
MYANMAR BUSINESS ENVIRONMENT INDEX (MBEI) 

SURVEY OF COVID-19 IMPACT ON BUSINESSES 

 
 
 
 
 
Version 3.8 (round 2) 20200925 
 
VStart Start date of interview  
Vend End date of interview  
SbjNum Company code responding to the survey in 2019 Retrieve from MBEI Round 2 results 
Panel_ID Company code responding to the survey in 2018 Retrieve from MBEI Round 2 results 

C0 GENERAL 
 

 
Q19 What is your firm owner’s 

gender?  (SA) 
သင့်လပုင်နး်ပိုင်ရှင်မာှ အမျိးသမးီ သုိမဟုတ် အမျိးသား ြဖစပ်ါသလား။ (SA) 
 

1 Male အမျိးသား  
2 Female အမျိးသမးီ  
3 My firm belongs to many 

members/shareholders 
ကပု၏်လပုင်နး်သည ်
အဖွဲဝင်များ/ရယ်ှယာပိုင်ရင်ှများ 
ပါ၀င်ပါသည် 

 

Q19_3n Proportion of female owners if 
there are many 
members/shareholders 

အများပိုင်လပုင်နး်ြဖစ်ပးီအမျိးသမးီ 
ရယ်ှယာပိုင်ရှင် ........% ရှိသည် 
(ေဖာ်ြပေပးပါ) 

 

 

Background information 
Q1 Name of Firm လပုင်နး်အမည် Retrieve from MBEI Round 2 results 
Q2 Address လပိစ်ာ Retrieve from MBEI Round 2 results 
Q3 Telephone Number ဖနုး်နပံါတ် Retrieve from MBEI Round 2 results 
Q4 Fax Number ဖကစ်န်ပံါတ် Retrieve from MBEI Round 2 results 
Q5 E-mail: အီးေမးလ် Retrieve from MBEI Round 2 results 
Q6 Name of Respondent ေြဖဆိုသူ၏အမည်  
Q7 Position ရာထးူ  
Q13 Please list your firm’s 

three (3) main business 
activities (for example 
products you sell or 
services that you offer). 
[Enumerator will supply 
four-digit ISIC Code 
Revision 3 (Version 4).  

သင့်လပုင်နး်၏ 
အဓကိစးီပာွးေရးေဆာင်ရ�ကခ်ျကသုံ်းခ ု
ကို ေဖာ်ြပပါ။ ( ဥပမာ- သင် 
ေရာင်းချသည့် ကနုပ်စညး်များ 
သုိမဟုတ ်သင် ေပးအပသ်ည့် 
ဝနေ်ဆာင်မများ) (MA) 
 

Retrieve from MBEI Round 2 results 
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C11 What best describes your business at the 

moment? (SA) 
သင့်လပုင်နး် လညပ်တ်မ အေြခအေနကို ယခုအချနိတွ်င် မည်သည့် 
အရာက အေကာင်းဆံုးေဖာ်ြပသနညး်? (SA) 

1 Working as usual ပံုမနှအ်တုိင်း လညပ်ါတ်ေနသည်  
2 Running with reduced operations but open to 

customers (such as take-away food only) 
လပုင်နး်လညပ်တ်မကို ေလျာ့ချလပုေ်ဆာင်ေနသည ်
သုိေသာ် ေဖာက်သညမ်ျားအတွကသ်ာ ဖွင့်သည ်
(အစားအစာ ပါဆယ် ဝယ်ယူသူများအတွက ်
သာလင်) 

 

3 Business premises are mostly closed with sales to 
limited customers only (such as working from 
home only) 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်အဆာကအ်အုံအများစမုာှ 
ပတ်ိထားပးီအကန်အသတ်ြဖင့်သာ ရှိေသာ 
ေဖာက်သညမ်ျားအား ေရာင်းချြခင်းြပပးီ သည။် 
(ေနအိမမ် ှအလပုလ်ပု်သည)် 

 

5 Temporarily closed စးီပာွးေရးလပုင်နး်ကိုယာယီ ပတ်ိထားသည။်  
6 Permanently closed [skip remaining questions 

except C11_1b, C11_3, C11_4, Q46, Q111, C73, 
Q130, and C91] 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်ကို အပးီသတ် ပတ်ိထားသည။် 
(ေမးခနွး် C11_1b, C11_3, C11_4 Q46, Q111, C73, 
Q130, C91 မလှွဲ၍ ကျနေ်မးခနွး်များ ကို 
ေကျာ်သွားပါ။) 

 

 How many days ago did you first reduce your 
operations because of the second wave of COVID-
19? (If the business has been with reduced 
operations since the beginning of COVID-19 enter 
the total number of days since it first reduced 
operations) (SA) [ask only those you answered 2 
or 3 in C11]  

COVID-19 ဒုတိယလိင်း ေကာင့် လနွခ်ဲ့  ေသာ 
ဘယ်ရှကခ်န် .ကစ၍ လပုင်နး်များကိုစတင် 
ေလျာ့ချခဲ့ပါသလဲ 
အကယ်၍covid 19 ပထမလိင်းမစှ၍ 
လပုင်နး်များကိုစတင် ေလျာ့ချေနပါက၊ 
ပထမစတင် ေလာ့ချေသာ ေနရကမ်စှ၍ေရတွကရ်န် 
 
(SA) (C11 တွင် 2-3 ေြဖကားသူများကိုသာ ေမးပါ) 

 

C11_
1a 

Days  ေနရကမ်ျား   

 How many days has your business been closed 
since the last time you had to close? (If the 
business never reopened after the first wave then 
enter the number of days it has been closed since 
the first time it was closed) (SA) [ask only those 
you answered 5 or 6 in C11]  

ေန�ကဆ်ံုးပတ်ိသည့်ေနမ ှစတင်၍ ေရတွကပ်ါက 
လပုင်နး်ရပဆ်ိုင်းခဲ့ရသညမ်ာှ ရက ်ေပါင်း 
မည်မကာပါပလီ။ဲ (SA) 
(အကယ်၍ပထမလိင်းကတညး်က 
ြပနလ်ညမ်ဖင့်ွလစှ ်ေတာ့ပါက ေန�ကဆ်ံုး ပတ်ိသည့် 
ေနမ ှစတင်၍ ေရတကွပ်ါ)  
(C11 တွင် 5-6 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 
 

 

C11_
1b 

Days  ေနရကမ်ျား   

C11_
2 

When do you think you will be able to resume 
normal operations? (SA) [ask only those you 
answered 2-5 in C11] 

