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က�မ်ျား�ကုု�စီး��င်� ၂၆
ရေးန်း�က်ဆက်တိ�� (၁)  စီးး�ပွား���ရေး��လုုပ်ွားငန််း�များ���ကုု အက�ု��သက်ရေး��က်ရေးစီး���ရေးသ� 
Covid-19 နိှီးင်�ဆက်နှီး�ယ်သည််း� �က်စီး��အလုုုက် အခြ�စ်ီးအပွား�က်များ��� ၂၇
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Covid-19  ကျော်ရာဂျားဆ�်လှို�်မြ�စ််ပွိုာ�ကျော်န်းသူမြ�င်း်် မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံတ်ငွ်း်စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ကျော်ရာင်း်�အာ�မ�ာ�နိုငှ်း်် အမြမတ််အစ်နွ်း်�မ�ာ�ရရှရိန်း် 
ဆ�်လှို�်ကျော်နိုာှင်း်က်ျော်နိုှ�ကျော်အ�စ်�်�ယွ် ရှိကျော်န်းသူည််။ Covid-19 ၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�အကျော်ပို် အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်မ�နိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်၍ အာရကှျော်�ာင်း်
ကျော်ဒိ�ရငှ်း်� (ကျော်�ာင်း် ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�) ၏ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�မ ှကျော်တ်�ွရှိခု��်အရ အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်မ�မ�ာ�မာှ �ွဲမြပိုာ�မ�မ�ာ� ပိုိုမိုလှိုာဖြိုးပို�ီ အခု��ိ�စ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ထွခိုို�်မ�န်းည််�ပိုး�မြခုင်း်�နိုငှ်း်် ��ူစ်�်ကျော်ရာဂျားနိုငှ်း််အည် ီလှိုို�်ကျော်လှို�ာည်ကီျော်ထွမွြ�စ််ကျော်အာင်း် ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲနိုိငု်း်ကျော်သူာ်လှိုည််� အခု��ိ�
မာှ လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ဆ�်လှို�် ပိုတိ််ထွာ�ရဆဲနိုှင်း် ် အကျော်ရာင်း်�မရှိ မြ�စ််ကျော်န်းဆဲမြ�စ််�ာ လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�သူည်် သူတူ်ို�၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
အန်းာဂျာတ်် အတ်ွ�် စ်ို�ရမိ်ကျော်န်းကြ�သူည််။ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံ၏ ဖြိုးမ�ိ�မြပိုဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�မြ�စ််ကျော်သူာ ရန်း်�နု်း်နိုှင်း်် မနိုတကျော်လှို�တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ အဝတ််/
အထွည််အလှိုပိို် ထွတု််လှိုုပို်မြခုင်း်�၊ သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�နိုငှ်း်် ဟိုတ်ယ်ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် အမြခုာ�ကျော်န်းရာမ�ာ�နိုငှ်း်် အမြခုာ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�နိုှင်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််ပိုး� အမ�ာ�ဆံ�ု ထွခိုို�်ခုံစ်ာ�ကျော်န်းရသူည််။

သူို�ကျော်သူာ် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�စ်မွ်�ကျော်ဆာင်း်ရည််အကျော်ပို် သူသိူာထွင်း်ရာှ�သူည််် တ်ို�တ်�်မ�မ�ာ�မရှကိျော်သူာ်လှိုည််� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုိငု်း်ရငှ်း်မ�ာ�သူည်် Covid-19 
မ ှစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ဆ�်လှို�် ရငှ်း်သူန်း်နိုိုင်း်သူည််် အခုငွ်း််အလှိုမ်�မ�ာ��ို ပိုိုမိုအကျော်�ာင်း်�မြမင်း်လှိုာကြ�သူည််။ အစ်ို�ရသူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အထွ�ူသူမြ�င်း် ်ထွခိုို�်မ�မ�ာ�နိုိုင်း်မည်် ်လှိုပုို်င်းန်း်�အမ��ိ�အစ်ာ��ို ဆ�်လှို�်အကျော်ထွာ�်အပိုံက်ျော်ပို�သူင်း််သူည််မာှ ထွင်း်ရာှ�သူည််။
ထွို�မြပိုင်း် အစ်ို�ရသူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� စ်မွ်�ကျော်ဆာင်း်ရည်် ��ဆင်း်�မြခုင်း်�နိုငှ်း်် ပိုထွဝအီကျော်န်းအထွာ� �ွဲမြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�မ�ကျော်ကြ�ာင်း် ် ပိုတိ််ခု�မြခုင်း်�
(lockdown) အစ်အီမံမ�ာ�နိုငှ်း််/ သူို�မဟတု်် Covid-19 မြ�စ််ပိုာွ�မ� အကျော်ရအတ်�ွ်ကြ�ာ� ဆ�်စ်ပို်မ� ရှိကျော်န်းနိုိုင်း်မြခုင်း်��ို ထွည်််သူငွ်း်� စ်ဉ််�စ်ာ�
သူင်း််သူည််။  အစ်ို�ရအကျော်န်းမြ�င်း်် လှိုမူ�ာ�၏ ��န်း်�မာကျော်ရ��ိ ုဂျာရုစု်ို�် �ာ�ယွ်ကျော်န်းစ်ဉ်် �နု်း်ပိုစ်စည််� သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�သူည်် တ်စ််နိုိုင်း်င်းံ
လှိုံ�ု အတ်ိုင်း်�အတ်ာမြ�င်း်် ထွကိျော်ရာ�်စ်ာွ ဆ�်လှို�်လှိုည််ပိုတ််ကျော်စ်ရန်း် ကျော်န်းာ�်ထွပို် အာ�ထွတု််မ�မ�ာ� မြပို�လှိုပုို်ရန်း် စ်ဉ််�စ်ာ�သူင်း််သူည််။

အကျော်သူ�စ်တိ််အာ�မြ�င်း်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာ - ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာ ၂၀၂၀ တ်ငွ်း် မြပို�လှိုပုို်ခုဲက်ျော်သူာ ကျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�၏ ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�
၏ အဓိ�ိကျော်တ်�ွရှိခု��်မ�ာ�မာှ ကျော်အာ�်ပိုးအတ်ိုင်း်�မြ�စ််သူည််။
l စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမကှျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှို ၂၀၂၀ အတ်ွင်း်�စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယူသူည်််အခု�နိ်း်တ်ငွ်း် ၃၆ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ  စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�

မ�ာ� ပိုတိ််သူိမ်�ခုဲ်ရဖြိုးပို�ီ  ဧဖြိုးပို ီ- ကျော်မလှို ၂၀၂၀ တ်ငွ်း် မြပို�လှိုပုို်ကျော်သူာ ကျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�၏ ပိုထွမဆံု�စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၂၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မြခုင်း်�မ ှတ်ို�
မြမင်း််လှိုာခုဲက်ျော်ကြ�ာင်း်� အစ်ရီင်း်ခုံခုဲသ်ူည််။

l သူို�ကျော်သူာ် အမြပိုန်း်အလှိုှန်း်အာ�မြ�င်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၂၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် အမြပိုည်််အဝ လှိုည််ပိုတ််ကျော်န်းသူည််ဟ ုအစ်ရီင်း်ခုံသူည််် ဧဖြိုးပို-ီ
ကျော်မလှိုနိုငှ်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််လှိုှင်း် စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှို- ကျော်အာ�်တ်ိဘုဲာလှိုတ်ငွ်း် အဆိုပိုးရာခုိုင််းနို�န််း�သူည်် ၃၄ ရာခုိုင််းနို�န််း�အထွမိြမင်း်တ််�်ခ်ဲုသူည််။

l ၂၀၂၀ ကျော်မလှိုနိုငှ်း်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမ�ာ�အတ်ငွ်း်� ၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ခုန်း�်ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� လှိုံ�ုဝ �ငွ်း််လှိုစှ််မြခုင်း်� မရှိခုဲ်ပိုး။ ဤ
�ာလှိုအတ်ငွ်း်� �ငွ်း််လှိုစှ််ခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၄၀ ရာခုိငု်း်နို�န်း်�သူည်် အစ်ို�ရ၏ စ်စ််ကျော်ဆ�မ��ိုခုံယခူုဲက်ြ�ရပိုးသူည််။

l ကျော်�ာ�်သူည််မ�ာ�မရှမိြခုင်း်�နိုငှ်း်် လှိုံခုြုံခုံ�စ်တိ််ခု�ရမ�မြပိုဿန်းာမ�ာ�သူည်် ပိုံမုှန်း်လှိုည််ပိုတ််မြခုင်း်� မမြပို�နိုိုင်း်သူည်် ်အဓိ�ိ အကျော်ကြ�ာင်း်�ရင်း်� နိုှစ််ခုု
အမြ�စ်် ��န်း်ရှိသူည််။ စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုအထွ ိ�နု်း်ကြ�မ်� မြပိုတ််လှိုတ််မ�နိုငှ်း်် ကျော်င်းသွူာ�စ်�ီဆင်း်�မ� မြပိုဿန်းာမ�ာ�သူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ� ပိုံမုနှ်း်လှိုည််ပိုတ််နိုိုင်း်မြခုင်း်� မရှသိူည်် ်အကျော်ကြ�ာင်း်�မြပိုခု��် အကျော်န်းမြ�င်း် ်ကျော်တ်�ွရှိရမ� န်းည််�ပိုး�လှိုာသူည််။

l စ်စ််တ်မ်�ကျော်မြ�ဆိသုူ ူ သူံ�ုပိုံတု်စ််ပိုံနု်းီ�ပိုး�� လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ� ပိုံမုှန်း်အကျော်န်းအထွာ� အကျော်န်းမြ�င်း် ် မြပိုန်း်လှိုည််စ်တ်င်း်နိုိုင်း်ရန်း် အန်းည််�ဆံု� 
ကျော်မြခုာ�်လှိုခုန်း်�ကြ�ာမြမင်း်မ်ည််ဟ ုယံကုြ�ည််ကြ�သူည််။

l ကျော်ရာင်း်�အာ�ဝင်း်ကျော်င်း ွလှိုံ�ုဝမရှိဟ ုကျော်မြ�ကြ�ာ�သူ ူပိုမာဏ်သူည်် ဧဖြိုးပို ီ - ကျော်မ စ်စ််တ်မ်�၏ ၂၂ ရာနို�န်း်�မှ ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်� စ်�်တ်င်း်ဘဲာ - 
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှို အတ်�ွ် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�သူည််် အခု�နိ်း်တ်ွင်း် ၃၁ ရာခုိငု်း်နို�န်း်� အထွိ တ်ို�လှိုာခုဲသ်ူည််။

l ဟိုတ်ယ်၊ အခုန်း်�ဌားာ� လှိုပုို်င်းန်း်�နိုှင်း် ် သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� သူံ�ုပိုံနုိုှစ််ပိုံနု်းီ�ပိုး�သူည်် ကျော်ရာင်း်�အာ� 
ဝင်း်ကျော်င်း ွလှိုံု�ဝမရှိကျော်ကြ�ာင်း်� အစ်ရီင်း်ခုံခုဲဖ်ြိုးပို�ီ စ်ာ�န်းပို်ရ�ိာာနိုှင်း်် အကျော်��ာ်ယမ�ာထွတု််လှိုပုို်သူည််် လှိုပုို်င်းန်း်� ၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ထွိုသူို� ကျော်မြပိုာ
ကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််။

l စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ထွခိုို�်ခုံစ်ာ�ရမ�မာှ ပိုထွဝအီကျော်န်းအထွာ�အရ �ာွမြခုာ�မြခုင်း်�မ�ာ� ယခုအုခုး ပိုိုမိုရှိလှိုာသူည်် ် အကျော်လှို�ာ�်  
ဖြိုးမ�ိ�မြပိုဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�မြ�စ််ကျော်သူာ ရန်း်�နု်း်နိုှင်း် ်မနိုတကျော်လှို�တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ�ာ�မ ှစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ထွ�်ဝ�်ကျော်��ာ်မာှ ဝင်း်ကျော်င်းလွှိုံ�ုဝ
မရှိသူည််အ်ခု�နိ်း်တ်ငွ်း် ကျော်မြမာ�်ပိုိုင်း်�ကျော်တ်ာင်း်တ်န်း်�ကျော်ဒိသူ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�ရှိ  ၁၁ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူာ ကျော်ရာင်း်�အာ� 
ဝင်း်ကျော်င်းသွူုည် မြ�စ််ကျော်န်းကြ�ရသူည််။ ဤပိုထွဝ ီ အကျော်န်းအထွာ� ထွခိုို�် ခုံစ်ာ�ရမ� �ွဲမြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�မြခုင်း်�အတ်�ွ် မြ�စ််နိုိုင်း်ကျော်ခု�ရှကိျော်သူာ 
အကျော်ကြ�ာင်း်�မြပိုခု��် တ်စ််ခုမုာှ အိမ်တ်ငွ်း်သူာ ကျော်န်းခုိုင်း်�မြခုင်း်�နိုငှ်း်် Covid-19 နိုငှ်း််ဆ�်စ်ပို်ကျော်သူာ အမြခုာ�အစ်အီမံမ�ာ� မြ�စ််သူည််။

l ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ပိုထွမအကြီး�မိ်�ဲသ်ူို� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အမြမတ််အစ်နွ်း်�ရရှိမ�သူည်် တ်ညူ်ကီျော်သူာအဆင်း််တ်ငွ်း်ရှိကျော်န်းသူည််။ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�စ်စ််တ်မ်�၏ ထွ�်ဝ�်ကျော်��ာ်သူည်် အရုံ��နိုှင်း်် ရင်း်ဆိုင်း်ကျော်န်းရသူည််။ 

l စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် သူူတ်ို�၏အန်းာဂျာတ််�ို ပိုိုမိုကျော်တ်ာ�်ပိုနိုိုင်း်သူည််ဟ ုရု�မြမင်း်ကြ�သူည််။ ၃၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� Covid-19 သူည််
သူတူ်ို�၏ ရငှ်း်သူန်း်ရပို်တ်ည််ကျော်ရ��ို အနိုတရာယ်မရှိဟ ု ယံကုြ�ည််ကြ�သူည််။ ဧဖြိုးပိုလီှိုမကှျော်မလှိုအထွတိ်ငွ်း် ၁၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်��သူာ ထွိုသူို� 

အဓိိကတွေ့တ့ရိိှိချျက်မျာ�
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စ်ဉ််�စ်ာ�ခုဲ်ကြ�သူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�စ်သုူည်် လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ� အမြပိုည်််အဝ ရှိကျော်န်းဆဲမြ�စ််သူည််။ (၂၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း််
နို�ိင်း်�ယဉှ််လှိုှင်း် ၃၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) အဆိုပိုး အခု��်� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် Covid-19 အကျော်မြခုအကျော်န်းနိုငှ်း်် မည််သူို� လှိုို�်ကျော်လှို�ာည်ကီျော်ထွမွြ�စ််
ကျော်အာင်း် လှိုပုို်�ိုင်း်ရမည််�ိ ု ကျော်လှိုလ်ှိုာခုဲ်ဖြိုးပို�ီဖြိုးပိုဟီ ု ညွှနှ်း်�ဆိုသူည််။ Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� အကျော်မြမာ�်အမြမာ� အဖြိုးမဲတ်မ်�ပိုတိ််
ထွာ�ရသူည််် အကျော်ထွာ�်အထွာ� မရှကိျော်သူ�ပိုး။

l သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�နိုငှ်း်် သူိုကျော်လှိုာှင်း်ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�သူည်် ၎င်း်�တ်ို�ရှင်း်သူန်း် ရပို်တ်ည််ကျော်ရ�အတ်�ွ် အမြမင်း််ဆံ�ုအနိုတရာယ်နိုှင်း်် ရင်း်ဆိုင်း် ရ
ဖြိုးပို�ီ ၇၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� Covid-19 သူည်် အလှိုယ်အလှိုတ်် သူို�မဟတု်် မြမင်း််မာ�ကျော်သူာအနိုတရာယ်ရှသိူည််ဟ ု အစ်ရီင်း်ခုံကြ�သူည််။ 
အဝတ််အထွည််၊ အထွည််ခု��ပို်လှိုပုို်င်းန်း်�နိုှင်း်် ဟိုတ်ယ် အခုန်း်�ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�မ�ာ�၏ ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�အကျော်န်းမြ�င်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ��ိ ု
ဒိတု်ယိအနိုတရာယ် အမြမင်း််ဆံ�ု အမ��ိ�အစ်ာ�မ�ာ�အမြ�စ်် စ်ဉ််�စ်ာ�ကြ�သူည််။ (၅၉ ရာခုိငု်း်နို�န်း်�နိုှင်း်် ၅၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� အသူ�ီသူ�ီ) 

l ကျော်ယဘဲယု�အာ�မြ�င်း် ်ဝန်း်ထွမ်�အကျော်ရအတ်�ွ်မာှ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ မြမန်း်မာစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်��နိ်း်� (MBEI) စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယူ
ခု�နိ်း်မြ�စ််ကျော်သူာ၂၀၁၉ ခုုနိုှစ််၊ ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရလီှို ၂၀၂၀ နိုငှ်း်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာ - ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာ ၂၀၂၀ စ်စ််တ်မ်�မ�ာ� ကျော်�ာ�်ယခူု�နိ်း်အကြ�ာ� 
သူသိူသိူာသူာ��ဆင်း်�သူာွ�မြခုင်း်� မရှိခုဲ်ကျော်သူာ်လှိုည််� အခု��ိ� စ်�်မ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မာှ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ� သူသိူသိူာသူာ ကျော်လှိုှာခ်ု�ခုဲရ်သူည််။ 
စ်�်တ်င်း်ဘဲာ-ကျော်အာ�်တ်ိဘုဲာလှို စ်စ််တ်မ်�၏ ကျော်တ်�ွရှိခု��်မ�ာ�အရ ဟိုတ်ယ် အခုန်း်�ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�မ�ာ�နိုှင်း်် အထွည််အလှိုပိို်လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�တ်ငွ်း် ဝန်း်ထွမ်�ဦး�ကျော်ရသူည်် အမ�ာ�ဆံ�ု ��ဆင်း်�သူာွ�ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်�ာ်မြပိုသူည််။ MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�မစှ်၍ လှို�်�ာ�နိုငှ်း်် လှို�်လှိုီ
 လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�တ်ငွ်း် ဝန်း်ထွမ်� အကျော်ရအတ်�ွ် တ်ို�လှိုာသူည််။

l ၂၀၂၀ ဧဖြိုးပို ီ - ကျော်မလှိုနိုငှ်း်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာ - ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာစ်စ််တ်မ်�မ�ာ�အကြ�ာ� အမ��ိ�သူမ�ီ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�၏ ပို�မ်�မှအကျော်ရအတ်�ွ်
သူည်် ၁၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ��ဆင်း်�သူာွ�ဖြိုးပို�ီ၊ ရာထွ�ူမ ှ �ယ်ထွတု််ထွာ�ကျော်သူာ ဝန်း်ထွမ်�အာ�လှိုံ�ု၏ ကျော်လှို�ပိုံသုူံ�ုပိုံခုုန်း�်သူည်် ကျော်အာ�်ကျော်မြခု
ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ� မြ�စ််ကြ�သူည််။ သူို�ကျော်သူာ် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၅% သူာလှိုှင်း် အလှိုုပို်သူမာ�မ�ာ��ို ထွပို်မံ အလှိုပုို်ထွတု််ပိုစ််ရန်း် အစ်အီစ်ဉ််
ရှိခုဲ်သူည််။

l ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ပိုိုမိုမ�ာ�မြပိုာ�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ကျော်ခု��ကျော်င်းရွရှိနိုိုင်း်မ� လှိုမ်�ကျော်ကြ�ာင်း်�မ�ာ�သူည်် ရပို်တ်န်း�်သူွာ�ဖြိုးပို�ီ၊ ကျော်ခု��ကျော်င်းွ
 မရရှနိိုိုင်း်ကျော်ကြ�ာင်း်� သူတ်င်း်�ပိုိ�ုသူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� အကျော်ရအတ်�ွ်မာှ ဆ�်လှို�်တ်ို�ကျော်န်းသူည််။

l စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် အစ်ို�ရ၏ Covid-19 အကျော်ထွာ�်အပိုံ ် မဝူးဒိမ�ာ�မြ�စ််ကျော်သူာ အကျော်သူ�စ်ာ�နိုှင်း််အလှိုတ််စ်ာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� (SME)နိုှင်း်် အထွည််အလှိုပိို်နိုငှ်း်် ခုရ�ီသူာွ�လှိုုပို်င်းန်း်��မုပဏ်မီ�ာ�အတ်�ွ် အကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�၊ အခုနွ်း် ရ�်ကျော်ရ�့ဆိုင်း်�မ�
နိုငှ်း်် �င််း�လှိုတွ််ခုွင်း််မ�ာ� မဝူးဒိမ�ာ��ို ပိုိုမိုသူိရှိလှိုာကြ�သူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�စ်သုူည်် အကျော်ရ�ကျော်ပို် ကျော်င်းလွှိုံ�ုကျော်င်းရွင်း်� ကျော်ခု��ကျော်င်းွ
အစ်အီစ်ဉ််�ို သူတ်မိြပို�မကိြ�သူည််။ ယခုအုခု�နိ်း်အထွိ အခုွန်း် ရ�်ကျော်ရ�့ဆိုင်း်�မြခုင်း်�မ�ာ�နိုငှ်း်် �င်း်�လှိုတွ််ခုငွ်း််မ�ာ�သူည်် အစ်ို�ရ၏ အကျော်ရ�
ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�ထွ�် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု ပိုိုမိုအ���ိ�မြပို�သူည််။ သူို�ကျော်သူာ် လှိုှပို်စ်စ််ဓိးတ််အာ�ခု ကျော်လှို�ာက်ျော်ပို�မြခုင်း်�မလှှိုွဲ၍ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�၏ ၁၀ ရာခုိငု်း်နို�န်း်� ကျော်အာ�်သူာလှိုှင်း် အစ်ို�ရ အကျော်ထွာ�်အပိုံမ်�ာ�မ ှအ���ိ�ရှိခုဲ်သူည််။

l မမိတိ်ို�ကျော်န်းအမိ်မ ှ အလှိုုပို်လှိုုပို်�ိုင်း်ကျော်န်းကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�အခု��ိ�အစ်ာ�မာှ ဧဖြိုးပိုလီှို-ကျော်မလှိုတ်ငွ်း် ၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မှ  စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှို-
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုတ်ငွ်း် ၃၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူို� မြမင်း််တ်�်ခုဲသ်ူည််။ ထွို�မြပိုင်း် ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�နိုငှ်း်် ကျော်�ာ�်သူည််မ�ာ�၏ ခုနိုာာ�ိုယ်အပိုခူု�နိ်း်�ို
တ်ိုင်း်�တ်ာမြခုင်း်�၊ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�အာ� မမြ�စ််မကျော်န်း နိုှာကျော်ခုးင်း်�စ်ည််� တ်ပို်ခုိုင်း်�မြခုင်း်�တ်ိ�ု�ို လှိုပုို်င်းန်း်�ခုငွ်း်ကျော်ဘဲ��င်း်�မ� အကျော်လှိုအ်��င်း််မ�ာ� 
အကျော်န်းမြ�င်း် ်ပိုိုမို��ယ်မြပိုန်း်�စ်ာွ လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ခုဲသ်ူည််ဟ ုစ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�မလှှိုည််� အစ်ရီင်း်ခုံခုဲသ်ူည််။
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၁။ မိတ်ဆက်

COVID-19 �မာာ�ပို်ကျော်ရာဂျားကျော်ကြ�ာင်း်် �မာာတ်စ််ဝမှ်���ူစ်�်ပို�ံ�နိုှံ�
မ�သူည်် ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ်် တ်စ််ကျော်လှိုှာ�်လှိုံ�ု ဆ�်လှို�်မြ�စ််ပိုာွ�
လှို��်ရှသိူည််။ ဂျာွန်း်ကျော်ဟာ�်င်း်� တ်�ကသူိုလှို်၏ ကျော်�ာ်မြပိုခု��်အရ 
၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာ ၂၇ ရ�်ကျော်န်း�ထွ ိ �မာာတ်စ််ဝမှ်�
လှိုံ�ုရှိ လှိုကူျော်ပိုးင်း်� ၁.၁ သူန်း်�ကျော်��ာ်လှိုည််� ကျော်သူဆံ�ုခုဲဖ်ြိုးပို�ီ မြ�စ််ပိုးသူည််။
အမြခုာ�နိုိုင်း်င်းံမ�ာ�တ်ငွ်း် ကြုံ�ံ�ကျော်တ်�ွခုဲရ်သူည်််န်းည််�တ် ူ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံ
သူည််လှိုည််� ��န်း်�မာကျော်ရ�ဆိငု်း်ရာ ဆို����ိ�မ�ာ�မ ှ လှိုတွ််ကျော်မြမာ�်
နိုိုင်း်လှိုမိ််မည််။ သူို�ကျော်သူာ်လှိုည််� ၂၀၂၀မြပိုည်််နိုှစ််၊ ဧဖြိုးပို ီ - ကျော်မလှို
စ်စ််တ်မ်��ို ပိုထွမလှိုိ�င်း်�၏ အတ်ည််မြပို� �စူ်�်ပို�ံ�နိုှံမ�အန်းည််�င်းယ်
မြ�စ််ပိုာွ�မ�အဖြိုးပို�ီ ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊  ကြသူဂျာတု််လှိုတ်ငွ်း် အတ်ည််မြပို�
လှိုနူ်းာမ�ာ� အလှို�င်း်အမြမန်း် တ်ို�ပိုာွ�လှိုာခုဲ်ဖြိုးပို�ီ ရန်း်�ုန်း်တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူ
ကြီး��ီ၊ ပိုဲခု�ူတ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီနိုငှ်း်် ရခုိုင်း်မြပိုည််န်းယ်တ်ိ�ုမှာ အဆို�ရ�ာ�ဆံ�ု 
ထွခိုို�်မ�မ�ာ� မြ�စ််ခုဲပ်ိုးသူည််။ COVID-19 �မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျား 
အတ်ည််မြပို� လှိုနူ်းာအကျော်ရအတ်�ွ် ဆ�်စ်ပို်ကျော်သူဆံ�ုမ�မ�ာ�သူည်် 
၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ စ်�်တ်င်း်ဘဲာ ၁ ရ�်တ်ငွ်း် ၆ ဦး� မ ှ၂၀၂၀ မြပိုည််န်ိုစ်ှ်၊ 
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာ ၂၇ ရ�်တ်ငွ်း် ၁,၁၂၂ ဦး� ထွ ိကျော်ရာ�်ရှခိုဲ်ပိုးသူည််။   
(��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း််အာ��စ်ာ� ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း၊ ၂၀၂၀) အတ်ည််မြပို�
လှိုနူ်းာမ�ာ� မြပိုန်း်လှိုည်် ကျော်ပို်ကျော်ပိုး�်လှိုာဖြိုးပို�ီကျော်န်းာ�် နိုိုင်း်င်းံ၏ ကျော်န်းရာ
အနိုှံ�အမြပိုာ�တ်ငွ်း် သူာွ�လှိုာလှို�ပို်ရာှ�မ�မ�ာ��ို မြပိုန်း်လှိုည််�န်း�်သူတ််မ�
စ်တ်င်း်ခုဲပ်ိုးသူည််။ အထွ�ူသူမြ�င်း််ရန်း်�နု်း်နိုှင်း်် ရခုိုင်း်တ်ို�တ်ငွ်း် မြ�စ််
ပိုးသူည််။ (ပို�ူတ်ွဲ ၁ �ို ကြ�ည်််ပိုး)

�မာာလှိုံ�ုဆိုင်း်ရာ ��န်း်�မာကျော်ရ� အ��ပို်အတ်ည််�နိုငှ်း််အတ်ူ �မာာ်
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� အ��ပို်အတ်ည််� လှိုို�်ပိုးလှိုာပိုးသူည််။ ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုတ်ငွ်း် နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ ကျော်င်းကွျော်ကြ��ရန်း်ပိုံကုျော်င်းအွ�ွဲ� 
(IMF)မ ှ �မာာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ� အလှိုာ�အလှိုာသူည်် ယခုနုိုှစ််အ�နု်း်
တ်ငွ်း် ၄.၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ��ဆင်း်�လှိုမိ််မည််ဟ ု ခုန်း�်မှန်း်�ခုဲ်သူည််။
(IMF၂၀၂၀a) အလှိုာ�တ် ူအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း်လှိုည််� မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံ၏ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�သူည်် ၂၀၁၉ ခုနုိုှစ််တ်ငွ်း် ၆.၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််
လှိုှင်း် ၂.၀ ရာခုိငု်း်နို�န်း်�သူာ တ်ို�တ်�်မည််ဟ ုခုန်း�်မှန်း်�ခုဲ်သူည််။

၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ ဧဖြိုးပိုလီှိုမှကျော်မလှိုအထွ ိအာရကှျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်� (ကျော်�ာင်း်
ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�)မ ှ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံရှ ိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု �မာာ�်ပို်
ကျော်ရာဂျားနိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်၍ မည််သူို� ရင်း်ဆိုင်း်ကျော်မြ�ရငှ်း်�ခုဲရ်သူည််�ို 
စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်ပိုးသူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ် သူကုျော်တ်သူန်း
စ်စ််တ်မ်��ို မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံတ်ငွ်း် �မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျား အတ်ည််မြပို�ခုဲ်
သူည််် ပိုထွမလှိုိ�င်း်�၏ အထွတွ််အထွပိို်ဖြိုးပို�ီကျော်န်းာ�်တ်ငွ်း် မြပို�လှိုပုို်ခုဲ်
ပိုးသူည််။ စ်စ််တ်မ်�၏ ရလှိုဒိ်အရ အကျော်ရာင်း်�၊ အဝယ်နိုှင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
အမြမတ််အစ်နွ်း်�မ�ာ� သူသိူသိူာသူာ��ဆင်း်�သူာွ�မ��ို မြပိုသူခုဲဖ်ြိုးပို�ီ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ��ိလုှိုည််� ထွခိုို�်ခုဲ်
ပိုးသူည််။ (The Asia Foundation 2020) ၂၀၂၀မြပိုည်််နိုှစ််၊ 

စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုနိုငှ်း်် ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုတ်ငွ်း် အာရှကျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�
သူည်် ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် သူကုျော်တ်သူန်းစ်စ််တ်မ်��ို ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်
ပိုးသူည်် - ဤဒိုတ်ယိအကြီး�ိမ်တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် 
Covid-19 �မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျား ဒိတု်ယိလှို�ိင်း်��ို မည််သူို��ိုင်း်တ်ယွ်
ကျော်မြ�ရငှ်း်�ကျော်န်းကျော်ကြ�ာင်း်�နိုငှ်း်် ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယဖူြိုးပို�ီ 
ခု�နိ်း်မစှ်၍ ၎င်း်�တ်ို�၏ အကျော်မြခုအကျော်န်း မည််သူို� ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲသူာွ�သူည််�ို
ပိုိုမိုန်းာ�လှိုည််ရန်း်မြ�စ််ပိုးသူည််။  ဤသူကုျော်တ်သူန်း အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာသူည်် 
�မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျား မြ�စ််ပိုာွ�ကျော်န်းစ်ဉ််အတ်ွင်း်� မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ�နိုငှ်း်် Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ စ်မွ်�ကျော်ဆာင်း်ရည််၊ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�နိုငှ်း်် 
ကျော်င်းကွျော်ကြ��ရရှမိ�အကျော်ပို် မည််သူို� အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်ခုဲက်ျော်ကြ�ာင်း်� 
ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် စ်စ််တ်မ်�၏ ကျော်တ်�ွရှိခု��်မ�ာ��ို တ်င်း်မြပိုအပို်
ပိုးသူည််။ �မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျား မြ�စ််ပိုာွ�ကျော်န်းစ်ဉ််အတ်ွင်း်� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ� အစ်ို�ရ၏ ပိုံပ်ိုို�မ�၊ ကျော်ဘဲ��င်း်�မ�၊ လှိုံခုြုံခုံ�ကျော်ရ�
ဆိုင်း်ရာ �စိ်စနိုငှ်း်် အင်း်တ်ာန်း�်ဆိုင်း်ရာ အကျော်မြခုခုံအကျော်ဆာ�်အအံု
မ�ာ�နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်၍ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုိငု်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ သူကျော်ဘဲာထွာ�
အမြမင်း်မ�ာ��ိလုှိုည််� ကျော်�ာ်မြပိုထွာ�ပိုးသူည််။   

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကျော်ပို် Covid-19 �မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျား 
သူ�်ကျော်ရာ�်မ��ို ကျော်လှိုလ်ှိုာဆန်း်�စ်စ််ကျော်သူာ စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုလှိုံ�ု
သူည်် အာရှကျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�၏ မြမန်း်မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်�
�နိ်း်� (MBEI) အတ်�ွ် စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်သူည််် အခု��် 
အလှို�်မ�ာ�အကျော်ပို် အကျော်မြခုခုံထွာ�ပိုးသူည််။  စ်စ််တ်မ်� ကျော်မြ�ဆိသုူ ူ
မ�ာ�အာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း်အကျော်ပို် ၎င်း်�တ်ို�၏ ထွင်း်မြမင်း်ခု��်မ�ာ�
�ို ကျော်မ�မြမန်း်�ဖြိုးပို�ီ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံ၏ မြပိုည််န်းယ်၊ တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ�ာ�နိုငှ်း််
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�ရှိ အကျော်မြ�မ�ာ��ို နို�ိင်း်�ယဉှ််ကျော်လှိုလ်ှိုာထွာ�သူည််် 
စ်စ််တ်မ်�တ်စ််ခုမုြ�စ််ပိုးသူည််။ မြမန်း်မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ� ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်�
�နိ်း်� -၂၀၂၀ (MBEI) အတ်�ွ် စ်စ််တ်မ်��ို ၂၀၁၉ခုုနိုှစ််၊ 
နိုိုဝင်း်ဘဲာလှိုမ ှ၂၀၂၀မြပိုည်််နိုှစ််၊ ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရလီှို အကြ�ာ� မြပို�လှိုပုို်ခုဲ်
ပိုးသူည််။ (Malesky et al., ၂၀၂၀�ို ကြ�ည််ပိုး) မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�(MBEI)တွ်င်း် ထွည်််သူငွ်း်�တ်ိုင်း်�တ်ာသူည််် 
အစ်တိ််အပိုိုင်း်�မ�ာ�မြ�စ််ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ �န်းဦး�
�နု်း်��စ်ရတိ််၊ အကျော်မြခုခုံ အကျော်ဆာ�်အအံ ုအရည််အကျော်သူ�ွ၊ တ်ရာ�
ဥပိုကျော်ဒိစ်ို�မို�မ�၊  အစ်ို�ရ၏ ပိုငွ်း််လှိုင်း်�မြမင်း်သူာမ�၊ လှိုပုို်သူာ�ခုန်း�်ထွာ�
နိုိုင်း်မ�တ်ို�နိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်သူည််် သူကျော်ဘဲာထွာ�အမြမင်း်မ�ာ�လှိုည််� 
ပိုးဝင်း်ပိုးသူည််။ မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�နိုှင်း်် 
Covid-19 စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုသူည်် DaNa Facility မ ှ တ်ဆင်း်် UK 
Aidမ ှရန်း်ပိုံကုျော်င်း ွကျော်ထွာ�်ပိုံ�်ူည်ကီျော်ပို�ပိုးသူည််။
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၂။ သုုတွေ့တသုနနည််း�လမ်�

အထွ�်တ်ငွ်း်ကျော်�ာ်မြပိုခုဲသ်ူည်််အတ်ိုင်း်� Covid-19 သူည််မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံ
ရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကျော်ပို် မည််သူို� သူ�်ကျော်ရာ�်မ� ရှိ
ကျော်ကြ�ာင်း်� သူရိှိနိုိုင်း်ရန်း်  ဤဒိတု်ယိစ်စ်် တ်မ်�သူည်် မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
ဝန်း်���င်း်ညွှနွ်း်��နိ်း်� အတ်ွ�် မြပို�လှိုပုို်ခုဲက်ျော်သူာ ကြီး��ိတ်င်း်စ်စ််တ်မ်�
မ�ာ�အကျော်ပို် အကျော်မြခုခုံသူည််။ မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း်ညွှနွ်း်��နိ်း်� 
(MBEI) ဒိတု်ယိအကျော်ကြ�ာ ် စ်စ််တ်မ်� (နိုိုဝင်း်ဘဲာ ၇၊ ၂၀၁၉ နိုငှ်း်် 
၂၀၂၀၊ ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရ ီ ၂၃ ရ�်အကြ�ာ�မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််) နိုငှ်း််ပိုထွမ
လှို�ိင်း်� Covid-19 စ်စ််တ်မ်� (စ်စ််တ်မ်�မ�ာ�၏ အခု�နိ်း်ဇယာ��ို ပိုံ ု၁ 
တ်ငွ်း်ကြ�ည်််ပိုး) တ်ို�နိုှင်း်် အထွ�ူသူမြ�င်း််သူ�်ဆိုင်း်မ�သူည််။ ဒိတု်ယိ 
MBEI စ်စ််တ်မ်� (ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် MBEI 2020 ဟရုည််ညွှနှ်း်�)
သူည်် ဤကျော်လှိုလ်ှိုာမ�၏ န်းမနူ်းာကျော်ဘဲာင်း် နိုငှ်း််စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� 
နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်ကျော်သူာ ကျော်ယဘဲယု�နိုှင်း််င်းယ်စ်ာရင်း်�အခု��်အလှို�်
မ�ာ��ို ပိုံပ်ိုို�ကျော်ပို�သူည်််အမြပိုင်း် ဤကျော်လှိုလ်ှိုာမ�အတ်�ွ် ကျော်မ�ခုနွ်း်�
အခု��ိ��ို ကျော်ပို�ခုဲသ်ူည််။ MBEI 2020 ၏ရလှိုဒိ်အတ်�ွ် Malesky et 
al (MBEI-၂၀၂၀)�ိကုြ�ည်််ပိုး။  အဆိုပိုးစ်စ််တ်မ်�တ်ွင်း် မြပိုည််န်းယ်
နိုငှ်း််တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီအာ�လှိုံ�ုမ ှ ��ပိုန်း်�ကျော်ရ��ခု�ယ်ထွာ�ကျော်သူာဖြိုးမ�ိ�န်းယ် 
၈၉ ခုတု်ငွ်း်စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ကျော်ပိုးင်း်� ၅၆၀၅ �ိုကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််။ 
ဤစ်စ််တ်မ်�သူည်် နိုိုင်း်င်းံ၏အကျော်မြခုခုံစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ��ဏ္ဍ လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� 
(လှိုယ်ယာ၊ င်းး��မ်�လှိုပုို်င်းန်း်�၊ သူစ််ကျော်တ်ာနိုှင်း််သူတ်ု�တ်�ူကျော်�ာ်ကျော်ရ�)မှ
အပို နိုိုင်း်င်းံ၏ တ်ရာ�ဝင်း်လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အာ�လှိုံု��ို �ိုယ်စ်ာ�
မြပို�သူည််။ MBEI 2020 န်းမနူ်းာတ်ွင်း် ဝန်း်ထွမ်� ၄ ဦး� ထွ�်န်းည််�ကျော်သူာ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�သူစ််မ�ာ� ထွပို်မံ ထွည်််သူငွ်း်�မြခုင်း်� မမြပို�
ကျော်သူာ်လှိုည််�၊ အခု��ိ�မာှ MBEI စ်စ််တ်မ်� ပိုထွမအကြီး�မိ်တ်ငွ်း် ပိုးဝင်း်ခုဲ်
ကျော်သူာကျော်ကြ�ာင်း်် ဝန်း်ထွမ်�ကျော်လှို�ဦး�ထွ�် န်းည််�ကျော်သူာစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မာှန်းမူန်းာတ်ွင်း် ��န်း်ကျော်န်းခုဲသ်ူည််။ Covid-19 သူည်် 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အကျော်ပို်မည််သူိ�ု သူ�်ကျော်ရာ�်မ�ရှိကျော်ကြ�ာင်း်� 
ပိုထွမစ်စ််တ်မ်��ိုဧဖြိုးပို ီ ၂၈၊ ၂၀၂၀ မကှျော်မလှို ၁၀ ရ�်အကြ�ာ� 
တ်ယ်လှိုီ�နု်း်�မြ�င်း်် မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််။ ၎င်း်��ိဇုွန်း်လှို ၂၀၂၀ တ်ငွ်း်ပိုံနုိုှိပို်
ထွတု််ကျော်ဝခုဲဖ်ြိုးပို�ီ၊ ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် “ပိုထွမအကြီး�မိ်” အမြ�စ််
ရည််ညွှနှ်း်�ဖြိုးပို�ီ စ်ာရင်း်�အင်း်�ဇယာ�မ�ာ�အာ� အာရကှျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�� 
သူ�ီမြခုာ�စ် ီ ထွတု််ကျော်ဝခုဲသ်ူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�
သူည်် MBEI 2020 အတ်�ွ် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ထွာ�သူည််် စ်�ီပိုာွ� 
ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၅,၆၀၅ မစှ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� ၇၅၀�ို ��ပိုန်း်�ကျော်ရ��ခု�ယ်ခုဲ်
သူည််။ ၎င်း်�သူည်် MBEI 2020 မ ှ ရလှိုဒိ်အခု��ိ��ို Covid-19 
စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုနိုငှ်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််ရန်း် အကျော်မြခုအကျော်န်းမ�ာ�ရရှခိုဲ်သူည််။
 
ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာ၏ရည််ရ�ယ်ခု��် (“စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယမူ� ၂” ဟု
ရည််ညွှနှ်း်�သူည််)�ို အဓိ�ိထွာ�သူည််် ဒိတု်ယိ Covid-19 
စ်စ််တ်မ်��ို ၂၀၂၀၊ စ်�်တ်င်း်ဘဲာ ၂၈ မကှျော်အာ�်တ်ိုဘဲာ ၁၂ ရ�်
အကြ�ာ�မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််။ စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယမူ� ၁ တ်ငွ်း် အသူံု�မြပို�ခုဲ်
ကျော်သူာ န်းည််�လှိုမ်�မ�ာ�အတ်ိုင်း်�အသူံ�ုမြပို�ခုဲသ်ူည််။ တ်�န်း်  စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�

လှိုပုို်င်းန်း် ၇၅၀ အာ� တ်ယ်လှို�ီနု်း်�မြ�င်း်် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််။ 
အဆိုပိုး စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၇၅၀ အန်း�် ၅၇၇ ခုုသူည်် ပိုထွမ
တ်စ််ကြီး�မိ်တ်ငွ်း် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� 
မြ�စ််သူည််။ ��န်း် ၁၅၃ ခုုသူည်် MBEI  အတ်ွ�်ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�မ� 
၅၆၀၅ မကှျော်�ာ�်ယခူုဲ်သူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� မြ�စ််
ကျော်သူာ်လှိုည််� ပိုထွမဦး�ဆံု� Covid-19  စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် မပိုးဝင်း်ခုဲက်ျော်ပို။ 
စ်စ််တ်မ်� (၃) ခုစု်လှိုံ�ုတ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�အမြပိုာ� ပိုးဝင်း်
မြခုင်း်�သူည်် လှိုပုို်င်းန်း်� တ်သူူည််မ�ာ��ို အစ်�ုွဲ�၍ မတ်ညူ်ကီျော်သူာအခု�နိ်း်
အပိုိုင်း်�အမြခုာ�မ�ာ�မ ှကျော်လှိုလ်ှိုာမြခုင်း်� မြပို�လှိုပုို်ရန်း် အခုငွ်း််သူာခုဲ်သူည််။ 
အ�ယ်၍ ရလှိုဒိ်မ�ာ�အကျော်ကြ�ာင်း်��ိ ု မည််သူို�မှကျော်�ာ်မြပိုမြခုင်း်� မမြပို�
ထွာ�ပိုး� ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် ကျော်�ာ်မြပိုထွာ�သူည်် ် ရလှိုဒိ်အခု��်
လှို�်မ�ာ�သူည်် မတ်ညူ်ကီျော်သူာအခု�နိ်း် အပိုိုင်း်�မြခုာ�မ�ာ�မ ှ ကျော်လှိုလ်ှိုာ
မြခုင်း်�မြပို�လှိုပုို်သူည််် ကျော်ဒိတ်ာစ်ုမ ှ မြ�စ််ပိုးသူည််။ ဤကျော်ဒိတ်ာစ်သုူည်် 
မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််် စ်စ််တ်မ်� ၃ ခုစု်လှိုံ�ု သူို�မဟတု််၂ ခုတု်ငွ်း် ပိုးရှိကျော်သူာ 
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2020

Covid-19
စီးစီး်တိများ်� ၁

Covid-19
စီးစီး်တိများ်� ၂

ပး(ု၁) 

စာစာ်�မ်းဆော�ာ�်ယူဆူောသုာအချိ�နု်အပုုင််းအခြားချိားမ�ား

ကျော်မြ�ကြ�ာ�ခု��်မ�ာ�သူာ ပိုးဝင်း်ကျော်သူာကျော်ဒိတ်ာစ် ု မြ�စ််ပိုးသူည််။                
(ကျော်မ�ခုနွ်း်�အကျော်ပို်မတူ်ည််ပိုးသူည််။) တ်စ််န်းည််�ဆိုရကျော်သူာ် အ�ယ်
၍ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�တ်ခုသုူည်် ဆန်း်�စ်စ််ကျော်လှိုလ်ှိုာကျော်န်းသူည််် 
ကျော်မ�ခုနွ်း်�တ်စ််ခုုအတ်ွ�် အခု�နိ်း်�ာလှိုအာ�လှိုံု�အတ်�ွ် တ်နု်း�်မြပိုန်း်မ�
မရှိခုဲ်ပိုး� ထွိုကျော်မ�ခုနွ်း်�အတ်ွ�် ယင်း်�အခု��်အလှို�်အာ� လှိုံ�ုဝ
ပိုယ်���်လှိုိ�ု်သူည််။ ဆိုလှိုိုသူည််မာှ စ်စ််တ်မ်�မ�ာ�အကြ�ာ� 
ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမ�မ�ာ�သူည်် အခု�နိ်း်ကြ�ာလှိုာသူည််နိုငှ်း််တ်ဖြိုးပို�ိင်း်န်း�် 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုစု်၏ီ ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမ��ို ထွင်း်ဟပို်ကျော်စ်ဖြိုးပို�ီ    
၎င်း်� တ်ို�သူည်် စ်စ််တ်မ်�အလှိုို�်န်းမနူ်းာမ�ာ� ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမြခုင်း်�နိုငှ်း်် မ
သူ�်ဆိုင်း်ပိုး။ ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�မ ှ အသူစ််မြ�စ််သူည််် ကျော်မ�ခုနွ်း်�မ�ာ�

အမြပိုင်း် အခု��ိ�ကျော်သူာ အမြခုာ��စိ်စရပို်မ�ာ�အတ်�ွ် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်� စ်စု်ကုျော်ပိုးင်း်� ၇၅၀ ပိုးဝင်း်ကျော်သူာ ပိုံကုျော်သူအခု�နိ်း်မြ�တ််ပိုိုင်း်� န်းမူ
န်းာ�ို အသူံု�မြပို�ခုဲသ်ူည််။ ကျော်မ�ခုနွ်း်�တ်စ််ခုုခု�င်း်�စ်အီတ်ွ�် အကျော်သူ� 
စ်တိ်် ရလှိုဒိ်မ�ာ��ိ ု ကျော်လှိုလ်ှိုာမ�အတ်�ွ် သူ�ီမြခုာ�ထွတု််ကျော်ဝထွာ�
ကျော်သူာ  စ်ာရင်း်�အင်း်� ဇယာ�မ�ာ�တ်ငွ်း် ကျော်တ်�ွနိုိုင်း်သူည််။ ၎င်း်�တ်ငွ်း် 
ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာ သူရုပုို်ခုွဲကျော်ဒိတ်ာ(panel) နိုငှ်း်် ပိုံကုျော်သူ အခု�နိ်း်မြ�တ််ပိုိုင်း်�
န်းမနူ်းာ (cross-sectional data) နိုှစ််ခုလုှိုံ�ုအကျော်ပို် အကျော်မြခုခုံ ထွာ�
သူည််် ရလှိုဒိ်မ�ာ�မြ�စ််သူည််။ အကျော်သူ�စ်တိ််ရငှ်း်�လှိုင်း်� ခု��်�ို
ကျော်န်းာ�်ဆ�်တ်ွဲ ၃ တ်ငွ်း် ကျော်တ်�ွနိုိုင်း်သူည််။
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၃။ ရှိလဒ်

၃.၁။ အရေး��ရေး��ကဏ္ဍ

၂၀၂၀မြပိုည်််နိုှစ််၊ စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှို ၂၈ ရ�်ကျော်န်း�မ ှကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှို
 ၁၂ ရ�်အတ်ငွ်း်� အင်း်တ်ာဗ�း�စ်စ််တ်မ်� မြပို�လှိုပုို်ခု�နိ်း်တ်ွင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်� ၃၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် လှိုပုို်င်းန်း်�မြပိုန်း်လှိုည်် လှိုည််ပိုတ််ကျော်န်းဖြိုးပိုီ
မြ�စ််သူည််။ ၎င်း်�သူည်် ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�(ဧဖြိုးပိုလီှို ၂၈ ရ�်မ ှ
ကျော်မလှို ၁၀ ရ�်) တ်ငွ်း် ကျော်မြ�ကြ�ာ�ခုဲသ်ူည်််ရလှိုဒိ်မြ�စ််သူည််် ၂၄ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မတှ်ို�တ်�်လှိုာခုဲသ်ူည််။ ကျော်မြ�ဆိသုူ ူ၃၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် 
၎င်း်�တ်ို�၏ လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ� အတ်ိုင်း်�အတ်ာတ်စ််ခုထုွ ိကျော်လှိုှာခ်ု�
လှိုို�်ရကျော်ကြ�ာင်း်� ဥပိုမာ - စ်ာ�ကျော်သူာ�်ဆိုင်း်မ ှ ပိုးဆယ်စ်န်းစ််မြ�င်း်် 
ကျော်ရာင်း်�ခု�မြခုင်း်�၊ အလှိုပုို်သူမာ�မ�ာ�ကျော်န်းအမိ်မ ှ အလှိုုပို်လှိုုပို်�ိုင်း်မြခုင်း်� 
တ်ို�မြ�စ််သူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်� ကျော်�ာ�်ယခူု�နိ်း်
တ်ငွ်း် စ်စု်ကုျော်ပိုးင်း်�၏ ၄၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ရှိသူည််။ ကျော်မြ�ဆိသုူ ူအမ�ာ�စ် ု(၃၆
 ရာခုိုင်း်နို�န်း်�)  သူည်် ဧဖြိုးပို-ီကျော်မ Covid-19 စ်စ််တ်မ်� (၂၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�)
နိုငှ်း်် နို�ိင်း်�စ်ာလှိုှင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ပိုတိ််ထွာ�ရသူည််် 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ပိုိုမိုမ�ာ�လှိုာသူည််။ ၎င်း်�စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ပိုတိ််
ထွာ�ရသူည််မာှ ပို�မ်�မှအာ�မြ�င်း်် ၉၆ ရ�် (သူံု�လှိုကျော်��ာ်ခုန်း�်ရှိဖြိုးပို)ီ 
ဟသုူရိသူည််။

�ွဲမြပိုာ�မ�မ�ာ� ရှိကျော်န်းသူည််�ိုလှိုည််� ကျော်တ်�ွရသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�စ်မုာှ တ်စ််လှိုခုန်း�်ပိုိတ််ထွာ�ရကျော်သူာ်လှိုည််� အခု��ိ�မာှ 
Covid-19 ပိုထွမလှိုိ�င်း်��တ်ည််�� ပိုတိ််ထွာ�ရသူည််�ိကုျော်တ်�ွရ
သူည််။ ကျော်တ်ွ�ဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�အာ�လှိုံ�ု၏ ၉ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ခုန်း�်� ၂၀၂၀ကျော်မလှိုနိုငှ်း်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုအတ်ငွ်း်�တ်ငွ်း် 

�ငွ်း််လှိုစှ််မြခုင်း်� မရှိခုဲ်ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြပိုာကြ�ာ�ကြ�သူည််။ ၎င်း်�ကျော်တ်�ွရှိ
ခု��်သူည်် �မာာဘ်ဲဏ််အ�ွဲ�မ ှ မြပို�လှိုပုို်ကျော်သူာစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ� စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယမူြခုင်း်� ကျော်တ်�ွရှိခု��်နိုှင်း်် ဆင်း်တ်ူသူည််။ ၎င်း်�
တ်ငွ်း် ၆ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� မ ှ ၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�သူည်် ဇလူှိုိုင််းနိုငှ်း် ် ကြသူဂုျာတ််လှိုမ�ာ�တ်င်ွ်း ပိုတ်ိ်ထွာ�ရဆဲ မြ�စ််သူည််။   
(�မာာဘ်ဲဏ်် ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််)။ မတ််လှိုနိုငှ်း်် ဧဖြိုးပိုလီှိုတ်ို�တ်ငွ်း် 
Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် ပိုတိ််ထွာ�ခုဲ်ရကျော်သူာ လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ကျော်မလှို၊ 
ဇနွ်း်လှိုတ်ို�တ်ငွ်း် မြပိုန်း်လှိုည််�ငွ်း််လှိုစှ််နိုိုင်း်ခုဲသ်ူည််။ ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ 
ကျော်မလှိုနိုငှ်း်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုအတ်ငွ်း်� �ငွ်း််လှိုစှ််ခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်� ၄၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် မြပိုန်း်လှိုည််�ငွ်း််လှိုစှ််နိုိုင်း်ရန်း်အတ်�ွ် 
အစ်ို�ရ စ်စ််ကျော်ဆ�မ�ခုံယခူုဲရ်သူည််ဟ ုဆိုကြ�သူည််။

ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ်  Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� 
ပိုံမုှန်း်အတ်ိုင်း်� မလှိုည််ပိုတ််ရမြခုင်း်�အကျော်ကြ�ာင်း်�မ�ာ�မာှမာှ ပိုထွမ
အကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း််ယဉှ််လှိုှင်း် အန်းည််�င်းယ် အကျော်မြပိုာင်း်�အလှိုဲရှိ
သူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်� �ဲသ်ူို�ပိုင်း် Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် 
စ်ာ�သူံ�ုသူမူ�ာ� မရှိမြခုင်း်�နိုငှ်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း်မ�ာ�မ ှ ၎င်း်�တ်ို�
�ိုယ်တ်ိုင်း်နိုှင်း်် လှိုပုို်သူာ�မ�ာ�အနိုတရာယ် �င်း်�ရငှ်း်�ကျော်ရ�အတ်�ွ် 
ပိုတိ််ထွာ�ခုဲမ်ြခုင်း်�သူည်် ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�နိုှင်း်် 
တ်ညူ်ကီျော်သူာအခု��ိ� (၃၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�)မှ သူတူ်ို�၏လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု
ပိုတိ််ရန်း် အာဏ်ာပိုိုင်း်မ�ာ�မ ှ ညွှှန်း်ကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််ဟ ု ကျော်မြပိုာကြ�သူည််။ 
ဤအခု��ိ�သူည်် မနိုတကျော်လှို�တ်ိုင်း်�ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�၊ အပိုပူိုိုင်း်�ဇနု်း်နိုှင်း်် 

ပး ု(၂) 
စာစာ်�မ်းဆော�ာ�်ယူခူျိ�နု်�့င််စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ားလုည်း်ပ�်မု

ပိုံမုှန်း်အတ်ိုင်း်� လှိုည််ပိုတ််ကျော်န်းသူည််

လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ��ို ကျော်လှို�ာခ်ု�လှိုပုို်ကျော်ဆာင်းက်ျော်န်းသူည်် 

သူို�ကျော်သူာ် ကျော်�ာ�်သူည််မ�ာ�အတ်�ွ်သူာ �ငွ်း််သူည်် 

(အစ်ာ�အစ်ာ ပိုးဆယ် ဝယ်ယသူူမူ�ာ�အတ်�ွ်သူာ)

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�စ်မုာှ ပိုတိ််ထွာ�ဖြိုးပို�ီရှိ

ကျော်�ာ�်သူည််မ�ာ�အာ� အ�န်း�်အသူတ််မြ�င်း််သူာ ကျော်ရာင်း်�ခု�

သူည််။ (ကျော်န်းအမိ်မ ှအလှိုပုို်လှိုပုို်သူည််)

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်��ို ယာယပီိုတိ််ထွာ�သူည််။

လှိုံ�ုဝ ပိုတိ််ထွာ�သူည််။

စာစာ်�မ်း ၁

၃၄%

၂၅%
၆%

၃၅%

၂၄%

၃၇%

၁၂%

၂၇%

စာစာ်�မ်း ၂
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ပး ု(၃) 

စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ားပးမုနှ်အ�ုုင််းမလုည်း်ပ�်�သုည်း််အဆော��ာင််း�င််းမ�ား

မြမစ််ဝ�ွန်း်�ကျော်ပို်ကျော်ဒိသူမ�ာ�တ်ငွ်း် အမြမင်း််ဆံ�ုမြ�စ်် သူည််။ (ဤ
အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် ကျော်ရ�သူာ�ထွာ�ကျော်သူာ ပိုထွဝဝီင်း်န်းယ်ကျော်မြမမ�ာ�
စ်ာရင်း်��ို ကျော်န်းာ�်ဆ�်တ်ွဲ ၂ တ်ငွ်း်ရု�ပိုး) လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ�နိုှင်း်် 
ပိုတ််သူ�်ကျော်သူာ အမြခုာ�အကျော်ကြ�ာင်း်�အရင်း်�မ�ာ� �ို ကျော်မြပိုာဆိုမ� ပိုိုမို
န်းည််�ပိုးလှိုာသူည််။ ၎င်း်�တ်ို�တ်ငွ်း် ကျော်င်းကွျော်ကြ��စ်�ီဆင်း်�မ� မြပိုသူန်းာမ�ာ�၊ 
�နု်း်စ်ည််မြပိုတ််လှိုပို်မြခုင်း်�၊ အလှိုုပို်သူမာ�မ�ာ� အလှိုပုို်သူို�လှိုာရန်း် 
မြင်းင်း်�ဆန်း်မြခုင်း်�တ်ိ�ုပိုးဝင်း်သူည််။ အထွ�ူသူမြ�င်း်် စ်�်တ်င်း် ဘဲာမ ှ
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှို စ်စ််တ်မ်�တ်ွင်း် (ဧဖြိုးပိုမီကှျော်မလှိုတ်ငွ်း် ၄၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
နိုငှ်း်် နို�ိင်း်�စ်ာလှိုှင်း်) ၁၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ လှိုပုို်င်းန်း်� ပိုံမုှန်း်အတ်ိုင်း်� မ
လှိုည််ပိုတ််ရမြခုင်း်�မာှ �နု်း်စ်ည််မြပိုတ််လှိုတ််မ�ကျော်ကြ�ာင်း်် မြ�စ််ကျော်ကြ�ာင်း်�
သူရိှိရသူည််မာှ အာ�တ်�်စ်ရာမြ�စ််ပိုး သူည််။   

�မာာဘ်ဲဏ််၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�စ်စ််တ်မ်�� ကြသူဂျာတု််လှိုတ်ငွ်း် 
ကျော်င်းသွူာ�စ်�ီဆင်း်�မ�မြပိုသူန်းာနိုှင်း်် �နု်း်ကြ�မ်�မ�ာ� မြပိုတ််လှိုတ််မ� ကျော်လှို�ာ ်
��လှိုာကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်တ်�ွရသူည်် (�မာာဘ်ဲဏ်် ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််)။ 
သူို�ကျော်သူာ်လှိုည််� �မာာဘ်ဲဏ််၏ ကျော်န်းာ�်ဆံ�ုစ်စ််တ်မ်�သူည်် မြမန်း်မာ 
နိုိုင်း်င်းံတ်ငွ်း် Covid-19 ဒိတု်ယိလှို�ိင်း်�သူ�်ကျော်ရာ�်မ��ို အမြပိုည်််အဝ 
မကျော်�ာ်မြပိုနိုိငု်း်ခုဲပ်ိုး။ အသူာွ�အလှိုာ �န်း�်သူတ််ခု��်မ�ာ�နိုငှ်း်် ပိုတ်် 
သူ�်ကျော်သူာ ထွင်း်မြမင်း်ယဆူခု��်မ�ာ�မာှ �မာာဘ်ဲဏ််၏ ဒိတု်ယိ

အကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် ဆင်း်တ်ူသူည််။ ၈၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်တ်စ််ခုုနိုငှ်း်် တ်စ််ခုကုြ�ာ� အသူာွ�အလှိုာ
�န်း�်သူတ််မ� ၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ အသူာွ�အလှိုာ �န်း�် 
သူတ််မ�တ်ို�သူည်် အဓိိ� အခု�်အခုဲမြ�စ််ကျော်စ်သူည််ဟ ု အသူ�ီသူ�ီ
ကျော်မြ�ဆိကုြ�သူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် မတ်ညူ်ကီျော်သူာ 
မြပိုည််န်းယ်/တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီ အတ်ွင်း်�ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ��ို �န်း�်သူတ််
မြခုင်း်�ထွ�် တ်ညူ်ကီျော်သူာ မြပိုည််န်းယ်/တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�
အာ� �န်း�်သူတ််မြခုင်း်�အကျော်ပို် ပိုို၍ စ်ို�ရမိ်ပိုပူိုန်း်မ� ရှိကြ�သူည််။ 
လှိုပုို်င်းန်း်� ၅၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� (ဧဖြိုးပိုနီိုငှ်း််ကျော်မလှိုတ်ငွ်း် ၆၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း်် 
နို�ိင်း်�ယဥှ်လှိုှင်း်)သူာ ၎င်း်�တ်ို�ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်အတ်ွင်း်� အသူာွ�အလှိုာ�န်း�် 
သူတ််မ�မ�ာ��ို စ်ို�ရမိ်ပိုပူိုန်း်မ�ရှိသူည််။

Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� အန်းည််�င်းယ်သူာ ထွတု်် 
�နု်း်အသူစ််၊ ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�အသူစ််�ို စ်တ်င်း်လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်နိုိုင်း်မြခုင်း်�    
(သူို�) ၎င်း်�တ်ို�၏ အဓိ�ိကျော်စ်����ွ် ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲနိုိငု်း်ခုဲသ်ူည််။ ၅ ရာခုိုင်း်
 နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� (ယခုစု်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�
 အာ�လှိုံ�ု၏ ၁၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) သူည်် online platform �ို စ်တ်င်း်
အသူံု�မြပို�ကျော်န်းဖြိုးပို�ီ ၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� (ယခုု စ်စု် ု ကျော်ပိုးင်း်� ၅၁ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) 
သူည်် ကျော်င်းကွျော်ပို�ကျော်ခု�မ�မ�ာ��ို မိုဘဲိုင်း်��နု်း်�မြ�င်း်် လှို�်ခုံကျော်ဆာင်း်ရ��်

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80%70%

COVID-19  နိုငှ်း်် မသူ�်ဆိုင်း်ကျော်သူာ 
အမြခုာ�ကျော်သူာအကျော်ကြ�ာင်း်�မြပိုခု��်မ�ာ� 

COVID-19  နိုငှ်း််သူ�်ဆိုင်း်ကျော်သူာ အမြခုာ� အကျော်ကြ�ာင်း်�မြပိုခု��်မ�ာ�၊

ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�သူည်် အလှိုပုို်သူို�လှိုာရန်း် မြင်းင်း်�ဆန်း်ကျော်န်းကြ�သူည််

COVID-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် ကျော်�ာ�်သူည််မ�ာ� မရှ ိ ကျော်တ်ာမြခုင်း်� ၇၀%
၆၂%

COVID-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် ကျော်ထွာ�်ပိုံက်ျော်ရ� ပိုစ်စည််�မ�ာ�ရာှ�ပိုး�မြပိုတ််လှိုပို်မ� ၄၄%
၁၂%

လှို�်ရှအိလှိုပုို်သူမာ�မ�ာ��ို ထွနိ်း်�သူိမ်�ရန်း် ကျော်င်းလွှိုံကုျော်လှိုာ�်မ� မရှိပိုး ၄၇%
၁၈%

လှို�်ရှရိင်း်�နိုှီ�မြမှပို်နိုှံမ� အဆင်း််�ို ထွနိ်း်�သူိမ်�ရန်း်အတ်�ွ် 
ကျော်င်းကွျော်ကြ��လှိုံကုျော်လှိုာ�်မ� မရှိမြခုင်း်� (စ်�်ပိုစ်စည််�/အကျော်ဆာ�်အအံအုတ်�ွ်)

၅၀%
၁၇%

အာဏ်ာပိုိုင်း်မ�ာ�� �ွနို်ပုို်တ်ို� စ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်��ို 
COVID-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် ပိုတိ််သူိမ်�ရန်း် အမနိ်း�်ကျော်ပို�ခုဲ်သူည််

၃၉%
၃၅%

COVID-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် �ွနို်ုပို်နိုငှ်း်် �ွနို်ုပို်ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ� လှိုံခုြုံခုံ�မ�အတ်�ွ် 
စ်ို�ရမိ်သူည််

၇၄%
၅၅%

၂၂%
၁၀%

၃%
၄%

၂%
၀%

စာစာ်�မ်း ၁ စာစာ်�မ်း ၂
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၃.၂။ စီးး�ပွား���ရေး�� စီး�မ်ျား�ရေးဆ�င်�ည််းများ���

ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�
၏   ကျော်ရာင်း်�အာ�နိုငှ်း်် အမြမတ််အစ်နွ်း်�ရရှိမ��ို အကျော်ပို်ယံသူာ ကျော်�ာ်မြပို
နိုိုင်း်ခုဲပ်ိုးသူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း်မ ူ တ်ို�တ်�်လှိုာ
ကျော်သူာ အလှိုာ�အလှိုာ လှို�ာဏ်ာမ�ာ��ို အန်းည််�င်းယ် သူာ ကျော်တ်�ွရှိ
နိုိုင်း်ပိုးသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကျော်န်းမြ�င်း်် �ာလှိုကြ�ာရညှ််
လှိုာကျော်သူာ အကြ�ပို်အတ်ည််�နိုငှ်း်် ဒိတု်ယိလှို�ိင်း်�၏ အတ်ည််မြပို� လှိုနူ်းာ
မ�ာ�သူည်် ပိုထွမအကြီး�မိ်ထွ�် ပိုိုမို မ�ာ�မြပိုာ�လှိုာမ�တ်ို�ကျော်ကြ�ာင်း်် 
ပိုထွမအကြီး�မိ်ထွ�် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ရုနု်း်��န်း်
လှို�ပို်ရာှ�မ� ဆ�်လှို�် မြပို�လှိုပုို်ကြ�ရမည််ဟ ု ကျော်မှာ်လှိုင်း််ရပိုးသူည််။ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏   ကျော်ရာင်း်�အာ��ိုကြ�ည်််လှို�င်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အကျော်မြခုအကျော်န်းသူည်် အန်းည််�အ��ဉ််� ယိုယငွ်း်�သူာွ�
သူည််�ိုကျော်တ်�ွရှိရပိုးသူည််။ ဧဖြိုးပို ီကျော်မလှိုတ်ငွ်း် ၂၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ��ဆင်း်�
ခုဲ်ရာမ ှ ယခုအုခုး ၃၁ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�အထွိ ��ဆင်း်�ရပို်ဆိုင်း်�သူာွ�ခုဲ်ရ
ပိုးသူည််(ပိုံ ု၃ ရု�ပိုး)။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၂၃ ရာနို�န်း်�� သူူ
တ်ို�၏ကျော်ရာင်း်�အာ�မာှ  Covid-19 �ာလှို အကျော်မြခုအကျော်န်းအရ 
တ်ိုင်း်�မြပိုည်် ကျော်န်းရာအနိုှံ�န်းီ�ပိုး� �န်း�်သူတ််မ�မ�ာ� ကျော်မြ�ကျော်လှိုှာက်ျော်ပို�ခုဲ်
ကျော်သူာ ဇနွ်း်၊ ဇလူှိုိုင်း်လှိုမ�ာ� အတ်ွင်း်�တ်ငွ်း် ကျော်�ာင်း်�မနွ်း်ခုဲ်ကျော်ကြ�ာင်း်� 
ကျော်�ာ်မြပိုကျော်မြ�ဆိုကြ�ပိုးသူည််။ ယင်း်�တ်ို�အန်း�်မှ ၄၀ ရာနို�န်း်�� ယင်း်� 
�ာလှိုတ်ငွ်း် Covid-19 မမြ�စ််ခုင်း် မလူှိုအကျော်န်းအထွာ� သူို�မဟတု်် 
န်းဂျာိုထွ�် ကျော်��ာ်လှိုနွ်း်ခုဲ်ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ဆိုကြ�ပိုးသူည််။ 

