရခြ�င်းး�မှာာ�

ကပ််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့်�်

ကာာလ

ယူူခဲ့့�သော�ာ Covid-19 ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�တွွင်် ၆၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

အထိိကျျဆင်းး�လာာပြီး�း� ယခုုစစ််တမ်းး�တွွင်် ၆၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပြ�န််လည််

မြ�င့်�တက်
်
်လာာခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�

အတွွင်းး� အင််တာာနက််အရည််အသွေး�း�ကိုု� ပိုု�၍အာာရုံံ�စိုု�က််လာာခြ�င်းး�

ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�စစ််တမ်းး�တွွင်် အင််တာာနက််ဝန််ဆော�ာင််မှုု အနည်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏အမြ�င််သည််

ဖြေ�ေဆိုု�သူူမှာာ� ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာရှိိ�သည််။

ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း
၂၀၂၀ပြ�ည့််�နှှစ််

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�နှှင့်�် ပိုု�၍ဆင််တူူသည််။ နိုု�ဝင််ဘာာ ၂၀၁၉မှှ

ငယ််ညံ့့�ဖျျင်းး�သည််၊ ညံ့့�ဖျျင်းး�သည်် (သို့့��) အလွွန်် ညံ့့�ဖျျင်းး�သည််ဟုု

၎င်းး�သည်် Covid-19

ပထမအကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�တွွင်် ၁၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မြ�င့်�တက်
်
်ခဲ့့�ပြီး�း� ဒုုတိိယ

ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၂၀ အတွွင်းး�ကော�ာက််ယူခဲ့့�သော�
ူ
ာ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

အကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�တွွင်် ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပြ�န််လည််ကျျဆင်းး�ခဲ့့�သည််။

အင််တာာနက််အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် (သို့့��) အလွွန််

ဆိုးး��ရွား��းသည််ဟုု

ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး� စစ််တမ်းး�တွွင်် ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၇၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က
ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�သည််။ ဧပြီ�ီနှှင့််�မေ�လတွင်
ွ ် ကော�ာက််

၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဧပြီ�ီနှှင့််�မေ�လတွင်
ွ ် အင််တာာနက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ထင််မြ�င််ခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး�

စက််တင််ဘာာနှှင့််�

အော�ာက််တိုု�ဘာာလများ�း�တွွင်် ပြ�န််လည်် ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသည််။

ပုံံ� (၈)
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�တည််ရှိိ�ရာာ မြို့�့��နယ််ရှိိ� ဝန််ဆော�ာင််မှုလု
ု ပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�၏အရည််အသွေး�း�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
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အနည်းး�ငယ််ဆိုးး��

၃.၄။ အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�
၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလမှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာလအထိိ

များ�း�မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသည်ှုု�ကိုု�ပြ�သပါါသည််။(ပုံံ� ၉ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)

အတွွက််မှာာ� ၁၁.၆ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

အရေ�အတွွက််သည်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဧပြီ�ီ-မေ�လမှှ စ၍ ၁၂

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုတွွင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ပျှှမ်းး�မျှှ အရေ�

ဟိုု�တယ််နှှင့််�

တည်းး�ခိုု�ရေး�းကဏ္ဍရှိိ�

ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏

ပျျမ်းး�မျှှ

ဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�-၂၀၂၀ (MBEI 2020) စစ််တမ်းး� (၁၁.၈)နှှင့််�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ကျျဆင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း�၊ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�-

သော�ာ ဝန််ထမ်းး�အရေ�အတွွက််နှှင့််� အနည်းး�ငယ််နိမ့်
ိ ်�သော်�်�လည်းး�

အထည််အလိိပ််၊

ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး� (၁၂.၁)တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ကိိန်းး�စာာရင်းး�အင်းး�တန််ဖိုးး��အရ

သိိသာာမှုုမရှိိ�ပါါ။

ထို့့��ကြော��ာင့််�

၂၀၂၀ (MBEI 2020) မှှစ၍ ၁၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ကျျဆင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။
အဝတ််အထည််နှင့်
ှ ်�

သားး�ရေ�ထုုတ််လုုပ််သည့်�်

လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး�၏ ပျျမ်းး�မျှှ အရေ�အတွွက််မှာာ� ၁၄

တရား�းဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� မြ�န််

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ (မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန််ကျျင်် ညွှှန်းး�

နိုု�ဝင််ဘာာလနှှင့််� ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ) စစ််တမ်းး�နှှင့်�်

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ၂၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နိိမ့််�ကျျဆင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််)

မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�-၂၀၂၀

(၂၀၁၉

ခုုနှှစ််၊

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19 စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
�် ကာာလ

ကိိန်းး�-၂၀၂၀ (MBEI 2020)တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ရလဒ််များ�း�နှှင့််�

သို့့��သော်�်�

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် လက််လီနှ
ီ ှင့််� လက််ကားး�

အကြား�း�တွွင်် အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� လျော့�့��ကျျသွားး��

လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍရှိိ� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှအရေ�အတွွက်် မြ�န််မာ့့�

ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍ အဆင့််�တွွင်် စစ််ဆေး�းမှုုရလဒ််

ရလဒ််များ�း�ထက်် ၁၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ တိုးး��တက််လာာပါါသည််။ ၎င်းး�

သည််ဟူသော�
ူ
ာ ခိုု�င််လုံံ�သည့်�် သက််သေ� အထော�ာက််အထားး�များ�း�မရှိိ�

စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�-၂၀၂၀ (MBEI 2020)စစ််တမ်းး�၏

16

တိုးး��တက််မှုုအများ�း�စုုသည်် MBEI ၂၀၂၀ စစ််တမ်းး�နှှင့််� ပထမ

မှုုရှိိ�နေ�သော�ာ

အထည််အလိိပ််၊

အကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�ကာာလအကြား�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခဲ့့�သည််။

ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�တွွင််

သတ္တုု�နှှင့််�

ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့်�် ဆက််စပ််နိုု�င််ပါါသည််။

သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းနှင့်
ှ ်� သိုု�လှော�ာ�င််ရေး�းလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�၊ အခြေ�ေခံံ
သတ္တုု�ထုုတ််ကုန်
ု ်များ�း�

ထုုတ််လုုပ််သည့်�်

အဝတ််အထည််နှင့်
ှ ်�

သားး�ရေ�

အလုုပ််အကိုု�င််များ�း�ကျျဆင်းး�

ခြ�င်းး�နှှင့််� ဟိုု�တယ််နှှင့််� တည်းး�ခိုု�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�တွွင်် ဝန််ထမ်းး�လျှော့�့��ချျ

စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ
သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ဝန််ထမ်းး�အရေ�အတွွက်် နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�၊

စက််တင််ဘာာလမှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင််

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19 စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူချိိ�န်
ူ ်တွွင်် ဝန််ထမ်းး�

Covid-19 ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည်် ပျျမ်းး�မျှှ

အရေ�အတွွက််သည်် အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုအ
ု ထိိ ပြ�န််လည်် ဦးးမော့�့�

အားး�ဖြ�င့််� ဝန််ထမ်းး� ၂.၄ ကိုု� ရာာထူးး�မှှ ထုုတ််ပယ််ခဲ့့�ပြီး�း� ပထမ

လာာသည််ကိုု� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

အကြိ�ိမ််Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ အလုုပ်် ထုုတ််ပယ််
မှုု ရလဒ််ထက်် ၂.၁ အလုုပ််ထုတ်
ု ်ပယ််မှုု အနည်းး�ငယ််တိုးး��လာာ

ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု

ပါါသည််။ အလုုပ််ထုတ်
ု ်ပယ််ခံံထားး�ရသော�ာ ဝန််ထမ်းး� အရေ�အတွွက််

အလဲဲမရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်� စက််တင််ဘာာလမှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ

သည့််�

၏ ပျှှမ်းး�မျှှ အမျိုး�း��သမီးး�ဝန််ထမ်းး� အရေ�အတွွက််သည်် အပြော��ာင်းး�

ပေါ်�် မူူတည််၍တွွက််ချျက််ပါါက Covid-19 မတိုု�င််မီက
ီ
ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�

စစ််တမ်းး�တွွင်် ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကျျဆင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� တရား�းဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစီအ
ီ တွွက််

အမျိုး�း��သမီးး�ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�-၂၀၂၀ တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစီ၏
ီ

ပျှှမ်းး�မျှှ

ပျျမ်းး�မျှှဝန််ထမ်းး�ထက််

အရေ�အတွွက််မှာာ� ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�တခုုစီီလျှှင််
ပျှှမ်းး�မျှှ ၅.၀ မှှ ၄.၅

ပျှှမ်းး�မျှှဝန််ထမ်းး�အရေ�အတွွက််သည််

ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။

ဤအချျက််က

Covid-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါသည်် တရား�းဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

ဦးးထိိ ကျျဆင်းး�သွားး��ပါါသည််။ ၎င်းး�သည််

များ�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး� တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ကျျ

အမျိုး�း��သမီးး� အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�နှှင့််� အလွွန််ဆက််စပ််

ဆင်းး�စေ�လိိမ့််�မည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ ငွေ�ေကြေး��းရန််ပုံံ�ငွေ�ေ

ပုံံ� (၉)
လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် ပျှှမ်းး�မျှှဝန််ထမ်းး�အရေ�အတွွက််ပြော��ာင်းး�နှုုန်းး�
-30% -20% -10%
လုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��

-၄%
-၂%

သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းနှင့်
ှ ်� သိုု�လှော�ာ�င််ရုံံ�
လုုပ််ငန်းး�

-၁၂%
-၁၇%

-၅%

၂%

-၇%
-၇%
-၄%
-၄%
-၈%

၁%

စစ််တမ်းး� ၁ မှှ စစ််တမ်းး� ၂
MBEI 2020 မှှ စစ််တမ်းး� ၂

၁၅%

၉%
-၉%

MBEI 2020 မှှ စစ််တမ်းး� ၁

၁၃%

-၁၇%

-၂၂%

ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်မှုု

၁၂%

-၈%

-၁၄%

30% 40%

၅%

-၁၇%

ချျည််မျှှင်် အထည််ချုု�ပ််နှင့်
ှ ်� သားး�ရေ�လုုပ််ငန်းး�
အစား�းအသော�ာက််နှှင့််�အဖျော်�်��ယမကာာ
ထုုတ််လုုပ််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�

20%

၂%

-၁%

လက််လီလက်
ီ
်ကားး�၊ ဆိုု�င််ကယ််/မော်�်�တော်�်�ကားး�
ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�
အခြေ�ေခံံနှှင့့်� အဆင််သင့့်�သုံးး�� သတ္တုု�ပစ္စစည်းး�များ�း� ထုုတ််လုပ်
ု ်
ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး� (စက််ယန္တတရား�းနှင့့်�
ှ ကရိိယာာများ�း�မပါါ)

10%

-၅%

အစား�းအသော�ာက််နှှင့််�အဖျော်�်��ယမကာာ ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�
တည်းး�ခိုု�ခန်းး�၊ ဟိုု�တယ််လုုပ််ငန်းး�

0%

၃၀%
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အဖွဲ့့��၏ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််အရ Covid-19 မတိုု�င််မီက
ီ
နှှစ််များ�း�စွာာ�

တစ််ခုုတွွင််ပျှှမ်းး�မျှှ ဝ.၂၇ ဦးးခန့််�နှှင့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး�လုုပ််သားး�အင််အားး�၏

အတွွင်းး� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် တစတစ အလျျင််အမြ�န််တိုးး��တက််

ခဲ့့�ပါါသည််။

(IMF

2020b)

Covid-19

၂.၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�ညီ
် ီမျှှသည််။

ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ၏

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�သည်် တရား�းဝင််အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�

၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဧပြီ�ီလမှမေ�လ
ှ
အချိိ�န််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

နှှင့််� တိုု�က််ဆိုု�င််နေ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� Covid-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််

အဆင့််�ရှိိ� ဝန််ထမ်းး�အရေ�အတွွက်် အများ�း�စုုကိုု� လျော့�့��ချျခဲ့့�ကြော��ာင်းး�

များ�း�၏ ရေ�ရှှည််တိုးး��တက််မှုု အလားး�အလာာအားး� သက််ရော�ာက််မှုု

များ�း�သည်် အခြား�း�အဆင့််�ရှိိ� ဝန််ထမ်းး�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက အော�ာက််ခြေ�ေ

ရော�ာဂါါသည်် အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု

ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ဤဖြ�စ််စဉ်် အလားး�အလာာကြော��ာင့််� စက််တင််ဘာာ

၏ တစိိတ််တပိုု�င်းး�မှာာ� တရား�းဝင်် အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�

တိုးး��တက််မှုုနှုုန်းး�ကိုု�

ကျျဆင်းး�မှုုကြော��ာင့််�

ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

လမှှ

၎င်းး�

အော�ာက််တိုု�ဘာာလအထိိ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

တစ််ခုုစီီ

အတွွက်် အော�ာက််ခြေ�ေအဆင့််�ရှိိ� ဝန်းး�ထမ်းး�များ�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှအရေ�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�ကြ�ည့့်�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ချျက််ချျင်းး� မသိိနိုု�င််

အတွွက်် နော�ာက််ထပ်် ၁၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဆက််လက််လျော့�့��ချျခဲ့့�

သော�ာ ကိိစ္စစတစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�

ပါါသည််။ ယင်းး�ရလဒ််သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�

ကာာလအကြား�း�

သွားး��သည််။ အံ့့�သြ�စရာာကော�ာင်းး�သည့််�အချျက််မှာာ� မန််နေ�ဂျာ�ာ ၃၅

ကိိန်းး�-၂၀၂၀ စစ််တမ်းး�နှှင့််� ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�
စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�

-၂၀၂၀ (MBEI 2020)၏ ရလဒ််ဖြ�စ််သော�ာ၂၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ကျျဆင်းး�

တိုးး��ချဲ့့��ခြ�င်းး�သည််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ ပျျမ်းး�မျှှ အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု�

အလမ်းး�အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�ပြ�နိုု�င််သည့်�်

ဝ.၇၄ ဦးး မှှ စက််တင််ဘာာလမှှအော�ာက််တိုု�ဘာာလအတွွင်းး� ဝ.၄၈

အကြား�း� အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့� လုုပ််ကိုု�င််

သို့့��

ခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� - လက််လီနှ
ီ ှင့််� လက််ကားး�
ဧပြီ�ီလမှှ

မေ�လနှှင့်�်

အဆင့််�ရှိိ� ဝန််ထမ်းး�၏ ပျှှမ်းး�မျှှအရေ�အတွွက်် ၅၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တိုးး��
လာာခဲ့့�ပြီး�း�၊

များ�း�သည်် လျော့�့��နည်းး�သွားး��ပါါသည််။ ဧပြီ�ီလမှှ မေ�လစစ််တမ်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုလျှှင််

အရေ�အတွွက််နှှင့််�

အစီီအစဉ််ရှိိ�သော်�်�လည်းး�

ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း�

စက််တင််ဘာာလမှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာလစစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ပတ််သက််သော�ာအချျက််အလက််များ�း�သည််

အသေး�းစိိတ််

နား�းလည််နိုု�င််ရန််တွက်
ွ ်

လုုပ််ငန်းး� ၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာလျှှင်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစီီအစဉ််များ�း�ရှိိ�

နော�ာက််ခံံအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

စိိတ််ဖြာ�ာရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။

ကြ�ပါါသည််ဟုု အစီီရင််ခံံပါါသည််။ ၎င်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ပုံံ� ၁၁
အနား�းပေး�းလိုု�က််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် အခြား�း�ဝင််ငွေ�ေရလမ်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််ဟုု ထင််ခဲ့့�ပါါသလားး�

အလုုပ််ရှင်
ှ ် (ကျွွန်ုု�ပ််)မှှ အထော�ာက််အပံ့့� ပေး�းခဲ့့�သည််

၃၅%
၂၅%

အလုုပ််အသစ်် ရှာာ�တွေ့�့�ခဲ့့�သည််
၂၀%

ဆွေ�ေမျိုး�း��/သူူငယ််ချျင်းး�များ�း�မှှ အထော�ာက််အပံ့့�
၁၃%

ကျွွန်ုု�ပ််သိသလော�
ိ
ာက်် သူူတို့့�� ဘယ််ကမှှ ဘာာမှှ မရပါါ
အစိုးး��ရ အထော�ာက််အပံ့့�/ အာာမခံံ အစီီအစဥ််

၉%

ပရဟိိတအဖွဲ့့��များ�း�မှှ အထော�ာက််အပံ့့� ၃%
0%

ပညာာရှှင််အဆင့််�ရှိိ�

ဝန််ထမ်းး� ၂.၄၉ ဦးး ရှိိ�ပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ဝန််ထမ်းး�

တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏ ၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က အလုုပ််သမား�းများ�း�
ထုုတ််ပယ််ရန််

၂၀၂၀နှှင့်�်

တွွင်် ထိုု�ကာာလအတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစီီတွွင်် ပညာာရှှင််

၍ အလုုပ််သမား�းများ�း�အားး� အလုုပ််မှှ ထုုတ််ပယ််ရန်် အစီီအစဉ််

ရာာထူးး�မှှ

MBEI

အတွွက်် သိိသိိသာာသာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ အခြား�း�တစ််ဖက််

စက််တင််ဘာာလမှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုကြား�း� ထပ််မံံ

အားး�

ကျျဆင်းး�သွားး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�အကြား�း� မန််နေ�ဂျာ�ာအရေ�

လုုပ််ငန်းး�သည်် အခြား�း�စက််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�မှှ ထုုတ််ပယ််ထားး�သော�ာ
ခေါ်�်ယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််။

အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�

ဧပြီ�ီလမှှမေ�လအထိိ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုစီီက မန််နေ�ဂျာ�ာ

အချျက််ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ မတူူညီီကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ စက််မှုုကဏ္ဍများ�း�

ဝန််ထမ်းး�အချို့့���ကိုု�

လျော့�့��ချျခဲ့့�ပါါသည််။

5%

10% 15%

20% 25% 30% 35% 40%

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ထပ််မံံခွဲဲ�ခြ�မ်းး�
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စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��မှှ အလုုပ််မှှ

သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� အခြား�း�အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး�

ထုုတ််ပယ််ပြီး�း� ပြ�န််ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုခဲ့့�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း� အနေ�

များ�း� ရှာာ�တွေ့�့�ခဲ့့�သည််ဟုဆိုု�ပါါသ
ု
ည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ် ၉

၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ပိုု�င််ရှင်
ှ ်က ၎င်းး�တို့့��မှှ ထုုတ််ပယ််

အစိုးး��ရထံံမှှ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသော�ာ အစီီအစဉ််များ�း� လက််ခံံရရှိိ�သည််

ဖြ�င့််� အခြား�း�ဝင််ငွေ�ေရ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ရှာာ�တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ သူူတို့့�� ထုုတ််ပယ််လိုု�က််သော�ာဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််

လိုု�က််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� အချို့့���ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ�း� ပေး�းခဲ့့�

ဟုုဆိုု�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ် ၁၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ၎င်းး�

လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ် ၂၅ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ ၎င်းး�တို့့��အလုုပ်် ဖြု�ုတ််လိုု�က််

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ရှာာ�တွေ့�့�/မတွေ့�့�သည်် ကိုု� မသိိခဲ့့�ကြ�ပါါ။

ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�ပါါသည််။ (ပုံံ� ၁၀ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

တို့့�� ထုုတ််ပယ််လိုု�က််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း� သည်် အခြား�း�ဝင််ငွေ�ေ

၃.၅။ ငွေေ�ကြေး��းအရင်းး�အနှီးး�� ရရှိိ�နိုု�င်မှု် ု
စက််တင််ဘာာလမှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာလအတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

မရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�က တင််ပြ�သည််များ�း�

ရေး�းကိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််နေ�သော�ာ COVID-19 ကြော��ာင့််� ငွေ�ေသားး� စီးး�

စစ််တမ်းး�တွွင််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ချေး�း�ငွေ�ေမရရှိိ�

များ�း�၏ ၆၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် သူူတို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း ရှှင််သန််ရပ်် တည််

ဆင်းး�မှုု ပြ�သနာာများ�း�နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််ရလိိမ့််�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ခဲ့့�ပါါ
သည််။

ဝင််ငွေ�ေနည်းး�လာာသည််နှင့်
ှ ်�အမျှှ

ကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ်များ�း�ကိုု�

ပေး�းဆော�ာင််ရန််

လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််သန််ရေး�း

အတွွက်် အရေး�းကြီး��း သော�ာချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� လိုု�အပ််လာာပါါသည််။
ပထမအကြိ�မ်
ိ ်

Covid-19

စစ််တမ်းး�အရ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ဆက််လက််၍ များ�း�လာာပါါသည််။ (ပုံံ� ၁၁ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ) MBEI 2020

ကြော��ာင်းး�တင််ပြ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိုး�း��သည်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19
စစ််တမ်းး�တွွင််် ၁၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�တွွင်် ၂၅ ရာာခိုု�င််

နှုုန်းး�သို့့�� တိုးး��တက််ခဲ့့�သည််။

ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််သည့်�် အခြား�း�အလားး�

များ�း�သည်် MBEI 2020 စစ််တမ်းး�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက ငွေ�ေများ�း�ပိုု�မိုု�

အလာာတစ််ခုုမှာာ� အသေး�းစား�းချေး�း�ငွေ�ေအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ မိိတ််ဆွေ�ေ

များ�း�အရ ယင်းး�အလားး�အလာာသည်် ချေး�း�ငွေ�ေ ရယူူထားး� သော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ

ချေး�း�ယူူခဲ့့�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�ရလဒ််
လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််နှှင့််� ကြ�ည့််�ပါါက ထပ််မံံ တိုးး��တက််နေ�ပုံံ�

မရဘဲဲ ရပ််တန့််�နေ�ပုံံ�ရပါါသည််။ သိုု�သော်�်�လည်းး� ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ကိုု�

သူူငယ််ချျင်းး�များ�း�နှှင့််�
ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််

မိိသားး�စုုအပေါ်�်

ငွေ�ေချေး�း�ခြ�င်းး�

စစ််တမ်းး�အရ

မှီီ�ခိုု�မှုုတိုးး��ပွား��းလာာသည့့်�

အပြု�ုအမူူဖြ�စ််ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

အသေး�းစား�းငွေ�ေရေး�းကြေး��းရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှှချေး�း�ငွေ�ေပမာာဏ

ပုံံ� ၁၁
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အစိုးး��ရ၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက၊ အသေး�းစား�းချေး�း�ငွေ�ေနှှင့်�် အခြား�း� ငွေ�ေကြေး��းအရင်းး�မြ�စ််များ�း�မှှ
ငွေ�ေချေး�း�ယူူမှုု အချိုး�း��များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
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မရှိိ�ပါါ။ ငွေ�ေချေး�း�ရန်် မလိုု�ပါါ။

မရှိိ�ပါါ။ ချေး�း�ငွေ�ေရယူူရန်် မလွွယ််ကူပါါ
ူ
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အနည်းး�အကျျဉ်းး�နှှင့်�် အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေအပါါအဝင်် နိိင််ငံံတော်�်�၏

နှုုန်းး�မှာာ� ၇.၅ရာာခိုု�င််နှှန်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််တိုု�င်းး�တာာမှုု

ပုုဂ္ဂဂလိကဘ
ိ
ဏ််များ�း�မှှ

ချေး�း�ငွေ�ေပြ�န််ဆပ််ရန််အတွွက်် အနည်းး�ငယ််သို့့��မဟုုတ်် လေး�းနက််

ချေး�း�ငွေ�ေပေါ်�်မှီီ�ခိုု�လာာမှုုကိုု� ပြ�သပါါသည််။ ယင်းး�သို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�သည််
ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််�

လိုု�အပ််သော�ာချေး�း�ငွေ�ေနေ�ရာာတွွင််

ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုအတွွက််

Covid-19

ကာာလအတွွင်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� လည််ပတ််မှုုအတွွက်် အသေး�းစား�းအရေး�းပေါ်�်
ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�

လိုု�အပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

တစိိတ််တပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပုံံရ
�

များ�း�အရ
သော�ာ

၅၇

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ

စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း�ရှိိ�ကြော��ာင်းး�

စစ််တမ်းး�မှှ

ကော�ာက််ယူခဲ့့�သော�
ူ
ာ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

ပြ�သခဲ့့�သည််။

ပထမအကြိ�မ်
ိ ်

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက အဆိုု�ပါါစိုးး��ရိိမ််မှုုသည်် ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််� လျော့�့��ကျျ

ပါါသည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အသေး�းစား�းငွေ�ေကြေး��းအဖွဲ့့��အစည်းး�

သွားး��သည််။ ပြ�န််ဆပ််မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုရှိိ�သော�ာ

၏အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�၏ ချေး�း�ငွေ�ေလိုု�အပ််ချျက််များ�း�မှာာ� ရှုုပ််ထွေး�း�

ကိုု� ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ရန်် ငွေ�ေချေး�း�သူူနှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��

များ�း�(MFIs)၊ တရား�းမဝင််သော�ာငွေ�ေကြေး��းအရင်းး�မြ�စ််များ�း�နှှင့်�် အစိုးး��ရ
မှုုနည်းး�ပြီး�း� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� အပေါ�ါင််ပစ္စစည်းး� မလိုု�အပ််ပါါ။

စစ််တမ်းး�က အစိုးး��ရဘဏ််များ�း�နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိကဘ
ိ
ဏ််များ�း�ထံံမှှ အတိုးး��

နှုုန်းး�များ�း�သည််

အသေး�းစား�းချေး�း�ငွေ�ေလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�်

တရား�းဝင််

မဟုုတ််သော�ာ ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�နှှင့််�နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ပိုု�မိုု�နိိမ့်�ကျျကြော�
်
�ာင်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�ခန့််�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

က ၎င်းး�တို့့��၏ ငွေ�ေချေး�း�သူူများ�း�ကိုု� သဘော�ာတူူကြော��ာင်းး�နှှင့််� ၁၇
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ပယ််ချျခံံရပြီး�း�ကျျန််သူူများ�း�ကမူူ ပြော��ာရန််စော�ာလွွန်းး�
သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူချျက်
ူ
်အရ အသေး�းစား�း

အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�ဆိုု�ရသော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ငွေ�ေကြေး��း

မှာာ� ၁၄ရာာခိုု�င််နှှန်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိကဘ
ိ
ဏ််များ�း�၏ အတိုးး��

သဘော�ာထားး�အမြ�င််များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ အပေါ�ါင််ပစ္စစည်းး�မပါါ

ချေး�း�ငွေ�ေလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ

ကော�ာက််ခံံသော�ာပျှှမ်းး�မျှှနှှစ််စဉ််အတိုးး��နှုုန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််ရရှိိ�မှုုနှှင့််�

ပတ််သက််ပြီး�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

ပုံံ� ၁၂
မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး�ကိိန်းး�စစ်
ှ
်တမ်းး�နှှင့်�် ကိုု�ဗစ််-၁၉ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူချိ
ူ ိ�န််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�အတွွက်် ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််မှုုနှို�င်းး�ယှ
ု
ဥ်
ှ ်လေ့�့လာာခြ�င်းး�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
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MBEI 2020 မှှ အရွွယ််အစား�းမညီီမျှှသော�ာ
နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာအုုပ််စုု
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စစ််တမ်းး� ၁ မှှ အရွွယ််အစား�းမညီီမျှှသော�ာ
နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာအုုပ််စုု

စစ််တမ်းး� ၂ မှှ အရွွယ််အစား�းမညီီမျှှသော�ာ
နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာအုုပ််စုု
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ဘဲဲ

ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�

မရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�

အဆိုု�အားး�

အခိုု�င််အမာာ

သဘော�ာတူူထားး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် MBEI 2020

သက််၍ ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�သည်် ပိုု�မိုု�၍ မတူူညီသော�
ီ
ာအမြ�င််ပုံံ�စံံ

များ�း�ဖြ�င့််�ဖြ�င့််�ပျံ့့��နှံ့့��သွားး��ခဲ့့�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

စစ််တမ်းး�တွွင်် ၂၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် ၃၂

များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

သည်် ၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သို့့�� ကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ MBEI 2020 စစ််တမ်းး�

စွာာ�သဘော�ာတူူကြော��ာင်းး�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ တိုးး��လာာသည််။ ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�တွွင််မှုု ဤအချိုး�း��

ချေး�း�ငွေ�ေလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�သည််

အလွွန််

ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း�ပြ�သနာာကြီး��း သည််ဟုု တင််ပြ�သော�ာအဆိုု�အားး� ခိုု�င််မှာာ�
ပြော��ာဆိုု�မှုုမြ�င့်�တက်
်
်လာာခဲ့့�ပြီး�း�

အခြား�း�

ကာာလအတွွင်းး� ၁၁ ရာာခိုု�င််နှှန်းး�သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ�း�က အပေါ�ါင််

တဖက််၌ ပထမအကြိ�ိမ်် Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် ဤအဆိုု�အားး�

အချျက််သည်် Covid-19 စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုစလုံးး��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ပါါသည််။ ဤအဆိုု�နှှင့််�ပါါတ််သက််၍ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�

ပစ္စစည်းး�မပါါဘဲဲ ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ရနိုု�င််သည််ဟုု ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ဤ

လုုပ််ငန်းး�များ�း� အပေါ�ါင််ပစ္စစည်းး�မလိုု�အပ််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�သည့််� ၂၀

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�ထက်် နိိမ့််�ကျျနေ�သည််။ ပထမ အကြိ�ိမ်် Covid-19
စစ််တမ်းး�တွွင်် ချေး�း�ငွေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််� ပတ််

ဆန့််�ကျျင််သော�ာ

ကော�ာက််ယူမှုု
ူ အရ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�လည်းး�
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�သည််

များ�း�ပြား�း�လာာ

လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််�

ပထမအကြိ�မ်
ိ ်တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�နှှင့််� ဆင််တူူရိုးး��မှား��းပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။

၃.၆။ အစိုးး��ရ အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�
Covid-19၏

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

မြ�န််မာာအစိုးး��ရက

ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသော�ာ

ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�း

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ ဧပြီ�ီလနှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�

တက််လာာသည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််တွင်
ွ ်မူူ စက််တင််ဘာာ - အော�ာက််

တိုု�ဘာာ စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း၏ ၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ အရေး�းပေါ်�်
ချေး�း�ငွေ�ေကိုု�

အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ရရှိိ�ခဲ့့�သည််ဟုု

အစီီရင််ခံံကြ�သည််။၄

တွွင်် ထုုတ််ဝေ�သော�ာအစိုးး��ရ၏ COVID-19 စီးး�ပွား��းရေး�း ကယ််ဆယ််

နော�ာက််ထပ်် ၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် သူူ

ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုသမ္မ
ု
မတ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

လုုပ််ငန်းး� ၃ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ချေး�း�ငွေ�ေလျှော�ာ�က််ထားး�မှုုကိုု� အငြ�င်းး�ခံံခဲ့့�

ရေး�းအစီီအစဉ််သည်် အဆိုု�ပါါ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�နှှင့်�် မူူဝါါဒများ�း�

တော်�်�အစိုးး��ရမှှ ၂၀၂၀) ။ Covid-19 စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုစလုံးး��သည််

အစိုးး��ရအထော�ာက််အပံ့့�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� အကျိုးး���ခံံစား�းခဲ့့�ရ
သည််ကိုု�လည်းး� ရှာာ�ဖွေ�ေခဲ့့�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် အစိုးး��ရအထော�ာက််အပံ့့�တစ််ခုုမှာာ�
အရေး�းပေါ်�်

ချေး�း�ငွေ�ေပေး�းခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှင့်
ှ ်�

နိုု�င််ငံံခြား�း�စီးး�ပွား��းဆက််သွယ်
ွ ်ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MIFER) မှှ ၂၀၂၀ ခုု

တို့့��၏

လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း�

စီးး�ပွား��းရေး�း

ရသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က အစိုးး��ရချေး�း�ငွေ�ေ
လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အလွွန််ခက််ခဲဲကြော��ာင်းး�
အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည််။ ချေး�း�ငွေ�ေလျှော�ာ�က််ထားး�သူူ (၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) နှှင့််�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် အဆိုု�ပါါ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အတော်�်�မြ�င့့်�မား�းနေ�ပြီး�း�

ချေး�း�ငွေ�ေလျှော�ာ�က််လွှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ပိုု�မိုု�ရိုးး��ရှှင်းး�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််
သင့့်�ကြော��ာင်းး� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�သည််။

နှှစ်် အော�ာက််တိုု�ဘာာ လလယ််အထိိ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅၆၃၄ ခုု

Covid-19 စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ကုုန််သွွယ််ခွွန််၊ သုံးး��လတစ််ကြိ�မ်
ိ ်

ထုုတ််ချေး�း�ပြီး�း�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ MIFERမှှ တင််ပြ�

ကြို�ု�တင််ဝင််ငွေ�ေခွန်
ွ ် ကင်းး�လွွတ််ခွင့်
ွ ်�တို့့��နှှင့်�် ပတ််သက််၍ အလားး�တူူ

အားး� ကျျပ်် ၁၄၃.၀၂၇ ဘီီလီီယံံတန််ဖိုးး��ရှိိ� အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�

သော�ာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�သည်် လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� အထင််ကြီး��း ဖွွယ််
ရှိိ�ပုံံရ
� သော်�်�လည်းး�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ရန််

တနိုု�င််ငံံလုံးး��အဆင့််�တွွင််
ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�သည််

စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�်

လုံံ�လော�ာက််မှုုရှိိ�မရှိိ�နှှင့်�်

ပတ််သက််၍ စိုးး��ရိိမ််ဖွယ်
ွ ်ရာာ ဖြ�စ််နေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အားး�လုံးး��မှှ ဒေ�သခံံ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ချေး�း�ငွေ�ေ
အစီီအစဉ််ကိုု� သိိရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အကျိုးး���ခံံစား�း ရခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ�ကိုု� ပထမ

စစ််တမ်းး�တွွင်် သံံသယဖြ�စ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ်် ဧပြီ�ီလမှှ

မေ�လအထိိ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၆၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ၎င်းး�တို့့��သည််

အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေကိုု� မသိိရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ဖြ�စ််
နိုု�င််ခြေ�ေမှာာ� မူူဝါါဒကိုု�ကြေ��ငြာ�ာ ပြီး�း�ပြီး�း�ခြ�င်းး� ပထမအကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�

ကော�ာက််ယူခဲ့့�သော�
ူ
ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ၂၀၂၀ စက််တင််ဘာာ -

အော�ာက််တိုု�ဘာာစစ််တမ်းး�တွွင်် အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေ အစီီအစဥ််များ�း�

ကိုု� သိိရှိိ�လာာသော�ာ တရား�းဝင်် မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�သည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�မှာာ� ၃၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ ၅၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သို့့�� သိိသိိသာာသာာ မြ�င့်�်

ဆော�ာင််ရသော�ာ ဝင််ငွေ�ေခွွန်် ဆိုု�င်းး�ငံ့့�မှုုနှှင့််� ပို့့��ကုုန််အပေါ်�် ၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

မေး�းခွွန်းး�များ�း� မေး�းခဲ့့�ကြ�သည််။ အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေကဲ့့�သို့့�� ဧပြီ�ီ - မေ�

အခြေ�ေအနေ�နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက အစိုးး��ရ၏ အခြား�း�ပံ့့�ပိုးး��မှုု အမျိုး�း��

အစား�းများ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််၍ လူူအများ�း� သိိရှိိ�မှုုသည်် စက််တင််ဘာာအော�ာက််တိုု�ဘာာတွွက််

တိုးး��တက််လာာသည််။

ကုုန််သွွယ််ခွွန််ကိုု�

ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင်် ၃၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က သိိ
သော်�်�လည်းး� ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ အကျိုးး���ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ သုံးး��လတစ််

ကြိ�ိမ််ဝင််ငွေ�ေခွွန်် ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ

သိိထားး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�

၅

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ

အကျိုးး���အမြ�တ်် ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�
သူူ (၂၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ပို့့��ကုုန််အပေါ်�် ဝင််ငွေ�ေခွွန််မှှကင်းး�လွွတ််ခွင့်
ွ ်�ရ
ကြော��ာင်းး�

ကြား�း�သိိရပြီး�း�

အခြား�း�ပံ့့�ပိုးး��မှုုနှှင့့်�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင််

မြ�င့်�မား�းသော�
်
ာအချိုး�း�� ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ၎င်းး�မှှ အကျိုးး���ခံံစား�းရ
ကြော��ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ဤမူူဝါါဒသုံးး��ခုုကိုု� ကြား�း�သိိခဲ့့�ရသော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုက

၎င်းး�တို့့��သည််

စိိတ််မဝင််စား�း
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ပုံံ� (၁၂)
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အသေး�းစား�း၊အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ အထည််အလိိပ််နှှင့်�်
ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် အရေး�းပေါ်�်ရံံပုံံ�ငွေ�ေအစီီအစဥ််မှှ အကျိုးး���အမြ�တ််ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသလားး�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
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မသိိရှိိ�ခဲ့့�ပါါ
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သိိရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည်် သိူ့့��သော်�်�မလျှော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�ပါါ
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ချေး�း�ငွေ�ေလျှော�ာ�က််ရန််ကြိုး��း �စား�းခဲ့့�ပါါသည်် ၃%
သို့့��သော်�်�လျှော�ာ�က််ထားး�ရန််အခက််အခဲဲရှိိ�ပါါသည််
၆%
ချေး�း�ငွေ�ေလျှော�ာ�က််ထားး�ပြီး�း� ထုုတ််ပြ�န််ချျက််ကိုု�စော�ာင့််�နေ�သည််

၃%
၅%

ချေး�း�ငွေ�ေလျော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�သည််သို့့��သော်�်�မရရှိိ�ခဲ့့�ပါါ

၁%
၃%

ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည်် ၀%

၂%

စစ််တမ်းး� ၁

စစ််တမ်းး� ၂

ကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။ ဤသို့့�� ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�အတွွက်် ဖြ�စ််နိုု�င််

အဖြေ�ေအများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ နှှစ််ချျက််လုံးး��သည်် စက််တင််

အလတ််စား�း လုုပ််ငန်းး� (MSME) များ�း�သည်် ထုုတ််ကုုန််များ�း�တင််ပို့့��

ကြား�း�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ တဝက််နီးး�ပါးး�ကသာာ စီးး�ပွား��းရေး�း

ချေ�ေရှိိ�သော�ာ

ရှှင်းး�ပြ�ချျက််မှာာ�

အငယ််စား�း၊

အသေး�းစား�းနှှင့့်�

ဘာာ - အော�ာက််တိုု�ဘာာစစ််တမ်းး� ဖြေ�ေဆိုု�သူူ သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�ခန့််�က ဖြေ�ေ

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခွွန််အနည်းး�ငယ်် သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��ဝမပေး�းဆော�ာင််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် အခွွန််ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ချေး�း�ငွေ�ေ

ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ကုုန််သွွယ််ခွန်
ွ ် ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ခြ�င်းး�နှှင့််� သုံးး��လတစ််ကြိ�မ်
ိ ်

များ�း�အတွွက်် လစာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုနှှင့််� သွွင်းး�ကုုန််ခွွန််ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�

ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� အဆိုု�ပါါ မူူဝါါဒများ�း� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�မနေ�

ဝင််ငွေ�ေခွွန််အတွွက်် အချို့့���စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အဆိုု�ပါါ

ပံ့့�ပိုးး��မှုုမူူဝါါဒများ�း�အားး� အသုံးး��ချျခွွင့့်� မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�

ထပ််တိုးး��မြှ�ှင့်�ခြ�
် င်းး� အစီီအစဥ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံခဲ့့�ကြ�သည််။ ဝန််ထမ်းး�

ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�က တော�ာင်းး�ဆိုု�ပြီး�း�

စီးး�ပွား��းရေး�း ၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က အတိုးး��ပေး�းငွေ�ေကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�စေ�လိုု�

ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�သည်် အလွွန််ရှုုပ််ထွေး�း�ကြော��ာင်းး�

သည််။

သည်် အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေထက်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�

Covid-19 ရော�ာဂါါကာာကွွယ််ရေး�းကိုု� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ကိုု�င််တွယ်
ွ ်

တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ အခွွန််မူူဝါါဒသုံးး��ခုုစလုံးး��
အကျိုးး���ရှိိ�စေ�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

၅၆

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််

အစိုးး��ရ၏

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�ခ လျှော့�့��ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၄၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ကမူူ မကြား�း�ဖူးး�သေး�းပါါ။ အဆိုု�ပါါ ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�ကိုု�

ခဲ့့�ပုံံ�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�က မည််မျှှကျေ�ေနပ််အားး�ရကြ�သည််ဟုု

မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�မှာာ� ပထမနှှင့််�ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�

နှှစ််ခုလုံးး�
ု �တွွင်် အတော်�်�လေး�းဆင််တူသ
ူ ည််။ ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းသည််

မှာာ� နှှစ််ဝက််ကျော်�်��လာာသော်�်�လည်းး� ဖြေ�ေကြား�း�သူူအများ�း�စုုသည််
ကိုု�င််တွယ်
ွ ်

လုုပ််ဆော�ာင််မှုုအပေါ်�်

ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု စိုးး��ရ

(၉၀

သိိသော�ာသူူတို့့�� ဘယ််သူမျှ
ူ ှမက လက််ခံံ မရရှိိ�ကြော��ာင်းး� အစီီရင််မခံံ

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)၊ ပြ�ည််နယ်် / တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရ (၉၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)၊

သော�ာ အစိုးး��ရအထော�ာက််အပံ့့�များ�း�ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� စီးး�ပွား��း

ရပ််ကွက်
ွ ်အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� (၈၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) တို့့��အဖြ�စ်် ကော�ာင်းး�

ခဲ့့�ပါါ။ အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အပြ�င်် တစ််ခြား�း�
ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရမှှ ကူူညီရ
ီ န်် နော�ာက််ထပ််ဘာာ
တွေ�ေလုုပ််နိုု�င််မလဲဲဟုု မေး�းမြ�န်းး�သော�ာအခါါ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

သို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ�း�နှှင့််�အတူူ အခွွန််လျှော့�့��ချျမှုုသည််

မြို့�့��နယ််အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန (၈၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) နှှင့််�
မွွန််သော�ာ မှှတ််ချျက််များ�း�ပေး�းခဲ့့�သည််။
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၃.၇။ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု
နော�ာက််ဆုံးး��အပိုု�င်းး�အနေ�ဖြ�င့််� Covid-19

စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင််

ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းစဉ််ကာာလအတွွင်းး�
များ�း�၏

ဘေး�းကင်းး�မှုုနှှင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ကိိစ္စစရပ််များ�း�နှှင့်�်

ပတ််သက််၍ ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင်် Covid-19 မှှ မည််သို့့��
ကာာကွွယ််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် အိိမ််မှုုကိစ္စ
ိ စ များ�း�

ကိုု� မည််သို့့��ဟန််ချျက််ညီီအော�ာင်် ညှိိ�နှိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ကြော��ာင်းး�

အပြီး�း�နှှင့််� ပထမအကြိ�ိမ်် Covid-19 (ဧပြီ�ီလ - မေ�လအတွွင်းး�)

စစ််တမ်းး�အကြား�း�တွွင်် (၁၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ)

ရာာဇဝတ််မှုု ကျျဆင်းး�မှုုရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�၊ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူမှုု
ူ ရလဒ််အရ ရာာဇဝတ််မှုုသည်် ၁၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
အထိိမြ�င့်�တက်
်
်လာာခဲ့့�ပါါသည််။၅

များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ရာာဇဝတ််

ဘေး�းကင်းး�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့အကျျင့််�

ရာာဇဝတ််မှုုဖြ�စ််ပွား��းမှုုမြ�င့်�မား�းပါါက
်

အတွွက်် သုုခချျမ်းး�သာာကိုု� ပေး�းပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်

ကျူးး��လွွန်် သူူများ�း�၏ အဓိိက ပစ််မှတ်
ှ ်ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အလုုပ််ခွွင််၌
စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�သည််

ငွေ�ေကြေး��းများ�း�ဆုံးး��ရှုံးး�� ရလိိမ့််�မည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ Covid-19 ကမ္ဘာ့့��

ကပ််ရော�ာဂါါသည််

အလုုပ််ခွွင််အတွွင်းး�

ကျျန်းး�မား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� များ�း�စွာာ�ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� ၎င်းး�သည်် ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်မှုု
စွွမ်းး�အားး�ကိုု� သွွယ််ဝိုု�က််၍ဖြ�စ််စေ� ဆုံးး��ရှုံးး�� နိုု�င််ခြ�င်းး� နှှင့််� ဝန််ထမ်းး�၏

ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�မှုုကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ကုန်
ု ်ကျျရပါါလိိမ့််�မည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််

စစ််တမ်းး�၏ ရလဒ််များ�း�အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁၂

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သည်် လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၁၂ လအတွွင်းး� အခိုးး��ခံံရခြ�င်းး�
(သို့့��မဟုုတ််) ဖော�ာက််ထွင်း
ွ း�ခံံခဲ့့�ရကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ ဤ

ရလဒ််များ�း�အရ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလတွွင်် ကော�ာက််ယူခဲ့့�သော�
ူ
ာ မြ�န််မာာ

စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�-၂၀၂၀ (MBEI 2020) စစ််တမ်းး�

များ�း�သည််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�နှှင့််�

ဝန််ထမ်းး�များ�း�

များ�း�၏ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည့်�် အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� ပုံံ�(၁၄)တွွင််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဧပြီ�ီလ - မေ�လ မှှစတင််၍ အချို့့���သော�ာ ဘေး�း

ကင်းး�လုံံခြုံ� �ံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထအစီီအမံံများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် တိုးး��တက််လာာပါါသည််
။ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း�၏ အပူူချိိ�န််တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�
အလေ့�့အထမှာာ� ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 ၌ ၂၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�်

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19အနေ�ဖြ�င့််� ၄၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပါါသည််။ ပထမအကြိ�ိမ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်

များ�း�၏ ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ ၄င််တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့��၏

ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� အဝေး�းမှှ အလုုပ််လုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််

ပုံံ� (၁၄)
အလုုပ််သမား�းများ�း�နှှင့််� စား�းသုံးး��သူများ
ူ �း�ကိုု� ကိုု�ဗစ််-၁၉ မှှ ကာာကွွယ််ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
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အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် သူူတို့့��၏လက််များ�း�ကိုု�
မကြာ�ာခဏဆေး�းရသည််

၉၃%
၉၅%
၇၃%
၇၂%

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင်် တစ််ဦးးနှှင့််�တစ််ဦးး
နီးး�နီးး�ကပ််ကပ််နေ�ထိုု�င််လုပ်
ု ်ကိုု�င််ခြ�င်းး�မှှ ရှော�ာ�င််ကြ�ဥ််ခြ�င်းး�

၂၂%

အလုုပ််သမား�းများ�း�နှှင့််� စား�းသုံးး��သူူ/စျေး�း�ဝယ််သူများ
ူ �း�အားး�
ကိုု�ယ််အပူူချိိ�န််တိုု�င်းး�ခြ�င်းး�

၄၂%
၈၂%

အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် အလုုပ််လုုပ််နေ�စဥ််တွွင််
မျျက််နှာာ�ဖုံးး��တပ််ထားး�ရန််လိုု�သည််
အဝေး�းမှှအလုုပ််လုုပ််ခြ�င်းး�
အခြား�း�

၉%

၇%
စစ််တမ်းး� ၁

၃၅%
၃၀%

စစ််တမ်းး� ၂

၉၂%

100%
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တွွင််မူူ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏ ၃၅ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က အနည်းး�ဆုံးး�� အချို့့���

ကျားး��၊ မရေး�းရာာနှှင့််� ပတ််သက််၍ အမျိုး�း��သမီးး�လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ် ၃၈

စရာာအချျက််မဟုုတ််ပါါသော်�်�လည်းး� အဝေး�းမှှ အလုုပ််လုုပ််သော�ာ

ကြော��ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သားး�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏ ၃၆ ရာာ

အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ အဝေး�းမှှအလုုပ််လုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ အံ့့�အားး�သင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အချိုး�း��အစား�းမှာာ� အထည််အလိိပ််နှှင့််�
သတ္တုု�ထုုတ််လုပ်
ု ်မှုု

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််�

သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�း

ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�နေ�ပါါသည််။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ်

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ၎င်းး�တို့့��၏ အချိိ�န််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�မှာာ� မပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခိုု�င််နှုုန်းး�ကလည်းး�

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နည်းး�တူူ

ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။

အပြ�န််အလှှန််အားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ် ၄၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
က အိိမ််မှုုကိစ္စ
ိ စ နှှင့််�မိိသားး�စုု စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု တာာဝန််များ�း�အတွွက််

စစ််တမ်းး�အရ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏ ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််ပိုု�၍

စား�းပွဲဲ�ခုံံ�အရေ�အတွွက်် လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ အွွန််လိုု�င်းး�စနစ််ဖြ�င့််� ဝန််

သမီးး�လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ် ၄၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ၎င်းး�တို့့��သည်် အိိမ််မှုုကိစ္စ
ိ စ

ခန့််�သည်် ပိုးး��သတ််ဆေး�းဖြ�င့််� သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ထိုု�င််ခုံံ�နှှင့််�
ဆော�ာင််မှုုများ�း�

ပိုု�မိုု�ပေး�းခြ�င်းး�စသည့််�

အခြား�း�အကာာအကွွယ််ပေး�း

သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ကြ�ဟုု အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည််။

သုံးး��ခဲ့့�ကြ�သည််ဟုု

အစီီရင််ခံံပါါသည််။၊

လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏ ကျားး��၊ မရေး�းရာာနှှင့်�် ပတ််သက််၍ အမျိုး�း��

နှှင့််� မိိသားး�စုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုအတွွက်် အချိိ�န််ပိုု�သုံးး��ခဲ့့�ကြ�သည််ဟုု
ဖြေ�ေဆိုု�ပြီး�း�၊ အမျိုး�း��သားး�လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ် ၄၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််လည်းး�

ဆန့််�ကျျင််ဘက််အနေ�ဖြ�င့််� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��း

အမျိုး�း��သမီးး�

လမ်းး�များ�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ကြ�သည််။

ဂဏန်းး� စာာရင်းး�အင်းး�အရ ကွာာ�ခြား�း�မှုုမှာာ�သိိသာာမှုုမရှိိ�ပါါ။ Covid-19

Covid-19 ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� အိိမ််မှုုကိစ္စ
ိ စနှှင့််�

လျှှင်် အိိမ််မှုုကိစ္စ
ိ စများ�း�နှှင့်�စော�
် ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�တွွင်် သိိသိသာ
ိ ာ

ရေး�း၏ ၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ Covid-19 မှှ ကာာကွွယ််ရန်် အခြား�း�နည်းး�

မိိသားး�စုုတာာဝန််များ�း�အတွွက််

အချိိ�န််ပေး�းမှုုရှိိ�မရှိိ�

မေး�းမြ�န်းး�

သော�ာအခါါ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ၏ သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ� (၃၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) က

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အချိိ�န််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး��ပြု�ုမှုု
များ�း� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�၏

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�နည်းး�တူူ

ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည််။

သို့့��ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�အကြား�း�တွွင်် ကိိန်းး�

မတိုု�င််မီက
ီ
အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည်် အမျိုး�း��သားး�များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

သာာ ပိုု�မိုု� အချိိ�န််သုံးး�� နေ�ကြ�ပြီး�း� စစ််တမ်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�
၏ အချိိ�န််အသုံးး��ပြု�ုမှုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�သာာ

တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််

ပါါသည််။ (အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း� ၂၀၁၈ ကိုု� ကြ�ည့့်�ပါါ)
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၄။ နိိဂုံး��း ချုု�ပ််နှင့်
ှ ့� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် Covid-19 ဒုုတိိယလှိုု�င်းး�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ
သက််ရော�ာက််မှုုသည််

ပထမလှိုု�င်းး�ထက််

စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�်သက််ရော�ာက််မှုုသည််

ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းသည််။

ဒုုတိိယလှိုု�င်းး�တွွင််

ပိုု�မိုု�

ဆိုးး��ရွား��းမည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ဆက််လက််၍ ဒုုက္ခခရော�ာက််နေ�သော်�်�လည်းး�

ချေး�း�ငွေ�ေ

အစီီအစဉ််သည််

သက််ရော�ာက််ရန််

နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�တွွင််

မလုံံ�လော�ာက််သေး�းကြော��ာင်းး�

အကျိုးး���

စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း�ကိုု�

ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ချေး�း�ငွေ�ေအစီီအစဉ််ကိုု� လူူသိများ
ိ �း�

လာာမှုု တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�သည်် အတော်�်�
အတန််သေး�းသော�ာ လုုပ်င
် န်းး�အနည်းး�ငယ််ကိုု�သာာ ကူူညီနို
ီ ု�င််ခဲ့့�သည််။

အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ လက္ခခဏာာအချို့့���လည်းး� ရှိိ�နေ�သည််။

အချို့့���သော�ာ

မှာာ� သိိသိိသာာသာာ ကျျဆင်းး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ဟိုု�တယ်် အခန်းး�ဌား�း

အပြ�င်် အချို့့���သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ကုုန််သွွယ််

ရော�ာင်းး�အားး�ဆက််လက်် ကျျဆင်းး�နေ�သော်�်�လည်းး� အမြ�တ််အစွွန်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကလည်းး�

ချေး�း�ငွေ�ေ

လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် မလွွယ််ကူကြော�
ူ �ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��

ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့့်� သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းလုပ်
ု ်ငန်းး�သည်် အကြီး��း မား�း

လုုပ််ငန်းး�ခွွန််နှှင့်�် ကုုန််သွွယ််ခွွန်် ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�မှုုများ�း�ကိုု�ရရှိိ�ရန်် ပြ�ဿနာာ

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အကျျပ််အတည်းး�သည်် ပထမလှိုု�င်းး�ကာာလ

အကြိ�ိမ််ကဲ့့�သို့့�� အခွွန််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ စီးး�ပွား��း

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆက််လက််ရှင်
ှ ်သန််ရပ််တည််မှုု အပေါ်�်

များ�း�သည်် ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝနား�းလည််ရန််နှှင့့်� စီးး�ပွား��း

ဆုံးး��ထိိခိုု�က််မှုု ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�သည််
ထက််

ပိုု�မိုု�ကြာ�ာရှှည််မည််ဟုမျှော်�်��
ု

လင့််�သော်�်�လည်းး�

သူူတို့့��၏

စိုးး��ရိိမ််မှုု သိိပ််မရှိိ�ကြ�ပါါ။ ဤအချျက််က အချို့့���သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် သူူတို့့��၏ကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ်များ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ််

“ပုံံ�မှန်
ှ ်အသစ််”

ကိုု�

အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့််�

လိုု�က််လျော�ာ�ညီထွေ�ေဖြ
ီ
�စ််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််တတ််ရန်် သင််ယူကြူ �ပြီး�း�ပြီ�ီ

ဟုု ဆိုု�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကလည်းး� ဧပြီ�ီ - မေ�လများ�း�
ထက်် ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�း ကွွင်းး�ဆက််ပြ�ဿနာာများ�း� လျော့�့��နည်းး�သွားး��

ကြော��ာင်းး�

များ�း�သည််

အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည််။

အချို့့���သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််သားး�အင််အားး�ကိုု�

လျှော့�့��ချျခဲ့့�ကြ�

သော်�်�လည်းး� တရား�းဝင််ကဏ္ဍတွွင်် အလုုပ််အကိုု�င််များ�း� သိိသိိ

သာာသာာ ကျျဆင်းး�ခဲ့့�သည််ကိုု� မတွေ့�့�ရပါါ။ ၎င်းး�အစား�း Covid-19

သည်် တရား�းဝင််ကဏ္ဍ၏ အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�

တိုးး��တက််နှုုန်းး�ကိုု� ရပ််တန့််�သွားး��စေ�နိုု�င််သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင််

ဆန်းး�စစ််ထားး�သော�ာ

များ�း�ကိုု� ဆက််လက််တင််ပြ�နေ�သဖြ�င့််� ဤစစ််တမ်းး�သည်် ပထမ

ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

ကိုု�င််တွယ်
ွ ်သော�ာ

ရှေ့�့�တန်းး�အစိုးး��ရအရာာရှိိ�

ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လျှော�ာ�က််ထားး�ရာာတွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�ကူ
ွ
ူညီီမှုု ရှိိ�စေ�
ရန်် အကြံ�ံပြု�ုသည််။

အထက််ပါါ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�အပြ�င်် အစီီရင််ခံံစာာသည်် အော�ာက််

ပါါအသစ််များ�း�ကိုု� အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည််။

l	ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််တွွင်် Covid-19 သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

များ�း� ရော�ာင်းး�အားး�ကိုု� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််သည််နှင့်
ှ ်� ပတ််သက််

၍ ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�သော�ာ ပထဝီီအနေ�အထားး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�

နား�းမှုုများ�း�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ရန််ကုန်
ု ်နှှင့်�် မန္တတလေး�းမြို့�့��ကြီး�း�

များ�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အခြား�း�မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ထက်် အခက််အခဲဲများ�း�စွာာ� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�

နေ�ရသည််။ Covid-19 ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ကျော်�်��ဖြ�တ််ရန််အလို့့��ငှာာ�

အချျက််အလက််

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�း မူူဝါါဒများ�း�

သော�ာ အချျက််အလက်် အလုံံအ
� လော�ာက််မရှိိ�ချေ�ေ။ ကပ််ရော�ာဂါါ

သော�ာ မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန်် ကြိုး��း �စား�းခြ�င်းး�ထက်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့��

များ�း�သည်် ယင်းး�ကိုု�သက််သေ�ပြ�ရန်် အချိိ�န််ကြာ�ာ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�
ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အကြား�း� အလုုပ််သမား�း စျေး�း�
ကွွက််သည််

အသွွင််ပြော��ာင်းး�သွားး��သည််မှာာ�

ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� တနိုု�င််ငံံလုံးး��အတွွက်် တူူညီီ

သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�ကိုု� ထည့််�သွင်း
ွ �း စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။

အသေ�အချာ�ာပင််

l	ပထဝီီအနေ�အထားး�အရ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�ကိုု� Covid-19

အနေ�အထားး�အရ ပိုု�မိုု�ကွဲဲ�လွဲဲ�လာာသည််။ ၎င်းး�သည်် Covid-19

ဒေ�သတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�နှှင့့်�

ဖြ�စ််သည််။ Covid-19 ၏ သက််ရော�ာက််မှုုသည်် ပထဝီီမြေ�ေပြ�င််
အတည််ပြု�ု လူူနာာ ဖြ�စ််ပွား��းမှုုအရေ�အတွွက််၊ ပထဝီီအနေ�အထားး�

အရ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရမှှ ရော�ာဂါါကာာကွွယ််ရန်် ကန့််�သတ််
ချျက််များ�း�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

ပထမစစ််တမ်းး�တွွင်် အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� Covid-19 စီးး�ပွား��းကယ််

ဆယ််ရေး�း မူူဝါါဒများ�း� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�အားး�ထုုတ််

ဖြ�စ််ပွား��းမှုု

အရေ�အတွွက််နှှင့်�်

အစိုးး��ရမှှချျမှတ်
ှ ်ထားး�သော�ာ

သိိသာာစေ�နိုု�င််သည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ကနဦးး ဆန်းး�စစ််ချျက််
အရ

ရော�ာင်းး�အားး�လျော့�့��ကျျခြ�င်းး�နှှင့်�်

မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင််

အတည််ပြု�ုထားး�သော�ာ လူူနာာအရေ�အတွွက်် ဆက််နွွယ််မှုု ရှိိ�

ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အနာာဂတ််တွွင်် အစိုးး��ရ
အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�၏စီးး�ပွား��းရေး�း အထော�ာက််အပံ့့�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ
များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပစ််မှတ်
ှ ်ထားး�ရန်် စဉ်းး�စား�းသင့််�

ကြိုး��း �ပမ်းး�ရန်် အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှစ
ှ ၍ အစိုးး��ရသည်် မူူဝါါဒ

သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ််တစ််ခုုအတွွင်းး�ရှိိ� လိုု�င််စင််ရ

အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည််။ ပထမ စစ််တမ်းး� အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် အရေး�းပေါ်�်

ကိုု� Covid-19 အတည််ပြု�ုလူနာ
ူ ာအရေ�အတွွက်် သို့့��မဟုုတ််

များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ လူူသိိများ�း�အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�းထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��း
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အိိမ််တွွင််နေ�ထိုု�င််ရန််ညွှန်
ှ ်ကြား�း�ချျက််