မညသ်ည့်အချနိတွ်င် ပံုမနှလ်ည်ပတ်မ 
ြပနလ်ညစ်တင်ိုင်လမိ့်မည်ဟု သင် ထင်ပါသလဲ? 
(SA) (C11 တွင် 2-5 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

 

1 Within a week တစပ်တ်အတွင်း  
2 After 1-3 weeks ၁ - ၃ ပတ် အပးီ  
3 After 1-2 months ၁ - ၂ လ အပးီ  
4 After 3-6 months ၃ - ၆ လ အပးီ  
5 After more than 6 months ၆ လ  အထက ်အပးီ  
-999 Don’t know မသိပါ။  
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C11_
3 

What are the reason for not working as usual? 
(MA) [ask only those you answered 2-6 in C11] 

ပံုမနှအ်တုိင်း လပု်ငနး်မလညပ်တ်ရသည့် အဓကိ 
အေကာင်းအရင်းကား အဘယ်နညး်? (MA) (C11 
တွင် 2-6 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ( 

 

1 No customers due to COVID-19 COVID-19 ေကာင့် ေဖာက်သည်များ မရှိ ေတာြခင်း  
2 Shortage of supplies due to COVID-19 COVID-19 ေကာင့် ေထာကပ်ံ့ေရး 

ပစညး်များရာှးပါးြပတလ်ပမ် 
 

3 Insufficient cashflow to maintain current level of 
employment 

လကရ်ှိအလပု်သမားများကို ထနိး်သိမး်ရန ်
ေငွလံုေလာကမ် မရှိပါ 

 

4 Insufficient cashflow to maintain current level of 
capital investment (e.g. for purchasing machinery 
or building business premises) 

လကရ်ှိရင်းှီးြမပ်ှံမ အဆင့်ကို 
ထနိး်သိမး်ရနအ်တွက ်ေငွေကးလံုေလာကမ် မရှိြခင်း 
(ဥပမာ - စကပ်စညး်ဝယ်ယူရန ်သုိမဟုတ် စးီပာွးေရး 
အေဆာက်အအုံ ေဆာကလ်ပုရ်န ်အတွက်) 

 

5 Authorities have ordered my business to close due 
to COVID-19 

အာဏာပိုင်များက က်ုပတုိ် စးီပာွးေရးလပု်ငနး်ကို 
COVID-19 ေကာင့် ပိတ်သိမး်ရန် အမနိ်ေပးခဲ့သည။် 

 

6 I’m concerned about the safety of me and my 
employees due to COVID-19 

COVID-19 ေကာင့် က်ုပ်င့်ှ က်ုပဝ်နထ်မး်များ 
လံု�ခံမအတွက် စိုးရမိသ်ည။် 

 

7 Employees are refusing to come to work ဝနထ်မး်များသည ်အလပုသုိ်လာရန် 
ြငင်းဆနေ်နကသည။် 

 

8 Other COVID-19 related reasons, what? အြခားေသာ COVID-19  င့်ှသကဆ်ိုင်ေသာ 
အေကာင်းြပချကမ်ျား၊ 

 

C11_
3_1 

 

9 Other reasons, not related to COVID-19 COVID-19  င့်ှ မသကဆ်ိုင်ေသာ 
အြခားေသာအေကာင်းြပချကမ်ျား  

 

-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
C11_
4 

Was COVID-19 the main reason why you decided 
to permanently close your business? [ask only 
those who answered 6 in C11] 

COVID-19  သည ်သင်၏စးီပာွးေရးလပုင်နး်ကို 
ပတ်ိသိမး်ရနအ်ဓကိအေကာင်းြဖစခ်ဲ့ပါသလား(C11 
တွင် ၆ ေြဖဆိုသူများကိုသာေမးရန)် 

 

1 Yes ဟုတ်ပါသည။်  
0 No မဟုတ်ပါ။  
 
C05 Was your business open at any time between 

May and September 2020? 
သင်၏စးီပွားေရးလပု်ငနး်သည၂်၀၂၀ 
ေမလင့်ှစကတ်င်ဘာလအကားဖင့်ွလစှခ်ဲ့ပါသလား 

1 Yes ဖင့်ွလစှခ်ဲ့ပါသည။်  
0 No  မဖွင့်လစှခ်ဲ့ ပါ။  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို   
 When did you reopen again after the first wave 

of COVID-19? [ask only those who answered 1 
in C05] 

Covid ပထမလိင်းပးီေန�က ်မညသ်ည့်အချနိတွ်င် 
ြပနလ်ညဖ်င့်ွလစှခ်ဲ့ပါသလ ဲ(C05 မ ှ1 ေြဖဆိုသူအားေမးရန)် 

 

C05_1 Record: date, month, and year  ……………….. ေနစွဲကို မတ်ှသားပါ။  
-777 My business was never closed ကနပ်၏်လပုင်နး်မညသ်ည့်အခါမမပတ်ိခဲ့ပါ။  
-999 Don’t know မသိပါ  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
C05_2 Did you undergo a government inspection 

process to reopen your business after 
၂၀၂၀ ေမလေန�ကပ်ိုင်း သင်၏လပုင်နး် ြပနလ်ည် 
ဖင့်ွလစှေ်ရး အတွက် အာဏာပိုင်များ၏ 
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C13 Which restrictions on movement are currently 

causing major difficulties for your business? 
(MA)  

ကးူလးူဆကဆ်မံသွားလာြခင်းအေပ ကန်သတ်မင့်ှ ပါတ်သက်၍ 
မညသ်ည့် အချကက် သင့်စးီပာွးေရးအတွက ်အဓကိ 
အခကအ်ခြဲဖစ်ေစသနညး်? 
(တခထုကပ်ို၍ေြဖဆိုိုင်သည်)MA 

1 Restrictions on international mobility ိုင်ငံတကာ ကးူလးူဆကဆ်မံအေပ ကန်သတ်မ  
4 Restrictions on movement between states and 

regions in Myanmar 
ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပညန်ယ်င့်ှတုိင်းတခုင့်ှတခုင့်ှ 
သွားလာမအေပကန်သတမ် 

 

5 Restrictions on movement between townships in 
Myanmar in your state/region 

ြမနမ်ာိုင်ငံ မိနယ်တခုင့်ှတခုင့်ှ တခ ု
သွားလာမအေပကန်သတမ် 

 

3 Restrictions on movement within your township သင့် မိနယ်အတွင်း သွားလာမအေပ ကန်သတ်မ  
 
C02 Have you started producing or selling new 

products or services due to the COVID-19 
pandemic?  (SA) 

COVID 19 ကးူစကေ်ရာဂါေကာင့် သင့် ထတ်ုကနု/် 
ဝနေ်ဆာင်မအသစမ်ျားကို စတင်ထတ်ုလပု/်ေရာင်းချိုင်ခဲ့ပါသလား? 