ဟိုတ်ယ်အခုန်း်�င်းာှ�ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�နိုှင်း် ် ပိုတ််သူ�်ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၊ အထွည််အလှိုပိို်လှိုုပို်င်းန်း်�မ�ာ�၊ အဝတ််အစ်ာ�နိုငှ်း်် 
သူာ�ကျော်ရထွည်် ပိုစ်စည််�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မာှ အခု�်အခုဲအကြ�ပို်အ
တ်ည််�ဆံု�အကျော်န်းအထွာ� မြ�စ််ကျော်န်းဖြိုးပို�ီ ကျော်ရာင်း်�အာ�မာှ ၆၄ ရာနို�န်း်�၊ 
၅၉ ရာနို�န်း်�၊ ၅၄ ရာနို�န်း်� အသူ�ီသူ�ီ ��ဆင်း်�ခုဲက်ြ�ဖြိုးပို�ီ ယခုအုခုး လှိုံ�ု
ဝမကျော်ရာင်း်�ရကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ဆိကုြ�ပိုးသူည််။ တ်ဘဲ�်တ်ငွ်း် 
စ်ာ�ကျော်သူာ�်�နု်း်နိုှင်း်် အကျော်��ာ်ယမ�ာလှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၉ ရာနို�န်း်�
�သူာ မကျော်ရာင်း်�ရကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ဆိကုြ�ပိုးသူည််။ ထွို�အမြပိုင်း် စ်ာ� 
ကျော်သူာ�်�နု်း်နိုှင်း်် အကျော်��ာ်ယမ�ာ ထွတု််�ုန်း်လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၆၅ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� အန်းည််�ဆံု� ကျော်ရာင်း်�အာ�၏ ထွ�်ဝ�်အာ�ထွနိ်း်�
ထွာ�နိုိုင်း်ကျော်သူ�ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ဆိကုြ�ပိုးသူည််။ လှို�်လှိုလီှို�်�ာ� 
ကျော်ရာင်း်�၀ယ်ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မာှ  ဧဖြိုးပို၊ီ ကျော်မလှိုမ�ာ�နိုငှ်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််
ပိုး� လှိုံု�ဝရပို်တ်န်း�်ကျော်န်းပိုးသူည််။ သူို�ကျော်သူာ်လှိုည််�  စ်စ််တ်မ်� �ာလှို

 နိုစှ််ခု ုအတ်ွင်း်� အမြခုာ�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�တ်ငွ်း်မ ူသူသိူာ
ကျော်သူာ စ်ာရင်း်�အင်း်�ဆိငု်း်ရာ မြခုာ�န်းာ�မ� မကျော်တ်�ွရပိုး။ 

ယခု ုစ်�်တ်င်း်ဘဲာ-ကျော်အာ�်တ်ိဘုဲာ စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်
မ�ာ�၏ ��ာ�/မ မြ�စ််မ�သူည်် ကျော်ရာင်း်�အာ�အတ်�ွ် ရငှ်း်�လှိုင်း်�ကျော်သူာ
ဆ�်နိုယွ်မ� မရှိကျော်ကြ�ာင်း်�ကျော်တ်�ွရှိရပိုးသူည််။၁ အမ��ိ�သူမ�ီ လှိုပုို်င်းန်း်�
ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ ကျော်ရာင်း်�အာ�သူည်် ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမ� မရှိကျော်သူာ်လှိုည််�  
အမ��ိ�သူာ� လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�  ကျော်ရာင်း်�အာ� အခု��ိ�သူည်် အန်းည််�
အ��ဥ်�ကျော်ရာင်း်�ရကျော်သူာ (သူို�မဟတု််) လှိုံ�ုဝမ ကျော်ရာင်း်�ရကျော်သူာ
ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမ� မရှိခုဲ်ပိုး။ ရန်း်�နု်း်နိုှင်း်် မနိုတကျော်လှို�တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ထွ�်ဝ�်ကျော်��ာ်� အကျော်ရာင်း်�ရပို်တ်န်း�်ကျော်န်း
ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်�ာ်မြပိုကြ�ပိုးသူည််။  အကျော်ရ�ှဘဲ�် ကျော်တ်ာင်း်တ်န်း်�ကျော်ဒိသူ      
(ရမှ်�မြပိုည််န်းယ်၊ �ယာ�မြပိုည််န်းယ်)နိုငှ်း်် ကျော်မြမာ�်ဘဲ�် ကျော်တ်ာင်း်တ်န်း်�
ကျော်ဒိသူ (�ခု�င်း်မြပိုည််န်းယ်၊  ခု�င်း်� မြပိုည််န်းယ် အထွ�်ပိုိုင်း်�) တ်ို�မှ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၁၅ ရာနို�န်း်�နိုှင်း်် ၁၁ ရာနို�န်း်�တ်ို�မလှှိုည််� 
ယင်း်��ဲသ်ူို�ပိုင်း်ကျော်မြ�ဆိုကြ�ပိုးသူည််။  မနိုတကျော်လှို�တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ ဖြိုးမ�ိ�
ကျော်ပို် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၂၂ ရာနို�န်း်�� မလူှိုကျော်ရာင်း်�အာ�၏ 
အန်းည််�ဆံ�ု ထွ�်ဝ�်ခုန်း�်�ိုသူာ ထွနိ်း်�ထွာ�နိုိုင်း်ခုဲက်ျော်ကြ�ာင်း်�  ကျော်မြ�ဆို
ဖြိုးပို�ီ အကျော်ရ�ှဘဲ�်ကျော်တ်ာင်း်တ်န်း်�ကျော်ဒိသူရှ ိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ 
၅၉ ရာနို�န်း်��လှိုည််� အလှိုာ�တ် ူ ကျော်မြ�ဆိခုုဲ်ပိုးသူည််။ Covid-19 
ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် မနိုတကျော်လှို�တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ ဖြိုးမ�ိ�ကျော်ပို် 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�� ယင်း်��ဲသ်ူို� ကျော်ရာင်း်�အာ���ဆင်း်�မြခုင်း်� 
အကျော်မြခုအကျော်န်းမာှ အခု�်အခုဲအကြ�ပို်တ်ည််�ဆံ�ု အကျော်န်းအထွာ�
မြ�စ််ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ဆိခုုဲ်��ူပိုးသူည််။ ယခုအုကြီး�မိ်တ်ငွ်း် ပိုထွဝဧီရယိာ
အကျော်န်းအထွာ�အရ သူသိူသိူာသူာ �ာွမြခုာ�ကျော်န်းကျော်သူာ်လှိုည််� 
ရန်း်�ုန်း်တ်ိုင်း်� ဖြိုးမ�ိ�ကျော်ပို်ရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၊ မြမစ််ဝ�ွန်း်�ကျော်ပို်
ကျော်ဒိသူနိုှင်း်် ကျော်မြမလှိုတ််လှိုငွ်း်မြပိုင်း်ကျော်ဒိသူ (ပိုဲခု�ူတ်ိုင်း်�နိုငှ်း်် ဧရာဝတ်တီ်ိုင်း်�
မ ှ အခု��ိ�ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�)တ်ငွ်း်လှိုည််� ကျော်ရာင်း်�အာ���ဆင်း်�ခုဲပ်ိုးသူည််။ 
ထွပို်ဆင်း််ကျော်လှိုလ်ှိုာသူံ�ုသူပို်မ�မ�ာ�အရ ကျော်ရာင်း်�အာ���ဆင်း်�မ�သူည်် 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကျော်မြခုစ်ိ�ု်ရာ  ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�၏ Covid-19 
မြ�စ််ပိုာွ�မ�နို�န်း်�နိုှင်း််  တ်ို�်ရုို�် ဆ�်စ်ပို်မ� ရှိကျော်န်းကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်တ်�ွရှိရ
ပိုးသူည််။၂

စ်�ီပိုာွ� ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ အမြမတ််အစ်နွ်း်�ရရှိမ�တ်ငွ်း်လှိုည််� ပိုထွမ

ကျော်န်းသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း်မ�ာ�၏ လှိုပုို်င်းန်း်�မြပိုန်း်လှိုည်် 
လှိုည််ပိုတ််နိုိုင်း်မ�နိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်၍ ထွင်း်မြမင်း်ယဆူခု��်သူည်် 
Covid-19 ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�ကျော်လှိုာ�် အာ�ရစ်ရာမရှပိိုး။ ဧဖြိုးပိုီ
နိုငှ်း်် ကျော်မလှိုအတ်ငွ်း်�တ်ငွ်း် ၆၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာလှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ� 
သူည်် လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ��ို နိုှစ််လှိုအတ်ငွ်း်� မြပိုန်း်လှိုည်် စ်တ်င်း်နိုိုင်း်
လှိုမိ််မည််ဟ ု ယဆူခုဲ်ကြ�ကျော်သူာ်လှိုည််� စ်�်တ်င်း် ဘဲာလှိုတ်ငွ်း်မ ူ

လှိုပုို်င်းန်း်� ၃၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်��သူာ ယံကုြ�ည််ကြ�သူည််။ ဒိတု်ယိ
အကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၄၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာစ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�
� လှိုပုို်င်းန်း်�မြပိုန်း်စ်တ်င်း်ရန်း် ၃ လှို မ ှ၆ လှိုအထွ ိ ကြ�ာနိုိုင်း်သူည််ဟ ု
ကျော်မြပိုာကြ�ဖြိုးပို�ီ ၂၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ပိုံမုှန်း်အတ်ိုင်း်�လှိုည််ပိုတ််နိုိုင်း်ရန်း် ၆ 
လှိုထွ�်ပိုိုကြ�ာနိုိုင်း်သူည်် ဟ ုယဆူကြ�သူည််။ 
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အကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် မ�ာ�စ်ာွမ�ာွမြခုာ�လှိုပှိုး (ပိုံ ု ၅ �ိုကြ�ည််ပ်ိုး။)  
ဧဖြိုးပို ီကျော်မလှိုအတ်ငွ်း်� အမြမတ််��ဆင််း�မ� ၅၃ ရာနို�န်း်�မှ စ်�်တ်င်း်ဘဲာ
-ကျော်အာ�်တ်ိဘုဲာအတ်ွင်း်� အမြမတ််��ဆင်း်�မ�  ၅၆ ရာနို�န်း်�အထွိ 
တ်ို�ဖြိုးပို�ီယတု််ကျော်လှို�ာလ်ှိုာပိုးသူည််။ မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ� ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်�
�နိ်း်� စ်စ််တ်မ်� နိုိုဝင်း်ဘဲာ ၂၀၁၉မ ှ ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရ ီ ၂၀၂၀ �ာလှို
အတ်ွင်း်� အမြမတ်် ��ဆင်း်�မ� ၁၂ ရာနို�န်း်�ရှိခုဲ်ရာမ ှ ယင်း်�မာှသူိသူာ
စ်ာွ ယတု််ကျော်လှို�ာမ်�မြ�စ််ပိုးသူည််။ ယင်း်�မာှ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� 
အကျော်န်းမြ�င်း်် အကျော်�ာင်း်�ဆံ�ုရပို်တ်ည်် ရင်း်ဆိုင်း်မ� တ်စ််ခုအုကျော်န်းနိုငှ်း်် 
သူံ�ုသူပို်ရပိုးသူည််။   ဧဖြိုးပို ီကျော်မလှိုမ�ာ�အတ်ငွ်း်�� စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ကျော်မြ�
ဆိုသူမူ�ာ�၏ ၅၀ ရာနို�န်း်�� Covid-19 သူည်် ယင်း်�တ်ို� ရပို်တ်ည််မ�
အတ်�ွ် အကျော်တ်ာ်အသူင်း်် သူို�မဟတု်် ကြီး��ီမာ�ကျော်သူာ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ� 
မြ�စ််ကျော်ကြ�ာင်း်�ကျော်�ာ်မြပိုဖြိုးပို�ီ ၁၂ ရာနို�န်း်��သူာ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�ဟ ု မထွင်း်
ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ဆိကုြ�ပိုးသူည််။ စ်�်တ်င်း်ဘဲာ-ကျော်အာ�်တ်ိဘုဲာလှို
မ�ာ�အတ်ငွ်း်�� ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ကျော်မြ�ဆိသုူမူ�ာ�၏ 
၄၅ ရာနို�န်း်�� Covid-19 သူည်် ယင်း်�တ်ို�ရပို်တ်ည််မ�အတ်�ွ် 
အကျော်တ်ာ်အသူင်း်် သူို�မဟတု်် ကြီး��ီမာ�ကျော်သူာ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ� မြ�စ််ကျော်ကြ�ာင်း်�
ကျော်�ာ်မြပိုဖြိုးပို�ီ ၃၀ ရာနို�န်း်��သူာ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�ဟ ုမထွင်း်ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ဆို
ကြ�ပိုးသူည််။ 

၇၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�နိုငှ်း်် သူိုကျော်လှိုာှင်း်ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�� ၎င်း်�တ်ို�အကျော်န်း မြ�င်း်် အလှိုယ်အလှိုတ််သူို�မဟတု်် 

ကြီး��ီမာ�ကျော်သူာ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�ရှိကျော်န်းကျော်ကြ�ာင်း်� အစ်ရီင်း်ခုံခုဲသ်ူည််။ အထွည်် 
အလှိုပိို်လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၊ အဝတ်် အစ်ာ�နိုငှ်း်် သူာ�ကျော်ရထွည််ပိုစ်စည််�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�� ၅၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�၊ ဟိုတ်ယ်တ်ည််�ခုိုခုန်း်� ကျော်န်းရာ ထွိုင်း်
ခုင်း်�နိုငှ်း် ်ပိုတ််သူ�်ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၅၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
နိုငှ်း်် စ်ာ�ကျော်သူာ�်�နု်း်နိုှင်း်် အကျော်��ာ်ယမ�ာ လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၄၈ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�တ်ို�� အလှိုယ်အလှိုတ်် သူို�မဟတု်် ကြီး��ီမာ�ကျော်သူာ 
စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�ရှိကျော်န်းကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်�ာ်မြပိုခုဲသ်ူည််။ အမြခုာ�တ်စ််��်တ်ငွ်း် 
စ်ာ�ကျော်သူာ�်�နု်း်နိုှင်း်် အကျော်��ာ်ယမ�ာ လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၃၄ ရာခုိုင်း် 
နို�န်း်��အလှိုယ်အလှိုတ်် သူို�မဟတု်် ကြီး��ီမာ�ကျော်သူာ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�ရှိကျော်န်း
ကျော်ကြ�ာင်း်�ကျော်�ာ်မြပိုဖြိုးပို�ီ ၃၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်��မ ူ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ� လှိုံ�ုဝမရှိ
ကျော်ကြ�ာင်း်�  ကျော်မြ�ဆိကုြ�ပိုးသူည််။ လှို�်လှိုစီ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�နိုငှ်း််
လှို�်�ာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၃၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�မြမင်း််
မာ�ကျော်ကြ�ာင်း်�နိုငှ်း်် အတ်န်း်အသူင်း််စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�ရှိကျော်ကြ�ာင်း်� အစ်ရီင်း်ခုံကြ�
ဖြိုးပို�ီ ၃၆ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ��ိုမကျော်တ်�ွရကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ကြ�ာ�ကြ�
သူည််။ ရလှိုဒိ်မ�ာ�အရ အမ��ိ�သူာ�လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ ၅၄ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း်် အမ��ိ�သူမ�ီ လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ ၄၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
တ်ို��အလှိုယ်အလှိုတ်် သူို�မဟတု်် ကြီး��ီမာ�ကျော်သူာ စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ� ရှိကျော်န်း
ကျော်ကြ�ာင်း်� တ်ံ�ုမြပိုန်း်ကျော်မြ�ဆိုကြ�ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်တ်�ွရှိရသူည််။ ဤသူို�မြ�စ််ရ
မြခုင်း်�မာှ အမ�ာ�အာ�မြ�င်း်် အမ��ိ�သူာ�နိုငှ်း်် အမ��ိ�သူမ�ီပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�
လှိုပုို်�ိုင်း်ကျော်လှိုရ်ှိကျော်သူာ စ်�်မ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကြ�ာ� အ���ိ�သူ�် 
ကျော်ရာ�်မ��ွဲမြပိုာ�မ�မ�ာ�၊ အမ��ိ�သူာ�ပိုိုင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�� 

ပး(ု၄) 

�ုုဗစာ်-၁၉ ဆော��ာင််ဆ်ော�ာင််းအားမ�ား ဆောခြားပာင််းလု�ခြားချိင််း

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

၁%
၀%

၆%
၄%

၃%
၃%

၁၅%
၁၂%

၂၆%
၂၄%

၁၉%

၇%

၁၉%

၈%

၂၂%
၃၁%

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်�

ကျော်ရာင်း်�အာ�မ�ာ�တ်ို�လှိုာခုဲသ်ူည််။

ကျော်ရာင်း်�အာ�မ�ာ�ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမြခုင်း်�မရှပိိုး။

ကျော်ရာင်း်�အာ�မ�ာ�သူည််ဆယ်ပိုံတု်စ််ပိုံခုုန်း�်အထွိ��သူာွ�သူည််။
(၅%-၁၀%)

ကျော်ရာင်း်�အာ�မ�ာ�သူည််ကျော်လှို�ပိုံတု်စ််ပိုံခုုန်း�်အထွိ��ဆင်း်�သူာွ�သူည််။ 
(၁၁% - ၄၀%)

ကျော်ရာင်း်�အာ�ထွ�်ဝ�်ခုန်း�်��ဆင်း်�သူာွ�သူည််။ (၄၁% - ၆၀%)

ကျော်ရာင်း်�အာ�သူည််ကျော်လှို�ပိုံသုူံ�ုပိုံခုုန်း�်ထွိ��ဆင်း်�သူာွ�သူည််။ (၆၁% - ၈၅%)

ကျော်ရာင်း်�အာ�သူည််ကျော်လှို�ပိုံသုူံ�ုပိုံကုျော်��ာ်ထွ�ိ�ဆင်း်�သူာွ�သူည််။ ( ၈၆% - ၉၉%)

ကျော်ရာင်း်�အာ�လှိုံ�ုဝ��ဆင်း်�သူာွ�သူည််။ (၁၀၀%)

စာစာ်�မ်း ၁ စာစာ်�မ်း ၂
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ပိုိုမိုမ�ာ�မြပိုာ�ကျော်သူာ ပိုထွဝအီကျော်န်းအထွာ� သူို�မဟတု်် Covid-19 
�ာလှို အမိ်တ်ငွ်း်ကျော်န်းကြ�ရန်း်အမနိ်း�်မ�ာ�နိုှင်း်် ရင်း်ဆိုင်း်ကျော်န်းရမြခုင်း်� သူို� 
မဟတု်် အမ��ိ�သူမ�ီပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�အ�ို� စ်နွ်း�်စ်ာ�ရမြခုင်း်�အာ�နိုစှ််သူ�်မ�
မ�ာ� စ်သူည်််အခု��်မ�ာ�ကျော်ကြ�ာင်း်် မြ�စ််နိုိုင်း်သူည််။၃ ပိုထွဝအီကျော်န်း အ
ထွာ�အရနိုငှ်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အရ ရန်း်�နု်း်နိုှင်း််ကျော်မြမလှိုတ််
ကျော်ဒိသူမ�ာ�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၅၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း်် ၅၇ ရာနို�န်း်�
သူည်် အလှိုယ်အလှိုတ််နိုငှ်း်် မြမင်း််မာ�ကျော်သူာသူ�်ကျော်ရာ�်မ�ရှိ
ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်တ်�ွရပိုးသူည််၊ မြမစ််ဝ�ွန်း်�ကျော်ပို်ကျော်ဒိသူရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�� ယင်း်�သူို�ကျော်သူာ စ်နွ်း�်စ်ာ�ရမ�မ�ာ�၏ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�၏ 

၁၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူာ ကျော်မြ�ဆိသုူည််�ိုကျော်တ်�ွရသူမြ�င်း်် အန်းည််�ဆံ�ုမြ�စ််
ကျော်န်းပိုးသူည််။

ကျော်င်းသွူာ�စ်�ီဆင်း်�မ� မြပိုသူန်းာမ�ာ�နိုှင်း်် ရင်း်ဆိုင်း်ရမည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�အခု��ိ�မာှ ၆၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည််။ လှိုာမည်််င်းး�လှို
တ်ငွ်း် ဆ�်လှို�်ရငှ်း်သူန်း်ရန်း် လှိုိုအပို်ကျော်သူာ အန်းိမ််ဆံ�ုကျော်င်းကွျော်ကြ��စ်�ီ
ဆင်း်�မ�ပိုမာဏ်မာှခုန်း�်မှန်း်�ကျော်မြခုအာ�မြ�င်း််��ပို် ၁၇ ဒိသူမ ၃ သူန်း်�မ ှ
၂၂.၃ သူန်း်�အတ်ွင်း်�မြ�စ််သူည််။ အကျော်ကြ�ာင်း်�မာှပိုထွမအကြီး�မိ်
စ်စ််တ်မ်� ကျော်�ာ�်ယစူ်ဉ််�ပိုင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည််

ပး ု(၅) 

ခြားမန်မာစ်ားီပာ့းဆော�းဝန်း��င်် ညွှနှ်�နု်းစာစာ်�မ်း ဆော�ာ�်ယူခူျိ�နု်နှှင်် ် �ုုဗစာ်-၁၉ စာစာ်�မ်းဆော�ာ�်ယူခူျိ�နု်�့င်် 

စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ားအခြားမ�်��ှနုှုုင််မ�ုုုနှုုင််းယူဥှ််ဆောလုလ်ုာခြားချိင််း
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20%

40%

60%

ကြီး��ီမာ�ကျော်သူာ 
ဆံ�ုရုံ��မ�

န်းည််�ပိုး�သူည််် 
ဆံ�ုရုံ��မ�မ�ာ�

မရုံ��မမြမတ်် 
အကျော်မြခုအကျော်န်း

MBEI 2020 နိုိ�င်း်�ယဥှ်န်းမနူ်းာအုပို်စ် ု

စ်စ််တ်မ်� ၁ မ ှနို�ိင်း်�ယဥှ် န်းမနူ်းာအုပို်စ် ု

စ်စ််တ်မ်� ၂ မ ှနို�ိင်း်�ယဥှ်န်းမနူ်းာအုပို်စ်ု

န်းည််�ပိုး�သူည််် 
အမြမတ််အစ်နွ်း်�မ�ာ�

ကြီး��ီမာ�သူည််် 
အမြမတ််အစ်နွ်း်�မ�ာ�

စ်�ီ
ပိုာွ

�ကျော်
ရ�

လှို
ပို်င်း

န်း်�
မ�

ာ�
 

ရာ
ခုိုင်း

်နို�န်း
်�

၃%
၉%

၂၇%၂၅%
၃၁%

၂၄% ၂၀%

၀%

၂၇% ၂၅% ၂၂%

၀%

၃၁%

၅၅%

၂%

ပး ု(၆) 
�ုုဗစာ်-၁၉ ဆော��ာင််် စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ား��်လု�်�ပ်�ည်း်�န် အနှတ�ာယူ်�ှု/မ�ှအုဆောပ် 
လုပု်င်န်း�ငှ််မ�ား၏ထင််ခြားမင််ချိ��်

စ်စ််တ်မ်� ၁ မနှို�ိင်း်�ယဥှ် န်းမူန်းာအုပို်စ်ု စ်စ််တ်မ်� ၂ မနှို�ိင်း်�ယဥှ် န်းမနူ်းာအုပို်စ်ု

လှိုံ�ု၀ အနိုတရာယ်မရှိပိုး

အန်းည််�င်းယ်ရှိပိုးသူည််

အလှိုယ်အလှိုတ််အဆင်း််ရှိသူည််

အလှိုနွ်း်ရှိသူည််
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စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်�



14

ကျော်ရာဂျား�ပို်ကျော်ဘဲ��ို လှို�င်း်မြမန်း်စ်ာွ ကျော်��ာ်လှိုာှ�နိုိုင်း်မည််ဟကုျော်မှာ်လှိုင်း်် 
ထွာ�ကျော်သူာကျော်ကြ�ာင်း််မြ�စ််သူည််။

ကျော်ရာင်း်�အာ�နိုှင်း််အမြမတ််အစ်ွန်း်��ိန်း်�ဂျာဏ်န်း်�မ�ာ�သူည််ဆို�ရ�ာ�ကျော်န်း
ကျော်သူာ်လှိုည််� ရငှ်း်သူန်း်ရပို်တ်ည််ကျော်ရ� အခုွင်း််အလှိုမ်�မ�ာ�နိုှင်း်် ပိုတ်် 
သူ�်၍ အကျော်�ာင်း်�မြမင်း်မ�မ�ာ� တ်ို�ပိုာွ�လှိုာမြခုင်း်�� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�

လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် “ကျော်န်းထွိုင်း်မ�ပိုံစု်ံအသူစ််” နိုငှ်း််လှိုို�်ကျော်လှို�ာည်ကီျော်ထွွ
မြ�စ််ကျော်အာင်း် ကျော်လှိုလ်ှိုာသူင်း်ယရူန်း်မြ�စ််ပိုးသူည််။ စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ဧဖြိုးပိုီ
ကျော်မလှိုအတ်ငွ်း်� တ်င်း်မြပိုခုဲက်ျော်သူာ ကျော်င်းကွျော်ကြ��စ်�ီဆင်း်�မ�မြပိုသူန်းာမ�ာ�
အလှိုာ�အလှိုာကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�မ ှဆုတ််ခုွာသူာွ�ရကျော်သူာလှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ� အခု��ိ�အစ်ာ��ိုလှိုည််� ကျော်�ာ်မြပိုမထွာ�ပိုး။

၃.၃ အရေးခြ��ံအရေးဆ�က်အအုံ

Covid-19 ပိုထွမလှိုိ�င်း်�အစ်တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ခု��်
အကျော်ပို်�န်း�်သူတ််ခု��်မ�ာ�နိုငှ်း်် ဆ�်စ်ပို်၍ လှိုှပို်စ်စ််မ�ီရရှမိ�၊ ကျော်ရရ
ရှိမ�နိုှင်း်် အင်း်တ်ာန်း�်�ဲသ်ူို�ကျော်သူာ အဓိ�ိဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�မ�ာ� ယိုယငွ်း်�
နိုိုင်း်သူည််ဟ ုစ်ို�ရမိ်မ�မ�ာ� ရှိခုဲ်ကြ�သူည််။ ထွို�ကျော်ကြ�ာင်း်် ပိုထွမအကြီး�မိ်
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း်မ�ာ��ိ ုကျော်�ာ်မြပိုပိုးဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�
မ�ာ�၏ အရည််အကျော်သူ�ွအကျော်ပို် ထွင်း်မြမင်း်ယဆူခု��်မ�ာ��ို ကျော်မ�မြမန်း်�
ခုဲ်ဖြိုးပို�ီ ၂၀၂၀မြပိုည်််နိုှစ်် မြမန်း်မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�နိုှင်း််
နို�ိင်း်�ယဥှ်ခုဲ်သူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် လှိုှပို်စ်စ််မ�ီရရှမိ�၊ 

ကျော်ရရရှမိ�နိုှင်း််တ်ယ်လှို�ီနု်း်� ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�လှိုုပို်င်းန်း်�မ�ာ�တ်ငွ်း် ခု��ိ�ယငွ်း်�
ခု��်မ�ာ�မကျော်တ်�ွရသူည်််အတ်�ွ် ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် 
ထွည်််သူငွ်း်� ကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲမ်ြခုင်း်�မရှပိိုး။ အင်း်တ်ာန်း�် ရရှိမ�နိုငှ်း်် 
ပိုတ််သူ�်၍ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း်မ�ာ�� ၂၀၂၀မြပိုည်််နိုှစ်် မြမန်း်မာ်
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�နိုှင်း်် နို�ိင်း်�ယဥှ်လှိုှင်း် အလှိုနွ်း်
ကျော်�ာင်း်�မနွ်း်လှိုာသူည််၊ အလှိုနွ်း်ဆို�လှိုာသူည်် စ်သူည််မြ�င်း်က်ျော်မြ�ဆို
ကြ�သူည််။ ကျော်န်းအမိ်မအှလှိုုပို်လှိုပုို်မြခုင်း်� နိုငှ်း်် အာ�လှိုပို်ခု�နိ်း်မ�ာ�တ်ွင်း် 
အင်း်တ်ာန်း�်ပိုိုမို အသူံု�မြပို�လှိုာ ကြ�မြခုင်း်�တ်ိ�ုကျော်ကြ�ာင်း်် အင်း်တ်ာန်း�်

ပး ု(၇) 
�ုုဗစာ်-၁၉ဆော��ာင််် စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ား လုပု်င်န်းအမ��ုးအစာားနှငှ််် ပထဝဝီင််ဆောန�ာ�ာ့ခြားချိားမအုလုုု�် 
အနှတ�ာယူ်ခြားဖွဲ့စာ်နှုငု််ဆောခြားချိ

လှိုံ�ု၀ အနိုတရာယ်မရှိပိုး အန်းည််�င်းယ်ရှိပိုးသူည်် အလှိုယ်အလှိုတ််အဆင်း််ရှိသူည်် အလှိုနွ်း်ရှိသူည််

0% 20% 40% 60% 80% 100%

�နု်း်ထွုတ််လှိုပုို်မ�            ၃၀%             ၂၇%         ၂၅%              ၁၈%

လှို�်လှိုလီှို�်�ာ�၊ ဆိုင်း်�ယ်/ကျော်မာ် ကျော်တ်ာ်�ာ�မြပို�မြပိုင်း်မြခုင်း်�လှိုပုို်င်းန်း်�                ၃၆%               ၂၄%         ၂၃%              ၁၇%

သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�နိုငှ်း်် သူိုကျော်လှိုာှင်း်ရုံလုှိုုပို်င်းန်း်�  ၈%       ၁၇%         ၃၃%                  ၄၂%

တ်ည််�ခုိုခုန်း်�၊ဟိုတ်ယ်လှိုုပို်င်းန်း်� ၄%        ၄၂%                           ၂၂%       ၃၂%

အစ်ာ�အကျော်သူာ�်နိုငှ်း််အကျော်��ာ်ယမ�ာ ကျော်ရာင်း်�ခု�မြခုင်း်�လှိုပုို်င်းန်း်�            ၂၉%        ၂၂%                ၂၁%           ၂၇%

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်�

မြမစ််ဝ�ွန်း်�ကျော်ပို်ကျော်ဒိသူ                      ၅၂%                                    ၂၉%      ၆%    ၁၃%

အကျော်ရ�ှဘဲ�်ကျော်တ်ာင်း်�နု်း်�ကျော်ဒိသူ              ၃၄%             ၂၈%      ၁၈%          ၂၁%

�မ်�ရုိ�ုတ်န်း်�ကျော်ဒိသူ            ၃၀%        ၂၆%                    ၂၇%           ၁၈%

ကျော်မြမလှိုတ််လှိုငွ်း်မြပိုင်း်ကျော်ဒိသူ         ၂၇%               ၁၆%       ၃၀%                    ၂၈%

မနိုတကျော်လှို�စ်ည််ပိုင်း်သူာယာန်းယ်န်းမတိ််                  ၄၀%                    ၂၆%       ၈%        ၂၆%

အပိုပူိုိုင်း်�ကျော်ဒိသူ         ၂၄%                    ၂၈%                ၂၅%         ၂၃%

ကျော်န်းမြပိုည််ကျော်တ်ာ်စ်ည််ပိုင်း်သူာယာန်းယ်န်းမတိ််             ၃၅%               ၂၇%             ၂၉%   ၉%

ကျော်မြမာ�်ဘဲ�်ကျော်တ်ာင်း်တ်န်း်�ကျော်ဒိသူ       ၂၁%                    ၃၅%                     ၂၈%            ၁၆%

ရန်း်�နု်း်စ်ည််ပိုင်း်သူာယာန်းယ်န်းမတိ််      ၁၇%             ၂၅%        ၃၀%                    ၂၉%
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ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�လှိုိုအပို်ခု��် မြမင်း််မာ�လှိုာသူည််။ အင်း်တ်ာန်း�်
ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�နိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်၍ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ အယူ
အဆ�ွဲမြပိုာ�ရမြခုင်း်�မာှ �ပို်ကျော်ရာဂျားမြ�စ််ပိုာွ�ကျော်န်းသူည််် �ာလှို
အတ်ွင်း်� အင်း်တ်ာန်း�်အရည််အကျော်သူ�ွ�ို ပိုို၍အာရုံစု်ို�်လှိုာမြခုင်း်�
ကျော်ကြ�ာင်း််မြ�စ််သူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏အမြမင်း်သူည်် ၂၀၂၀မြပိုည်််နိုှစ်် မြမန်း်မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�
ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်��နိ်း်�နိုှင်း်် ပိုို၍ဆင်း်တ်သူူည််။ နိုိုဝင်း်ဘဲာ ၂၀၁၉မ ှ
ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရ ီ၂၀၂၀ အတ်ွင်း်�ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်ကျော်သူာ မြမန်း်မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�
ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်��နိ်း်� စ်စ််တ်မ်�တ်ွင်း် ကျော်မြ�ဆိသုူ ူ ၇၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� 
အင်း်တ်ာန်း�်အရည််အကျော်သူ�ွ ကျော်�ာင်း်�မနွ်း်သူည်် (သူို�) အလှိုနွ်း်
ကျော်�ာင်း်�မနွ်း်သူည််ဟ ုကျော်မြ�ဆိကုြ�သူည််။ ဧဖြိုးပိုနီိုငှ်း််ကျော်မလှိုတ်ငွ်း် ကျော်�ာ�်

 ယခူုဲ်ကျော်သူာ Covid-19 ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၆၁ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
 အထွိ��ဆင်း်�လှိုာဖြိုးပို�ီ ယခုုစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၆၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� မြပိုန်း်လှိုည််
မြမင်း််တ်�်လှိုာခုဲသ်ူည််။ ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််  မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်� 
��င်း်ညွှနှ်း်��နိ်း်�စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် အင်း်တ်ာန်း�်ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ� အန်းည််� 
င်းယ်ည်ံ�်�င်း်�သူည််၊ ည်ံ�်�င်း်�သူည်် (သူို�) အလှိုနွ်း် ည်ံ�်�င်း်�သူည််ဟ ု
ကျော်မြ�ဆိသုူမူာှ ၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူာရှိသူည််။  ၎င်း်�သူည်် Covid-19 
ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၁၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မြမင်း််တ်�်ခုဲဖ်ြိုးပို�ီ ဒိတု်ယိ
အကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၁၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မြပိုန်း်လှိုည််��ဆင်း်�ခုဲသ်ူည််။ 
၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ ဧဖြိုးပိုနီိုငှ်း််ကျော်မလှိုတ်ငွ်း် အင်း်တ်ာန်း�် ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ� 
ဆို�ရ�ာ�သူည််ဟ ု ထွင်း်မြမင်း်ခုဲက်ြ�ကျော်သူာ်လှိုည််� စ်�်တ်င်း်ဘဲာနိုှင်း်် 
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုမ�ာ�တ်ငွ်း် မြပိုန်း်လှိုည်် ကျော်�ာင်း်�မနွ်း်လှိုာသူည််။ 