ကြာ�ာချိိ�န််

သို့့��မဟုုတ််

စိုးး��ရိိမ််မှုု လျော့�့��နည်းး�သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရသည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�

မြို့�့��နယ်် အတွွင်းး�ရှိိ� အခြား�း�ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�အပေါ်�် မူူတည််

သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တိုးး��တက််စေ�ရန််

များ�း�အတွွက်် အစိုးး��ရ၏ပံ့့�ပိုးး��မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�မျှှတစေ�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�း

သမား�းများ�း�၏

၍ တွွက််ချျက််နိုု�င််သည််။ ဤအချျက််သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
ကိုု� ထိိခိုု�က််ပျျက််ယွင်း
ွ း�မှုုကိုု� လျော့�့��နည်းး�စေ�သည််။

l အစိုးး��ရသည်် အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�အတွွက််

ချေး�း�ငွေ�ေအစီီအစဉ််နှှင့်�်

အထည််အလိိပ််နှှင့်�်

နည်းး�လမ်းး�များ�း�ရှာာ�ဖွေ�ေရန််နှှင့််�

သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းအလုုပ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု�

ဆက််လက််ကာာကွွယ််ရန််

လိုု�အပ််သည််။ အစား�းအစာာနှှင့််� အခြား�း� မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ

ပစ္စစည်းး�များ�း� ရွေ့�့�လျားး��ခြ�င်းး�သည်် ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး� တစ််ခုု

ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အခြား�း�ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း� စီးး�ဆင်းး�မှုု

ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

ကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ခြ�င်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းတစ််ခုလုံးး�
ု �ကိုု� ရှှည််လျားး��

များ�း�ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��လျျက််ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း

ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််စေ�သည််။

ထော�ာက််ပံ့့�ရန်် အဆင့််�များ�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း� အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍ

လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�တွွင်် Covid-19၏ သက််ရော�ာက််
မှုုသည််

ကွာာ�ခြား�း�ချျက််ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။

ဆိုု�င််ရာာ

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�ကိုု�

မြေ�ေပြ�င််ပထဝီီ

ထည့််�သွင်း
ွ း�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�

အပြ�င်် အချို့့���သော�ာ စက််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�အာာရုံံ�စိုု�က််ရန််

လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ဤအဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� မတူူညီီသော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�း ကဏ္ဍများ�း�တွွင်် သက််ရော�ာက််သွားး��သည့့်� Covid-19
၏ ထိိခိုု�က််မှုုများ�း�အပေါ်�် နော�ာက််ဆုံးး�� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

များ�း�ဖြ�င့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င််မည့့်�
ကဏ္ဍအချို့့���အားး� အာာရုံံ�စိုု�က််ပေး�းနေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�န််လည််ချိိ�န််ညှိိ�

နိုု�င််သည််။

l	ကုုန််စည််သယ််ယူူ ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုပ်
ု ်ငန်းး�၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတစ််

ဝှှမ်းး�သို့့�� ကုုန််ပစ္စစည်းး� သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းသည်် ကူးး�စက််
ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းနေ�စဉ််အတွွင်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း

လည််ပတ််မှုု

သော�ာ အကျျပ််အတည်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ကြံ�ံကြံ�ံခိုု�င််
l	စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုတွွင်် ပျျမ်းး�မျှှ အမျိုး�း��သမီးး� ဝန််ထမ်းး�

ဦးးရေ� ကျျဆင်းး�မှုုကိုု� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရ

သည််။ ထိိခိုု�က််လွယ်
ွ ်သည့်�် လူူများ�း�၏ အထူးး� လိုု�အပ််ချျက််

များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််ရန်် အသက််အရွွယ််နှင့်
ှ ်� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေခံံ ဒေ�သန္တတရ လူူမှုုအချျက််အလက််များ�း�နှှင့််�
အတူူ အသေး�းစိိတ်် လေ့�့လာာသင့််�သည််။

l ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ်် ဇွွန််လအစော�ာပိုု�င်းး�တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သော�ာ

ပထမအကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�အစီီရင််ခံံစာာသည်် ကူးး�စက််ရော�ာဂါါ

ဖြ�စ််ပွား��းမှုု

တိုးး��လာာသည််နှှင့်�်အမျှှ

Covid-19

ကြော��ာင့့်�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�

မြ�န််မာာအစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့့်� ဆက််လက််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန်် အကြံ�ံ
ပြု�ုခဲ့့�သည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�

လူူတိုု�င်းး�သတိိပြု�ုသင့်�သည့်
်
်�

အချျက််မှာာ� အကျျပ််အတည်းး�သည်် ပြီး�း�ဆုံးး��ရန်် ဝေး�းသေး�းသည််

အတွွက်် အရေး�းကြီး��း သည််။ လူူများ�း�ရွေ့�့�လျားး��နေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�

။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� မြေ�ေပြ�င်် အနေ�အထားး�အသီးး�သီးး�

တားး�ဆီးး�ရန််နှှင့််�

များ�း�၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�

တိုု�င််

စား�းသုံးး��သူူများ�း�အတွွက််

စျေး�း�နှုုန်းး�မြ�င့်�တက်
်
်ခြ�င်းး�ကိုု�

ထုုတ််လုုပ််သူများ
ူ �း�၏

လုုပ််ငန်းး�ငွေ�ေများ�း�

ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ သူူတို့့��၏ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�နှှင့််� ဝန််ထမ်းး�

ဆက််လက်် လည််ပတ််နေ�ရန််အတွွက်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�သည််

လေ့�့လာာခြ�င်းး�သည််

များ�း�အရ သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းလုပ်
ု ်ငန်းး�သည်် အလွွန််ဆိုးး��ရွား��း

နိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� မည််သို့့�� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််သည််ကိုု�

ရွေ့�့�လျားး��နေ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�၏ ရလဒ််

စွာာ� ထိိခိုု�က််ခဲ့့�ရသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�

လုံံ�လော�ာက််စွာာ�ရရှိိ�ရေး�းနှှင့်�်

ပတ််သက််၍

အရေး�းကြီး��း နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း�

အစိုးး��ရ

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ကူးး�စက််ရော�ာဂါါသည်် မြ�န််မာာ

နား�းလည််ရန််ဖြ�စ််သည််။
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (၁)
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေေခဲ့့�သော�ာ Covid-19 နှှင့့်�ဆက််နွွယ််သည့့်� ရက််စွဲဲ�
အလိုု�က်် အဖြ�စ််အပျျက််များ�း�
စဥ််

အမိိန့့်�စာာ
ရက််စွဲဲ�

အကြော��ာင်းး�အရာာ

အမိိန့့်� အသက််ဝင််သော�ာ
ရက််စွဲဲ�
မှှ

ထိိ

အကြုံး�း��ဝင််သော�ာ
နယ််မြေ�ေ

ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ
အာာဏာာပိုု�င််/အဖွဲ့့��
အစည်းး�

၁။

၁၂/၁၀/၂၀

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� သွားး��လာာမှုု
အတွွက်် QR Code ထုုတ််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�
ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�

၁၂/၁၀/၂၀

ရန််ကုုန်် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း

UMFCCI

၂။

၁၀/၁၀/၂၀

အထည််ချုု�ပ််လုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� ပြ�န််လည််
လုုပ််ဆော�ာင််ခွင့့်�
ွ ပြု�ုခြ�င်းး�

၁၀/၁၀/၂၀

ရန််ကုုန်် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၃။

၀၅/၁၀/၂၀

အထည််ချုု�ပ််လုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� ပိိတ််ထားး�
ရန်် အမိိန့့်�ကိုု� သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

၀၈/၁၀/၂၀

၂၁/၁၀/၂၀

ရန််ကုုန်် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၄။

၀၅/၁၀/၂၀

ကုုန််တင််ကားး�များ�း�အားး� အမြ�န််လမ်းး�
ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး�

၀၅/၁၀/၂၀

၃၁/၁၀/၂၀

ရန််ကုုန််မန္တတလေး�း အမြ�န််
လမ်းး�

ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၅။

၂၉/၀၉/၂၀

နိုု�င််ငံံတကာာလေ�ကြော��ာင်းး�လိုု�င်းး�များ�း�
ဆိုု�က််ကပ််မှုုကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�အားး�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

၃၀/၀၉/၂၀

၃၁/၁၀/၂၀

လေ�ကြော��ာင်းး�
လိုု�င်းး�အားး�လုံးး��

နိုု�င််ငံံခြား�း�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၆။

၂၈/၀၉/၂၀

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််ချျက််များ�း�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

၃၁/၁၀/၂၀

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

၇။

၂၅/၀၉/၂၀

မွွန််၊ မန္တတလေး�း၊ ပဲဲခူးး�နှှင့့်� ဧရာာဝတီီရှိိ�
ပြ�ည််သူများ
ူ �း� နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း
Stay-at-home အစီီအစဥ််

၂၆/၀၉/၂၀

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း ၄ခုုရှိိ�
မြို့�့��နယ်် ၁၁ခုု

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၈။

၂၅/၀၉/၂၀

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� သွားး��လာာမှုု
အတွွက်် QR Code ထုုတ််ပေး�းခြ�င်းး�

၂၆/၀၉/၂၀

ရန််ကုုန်် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း

UMFCCI

၉။

၂၀/၀၉/၂၀

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-athome အစီီအစဥ််

၂၁/၀၉/၂၀

ကိုု�ကိုးး��ကျွွန်းး�မှှ
လွဲဲ�၍ ရန််ကုန်
ု ်
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
တခုုလုံးး��

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၁၀။

၁၂/၀၉/၂၀

လမ်းး�များ�း� မပိိတ််ဆို့့��ရန််
ညွှှန််ကြား�း�ချျက််

၁၂/၀၉/၂၀

ကိုု�ကိုးး��ကျွွန်းး�မှှ
လွဲဲ�၍ ရန််ကုန်
ု ်
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
တခုုလုံးး��

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၁၁။

၁၀/၀၉/၂၀

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ပြ�င််ပသို့့�� မသွားး��ရော�ာက််
ရန်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််

၁၁/၀၉/၂၀

ကိုု�ကိုးး��ကျွွန်းး�မှှ
လွဲဲ�၍ ရန််ကုန်
ု ်
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
တခုုလုံးး��

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�
အစိုးး��ရ

၁၂။

၀၉/၀၉/၂၀

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-athome အစီီအစဥ််

၁၀/၀၉/၂၀

၂၁ မြို့�့��နယ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၁၃။

၀၈/၀၉/၂၀

ရခိုု�င််သို့့�� ခရီးး�သွားး��ခဲ့့�သူူများ�း�
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး��း ဌာာနသို့့�� ဆက််သွယ်
ွ ်ရန််
ညွှှန််ကြား�း�ချျက််

၀၈/၀၉/၂၀

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

၁/၁၀/၂၀

မှှတ််ချျက််

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး� အစိုးး��ရ
ကိုု�ယ််စား�း

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး� အစိုးး��ရ
ကိုု�ယ််စား�း
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စဥ််

အမိိန့့်�စာာ
ရက််စွဲဲ�

အကြော��ာင်းး�အရာာ

အမိိန့့်� အသက််ဝင််သော�ာ
ရက််စွဲဲ�
မှှ

ထိိ

အကြုံး�း��ဝင််သော�ာ
နယ််မြေ�ေ

ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ
အာာဏာာပိုု�င််/အဖွဲ့့��
အစည်းး�

၁၄။

၀၆/၀၉/၂၀

ပြ�င််ပဧည့့်�သည််များ�း�အားး� ကန့့်�သတ််
ခြ�င်းး�

၀၉/၀၉/၂၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�၊
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
အားး�လုံးး��ရှိိ�
အစိုးး��ရဌာာနများ�း�

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

၁၅။

၀၁/၀၉/၂၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်� အဝင်် ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�

၀၂/၀၉/၂၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

နေ�ပြ�ည််တော်�်�
ကော�ာင််စီီ

၁၆။

၀၁/၀၉/၂၀

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-athome အစီီအစဥ််

၀၂/၀၉/၂၀

၇ မြို့�့��နယ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၁၇။

၂၈/၀၈/၂၀

နိုု�င််ငံံတကာာ လေ�ကြော��ာင်းး�လိုု�င်းး�များ�း�
ဆိုု�က််ကပ််မှုုကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�အားး�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

၃၀/၀၈/၂၀

လေ�ကြော��ာင်းး�
လိုု�င်းး�အားး�လုံးး��

နိုု�င််ငံံခြား�း�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၁၈။

၂၆/၀၈/၂၀

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း� နေ�အိိမ််

၂၇/၀၈/၂၀

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�

၁၉။

၂၀/၀၈/၂၀

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း� နေ�အိိမ််
တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-at-home အ
စီီအစဥ််

၂၀/၀၈/၂၀

စစ််တွေ�ေ

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၂၀။

၂၉/၀၇/၂၀

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််ချျက််များ�း�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

၂၁။

၂၃/၀၇/၂၀

၃ နှှစ်် သက််တမ်းး�ရှိိ� ကုုန််သွယ်
ွ ်ရေး�း
ချေး�း�ငွေ�ေ ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး�

အသေး�းစား�းနှှင့့်�
အလတ််စား�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�

ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုနှင့့်�
ှ
နိုု�င််ငံံခြား�း� စီးး�ပွား��း
ဆက််သွွယ််ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၂၂။

၁၃/၀၇/၂၀

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််ချျက််များ�း�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

၂၃။

၃၀/၀၆/၂၀

နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-athome အစီီအစဥ််ကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

၀၁/၀၆/၂၀

အင်းး�စိိန််
မြို့�့��နယ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၂၄။

၂၈/၀၇/၂၀

နိုု�င််ငံံတကာာ လေ�ကြော��ာင်းး�လိုု�င်းး�များ�း�
ဆိုု�က််ကပ််မှုုကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�အားး�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

၃၀/၀၇/၂၀

၃၀/၀၈/၂၀

လေ�ကြော��ာင်းး�
လိုု�င်းး�အားး�လုံးး��

နိုု�င််ငံံခြား�း�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၂၅။

၂၇/၀၆/၂၀

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််ချျက််များ�း�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

၁၅/၀၇/၂၀

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

၂၆။

၁၅/၀၇/၂၀

နိုု�င််ငံံတကာာ လေ�ကြော��ာင်းး�လိုု�င်းး�များ�း�
ဆိုု�က််ကပ််မှုုကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�အားး�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

၁၅/၀၆/၂၀

၃၀/၀၆/၂၀

လေ�ကြော��ာင်းး�
လိုု�င်းး�အားး�လုံးး��

နိုု�င််ငံံခြား�း�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၂၇။

၁၄/၀၆/၂၀

နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-athome အစီီအစဥ််ကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

၀၁/၀၇/၂၀

မရမ်းး�ကုုန်းး�
မြို့�့��နယ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၂၈။

၁၂/၀၆/၂၀

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််ချျက််များ�း�
သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-at-home အ
စီီအစဥ််

၃၁/၀၉/၂၀

၁၅/၀၈/၂၀

၃၀/၀၇/၂၀

၃၀/၀၆/၂၀

အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

မှှတ််ချျက််
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စဥ််

အမိိန့့်�စာာ
ရက််စွဲဲ�

အကြော��ာင်းး�အရာာ

အမိိန့့်� အသက််ဝင််သော�ာ
ရက််စွဲဲ�
မှှ

ထိိ

အကြုံး�း��ဝင််သော�ာ
နယ််မြေ�ေ

ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ
အာာဏာာပိုု�င််/အဖွဲ့့��
အစည်းး�

၂၉။

၂၈/၀၅/၂၀

နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-athome အစီီအစဥ််ကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

၂၉/၀၅/၂၀

ဗဟန်းး�၊ တဥက္္
ကလာာ၊ ပန်းး�ပဲဲ
တန်းး�၊တာာမွေ�ေ

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၃၀။

၂၈/၀၅/၂၀

အသိိအမှှတ််လက််မှတ်
ှ ်ရ
စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််များ�း� အပါါအဝင်် ၅
ဦးးထက်် ပိုု�စုုဝေး�းနိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�
ခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး�

၂၈/၀၅/၂၀

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၃၁။

၁၈/၀၄/၂၀

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရေး�း Stay-athome အစီီအစဥ််

၁၈/၀၄/၂၀

ဗဟန်းး�၊ တော�ာင််
ဥက္ကကလာာ၊ ပန်းး�ပဲဲ
တန်းး�၊ တာာမွေ�ေ၊
မရမ်းး�ကုုန်းး�၊
အင်းး�စိိန််၊ ရွှေ�ေ
ပြ�ည််သာာ၊ လှိုု�င််
သာာယာာ

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၃၂။

၁၆/၀၄/၂၀

၅ဦးးထက်် ပိုု�စုုဝေး�းခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််
သော�ာ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််

၁၆/၀၄/၂၀

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
အားး�ကစား�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၃၃။

၀၆/၀၄/၂၀

အခြေ�ေခံံလူတ
ူ န်းး�စား�းများ�း�အတွွက််
အစား�းအသော�ာက်် ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� မီီတာာ
၁၅၀ ယူူနစ်် ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�

၆/၀၄/၂၀

တနိုု�င််ငံံလုံးး��

Covid-19ဆိုု�င််ရာာ
ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ

၃၄။

၁၅/၀၃/၂၀

နိုု�င််ငံံတကာာ ခရီးး�သည််များ�း�နှှင့့်�
ပြ�ည််တော်�်�ပြ�န််များ�း�အားး� နိုု�င််ငံံအဝင််
ကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�

၁၅/၀၃/၂၀

အီီတလီ၊ီ ပြ�င််
သစ််၊ အီီရန််၊ စ
ပိိန််၊ ဂျာ�ာမဏီီ၊
ကိုု�ရီးး�ယားး�၊
တရုုတ််

နိုု�င််ငံံခြား�း�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

မှှတ််ချျက််
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (၂)
ပထဝီီဝင််အနေေအထားး�၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ပိုု�င်းး�ခြား�း� သတ််မှှတ််ချျက််
ပထဝီီဝင််နယ််မြေ�ေများ�း�

မြို့�့��နယ််များ�း�

မြော��ာက််ပို�င်းး�တော
ု �ာင််တန်းး�ဒေ�သ

ကချျင််ပြ�ည််နယ်် - မိုးး��ညှှင်းး�၊ မြ�စ််ကြီး��း နား�း၊ဗန်းး�မော်�်�

အရှေ့�့�ဘက််တော�ာင််ကုန်းး�ဒေ�သ
ု

ကယားး�ပြ�ည််နယ်် - ဒီီမော့�့�စ််ဆိုု�၊ ဖရူူဆိုု�၊ လွိုု��င််ကော်�်�၊ ဖား�းဆော�ာင်းး�

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ်် - တီးး�တိိန််၊ မတူူပီ၊ီ ဟားး�ခါးး�၊ ဖလန်းး�
ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် - မိုးး��မိိတ််၊ ကျိုု��င်းး�တုံံ၊� မိုု�င်းး�ယော�ာင်းး�၊ နော�ာင််ချိုု��၊ ကွွမ်းး�လုံံ�၊ လွိုု��င််လင််၊ တာာချီီ�

လိိတ််၊ မိုု�င်းး�ခတ််၊ မူူဆယ််၊ တန့်််�ယမ်းး�၊ မိုု�င်းး�ပျျဉ်းး�၊ လားး�ရှိုးး��၊ သီီပေါ�ါ၊ တော�ာင််ကြီး��း ၊ ဟိုု�ပန််၊

ကွွတ််ခိုု�င််၊ ပင်းး�တယ၊ ပင််လော�ာင်းး�၊ သိိန္နီီ�၊ ဟိုု�ပုုန်းး�၊ ကလော�ာ၊ ရပ််စော�ာက််၊ညော�ာင််ရွှေ�ေ
ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ဒေ�သ

ကရင််ပြ�ည််နယ်် - မြ�ဝတီီ၊ ဘားး�အံံ၊ ဖာာပွွန််

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - လော�ာင်းး�လုံံ၊� ထားး�ဝယ််၊ ဘုုတ််ပြ�င်းး�၊ ကော့�့�သော�ာင်းး�၊ မြိ�ိတ်် ၊
ပုုလော�ာ

မွွန််ပြ�ည််နယ်် - မော်�်�လမြို�ု�င််၊ပေါ�ါင််၊ ရေး�း

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ်် - စစ််တွေ�ေ၊ ကျော�ာ�က််တော်�်�၊ တော�ာင််ဂုတ်
ု ်၊ မြော��ာက််ဦးး၊ ဂွွ
အပူူပို�င်းး�ဇု
ု န်
ု ်ဒေ�သ

စစ််ကို�င်းး�တို
ု
�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� - တန့့်�ဆည််၊ ဒီီပဲဲယင်းး�၊ မုံံ�ရွာာ�၊ ရွှေ�ေဘိုု�
မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - တော�ာင််တွင်း
ွ း�ကြီး��း ၊ မကွေး�း�၊ ပခုုက္ကူူ�

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - မြ�င်းး�ခြံ�ံ ၊ကျော�ာ�က််ပန်းး�တော�ာင်းး�၊ ပြ�င််ဦးးလွင်
ွ ်

မြေ�ေလတ်် လွွင််ပြ�င််ဒေ�သ

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - ဖြူး�း�၊ အုုတ််တွွင်းး�၊ ပဲဲခူးး�၊
ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - တိုု�က််ကြီး��း ၊

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - ဟင်္သာာ�တ၊ ပန်းး�တနော်�်�

မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်ဒေ�သ

ဧရာာဝတီီတို�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� - ဖျာ�ာပုံံ�၊ ဝါးး�ခယ််မ၊ မအူူပင််၊ ပုုသိမ်
ိ ်

ရန််ကုန်
ု ် စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - လသာာ၊ လမ်းး�မတော်�်� ၊ပုုဇွွန််တော�ာင််၊ လှိုု�င််သာာယာာ၊ ရန််ကင်းး�၊

နယ််မြေ�ေ

ဒဂုံံ�မြို့�့��သစ််(ဆိိပ််ကမ်းး�)၊ မရမ်းး�ကုုန်းး�၊ ဗဟန်းး�၊ မြော��ာက််ဥက္ကကလာာပ၊ ဒဂုံံ�မြို့�့��သစ်် (တော�ာင််)၊
အလုံံ�

မန္တတလေး�း စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� - ချျမ်းး�အေး�းသာာဇံံ၊ ချျမ်းး�မြ�သာာစည််၊ ပုုသိမ်
ိ ်ကြီး�း�၊ မဟာာ

နေ�ပြ�ည််တော်�်� စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ

နေ�ပြ�ည််တော်�်� - လယ််ဝေး�း၊ ပျျဉ်းး�မနား�း၊ ပုုဗ္ဗဗသီီရိိ

နယ််မြေ�ေ

နယ််မြေ�ေ

အော�ာင််မြေ�ေ

သတိိပြု�ုရမည််မှာာ�ဇယားး�တွွင်် MBEI 2020 နှှင့််� Covid-19 စစ််တမ်းး�များ�း�၏တစ််စိတ်
ိ ်တစ််ပိုင်း
ု� း� ဖြ�စ််သော�ာမြို့�့��နယ််များ�း�သာာ ပါါဝင််သည််။
CDC သည််မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီကိုု�ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။
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ရည််ညွှှန်းး�ချျက််
မြော��ာက််ပို�င်းး�တော
ု �ာင််တန်းး�ဒေ�သ
အရှေ့�့�ဘက််တော�ာင််ကုန်းး�ဒေ�သ
ု
ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ဒေ�သ
အပူူပို�င်းး�ဇု
ု န်
ု ်ဒေ�သ
မြေ�ေလတ်် လွွင််ပြ�င််ဒေ�သ
မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်ဒေ�သ
ရန််ကုုန်် စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီနယ််မြေ�ေ
မန္တတလေး�း စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီနယ််မြေ�ေ
နေ�ပြ�ည််တော်�်� စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီနယ််မြေ�ေ
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (၃)
သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�
ဤအစီီရင််ခံံစာာသည််စစ််တမ်းး� (၃) ခုု ဖြ�စ််သော�ာ MBEI 2020 စစ််တမ်းး�နှှင့််� Covid-19 စစ််တမ်းး�နှှစ််ခု၏
ု ရလဒ််များ�း�ကိုု�အခြေ�ေခံံသည််။
MBEI 2020 စစ််တမ်းး�ကိုု� Covid-19 မတိုု�င််မီီ နိုု�၀င််ဘာာ ၇၊ ၂၀၁၉ နှှင့််�ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၃ ရက််၊ ၂၀၂၀ အကြား�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည်် (Malesky et

al ။ , 2020 တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။) ထို့့��ကြော��ာင့််� MBEI စီီမံံကိန်း
ိ း�သည်် Covid-19 နှှင့််�သက်် ဆိုု�င််သည့်�စ
် စ််တမ်းး�နှှစ််ခုု အတွွက််နမူူနာာ ဘော�ာင််တစ််

ခုုအဖြ�စ်် MBEI 2020 စစ််တမ်းး�မှှစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါMBEI၂၀၂၀စစ််တမ်းး�သည်် နော�ာင််တွွင်် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုု�င််

ရန်် အတွွက်် ငယ််စာာရင်းး�အချျက််လက််တချို့့���ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ MBEI 2020 စစ််တမ်းး�သည်် နေ�ပြ�ည််တော်�်�အပါါအဝင်် မြ�န််မာာ နိုု�င််ငံံ

၏ ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အားး�လုံးး��တွွင်် ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ မြို့�့��နယ်် ၈၉ ခုုနှှင့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းပေါ�ါင်းး� ၅၆၀၅ ရှိိ�ခဲ့့�

သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅,၆၀၅ အနက်် ၄,၄၀၅ ကိုု�ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��၏ စီးး�ပွား��းရေ�လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံ�တင်် ဒေ�တာာဘေ့�့(စ််) (SBR)

ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ကြ�သည်် (MOPF နှှင့််� UNESCAP, 2019 တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။) CSO နမူူနာာဘော�ာင််မှှရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်််အနည်းး�ဆုံးး�� ၀န််ထမ်းး� ၄ ဦးး ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း�ယင်းး�တို့့��အနက််မှှ အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််ဦးးမှာာ� လစာာဖြ�င့််�ခန့််�သော�ာ

၀န််ထမ်းး�တစ််ဦးး ဖြ�စ််ရပါါမည််။ MBEI အချျက််လက်် ကော�ာက််ယူရာ
ူ ာတွွင်် အဓိိကကဏ္ဍတွွင်် လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

(စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ ငါးး�လုုပ််ငန်းး�၊ သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�းနှှင့််�သစ််တော�ာများ�း�) ကိုု�လည်းး�ချျန််လှပ်
ှ ်ထားး�သည််။ ကျျန်် MBEI စစ််တမ်းး�မှှတွေ့�့�ဆုံံ�
မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ကျျန််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁၂၀၀ ကိုု� ပထမအကြိ�မ်
ိ ် MBEI စစ််တမ်းး�မှှ ကျျပန်းး� ရွေး�း�ချျယ််

ခဲ့့�သည််။ Covid-19 စစ််တမ်းး�၏ပထမအကြိ�မ်
ိ ်ကိုု� Covid-19 နှှင့်�်ဆက််စပ််သော�ာအသွားး��အလာာရပ််တန့််�သည့့်�ကာာလနှှင့့်� Covid-19

ပထမလှိုု�င်းး�၏ ကူးး�စက််မှုုအမြ�င့်�ဆုံးး�
် � အချိိ�န််အတွွင်းး� (၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဧပြီ�ီ ၂၈ မှှ မေ� ၁၀ ရက််အထိိ) ကော�ာက််ယူခဲ့့�ပြီး�း
ူ � covid-19 ဒုုတိိယ
အကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�အားး� ဒုုတိိယလှိုု�င်းး� အတွွင်းး� (စက််တင််ဘာာ ၂၈ မှှအော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၂ အထိိ) စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူခဲ့့�သ
ူ
ည််။

နမူူနာာကော�ာက််ခြ�င်းး�
ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�အတွွက််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၇၅၀ ကိုု�တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ MBEI 2020 မှှဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း�ကိုု� နမူူ

နာာဘော�ာင်် (sample frame) ဖြ�င့််� သတ််မှတ်
ှ ်၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယ Covid-19 စစ််တမ်းး�

အတွွက်် နမူူနာာရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် ယခင်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ် နမူူနာာစာာရင်းး� နှှင့််�စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ရွေး�း�ချျယ််မှုု အစီီအစဉ််များ�း�အတိုု�င်းး�

အတူူတူူပင််ဖြ�စ််သည််။ ချွွင်းး�ချျက််မှာာ� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ဟန််ချျက််ညီသော�
ီ
ာ ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာ ဒေ�တာာစုု
(balanced panel datasets) ကိုု�ဖန််တီးး�ရန်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ်တွွင်် အော�ာင််မြ�င််စွာာ� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�မှှအော�ာင််မြ�င််စွာာ�တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၇၅၀ လုံးး��၏ စာာရင်းး�

ကုုန််သွားး��သည််နှင့်
ှ ်�တစ််ပြို�ု�င််နက််၊ ပထမအကြိ�မ်
ိ ်မှှတွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုု မပြီး�း�ဆုံးး��ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မူူလက ကျျပန်းး�
ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� အစီီအစဉ််အတိုု�င်းး� ၇၅၀ အထိိ ပြီး�း�ဆုံးး��သည််အထိိ ဆက််လက််မေး�းမြ�န်းး�ပါါသည််။ Covid 19 ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် နမူူနာာ

တွွင်် နော�ာက််ဆုံးး�� ရလဒ််အနေ�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ရလျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅၉၇ ခုုကိုု� ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�၏ ၇၅၀ နမူူနာာမှှ ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�

ပါါသည််။ ကျျန််၁၅၃ ခုုသည်် MBEI 2020 အတွွက်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည့််� နမူူနာာဖြ�စ််ပြီး�း� Covid-19 ပထမအကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�တွွင််

မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သူူများ�း� မဟုုတ််ပါါ။ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�အတွွက်် အော�ာင််မြ�င််မှုုမှာာ� ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 တွွင်် ၅၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�ဒု
် ုတိိယ

အကြိ�ိမ်် အတွွက်် ၆၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အော�ာင််မြ�င််သည့်�် အင််တာာဗျူး�း� ၇၅၀ ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ်

စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁,၄၁၂ နှှင့််� ဒုုတိိယ အကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�တွွင််စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� ၁,၂၂၇ တို့့��ကိုု� ဆက််သွယ်
ွ ်ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းတစ််ခုစီ
ု အ
ီ တွွက်် မန််နေ�ဂျာ�ာ သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််ရှင်
ှ ်ကိုု� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေတစ််ခုမှာာ�
ု
တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး� ခံံရသူူ
သည်် ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူစ
ူ ဉ်် နှှင့််� (MBEI 2020) စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူချိိ�န်
ူ ်ကသူူ တဦးးတည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ စစ််တမ်းး�များ�း�

ကိုု� တယ််လီဖု
ီ န်း
ု း�ဖြ�င့််� ကော�ာက််ယူခဲ့့�သ
ူ
ည််။ စာာရင်းး�ကော�ာက််ယူသူ
ူ ူများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� တယ််လီီဖုန်း
ု း�ဖြ�င့််� ဆက််သွယ်
ွ ်၍ မရပါါ
ကနော�ာက််တစ််ကြိ�မ်
ိ ် ထပ််မံံကြိုး��း �စား�းသည််။ ငါးး�ကြိ�ိမ််ကြိုး�း��ပမ်းး�၍ မအော�ာင််မြ�င််ပါါက ထိုု�စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� နမူူနာာစာာရင်းး�မှှ ပယ််လိုု�က််ပါါသည််။

MBEI 2020 စစ််တမ်းး�နှှင့််�မတူူဘဲဲ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�များ�း�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနမူနာ
ူ ာများ�း� ရွေး�း�ချျယ််ရန််ရန််

ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ယင်းး�အစား�းနမူူနာာများ�း�ကိုု� နိုု�င််ငံံအဆင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််သာာပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မ

တူူညီီသော�ာ ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး�ရွေး�း�ချျယ််မှုုနှှစ််ခုကိုု�
ု
အသုံးး��ပြု�ု၍ ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာအစုုအဝေး�းကြီး��း နှှစ််ခုုအဖြ�စ်် ခွဲဲ�ခြား�း�စုုစည်းး�ထားး�သည််။ ပထမ
အစုုအဝေး�းသည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�နမူူနာာ၏ ၆၀ ရာာနှုုန်းး�ကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုလျျက်် အလွွန််အရေး�းကြီး��း သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း sector များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍

ရွေး�း�ချျယ်် ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၄၀ ရာာနှုုန်းး�ကိုု� ကျျန််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ရယူူသည််။ ပထမ အစုုအဝေး�းအနေ�ဖြ�င့််� နမူူနာာပိုု�မိုု�ယူူထားး�ခြ�င်းး�
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၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� Covid-19 အားး�ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းစွာာ� ပိုု�မိုု�တုုန့််�ပြ�န််မှုုပြု�ုနိုု�င််သော�ာ သော့�့�ချျက််ကျျသည့်�် စက််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� ဥပမာာ

အားး�ဖြ�င့််� အထည််အလိိပ််လုုပ််ငန်းး�၊ စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််များ�း�နှှင့််� အရွွယ််အစား�း အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ပါါ၀င််မှုု

သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သည််MBEI 2020 စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�း အပေါ်�်သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� MBEI

2020 မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� ၅၆၀၅ တွွင်် ၈၇ ခုုသည်် အစုုအဝေး�းတစ််ခုမှ
ု ှ နော�ာက််တစ််ခုုသို့့��ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခဲ့့�သည််။ စုုစုုပေါ�ါင်းး�နမူူနာာဘော�ာင််
၅၆၀၅ ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� အစုုအဝေး�းနှှစ််ခုုအဖြ�စ်် ခွဲဲ�ထားး�သည််။

l အထူးး�စိိတ််ဝင််စား�းမှုုအုပ်
ု ်စုု (နမူူနာာ၏ ၆၀ ရာာခိုု�င််နှှန်းး�, ၄၅၀ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�) (နမူူနာာဘော�ာင််တွွင််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
အရေ�အတွွက််, n=၂၇၁၅), အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါများ�း� အပါါအဝင််

§	ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်ငန်းး� - အစား�းအစာာနှှင့်�်အဖျော်�်��ယမကာာ (n = ၅၆၇)

§	ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်ငန်းး�- အထည််အလိိပ််၊ အဝတ််အထည််နှင့်
ှ ်�သားး�ရေ� (n = ၈၆)
§	တည်းး�ခိုု�ခန်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း� (n = ၁၉၈)
§

§

အစား�းအသော�ာက််နှှင့််� အဖျော်�်��ယမကာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� (n = ၉၅၈)
အနည်းး�ဆုံးး�� ၀န််ထမ်းး� ၂၀ ရှိိ�သော�ာ အခြား�း�စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� (n = ၃၃၂)

l MBEI ပထမနှှင့််� ဒုုတိိယ စစ််တမ်းး�တွွင်် ပါါ၀င််သော�ာ ၀န််ထမ်းး� ၂၀ ထက််နည်းး�သော�ာ အခြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� (n = ၅၇၄)
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ခန့််�မှှန်းး�ရန််အလို့့��ငှာာ� တုုန့််�ပြ�န််မှုုများ�း�အားး�ပြော��ာင်းး�ပြ�န်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ အလေး�းတင််ကိန်း
ိ း�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍
တွွက််ချျက််သည််။ အလေး�းတင််ကိန်း
ိ း� တွွက််ချျက််မှုုများ�း�သည်် MBEI 2020 စစ််တမ်းး�တွွင်် ရွေး�း�ချျယ််ခံံရရန််ဖြ�စ််တန််စွမ်းး
ွ � အတွွက််ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုု၊

Covid-19 စစ််တမ်းး�များ�း�၏ နမူူနာာဘော�ာင််တွွင်် ရွေး�း�ချျယ််ခံံရရန််ဖြ�စ််တန််စွမ်းး
ွ � ညှိိ�နှိိ�င်းး�မှုုများ�း�နှှင့်�် အထူးး�အစုုဝေး�းနှစ်
ှ ်ခုုမှှ ရွေး�း�ချျယ််ခံံရခြ�င်းး�
ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေများ�း�အတွွက်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုနှှစ််ခုုလုံးး��တွွင််ပါါ၀င််သည််။ ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ဥပမာာဖြ�င့််�ပြ�ရလျှှင်် MBEI 2020 ၏ ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာ panel

စာာရင်းး�မှှစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁,၂၀၀ မှှကော�ာက််နုတ်
ု ်ထားး�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ အလေး�းတင်် ကိိန်းး�တန််ဖိုးး��သည််ကျျန််နမူူနာာ

panel frame နှှင့်�်ဆက််စပ််နေ�သည့်�် သက််ဆိုု�င််ရာာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အလေး�းတင််ကိန်း
ိ း� တန််ဖိုးး��နှှင့်�တူ
် ူသည််။ ၎င်းး�သည်် သေး�း

ငယ််ပြီး�း� လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ ဘက််လိုု�က််မှုုအမှား��းကိုု�သာာ ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ ပြော��ာင်းး�ပြ�န််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သော�ာ အလေး�းတင််ကိန်း
ိ း�များ�း�သည်် ကျျ

ပမ်းး�ရွေး�း�ချျယ််မှုုကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး� အတွွက််သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အထူးး�အစုုအဝေး�းများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍
တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။

အကယ််၍ ရလဒ််များ�း�အကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�လျှှင်် ဤအစီီရင််ခံံစာာမှှ ရလဒ််များ�း�သည်် အလေး�းတင််၍ ချိိ�န််ညှိိ�ထားး�

သော�ာ ရလဒ််များ�း�ဖြ�စ််သည််။ ရလဒ််များ�း�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�စာာရင်းး�မှှတ််တမ်းး� (SBR) ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��
အပေါ်�်သက််ရော�ာက််မှုု၏ ခန့််�မှှန်းး�ချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� လခစား�း၀န််ထမ်းး�တစ််ဦးးအပါါအဝင်် အနည်းး�ဆုံးး��၀န််ထမ်းး�လေး�းဦးး ပါါ၀င််သည််။ ရန််ကုန်
ု ်၊

မန္တတလေး�းနှှင့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း� (DAO) သို့့��မဟုုတ််

မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီမှှ ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သော�ာ တရား�းဝင််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� လိုု�င််စင််ရရှိိ�ထားး�သည့််� SBR တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုု ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အပြ�င််၎င်းး�တွွင်် DAO သို့့��မဟုုတ်် CDC မှှ လိုု�င််စင််မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှင့်
ှ ်�

ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ညွှှန််ကြား�း�မှုု ဦးး စီးး�ဌာာန(DICA)၊ စက််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှင့်
ှ ်�စစ််ဆေး�းရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန (DISI) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

ပါါ၀င််သည််။ စီီမံံကိန်း
ိ း�၊ ဘဏာာရေး�းနှှင့််�စက််မှုု ၀န််ကြီး�း�ဌာာန (MoPFI) မှှပေး�းသော�ာ SME ကတ််။ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� SBR တွွင််စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၂၂၇,၉၀၃ (MoPF နှှင့််� UNESCAP 2019) တို့့��ပါါဝင််သည််။ MBEI 2020 စစ််တမ်းး�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ၎င်းး�တို့့��အနက်် ၆၁

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ဤစာာတမ်းး�၏ အလုုပ််အကိုု�င််သတ််မှတ်
ှ ်ချျက်် အယူူအဆနှှင့်�ကိုု�က်
်
်ညီပြီး�း
ီ � ၎င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

၁၃၉၀၀၀ ခန့််�နှှင့််� ညီီမျှှသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရရှိိ�သော�ာနမူူနာာသည်် ဤ ၁၃၉,၀၀၀ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုဖြ�စ််သည််။

သုုတေ�သနမေး�းခွွန်းး�လွှာာ� (Questionnaire)
Covid-19 စစ််တမ်းး�၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာမေး�းခွွန်းး�လွှာာ�ကိုု� The Asia Foundation ဝက််ဘ််ဆိုု�က််မှှ ကူးး�ယူူ
ိ ် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�ကိုု� ပထမအကြိ�မ်
ိ ်အစီီရင််ခံံစာာ (Asia Foundation, 2020)
နိုု�င််သည််။၆ ပထမအကြိ�မ်

တွွင််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�တွွင်် မေး�းခွွန်းး�အမျိုး�း��အစား�းသုံးး��မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ ပထမအချျက််မှာာ�စစ််တမ်းး� (၃) ခုုစလုံးး��တွွင််

ပါါ၀င််သော�ာမေး�းခွွန်းး�များ�း�ရှိိ�သည််။ ဤမေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� Q ကုုဒ််များ�း�နှှင့်�်အတူူ မှှတ််သားး�နေ�ကြ�သည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� Covid-19 စစ််တမ်းး�

ပထမနှှင့််�ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုစလုံးး�
ု
�တွွင််ပါါ၀င််ပြီး�း� C code နှှင့််�မှတ်
ှ ်သားး�ထားး�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�နှှင့််� တတိိယအချျက််မှာာ�

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် Covid-19 စစ််တမ်းး�တွွင််ပါါ၀င််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�ဖြ�စ််ပြီး�း� C သို့့��မဟုုတ်် D သင်္ကေ�ေတများ�း�နှှင့််� မှှတ််သားး�ထားး�သည််။ ပထမ
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စစ််တမ်းး�တွွင််

မပါါသော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�စွွက််ရန်် ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််စစ််တမ်းး�တွွင်် D မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုု (D14) ကိုု�စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�အားး�သာာမေး�းခဲ့့�သည််။ Covid-19 စစ််တမ်းး�များ�း�၏ပထမအကြိ�မ်
ိ ်တွွင်် ပါါ၀င််သည့််�ရှည်
ှ ်လျားး��သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု�

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််တွွင််စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူမှုုမှ
ူ ှ သတင်းး�အချျက််အလက််လိုု�အပ််ချျက််များ�း� ဦးးစား�းပေး�းမှုု အစီီအစဉ််အရဖယ််ရှား��းခဲ့့�ပါါသည််။

အထူးး�သဖြ�င့််�အပိုု�င်းး� (၃)“ မြေ�ေယာာပြ�သနာာများ�း�နှှင့််�စီးး�ပွား��းရေး�းအဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�” နှှင့််�အပိုု�င်းး� (၄)“ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ”� အပိုု�င်းး�
အများ�း�စုုကိုု� ဖယ််ရှား��းပစ််လိုု�က််သည််။ စာာရေး�းသူူများ�း�က ဤမေး�းခွွန်းး�များ�း�အပေါ်�် အခြား�း�စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူမှုုက
ူ
မေး�းခွွန်းး�ပုံံ�စံံတွင်
ွ ်

ထည့််�သွင်း
ွ း�ထားး�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�သစ််များ�း�ထက််အသုံးး��၀င််သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�သာာ လျော့�့��နည်းး�စေ�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။

ပုံံ�သေ�နမူနာာ
ူ သရုုပ််ခွဲဲ�ခြ�င်းး�(Panel data analysis)
စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် သုံးး��ခုုတွွင်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ တူူညီီသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ မေး�းခွွန်းး�အချို့့���ကိုု� ထပ််ခါါတလဲဲလဲဲ မေး�းမြ�န်းး�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာ panel datasets တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဤအခြေ�ေအနေ�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

အခြေ�ေအနေ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�က ပိုု�ပြီး�း�တိိကျျသော�ာ ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာမှုုများ�း� ရရှိိ�ရန််ဖြ�စ််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� Covid-19

စစ််တမ်းး�၏ ပထမအကြိ�မ်
ိ ်အတွွက်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း ၇၅၀ အနက်် ၅၉၇ ကိုု� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််တွွင်် ထပ််မံံမေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�

သည််။ ထို့့��အပြ�င်် Covid-19 စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုလုံးး��မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း ၇၅၀ လုံးး��ကိုု� MBEI 2020 အတွွက်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််အရဆိုု�သော်�်� ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာ panel data အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�မှုုတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

၅၉၇ ခုုပါါဝင််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ဤစံံသတ််မှတ်
ှ ်ချျက််ထက်် ပိုု�မိုု�တိိကျျစွာာ�ချိိ�န််ညှိိ�ထားး�သော�ာ panel အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� မေး�းခွွန်းး�

သို့့��မဟုုတ်် ကိိန်းး�ရှှင််အဆင့််�တွွင််အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��မှှသာာလျှှင်် ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာသည်် မေး�းခွွန်းး�သို့့��မဟုုတ်် ကိိန်းး�ရှှင််အဆင့််�တွွင်် ဟန််ချျက််
ညီီမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာမှုု ပြု�ုလုုပ််နေ�သော�ာ မေး�းခွွန်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကိိန်းး�ရှှင််များ�း�အတွွက်် လေ့�့လာာနေ�သော�ာ

အချိိ�န််အပိုု�င်းး�အခြား�း� ၂ ခုု သို့့��မဟုုတ်် ၃ ခုုတွင်
ွ ် ‘မသိိသော�ာ’ သို့့��မဟုုတ်် “အဖြေ�ေပေး�းရန််ငြ�င်းး�ဆန််ခြ�င်းး�” စသည့််�တုံ့့��ပြ�န််မှုုမရှိိ�သည့််�အချျက််
အလက််များ�း�အတွွက်် ‘အဖြေ�ေကွွက််လပ်် များ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�ပါါသည််။ထို့့��ကြော��ာင့််�ဤအဖြေ�ေကွွက််လပ်် များ�း�နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာမှှတ််သားး�ထားး� ချျက််