1 Yes ထတ်ုလပု်/ေရာင်းချိုင်ခဲ့ပါသည်။  
0 No မထတ်ုလပု/် မေရာင်းချိုင်ခဲ့ပါ။  
 If yes, what new products are you 

producing or selling? [ask only those who 
responded 1 in C02] 

ထတ်ုလပု်/ေရာင်းချခဲ့ပါက မည်သည့် ထတ်ုကနု်သစမ်ျားကို 
ထတ်ုလပု်သည ်(သုိမဟုတ်) ေရာင်းချသနညး်?(CO2 – 1 ကို 
တုနြ်ပနေ်ြဖကားသူများကိုသာ ေမးြမနး်ပါ။) 

 

C02_1  
 
C01 Has the main geographic market for 

your products changed because of 
COVID-19 crisis? 

COVID-19 အကပအ်တညး် ေကာင့် မမိ၏ိအဓကိထတ်ုကနု ်
နယ်ေြမေဈးကွကအ်ေြပာင်းအလဲ ရှိပါသလား 

1 Yes  ရှိခဲ့ပါသည ်  
0 No မရှိခဲ့ပါ  
C01_1 What was your main market before the 

COVID-19 crisis? For domestic market 
which township or state/region? For 
foreign market, which country? [only ask 
those who answered 1 in C01] 

COVID-19 အကပအ်တညး် 
မြဖစေ်ပမှီအချနိက်/မတုိင်မှီက 
သင်၏အဓကိေဈးကကွ်သည်ဘာြဖစပ်ါသလ.ဲ 
ြပညတွ်င်းေဈးကကွ်အတွက ်မိနယ်/ 
ြပညန်ယ်င့်ှတုိင်းအမည် 
ိုင်ငံြခားေဈးကကွအ်တွက် ိုင်ငံအမည် 
(C01 တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

 

C01_1_1  
C01_2 What is your new main market because 

of the COVID-19 crisis? For domestic 
market which state/region? For foreign 
market, which country? [only ask those 
who answered 1 in C01] 

လတ်တေလာ (အကပ်အတညး် ကာလ အတွင်း) 
သင်၏အဓကိေဈးကကွ် အသစ်သညဘ်ာြဖစပ်ါသလဲ. 
ြပညတွ်င်းေဈးကကွ်အတွက ်ြပညန်ယ်င့်ှတုိင်းအမည် 
ိုင်ငံြခားေဈးကကွအ်တွက် ိုင်ငံအမည် 
(C01 တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

April/May 2020? [ask only those who answered 
1 in C05] 

စစေ်ဆးမခယူံခဲ့ပါသလား (C05 မ ှ1 ေြဖဆိုသူအားေမးရန)် 

1 Yes စစေ်ဆးမရှိခဲ့သည်  
0 No မစစေ်ဆးခဲ့ပါ   
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို   
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C01_2_1  
 
C03 Are you using an online platform to sell 

your products? (SA)  
သင်၏ထတ်ုကနုမ်ျားကိုေရာင်းချရနအ်တွက ်online 
ကိုအသုံးချေနပါသလား (SA) 

0 No အသုံးမြပပါ။  
1 Yes, I had been using them prior to 

COVID-19 
COVID-19   မြဖစခ်င်ကတညး်ကအသုံးြပပါသည။်  

2 Yes, I started because of COVID-19 COVID-19   ြဖစ၍်အသုံးြပပါသည။်  
 
C04 Do you accept mobile payments such as 

KBZ pay, CB Pay, AYA pay, and Wave 
Money? (SA)  

ဖံုးြဖင့် ေငွေပးေချစနစမ်ျားြဖစေ်သာ KBZ pay, CB pay, AYA pay  ှင့် 
Wave money များြဖင့် ေငွေပးေချပါက လကခ်ပံါသလား (SA) 

0 No လကမ်ခပံါ  
1 Yes, I had been accepting them prior to 

COVID-19 
COVID-19   မြဖစခ်င်ကတညး်ကလကခ်အံသုံးြပပါသည။်  

2 Yes, I started accepting them because of 
COVID-19 

COVID-19   ြဖစေ်သာေကာင့်လကခ်အံသုံးြပပါသည။်  

 

C1 BUSINESS PERFORMANCE 
 
C12 How is the COVID-19 pandemic affecting the sales of your 

business at the moment compared to before COVID-19? 
(SA) 

Covid-19မြဖစခ်င်ကာလင့်ှ ိင်းယှဥ်ပါက 
ယခဒုုတိယအေကျာ့ ြပန်ြဖစလ်ာသည့် အချနိတွ်င် 
သင့်စးီပာွးေရး၏ ေရာင်းအားကို မညသုိ် 
အကျိးသကေ်ရာကမ် ရှိခဲ့သနည်း။ (SA) 

1 Sales have increased ေရာင်းအားများ တုိးလာခဲ့သည။်  
2 There has been no change in sales ေရာင်းအားများ ေြပာင်းလြဲခင်းမရှိပါ။  
3 Sales have decreased by about one tenth (5%-10%) ေရာင်းအားများသည ်

ဆယ်ပံုတစပ်ံုခန်အထိကျသွားသည။်(၅%-
၁၀%) 

 

4 Sales have decreased by about a quarter (11-40%) ေရာင်းအားများသည ်ေလးပံု တစပ်ံုခန်အထ ိ
ကျဆင်းသွားသည။် (၁၁% - ၄၀%) 

 

5 Sales have decreased by about half (41%-60%) ေရာင်းအားထကဝ်ကခ်န်ကျဆင်းသွားသည။် 
(၄၁% - ၆၀%)  

 

6 Sales have decreased by about three quarters (61%-85%) ေရာင်းအားသည် ေလးပံု သုံးပံုခန်ထ ိ
ကျဆင်းသွားသည။် (၆၁% - ၈၅%) 

 

7 Sales have decreased by more than three quarters (86%-
99%) 

ေရာင်းအားသည် ေလးပံု သုံးပံုေကျာ်ထ ိ
ကျဆင်းသွားသည။် ( ၈၆% - ၉၉%) 