၃.၄။ အလုုပ်ွားအကုုင်အ��င�်အလုမ်ျား�

၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမ ှ ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုအထွ ိ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုုတ်ငွ်း် ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�၏ ပိုှမ်�မှ အကျော်ရ 
အတ်�ွ်မာှ ၁၁.၆ မြ�စ််ပိုးသူည််။ ၎င်း်�သူည်် မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�-၂၀၂၀ (MBEI 2020) စ်စ််တ်မ်� (၁၁.၈)နိုငှ်း်် 
ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်� (၁၂.၁)တ်ငွ်း် ကျော်�ာ်မြပိုထွာ� 
ကျော်သူာ ဝန်း်ထွမ်�အကျော်ရအတ်�ွ်နိုငှ်း်် အန်းည််�င်းယ်န်းမိ််ကျော်သူာ်လှိုည််� 
�နိ်း်�စ်ာရင်း်�အင်း်�တ်န်း်�ို�အရ သူသိူာမ�မရှိပိုး။ ထွို�ကျော်ကြ�ာင်း်် 
တ်ရာ�ဝင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ကျော်ယဘဲယု�အာ�မြ�င်း်် မြမန်း်
မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�-၂၀၂၀ (၂၀၁၉ ခုနုိုှစ််၊ 
နိုိုဝင်း်ဘဲာလှိုနိုငှ်း်် ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရလီှို) စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် 
ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်သူည််် �ာလှို
အကြ�ာ�တ်ငွ်း် အလှိုပုို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း််အလှိုမ်�မ�ာ� ကျော်လှို�ာ�်�သူာွ�
သူည််ဟကူျော်သူာ ခုိုင်း်လှိုံသုူည််် သူ�်ကျော်သူ အကျော်ထွာ�်အထွာ�မ�ာ�မရှိ
ပိုး။ သူို�ကျော်သူာ်လှိုည််� လှိုပုို်င်းန်း်��ဏ္ဍ အဆင်း််တ်ငွ်း် စ်စ််ကျော်ဆ�မ�ရလှိုဒိ်

မ�ာ�မာှ �ွဲမြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�သူည််��ိုမြပိုသူပိုးသူည််။(ပိုံ ု ၉ �ိုကြ�ည်််ပိုး) 
ဟိုတ်ယ်နိုှင်း်် တ်ည််�ခုိုကျော်ရ��ဏ္ဍရှိ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�၏ ပို�မ်�မှ 
အကျော်ရအတ်�ွ်သူည်် ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ ဧဖြိုးပို-ီကျော်မလှိုမ ှ စ်၍ ၁၂ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ��ဆင်း်�ခုဲဖ်ြိုးပို�ီ၊ မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�-
၂၀၂၀ (MBEI 2020) မစှ်၍ ၁၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ��ဆင်း်�ခုဲပ်ိုးသူည််။ 
အထွည််အလှိုိပို်၊ အဝတ််အထွည််နိုငှ်း်် သူာ�ကျော်ရထွတု််လှိုုပို်သူည််် 
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�တ်ငွ်း် ဝန်း်ထွမ်�၏ ပို�မ်�မှ အကျော်ရအတ်�ွ်မာှ ၁၄ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ��ဆင်း်�သူာွ�သူည််။ (မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်��င်း် ညွှနှ်း်�
�နိ်း်�-၂၀၂၀ (MBEI 2020)တ်ငွ်း် ကျော်�ာ်မြပိုထွာ�သူည််် ရလှိုဒိ်မ�ာ�နိုငှ်း််
နို�ိင်း်�ယဉှ််လှိုှင်း် ၂၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� န်းမိ််��ဆင်း်�ခုဲပ်ိုးသူည််)  သူို�ကျော်သူာ် 
ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် လှို�်လှိုနီိုငှ်း်် လှို�်�ာ�
လှိုပုို်င်းန်း်��ဏ္ဍရှိ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�၏ ပို�မ်�မှအကျော်ရအတ်�ွ် မြမန်း်မာ်
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း် ညွှနှ်း်��နိ်း်�-၂၀၂၀ (MBEI 2020)စ်စ််တ်မ်�၏ 
ရလှိုဒိ်မ�ာ�ထွ�်  ၁၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�အထွိ တ်ို�တ်�်လှိုာပိုးသူည််။ ၎င်း်�

ပး ု(၈) 
စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ား�ည်း်�ှ�ုာ မြို့မ�ု�နယူ်�ှု ဝန်ဆော�ာင််မလုုပု်င်န်းမ�ား၏အ�ည်း်အဆောသုး့
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တ်ို�တ်�်မ�အမ�ာ�စ်သုူည်် MBEI ၂၀၂၀ စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် ပိုထွမ
အကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်��ာလှိုအကြ�ာ� မြ�စ််ကျော်ပို်လှိုာခုဲသ်ူည််။ 
သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�နိုငှ်း်် သူိုကျော်လှိုာှင်း်ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၊ အကျော်မြခုခုံ
သူတ်ု�နိုငှ်း်် သူတ်ု�ထွတု််�နု်း်မ�ာ� ထွတု််လှိုုပို်သူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယူ
သူည််် အခု�နိ်း်တ်ွင်း် ဝန်း်ထွမ်�အကျော်ရအတ်�ွ် န်းည််�ပိုး�ခုဲ်ကျော်သူာ်လှိုည််�၊ 
ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူု�နိ်း်တ်ငွ်း် ဝန်း်ထွမ်�
အကျော်ရအတ်�ွ်သူည်် အတ်ိုင်း်�အတ်ာတ်စ််ခုအုထွ ိမြပိုန်း်လှိုည်် ဦး�ကျော်မာ်
လှိုာသူည််�ို ကျော်လှိုလ်ှိုာကျော်တ်�ွရှိခုဲ်ပိုးသူည််။

ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုု
၏ ပိုှမ်�မှ အမ��ိ�သူမ�ီဝန်း်ထွမ်� အကျော်ရအတ်�ွ်သူည်် အကျော်မြပိုာင်း်� 
အလှိုဲမရှိပိုး။ သူို�ကျော်သူာ် စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမ ှ ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှို 
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၁၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်���ဆင်း်�ခုဲဖ်ြိုးပို�ီ တ်ရာ�ဝင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုုစ်အီတ်ွ�် အမ��ိ�သူမ�ီဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�၏ ပိုှမ်�မှ
အကျော်ရအတ်�ွ်မာှ ၁၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� သူို�မဟတု်် လှိုပုို်င်းန်း်�တ်ခုုစ်လီှိုှင်း်
ပိုှမ်�မှ ၅.၀ မ ှ ၄.၅  ဦး�ထွ ိ ��ဆင်း်�သူာွ�ပိုးသူည််။ ၎င်း်�သူည်် 
အမ��ိ�သူမ�ီ အလှိုပုို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း််အလှိုမ်�မ�ာ�နိုှင်း်် အလှိုနွ်း်ဆ�်စ်ပို်

မ�ရှိ ကျော်န်းကျော်သူာ အထွည််အလှိုပိို်၊ အဝတ််အထွည််နိုငှ်း်် သူာ�ကျော်ရ
�နု်း်ထွုတ််လှိုပုို်မ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�တ်ငွ်း် အလှိုုပို်အ�ိုင်း်မ�ာ���ဆင်း်�
မြခုင်း်�နိုငှ်း်် ဟိုတ်ယ်နိုှင်း်် တ်ည််�ခုိုကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�တ်ငွ်း် ဝန်း်ထွမ်�ကျော်လှိုှာခ်ု�
မြခုင်း်�တ်ို�နိုှင်း်် ဆ�်စ်ပို်နိုိုင်း်ပိုးသူည််။ 

စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမ ှ ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှို Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် 
Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း်မ�ာ�သူည်် ပို�မ်�မှ
အာ�မြ�င်း်် ဝန်း်ထွမ်� ၂.၄ �ို ရာထွူ�မ ှ ထွတု််ပိုယ်ခုဲဖ်ြိုးပို�ီ ပိုထွမ 
အကြီး�မိ်Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ကျော်�ာ်မြပိုခုဲက်ျော်သူာ အလှိုုပို် ထွတု််ပိုယ်
မ� ရလှိုဒိ်ထွ�် ၂.၁ အလှိုပုို်ထွတု််ပိုယ်မ� အန်းည််�င်းယ်တ်ို�လှိုာ
ပိုးသူည််။ အလှိုပုို်ထွတု််ပိုယ်ခုံထွာ�ရကျော်သူာ ဝန်း်ထွမ်� အကျော်ရအတ်�ွ်
ကျော်ပို် မတူ်ည််၍တ်�ွ်ခု��်ပိုး� Covid-19 မတ်ိုင်း်မ�ီ ကျော်�ာ်မြပိုခုဲ ်
သူည််် ပိုှမ်�မှဝန်း်ထွမ်�အကျော်ရအတွ်�်သူည်် မြမန်း်မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�
ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်��နိ်း်�-၂၀၂၀ တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုုစ်၏ီ 
ပို�မ်�မှဝန်း်ထွမ်�ထွ�် ပိုိုမိုမ�ာ�မြပိုာ�နိုိုင်း်ပိုးသူည််။ ဤအခု��်� 
Covid-19 �မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျားသူည််  တ်ရာ�ဝင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�တ်ငွ်း်ရှိကျော်သူာ အလှိုုပို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း််အလှိုမ်� တ်စ််ခုလုှိုံ�ု�ို ��
ဆင်း်�ကျော်စ်လှိုမိ််မည််ဟ ုဆိုလှိုိုသူည််။ နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ ကျော်င်းကွျော်ကြ��ရန်း်ပိုံကုျော်င်းွ

ပး ု(၉) 
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အ�ွဲ�၏ ထွတု််မြပိုန်း်ခု��်အရ Covid-19 မတ်ိုင်း်မ�ီ နိုှစ််မ�ာ�စ်ာွ
အတ်ွင်း်� မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�သူည်် တ်စ်တ်စ် အလှို�င်း်အမြမန်း်တ်ို�တ်�်
ခုဲ်ပိုးသူည််။ (IMF 2020b) Covid-19 �မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျား၏ 
သူ�်ကျော်ရာ�်မ�မ�ာ�သူည်် တ်ရာ�ဝင်း်အလှိုပုို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း််အလှိုမ်�
မ�ာ�၏ ကျော်ရရညှ််တ်ို�တ်�်မ� အလှိုာ�အလှိုာအာ� သူ�်ကျော်ရာ�်မ� 
နိုငှ်း်် တ်ို�်ဆိုင်း်ကျော်န်းပိုးသူည််။ ထွို�ကျော်ကြ�ာင်း်် Covid-19 �မာာ�်ပို်
ကျော်ရာဂျားသူည်် အလှိုပုို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း််အလှိုမ်�အကျော်ပို် သူ�်ကျော်ရာ�်မ�
၏ တ်စ်တိ််တ်ပိုိုင်း်�မာှ တ်ရာ�ဝင်း် အလှိုပုို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း််အလှိုမ်� 
တ်ို�တ်�်မ�နို�န်း်��ို ��ဆင်း်�မ�ကျော်ကြ�ာင်း်် မြ�စ််နိုိုင်း်ပိုးသူည််။ ၎င်း်�
အခု��်အလှို�်မ�ာ��ိုကြ�ည််မ်ြခုင်း်�အာ�မြ�င်း်် ခု��်ခု�င်း်� မသူနိိုိုင်း်
ကျော်သူာ �စိ်စတ်စ််ခုုမြ�စ််ပိုးသူည််။ မြမန်း်မာစ််ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ� ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်�
�နိ်း်�-၂၀၂၀ စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�
�ာလှိုအကြ�ာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� တ်ို�ခု�ဲ�မြခုင်း်�သူည်် 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�တ်ငွ်း်ရှိကျော်သူာ ပို�မ်�မှ အလှိုုပို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း်် 
အလှိုမ်�အကျော်ပို် သူ�်ကျော်ရာ�်မ� မရှိကျော်ကြ�ာင်း်� ရငှ်း်�မြပိုနိုိုင်း်သူည််် 
အခု��်မြ�စ််နိုိုင်း်ပိုးသူည််။ မတ်ညူ်�ီွဲမြပိုာ�ကျော်သူာ စ်�်မ��ဏ္ဍမ�ာ�
အကြ�ာ� အလှိုုပို်အ�ိုင်း်အခုငွ်း််အလှိုမ်�မ�ာ� ကျော်မြပိုာင်း်�ကျော်ရ�့ လှိုပုို်�ိုင်း်
မြခုင်း်�မ�ာ� ရှိနိုိုင်း်ပိုးသူည််။ ဥပိုမာအာ�မြ�င်း်် - လှို�်လှိုနီိုငှ်း်် လှို�်�ာ�
လှိုပုို်င်းန်း်�သူည်် အမြခုာ�စ်�်မ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှထွတု််ပိုယ်ထွာ�ကျော်သူာ
ဝန်း်ထွမ်�အခု��ိ��ို ကျော်ခု်ယနူိုိုင်း်ခုဲသ်ူည််။ ဧဖြိုးပိုလီှိုမ ှ ကျော်မလှိုနိုငှ်း်် 
စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမ ှကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှို စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုကြ�ာ� ထွပို်မံ
၍ အလှိုပုို်သူမာ�မ�ာ�အာ� အလှိုုပို်မ ှ ထွတု််ပိုယ်ရန်း် အစ်အီစ်ဉ််
မ�ာ�သူည်် ကျော်လှို�ာန််းည််�သူာွ�ပိုးသူည််။ ဧဖြိုးပိုလီှိုမ ှ ကျော်မလှိုစ်စ််တ်မ်� 
တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�၏ ၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� အလှိုပုို်သူမာ�မ�ာ�
အာ� ရာထွ�ူမ ှ ထွတု််ပိုယ်ရန်း် အစ်အီစ်ဉ််ရှိကျော်သူာ်လှိုည််� 
စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမ ှ ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်� ၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူာလှိုှင်း် ထွို�ဲသ်ူို�ကျော်သူာ အစ်အီစ်ဉ််မ�ာ�ရှိ
ကြ�ပိုးသူည််ဟ ု အစ်ရီင်း်ခုံပိုးသူည််။ ၎င်း်�သူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�

တ်စ််ခုတု်ငွ်း်ပိုှမ်�မှ ဝ.၂၇ ဦး�ခုန်း�်နိုှင်း်် စ်စု်ကုျော်ပိုးင်း်�လှိုပုို်သူာ�အင်း်အာ�၏ 
၂.၄ ရာခုိငု်း်နို�န်း်�နိုှင်း််ည်မီှသူည််။

၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ ဧဖြိုးပိုလီှိုမကှျော်မလှိုအခု�နိ်း်တ်ွင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�သူည်် အမြခုာ�အဆင်း််ရှိ ဝန်း်ထွမ်�နိုှင်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််ပိုး� ကျော်အာ�်ကျော်မြခု
အဆင်း််ရှိ ဝန်း်ထွမ်�အကျော်ရအတ်�ွ် အမ�ာ�စ်�ုို ကျော်လှို�ာခ်ု�ခုဲ်ကျော်ကြ�ာင်း်� 
ကျော်�ာ်မြပိုပိုးသူည််။ ဤမြ�စ််စ်ဉ်် အလှိုာ�အလှိုာကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာ 
လှိုမ ှ ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုအထွ ိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� တ်စ််ခုုစ်ီ
အတ်�ွ် ကျော်အာ�်ကျော်မြခုအဆင်း််ရှိ ဝန်း်�ထွမ်�မ�ာ�၏ ပို�မ်�မှအကျော်ရ 
အတ်�ွ် ကျော်န်းာ�်ထွပို် ၁၃ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ဆ�်လှို�်ကျော်လှို�ာခ်ု�ခုဲ်
ပိုးသူည််။ ယင်း်�ရလှိုဒိ်သူည်် မြမန်း်မာစ််�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်��နိ်း်�
-၂၀၂၀ (MBEI 2020)၏ ရလှိုဒိ်မြ�စ််ကျော်သူာ၂၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� ��ဆင်း်�
သူာွ�သူည််။ အံက်ြသူစ်ရာကျော်�ာင်း်�သူည်််အခု��်မာှ မန်း်ကျော်န်းဂျာ�ာ ၃၅ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်��ို ကျော်လှို�ာခ်ု�ခုဲ်ပိုးသူည််။ အဘဲယ်ကျော်ကြ�ာင်း််ဆိုကျော်သူာ် 
ဧဖြိုးပိုလီှိုမကှျော်မလှိုအထွ ိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� တ်စ််ခုစု်�ီ မန်း်ကျော်န်းဂျာ�ာ   
ဝ.၇၄ ဦး� မ ှ စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမကှျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုအတ်ငွ်း်� ဝ.၄၈ 
သူို� ��ဆင်း်�သူာွ�မြခုင်း်�ကျော်ကြ�ာင်း််မြ�စ််ပိုးသူည််။ MBEI ၂၀၂၀နိုှင်း်် 
ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�အကြ�ာ� မန်း်ကျော်န်းဂျာ�ာအကျော်ရ 
အတ်�ွ် သူသိူသိူာသူာ ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမ� မရှိခုဲ်ပိုး။ အမြခုာ�တ်စ််��်
တ်ငွ်း် ထွို�ာလှိုအတ်ငွ်း်� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုစု်တီ်ငွ်း် ပိုည်ာရငှ်း်
အဆင်း််ရှိ ဝန်း်ထွမ်�၏ ပိုှမ်�မှအကျော်ရအတ်�ွ် ၅၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� တ်ို�
လှိုာခုဲဖ်ြိုးပို�ီ၊ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုလုှိုှင်း် ပိုည်ာရငှ်း်အဆင်း််ရှိ 
ဝန်း်ထွမ်� ၂.၄၉ ဦး� ရှိပိုးသူည််။ ကျော်ယဘဲယု�အာ�မြ�င်း်် ဝန်း်ထွမ်�
အကျော်ရအတ်�ွ်နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်ကျော်သူာအခု��်အလှို�်မ�ာ�သူည်် 
ရု�ပို်ကျော်ထွ�ွဖြိုးပို�ီ အကျော်သူ�စ်တိ်် ကျော်န်းာ�်ခုံအကျော်ကြ�ာင်း်�အရာမ�ာ��ိ ု
န်းာ�လှိုည််နိုိုင်း်ရန်း်တ်�ွ် အခု��်အလှို�်မ�ာ��ိ ု ထွပို်မံခုွဲမြခုမ်� 
စ်တိ််မြ�ာရန်း်လှိုိုအပို်ပိုးသူည််။

ပး ု၁၁

အန�းဆောပးလုု�ု်ဆောသုာ ဝန်ထမ်းမ�ားသုည်း် အခြားချိားဝင််ဆောင်�့လုမ်း �ှနုှုုင််သုည်း်ဟု ုထင််ချိ�ပ်ါသုလုား

အလှိုပုို်ရငှ်း် (�ွနို်ပုို်)မ ှအကျော်ထွာ�်အပိုံ ်ကျော်ပို�ခုဲသ်ူည််

အလှိုပုို်အသူစ်် ရာှကျော်တ်�ွခုဲ်သူည််

ကျော်ဆမွ��ိ�/သူငူ်းယ်ခု�င်း်�မ�ာ�မ ှအကျော်ထွာ�်အပိုံ ်

�ွနို်ုပို်သူသိူကျော်လှိုာ�် သူတူ်ို� ဘဲယ်�မ ှဘဲာမ ှမရပိုး

အစ်ို�ရ အကျော်ထွာ�်အပိုံ/် အာမခုံ အစ်အီစ်ဥ်

ပိုရဟတိ်အ�ွဲ�မ�ာ�မ ှအကျော်ထွာ�်အပိုံ်

0% 10% 15%5% 20%

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်�

25% 30% 35% 40%
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စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု ကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲရ်ာတ်ွင်း် ၎င်း်�တ်ို�မှ အလှိုုပို်မှ
ထွတု််ပိုယ်ဖြိုးပို�ီ မြပိုန်း်င်းာှ�ရမ်�မြခုင်း်�မမြပို�ခုဲက်ျော်သူာ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ� အကျော်န်း 
မြ�င်း်် အမြခုာ�ဝင်း်ကျော်င်းရွ အရင်း်�အမြမစ််မ�ာ��ိ ု ရာှကျော်တ်�ွရှိခုဲ်ပိုးသူည််။ 
၄၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်ပိုိုင်း်ရငှ်း်� ၎င်း်�တ်ို�မှ ထွတု််ပိုယ်
လှိုို�်ကျော်သူာ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�အာ� အခု��ိ�ကျော်ထွာ�်ပိုံမ်�မ�ာ� ကျော်ပို�ခုဲ်
ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ကြ�ာ�ခုဲပ်ိုးသူည််။ (ပိုံ ု ၁၀ �ိုကြ�ည်််ပိုး)၊ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း် ၂၅ရာခုိုင်း်နို�န်း်��သူာ ၎င်း်�တ်ို�အလှိုပုို် မြ��တ််လှိုိ�ု်

ကျော်သူာ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�အကျော်န်းမြ�င်း်် အမြခုာ�အလှိုပုို်အ�ိုင်း် အခုွင်း််အလှိုမ်�
မ�ာ� ရာှကျော်တ်�ွခုဲ်သူည််ဟဆုိုပိုးသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း် ၉ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်��သူာ သူူတ်ို� ထွတု််ပိုယ်လှိုို�်ကျော်သူာဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�သူည််
 အစ်ို�ရထွံမ ှကျော်ထွာ�်ပိုံက်ျော်ပို�ကျော်သူာ အစ်အီစ်ဉ််မ�ာ� လှို�်ခုံရရှသိူည််
ဟဆုိုပိုးသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း် ၁၃ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ၎င်း်�
တ်ို� ထွတု််ပိုယ်လှိုို�်ကျော်သူာ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ� သူည်် အမြခုာ�ဝင်း်ကျော်င်းွ
အရင်း်�အမြမစ််မ�ာ��ို ရာှကျော်တ်�ွ/မကျော်တ်�ွသူည်် �ို မသူခိုဲက်ြ�ပိုး။

၃.၅။ ရေးင�ရေး�က�အ�င်�အနိှီးး� ��ုိနုုှီးင်မုျား

စ်�်တ်င်း်ဘဲာလှိုမ ှကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာလှိုအတ်ငွ်း်� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�၏ ၆၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် သူတူ်ို�၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� ရငှ်း်သူန်း်ရပို် တ်ည််
ကျော်ရ��ို ဖြိုးခုမိ်�ကျော်မြခုာ�်ကျော်န်းကျော်သူာ COVID-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် ကျော်င်းသွူာ� စ်�ီ
ဆင်း်�မ� မြပိုသူန်းာမ�ာ�နိုငှ်း်် ရင်း်ဆိုင်း်ရလှိုမိ််မည််ဟ ု ကျော်မှာ်လှိုင်း််ခုဲ်ပိုး 
သူည််။ ဝင်း်ကျော်င်းနွ်းည််�လှိုာသူည််နိုငှ်း််အမှ လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ�
�နု်း်��စ်ရတိ််မ�ာ��ို ကျော်ပို�ကျော်ဆာင်း်ရန်း် လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း်သူန်း်ကျော်ရ�
အတ်�ွ် အကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူာကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ��ို လှိုိုအပို်လှိုာပိုးသူည််။ 
ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�အရ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�သူည်် MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််ပိုး� ကျော်င်းမွ�ာ�ပိုိုမို
ကျော်ခု��ယခူုဲ်ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်တ်�ွရှိခုဲ်သူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�ရလှိုဒိ်
မ�ာ�အရ ယင်း်�အလှိုာ�အလှိုာသူည်် ကျော်ခု��ကျော်င်း ွ ရယထူွာ� ကျော်သူာ 
လှိုပုို်င်းန်း်�အကျော်ရအတ်�ွ်နိုငှ်း်် ကြ�ည်််ပိုး� ထွပို်မံ တ်ို�တ်�်ကျော်န်းပိုံ ု    
မရဘဲဲ ရပို်တ်န်း�်ကျော်န်းပိုံရုပိုးသူည််။ သူိုကျော်သူာ်လှိုည််� ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ��ို    

မရရှိနိုိုင်း်ကျော်ကြ�ာင်း်� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�� တ်င်း်မြပိုသူည််မ�ာ� 
ဆ�်လှို�်၍ မ�ာ�လှိုာပိုးသူည််။ (ပိုံ ု၁၁ �ိုကြ�ည်််ပိုး) MBEI 2020 
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း်စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၁၁ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ကျော်ခု��ကျော်င်းမွရရှိ
ကျော်ကြ�ာင်း်�တ်င်း်မြပိုခုဲသ်ူည််။ ထွိုအခု��ိ�သူည်် ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၁၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း်် ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၂၅ ရာခုိုင်း် 
နို�န်း်�သူို� တ်ို�တ်�်ခုဲသ်ူည််။

ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ကျော်�ာ်ထွတု််နိုိုင်း်သူည််် အမြခုာ�အလှိုာ� 
အလှိုာတ်စ််ခုုမာှ အကျော်သူ�စ်ာ�ကျော်ခု��ကျော်င်းအွ�ွဲ�အစ်ည််�မ�ာ�၊ မတိ််ကျော်ဆွ
သူငူ်းယ်ခု�င်း်�မ�ာ�နိုငှ်း်် မသိူာ�စ်အုကျော်ပို် မှီခုိုမ�တ်ို�ပိုာွ�လှိုာသူည်််
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှ ကျော်င်းကွျော်ခု��မြခုင်း်� အမြပို�အမမူြ�စ််ပိုးသူည််။ 
ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် စ်စ််တ်မ်�အရ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် 
အကျော်သူ�စ်ာ�ကျော်င်းကွျော်ရ�ကျော်ကြ��ကျော်ရ� အ�ွဲ�အစ်ည််�မ�ာ�မကှျော်ခု��ကျော်င်းပွိုမာဏ် 

ပး ု၁၁

စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ား၏ အစာုးု�၊ ပဂုဂလု�ု၊ အဆောသုးစာားဆောချိ�းဆောင်န့ှငှ််် အခြားချိား ဆောင်ဆ့ော��းအ�င််းခြားမစာ်မ�ားမ ှ

ဆောင်ဆ့ောချိ�းယူမူ ုအချိ��ုးမ�ား

စ်စ််တ်မ်� ၁

ရှိပိုးသူည်် မရှိပိုး။ ကျော်င်းကွျော်ခု��ရန်း် မလှိုိပုိုး။ မရှိပိုး။ ကျော်ခု��ကျော်င်းရွယရူန်း် မလှိုယွ်�ပူိုး 

စ်စ််တ်မ်� ၂

MBEI 2020
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စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
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အန်းည််�အ��ဉ််�နိုငှ်း်် အ ကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်းအွပိုးအဝင်း် န်းငိ်း်င်းံကျော်တ်ာ်၏
ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်ပို်မှခီုိုလှိုာမ��ို မြပိုသူပိုးသူည််။ ယင်း်�သူို�မြ�စ််ရမြခုင်း်�သူည်် 
ပိုဂုျာဂလှို�ိဘဲဏ််မ�ာ�မ ှ ပိုံမုှန်း်အာ�မြ�င်း်် ရင်း်�နိုှီ�မြမ�ပို်နိုှံမ�အတ်�ွ် 
လှိုိုအပို်ကျော်သူာကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်န်းရာတ်ငွ်း် Covid-19 �ာလှိုအတ်ငွ်း်� 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� လှိုည််ပိုတ််မ�အတ်�ွ် အကျော်သူ�စ်ာ�အကျော်ရ�ကျော်ပို်
ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ� လှိုိုအပို်မြခုင်း်�မြ�စ််ကျော်ကြ�ာင်း်� တ်စ်တိ််တ်ပိုိုင်း်�မြ�စ််ပိုံရု
ပိုးသူည််။ တ်စ််ခု�နိ်း်တ်ည််�မာှပိုင်း် အကျော်သူ�စ်ာ�ကျော်င်းကွျော်ကြ��အ�ွဲ�အစ်ည််�
မ�ာ�(MFIs)၊ တ်ရာ�မဝင်း်ကျော်သူာကျော်င်းကွျော်ကြ��အရင်း်�မြမစ််မ�ာ�နိုငှ်း်် အစ်ို�ရ
၏အကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�၏ ကျော်ခု��ကျော်င်းလွှိုိုအပို်ခု��်မ�ာ�မာှ ရု�ပို်ကျော်ထွ�ွ
မ�န်းည််�ဖြိုးပို�ီ အမ�ာ�အာ�မြ�င်း်် အကျော်ပိုးင်း်ပိုစ်စည််� မလှိုိအုပို်ပိုး။

စ်စ််တ်မ်�� အစ်ို�ရဘဲဏ််မ�ာ�နိုငှ်း်် ပိုဂုျာဂလှို�ိဘဲဏ််မ�ာ�ထွံမ ှအတ်ို�
နို�န်း်�မ�ာ�သူည်် အကျော်သူ�စ်ာ�ကျော်ခု��ကျော်င်းလွှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�နိုှင်း်် တ်ရာ�ဝင်း် 
မဟတု််ကျော်သူာ ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�နိုှင်း််နို�ိင်း်�ယဉှ််လှိုှင်း် ပိုိုမိုန်းိမ််��ကျော်ကြ�ာင်း်� 
ကျော်�ာ်မြပိုခုဲသ်ူည််။ ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူု��်အရ အကျော်သူ�စ်ာ�
ကျော်ခု��ကျော်င်းလွှိုုပို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှ ကျော်�ာ�်ခုံကျော်သူာပိုှမ်�မှနိုစှ််စ်ဉ််အတ်ို�နို�န်း်�
မာှ ၁၄ရာခုိုင်း်နိုှန်း်�မြ�စ််ဖြိုးပို�ီအစ်ို�ရနိုငှ်း်် ပိုဂုျာဂလှို�ိဘဲဏ််မ�ာ�၏ အတ်ို�

နို�န်း်�မှာ ၇.၅ရာခုိုင်း်နိုှန်း်� မြ�စ််ပိုးသူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ်တ်ိုင်း်�တ်ာမ�
မ�ာ�အရ ၅၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် 
ကျော်ခု��ကျော်င်းမွြပိုန်း်ဆပို်ရန်း်အတ်�ွ် အန်းည််�င်းယ်သူို�မဟတု်် ကျော်လှို�န်း�်
ကျော်သူာ စ်ို�ရမိ်မ�မ�ာ�ရှိကျော်ကြ�ာင်း်� မြပိုသူခုဲသ်ူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ်
စ်စ််တ်မ်�မ ှ ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ� 
နို�ိင်း်�ယဉှ််ပိုး� အဆိုပိုးစ်ို�ရမိ်မ�သူည်် ၁၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ခုန်း�် ကျော်လှို�ာ�်�
သူာွ�သူည််။ မြပိုန်း်ဆပို်မ�နိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်၍ စ်ို�ရမိ်ပိုပူိုန်း်မ�ရှိကျော်သူာ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� သူံ�ုပိုံတု်စ််ပိုံခုုန်း�်သူည်် ၎င်း်�တ်ို�၏ ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�
�ို ကျော်ရ�့ဆိုင်း်�ရန်း် ကျော်င်းကွျော်ခု��သူနူိုငှ်း်် ကျော်ဆွ�ကျော်နို�ွခုဲက်ြ�သူည််။ ထွို�ဲသ်ူို� 
ကျော်ဆွ�ကျော်နို�ွမ�မ�ာ�မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၅၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
� ၎င်း်�တ်ို�၏ ကျော်င်းကွျော်ခု��သူမူ�ာ��ို သူကျော်ဘဲာတ်ကူျော်ကြ�ာင်း်�နိုငှ်း်် ၁၇ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ပိုယ်ခု�ခုံရဖြိုးပို�ီ��န်း်သူမူ�ာ��မ ူ ကျော်မြပိုာရန်း်ကျော်စ်ာလှိုနွ်း်�
သူည််ဟ ုဆိုကြ�သူည််။

အခု��ပို်အာ�မြ�င်း််ဆိုရကျော်သူာ် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ� ကျော်င်းကွျော်ကြ��
ရင်း်�မြမစ််ရရှမိ�နိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်ဖြိုးပီို� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ 
သူကျော်ဘဲာထွာ�အမြမင်း်မ�ာ��ို ကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််။ အကျော်ပိုးင်း်ပိုစ်စည််�မပိုး

ပး ု၁၂ 

ခြားမန်မာစ်ားီပာ့းဆော�းဝန်း��င််ညွှနှ်း�နု်းစာစာ်�မ်းနှငှ််် �ုုဗစာ်-၁၉ စာစာ်�မ်းဆော�ာ�်ယူခူျိ�နု်�့င်် စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်း

မ�ားအ��့် ဆောချိ�းဆောင်�့�ှနုှုုင််မနုှုုင််းယူဥှ််ဆောလုလ်ုာခြားချိင််း

အစ်ို�ရပိုိုင်း်ဘဲဏ််

ပိုဂုျာဂလှို�ိပိုိုင်း်ဘဲဏ်် (အမည််�ိကုျော်�ာ်မြပိုပိုး)

ပိုဂုျာဂလှို�ိအကျော်သူ�စ်ာ�ကျော်င်းကွျော်ခု��လှိုပုို်င်းန်း်�

အစ်ို�ရ (ဘဲဏ််မဟတု််ကျော်သူာ အစ်ို�ရ အ�ွဲ�အစ်ည််�မ�ာ�)

ကျော်င်းတွ်ို�ကျော်ပို�သူူ

မတိ််ကျော်ဆနွိုှင်း်မသိူာ�စ်မု�ာ�

လှိုိုင်း်စ်င်း်ရအကျော်ပိုးင်း်ဆိုင်း်
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စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်�

စ်စ််တ်မ်� ၂ မ ှအရ�ယ်အစ်ာ�မည်မီှကျော်သူာ 
နို�ိင်း်�ယဥှ်န်းမနူ်းာအုပို်စ်ု

စ်စ််တ်မ်� ၁ မ ှအရ�ယ်အစ်ာ�မည်မီှကျော်သူာ 
နို�ိင်း်�ယဥှ်န်းမနူ်းာအုပို်စ်ု

MBEI 2020 မ ှအရ�ယ်အစ်ာ�မည်မီှကျော်သူာ 
နို�ိင်း်�ယဥှ်န်းမနူ်းာအုပို်စ် ု
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ဘဲဲ ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ� မရရှနိိုိုင်း်ကျော်ကြ�ာင်း်� အဆိုအာ� အခုိုင်း်အမာ
သူကျော်ဘဲာတ်ထူွာ�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် MBEI 2020 
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၂၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မှ Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ၃၂ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�အထွိ တ်ို�လှိုာသူည််။ ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း်မ� ဤအခု��ိ�
သူည်် ၂၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူို� ��ဆင်း်�သူာွ�သူည််။ MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�
�ာလှိုအတ်ငွ်း်� ၁၁ ရာခုိုင်း်နိုှန်း်�ကျော်သူာလှိုုပို်င်းန်း်�မ�ာ�� အကျော်ပိုးင်း်
ပိုစ်စည််�မပိုးဘဲဲ ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�ရနိုိုင်း်သူည််ဟ ု ကျော်မြပိုာကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််။ ဤ
အခု��်သူည်် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုစ်လှိုံ�ုတ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အကျော်ပိုးင်း်ပိုစ်စည််�မလှိုိအုပို်ဟ ု ကျော်မြ�ကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််် ၂၀ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ခုန်း�်ထွ�် န်းမိ််��ကျော်န်းသူည််။ ပိုထွမ အကြီး�ိမ် Covid-19 
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ကျော်ခု��ကျော်င်းဆွိုင်း်ရာ လှိုပုို်ထွံု�လှိုပုို်န်းည််�မ�ာ�နိုှင်း်် ပိုတ်် 