များ�း�ကိုု� ထိုု�မေး�းခွွန်းး�သို့့��မဟုုတ်် ကိိန်းး�ရှှင််များ�း� အတွွက််သက််ဆိုု�င််ရာာ စာာရင်းး�မှှ ဖြု�ုတ််ချျခဲ့့�ပါါသည််။ ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ
ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာ(panel) မှှ ရလဒ််များ�း�ပါါ၀င််သော�ာ စာာရင်းး�အင်းး�ဇယားး�များ�း�သည်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� သော�ာ စံံသတ််မှတ်
ှ ်ချျက််များ�း�နှှင့်�်အညီီ တွွက််ချျက််

ထားး�သော�ာ ရလဒ််များ�း�ဖြ�စ််သည််ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။ ခြွ�င်း
ွ း�ချျက််များ�း�မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၅၉၇ ခုုရှိိ� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပုံံ�သေ� နမူူနာာ

မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ မျှှတမှုုမရှိိ�သော�ာ ပုံံ�သေ�နမူနာ
ူ ာရလဒ််များ�း�လည်းး� ရှိိ�နိိင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ရလဒ််များ�း�သည််

အချိိ�န််ကာာလအချို့့���အတွွက်် တန််ဖိုးး��များ�း�ကိုု� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��နေ�သော်�်�ငြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၅၉၇ ခုုရှိိ� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ panel မှှ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််ပါါသည််။

ဘက််လိုု�က််မှား��းယွွင်းး�မှုုဖြ�စ််နိိင််သော�ာအလားး�အလာာ
စစ််တမ်းး�များ�း�၏ ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�စဉ််အဆင့််�တွင်
ွ ် မှား��းယွွင်းး�ဘက််လိုု�က််မှုု အကြော��ာင်းး�ရင်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍ အဓိိကစိုးး��ရိိမ််မှုု တစ််ခုုမှာာ� ပိိတ််
ထားး�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် တယ််လီီဖုန်း
ု း�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေကြား�း�ခြ�င်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင်် ဖုုန်းး�ခေါ်�်

ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� မတုံ့့��ပြ�န််ရသည့််� အကြော��ာင်းး�အရင်းး�မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းပိိတ််နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််ရှင်
ှ ်သို့့��မဟုုတ်် ၀န််ထမ်းး�များ�း�ဖုုန်းး�ကိုု� မ

ဖြေ�ေဆိုု�နိုု�င််လော�ာက််အော�ာင်် အလုုပ််များ�း�လွွန်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းပရဝုုဏ််၏ အဝေး�းမှာာ�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဆိုု�သည််များ�း�အားး� သိိရန််
ခက််ခဲဲသည််။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူရာ
ူ ာတွွင်် ဤပြ�ဿနာာသည်် မူူလမျှော်�်��မှန်း
ှ း�ထားး�သည််ထက်် နည်းး�ပါးး�သည််။ အဆက််

အသွွယ််ရှိိ�သည့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁,၂၂၇ ခုုတွွင်် ၉၀ (၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် တယ််လီီဖုန်း
ု း�များ�း� ပိိတ််ထားး�ပြီး�း� ၉၅ (၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) က ဖုုန်းး�

မဖြေ�ေခဲ့့�ပါါ။ ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် တင််ပြ�ထားး�သော�ာ ရလဒ််များ�း�သည်် အော�ာင််မြ�င််သော�ာ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�များ�း�သာာ ပါါဝင််ပြီး�း� ဘက််လိုု�က််

မှုုအမှား��းများ�း�ကိုု� ပြ�င််ဆင််တွက်
ွ ်ချျက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ရလဒ််များ�း�သည်် အခြေ�ေအနေ�မှှန််ထက််ပိုု�၍ အကော�ာင်းး�မြ�င််ပုံရ
ံ� သည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�၊ ပိိတ််လိုု�က််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း အရေ�အတွွက််ကိုု� လျှော့�့��တွွက််ခြ�င်းး�၊ အလုုပ််မှှထုတ်
ု ်ပယ််ခံံရသော�ာ ၀န််ထမ်းး�အရေ�အတွွက််

ကိုု� လျှော့�့��တွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််များ�း� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

ပထမအကြိ�မ်
ိ ် Covid-19 စစ််တမ်းး�အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဤဘက််လိုု�က််မှုု၏ ခန့််�မှှန်းး�ချျက််ပါါရှိိ�သည်် (၂၀၂၀၊အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�တွွင်် ရှုု)။
ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁၉၈ ခုုသည်် အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််တစ််ခုတည်းး
ု
�ဖြ�င့််�မပါါဝင််ခဲ့့�ပါါ။ ပထမအကြိ�မ်
ိ ် စစ််တမ်းး�

စစ််တမ်းး�အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဤဘက််လိုု�က််မှုု ပမာာဏအားး� Covid-19 ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� ပိိတ််ထားး�သည််ဟုု

ယူူဆခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ခန့််�မှှန်းး�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�ပုံံ�မှှန််အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��၌ပင််၊ ဖုုန်းး�ကိုု�ကိုု�င််နေ�ခြ�င်းး�သို့့��မဟုုတ်် ဖုုန်းး�ပြ�တ််ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� ရှိိ�လိိမ့််�မည််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�သည််လက််တွေ့�့�ကျျသော�ာ ယူူဆချျက််ဖြ�စ််ရန်် တစ််ခါါမျှှမရည််ရွွယ််ခဲ့့�ပါါ။ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�

ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဘက််လိုု�က််မှား��းယွင်း
ွ း�မှုု၏ အများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ အလားး�အလာာ အားး�တိုု�င်းး�တာာခန့််�မှှန်းး�ရန််ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််
စစ််တမ်းး�၏ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�နှိိ�င််ပြီ�ဖြီ �စ််သော�ာကြော��ာင့််� ဤယူူဆချျက််ကိုု� ပြ�န််လည််ကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််ပြီ�ဖြီ �စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး� ၁၉၈ ခုု

အနက်် ၁၆၀ ကိုု� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််စစ််တမ်းး� အတွွက်် ပြ�န််လည််ဆက််သွယ
ွ နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဤအချိိ�န််တွွင်် ဤစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုု

အားး� အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ဆက််သွယ်
ွ ်ပြီး�း� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ (ဇယားး�၁ တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ) ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််စစ််တမ်းး�မှှ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ဖုုန်းး�ကိုု� “မတုံ့့��ပြ�န််ကြ�ပါါ” သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဖုုန်းး�ကိုု� အမြဲ�ဲတမ်းး�ပိိတ််ထားး�ခြ�င်းး�မှာာ� ၄၇.၅.

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ပင််လျှှင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�ပိိတ််ထားး�ခြ�င်းး�ထက်် ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�မှုုအားး� ပြ�န််မဖြေ�ေရသည့််�
တခြား�း�အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အားး� ပြ�န််ပြော��ာင်းး�၍ သုံးး��သပ််မှုုအရ ဘက််လိုု�က််မှုု၏ ပြ�င်းး�အားး�ကိုု�

ပထမ အကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�၏ အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ပိုု�မိုု�၍ကော�ာက််ချျက််ချျခဲ့့�ပါါသည််။

ဇယားး� ၁။
ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူနေ�စ
ူ
ဉ်် ဖုုန်းး�များ�း�ပိိတ််ထားး�ခြ�င်းး�သို့့��မဟုုတ်် ဖြေ�ေကြား�း�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�
ရလဒ််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�စုစု
ု ုပေါ�ါင်းး�

မေး�းမြ�န်းး�ရန််ရက််ချိိ�န်းး�ကိုု�နော�ာက််ကျျတော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�သော်�်�လည်းး�နော�ာက််ဆုံးး��တွွင််တွေ့�့�ဆုံံ� မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ု ၁၀
ခဲ့့�ရပါါ
ဖုုန်းး�မကိုု�င််ခြ�င်းး�

၃၁

ဖုုန်းး�မအားး�ခြ�င်းး�

၆

ဆက််သွွယ််မှုုဧရိိယာာပြ�င််ပရော�ာက််ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�

၁၆

ဖုုန်းး�ပိိတ််ထားး�ခြ�င်းး�

၄၅

ဖြေ�ေဆိုု�ရန််ငြ�င်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�

၁၇

ချော�ာ�မော�ာအော�ာင််မြ�င််စွာာ�မေး�းမြ�န်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�

၃၅

စုုစုုပေါ�ါင်းး�

၁၆၀

နော�ာက််ထပ််ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သော�ာ အားး�နည်းး�ချျက််တစ််ခုမှာာ�
ု
ပထမအကြိ�မ်
ိ ်စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
�် အချိိ�န််သည်် သင်္ကြ�ြန်် (နှှစ််သစ််)

အားး�လပ််ရက််အပြီး�း� တိုု�တော�ာင်းး�သော�ာ အချိိ�န််ကာာလအတွွင်းး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ပုံံ�မှှန််အခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင််မှာာ�ပင်် အားး�လပ််

ရက််ကာာလများ�း�၌ စီးး�ပွား��းရေး�းလည််ပတ််မှုုသည်် ရာာသီီအချိိ�န်် ကာာလအလိုု�က်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရလဒ််များ�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းပြီး�း�

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ ရန််ခက််ခဲဲသော�ာရလဒ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်အစိုးး��ရကသင်္ကြ�ြန််အားး�လပ််ရက်် (ဧပြီ�ီ ၁၀ မှှ ၁၉) အတွွင်းး�

နေ�အိိမ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရန်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််� အမိိန့််�ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�သည််သင်္ကြ�ြန််ကာာလ၏ ပိုု�မိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရလဒ််ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�ပါါသည််။
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အခန်းး�ဆုံးး��မှှတ််စုု
၁။	လူူအများ�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�မဟုုတ််ဘဲဲအမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးး (သို့့��) အမျိူး�း��သမီးး�တဦးးတည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််
သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ရည််ညွန်း
ွ း�သည််။
၂။

ဤတွွက််ချျက််မှုုအားး� ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�တ််ကိန်း
ိ း�ရှှင််ကိန်း
ိ း�ဂဏန်းး�များ�း�အားး� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တန််ဖိုးး��
သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲတွက်
ွ ်ချျက််ပါါသည််။ ရော�ာင်းး�အားး�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အလယ််ကိန်း
ိ း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််နှင့်
ှ ်�
COVID-19 မတိုု�င််မီီ အခြေ�ေအနေ�အားး� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ရန််အတွွက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကိိန်းး�ရှှင်် ၂ ခုု ပါါသော�ာ အဖြော��ာင့််�
ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���စိိစစ််ခြ�င်းး�အားး� အနည်းး�ဆုံးး�� ၂ထပ််ကိန်း
ိ း�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ဤကိိန်းး�ရှှင််
သစ််အားး� မှီီ�ကိိန်းး�ရှှင််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ု၍ မြို့�့��နယ််တွွင််ရှိိ�သော�ာ လူူဦးးရေ� ၁၀,၀၀၀ တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််�
အတည််ပြု�ု လူူနာာအရေ�အတွွက််အားး� လွွတ််ကိန်း
ိ း�ရှှင််ဖြ�င့််� သတ််မှတ်
ှ ်ပါါသည််။ (အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၇ ရက််၊
၂၀၂၀၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန (ထွေ�ေအုုပ််) www.mohs.gov.mm ၏ မြို့�့��နယ််
လူူဦးးရေ�ကိန်း
ိ း�ဂဏန်းး�မှှ)။ လူူ ၁၀,၀၀၀ တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ ရော�ာဂါါဖြ�စ််သူအ
ူ ရေ�အတွွက််၏ မြော��ာက််ဖေါ်�်
ကိိန်းး�မှာာ� (-) ၁၃.၄၉ ဖြ�စ််ပြီး�း� p-value (လွှဲဲ�မှား��းနှိိ�င််ခြေ�ေဖြ�စ််တန််စွမ်းး
ွ �) မှာာ� ၀.၀၀၃ ဖြ�စ််သည််။ discrete
variable ၏ ကန့််�သတ််ချျက််ကိုု� သတိိပြု�ုရမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

၃။ 	အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း�သည်် MBEI 2020 အချျက််အလက််များ�း�မှှ ကျားး��မ ခွဲဲ�ခြား�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�
ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နေ�ပြီး�း� လာာမည့််�ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုတ်
ု ်ဝေ�မှုုတွွင််တင််ပြ�ပါါမည််။
၄။ 	တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��သည်် ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရန်် မသင့််�လျော်�်��ပါါ။ သို့့��သော်�်�
သို့့��သော်�်� အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု ဦးးစီးး�ဌာာန၏
အလုုပ််အကိုု�င်် အရွွယ်် အစား�းသတ််မှတ်
ှ ်ချျက််ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုပါါက တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၉၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကျော်�်��ကိုု� အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အဖြ�စ််
သတ််မှတ်
ှ ်သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နမူူနာာတွွင််ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�အနည်းး�ငယ််သာာလျှှင်် မသင့််�လျော်�်��ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ (https://msmewebportal.gov.mm/contents/sme-definition)။

၅။ MBEI 2020 နှှင့်�ပထ
်
မ Covid-19 စစ််တမ်းး�အကြား�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည််စာာရင်းး�အင်းး�ကိိန်းး�ဂဏန်းး� အရ
သိိသာာမှုုမရှိိ�သော်�်�ငြား�း� ပထမစစ််တမ်းး�နှှင့််� ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုအကြား�း�တိုးး��တက််မှုုမှာာ�တွေ့�့�ရသည််။
၆။ www.asiafoundation.org
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အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်း
ှ း� (The Asia Foundation) သည်် အကျိုးး���အမြ�တ်် မယူူသည့််�

နိုု�င််ငံံတကာာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုဖြု �စ််ပြီး�း� အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််

နေ�သည့််� အာာရှှဒေ�သနေ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၏ လူူနေ�မှုုဘဝ မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�

များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၈ နိုု�င််ငံံ
တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပြီး�း� ဆယ််စုနှ
ု ှစ််ခြော��ာက််ခုကြာု �ာ ကာာလအတွွင်းး� ရရှိိ�ထားး�သည့််�

လုုပ််ငန်းး�နှှင့််�ဒေ�သတွင်း
ွ း� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ၂၁ ရာာစုုတွင်
ွ ် အာာရှှဒေ�သ

တွွင်းး� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရာာတွွင်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�
စေ�ရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ကျျယ််ပြ�န့််�စေ�ရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

ဆိုု�င််ရာာ ခံံနိုု�င််ရည််မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြ�င့်�မား�းရေး�းနှ
်
င့်
ှ �် နိုု�င််ငံံတကာာ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရေး�းတို့့��အတွွက်် လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းလျျက််ရှိိ�
ပါါသည််။

ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� ရယူူလိုု�ပါါကmyanmar.general@asiafoundation.org သို့့��

ဆက််သွယ်
ွ ်နိုု�င််ပါါသည််။ အကြံ�ံပြု�ုသဘော�ာထားး� မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး� လှိုု�က််လှဲဲ�စွာာ�
ကြို�ု�ဆိုု�ပါါသည််။