 

8 Sales have ceased completely (100%) ေရာင်းအား လံုးဝ ကျဆင်းသွားသည။် 
(၁၀၀%) 

 

-999 Don’t know မသိပါ  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
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C12_
1 

Was your sales situation any better during June-August 
when there were less restrictions compared to today? 
(SA) [only asked those who responded 1 in C05] 

 
ကန်သတ်ချက်နညး် ေသာ ကာလြဖစသ်ည့်  June င့်ှ 
August လ အတွင်းတွင် သင့်လုပင်နး်၏ေအရာင်းအဝယ် 
အေြခအေနသည ်  ပိုေကာင်းလာပါသလား (SA) (C05 
တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

0 No, sales were the same as they are now.  ပိုမေကာင်းပါ။ 
ယခုေရာင်းအားမေလာကသ်ာ�ဖစပ်ါသည။် 

 

1 Yes, sales were different compared to now. ေကာင်းပါသည။် ယခုထက ်
ပိုေရာင်းရသည။်   

 

-999 Don’t know မသိပါ  
  -888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
C12_
2 

How much were your sales in June-August (recovery 
period from COVID-19 first wave) compared to before 
COVID-19? (SA) [Ask only those who responded 1 in 
C12_1] 

Covid 19 မြဖစခ်င်ှင့် ိင်းယှဥ်ပါက June-
Augustလ (COVID-19 ပထမလိင်းမ ှ
ြပနလ်ည ်အရှိနရ်လာေသာ ကာလ) 
အတွင်းေရရာင်းအားမညမ် ြဖစ်လာသနညး်  
။  (C12_1 တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  
ေမးပါ) 

 

1 Sales were higher compared to pre-COVID-19 COVID-19  မတုိင်ခင်ကင့်ှ ယှဥ်လင် 
ေရာင်းအားများ တကလ်ာသည။်  

 

2 Sales were back to normal, pre-COVID-19 levels COVID-19  မတုိင်ခင်က ေရာင်းအားအတုိင်း 
ြပနြ်ဖစလ်ာသည။်  

 

3 Sales were still lower than pre-COVID-19, by about one 
tenth (5%-10%) 

COVID-19  မတုိင်ခင်ကင့်ှ ယှဥ်လင် ၁၀ပံု 
၁ပံုခန် ေရာင်းအားကျသွားသည။် 

 

4 Sales were still lower than pre-COVID-19, by about a 
quarter (11-40%) 

COVID-19  မတုိင်ခင်ကင့်ှ ယှဥ်လင် ၄ပံု 
၁ပံုခန် ေရာင်းအားကျသွားသည။် 

 

5 Sales were still lower than pre-COVID-19, by about half 
(41%-60%) 

COVID-19  မတုိင်ခင်ကင့်ှ ယှဥ်လင် 
ထကဝ်ကခ်န် ေရာင်းအားကျသွားသည။် 

 

6 Sales were still lower than pre-COVID-19, by about three 
quarters (61%-85%) 

COVID-19  မတုိင်ခင်ကင့်ှ ယှဥ်လင် ၄ပံု 
၃ပံုခန် ေရာင်းအားကျသွားသည။် 

 

7 Sales were still lower than pre-COVID-19, by more than 
three quarters (86%-99%) 

COVID-19  မတုိင်ခင်ကင့်ှ ယှဥ်လင် ၄ပံု 
၁ပံုေကျာ် ေရာင်းအားကျသွားသည။် 

 

8 I didn’t sell anything during the period (decrease of 
100%) 

ယခကုာလအတွင်း ဘာမ ှေရာင်း/လပု ်
မရပါ။  

 

-999 Don’t know မသိပါ  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
 
D14 Which statement best characterized your 

firm’s overall performance in May 2020? 
(Please check  only one box.) (SA) [ask 
only new sample businesses] 

သင့်လပုင်နး် အြမတ်အစနွး်အေြခအေနကို ၂၀၂၀ ေမလအတွင်း မညသ်ည့် 
အရာက အေကာင်းဆံုးေဖာ်ြပသနညး်? (SA) 
[လပုင်နး်အသစမ်ျားကိုသာေမးရန]် 

1 Large losses ကးီမားေသာဆံုးံးမ  
2 Small losses နညး်ပါးသည့် ဆံုးံးမများ  
3 Break even မံးမြမတ်အေြခအေန  
4 Small profits နညး်ပါးသည့် အြမတ်အစနွး်များ  
5 Large profits ကးီမားသည့် အြမတ်အစနွး်များ  
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Q14 Which statement best characterizes your 

firm’s overall performance at the 
moment? (Please check  only one box.) 
(SA) 

ယခအုချနိတွ်င် သင့်လပုင်နး်၏ ေယဘုယျ 
လပုင်နး်အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရ�ကမ်အေနအထားကို မည်သည့် 
အချကက် အေကာင်းဆံုးေဖာ်ြပိုင်ပါသလ။ဲ  
(ဇယားကကွတ်စခ်ုသာအမနှြ်ခစ်ပါ။)  (SA) 

1 Large losses ကးီမားေသာဆံုးံးမ  
2 Small losses နညး်ပါးသည့် ဆံုးံးမများ  
3 Break even မံးမြမတ်အေြခအေန  
4 Small profits နညး်ပါးသည့် အြမတ်အစနွး်များ  
5 Large profits ကးီမားသည့် အြမတ်အစနွး်များ  
 
C14 Is the survival of your company at risk because 

of COVID-19? (SA) 
Covid-19ေရာဂါ ေကာင့် သင့်ကုမဏ ီရင်ှသနရ်ပ်တည်ိုင်မသည် 
အ�ရာယ် ရှိပါသလား? (SA) 

1 No, not at risk လံုး၀ အ�ရာယ် မရှိပါ  
2 Yes, low risk အနညး်ငယ် ရှိပါသည။်  
3 Yes, moderate risk အလယ်အလတ် အဆင့်ရှိသည။်  
4 Yes, high risk အလနွရ်ှိသည်  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
 
C15 Do you expect to face cash flow problems due to 

COVID-19 threatening the survival of your 
business?  

COVID-19 ေကာင့် သင့်စးီပွားေရး ဆကလ်ကရ်င်ှသနရ်နမ်ကို 
အဟန်အတား အေ�ှင့်အယှကြ်ဖစေ်စပးီ 
ေငွလညပ်တ်စးီဆင်းမြပဿန�ကို ရင်ဆိုင်ရိုင်မည်ဟု 
သင်ေမာ်လင့်ပါသလား? 