သူ�်၍ ထွင်း်မြမင်း်ခု��်မ�ာ�သူည်် ပိုိုမို၍ မတ်ညူ်ကီျော်သူာအမြမင်း်ပိုံစု်ံ
မ�ာ�မြ�င်း််မြ�င်း််ပို�ံ�နိုှံ�သူွာ�ခုဲ်သူည််။ ဆိုလှိုိုသူည််မာှ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�အကျော်န်းမြ�င်း်် ကျော်ခု��ကျော်င်းလွှိုုပို်ထွံ�ုလှိုပုို်န်းည််�မ�ာ�သူည်် အလှိုနွ်း်
ရု�ပို်ကျော်ထွ�ွဖြိုးပို�ီမြပိုသူန်းာကြီး��ီသူည််ဟ ု တ်င်း်မြပိုကျော်သူာအဆိအုာ� ခုိုင်း်မာှ
စ်ာွသူကျော်ဘဲာတ်ကူျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြပိုာဆိုမ�မြမင်း််တ်�်လှိုာခုဲဖ်ြိုးပို�ီ အမြခုာ�
တ်��်၌ ပိုထွမအကြီး�မိ်  Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ဤအဆိုအာ� 
ဆန်း�်��င်း်ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�လှိုည််� မ�ာ�မြပိုာ�လှိုာ
ပိုးသူည််။ ဤအဆိုနိုှင်း််ပိုးတ််သူ�်၍ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�
ကျော်�ာ�်ယမူ�အရ ကျော်တ်�ွရှိခု��်မ�ာ�သူည်် လှို�်ကျော်တ်�ွအာ�မြ�င်း်် 
ပိုထွမအကြီး�မိ်ကျော်တ်�ွရှိခု��်မ�ာ�နိုငှ်း်် ဆင်း်တ်ရူုို�မာှ�ပိုင်း်မြ�စ််ပိုးသူည််။

၃.၆။ အစုုီး�� အရေး��က်အပံွား�များ���

Covid-19၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဆို����ိ�မ�ာ� ရင်း်ဆိုင်း်ကျော်န်းရကျော်သူာ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု မြမန်း်မာအစ်ို�ရ� ကျော်ထွာ�်ပိုံက်ျော်ရ� 
လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ခု��်မ�ာ�မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််။ ၂၀၂၀ ဧဖြိုးပိုလီှိုကျော်နိုာှင်း်�ပိုိုင်း်�
တ်ငွ်း် ထွတု််ကျော်ဝကျော်သူာအစ်ို�ရ၏ COVID-19 စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� �ယ်ဆယ်
ကျော်ရ�အစ်အီစ်ဉ််သူည်် အဆိုပိုး လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ခု��်မ�ာ�နိုငှ်း်် မဝူးဒိမ�ာ�
�ို မ�ီကျော်မာင်း်�ထွို�မြပိုထွာ�သူည်် (မြပိုည််ကျော်ထွာင်း်စ်သုူမမတ် မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံ
ကျော်တ်ာ်အစ်ို�ရမ ှ ၂၀၂၀) ။ Covid-19 စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုစ်လှိုံ�ုသူည်် 
အစ်ို�ရအကျော်ထွာ�်အပိုံမ် ှစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အ���ိ�ခုံစ်ာ�ခုဲ်ရ
သူည််�ိုလှိုည််� ရာှကျော်�ခွုဲ်သူည််။

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အတ်ွ�် အစ်ို�ရအကျော်ထွာ�်အပိုံတ််စ််ခုုမာှ 
အကျော်ရ�ကျော်ပို် ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်ပို�မြခုင်း်� မြ�စ််သူည််။ ရင်း်�နိုှီ�မြမှ�ပို်နိုှံမ�နိုငှ်း်် 
နိုိုင်း်င်းံမြခုာ�စ်�ီပိုာွ�ဆ�်သူယွ်ကျော်ရ� ဝန်း်ကြီး�ီ�ဌားာန်း (MIFER) မ ှ၂၀၂၀ ခုု
နိုှစ်် ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာ လှိုလှိုယ်အထွ ိစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၅၆၃၄ ခုု
အာ� ��ပို် ၁၄၃.၀၂၇ ဘဲလီှိုယီံတ်န်း်�ို�ရှိ အကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ� 
ထွတု််ကျော်ခု��ဖြိုးပို�ီမြ�စ််ကျော်ကြ�ာင်း်� ထွတု််မြပိုန်း်ခုဲသ်ူည််။ MIFERမ ှ တ်င်း်မြပို
ကျော်သူာ �နိ်း်�ဂျာဏ်န်း်�မ�ာ�သူည်် လှိုံ�ုလှိုံု�လှို�ာ�လှို�ာ� အထွင်း်ကြီး��ီ�ယွ်
ရှိပိုံရုကျော်သူာ်လှိုည််� တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ုအဆင်း််တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�အကျော်ပို် 
သူ�်ကျော်ရာ�်မ�ရှိရန်း် ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�သူည်် လှိုံကုျော်လှိုာ�်မ�ရှိမရှိနိုှင်း်် 
ပိုတ််သူ�်၍ စ်ို�ရမိ်�ယွ်ရာ မြ�စ််ကျော်န်းသူည််။ ထွို�အမြပိုင်း် မြပိုည််န်းယ်နိုငှ်း််
တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီအာ�လှိုံ�ုမ ှ ကျော်ဒိသူခုံ လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ကျော်ခု��ကျော်င်းွ
အစ်အီစ်ဉ််�ို သူရိှိမြခုင်း်�နိုငှ်း် ်  အ���ိ�ခုံစ်ာ� ရမြခုင်း်�ရှမိရှိ�ို ပိုထွမ
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် သူံသူယမြ�စ််ခုဲက်ြ�သူည််။ ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ်် ဧဖြိုးပိုလီှိုမ ှ
ကျော်မလှိုအထွ ိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၆၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ၎င်း်�တ်ို�သူည်် 
အကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်း�ွို မသူရိှိကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြပိုာကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််။ မြ�စ််
နိုိုင်း်ကျော်မြခုမာှ မဝူးဒိ�ိုကျော်ကြ�မြင်းာ ဖြိုးပို�ီဖြိုးပို�ီမြခုင်း်� ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်� 
ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်ကျော်သူာကျော်ကြ�ာင်း်် မြ�စ််နိုိုင်း်သူည််။ ၂၀၂၀ စ်�်တ်င်း်ဘဲာ - 
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် အကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်း ွ အစ်အီစ်ဥ်မ�ာ�
�ို သူရိှိလှိုာကျော်သူာ တ်ရာ�ဝင်း် မတှ််ပိုံတု်င်း်ထွာ�သူည်် ် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်�မာှ ၃၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မှ ၅၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူို� သူသိူသိူာသူာ မြမင်း််

တ်�်လှိုာသူည််။ အမြခုာ�တ်စ််��်တ်ငွ်း်မ ူစ်�်တ်င်း်ဘဲာ - ကျော်အာ�် 
တ်ိုဘဲာ စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�၏ ၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူာ အကျော်ရ�ကျော်ပို်
ကျော်ခု��ကျော်င်း�ွို ကျော်အာင်း်မြမင်း်စ်ာွရရှိခုဲ်သူည််ဟ ု အစ်ရီင်း်ခုံကြ�သူည််။၄ 
ကျော်န်းာ�်ထွပို် ၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် သူူ
တ်ို�၏ ကျော်လှိုှာ�်လှိုာှ�ို ကျော်စ်ာင်း််ဆိုင်း်�ကျော်န်းဆဲမြ�စ််ဖြိုးပို�ီ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်� ၃ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်လှိုှာ�်ထွာ�မ��ို အမြင်းင်း်�ခုံခုဲ်
ရသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၆ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� အစ်ို�ရကျော်ခု��ကျော်င်း ွ
ကျော်လှိုှာ�်ထွာ�ရန်း် ကြီး��ိ�စ်ာ�ခုဲက်ျော်သူာ်လှိုည််� အလှိုွန်း်ခု�်ခုဲကျော်ကြ�ာင်း်� 
အစ်ရီင်း်ခုံခုဲသ်ူည််။ ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်လှိုှာ�်ထွာ�သူ ူ(၁၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) နိုငှ်း််
နို�ိင်း်�ယဉှ််လှိုှင်း် အဆိုပိုး ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် အကျော်တ်ာ်မြမင်း်မ်ာ�ကျော်န်းဖြိုးပို�ီ 
ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်လှိုှာ�်လှိုာှ လှိုပုို်င်းန်း်�စ်ဉ််�ို ပိုိုမိုရုို�ရငှ်း်�ကျော်အာင်း် မြပို�လှိုပုို် 
သူင်း်က်ျော်ကြ�ာင်း်� မ�ီကျော်မာင်း်�ထွို�မြပိုကျော်န်းသူည််။

Covid-19 စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုလှိုံ�ုတ်ငွ်း် �နု်း်သူယွ်ခုွန်း်၊ သူံ�ုလှိုတ်စ််ကြီး�မိ်
ကျော်ဆာင်း်ရကျော်သူာ ဝင်း်ကျော်င်းခွုွန်း် ဆိုင်း်�င်းံမ်�နိုှင်း်် ပိုို��ုန်း်အကျော်ပို် ၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
 ကြီး��ိတ်င်း်ဝင်း်ကျော်င်းခွုနွ်း် �င်း်�လှိုတွ််ခုငွ်း််တ်ို�နိုှင်း်် ပိုတ််သူ�်၍ အလှိုာ�တ်ူ
 ကျော်မ�ခုနွ်း်�မ�ာ� ကျော်မ�ခုဲက်ြ�သူည််။ အကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်း�ွဲသ်ူို� ဧဖြိုးပို ီ- ကျော်မ 
အကျော်မြခုအကျော်န်းနိုှင်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််ပိုး� အစ်ို�ရ၏ အမြခုာ�ပိုံပ်ိုို�မ� အမ��ိ�
အစ်ာ�မ�ာ�နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်၍ လှိုအူမ�ာ� သူရိှိမ�သူည်် စ်�်တ်င်း်ဘဲာ-
ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာတ်�ွ် တ်ို�တ်�်လှိုာသူည််။ �နု်း်သူယွ်ခုနွ်း်�ို 
ကျော်ရ�့ဆိုင်း်�မြခုင်း်��ို စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း် ၃၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� သူိ
ကျော်သူာ်လှိုည််� ၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူာ အ���ိ�ခုံစ်ာ�ခုဲ်ရသူည််။ သူံ�ုလှိုတ်စ််
ကြီး�မိ်ဝင်း်ကျော်င်းခွုွန်း် ကျော်ရ�့ဆိုင်း်�မြခုင်း်��ို ၂၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှ သူထိွာ�ခုဲက်ျော်သူာ်လှိုည််� ၅ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူာ 
အ���ိ�အမြမတ်် ခုံစ်ာ�ခုဲ်ရသူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် စ်စ််တ်မ်�ကျော်မြ�ဆို
သူ ူ(၂၀) ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ပိုို��နု်း်အကျော်ပို် ဝင်း်ကျော်င်းခွုွန်း်မ�ှင်း်�လှိုတွ််ခုငွ်း််ရ
ကျော်ကြ�ာင်း်� ကြ�ာ�သူရိဖြိုးပို�ီ အမြခုာ�ပိုံပ်ိုို�မ�နိုှင်း် ် နို�ိင်း်�ယဉှ််လှိုှင်း် 
မြမင်း််မာ�ကျော်သူာအခု��ိ� ၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ၎င်း်�မ ှ အ���ိ�ခုံစ်ာ�ရ
ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြပိုာကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််။ ဤမဝူးဒိသူံု�ခု�ုို ကြ�ာ�သူခိုဲရ်ကျော်သူာ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�စ်�ု ၎င်း်�တ်ို�သူည်် စ်တိ််မဝင်း်စ်ာ�
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ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြပိုာဆိုကြ�သူည််။ ဤသူို� ကျော်မြပိုာဆိုမြခုင်း်�အတ်�ွ် မြ�စ််နိုိုင်း်
ကျော်ခု�ရှကိျော်သူာ ရငှ်း်�မြပိုခု��်မာှ အင်းယ်စ်ာ�၊ အကျော်သူ�စ်ာ�နိုငှ်း် ်
အလှိုတ််စ်ာ� လှိုပုို်င်းန်း်� (MSME) မ�ာ�သူည်် ထွတု််�ုန်း်မ�ာ�တ်င်း်ပိုို�
မြခုင်း်� သူို�မဟတု်် အခုွန်း်အန်းည််�င်းယ် သူို�မဟတု်် လှိုံ�ုဝမကျော်ပို�ကျော်ဆာင်း်
မြခုင်း်�တ်ို�ကျော်ကြ�ာင်း်် အဆိုပိုး မဝူးဒိမ�ာ� အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်မ� ရှိမကျော်န်း
မြခုင်း်� မြ�စ််သူည််။ �နု်း်သူွယ်ခုနွ်း် ဆိုင်း်�င်းံမ်ြခုင်း်�နိုငှ်း်် သူံု�လှိုတ်စ််ကြီး�မိ် 
ဝင်း်ကျော်င်းခွုွန်း်အတ်�ွ် အခု��ိ�စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် အဆိုပိုး 
ပိုံပ်ိုို�မ�မူဝးဒိမ�ာ�အာ� အသူံ�ုခု�ခုငွ်း် ်မရှိမြခုင်း်� သူို�မဟတု်် ကျော်လှိုှာ�်လှိုာှ
ဆိုင်း်ရာ လှိုပုို်ထွံု�လှိုုပို်န်းည််�မ�ာ�သူည်် အလှိုနွ်း်ရု�ပို်ကျော်ထွ�ွကျော်ကြ�ာင်း်� 
ကျော်တ်�ွရှိရသူည််။ မည််သူို�ပိုင်း်ဆိုကျော်စ်�ာမ ူ အခုွန်း်မဝူးဒိသူံ�ုခုစု်လှိုံ�ု
သူည်် အကျော်ရ�ကျော်ပို်ကျော်ခု��ကျော်င်းထွွ�် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု ပိုိုမို
အ���ိ�ရှိကျော်စ်သူည််။

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၅၆ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် အစ်ို�ရ၏ 
လှိုှပို်စ်စ််ဓိာတ််အာ�ခု ကျော်လှိုှာက်ျော်ပို�မြခုင်း်��ိ ု ရရှိခုဲ်ဖြိုးပို�ီ ၄၃ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
�မ ူ မကြ�ာ���ူကျော်သူ�ပိုး။ အဆိုပိုး ကျော်ထွာ�်ပိုံမ်ြခုင်း်� အကျော်ကြ�ာင်း်��ိ ု
သူကိျော်သူာသူတူ်ို� ဘဲယ်သူမူှမ� လှို�်ခုံ မရရှကိျော်ကြ�ာင်း်� အစ်ရီင်း်မခုံ
ခုဲ်ပိုး။ အထွ�်ကျော်�ာ်မြပိုပိုး စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အမြပိုင်း် တ်စ််မြခုာ�
ကျော်သူာ အစ်ို�ရအကျော်ထွာ�်အပိုံမ်�ာ��ို လှို�်ခုံရရှခိုဲ်ကျော်ကြ�ာင်း်� စ်�ီပိုာွ� 
ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၁ ရာခုိငု်း်နို�န်း်�သူာ ကျော်�ာ်မြပိုခုဲသ်ူည််။ 

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု အစ်ို�ရမ ှ �ညူ်ရီန်း် ကျော်န်းာ�်ထွပို်ဘဲာ
ကျော်တ်လွှိုပုို်နိုိုင်း်မလှိုဲဟ ု ကျော်မ�မြမန်း်�ကျော်သူာအခုး စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�
သူို� တ်ို�်ရုို�်ကျော်ထွာ�်ပိုံက်ျော်င်းမွ�ာ�နိုငှ်း််အတ်ူ အခုွန်း်ကျော်လှိုှာခ်ု�မ�သူည်် 

အကျော်မြ�အမ�ာ�ဆံ�ုမြ�စ််သူည််။ အဆိုပိုး နိုှစ််ခု��်လှိုံ�ုသူည်် စ်�်တ်င်း် 
ဘဲာ - ကျော်အာ�်တ်ိုဘဲာစ်စ််တ်မ်� ကျော်မြ�ဆိသုူ ူ သူံ�ုပိုံနုိုှစ််ပိုံခုုန်း�်� ကျော်မြ� 
ကြ�ာ�ခုဲမ်ြခုင်း်�မြ�စ််သူည််။ ကျော်မြ�ဆိသုူ ူတ်ဝ�်န်း�ီပိုး��သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အတ်�ွ် အခုွန်း်�င်း်�လှိုတွ််ခုွင်း်် သူို�မဟတု်် ကျော်ခု��ကျော်င်း ွ
ထွပို်တ်ို�မြမှင်း််မြခုင်း်� အစ်အီစ်ဥ်�ို ကျော်ထွာ�်ခုံခုဲက်ြ�သူည််။ ဝန်း်ထွမ်�
မ�ာ�အတ်�ွ် လှိုစ်ာကျော်ထွာ�်ပိုံမ်�နိုှင်း်် သူငွ်း်��နု်း်ခုနွ်း်�င်း်�လှိုတွ််ခုွင်း််
�ို စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၄၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ခုန်း�်� ကျော်တ်ာင်း်�ဆိုဖြိုးပို�ီ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� ၂၄ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� အတ်ို�ကျော်ပို�ကျော်င်း�ွို ကျော်ထွာ�်ပိုံက်ျော်စ်လှိုို
သူည််။

Covid-19 ကျော်ရာဂျား�ာ�ယွ်ကျော်ရ��ို အာဏ်ာပိုိုင်း်မ�ာ�� �ိုင်း်တ်ယွ်
ခုဲ်ပိုံ�ုို စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုိငု်း်ရငှ်း်မ�ာ�� မည််မှကျော်��န်းပို်အာ�ရကြ�သူည််ဟ ု
ကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််။ �နိ်း်�ဂျာဏ်န်း်�မ�ာ�မာှ ပိုထွမနိုငှ်း််ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�
နိုှစ််ခုလုှိုံ�ုတ်ငွ်း် အကျော်တ်ာ်ကျော်လှို�ဆင်း်တ်သူူည််။ ကျော်ရာဂျားမြ�စ််ပိုာွ�သူည််
မာှ နိုှစ််ဝ�်ကျော်��ာ်လှိုာကျော်သူာ်လှိုည််� ကျော်မြ�ကြ�ာ�သူအူမ�ာ�စ်သုူည်် 
�ိုင်း်တ်ယွ် လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်မ�အကျော်ပို် မြပိုည််ကျော်ထွာင်း်စ်အုစ်ို�ရ (၉၀ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�)၊ မြပိုည််န်းယ် / တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီအစ်ို�ရ (၉၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�)၊ 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်အကျော်ထွကွျော်ထွအွုပို်ခု��ပို်ကျော်ရ� ဦး�စ်�ီဌားာန်း (၈၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) နိုငှ်း်် 
ရပို်��ွ်အပုို်ခု��ပို်ကျော်ရ�မးှ� (၈၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) တ်ို�အမြ�စ်် ကျော်�ာင်း်� 
မနွ်း်ကျော်သူာ မတှ််ခု��်မ�ာ�ကျော်ပို�ခုဲသ်ူည််။ 

ပး ု(၁၂) 

စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ားသုည်း် အဆောသုးစာား၊အလု�်စာားစားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ား၊ အထည်း်အလုပု်နှှင််် 

ချိ�းီသုာ့းလုပု်င်န်းအ��့် အဆော�းဆောပ်�းပးဆုောင်အ့စာအီစာဥ််မ ှအ���ုးအခြားမ�်��ှခုျိ�်ပါသုလုား

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

မသူိရှိခုဲ်ပိုး

သူရိှိခုဲ်ပိုးသူည်် သူိူ�ကျော်သူာ်မကျော်လှိုှာ�်ထွာ�ခုဲပ်ိုး

ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်လှိုှာ�်ရန်း်ကြီး��ိ�စ်ာ�ခုဲပ်ိုးသူည်် 
သူို�ကျော်သူာ်ကျော်လှိုှာ�်ထွာ�ရန်း်အခု�်အခုဲရှပိိုးသူည််

ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်လှိုှာ�်ထွာ�ဖြိုးပို�ီ ထွတု််မြပိုန်း်ခု��်�ိကုျော်စ်ာင်း််ကျော်န်းသူည််

ကျော်ခု��ကျော်င်းကွျော်လှို�ာ�်ထွာ�ခုဲသ်ူည််သူို�ကျော်သူာ်မရရှခိုဲ်ပိုး

ကျော်ခု��ကျော်င်းရွရှိခုဲ်ပိုးသူည််

စ်စ််တ်မ်� ၁ စ်စ််တ်မ်� ၂

                            ၆၂%
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               ၃၉%
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   ၅%

  ၁%
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စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
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၃.၇။ ရေး��ကင်�လုံုခြ�ံ�မုျား

ကျော်န်းာ�်ဆံု�အပိုိုင်း်�အကျော်န်းမြ�င်း်် Covid-19  စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုုလှိုံ�ုတ်ငွ်း် 
�မာာ�်ပို်ကျော်ရာဂျားမြ�စ််ပိုာွ�စ်ဉ််�ာလှိုအတ်ငွ်း်� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�၏ ကျော်ဘဲ��င်း်�မ�နိုှင်း်် လှိုံခုြုံခုံ�ကျော်ရ�ဆိငု်း်ရာ �စိ်စရပို်မ�ာ�နိုငှ်း်် 
ပိုတ််သူ�်၍ ၎င်း်�တ်ို�၏ လှိုပုို်င်းန်း်�ခုငွ်း်တ်ငွ်း် Covid-19 မ ှ မည််သူို� 
�ာ�ယွ်ခုဲက်ျော်ကြ�ာင်း်�နိုငှ်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�နိုှင်း်် အမိ်မ��စိ်စ မ�ာ�
�ို မည််သူို�ဟန်း်ခု��်ည်ကီျော်အာင်း် ည်ှနိို�ိင်း်� လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ကျော်န်းကျော်ကြ�ာင်း်�
မ�ာ��ို ကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ရာဇဝတ််
��း�လှိုနွ်း် သူူမ�ာ�၏ အဓိ�ိ ပိုစ််မတှ််မြ�စ််ကျော်လှိုရ်ှိဖြိုးပို�ီ အလှိုပုို်ခုွင်း်၌
ရာဇဝတ််မ�မြ�စ််ပိုာွ�မ�မြမင်း််မာ�ပိုး� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုိငု်း်ရငှ်း်မ�ာ�သူည်် 
ကျော်င်းကွျော်ကြ��မ�ာ�ဆံ�ုရုံ��ရလှိုမိ််မည််။ ထွို�ဲသ်ူို�ကျော်သူာ  Covid-19 �မာာ်
�ပို်ကျော်ရာဂျားသူည်် အလှိုပုို်ခုငွ်း်အတ်ငွ်း်� ��န်း်�မာ�ကျော်ရ�ဆိငု်း်ရာ 
စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�မ�ာ��ို မ�ာ�စ်ာွမြ�စ််ကျော်စ်ဖြိုးပို�ီ  ၎င်း်�သူည်် �နု်း်ထွုတ််လှိုပုို်မ�
စ်မွ်�အာ��ို သူယွ်ဝို�်၍မြ�စ််ကျော်စ် ဆံ�ုရုံ��နိုိုင်း်မြခုင်း်� နိုငှ်း်် ဝန်း်ထွမ်�၏ 
ဝင်း်ကျော်င်းရွရှိမ��ို တ်ို�်ရုို�်�နု်း်��ရပိုးလှိုမိ််မည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်
စ်စ််တ်မ်�၏ ရလှိုဒိ်မ�ာ�အရ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံရှ ိစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၁၂ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�ခုန်း�်သူည်် လှိုနွ်း်ခုဲ်ကျော်သူာ ၁၂ လှိုအတ်ငွ်း်� အခုို�ခုံရမြခုင်း်�       
(သူို�မဟတု််) ကျော်�ာ�်ထွငွ်း်�ခုံခုဲရ်ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်�ာ်မြပိုခုဲသ်ူည််။ ဤ
ရလှိုဒိ်မ�ာ�အရ ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရလီှိုတ်ငွ်း် ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်ကျော်သူာ မြမန်း်မာ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ဝန်း်���င်း်ညွှနှ်း်��နိ်း်�-၂၀၂၀ (MBEI 2020) စ်စ််တ်မ်�

အဖြိုးပို�ီနိုငှ်း်် ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 (ဧဖြိုးပိုလီှို - ကျော်မလှိုအတ်ငွ်း်�) 
စ်စ််တ်မ်�အကြ�ာ�တ်ငွ်း် (၁၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�မှ ၁၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�အထွိ)
ရာဇဝတ််မ� ��ဆင်း်�မ�ရှိခုဲ်ကျော်သူာ်လှိုည််�၊ ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် Covid-19 
စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယမူ� ရလှိုဒိ်အရ ရာဇဝတ််မ�သူည်် ၁၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
အထွမိြမင်း််တ်�်လှိုာခုဲပ်ိုးသူည််။၅   

ကျော်ဘဲ��င်း်�လှိုံခုြုံခုံ�ကျော်ရ�ဆိငု်း်ရာ ကျော်�ာင်း်�မနွ်း်ကျော်သူာ အကျော်လှိုအ်��င်း််
မ�ာ�သူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�နိုငှ်း်် ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�
အတ်�ွ် သူခုုခု�မ်�သူာ�ို ကျော်ပို�ပိုးသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်
မ�ာ�၏ လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ခုဲသ်ူည််် အကျော်လှိုအ်ထွမ�ာ��ို ပိုံ(ု၁၄)တ်ငွ်း် 
ကျော်�ာ်မြပိုထွာ�ပိုးသူည််။ ဧဖြိုးပိုလီှို - ကျော်မလှို မစှ်တ်င်း်၍ အခု��ိ�ကျော်သူာ ကျော်ဘဲ�
�င်း်�လှိုံခုြုံခုံ�မ�ဆိုင်း်ရာ အကျော်လှိုအ်ထွအစ်အီမံမ�ာ��ို ကျော်�ာ်မြပိုကျော်သူာ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် တ်ို�တ်�်လှိုာပိုးသူည််
။ ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�နိုငှ်း်် ကျော်�ာ�်သူည််မ�ာ�၏ အပိုူခု�နိ်း်တ်ိုင်း်�တ်ာမြခုင်း်� 
အကျော်လှိုအ်ထွမာှ ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 ၌ ၂၃ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း်် 
ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် Covid-19အကျော်န်းမြ�င်း်် ၄၂ ရာခုိုင်း်နို�န်း်��ို ��င်း််သူံ�ု
လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ကြ�ပိုးသူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ်တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုိငု်း်ရငှ်း်
မ�ာ�၏ ၉ ရာခုိုင်း်နို�န်း်��သူာ ၄င်း်တ်ို��ိုယ်တ်ိုင်း်နိုှင်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏ 
ဝန်း်ထွမ်�မ�ာ�အကျော်န်းမြ�င်း်် အကျော်ဝ�မ ှအလှိုပုို်လှိုပုို်ခုဲဖ်ြိုးပို�ီ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်

ပး ု(၁၄) 

အလုပု်သုမားမ�ားနှငှ််် စာားသုးးုသုမူ�ား�ုု �ုုဗစာ်-၁၉ မ ှ�ာ�ယ့ူ်�န် စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းမ�ား ခြားပ�လုပု်ချိ�ဆ်ောသုာ 

လုပု်ဆော�ာင််ချိ��်မ�ား
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အလှိုပုို်သူမာ�မ�ာ�သူည်် သူတူ်ို�၏လှို�်မ�ာ��ိ ု
မကြ�ာခုဏ်ကျော်ဆ�ရသူည််

လှိုပုို်င်းန်း်�ခုငွ်း်တ်ငွ်း် တ်စ််ဦး�နိုငှ်း််တ်စ််ဦး� 
န်း�ီန်း�ီ�ပို်�ပို်ကျော်န်းထွိငု်း်လှိုပုို်�ိုင်း်မြခုင်း်�မ ှကျော်ရာှင်း်ကြ�ဥ်မြခုင်း်�

အလှိုုပို်သူမာ�မ�ာ�နိုငှ်း်် စ်ာ�သူံ�ုသူ/ူကျော်စ်��ဝယ်သူမူ�ာ�အာ� 
�ိုယ်အပိုခူု�နိ်း်တ်ိုင်း်�မြခုင်း်�

အလှိုပုို်သူမာ�မ�ာ�သူည်် အလှိုပုို်လှိုပုို်ကျော်န်းစ်ဥ်တ်ငွ်း် 
မ��်နိုာှ�ံု�တ်ပို်ထွာ�ရန်း်လှိုိုသူည််

အ ကျော်ဝ�မအှလှိုပုို်လှိုပုို်မြခုင်း်�

အမြခုာ�

စ်စ််တ်မ်� ၂စ်စ််တ်မ်� ၁
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တ်ငွ်း်မ ူစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�၏ ၃၅ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� အန်းည််�ဆံု� အခု��ိ�
အတ်ိုင်း်�အတ်ာအထွ ိအကျော်ဝ�မအှလှိုပုို်လှိုုပို်ခုဲက်ြ�သူည််။ အံအ်ာ�သူင်း််
စ်ရာအခု��်မဟတု််ပိုးကျော်သူာ်လှိုည််� အကျော်ဝ�မ ှ အလှိုပုို်လှိုပုို်ကျော်သူာ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ အခု��ိ�အစ်ာ�မာှ အထွည််အလှိုပိို်နိုငှ်း်် 
သူတ်ု�ထွတု််လှိုပုို်မ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�နိုငှ်း်် သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အတ်�ွ်  ပိုိုမိုန်းည််�ပိုး�ကျော်န်းပိုးသူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ်
စ်စ််တ်မ်�အရ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ ၃၀ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
ခုန်း�်သူည်် ပိုို�သူတ််ကျော်ဆ�မြ�င်း်် သူန်း�်ရှင်း်�ကျော်ရ�လှိုပုို်မြခုင်း်�၊ ထွိုင်း်ခုံနုိုှင်း််
စ်ာ�ပိုွဲခုံုအကျော်ရအတ်�ွ် ကျော်လှိုှာခ်ု�မြခုင်း်�၊ အနွ်း်လှိုိုင်း်�စ်န်းစ််မြ�င်း်် ဝန်း် 
ကျော်ဆာင်း်မ�မ�ာ� ပိုိုမိုကျော်ပို�မြခုင်း်�စ်သူည််် အမြခုာ�အ�ာအ�ယွ်ကျော်ပို�
သူည််် န်းည််�လှိုမ်�မ�ာ��ို ��င်း််သူံု�ခုဲက်ြ�ဟ ု အစ်ရီင်း်ခုံခုဲသ်ူည််။ 
ဆန်း�်��င်း်ဘဲ�်အကျော်န်းမြ�င်း်် ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ� 
ကျော်ရ�၏ ၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူာ Covid-19 မ ှ�ာ�ယွ်ရန်း် အမြခုာ�န်းည််�
လှိုမ်�မ�ာ��ို ��င်း််သူံု�ခုဲက်ြ�သူည််။

Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ� အမိ်မ��စိ်စနိုငှ်း်် 
မသိူာ�စ်တု်ာဝန်း်မ�ာ�အတ်�ွ် အခု�နိ်း်ကျော်ပို�မ�ရှိမရှိ ကျော်မ�မြမန်း်�
ကျော်သူာအခုး ကျော်မြ�ဆိသုူ၏ူ သူံု�ပိုံတု်စ််ပိုံ ု (၃၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) � 
ကျော်ယဘဲယု�အာ�မြ�င်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏ အခု�နိ်း်�ို ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲအသူံ�ုမြပို�မ�
မ�ာ� မရှိကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြ�ကြ�ာ�ခုဲက်ြ�သူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုိငု်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ 