1 Yes  ရင်ဆိုင်ရိုင်ပါသည။်  
0 No မရင်ဆိုင်ရိုင်ပါ။  
-999 Don’t know မသိပါ။  
C15_1 If yes, when? [ask only those who answer 1 in 

C15] 
ရှိိုင်သည ်ေြဖပါက - 
မညသ်ည့်အချနိတွ်င်စတင်ရှိိုင်ပါသလ။ဲ (C15 တွင် ၁ 
ေြဖဆိုေသာ သူများကိုသာ ေမးပါ။)  

 

1 Record: date, month, and year  ေန. လ ရက…်…………….. ေနစွဲကို မတ်ှသားပါ။  
-999 Don’t know မသိပါ  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
 
C16_1 How much is the minimum additional cash flow 

that you think you will need to survive until the 
end of February 2021? [ask only those who 
answered February 28th or earlier in C15_1] 

၂၀၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရလီကနုအ်ထ ိဆကလ်ကရ်င်ှသန်ိုင်ရန် 
လိုအပလ်မိ့်မည်ဟု သင်ထင်ြမင်ေသာ အနညး်ဆံုး 
ထပေ်ဆာင်းေငွပမာဏ က ဘယ်ေလာကလ်ဲ? (C15_1 တွင် 
ေဖေဖာ်ဝါရ၂ီ၈ (သုိ) ယင်းေနထကေ်စာသည်ဟုေြဖဆိုေသာ 
သူများကိုသာ ေမးရန်) 

 Kyats ကျပ်  
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C4 INFRASTRUCTURE 
 

C5 EMPLOYEES 
 
 What was the total employment size 

of your firm in May 2020? [ask only 
new sample businesses] 

ေမလ၂၀၂၀ ၌သင်၏လပု်ငနး်တွင်စစုေုပါင်းလပု်သားအင်အားမညမ်ရှိပါသနညး် 
(လပုင်နး်အသစမ်ျားကိုသာေမးရန)် 

T_Q57_5 Total Employees စစုေုပါင်းဝနထ်မး်ဦးေရ  
 
Q57 What is the total employment size of 

your firm today? 
- သင်၏ လပု်ငနး်တွင် လကရ်ှိခန်အပထ်ားသည့် အချနိြ်ပည့်/ အချနိပ်ိုင်း ဝနထ်မး် 
မညမ် ရှိသနညး်?  
 

T_Q57_4 Total Employees စစုေုပါင်းဝနထ်မး်ဦးေရ  
 
C51 How many of these employees are?  အဆိုပါဝနထ်မး်မညမ်သည် 
C51_1 Manual rank-and-file employees အေြခခံလပုသ်ားများ  
C51_2 Technicians နညး်ပညာရင်ှများ  
C51_3 Accountants စာရင်းကိုင်  
C51_4 Supervisors ကးီကပသူ်များ  
C51_5 Managers မနေ်နဂျာများ  
 
Q68 Please answer the following questions 

regarding the composition of your 
workforce. (Simple Open-Ended)  

သင့်အလပုခ်ွင် ဖွဲစညး်ပံု င့်ှ စပလ်ျဉး်၍ ေအာကပ်ါေမးခနွး်များကို 
ေကျးဇူးြပ၍ ေြဖဆိုပါ။ 

 Female အမျိးသမးီ  
T_Q68A_1 How many of your employees are 

____________?? 
သင့်၏ဝနထ်မး်မညမ်သည ်….. ြဖစပ်ါသလဲ?  

T_Q68A_2 How many of your supervisors 
are__________? (SA per row) 

သင့်လပုင်နး်တွင်လပုက်ိုင်ေနေသာ 
ကးီကပေ်ရးအဆင့်ဝနထ်မး်မည်မသည ်…. ြဖစပ်ါသလဲ? 

 

 
 

Q46 How do you rate the overall quality of 
these public services in the township 
where your business is 
headquartered?   [SA per service] 

သင်၏ လပု်ငနး်အေြခစိုကသ်ည့် မိနယ်၏ ြပည်သူဝနေ်ဆာင်မများ 
အားလံုး၏ အရည်အေသွးကို �ခံငုံ၍ သင် မည်သုိ သတ်မတ်ှလိုပါသနညး်။ 
(တစလ်ိုင်းစီအတွက ်အကကွတ်စက်ကွသ်ာ အမနှြ်ခစရ်န)် [SA ဝနေ်ဆာင်မ 
တစခ်ခုျင်းစ]ီ 
 

T_Q46_7 Internet အင်တာနက်  
1 Very Good အလနွ ်ေကာင်း  
2 Good ေကာင်း  
3 Slightly Good အနညး် ငယ် ေကာင်း  
4 Slightly Poor အနညး် ငယ် ဆိုး  
5 Poor ဆိုး  
6 Very Poor အလနွဆ်ိုး  
-777 Not applicable မသကဆ်ိုင်ပါ  
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C53 How many employees have you laid off so far 

because of COVID-19? Include permanently laid 
of workers and unpaid leave. Exclude employees 
still receiving a salary of any kind. Exclude 
employees that you have hired back. Consider 
the whole pandemic from the beginning and not 
just the second wave.  

COVIC-19 ေကာင့် ယခုအထ၀ိန်ထမး်မညမ်ျအားေလာ့ ချလိုက် 
ပါပလီဲ။ (လံုးဝ ထတ်ုပယ် အန�းေပးလိုကရ်ေသာ ဝနထ်မး်များှင့် 
လစာမဲ့ ခင့်ွေပးလိုကရ်ေသာ ဝန်ထမး်များကို ထည့်သွင်းပးီ 
မညသ်ည့်ပံုစံင့်ှမဆို လစာရရှိေနေသာ ဝနထ်မး်များ 
ထည့်မတွကရ်။ ြပနလ်ည ်
ငှားရနး်သေသာဝနထ်မး်များကိုမထည့်တွကရ် 
ယခဒုုတိယလိင်းမစှတင်၍မဟုတ်ဘဲ၊ ကပေ်ရာဂါ 
စြဖစပ်ာွးေသာကာလမှ စေရတွကရ်န် 

C53_1 Manual rank-and-file employees အေြခခံလပုသ်ားများ  
C53_2 Technicians နညး်ပညာရင်ှများ  
C53_3 Accountants စာရင်းကိုင်  
C53_4 Supervisors ကးီကပသူ်များ  
C53_5 Managers မနေ်နဂျာများ  
 