��ာ�၊ မကျော်ရ�ရာနိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်၍ အမ��ိ�သူမ�ီလှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း် ၃၈ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ၎င်း်�တ်ို�၏ အခု�နိ်း်�ို အသူံု�မြပို�မြခုင်း်�မာှ မကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲ
ကျော်ကြ�ာင်း်�၊ အမ��ိ�သူာ�စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ ၃၆ ရာ 
ခုိုင်း်နို�န်း်��လှိုည််� အမ��ိ�သူမ�ီမ�ာ�န်းည််�တ် ူ ကျော်မြ�ဆိကုြ�ပိုးသူည််။ 
အမြပိုန်း်အလှိုနှ်း်အာ�မြ�င်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း် ၄၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�
� အမိ်မ��စိ်စ နိုငှ်း််မသိူာ�စ် ုကျော်စ်ာင်း််ကျော်ရာှ�်မ� တ်ာဝန်း်မ�ာ�အတ်�ွ် 
အခု�နိ်း်အန်းည််�င်းယ်ပိုို၍ သူံ�ုခုဲက်ြ�သူည််ဟ ု အစ်ရီင်း်ခုံပိုးသူည််။၊ 
လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�၏ ��ာ�၊ မကျော်ရ�ရာနိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်၍ အမ��ိ� 
သူမ�ီလှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း် ၄၁ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�� ၎င်း်�တ်ို�သူည်် အမိ်မ��စိ်စ
နိုငှ်း်် မသိူာ�စ်ကုျော်စ်ာင်း််ကျော်ရာှ�်မ�အတ်�ွ် အခု�နိ်း်ပိုိုသူံ�ုခုဲက်ြ�သူည််ဟ ု
ကျော်မြ�ဆိဖုြိုးပို�ီ၊ အမ��ိ�သူာ�လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း် ၄၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည််လှိုည််� 
အမ��ိ�သူမ�ီ လှိုပုို်င်းန်း်�ရငှ်း်မ�ာ�န်းည််�တ် ူ ကျော်မြ�ဆိကုြ�ပိုးသူည််။ 
သူို�ရာတ်ွင်း် အမ��ိ�သူာ�နိုငှ်း်် အမ��ိ�သူမ�ီမ�ာ�အကြ�ာ�တ်ငွ်း် �နိ်း်� 
ဂျာဏ်န်း်� စ်ာရင်း်�အင်း်�အရ �ာွမြခုာ�မ�မာှသူသိူာမ�မရှိပိုး။ Covid-19 
မတ်ိုင်း်မ�ီ အမ��ိ�သူမ�ီမ�ာ�သူည်် အမ��ိ�သူာ�မ�ာ�နိုငှ်း်် နို�ိင်း်�ယဉှ််
လှိုှင်း် အမိ်မ��စိ်စမ�ာ�နိုငှ်း််ကျော်စ်ာင်း််ကျော်ရာှ�်ကျော်ပို�မြခုင်း်�တ်ငွ်း် သူသိူသိူာ 
သူာ ပိုိုမို အခု�နိ်း်သူံ�ု ကျော်န်းကြ�ဖြိုးပို�ီ စ်စ််တ်မ်�သူည်် လှိုပုို်င်းန်း်�ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�
၏ အခု�နိ်း်အသူံု�မြပို�မ� ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမ��ိုသူာ တ်ိုင်း်�တ်ာမြခုင်း်�မြ�စ််
ပိုးသူည််။ (အာရကှျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်� ၂၀၁၈ �ိ ုကြ�ည််ပ်ိုး)
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မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံတ်ငွ်း် Covid-19 ဒိတု်ယိလှို�ိင်း်�၏ ��န်း်�မာကျော်ရ�ဆိငု်း်ရာ 
သူ�်ကျော်ရာ�်မ�သူည်် ပိုထွမလှို�ိင်း်�ထွ�် ပိုိုမိုဆို�ရ�ာ�သူည််။ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�အကျော်ပို်သူ�်ကျော်ရာ�်မ�သူည်် ဒိတု်ယိလှို�ိင်း်�တ်ွင်း် ပိုိုမို
ဆို�ရ�ာ�မည််ဟ ု ကျော်မှာ်လှိုင်း််ရသူည််။ ကျော်ယဘဲယု�အာ�မြ�င်း််စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ဆ�်လှို�်၍ ဒိ�ုာကျော်ရာ�်ကျော်န်းကျော်သူာ်လှိုည််� 
အမြပို�သူကျော်ဘဲာကျော်ဆာင်း်ကျော်သူာ လှို�ာဏ်ာအခု��ိ�လှိုည််� ရှိကျော်န်းသူည််။ 
ကျော်ရာင်း်�အာ�ဆ�်လှို�် ��ဆင်း်�ကျော်န်းကျော်သူာ်လှိုည််� အမြမတ််အစ်နွ်း်�
မာှ သူသိူသိူာသူာ ��ဆင်း်�မြခုင်း်� မရှိကျော်သူ�ပိုး။ ဟိုတ်ယ် အခုန်း်�ဌားာ� 
ဝန်း်ကျော်ဆာင်း်မ�နိုှင်း်် သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�သူည်် အကြီး��ီမာ�
ဆံ�ုထွခိုို�်မ� မြ�စ််ခုဲသ်ူည််။ ထွို�အမြပိုင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုိငု်း်ရငှ်း်မ�ာ�သူည်် 
ကျော်ယဘဲယု�အာ�မြ�င်း်် အ��ပို်အတ်ည််�သူည်် ပိုထွမလှိုိ�င်း်��ာလှို
ထွ�် ပိုိုမိုကြ�ာရညှ််မည််ဟကုျော်မှာ် လှိုင်း််ကျော်သူာ်လှိုည််� သူတူ်ို�၏
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ဆ�်လှို�်ရငှ်း်သူန်း်ရပို်တ်ည််မ� အကျော်ပို် 
စ်ို�ရမိ်မ� သူပိို်မရှိကြ�ပိုး။ ဤအခု��်� အခု��ိ�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် သူူတ်ို�၏�နု်း်��စ်ရတိ််မ�ာ��ို ကျော်လှိုှာခ်ု�မြခုင်း်� 
သူို�မဟတု်် “ပိုံမုနှ်း်အသူစ််” �ို အမြခုာ�န်းည််�လှိုမ်�မ�ာ�နိုငှ်း်် 
လှိုို�်ကျော်လှို�ာည်ကီျော်ထွမွြ�စ််ကျော်အာင်း် မြပို�လှိုပုို်တ်တ််ရန်း် သူင်း်ယကူြ�ဖြိုးပို�ီဖြိုးပိုီ
ဟ ုဆိုသူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��လှိုည််� ဧဖြိုးပို ီ- ကျော်မလှိုမ�ာ�
ထွ�် ကျော်ထွာ�်ပိုံက်ျော်ရ� �ငွ်း်�ဆ�်မြပိုဿန်းာမ�ာ� ကျော်လှို�ာန််းည််�သူာွ�
ကျော်ကြ�ာင်း်� အစ်ရီင်း်ခုံခုဲသ်ူည််။ အခု��ိ�ကျော်သူာစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�သူည်် ၎င်း်�တ်ို�၏လှိုပုို်သူာ�အင်း်အာ��ို ကျော်လှိုှာခ်ု�ခုဲက်ြ�
ကျော်သူာ်လှိုည််� တ်ရာ�ဝင်း်�ဏ္ဍတ်ငွ်း် အလှိုပုို်အ�ိုင်း်မ�ာ� သူသိူိ
သူာသူာ ��ဆင်း်�ခုဲသ်ူည််�ို မကျော်တ်�ွရပိုး။ ၎င်း်�အစ်ာ� Covid-19 
သူည်် တ်ရာ�ဝင်း်�ဏ္ဍ၏ အလှိုပုို်အ�ိုင်း် အခုွင်း််အလှိုမ်�မ�ာ� 
တ်ို�တ်�်နို�န်း်��ို ရပို်တ်န်း�်သူွာ�ကျော်စ်နိုိုင်း်သူည််ဟ ုဆိုနိုိုင်း်ကျော်သူာ်လှိုည််� 
ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် ဆန်း်�စ်စ််ထွာ�ကျော်သူာ အခု��်အလှို�်
မ�ာ�သူည်် ယင်း်��ိသုူ�်ကျော်သူမြပိုရန်း် အခု�နိ်း်ကြ�ာ စ်ကုျော်ဆာင်း်�ထွာ�
ကျော်သူာ အခု��်အလှို�် အလှိုံအုကျော်လှိုာ�်မရှကိျော်ခု�။ �ပို်ကျော်ရာဂျား
ကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကြ�ာ� အလှိုုပို်သူမာ� ကျော်စ်��
��ွ်သူည်် အသူွင်း်ကျော်မြပိုာင်း်�သူာွ�သူည််မာှ အကျော်သူအခု�ာပိုင်း် 
မြ�စ််သူည််။ Covid-19 ၏ သူ�်ကျော်ရာ�်မ�သူည်် ပိုထွဝကီျော်မြမမြပိုင်း် 
အကျော်န်းအထွာ�အရ ပိုိုမို�ွဲလှိုွဲလှိုာသူည််။ ၎င်း်�သူည်် Covid-19 
အတ်ည််မြပို� လှိုနူ်းာ မြ�စ််ပိုာွ�မ�အကျော်ရအတ်�ွ်၊ ပိုထွဝအီကျော်န်းအထွာ�
အရ �ွဲမြပိုာ�မ�မ�ာ�နိုှင်း်် အစ်ို�ရမ ှ ကျော်ရာဂျား�ာ�ယွ်ရန်း် �န်း�်သူတ်် 
ခု��်မ�ာ�ကျော်ကြ�ာင်း်် မြ�စ််နိုိုင်း်သူည််။ 

ပိုထွမစ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် အစ်ို�ရအကျော်န်းမြ�င်း်် Covid-19 စ်�ီပိုာွ��ယ် 
ဆယ်ကျော်ရ� မဝူးဒိမ�ာ� ထွတု််မြပိုန်း်ကျော်ကြ�ည်ာရာတ်ငွ်း် ပိုိုမိုအာ�ထွတု််
ကြီး��ိ�ပိုမ်�ရန်း် အကြုံ�ံမြပို�ခုဲသ်ူည််။ ထွိုအခု�နိ်း်မှစ်၍ အစ်ို�ရသူည်် မဝူးဒိ
မ�ာ�နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်၍ လှိုသူူမိ�ာ�ကျော်အာင်း် လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ရာတ်ငွ်း် ပိုိုမို
ကျော်အာင်း်မြမင်း်ခုဲသ်ူည််။ ပိုထွမ စ်စ််တ်မ်� အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် အကျော်ရ�ကျော်ပို်

ကျော်ခု��ကျော်င်း ွ အစ်အီစ်ဉ််သူည်် နိုိုင်း်င်းံကျော်တ်ာ်အဆင်း််တ်ငွ်း် အ���ိ�
သူ�်ကျော်ရာ�်ရန်း် မလှိုံကုျော်လှိုာ�်ကျော်သူ�ကျော်ကြ�ာင်း်� စ်ို�ရမိ်မ�မ�ာ��ို 
ထွတု််ကျော်�ာ်ကျော်မြပိုာကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််။ ကျော်ခု��ကျော်င်းအွစ်အီစ်ဉ််�ို လှိုသူူမိ�ာ�
လှိုာမ� တ်ို�တ်�်လှိုာကျော်သူာ်လှိုည််� ကျော်ခု��ကျော်င်းမွ�ာ�သူည်် အကျော်တ်ာ် 
အတ်န််းကျော်သူ�ကျော်သူာ  လှိုပ်ုိုင်းန််း�အန်းည််�င်းယ်�ိုသူာ �ညူ်နီိုိုင််းခ်ဲုသူည််။ 
အခု��ိ�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��လှိုည််� ကျော်ခု��ကျော်င်းွ
ကျော်လှိုှာ�်ထွာ�ရန်း် မလှိုယွ်�ကူျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်မြပိုာကြ�ာ�ခုဲသ်ူည််။ ထွို�
အမြပိုင်း် အခု��ိ�ကျော်သူာစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် �နု်း်သူွယ်
လှိုပုို်င်းန်း်�ခုနွ်း်နိုှင်း်် �နု်း်သူယွ်ခုွန်း် ကျော်ရ�့ဆိုင်း်�မ�မ�ာ��ိုရရှိရန်း် မြပိုဿန်းာ
မ�ာ��ို ဆ�်လှို�်တ်င်း်မြပိုကျော်န်းသူမြ�င်း်် ဤစ်စ််တ်မ်�သူည်် ပိုထွမ
အကြီး�မိ်�ဲသ်ူို� အခုွန်း်ဆိုင်း်ရာ�စိ်စရပို်မ�ာ�နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်၍ စ်�ီပိုာွ� 
ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု �ိုင်း်တ်ယွ်ကျော်သူာ ကျော်ရ�ှတ်န်း်�အစ်ို�ရအရာရှိ
မ�ာ�သူည်် ကျော်ရ�့ဆိုင်း်�မြခုင်း်��ို အမြပိုည်််အဝန်းာ�လှိုည််ရန်း်နိုှင်း် ် စ်�ီပိုာွ� 
ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ကျော်လှိုှာ�်ထွာ�ရာတ်ငွ်း် တ်�်ကြွ�စွ်ာွ�ူည်မီ� ရှိကျော်စ်
ရန်း် အကြုံ�ံမြပို�သူည််။ 

အထွ�်ပိုး အကြုံ�ံမြပို�ခု��်မ�ာ�အမြပိုင်း် အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာသူည်် ကျော်အာ�်
ပိုးအသူစ််မ�ာ��ို အကြုံ�ံမြပို�ထွာ�သူည််။
l ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်တ်ငွ်း် Covid-19 သူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�

မ�ာ� ကျော်ရာင်း်�အာ��ို မည််သူို�သူ�်ကျော်ရာ�်သူည််နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်
၍ ရငှ်း်�လှိုင်း်�မြပိုတ််သူာ�ကျော်သူာ ပိုထွဝအီကျော်န်းအထွာ� �ွဲမြပိုာ�မြခုာ�
န်းာ�မ�မ�ာ��ို ကျော်တ်�ွရှိခုဲ်သူည််။ ရန်း်�နု်း်နိုှင်း်် မနိုတကျော်လှို�ဖြိုးမ�ိ�ကြီး��ီ
မ�ာ�ရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် အမြခုာ�ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�ရှိ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�ထွ�် အခု�်အခုဲမ�ာ�စ်ာွ ကြုံ�ံ�ကျော်တ်�ွ
ကျော်န်းရသူည််။ Covid-19 �ို ရင်း်ဆိုင်း်ကျော်��ာ်မြ�တ််ရန်း်အလှိုိ�ုင်းှာ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု အကျော်ထွာ�်အပိုံက်ျော်ပို� မဝူးဒိမ�ာ�
ကျော်ရ�ဆွဲရာတ်ငွ်း် အစ်ို�ရအကျော်န်းမြ�င်း်် တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ုအတ်�ွ် တ်ညူ်ီ
ကျော်သူာ မဝူးဒိမ�ာ��ို ပိုံပ်ိုို�ရန်း် ကြီး��ိ�စ်ာ�မြခုင်း်�ထွ�် ထွို�ဲသ်ူို�
ကျော်သူာ �ွမဲြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�မ�မ�ာ��ို ထွည််သ်ူင်ွ်း�စ်ဉ််�စ်ာ�သူင်််းသူည််။ 

l ပိုထွဝအီကျော်န်းအထွာ�အရ �ွဲမြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�မ�မ�ာ��ို Covid-19 
မြ�စ််ပိုာွ�မ� အကျော်ရအတ်�ွ်နိုငှ်း်် အစ်ို�ရမခှု�မတှ််ထွာ�ကျော်သူာ 
ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း်� လှိုပုို်င်းန်း်�လှိုည််ပိုတ််မ� �န်း�်သူတ််ခု��်မ�ာ�နိုှင်း် ်
သူသိူာကျော်စ်နိုိုင်း်သူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် �န်းဦး� ဆန်း်�စ်စ််ခု��်
အရ ကျော်ရာင်း်�အာ�ကျော်လှို�ာ�်�မြခုင်း်�နိုငှ်း်် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်အဆင်း််တ်ငွ်း် 
အတ်ည််မြပို�ထွာ�ကျော်သူာ လှိုနူ်းာအကျော်ရအတ်ွ�် ဆ�်နိုွယ်မ� ရှိ
ကျော်ကြ�ာင်း်� ကျော်တ်�ွခုဲရ်သူည််။ ထွို�ကျော်ကြ�ာင်း်် အန်းာဂျာတ််တ်ွင်း် အစ်ို�ရ
အကျော်န်းမြ�င်း်် ၎င်း်�၏စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� အကျော်ထွာ�်အပိုံဆ်ိုင်း်ရာ မဝူးဒိ
မ�ာ��ို ပိုိုမိုကျော်�ာင်း်�မနွ်း်စ်ွာ ပိုစ််မတှ််ထွာ�ရန်း် စ်ဉ််�စ်ာ�သူင်း််
သူည််။ ဥပိုမာအာ�မြ�င်း်် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်တ်စ််ခုုအတ်ွင်း်�ရှိ လှိုိုင်း်စ်င်း်ရ 
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အတ်�ွ် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ကျော်ထွာ�်ပိုံက်ျော်ကြ��
�ို Covid-19 အတ်ည််မြပို�လှိုနူ်းာအကျော်ရအတ်ွ�် သူို�မဟတု်် 

၄။ နိဂုံးးု�ချျ�ပ််နိှင့််� အကြံကးပြုပ်�ချျက်မျာ�
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အမိ်တ်ငွ်း်ကျော်န်းထွိုင်း်ရန်း်ညွှနှ်း်ကြ�ာ�ခု��် ကြ�ာခု�နိ်း် သူို�မဟတု်် 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ် အတ်ငွ်း်�ရှိ အမြခုာ��န်း�်သူတ််ခု��်မ�ာ�အကျော်ပို် မတူ်ည််
၍ တ်�ွ်ခု��်နိုိုင်း်သူည််။ ဤအခု��်သူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�အတ်�ွ် အစ်ို�ရ၏ပိုံပ်ိုို�မ��ို ပိုိုမိုမှတ်ကျော်စ်ဖြိုးပို�ီ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
�ို ထွခိုို�်ပို��်ယငွ်း်�မ��ို ကျော်လှို�ာန််းည််�ကျော်စ်သူည််။

l အစ်ို�ရသူည်် အကျော်သူ�စ်ာ�နိုငှ်း်် အလှိုတ််စ်ာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ�အတ်�ွ် ကျော်ခု��ကျော်င်းအွစ်အီစ်ဉ််နိုှင်း်် အထွည််အလှိုပိို်နိုငှ်း်် 
ခုရ�ီသူာွ�လှိုုပို်င်းန်း်��ဲသ်ူို�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု
ကျော်ထွာ�်ပိုံရ်န်း် အဆင်း််မ�ာ�မြပို�လှိုပုို်ခုဲဖ်ြိုးပို�ီ အမြခုာ�လှိုပုို်င်းန်း်��ဏ္ဍ
မ�ာ��ို တ်ို�ခု�ဲ�လှို��်ရှသိူည််။ သူို�ကျော်သူာ်လှိုည််� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်��ဏ္ဍအသူ�ီသူ�ီတ်ငွ်း် Covid-19၏ သူ�်ကျော်ရာ�်
မ�သူည်် �ာွမြခုာ�ခု��်ရှကိျော်န်းဆဲမြ�စ််သူည််။ ကျော်မြမမြပိုင်း်ပိုထွဝီ
ဆိုင်း်ရာ �ွဲမြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�မ�မ�ာ��ို ထွည်််သူငွ်း်�စ်ဉ််�စ်ာ�မြခုင်း်�
အမြပိုင်း် အခု��ိ�ကျော်သူာ စ်�်မ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု ပိုိုမိုအာရုံစု်ို�်ရန်း် 
လှိုိုအပို်နိုိုင်း်သူည််။ သူို�ကျော်သူာ် ဤအဆိုမြပို�ခု��်�ိ ုမတ်ညူ်ကီျော်သူာ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ�ာ�တ်ငွ်း် သူ�်ကျော်ရာ�်သူာွ�သူည်် ်Covid-19 
၏ ထွခိုို�်မ�မ�ာ�အကျော်ပို် ကျော်န်းာ�်ဆံ�ု ကျော်လှိုလ်ှိုာကျော်တ်�ွရှိခု��်
မ�ာ�မြ�င်း် ် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� စ်မွ်�ကျော်ဆာင်း်ရည််�ိ ု ထွခိုို�်နိုိုင်း်မည်် ်
�ဏ္ဍအခု��ိ�အာ� အာရုံစု်ို�်ကျော်ပို�ကျော်န်းမြခုင်း်��ို မြပိုန်း်လှိုည််ခု�နိ်း်ည်ှိ
နိုိုင်း်သူည််။ 

l �နု်း်စ်ည််သူယ်ယ ူပိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�၏ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံတ်စ််
ဝမှ်�သူို� �နု်း်ပိုစ်စည််� သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�သူည်် ��ူစ်�် 
ကျော်ရာဂျားမြ�စ််ပိုာွ�ကျော်န်းစ်ဉ််အတ်ွင်း်� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုည််ပိုတ််မ�
အတ်�ွ် အကျော်ရ�ကြီး��ီသူည််။ လှိုမူ�ာ�ကျော်ရ��လှို�ာ�ကျော်န်းမြခုင်း်�မရှသိူည်််
တ်ိုင်း် စ်ာ�သူံ�ုသူမူ�ာ�အတ်ွ�် ကျော်စ်��နို�န်း်�မြမင်း််တ်�်မြခုင်း်��ို 
တ်ာ�ဆ�ီရန်း်နိုငှ်း်် ထွတု််လှိုုပို်သူူမ�ာ�၏ လှိုပုို်င်းန်း်�ကျော်င်းမွ�ာ�  
ဆ�်လှို�် လှိုည််ပိုတ််ကျော်န်းရန်း်အတ်�ွ် �နု်း်ပိုစ်စည််�မ�ာ�သူည်် 
ကျော်ရ��လှို�ာ�ကျော်န်းရန်း် လှိုိုအပို်သူည််။ ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�၏ ရလှိုဒိ်
မ�ာ�အရ သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�သူည်် အလှိုနွ်း်ဆို�ရ�ာ�
စ်ာွ ထွခိုို�်ခုဲရ်သူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကျော်န်းမြ�င်း်် 
�နု်း်ပိုစ်စည််�မ�ာ� လှိုံကုျော်လှိုာ�်စ်ာွရရှိကျော်ရ�နိုငှ်း်် ပိုတ််သူ�်၍ 

စ်ို�ရမိ်မ� ကျော်လှို�ာန််းည််�ကျော်သူာ်လှိုည််� အစ်ို�ရသူည်် �နု်း်ပိုစ်စည််� 
သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�၏ စ်မွ်�ကျော်ဆာင်း်ရည်် တ်ို�တ်�်ကျော်စ်ရန်း် 
န်းည််�လှိုမ်�မ�ာ�ရာှကျော်�ရွန်း်နိုငှ်း်် သူယ်ယပူိုို�ကျော်ဆာင်း်ကျော်ရ�အလှိုပုို် 
သူမာ�မ�ာ�၏ ��န်း်�မာကျော်ရ��ိ ု ဆ�်လှို�်�ာ�ယွ်ရန်း် 
လှိုိုအပို်သူည််။ အစ်ာ�အစ်ာနိုှင်း်် အမြခုာ� မရှိမမြ�စ််လှိုိုအပို်ကျော်သူာ 
ပိုစ်စည််�မ�ာ� ကျော်ရ��လှို�ာ�မြခုင်း်�သူည်် ဦး�စ်ာ�ကျော်ပို�လှိုပုို်င်းန်း်� တ်စ််ခုု
မြ�စ််ကျော်န်းဆဲ မြ�စ််ကျော်သူာ်လှိုည််� အမြခုာ��နု်း်ပိုစ်စည််�မ�ာ� စ်�ီဆင်း်�မ�
�ို ကျော်သူခု�ာကျော်စ်မြခုင်း်�သူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�တ်စ််ခုလုှိုံ�ု�ို ရညှ််လှို�ာ�
ကျော်သူာ အ��ပို်အတ်ည််��ို ပိုိုမိုကျော်�ာင်း်�မနွ်း်စ်ွာ ကြုံ�ံကြုံ�ံခုိုင်း် 
ကျော်��ာ်လှိုာှ�နိုိုင်း်ကျော်စ်သူည််။

l စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�တ်စ််ခုတု်ငွ်း် ပို�မ်�မှ အမ��ိ�သူမ�ီ ဝန်း်ထွမ်�
ဦး�ကျော်ရ ��ဆင်း်�မ��ို ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ကျော်တ်�ွရှိရ
သူည််။ ထွခိုို�်လှိုယွ်သူည််် လှိုမူ�ာ�၏ အထွ�ူ လှိုိုအပို်ခု��်
မ�ာ��ို ပိုိုမိုန်းာ�လှိုည််ရန်း် အသူ�်အရ�ယ်နိုငှ်း်် �ွမ်���င်း်မ�
�ဲသ်ူို�ကျော်သူာ အကျော်မြခုခုံ ကျော်ဒိသူနိုတရ လှိုမူ�အခု��်အလှို�်မ�ာ�နိုငှ်း််
အတ်ူ အကျော်သူ�စ်တိ်် ကျော်လှိုလ်ှိုာသူင်း််သူည််။

l ၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ်် ဇနွ်း်လှိုအကျော်စ်ာပိုိုင်း်�တ်ငွ်း် ထွတု််မြပိုန်း်ခုဲက်ျော်သူာ 
ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာသူည်် ��ူစ်�်ကျော်ရာဂျား
မြ�စ််ပိုာွ�မ� တ်ို�လှိုာသူည််နိုငှ်း််အမှ Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း် ်
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အကျော်ပို် အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်မ��ို 
မြမန်း်မာအစ်ို�ရအကျော်န်းမြ�င်း် ် ဆ�်လှို�်ကျော်စ်ာင်း််ကြ�ည်််ရန်း် အကြုံ�ံ 
မြပို�ခုဲသ်ူည််။ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံရှိ လှိုတူ်ိုင်း်�သူတ်မိြပို�သူင်း််သူည််် 
အခု��်မာှ အ��ပို်အတ်ည််�သူည်် ဖြိုးပို�ီဆံ�ုရန်း် ကျော်ဝ�ကျော်သူ�သူည််
။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�နိုငှ်း်် ကျော်မြမမြပိုင်း် အကျော်န်းအထွာ�အသူီ�သူ�ီ
ရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၊ သူတူ်ို�၏ပိုိုင်း်ရငှ်း်မ�ာ�နိုငှ်း်် ဝန်း်ထွမ်�
မ�ာ�၏ ကျော်�ာင်း်����ိ�စ်�ီပိုာွ��ို ထွကိျော်ရာ�်စ်ာွ ကျော်စ်ာင်း််ကြ�ည်််
ကျော်လှိုလ်ှိုာမြခုင်း်�သူည်် အကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်န်းဆဲမြ�စ််ဖြိုးပို�ီ အစ်ို�ရ
ကျော်ခုးင်း်�ကျော်ဆာင်း်မ�ာ�အကျော်န်းမြ�င်း်် ��ူစ်�်ကျော်ရာဂျားသူည်် မြမန်း်မာ 
နိုိုင်း်င်းံ၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ��ိ ုမည််သူို� အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်သူည််�ို 
န်းာ�လှိုည််ရန်း်မြ�စ််သူည််။
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အာဏာာပုုင််/အဖွဲ့�့�
အစာည်း်း

မ�ှ်ချိ��်

မှ ထု
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လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ခုငွ်း်် မြပို�မြခုင်း်�
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��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
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ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
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�ို အသူံု�မြပို�ခုငွ်း်မ်ြပို�မြခုင်း်�

၀၅/၁၀/၂၀ ၃၁/၁၀/၂၀ ရန်း်�နု်း်-
မနိုတကျော်လှို� အမြမန်း်
လှိုမ်�

ကျော်ဆာ�်လှိုပုို်ကျော်ရ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၅။ ၂၉/၀၉/၂၀ နိုိုင်း်င်းံတ်�ာကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�လှိုိငု်း်�မ�ာ� 
ဆို�်�ပို်မ��ို �န်း်�သူတ််မြခုင်း်�အာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၃၀/၀၉/၂၀ ၃၁/၁၀/၂၀ ကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�
လှိုိုင်း်�အာ�လှိုံ�ု

နိုိုင်း်င်းံမြခုာ�ကျော်ရ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၆။ ၂၈/၀၉/၂၀ Covid-19ဆိငု်း်ရာ �န်း်�သူတ််ခု��်မ�ာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၃၁/၁၀/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ

၇။ ၂၅/၀၉/၂၀ မနွ်း်၊ မနိုတကျော်လှို�၊ ပိုဲခုူ�နိုှင်း်် ဧရာဝတ်ရီှိ 
မြပိုည််သူမူ�ာ� ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� 
Stay-at-home အစ်အီစ်ဥ် 
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ဖြိုးမ�ိ�န်းယ် ၁၁ခုု

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၈။ ၂၅/၀၉/၂၀ တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီအတ်ငွ်း်� သူာွ�လှိုာမ�
အတ်�ွ် QR Code ထွတု််ကျော်ပို�မြခုင်း်�

၂၆/၀၉/၂၀ ရန်း်�နု်း် တ်ိုင်း်�
ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

UMFCCI ရန်း်�နု်း်တ်ိုင်း်� အစ်ို�ရ 
�ိုယ်စ်ာ� 

၉။ ၂၀/၀၉/၂၀ ရန်း်�နု်း်တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ မြပိုည််သူမူ�ာ� 
ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-
home အစ်အီစ်ဥ်
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လှိုွဲ၍ ရန်း်�နု်း် 
တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
တ်ခုလုှိုံ�ု

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၁၀။ ၁၂/၀၉/၂၀ လှိုမ်�မ�ာ� မပိုတိ််ဆို�ရန်း် 
ညွှနှ်း်ကြ�ာ�ခု��်

၁၂/၀၉/၂၀ �ို�ို��ွန်း်�မှ
လှိုွဲ၍ ရန်း်�နု်း် 
တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
တ်ခုလုှိုံ�ု

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၁၁။ ၁၀/၀၉/၂၀ ရန်း်�နု်း်တ်ိုင်း်�မြပိုင်း်ပိုသူိ�ု မသူာွ�ကျော်ရာ�်
ရန်း် ညွှနှ်း်ကြ�ာ�ခု��်

၁၁/၀၉/၂၀ ၁/၁၀/၂၀ �ို�ို��ွန်း်�မှ
လှိုွဲ၍ ရန်း်�နု်း် 
တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
တ်ခုလုှိုံ�ု

ရန်း်�နု်း်တ်ိုင်း်� 
အစ်ို�ရ

၁၂။ ၀၉/၀၉/၂၀ ရန်း်�နု်း်တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ မြပိုည််သူမူ�ာ� 
ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-
home အစ်အီစ်ဥ်

၁၀/၀၉/၂၀ ၂၁ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ် ��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၁၃။ ၀၈/၀၉/၂၀ ရခုိုင်း်သူို� ခုရ�ီသူာွ�ခုဲ်သူမူ�ာ� 
��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း်် အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်းသူို� ဆ�်သူွယ်ရန်း် 
ညွှနှ်း်ကြ�ာ�ခု��်

၀၈/၀၉/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ
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အစာည်း်း

မ�ှ်ချိ��်

မှ ထု

၁၄။ ၀၆/၀၉/၂၀ မြပိုင်း်ပိုဧည််သ်ူည််မ�ာ�အာ� �န်း်�သူတ််
မြခုင်း်�

၀၉/၀၉/၂၀ ကျော်န်းမြပိုည််ကျော်တ်ာ်၊
မြပိုည််န်းယ်နိုငှ်း် ်
တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
အာ�လှိုံ�ုရှိ 
အစ်ို�ရဌားာန်းမ�ာ�

Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ

၁၅။ ၀၁/၀၉/၂၀ ကျော်န်းမြပိုည််ကျော်တ်ာ် အဝင်း် �န်း်�သူတ််မြခုင်း်� ၀၂/၀၉/၂၀ ကျော်န်းမြပိုည််ကျော်တ်ာ် ကျော်န်းမြပိုည််ကျော်တ်ာ် 
ကျော်�ာင်း်စ်ီ

၁၆။ ၀၁/၀၉/၂၀ ရန်း်�နု်း်တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ မြပိုည််သူမူ�ာ� 
ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-
home အစ်အီစ်ဥ်

၀၂/၀၉/၂၀ ၇ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ် ��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၁၇။ ၂၈/၀၈/၂၀ နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ ကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�လှိုိငု်း်�မ�ာ� 
ဆို�်�ပို်မ��ို �န်း်�သူတ််မြခုင်း်�အာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၃၀/၀၈/၂၀ ၃၁/၀၉/၂၀ ကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�
လှိုိုင်း်�အာ�လှိုံ�ု

နိုိုင်း်င်းံမြခုာ�ကျော်ရ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၁၈။ ၂၆/၀၈/၂၀ ရခုိုင်း်မြပိုည််န်းယ်ရှ ိမြပိုည််သူမူ�ာ� ကျော်န်းအမိ်
တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-home အ
စ်အီစ်ဥ်

၂၇/၀၈/၂၀ ရခုိုင်း်မြပိုည််န်းယ် ��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၁၉။ ၂၀/၀၈/၂၀ ရခုိုင်း်မြပိုည််န်းယ်ရှ ိမြပိုည််သူမူ�ာ� ကျော်န်းအမိ်
တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-home အ
စ်အီစ်ဥ်

၂၀/၀၈/၂၀ စ်စ််ကျော်တ်ွ ��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၂၀။ ၂၉/၀၇/၂၀ Covid-19ဆိငု်း်ရာ �န်း်�သူတ််ခု��်မ�ာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၁၅/၀၈/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ

၂၁။ ၂၃/၀၇/၂၀ ၃ နိုစှ်် သူ�်တ်မ်�ရှိ �နု်း်သူွယ်ကျော်ရ�
ကျော်ခု��ကျော်င်း ွကျော်ကြ�မြင်းာမြခုင်း်�

အကျော်သူ�စ်ာ�နိုငှ်း် ်
အလှိုတ််စ်ာ� 
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�

ရင်း်�နိုှီ�မြမ�ပို်နိုှံမ�နိုငှ်း် ်
နိုိုင်း်င်းံမြခုာ� စ်�ီပိုာွ� 
ဆ�်သူယွ်ကျော်ရ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း 

၂၂။ ၁၃/၀၇/၂၀ Covid-19ဆိငု်း်ရာ �န်း်�သူတ််ခု��်မ�ာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၃၀/၀၇/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ

၂၃။ ၃၀/၀၆/၂၀ ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-
home အစ်အီစ်ဥ်�ို ရုပုို်သူိမ်�မြခုင်း်�

၀၁/၀၆/၂၀ အင်း်�စ်နိ်း် 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၂၄။ ၂၈/၀၇/၂၀ နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ ကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�လှိုိငု်း်�မ�ာ� 
ဆို�်�ပို်မ��ို �န်း်�သူတ််မြခုင်း်�အာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၃၀/၀၇/၂၀ ၃၀/၀၈/၂၀ ကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�
လှိုိုင်း်�အာ�လှိုံ�ု

နိုိုင်း်င်းံမြခုာ�ကျော်ရ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၂၅။ ၂၇/၀၆/၂၀ Covid-19ဆိငု်း်ရာ �န်း်�သူတ််ခု��်မ�ာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၁၅/၀၇/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ

၂၆။ ၁၅/၀၇/၂၀ နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ ကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�လှိုိငု်း်�မ�ာ� 
ဆို�်�ပို်မ��ို �န်း်�သူတ််မြခုင်း်�အာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၁၅/၀၆/၂၀ ၃၀/၀၆/၂၀ ကျော်လှိုကျော်ကြ�ာင်း်�
လှိုိုင်း်�အာ�လှိုံ�ု

နိုိုင်း်င်းံမြခုာ�ကျော်ရ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၂၇။ ၁၄/၀၆/၂၀ ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-
home အစ်အီစ်ဥ်�ို ရုပုို်သူိမ်�မြခုင်း်�

၀၁/၀၇/၂၀ မရမ်��နု်း်� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၂၈။ ၁၂/၀၆/၂၀ Covid-19ဆိငု်း်ရာ �န်း်�သူတ််ခု��်မ�ာ� 
သူ�်တ်မ်�တ်ို�မြခုင်း်�

၃၀/၀၆/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ
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စာဥ််
အမနု်�စာာ 
��်စာ့�

အဆော��ာင််းအ�ာ

အမနု်� အသု�်ဝင််ဆောသုာ 
��်စာ့� အကြုံး�း�းဝင််ဆောသုာ 

နယူ်ဆောခြားမ

ထ�ု်ခြားပန်ဆောသုာ 
အာဏာာပုုင််/အဖွဲ့�့�
အစာည်း်း

မ�ှ်ချိ��်

မှ ထု

၂၉။ ၂၈/၀၅/၂၀ ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-
home အစ်အီစ်ဥ်�ို ရုပုို်သူိမ်�မြခုင်း်�

၂၉/၀၅/၂၀ ဗဟန်း်�၊ တ်ဥ�္
�လှိုာ၊ ပိုန်း်�ပိုဲ
တ်န်း်�၊တ်ာကျော်မွ

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၃၀။ ၂၈/၀၅/၂၀ အသူအိမတှ််လှို�်မတှ််ရ 
စ်ာ�ကျော်သူာ�်ဆိုင်း်မ�ာ� အပိုးအဝင်း် ၅ 
ဦး�ထွ�် ပိုိုစ်ကုျော်ဝ�နိုိုင်း်ကျော်သူာ �စိ်စမ�ာ�   
ခုငွ်း်မ်ြပို�မြခုင်း်�

၂၈/၀၅/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု ��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၃၁။ ၁၈/၀၄/၂၀ ရန်း်�နု်း်တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ မြပိုည််သူမူ�ာ� 
ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ကျော်ရ� Stay-at-
home အစ်အီစ်ဥ်

၁၈/၀၄/၂၀ ဗဟန်း်�၊ ကျော်တ်ာင်း်
ဥ�ကလှိုာ၊ ပိုန်း်�ပိုဲ
တ်န်း်�၊ တ်ာကျော်မ၊ွ 
မရမ်��နု်း်�၊ 
အင်း်�စ်နိ်း်၊ ကျော်ရ့
မြပိုည််သူာ၊ လှိုိ�င်း်
သူာယာ

��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၃၂။ ၁၆/၀၄/၂၀ ၅ဦး�ထွ�် ပိုိုစ်ကုျော်ဝ�မြခုင်း်��ိ ုတ်ာ�မြမစ််
ကျော်သူာ ညွှနှ်း်ကြ�ာ�ခု��်

၁၆/၀၄/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု ��န်း်�မာကျော်ရ�နိုငှ်း် ်
အာ��စ်ာ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း

၃၃။ ၀၆/၀၄/၂၀ အကျော်မြခုခုံလှိုတူ်န်း်�စ်ာ�မ�ာ�အတ်ွ�် 
အစ်ာ�အကျော်သူာ�် ပိုံပ်ိုို�မြခုင်း်�နိုှင်း်် မတီ်ာ 
၁၅၀ ယနူ်းစ်် ကျော်ထွာ�်ပိုံမ်ြခုင်း်�

၆/၀၄/၂၀ တ်နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု Covid-19ဆိငု်း်ရာ 
ဗဟိုကျော်�ာ်မတ်ီ

၃၄။ ၁၅/၀၃/၂၀ နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ ခုရ�ီသူည််မ�ာ�နိုှင်း်် 
မြပိုည််ကျော်တ်ာ်မြပိုန်း်မ�ာ�အာ� နိုိငု်း်င်းံအဝင်း်
�ို �န်း်�သူတ််မြခုင်း်�

၁၅/၀၃/၂၀ အတီ်လှို၊ီ မြပိုင်း်
သူစ််၊ အရီန်း်၊ စ်
ပိုနိ်း်၊ ဂျာ�ာမဏ်၊ီ 
�ိုရ�ီယာ�၊ 
တ်ရုတု််

နိုိုင်း်င်းံမြခုာ�ကျော်ရ� 
ဝန်း်ကြီး��ီဌားာန်း
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ရေးန်း�က်ဆက်တိ�� (၂)
ပွား�ဝီးဝီင်အရေးန်းအ���၏ အဓုိပွားါါယ် ပုုွားင်�ခြ��� သတ်ိမိျားတ်ိ��က်

ပထဝဝီင််နယူ် ဆောခြားမမ�ား မြို့မ�ု�နယူ်မ�ား

ဆောခြားမာ�်ပုငု််းဆော�ာင််�န်းဆောဒီသု �ချိ�င််ခြားပည်း်နယူ် - မို�ည်ှင်း်�၊ မြမစ််ကြီး��ီန်းာ�၊ဗန်း်�ကျော်မာ်  
ချိ�င််းခြားပည်း်နယူ် - တ်ီ�တ်နိ်း်၊ မတ်ူပို၊ီ ဟာ�ခုး�၊ �လှိုန်း်�

အဆော��ှဘ�်ဆော�ာင််�နု်းဆောဒီသု �ယူားခြားပည်း်နယူ် -  ဒိကီျော်မာစ်််ဆို၊ �ရုူဆို၊ လှိုွိ�င်း်ကျော်�ာ်၊ �ာ�ကျော်ဆာင်း်�
�မှ်းခြားပည်း်နယူ် - မို�မတိ််၊ ���ိင်း်�တ်ံ၊ု မိုင်း်�ကျော်ယာင်း်�၊ ကျော်န်းာင်း်ခု��ိ၊ �မွ်�လှိုံ၊ု လှိုွိ�င်း်လှိုင်း်၊ တ်ာခု� ီ
လှိုတိ််၊ မိုင်း်�ခုတ််၊ မဆူယ်၊ တ်န်း်�်ယမ်�၊ မိုင်း်�ပို�ဉ််�၊ လှိုာ�ရုိ��၊  သူကီျော်ပိုး၊ ကျော်တ်ာင်း်ကြီး��ီ၊ ဟိုပိုန်း်၊ 
�တွ််ခုိုင်း်၊ ပိုင်း်�တ်ယ၊ ပိုင်း်ကျော်လှိုာင်း်�၊ သူနိိုီ၊ီ ဟိုပိုနု်း်�၊ �ကျော်လှိုာ၊ ရပို်ကျော်စ်ာ�်၊ကျော်ည်ာင်း်ကျော်ရ့

�မ်းရိုးုးု�န်းဆောဒီသု ��င််ခြားပည်း်နယူ် - မြမဝတ်၊ီ ဘဲာ�အံ၊ �ာပိုနွ်း်
�နသုာာ�ီ�ုုင််းဆောဒီသုကြီး�းီ - ကျော်လှိုာင်း်�လှိုံ၊ု ထွာ�ဝယ်၊ ဘဲတု််မြပိုင်း်�၊ ကျော်�ာက်ျော်သူာင်း်�၊ ဖြိုးမတိ်် ၊   
ပိုကုျော်လှိုာ
မန့်ခြားပည်း်နယူ် - ကျော်မာ်လှိုဖြိုးမ�ိင်း်၊ကျော်ပိုးင်း်၊ ကျော်ရ�
�ချိုုင််ခြားပည်း်နယူ် - စ်စ််ကျော်တ်၊ွ ကျော်��ာ�်ကျော်တ်ာ်၊ ကျော်တ်ာင်း်ဂျာတု််၊ ကျော်မြမာ�်ဦး�၊ ဂျာ ွ

အပပူုုင််းဇိုနု်ဆောဒီသု စာစာ်�ုငု််း�ုငု််းဆောဒီသုကြီး�းီ - တ်န်း်�ဆည််၊ ဒိီပိုဲယင်း်�၊ မံရု�ာ၊ ကျော်ရဘ့ဲို
မဆော�း့�ုုင််း ဆောဒီသုကြီး�းီ - ကျော်တ်ာင်း်တ်ငွ်း်�ကြီး��ီ၊ မကျော်��ွ၊ ပိုခုု�ကး
မနှတဆောလုး�ုငု််းဆောဒီသုကြီး�းီ - မြမင်း်�ခြုံခုံ ၊ကျော်��ာ�်ပိုန်း်�ကျော်တ်ာင်း်�၊ မြပိုင်း်ဦး�လှိုငွ်း်

ဆောခြားမလု�် လုင့််ခြားပင််ဆောဒီသု ပ�ချိးူ�ုုင််းဆောဒီသုကြီး�းီ - မြ�း�၊ အတု််တ်ွင်း်�၊ ပိုဲခု�ူ၊ 
�န်�နု်�ုုင််းဆောဒီသုကြီး�းီ - တ်ို�်ကြီး��ီ၊ 
ဧ�ာဝ��ီုုင််းဆောဒီသုကြီး�းီ - ဟသူာာတ်၊  ပိုန်း်�တ်ကျော်န်းာ်

ခြားမစာ်ဝ�ွန်းဆောပ်ဆောဒီသု ဧ�ာဝ��ီုုင််းဆောဒီသုကြီး�းီ - ��ာပိုံ၊ု ဝး�ခုယ်မ၊ မအူပိုင်း်၊ ပိုသုူမိ်

�န်�နု် စာည်း်ပင််သုာယူာဆော�းဆော�ာ်မ�ီ
နယူ်ဆောခြားမ

�န်�နု်�ုုင််းဆောဒီသုကြီး�းီ - လှိုသူာ၊ လှိုမ်�မကျော်တ်ာ် ၊ပိုဇုနွ်း်ကျော်တ်ာင်း်၊ လှို�ိင်း်သူာယာ၊ ရန်း်�င်း်�၊ 
ဒိဂျာံဖုြိုးမ�ိ�သူစ််(ဆပိို်�မ်�)၊ မရမ်��နု်း်�၊ ဗဟန်း်�၊  ကျော်မြမာ�်ဥ�ကလှိုာပို၊ ဒိဂျာံဖုြိုးမ�ိ�သူစ်် (ကျော်တ်ာင်း်)၊ 
အလှိုံု

မနှတဆောလုး စာည်း်ပင််သုာယူာဆော�းဆော�ာ်မ�ီ
နယူ်ဆောခြားမ

မနှတဆောလုး�ုငု််းဆောဒီသုကြီး�းီ - ခု�မ်�ကျော်အ�သူာဇံ၊ ခု�မ်�မြမသူာစ်ည််၊  ပိုသုူမိ်ကြီး��ီ၊  မဟာ
ကျော်အာင်း်ကျော်မြမ

ဆောနခြားပည်း်ဆော�ာ် စာည်း်ပင််သုာယူာဆော�းဆော�ာ်မ�ီ
နယူ်ဆောခြားမ

ဆောနခြားပည်း်ဆော�ာ် - လှိုယ်ကျော်ဝ�၊ ပို�ဉ််�မန်းာ�၊ ပိုဗုဗသူရီိ

သူတ်မိြပို�ရမည််မာှဇယာ�တ်ငွ်း် MBEI 2020 နိုငှ်း်် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�မ�ာ�၏တ်စ််စ်တိ််တ်စ််ပိုိုင်း်� မြ�စ််ကျော်သူာဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�သူာ ပိုးဝင်း်သူည််။ 
CDC သူည််ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်ာ်စ်ည််ပိုင်း်သူာယာကျော်ရ�ကျော်�ာ်မတ်�ီိုရည််ညွှနှ်း်�သူည််။
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ဆောခြားမာ�်ပုငု််းဆော�ာင််�န်းဆောဒီသု

အဆော��ှဘ�်ဆော�ာင််�နု်းဆောဒီသု

�မ်းရိုးုးု�န်းဆောဒီသု

အပပူုုင််းဇိုနု်ဆောဒီသု

ဆောခြားမလု�် လုင့််ခြားပင််ဆောဒီသု

ခြားမစာ်ဝ�ွန်းဆောပ်ဆောဒီသု

�န်�နု် စာည်း်ပင််သုာယူာဆော�းဆော�ာ်မ�နီယူ်ဆောခြားမ

မနှတဆောလုး စာည်း်ပင််သုာယူာဆော�းဆော�ာ်မ�နီယူ်ဆောခြားမ

ဆောနခြားပည်း်ဆော�ာ် စာည်း်ပင််သုာယူာဆော�းဆော�ာ်မ�နီယူ်ဆောခြားမ

�ည််းညှွှန််း���က်
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ရေးန်း�က်ဆက်တိ�� (၃)
သုရေးတိသန်း န်းည််း�လုမ်ျား�

ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာသူည််စ်စ််တ်မ်� (၃) ခုု မြ�စ််ကျော်သူာ MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခု၏ုရလှိုဒိ်မ�ာ��ိအုကျော်မြခုခုံသူည််။ 
MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်��ို Covid-19 မတ်ိုင်း်မ ီနိုို၀င်း်ဘဲာ ၇၊ ၂၀၁၉ နိုငှ်း််ကျော်�ကျော်�ာ်ဝးရ ီ၂၃ ရ�်၊ ၂၀၂၀ အကြ�ာ�မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည်် (Malesky et 
al ။ , 2020 တ်ငွ်း်ကြ�ည်််ပိုး။) ထွို�ကျော်ကြ�ာင်း်် MBEI စ်မီံ�နိ်း်�သူည်် Covid-19 နိုငှ်း််သူ�် ဆိုင်း်သူည်််စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခု ုအတ်ွ�်န်းမနူ်းာ ကျော်ဘဲာင်း်တ်စ််
ခုုအမြ�စ်် MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�မစှ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ပိုံပ်ိုို�နိုိုင်း်ခုဲသ်ူည််။ အဆိုပိုးMBEI၂၀၂၀စ်စ််တ်မ်�သူည်် ကျော်န်းာင်း်တ်ွင်း် နို�ိင်း်�ယဉှ််နိုိငု်း်
ရန်း် အတ်ွ�် င်းယ်စ်ာရင်း်�အခု��်လှို�်တ်ခု��ိ��ို ပိုံပ်ိုို�နိုိုင်း်ခုဲပ်ိုးသူည််။ MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�သူည်် ကျော်န်းမြပိုည််ကျော်တ်ာ်အပိုးအဝင်း် မြမန်း်မာ နိုိုင်း်င်းံ
၏ မြပိုည််န်းယ်နိုှင်း်် တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီ အာ�လှိုံု�တ်ငွ်း် ��ပိုန်း်�ကျော်ရ��ခု�ယ်ထွာ�ကျော်သူာ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ် ၈၉ ခုုနိုငှ်း်် စ်စု်ကုျော်ပိုးင်း်� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ကျော်ပိုးင်း်� ၅၆၀၅ ရှိခုဲ်
သူည််။ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုုပို်င်းန်း်� ၅,၆၀၅ အန်း�် ၄,၄၀၅ �ိုဗဟိုစ်ာရင်း်�အင်း်�အ�ွဲ�၏ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရလှိုပုို်င်းန်း်�မတှ််ပိုံတု်င်း် ကျော်ဒိတ်ာကျော်ဘဲ(်စ််) (SBR) 
�ို အသူံ�ုမြပို�၍ ��ပိုန်း်�ကျော်ရ��ခု�ယ်ခုဲ်ကြ�သူည်် (MOPF နိုငှ်း်် UNESCAP, 2019 တ်ငွ်း်ကြ�ည်််ပိုး။) CSO န်းမနူ်းာကျော်ဘဲာင်း်မှကျော်ရ��ခု�ယ်ထွာ�ကျော်သူာ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည််အန်းည််�ဆံ�ု ၀န်း်ထွမ်� ၄ ဦး� ရှိရမည်် မြ�စ််ဖြိုးပို�ီယင်း်�တ်ို�အန်း�်မှ အန်းည််�ဆံ�ု တ်စ််ဦး�မာှ လှိုစ်ာမြ�င်း််ခုန်း�်ကျော်သူာ 
၀န်း်ထွမ်�တ်စ််ဦး� မြ�စ််ရပိုးမည််။ MBEI အခု��်လှို�် ကျော်�ာ�်ယရူာတ်ွင်း် အဓိ�ိ�ဏ္ဍတ်ငွ်း် လှိုပုို်�ိုင်း်ကျော်န်းကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�    
(စ်ို�်ပို��ိ�ကျော်ရ�၊ င်းး�လှိုုပို်င်းန်း်�၊ သူတ်ု�တ်�ူကျော်�ာ်ကျော်ရ�နိုငှ်း််သူစ််ကျော်တ်ာမ�ာ�) �ိုလှိုည််�ခု�န်း်လှိုပှို်ထွာ�သူည််။ ��န်း် MBEI စ်စ််တ်မ်�မကှျော်တ်�ွဆံ ု
ကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှ��န်း်ရှိကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၁၂၀၀ �ို ပိုထွမအကြီး�မိ် MBEI စ်စ််တ်မ်�မ ှ��ပိုန်း်� ကျော်ရ��ခု�ယ်
ခုဲ်သူည််။ Covid-19 စ်စ််တ်မ်�၏ပိုထွမအကြီး�မိ်�ို Covid-19 နိုငှ်း််ဆ�်စ်ပို်ကျော်သူာအသူာွ�အလှိုာရပို်တ်န်း�်သူည််�်ာလှိုနိုှင်း် ် Covid-19   
ပိုထွမလှိုိ�င်း်�၏ ��ူစ်�်မ�အမြမင်း််ဆံ�ု အခု�နိ်း်အတ်ွင်း်� (၂၀၂၀ မြပိုည်််နိုှစ််၊ ဧဖြိုးပို ီ၂၈ မ ှကျော်မ ၁၀ ရ�်အထွ)ိ ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်ဖြိုးပို�ီ covid-19 ဒိတု်ယိ
 အကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�အာ� ဒိတု်ယိလှို�ိင်း်� အတ်ငွ်း်� (စ်�်တ်င်း်ဘဲာ ၂၈ မကှျော်အာ�်တ်ိုဘဲာ ၁၂ အထွ)ိ စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်သူည််။

န်းမူျားန်း�ရေးက�က်ခြ�င်� 

ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�အတ်ွ�်စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၇၅၀ �ိုကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််။ MBEI 2020 မကှျော်မြ�ဆိသုူမူ�ာ��ို န်းမူ
န်းာကျော်ဘဲာင်း် (sample frame) မြ�င်််း သူတ််မတှ််၍ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ� ��ပိုန်း်�ကျော်ရ��ခု�ယ်ခုဲသ်ူည််။ ဒိတု်ယိ Covid-19 စ်စ််တ်မ်� 
အတ်�ွ် န်းမနူ်းာကျော်ရ��ခု�ယ်ရာတ်ငွ်း် ယခုင်း် ပိုထွမအကြီး�မိ် န်းမနူ်းာစ်ာရင်း်� နိုငှ်း််စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�ကျော်ရ��ခု�ယ်မ� အစ်အီစ်ဉ််မ�ာ�အတ်ိုင်း်�
အတ်တူ်ပူိုင်း်မြ�စ််သူည််။ ခုွင်း်�ခု��်မာှ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�မြခုင်း်�အတ်�ွ် ဟန်း်ခု��်ည်ကီျော်သူာ ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာ ကျော်ဒိတ်ာစ် ု                      
(balanced panel datasets) �ို�န်း်တ်�ီရန်း် ပိုထွမအကြီး�မိ်တ်ငွ်း် ကျော်အာင်း်မြမင်း်စ်ာွ ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ို
ဆ�်သူယွ်မြခုင်း်�မြ�စ််သူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�မကှျော်အာင်း်မြမင်း်စ်ာွကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲက်ျော်သူာစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၇၅၀ လှိုံ�ု၏ စ်ာရင်း်� 
�နု်း်သူွာ�သူည််နိုငှ်း််တ်စ််ဖြိုးပို�ိင်း်န်း�်၊ ပိုထွမအကြီး�မိ်မှကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�မ� မဖြိုးပို�ီဆံ�ုခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ု မလူှို� ��ပိုန်း်� 
ကျော်ရ��ခု�ယ်ထွာ�သူည််် အစ်အီစ်ဉ််အတ်ိုင်း်� ၇၅၀ အထွ ိဖြိုးပို�ီဆံ�ုသူည််အထိွ ဆ�်လှို�်ကျော်မ�မြမန်း်�ပိုးသူည််။ Covid 19 ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် န်းမနူ်းာ
တ်ငွ်း် ကျော်န်းာ�်ဆံ�ု ရလှိုဒိ်အကျော်န်းမြ�င်််း ကျော်�ာ်မြပိုရလှိုှင်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၅၉၇ ခု�ုို ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�၏ ၇၅၀ န်းမနူ်းာမှ ကျော်ရ��ခု�ယ်ခုဲ်
ပိုးသူည််။ ��န်း်၁၅၃ ခုုသူည်် MBEI 2020 အတ်�ွ် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲ်သူည််် န်းမနူ်းာမြ�စ််ဖြိုးပို�ီ Covid-19 ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း်
ကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူမူ�ာ� မဟတု််ပိုး။ ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�မ�မ�ာ�အတ်ွ�် ကျော်အာင်း်မြမင်း်မ�မာှ ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19 တ်ငွ်း် ၅၃ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�နိုှင်း််ဒိတု်ယိ
အကြီး�မိ် အတ်�ွ် ၆၁ ရာခုိုင်း်နို�န်း်� မြ�စ််ပိုးသူည််။ ဆိုလှိုိုသူည််မာှ ကျော်အာင်း်မြမင်း်သူည််် အင်း်တ်ာဗ�း� ၇၅၀ ရရှိရန်း်အတ်ွ�် ပိုထွမအကြီး�မိ်
စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၁,၄၁၂ နိုငှ်း်် ဒိတု်ယိ အကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း်စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်� ၁,၂၂၇ တ်ို��ို ဆ�်သူယွ်ရန်း် ကြီး��ိ�ပိုမ်�
ခုဲ်မြခုင်း်�မြ�စ််သူည််။ 

စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�တ်စ််ခုစု်အီတ်ွ�် မန်း်ကျော်န်းဂျာ�ာ သူို�မဟတု်် ပိုိုင်း်ရငှ်း်�ို ကျော်တ်�ွဆံကုျော်မ�မြမန်း်�ခုဲသ်ူည််။ မြ�စ််နိုိုင်း်ကျော်မြခုတ်စ််ခုမုာှ ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်� ခုံရသူူ
သူည်် ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယစူ်ဉ်် နိုငှ်း်် (MBEI 2020) စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူု�နိ်း်�သူ ူတ်ဦး�တ်ည််� မြ�စ််နိုိုင်း်သူည််။ စ်စ််တ်မ်�မ�ာ�
�ို တ်ယ်လှို�ီနု်း်�မြ�င်း်် ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်သူည််။ စ်ာရင်း်�ကျော်�ာ�်ယသူူမူ�ာ�သူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်��ို တ်ယ်လှို�ီနု်း်�မြ�င်း်် ဆ�်သူယွ်၍ မရပိုး
�ကျော်န်းာ�်တ်စ််ကြီး�မိ် ထွပို်မံကြီး��ိ�စ်ာ�သူည််။ င်းး�ကြီး�မိ်ကြီး��ိ�ပိုမ်�၍ မကျော်အာင်း်မြမင်း်ပိုး� ထွိုစ်ီ�ပိုာွ� ကျော်ရ��ိ ုန်းမနူ်းာစ်ာရင်း်�မ ှပိုယ်လှိုို�်ပိုးသူည််။ 
MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း််မတ်ဘူဲဲ မြပိုည််န်းယ်/တ်ိုင်း်�ကျော်ဒိသူကြီး��ီနိုငှ်း်် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်အဆင်း််မ�ာ�တ်ငွ်း် �ိုယ်စ်ာ�မြပို�န်းမနူ်းာမ�ာ� ကျော်ရ��ခု�ယ်ရန်း်ရန်း်
ကြီး��ိ�ပိုမ်�မ�မရှိခုဲ်ပိုး။ ယင်း်�အစ်ာ�န်းမနူ်းာမ�ာ��ို နိုိုင်း်င်းံအဆင်း်် �ိုယ်စ်ာ�မြပို�ရန်း်သူာမြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််။ သူို�ကျော်သူာ်စ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ��ိ ုမ
တ်ညူ်ကီျော်သူာ မြ�စ််တ်န်း်စ်ွမ်�ကျော်ရ��ခု�ယ်မ�နိုှစ််ခု�ုို အသူံ�ုမြပို�၍ �ွဲမြပိုာ�ကျော်သူာအစ်အုကျော်ဝ�ကြီး��ီ နိုှစ််ခုအုမြ�စ်် ခုွဲမြခုာ�စ်စု်ည််�ထွာ�သူည််။ ပိုထွမ
အစ်အုကျော်ဝ�သူည်် စ်စု်ကုျော်ပိုးင်း်�န်းမနူ်းာ၏ ၆၀ ရာနို�န်း်��ို�ိုယ်စ်ာ�မြပို�လှို��် အလှိုွန်း်အကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� sector မ�ာ��ို ပိုိုမို၍ 
ကျော်ရ��ခု�ယ် ထွာ�မြခုင််း�မြ�စ််ဖြိုးပို�ီ ၄၀ ရာနို�န်း်��ို ��န်း်စ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှရယသူူည််။ ပိုထွမ အစ်အုကျော်ဝ�အကျော်န်းမြ�င်း်် န်းမနူ်းာပိုိုမိုယထူွာ�မြခုင်း်�
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၏ ရည််ရ�ယ်ခု��်မာှ  Covid-19 အာ��ွဲမြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�စ်ာွ ပိုိုမိုတ်ုန်း�်မြပိုန်း်မ�မြပို�နိုိုင်း်ကျော်သူာ ကျော်သူာခ်ု��်��သူည််် စ်�်မ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ဥပိုမာ
အာ�မြ�င်း်် အထွည််အလှိုပိို်လှိုုပို်င်းန်း်�၊ စ်ာ�ကျော်သူာ�်ဆိုင်း်မ�ာ�နိုငှ်း်် အရ�ယ်အစ်ာ� အမ��ိ�မ��ိ�ရှိကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�တ်ငွ်း် ပိုး၀င်း်မ�
ကျော်သူခု�ာကျော်စ်ရန်း် မြ�စ််သူည််။ ယင်း်�သူည််MBEI 2020 စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ လှိုပုို်င်းန်း်�အမ��ိ�အစ်ာ� အကျော်ပို်သူ�်ကျော်ရာ�်မ�ရှိခုဲ်ဖြိုးပို�ီ MBEI 
2020 မ ှစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်� ၅၆၀၅ တ်ငွ်း် ၈၇ ခုုသူည်် အစ်အုကျော်ဝ�တ်စ််ခုမု ှကျော်န်းာ�်တ်စ််ခုုသူို�ကျော်မြပိုာင်း်�ကျော်ရ�့ခုဲ်သူည််။ စ်စု်ကုျော်ပိုးင်း်�န်းမနူ်းာကျော်ဘဲာင်း်
 ၅၆၀၅ �ို ကျော်အာ�်ပိုးအတ်ိုင်း်� အစ်အုကျော်ဝ�နိုစှ််ခုအုမြ�စ်် ခုွဲထွာ�သူည််။

l အထွ�ူစ်တိ််ဝင်း်စ်ာ�မ�အပုို်စ် ု (န်းမနူ်းာ၏ ၆၀ ရာခုိုင်း်နိုှန်း်�, ၄၅၀ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�) (န်းမနူ်းာကျော်ဘဲာင်း်တ်ွင်း်ရှိကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�
အကျော်ရအတ်�ွ်, n=၂၇၁၅), ကျော်အာ�်ကျော်�ာ်မြပိုပိုးမ�ာ� အပိုးအဝင်း်
§ �နု်း်ထွုတ််လှိုပုို်င်းန်း်� - အစ်ာ�အစ်ာနိုှင်း််အကျော်��ာ်ယမ�ာ (n = ၅၆၇)
§ �နု်း်ထွုတ််လှိုပုို်င်းန်း်�- အထွည််အလှိုပိို်၊ အဝတ််အထွည််နိုှင်း််သူာ�ကျော်ရ (n = ၈၆)
§ တ်ည််�ခုိုခုန်း်�လှိုုပို်င်းန်း်�မ�ာ� (n = ၁၉၈)
§ အစ်ာ�အကျော်သူာ�်နိုငှ်း်် အကျော်��ာ်ယမ�ာ ဝန်း် ကျော်ဆာင်း်မ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� (n = ၉၅၈)
§ အန်းည််�ဆံု� ၀န်း်ထွမ်� ၂၀ ရှိကျော်သူာ အမြခုာ�စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� (n = ၃၃၂)

l MBEI ပိုထွမနိုငှ်း်် ဒိုတ်ယိ စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ပိုး၀င်း်ကျော်သူာ ၀န်း်ထွမ်� ၂၀ ထွ�်န်းည််�ကျော်သူာ အမြခုာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� (n = ၅၇၄)

တ်စ််နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ုအတ်ိုင်း်�အတ်ာ�ို ခုန်း�်မှန်း်�ရန်း်အလှိုို�င်းှာ တ်နု်း�်မြပိုန်း်မ�မ�ာ�အာ�ကျော်မြပိုာင်း်�မြပိုန်း် မြ�စ််နိုိုင်း်ကျော်မြခု အကျော်လှို�တ်င်း်�နိ်း်�မ�ာ��ို အသူံ�ုမြပို�၍ 
တ်�ွ်ခု��်သူည််။ အကျော်လှို�တ်င်း်�နိ်း်� တ်�ွ်ခု��်မ�မ�ာ�သူည်် MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် ကျော်ရ��ခု�ယ်ခုံရရန်း်မြ�စ််တ်န်း်စ်မွ်� အတ်ွ�်ည်ှနိို�ိင်း်�မ�၊  
Covid-19 စ်စ််တ်မ်�မ�ာ�၏ န်းမနူ်းာကျော်ဘဲာင်း်တ်ငွ်း် ကျော်ရ��ခု�ယ်ခုံရရန်း်မြ�စ််တ်န်း်စ်မွ်� ည်ှနိိုှိင်း်�မ�မ�ာ�နိုငှ်း်် အထွူ�အစ်ကုျော်ဝ�နိုစှ််ခုုမ ှ ကျော်ရ��ခု�ယ်ခုံရမြခုင်း်�  
မြ�စ််နိုိုင်း်ကျော်ခု�မ�ာ�အတ်�ွ် ည်ှနိို�ိင်း်�မ�နိုှစ််ခုုလှိုံ�ုတ်ငွ်း်ပိုး၀င်း်သူည််။ ရငှ်း်�လှိုင်း်�ကျော်သူာ ဥပိုမာမြ�င်း််မြပိုရလှိုှင်း် MBEI 2020 ၏ ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာ panel 
စ်ာရင်း်�မစှ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၁,၂၀၀ မကှျော်�ာ�်နိုတု််ထွာ�သူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှ အကျော်လှို�တ်င်း် �နိ်း်�တ်န်း်�ို�သူည််��န်း်န်းမူန်းာ 
panel frame နိုငှ်း််ဆ�်စ်ပို်ကျော်န်းသူည််် သူ�်ဆိုင်း်ရာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ အကျော်လှို�တ်င်း်�နိ်း်� တ်န်း်�ို�နိုငှ်း််တ်သူူည််။ ၎င်း်�သူည်် ကျော်သူ�
င်းယ်ဖြိုးပို�ီ လှို�်ခုံနိုိုင်း်ကျော်သူာ ဘဲ�်လှိုို�်မ�အမာှ��ိုသူာ မြ�စ််ကျော်စ်နိုိငု်း်သူည််။ ကျော်မြပိုာင်း်�မြပိုန်း်မြ�စ််နိုိငု်း်ကျော်မြခုရှကိျော်သူာ အကျော်လှို�တ်င်း်�နိ်း်�မ�ာ�သူည်် ��
ပိုမ်�ကျော်ရ��ခု�ယ်မ��ို မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််် ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်� အတ်�ွ်သူတ််မတှ််ထွာ�သူည်််အတ်ိုင်း်� အထွ�ူအစ်အုကျော်ဝ�မ�ာ��ို အသူံု�မြပို�၍ 
တ်ည််ကျော်ဆာ�်ခုဲသ်ူည််။

အ�ယ်၍ ရလှိုဒိ်မ�ာ�အကျော်ကြ�ာင်း်� ရငှ်း်�လှိုင်း်�ကျော်�ာ်မြပိုထွာ�မြခုင်း်�မရှလိှိုှင််း ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာမ ှ ရလှိုဒိ်မ�ာ�သူည်် အကျော်လှို�တ်င်း်၍ ခု�နိ်း်ည်ှထိွာ�
ကျော်သူာ ရလှိုဒိ်မ�ာ�မြ�စ််သူည််။ ရလှိုဒိ်မ�ာ�မာှ မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံရှ ိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�စ်ာရင်း်�မတှ််တ်မ်� (SBR) ရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�အာ�လှိုံ�ု 
အကျော်ပို်သူ�်ကျော်ရာ�်မ�၏ ခုန်း�်မှန်း်�ခု��်မြ�စ််ဖြိုးပို�ီ လှိုခုစ်ာ�၀န်း်ထွမ်�တ်စ််ဦး�အပိုးအဝင်း် အန်းည််�ဆံ�ု၀န်း်ထွမ်�ကျော်လှို�ဦး� ပိုး၀င်း်သူည််။ ရန်း်�နု်း်၊ 
မနိုတကျော်လှို�နိုငှ်း်် ကျော်န်းမြပိုည််ကျော်တ်ာ်ရှ ိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်မ�ာ�ရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အတ်�ွ် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်စ်ည််ပိုင်း်သူာယာကျော်ရ� အ�ွဲ�မ�ာ� (DAO) သူို�မဟတု််
ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်ာ်စ်ည််ပိုင်း်သူာယာကျော်ရ� ကျော်�ာ်မတ်မီ ှခုငွ်း််မြပို�ထွာ�ကျော်သူာ တ်ရာ�ဝင်း်စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� လှိုိုင်း်စ်င်း်ရရှထိွာ�သူည််် SBR တ်ငွ်း် မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံ
ရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�စ် ု ပိုးဝင်း်သူည််။ ထွို�အမြပိုင်း်၎င်း်�တ်ငွ်း် DAO သူို�မဟတု်် CDC မ ှ လှိုိုင်း်စ်င်း်မရှကိျော်သူာ်လှိုည််� ရင်း်�နိုှီ�မြမှ�ပို်နိုှံမ�နိုငှ်း််
�မုပဏ်မီ�ာ�ညွှနှ်း်ကြ�ာ�မ� ဦး� စ်�ီဌားာန်း(DICA)၊ စ်�်မ�ကြီး��ီကြ�ပို်ကျော်ရ�နိုငှ်း််စ်စ််ကျော်ဆ�ကျော်ရ� ဦး�စ်�ီဌားာန်း (DISI) �ဲသ်ူို�ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� 
ပိုး၀င်း်သူည််။ စ်မီံ�နိ်း်�၊ ဘဲဏ်ာကျော်ရ�နိုငှ်း််စ်�်မ� ၀န်း်ကြီး�ီ�ဌားာန်း (MoPFI) မကှျော်ပို�ကျော်သူာ SME �တ််။ တ်စ််နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ု SBR တ်ငွ်း်စ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�ကျော်ပိုးင်း်� ၂၂၇,၉၀၃ (MoPF နိုငှ်း်် UNESCAP 2019) တ်ို�ပိုးဝင်း်သူည််။ MBEI 2020 စ်စ််တ်မ်�အကျော်ပို် အကျော်မြခုခုံ၍ ၎င်း်�တ်ို�အန်း�် ၆၁ 
ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် ဤစ်ာတ်မ်�၏ အလှိုုပို်အ�ိုင်း်သူတ််မတှ််ခု��် အယအူဆနိုှင်း််�ို�်ည်ဖီြိုးပို�ီ ၎င်း်�သူည်် မြမန်း်မာနိုိုင်း်င်းံရှိ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်� 
၁၃၉၀၀၀ ခုန်း�်နိုှင်း်် ည်ီမှသူည််။ ထွိ�ုကျော်ကြ�ာင်း်် ရရှကိျော်သူာန်းမနူ်းာသူည်် ဤ ၁၃၉,၀၀၀ စ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ �ိယု်စ်ာ�မြပို�မ�မြ�စ််သူည််။

သုရေးတိသန်းရေးများ���န််း�လု�ှ (Questionnaire)

Covid-19 စ်စ််တ်မ်�၏ ဒိုတ်ိယအကြီး�ိမ်အတ်ွ�် အသူံု�မြပို�ကျော်သူာကျော်မ�ခွုန်း်�လှိုှာ�ို The Asia Foundation ဝ�်ဘဲ်ဆို�်မှ �ူ�ယ ူ 
နိုိုင်း်သူည််။၆ ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယူမြခုင်း်�အတ်�ွ် ကျော်မ�ခွုန်း်�လှိုှာ�ို ပိုထွမအကြီး�မိ်အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာ (Asia Foundation, 2020) 
တ်ငွ်း်ကျော်တ်�ွနိုိုင်း်သူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် ကျော်မ�ခုနွ်း်�လှိုှာတ်ွင်း် ကျော်မ�ခုနွ်း်�အမ��ိ�အစ်ာ�သူံု�မ��ိ�ရှိသူည််။ ပိုထွမအခု��်မာှစ်စ််တ်မ်� (၃) ခုုစ်လှိုံ�ုတ်ငွ်း်
ပိုး၀င်း်ကျော်သူာကျော်မ�ခုနွ်း်�မ�ာ�ရှိသူည််။ ဤကျော်မ�ခုနွ်း်�မ�ာ��ို Q �ဒုိ်မ�ာ�နိုငှ်း််အတ်ူ မတှ််သူာ�ကျော်န်းကြ�သူည််။ ဒိတု်ယိအခု��်မာှ Covid-19 စ်စ််တ်မ်�
ပိုထွမနိုငှ်း််ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�နိုှစ််ခုစု်လှိုံ�ုတ်ငွ်း်ပိုး၀င်း်ဖြိုးပို�ီ C code နိုငှ်း််မတှ််သူာ�ထွာ�ကျော်သူာ ကျော်မ�ခုနွ်း်�မ�ာ�နိုှင်း်် တ်တ်ိယအခု��်မာှ 
ဒိတု်ယိအကြီး�မိ် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�တ်ွင်း်ပိုး၀င်း်ကျော်သူာ ကျော်မ�ခုနွ်း်�မ�ာ�မြ�စ််ဖြိုးပို�ီ C သူို�မဟတု်် D သူကျော်�ာတ်မ�ာ�နိုငှ်း်် မတှ််သူာ�ထွာ�သူည််။ ပိုထွမ
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စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း်   မပိုးကျော်သူာ အခု��်အလှို�်မ�ာ��ိ ု မြ�ည်််စ်�ွ်ရန်း် ဒိတု်ယိအကြီး�ိမ်စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် D ကျော်မ�ခုနွ်း်�တ်စ််ခုု (D14) �ိုစ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�သူစ််မ�ာ�အာ�သူာကျော်မ�ခုဲသ်ူည််။ Covid-19 စ်စ််တ်မ်�မ�ာ�၏ပိုထွမအကြီး�မိ်တ်ငွ်း် ပိုး၀င်း်သူည်််ရညှ််လှို�ာ�သူည််် ကျော်မ�ခုနွ်း်�မ�ာ��ို 
ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်တ်ငွ်း်စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယမူ�မ ှ သူတ်င်း်�အခု��်အလှို�်လှိုိုအပို်ခု��်မ�ာ� ဦး�စ်ာ�ကျော်ပို�မ� အစ်အီစ်ဉ််အရ�ယ်ရာှ�ခုဲ်ပိုးသူည််။ 
အထွ�ူသူမြ�င်း််အပိုိုင်း်� (၃)“ ကျော်မြမယာမြပိုသူန်းာမ�ာ�နိုငှ်း််စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�အကျော်ဆာ�်အအံမု�ာ�” နိုငှ်း််အပိုိုင်း်� (၄)“ အကျော်မြခုခုံအကျော်ဆာ�်အအံ”ု အပိုိုင်း်�
အမ�ာ�စ်�ုို �ယ်ရာှ�ပိုစ််လှိုို�်သူည််။ စ်ာကျော်ရ�သူမူ�ာ�� ဤကျော်မ�ခွုန်း်�မ�ာ�အကျော်ပို် အမြခုာ�စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယမူ�� ကျော်မ�ခုနွ်း်�ပိုံစု်ံတ်ငွ်း်
ထွည်််သူငွ်း်�ထွာ�ကျော်သူာ ကျော်မ�ခုနွ်း်�သူစ််မ�ာ�ထွ�်အသူံ�ု၀င်း်ကျော်သူာ သူတ်င်း်�အခု��်အလှို�်မ�ာ��ိသုူာ ကျော်လှို�ာန််းည််�ကျော်စ်နိုိုင်း်ကျော်သူာကျော်ကြ�ာင်း််
မြ�စ််သူည််။

ပုံွားရေးသန်းမူျားန်း�သရုုပ်ွား���ခြ�င်�(Panel data analysis)

စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခု ုသူို�မဟတု်် သူံု�ခုတု်ငွ်း် တ်စ််ခုတု်ည််�ကျော်သူာ တ်ညူ်သီူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�မ ှကျော်မ�ခုနွ်း်�အခု��ိ��ို ထွပို်ခုးတ်လှိုဲလှိုဲ ကျော်မ�မြမန်း်�
မြခုင်း်�မြ�င်း်် ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာ panel datasets တ်စ််ခု ု တ်ည််ကျော်ဆာ�်ရန်း် မြ�စ််နိုိုင်း်ခုဲသ်ူည််။ ဤအကျော်မြခုအကျော်န်းသူည်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� 
အကျော်မြခုအကျော်န်း အကျော်မြပိုာင်း်�အလှိုဲမ�ာ�� ပိုိုဖြိုးပို�ီတ်�ိ�ကျော်သူာ ခုွဲမြခုမ်�စ်တိ််မြ�ာမ�မ�ာ� ရရှိရန်း်မြ�စ််လှိုာခုဲပ်ိုးသူည််။ ကျော်�ာ်မြပိုခုဲသ်ူည်််အတ်ိုင်း်� Covid-19 
စ်စ််တ်မ်�၏ ပိုထွမအကြီး�မိ်အတ်ွ�် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� ၇၅၀ အန်း�် ၅၉၇ �ို ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်တ်ငွ်း် ထွပို်မံကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲ်
သူည််။ ထွို�အမြပိုင်း် Covid-19 စ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုလုှိုံ�ုမ ှ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� ၇၅၀ လှိုံ�ု�ို MBEI 2020 အတ်�ွ် ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲဖ်ြိုးပို�ီ မြ�စ််သူည််။ 
ထွို�ကျော်ကြ�ာင်း်် ��ယ်မြပိုန်း�်ကျော်သူာ အဓိိပိုပာယ်အရဆိုကျော်သူာ် ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာ panel data အခု��်အလှို�် စ်ကုျော်ဆာင်း်�မ�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� 
၅၉၇ ခုုပိုးဝင်း်ပိုးသူည််။ သူို�ကျော်သူာ် ဤစ်ံသူတ််မတှ််ခု��်ထွ�် ပိုိုမိုတ်ိ��စ်ာွခု�နိ်း်ည်ှိထွာ�ကျော်သူာ panel အခု��်အလှို�်မ�ာ��ို ကျော်မ�ခုနွ်း်�
သူို�မဟတု်် �နိ်း်�ရှင်း်အဆင်း််တ်ငွ်း်အသူံု�မြပို�ခုဲပ်ိုးသူည််။ သူို�မသှူာလှိုှင်း် ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာသူည်် ကျော်မ�ခုနွ်း်�သူို�မဟတု်် �နိ်း်�ရှင်း်အဆင်း််တ်ငွ်း် ဟန်း်ခု��်
ည်မီည်် မြ�စ််ပိုးသူည််။ ဆိုလှိုိုသူည််မာှ ခုွဲမြခုမ်�စ်တိ််မြ�ာမ� မြပို�လှိုပုို်ကျော်န်းကျော်သူာ ကျော်မ�ခုနွ်း်� သူို�မဟတု်် �နိ်း်�ရှင်း်မ�ာ�အတ်�ွ် ကျော်လှိုလ်ှိုာကျော်န်းကျော်သူာ
အခု�နိ်း်အပိုိုင်း်�အမြခုာ� ၂ ခုု သူို�မဟတု်် ၃ ခုုတ်ငွ်း်  ‘မသူကိျော်သူာ’ သူို�မဟတု်် “အကျော်မြ�ကျော်ပို�ရန်း်မြင်းင်း်�ဆန်း်မြခုင်း်�” စ်သူည်််တ်ံ�ုမြပိုန်း်မ�မရှိသူည်််အခု��် 
အလှို�်မ�ာ�အတ်�ွ် ‘အကျော်မြ���ွ်လှိုပို် မ�ာ�မြ�စ််ကျော်ပို်ခုဲပ်ိုးသူည််။ထွို�ကျော်ကြ�ာင်း််ဤအကျော်မြ���ွ်လှိုပို် မ�ာ�နိုငှ်း််ဆိုင်း်ကျော်သူာမတှ််သူာ�ထွာ� ခု��်
မ�ာ��ို ထွိုကျော်မ�ခုနွ်း်�သူို�မဟတု်် �နိ်း်�ရှင်း်မ�ာ� အတ်�ွ်သူ�်ဆိုင်း်ရာ စ်ာရင်း်�မ ှမြ��တ််ခု�ခုဲပ်ိုးသူည််။ ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် ကျော်�ာ်မြပိုထွာ�ကျော်သူာ 
ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာ(panel) မ ှရလှိုဒိ်မ�ာ�ပိုး၀င်း်ကျော်သူာ စ်ာရင်း်�အင်း်�ဇယာ�မ�ာ�သူည်် ထွို�ဲသ်ူို� ကျော်သူာ စ်ံသူတ််မတှ််ခု��်မ�ာ�နိုငှ်း််အည် ီတ်�ွ်ခု��်
ထွာ�ကျော်သူာ ရလှိုဒိ်မ�ာ�မြ�စ််သူည််�ိ ုရည််ညွှနှ်း်�သူည််။ ခြွခုငွ်း်�ခု��်မ�ာ�မာှ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�ကျော်ပိုးင်း်� ၅၉၇ ခုရုှိ ��ယ်မြပိုန်း�်ကျော်သူာ ပိုံကုျော်သူ န်းမနူ်းာ
မ ှစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အာ�လှိုံု�ပိုးဝင်း်ကျော်သူာ မှတ်မ�မရှိကျော်သူာ ပိုံကုျော်သူန်းမနူ်းာရလှိုဒိ်မ�ာ�လှိုည််� ရှိန်းိင်း်မြခုင်း်�မြ�စ််သူည််။ ယင်း်�ရလှိုဒိ်မ�ာ�သူည််
အခု�နိ်း်�ာလှိုအခု��ိ�အတ်�ွ် တ်န်း်�ို�မ�ာ��ို ကျော်ပို�ာ�်ဆံ�ုကျော်န်းကျော်သူာ်မြင်းာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�ကျော်ပိုးင်း်� ၅၉၇ ခုုရှိ ��ယ်မြပိုန်း�်ကျော်သူာ panel မှ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� အာ�လှိုံ�ုပိုးဝင်း်ပိုးသူည််။

�က်လုုုက်မိျား��ယ�င်�မုျားခြ�စ်ီးနု်းင်ရေးသ�အလု��အလု�

စ်စ််တ်မ်�မ�ာ�၏ ဒိဇီိုင်း်�ကျော်ရ�ဆွဲစ်ဉ််အဆင်း််တ်ငွ်း် မာှ�ယငွ်း်�ဘဲ�်လှိုိ�ု်မ� အကျော်ကြ�ာင်း်�ရင်း်�နိုငှ်း််ပိုတ််သူ�်၍ အဓိ�ိစ်ို�ရမိ်မ� တ်စ််ခုမုာှ ပိုတိ််
ထွာ�သူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် တ်ယ်လှို�ီနု်း်�မြ�င်း်် ကျော်မြ�ကြ�ာ�မြခုင်း်� မရှိမြခုင်း်�မြ�စ််သူည််။ ထွိုသူို�ကျော်သူာ အကျော်မြခုအကျော်န်းမ�ာ�တ်ငွ်း် �နု်း်�ကျော်ခု်
ဆိုမြခုင်း်��ိ ုမတ်ံ�ုမြပိုန်း်ရသူည််် အကျော်ကြ�ာင်း်�အရင်း်�မာှ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုတိ််ကျော်န်းမြခုင်း်�ကျော်ကြ�ာင်း်် သူို�မဟတု်် ပိုိုင်း်ရငှ်း်သူို�မဟတု်် ၀န်း်ထွမ်�မ�ာ��နု်း်��ို မ
ကျော်မြ�ဆိနုိုိုင်း်ကျော်လှိုာ�်ကျော်အာင်း် အလှိုပုို်မ�ာ�လှိုနွ်း်�မြခုင်း်� သူို�မဟတု်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�ပိုရဝဏု််၏ အကျော်ဝ�မာှရှိကျော်န်းမြခုင်း်�ကျော်ကြ�ာင်း််ဆိုသူည််မ�ာ�အာ� သူရိန်း်
ခု�်ခုဲသူည််။ ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယရူာတ်ငွ်း် ဤမြပိုဿန်းာသူည်် မလူှိုကျော်မှာ်မနှ်း်�ထွာ�သူည််ထွ�် န်းည််�ပိုး�သူည််။ အဆ�် 
အသူယွ်ရှိသူည််် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၁,၂၂၇ ခုတု်ငွ်း် ၉၀ (၇ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�သူည်် တ်ယ်လှို�ီနု်း်�မ�ာ� ပိုတိ််ထွာ�ဖြိုးပို�ီ ၉၅ (၈ ရာခုိုင်း်နို�န်း်�) � �နု်း်�
မကျော်မြ�ခုဲပ်ိုး။ ဤအစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် တ်င်း်မြပိုထွာ�ကျော်သူာ ရလှိုဒိ်မ�ာ�သူည်် ကျော်အာင်း်မြမင်း်ကျော်သူာ ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�မြခုင်း်�မ�ာ�သူာ ပိုးဝင်း်ဖြိုးပို�ီ ဘဲ�်လှိုို�်
မ�အမာှ�မ�ာ��ို မြပိုင်း်ဆင်း်တ်�ွ်ခု��်ခုဲ်မြခုင်း်�မရှပိိုး။ ဆိုလှိုိုသူည််မာှ ရလှိုဒိ်မ�ာ�သူည်် အကျော်မြခုအကျော်န်းမနှ်း်ထွ�်ပိုို၍ အကျော်�ာင်း်�မြမင်း်ပိုံရုသူည််။ 
ဥပိုမာအာ�မြ�င်း််၊ ပိုတိ််လှိုို�်ကျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� အကျော်ရအတ်�ွ်�ို ကျော်လှိုှာတ််�ွ်မြခုင်း်�၊ အလှိုပုို်မထှွတု််ပိုယ်ခုံရကျော်သူာ ၀န်း်ထွမ်�အကျော်ရအတ်�ွ်
�ို ကျော်လှိုှာတ််�ွ်မြခုင်း်�မြ�စ််မ�ာ� မြ�စ််နိုိငု်း်သူည််။

ပိုထွမအကြီး�မိ် Covid-19  စ်စ််တ်မ်�အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် ဤဘဲ�်လှိုို�်မ�၏ ခုန်း�်မှန်း်�ခု��်ပိုးရှိသူည်် (၂၀၂၀၊အာရကှျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�တ်ငွ်း် ရု�)။ 
ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�တ်ငွ်း် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်� ၁၉၈ ခုသုူည်် အကျော်ကြ�ာင်း်�မြပိုခု��်တ်စ််ခုတု်ည််�မြ�င်း််မပိုးဝင်း်ခုဲပ်ိုး။ ပိုထွမအကြီး�မိ် စ်စ််တ်မ်�
စ်စ််တ်မ်�အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် ဤဘဲ�်လှိုို�်မ� ပိုမာဏ်အာ� Covid-19 ကျော်ကြ�ာင်း်် စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ�လှိုံ�ု�ို ပိုတိ််ထွာ�သူည််ဟု
ယဆူမြခုင်း်�မြ�င်း်် ခုန်း�်မှန်း်�ခုဲ်သူည််။ သူို�ကျော်သူာ်ပိုံမုှန်း်အကျော်မြခုအကျော်န်းမ��ိ�၌ပိုင််း၊ �နု်း်��ို�ိုင်း်ကျော်န်းမြခုင်း်�သူိ�ုမဟတု်် �နု်း်�မြပိုတ််မြခုင်း်�မရှကိျော်သူာစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� ရှိလှိုမိ််မည််မြ�စ််ကျော်သူာကျော်ကြ�ာင်း်် ၎င်း်�သူည််လှို�်ကျော်တ်�ွ��ကျော်သူာ ယဆူခု��်မြ�စ််ရန်း် တ်စ််ခုးမှမရည််ရ�ယ်ခုဲပ်ိုး။ ရည််ရ�ယ်ခု��်မာှ



�လုဒီ် စားီပာ့းဆော�းလုပု်င်န်းစာစုာဆုောပါင််း

ကျော်မ�မြမန်း်�ရန်း်ရ�်ခု�နိ်း်��ိုကျော်န်းာ�်��ကျော်တ်ာင်း်�ခုံခုဲက်ျော်သူာ်လှိုည််�ကျော်န်းာ�်ဆံ�ုတ်ငွ်း်ကျော်တ်�ွဆံ ုကျော်မ�မြမန်း်�မြခုင်း်�မမြပို�

ခုဲ်ရပိုး

၁၀

�နု်း်�မ�ိုင်း်မြခုင်း်� ၃၁

�နု်း်�မအာ�မြခုင်း်� ၆

ဆ�်သူယွ်မ�ဧရယိာမြပိုင်း်ပိုကျော်ရာ�်ရှကိျော်န်းမြခုင်း်� ၁၆

�နု်း်�ပိုိတ််ထွာ�မြခုင်း်� ၄၅

ကျော်မြ�ဆိရုန်း်မြင်းင်း်�ဆိမုြခုင်း်� ၁၇

ကျော်ခု�ာကျော်မာကျော်အာင်း်မြမင်း်စ်ာွကျော်မ�မြမန်း်�နိုိုင်း်မြခုင်း်� ၃၅

စ်စု်ကုျော်ပိုးင်း်� ၁၆၀

ထွို�ဲသ်ူို�ကျော်သူာ ဘဲ�်လှိုို�်မာှ�ယငွ်း်�မ�၏ အမ�ာ�ဆံ�ုမြ�စ််နိုိုင်း်ကျော်မြခု အလှိုာ�အလှိုာ အာ�တ်ိုင်း်�တ်ာခုန်း�်မှန်း်�ရန်း်မြ�စ််သူည််။ ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်
စ်စ််တ်မ်�၏ အခု��်အလှို�်မ�ာ��ုိ ရရှိနိုှိင်း်ဖြိုးပိုမီြ�စ််ကျော်သူာကျော်ကြ�ာင်း်် ဤယဆူခု��်�ို မြပိုန်း်လှိုည််ကြ�ည်််ရု�နိုိုင်း်ဖြိုးပိုမီြ�စ််သူည််။ လှိုပုို်င်းန်း်� ၁၉၈ ခုု
အန်း�် ၁၆၀ �ို ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်� အတ်�ွ် မြပိုန်း်လှိုည််ဆ�်သူယွနိုိုင်း်ခုဲသ်ူည််။ ဤအခု�နိ်း်တ်ွင်း် ဤစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�အမ�ာ�စ်ု
အာ� ကျော်အာင်း်မြမင်း်စ်ာွ ဆ�်သူယွ်ဖြိုးပို�ီ ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�မြခုင်း်�မ�ာ� မြပို�လှိုပုို်ခုဲသ်ူည််။ (ဇယာ�၁ တ်ငွ်း်ကြ�ည်််ပိုး) ဒိတု်ယိအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�မှ
စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�သူည်် ၎င်း်�တ်ို�၏�နု်း်��ို “မတ်ံ�ုမြပိုန်း်ကြ�ပိုး” သူို�မဟတု်် ၎င်း်�တ်ို�၏ �နု်း်��ို အဖြိုးမဲတ်မ်�ပိုတိ််ထွာ�မြခုင်း်�မာှ ၄၇.၅.
ရာခုိုင်း်နို�န်း်� မြ�စ််သူည််။ အဆိုပိုးစ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�ပိုင်း်လှိုှင်း် အဖြိုးမဲတ်မ်�ပိုတိ််ထွာ�မြခုင်း်�ထွ�် �နု်း်�ကျော်ခု်ဆိုမ�အာ� မြပိုန်း်မကျော်မြ�ရသူည််် 
တ်မြခုာ�အကျော်ကြ�ာင်း်�မြပိုခု��်မ�ာ� ရှိနိုိုင်း်ပိုးသူည််။ လှို�်ရှကိျော်တ်�ွရှိခု��်မ�ာ�အာ� မြပိုန်း်ကျော်မြပိုာင်း်�၍ သူံ�ုသူပို်မ�အရ ဘဲ�်လှိုို�်မ�၏ မြပိုင်း်�အာ��ို
ပိုထွမ အကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�၏ အစ်ရီင်း်ခုံစ်ာတ်ငွ်း် ပိုိုမို၍ကျော်�ာ�်ခု��်ခု�ခုဲပ်ိုးသူည််။

ကျော်န်းာ�်ထွပို်မြ�စ််နိုိငု်း်ကျော်ခု�ရှကိျော်သူာ အာ�န်းည််�ခု��်တ်စ််ခုုမာှ ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယခူုဲ်သူည််် အခု�နိ်း်သူည်် သူကြီး�ာန်း် (နိုှစ််သူစ််) 
အာ�လှိုပို်ရ�်အဖြိုးပို�ီ တ်ိုကျော်တ်ာင်း်�ကျော်သူာ အခု�နိ်း်�ာလှိုအတ်ွင်း်�မြ�စ််မြခုင််း�ကျော်ကြ�ာင်း်် မြ�စ််သူည််။ ပိုံမုှန်း်အကျော်မြခုအကျော်န်းမ�ာ�တ်ငွ်း်မာှပိုင်း် အာ�လှိုပို်
ရ�်�ာလှိုမ�ာ�၌ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုည််ပိုတ််မ�သူည်် ရာသူအီခု�နိ်း် �ာလှိုအလှိုို�် အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်မ� ရလှိုဒိ်မ�ာ� �ွဲမြပိုာ�မြခုာ�န်းာ�ဖြိုးပို�ီ 
ခုွဲမြခုမ်�စ်တိ််မြ�ာ ရန်း်ခု�်ခုဲကျော်သူာရလှိုဒိ် မြ�စ််ကျော်ပို်ကျော်စ်နိုိငု်း်ပိုးသူည််။ ၂၀၂၀ ခုနုိုှစ််တ်ငွ်း်အစ်ို�ရ�သူကြီး�ာန်း်အာ�လှိုပို်ရ�် (ဧဖြိုးပို ီ၁၀ မ ှ၁၉) အတ်ငွ်း်�
ကျော်န်းအမိ်တ်ငွ်း် ကျော်န်းထွိုင်း်ရန်း် တ်စ််နိုိုင်း်င်းံလှိုံ�ုအတ်ိုင်း်�အတ်ာမြ�င်း်် အမနိ်း�်ထွုတ််မြပိုန်း်ခုဲသ်ူည််။ ၎င်း်�သူည််သူကြီး�ာန်း်�ာလှို၏ ပိုိုမိုရု�ပို်ကျော်ထွ�ွကျော်သူာ 
အ���ိ�သူ�်ကျော်ရာ�်မ� ရလှိုဒိ်�ိ ုမြ�စ််ကျော်ပို်ကျော်စ်ခုဲပ်ိုးသူည််။

ဇိုယူား ၁။ 
ပိုထွမအကြီး�မိ်စ်စ််တ်မ်�ကျော်�ာ�်ယကူျော်န်းစ်ဉ်် �နု်း်�မ�ာ�ပိုတိ််ထွာ�မြခုင်း်�သူိ�ုမဟတု်် ကျော်မြ�ကြ�ာ�မြခုင်း်�မရှကိျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�
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၁။ လှိုအူမ�ာ�ပိုိုင်း်ဆိုင်း်ကျော်သူာ လှိုပုို်င်းန်း်�မဟတု််ဘဲဲအမ��ိ�သူာ�တ်စ််ဦး� (သူိ�ု) အမ�းိ�သူမ�ီတ်ဦး�တ်ည််� ပိုိုင်း်ဆိုင်း်
ကျော်သူာ လှိုပုို်င်းန်း်��ို ရည််ညွှနွ်း်�သူည််။

၂။  ဤတ်�ွ်ခု��်မ�အာ� ခုန်း�်မှန်း်�နိုိငု်း်ရန်း်အတ်�ွ် မြပိုတ််�နိ်း်�ရှင်း်�နိ်း်�ဂျာဏ်န်း်�မ�ာ�အာ� ရာခုိုင်း်နို�န်း်� တ်န်း်�ို�      
သူို� ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲတ်�ွ်ခု��်ပိုးသူည််။ ကျော်ရာင်း်�အာ�၏ ရာခုိငု်း်နို�န်း်� အလှိုယ်�နိ်း်��ို �ိုယ်စ်ာ�မြပို�ရန်း်နိုငှ်း်် 
COVID-19 မတ်ိငု်း်မ ီအကျော်မြခုအကျော်န်းအာ� နို�ိင်း်�ယဉှ််ရန်း်အတ်ွ�်မြ�စ််ပိုးသူည််။ �နိ်း်�ရငှ်း် ၂ ခု ုပိုးကျော်သူာ အကျော်မြ�ာင်း််
ကျော်ကြ�ာင်း်����ိ�စ်စိ်စ််မြခုင်း်�အာ� အန်းည််�ဆံ�ု ၂ထွပို်�နိ်း်�န်းည််�လှိုမ်�မြ�င်း် ်လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ပိုးသူည််။ ဤ�နိ်း်�ရငှ်း်
သူစ််အာ� မှီ�နိ်း်�ရငှ်း်အမြ�စ်် အသူံ�ုမြပို�၍ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်တ်ငွ်း်ရှိကျော်သူာ လှိုဥူီး�ကျော်ရ ၁၀,၀၀၀ တ်ွင်း် ကျော်တ်�ွရှိရသူည်််
အတ်ည််မြပို� လှိုနူ်းာအကျော်ရအတ်ွ�်အာ� လှိုတွ််�နိ်း်�ရငှ်း်မြ�င်း်် သူတ််မတှ််ပိုးသူည််။ (ကျော်အာ�်တ်ိဘုဲာ ၂၇ ရ�်၊ 
၂၀၂၀၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အကျော်ထွကွျော်ထွအွပုို်ခု��ပို်ကျော်ရ� ဦး�စ်�ီဌားာန်း (ကျော်ထွအွုပို်) www.mohs.gov.mm ၏ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ်
လှိုဥူီး�ကျော်ရ�နိ်း်�ဂျာဏ်န်း်�မ)ှ။ လှို ူ၁၀,၀၀၀ တ်ွင်း် မြ�စ််ပိုာွ�ကျော်သူာ ကျော်ရာဂျားမြ�စ််သူအူကျော်ရအတ်�ွ်၏ ကျော်မြမာ�်ကျော်�်
�နိ်း်�မာှ (-) ၁၃.၄၉ မြ�စ််ဖြိုးပို�ီ p-value (လှိုှဲမာှ�နိုှိင်း်ကျော်မြခုမြ�စ််တ်န်း်စ်မွ်�) မာှ ၀.၀၀၃ မြ�စ််သူည််။ discrete 
variable ၏ �န်း�်သူတ််ခု��်�ိ ုသူတ်ိမြပို�ရမည််မြ�စ််ပိုးသူည််။

၃။  အာရှကျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်�သူည်် MBEI 2020 အခု��်အလှို�်မ�ာ�မ ှ��ာ�မ ခုွဲမြခုာ�မ�ဆိုင်း်ရာ၊ ကျော်တ်�ွရှိခု��်မ�ာ�
�ို မြပို�လှိုပုို်ကျော်န်းဖြိုးပို�ီ လှိုာမည်််ပိုံနုိုှိပို်ထွတု််ကျော်ဝမ�တ်ငွ်း်တ်င်း်မြပိုပိုးမည််။ 

၄။  ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ�လှိုံ�ုသူည်် ကျော်ခု��ကျော်င်းရွရှိရန်း် မသူင်း််ကျော်လှို�ာ်ပိုး။ သူို�ကျော်သူာ် 
သူို�ကျော်သူာ် အကျော်သူ�စ်ာ�နိုငှ်း်် အလှိုတ််စ်ာ� စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ� �ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်ို�တ်�်မ� ဦး�စ်ီ�ဌားာန်း၏
အလှိုပုို်အ�ိုင်း် အရ�ယ် အစ်ာ�သူတ််မတှ််ခု��်�ိုအသူံ�ုမြပို�ပိုး� ကျော်တ်�ွဆံုကျော်မ�မြမန်း်�ခုဲက်ျော်သူာ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� 
လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�၏ ၉၉ ရာခုိငု်း်နို�န်း်�ကျော်��ာ်�ိ ုအကျော်သူ�စ်ာ�နိုငှ်း်် အလှိုတ််စ်ာ� စ်ီ�ပိုာွ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အမြ�စ််
သူတ််မတှ််သူည််။ ဆိုလှိုိုသူည််မာှ န်းမူန်းာတ်ွင်း်ရှိကျော်သူာ လှိုပုို်င်းန်း်�အန်းည််�င်းယ်သူာလှိုှင်း် မသူင်း််ကျော်လှို�ာ်မြခုင်း်� 
မြ�စ််သူည််။ (https://msmewebportal.gov.mm/contents/sme-definition)။

၅။  MBEI 2020 နိုငှ်း််ပိုထွမ Covid-19 စ်စ််တ်မ်�အကြ�ာ� ကျော်မြပိုာင်း်�လှိုဲမ�သူည််စ်ာရင်း်�အင်း်��နိ်း်�ဂျာဏ်န်း်� အရ
သူသိူာမ�မရှိကျော်သူာ်မြင်းာ� ပိုထွမစ်စ််တ်မ်�နိုငှ်း်် ဒိတု်ယိစ်စ််တ်မ်�နိုစှ််ခုအုကြ�ာ�တ်ို�တ်�်မ�မာှကျော်တ်�ွရသူည််။

၆။ www.asiafoundation.org

အ�န််း�ဆုံ�မိျားတ်ိစုီး

https://msmewebportal.gov.mm/contents/sme-definition
http://www.asiafoundation.org 
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အာရကှျော်�ာင်း်ကျော်ဒိ�ရငှ်း်� (The Asia Foundation) သူည်် အ���ိ�အမြမတ်် မယသူူည််် 
နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ �ွံ�ဖြိုး��ိ�ကျော်ရ�အ�ွဲ�အစ်ည််� တ်စ််ခုမုြ�စ််ဖြိုးပို�ီ အရှိန်း်အဟုန်း်မြ�င်း်် �ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်ို�တ်�်
ကျော်န်းသူည််် အာရကှျော်ဒိသူကျော်န်း မြပိုည််သူမူ�ာ�၏ လှိုကူျော်န်းမ�ဘဲဝ မြမှင်း််တ်င်း်ကျော်ရ�ဆိငု်း်ရာ လှိုပုို်င်းန်း်�
မ�ာ��ို ကျော်ဆာင်း်ရ��်လှို��်ရှပိိုးသူည််။ �ွံ�ဖြိုး��ိ�ကျော်ရ�လှိုပုို်င်းန်း်�မ�ာ�အာ� နိုိုင်း်င်းံကျော်ပိုးင်း်� ၁၈ နိုိငု်း်င်းံ
တ်ငွ်း် လှိုပုို်ကျော်ဆာင်း်ကျော်န်းဖြိုးပို�ီ ဆယ်စ်ုနိုှစ််ကျော်မြခုာ�်ခုကုြ�ာ �ာလှိုအတ်ငွ်း်� ရရှထိွာ�သူည််် 
လှိုပုို်င်းန်း်�နိုငှ်း််ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း်� အကျော်တ်�ွအကြုံ�ံ�မ�ာ�အကျော်ပို် အကျော်မြခုခုံ၍ ၂၁ ရာစ်တု်ငွ်း် အာရကှျော်ဒိသူ
တ်ငွ်း်� ကျော်တ်�ွကြုံ�ံ�ကျော်န်းရသူည််် စ်နိ်း်ကျော်ခု်မ�မ�ာ��ို ရင်း်ဆိုင်း်ရာတ်ငွ်း် စ်မီံအပုို်ခု��ပို်မ� အာ�ကျော်�ာင်း်�
ကျော်စ်ကျော်ရ�၊ စ်�ီပိုာွ�ကျော်ရ� အခုငွ်း််အလှိုမ်�မ�ာ� ��ယ်မြပိုန်း�်ကျော်စ်ကျော်ရ�၊ သူဘဲာဝပိုတ််ဝန်း်���င်း် 
ဆိုင်း်ရာ ခုံနိုိုင်း်ရည််မြမှင်း််တ်င်း်ကျော်ရ�၊ အမ��ိ�သူမ�ီစ်ွမ်�ကျော်ဆာင်း်ရည််မြမင်း််မာ�ကျော်ရ�နိုငှ်း်် နိုိုင်း်င်းံတ်�ာ 
ပို�ူကျော်ပိုးင်း်�ကျော်ဆာင်း်ရ��်မ� မြမှင်း််တ်င်း်ကျော်ရ�တ်ိ�ုအတ်ွ�် လှိုပုို်�ိုင်း်ကျော်ဆာင်း်ရ��်ကျော်ပို�လှို��်ရှိ
ပိုးသူည််။

ယခုစု်ာတ်မ်��ို ရယလူှိုိုပိုး�myanmar.general@asiafoundation.org သူို� 
ဆ�်သူွယ်နိုိုင်း်ပိုးသူည််။ အကြုံ�ံမြပို�သူကျော်ဘဲာထွာ� မတှ််ခု��်မ�ာ��ိလုှိုည််� လှို�ိ�်လှိုှဲစ်ာွ
ကြီး��ိဆိုပိုးသူည််။ 