C55 Did your business hire back any of the 

employees that you had laid off because of 
COVID-19? (SA)  

သင်၏စးီပွားေရရးလပုင်နး်သည်COVID 19 
မအှန�းေပးလိုကေ်သသာဝနထ်မး်များအားြပနခ်န်ပါသလား (SA) 

1 Yes ခန်ပါသည။်  
0 No မခန်ပါ  
-999 Don’t know မသိပါ  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရနဆ်မရှိပါ  
 
C54 What about those who you did not hire back? As 

far as you know, have the people you let go have 
been able to find other sources of income? (MA) 
[ask for those who answer at least 1 in any of 
the fields in C53]   

 သင်ြပနမ်ခန်ိုင်ေသာ ဝနထ်မး်များအေကာင်း ေြပာြပပါ။  
 
သင်သိသေလာက ်ထတ်ုပယ် အန�းေပးလိုကရ်ေသာ 
ဝနထ်မး်များသည ်အြခားေသာ ဝင်ေငွရနညး်များ 
လပုေ်ဆာင်ိုင်ကပါသလား။ (C53တွင် အနညး်ဆံုး ၁ခ ု
ေြဖခဲ့သူများကိုသာ ေမးရန)် 

1 Government assistance/insurance programs အစိုးရ အေထာက်အပံ့/ အာမခ ံအစအီစဥ်  
2 Found a new job အလပု်အသစ ်ရာှေတွခဲ့သည။်  
3 Support from relatives/friends ေဆမွျိး/သူငယ်ချင်းများမ ှအေထာကအ်ပံ့   
4 Support from charities ပရဟိတအဖွဲများမ ှအေထာက်အပံ့  
5 I provided them with some support အလပုရ်ှင် (က်ုပ)်မ ှအေထာက်အပံ့ ေပးခဲ့သည်  
6 No, as far as I know they haven’t found any 

other sources. 
က်ုပသိ်သေလာက ်သူတုိ ဘယ်ကမ ှဘာမ ှမရပါ။  

-999 Don’t know မသိပါ  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရနဆ်မရှိပါ  
 
C52 Are you considering laying off more workers within 

the next two months? Include permanently laid off 
workers and unpaid leave. Exclude employees still 
receiving a salary of any kind. (SA) 

သင်သည ်လာမည့်စှလ်အတွင်းအလပု်သမားေလာ့ချရန ်
အစအီစဥ်ရှိပါသလား (လံုးဝ ထုတ်ပယ် အန�းေပးလိုကရ်ေသာ 
ဝနထ်မး်များင့်ှ လစာမဲ့ ခင့်ွေပးလိုကရ်ေသာ ဝနထ်မး်များကို 
ထည့်သွင်းပးီ မညသ်ည့်ပံုစံင့်ှမဆို လစာရရှိေနေသာ 
ဝနထ်မး်များ ထည့်မတွကရ်) (SA) 

1 No  မရှိပါ  
2 Yes, about one quarter of my current workforce ရှိပါသည ်  
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လကရ်ှိလပုသ်ားအင်အား၏ေလးပံုတစပ်ံုခန် 
3 Yes, about half of my current workforce ရှိပါသည ်

လကရ်ှိလပုသ်ားအင်အား၏ထကဝ်ကခ်န် 
 

4 Yes, about three quarters of my current workforce ရှိပါသည ်
လကရ်ှိလပုသ်ားအင်အား၏ေလးပံုသုံးပံုခန် 

 

5 Yes, all my workforce ရှိပါသည ်လကရ်ှိလပုသ်ားအားလံုး  
-999 Don’t know မသိပါ  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရနဆ်မရှိပါ  
 

C6 ACCESS TO FINANCE 
 
Q109 Do you presently have a loan from 

government banks, private banks 
and/or other credit providers (i.e. 
micro-credit organizations)? (SA) 

မကာေသးမအီချနိက်ာလအတွင်း အစိုးရဘဏ ်(သုိ) ပုဂလကိဘဏ ်(သုိ) 
တြခားေသာ သမုိးကျ ေငွေချးလပုင်နး် (အေသးစား ေငွေချးလုပင်နး်များမ)ှ 
ေငွေချးယူြခင်းများ ရှိပါသလား။ (SA) 

1 Yes ရှိပါသည။်  
2 No, I don’t need a loan မရှိပါ။ ေငွေချးရန ်မလိုပါ။  
3 No, I cannot access the loan မရှိပါ။ ေချးေငွရယူရန ်မလယ်ွကပူါ ။  
 
Q110 If Yes, for the latest loan of 

your firm 
[only ask those who 
answered 1 for Q109] 

အကယ်၍ ရှိခဲ့ပါက သင့်စးီပာွးေရးလပုင်နး်အတွက ်ေန�ကဆ်ံုးေငွေချးယူမဆိုင်ရာ 
အေကာင်းအရာများ: 
(Q109 တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

Q110.1 Type of Financial Institution: 
(SA) 

ဘာေရး ဆိုင်ရာအဖွဲအစညး်  

1 Government bank အစိုးရပိုင်ဘဏ်  
2 Private bank ပဂုလကိပိုင်ဘဏ ်  
3 Private microfinance ပဂုလကိအေသးစားေငွေချးလပု်ငနး်  
4 Government (including 

government emergency 
loans) 

 အစိုးရ ( Covid-19 အေရးေပတုံြပနမ် ေပလစေီအာကရ်ှိ 
အေရးေပေချးေငွအပါအဝင်)  

 

5 Informal money lender ေငွတုိးေပးသူ  
6 Friends and family မတ်ိေဆွှင်မသိားစမုျား  
7 Licenced pawn shop လိုင်စင်ရအေပါင်ဆိုင်  
 The loan term is: (simple 

open ended) 
ေငွေချးငှားကာလမှာ  

Q110.2 Month(s)   လ  
 What is the annual interest 

rate? 
တစ်စှစ်ာ အတုိးနး် မညမ်နညး်။ တစ်စှလ်င်  

Q110.4 %/year တစ်စှလ်င် %  
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C61 Do you have any concerns about 

repaying the principal and interest? 
(SA) [only ask those who answered 1 
for Q109] 

သင်သည ်ေချးေငွအတွက ်ေငွရင်းင့်ှ အတုိး ြပနဆ်ပရ်နစ်ိုးရမိပ်ပူနမ်ရှိပါသလား 
(SA) 
(Q109 တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

1 Serious concerns အလနွအ်မင်း စိုးရမိပ်ါသည်  
2 Slight concerns အနညး်ငယ်စိုးရမိပ်ါသည်  
3 No concerns စိုးရမိမ်မရှိပါ  
C61_1 If concerned, have you discussed 

restructuring the loan with your 
lender? [only ask those who 
answered 1 or 2 in C61] 

စိုးရမိပ်ပူနမ်ရှိပါက ြပနဆ်ပရ်နအ်စအီစဥ်ကို ေငွေချးသူင့်ှ 
ေဆးွေးွခဲ့ပါသလား 
(C61 တွင် 1 or 2  ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

 

1 Yes ေဆးွေးွခဲ့ပါသည်  
0 No မေဆးွေးွခဲ့ပါ  
C61_2 Did your lender agree? [only ask 

those who answered 1 in C61_1] 
ေငွေချးသူက သေဘတူခဲ့ပါသလား 
(C61_1 တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

 

1 Yes သေဘာတူခဲ့ပါသည်  
0 No သေဘာမတူခဲ့ပါ  
-999 Too early to say ေြပာရန်အချနိေ်စာေနေသးသည်  
 
Q111 How would you rate access to 

finance in your state or region (SA) 
သင်၏ ြပညန်ယ် သုိမဟုတ် တုိင်းေဒသကးီအတွင်း ေချးေငွ ရယူိုင်မအေပ 
သင်မည်သုိ အမှတ်ေပး ေဖာ်ြပသွားမညန်ညး်။ (SA) 

T_Q111_1 Businesses cannot get loans without 
collateral 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်များသည ်အေပါင်ပစညး်မရှိပါက ေချးေငွ 
မရိုင်ပါ 

 

1 Strongly agree လံုးဝသေဘာတူသည်  
2 Agree သေဘာတူသည်  
3 Disagree သေဘာမတူပါ  
4 Strongly disagree လံုးဝ သေဘာ မတူပါ  
T_Q111_2 Lending procedures are very 

complicated and troublesome 
ေငွေချးယူမ လုပင်နး်စဉ ်အဆင့်ဆင့်သည ်ပေ်ထးွပးီ 
ကရကိထများသည် 

 

1 Strongly agree လံုးဝသေဘာတူသည်  
2 Agree သေဘာတူသည်  
3 Disagree သေဘာမတူပါ  
4 Strongly disagree လံုးဝ သေဘာ မတူပါ  
 

C7 GOVERNMENT SUPPORT 
 
C71 Have you taken advantage of the following 

government COVID-19 support schemes? 
(SA for each question) 

ေဖာ်ြပပါ အစိုးရ၏ ကပေ်ရာဂါ ေထာကပ်ံ့မအစီအစဥ်မ ှ
အကျိးခစံားခင့်ွရရှိခဲ့ပါသလား 

C71_1 Emergency loan scheme to SME, textile, 
and tourism industry 

အေသးစားင့်ှ အလတစ်ားစးီပာွးေရးလပုင်နး် ၊ 
အထည်အလပိ်င့်ှ ခရးီသွားလပု်ငနး်များအတွက ်
အေရးေပေချးေငွအစီအစဥ် 

 

1 I have not heard of it မသိရှိခဲ့ပါ  
2 I have heard of it, but did not apply သိရှိခဲ့ပါသည ်သူိေသာ်မေလာကထ်ားခဲ့ပါ  
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3 I tried to apply for it but it was too difficult 

to do so 
ေချးေငွေလာကရ်န်ကိးစားခဲ့ပါသည ်
သုိေသာ်ေလာကထ်ားရနအ်ခက်အခရဲှိပါသည် 

 

4 I have applied for a loan and waiting for 
the result 

ေချးေငွေလာက်ထားပးီ ထတ်ုြပနခ်ျကက်ိုေစာင့်ေနသည်  

5 I applied for a loan but it was rejected ေချးေငွေလျာကထ်ားခဲ့သည်သုိေသာ်မရရှိခဲ့ပါ  
6 I have received a loan from it ေချးေငွရရှိခဲ့ပါသည်  
C71_2 Deferral of commercial tax ကနုသွ်ယ်ခနွဆ်ိုင်းင့ံြခင်း  
1 I have not heard of it မသိရှိခဲ့ပါ  
2 I have heard of it, but not interested သိရှိခဲ့ပါသည ်သုိေသာ်စတ်ိမဝင်စားပါ  
3 I wanted my business to take advantage of 

it but the procedures for doing so are too 
complicated 

က်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက်လပုေ်ဆာင်ချင်ခဲ့သည ်
သုိေသာ်ေလျာက်ထားရာတွင်လိုအပေ်သာလပုထ်ံုးလပုန်ညး် 
များသည ်ပ်ေထးွသည် 

 

4 I wanted my business to take advantage of 
it but was not allowed to do so  

က်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက်လပုေ်ဆာင်ချင်ခဲ့သည ်
သုိေသာ်လပု ်ေဆာင်ရနခ်င့်ွြပချကမ်ရရှိခဲ့ပါ 

 

5 My business has taken advantage of this 
policy 

၄င်းမဝူါဒကိုက်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက ်
လပုေ်ဆာင်ခဲ့ပးီပါပ ီ

 

C71_3 Deferral of quarterly income tax payments သုံးလတစ်ကမိဝ်င်ေငွခနွဆ်ိုင်းင့ံြခင်း  
1 I have not heard of it မသိရှိခဲ့ပါ  
2 I have heard of it, but not interested သိရှိခဲ့ပါသည ်သုိေသာ်စတ်ိမဝင်စားပါ  
3 I wanted my business to take advantage of 

it but the procedures for doing so are too 
complicated 

က်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက်လပုေ်ဆာင်ချင်ခဲ့သည ်
သုိေသာ်ေလျာက်ထားရာတွင်လိုအပေ်သာလပုထ်ံုးလပုန်ညး် 
များသည ်ပ်ေထးွသည် 

 

4 I wanted my business to take advantage of 
it but was not allowed to do so 

က်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက်လပုေ်ဆာင်ချင်ခဲ့သည ်
သုိေသာ်လပု ်ေဆာင်ရနခ်င့်ွြပချကမ်ရရှိခဲ့ပါ 

 

5 My business has taken advantage of this 
policy 

၄င်းမဝူါဒကိုက်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက ်
လပုေ်ဆာင်ခဲ့ပးီပါပ ီ

 

C71_4 Exemption from paying 2% advance 
income tax on exports until 31 December 
2020 

ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရကေ်န မကနုမ် ီေပးရမညြ်ဖစေ်သာ ၂% 
ထတ်ုကနု်ကိတင်ဝင်ေငွခနွက်င်းလတ်ွခင့်ွ 

 

1 I have not heard of it မသိရှိခဲ့ပါ  
2 I have heard of it, but not interested သိရှိခဲ့ပါသည ်သုိေသာ်စတ်ိမဝင်စားပါ  
3 I wanted my business to take advantage of 

it but was not allowed to do so 
က်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက်လပုေ်ဆာင်ချင်ခဲ့သည ်
သုိေသာ်လပု ်ေဆာင်ရနခ်င့်ွြပချကမ်ရရှိခဲ့ပါ 

 

4 My business has taken advantage of this 
policy 

၄င်းမဝူါဒကိုက်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတွက ်
လပုေ်ဆာင်ခဲ့ပးီပါပ ီ

 

-777 I don’t export my products ိုင်ငံြခားသုိ ပစညး်တင်ပိုေရာင်းချမ မရှိပါ။  
C71_6 Subsidy to electricity consumption လပစ်စသုံ်းစွဲမင့်ှပါတ်သက်   ေသာ ေထာကပ်ံ့မ   
1 I have not heard of it ကနပ်် မကားဖးူပါ  
2 I have heard of it, but have not received 

the subsidy 
က်ုပ ်ကားဖးူဖးူပါသည။် သုိ.ေသာ် ေထာကပ်ံ့မမရပါ။  

3 I have received the subsidy  ေထာကပ်ံ့မရပါသည။်  
-777 I don’t have electricity လပစ်စမ်းီမရှိပါ။  
C71_5 Have you benefited from any other 

support from the government to 
businesses to overcome COVID-19? 

အစိုးရမ ှစးီပာွးေရးလပုင်နး်များသုိေထာကပ်ံ့ေသာ 
အြခားအကျိးခစံားခွင့်များရရှိခဲ့ပါသလား 
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1 Yes ရရှိခဲ့ပါသည ်  
0 No မရရှိခဲ့ပါ  
 Please specify what kind of support you 

received 
မညက်ဲ့သုိေသာအကျိးခစံားခွင့်ြဖစသ်ညက်ို 
အေသးစတိေ်ဖာ်ြပပါ 

 

C71_5_1  
 

 
C73 Are you satisfied with the union government’s 

handling of the COVID-19 pandemic? 
COVIC-19 ကမ�ာ့ကပ ်ေရာဂါအား ြပညေ်ထာင်စုအစိုးရ၏ 
ကိုင်တွယ်လပုေ်ဆာင်ချကမ်ျားအေပေကျနပပ်ါသလား။  

1 Yes ေကျနပမ်ရှိပါသည။်   
0 No ေကျနပမ် မရှိပါ။  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
C73_
1 

Are you satisfied with the state/region 
government’s handling of the COVID-19 pandemic? 

COVID-19 ကမ�ာ့ကပေ်ရာဂါအား 
တုိင်းေဒသ/ြပညန်ယ် အစိုးရ၏ 
ကိုင်တွယ်လပုေ်ဆာင်ချကမ်ျားအေပ 
ေကျနပပ်ါသလား။ 

 

1 Yes ေကျနပမ်ရှိပါသည။်   
0 No ေကျနပမ် မရှိပါ။  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
C73_
2 

Are you satisfied with township General 
Administration Department’s handling of the 
COVID-19 pandemic? 

COVID-19 ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါအား 
မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပေ်ရးဌာန (ေထွ/အုပ)်၏ 
ကိုင်တွယ်လပုေ်ဆာင်ချကမ်ျားအေပ 
ေကျနပပ်ါသလား။ 

 

1 Yes ေကျနပမ်ရှိပါသည။်   
0 No ေကျနပမ် မရှိပါ။  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
C73_
3 

Are you satisfied with the Ward Administrator’s 
handling of the COVID-19 pandemic? 

COVID-19 ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါအား 
ရပက်ကွအု်ပခ်ျပေ်ရးမး၏ကိုင်တွယ်မအား 
ေကျနပပ်ါသလား 

 

1 Yes ေကျနပမ်ရှိပါသည။်   
0 No ေကျနပမ် မရှိပါ။  
-888 Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို  
  

C74 In addition to the policies mentioned 
above, what else could the government 
do to help your business? (MA) 

အထကေ်ဖာ်ြပပါေပလစမီျားအြပင် အစိုးရမ ှသင်၏ လပု်ငနး်အား မညသုိ် 
ကညူေီထာကပ်ံ့ိုင်ပါေသးသလ။ဲ 

1 Additional reductions in taxes အခနွအ်ခများကိုထပမ်ံေလာ့ေပါေ့ပးြခင်း  
2 Additional tax holidays အခနွေ်ကာက်ယူမကင်းမဲ့ ကာလထပမ်သံတ်မတ်ေပးြခင်း  
3 Increased credit to businesses စးီပာွးေရးလပုင်နး်များအား ေချးေငွများတုိးေပးြခင်း  
4 Support for interest rate payments အတုိးေငွေပးရန ်ေထာကပ်ံ့ြခင်း  
5 Direct grants to businesses  လပုင်နး်များသုိတုိကုိ်ကပ်ံ့ပိုးမေချးေငွေပးြခင်း  
6 Salary support to employees ဝနထ်မး်များသုိလစာများ ပံ့ပိုးြခင်း  
7 Waiving import duties သွင်းကနု်အခနွအ်ေကာကမ်ျား ေလာေပ့ေပးြခင်း  
8 Other, what? အြခား(ေဖာ်ြပပါ)  
C74_1  



The Asia Foundation – Survey of COVID-19 Impact on Businesses         Page 14 of 15 
 
 

C8 SAFETY AND SECURITY 
 
Q130 Was your firm a victim of theft or break in last 

year?  (SA) 
လနွခ်ဲ့ေသာစှအ်တွင်းသင့်လပု်ငနး်တွင်အခိုးခရံြခင်း(သုိမဟုတ်) 
ေဖာကထ်ွင်းခရံြခင်းရှိခဲ့ပါသလား။ (SA) 

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည ်  
0 No မရှိခဲ့ပါ  
 
C81 What actions has your business taken to protect 

your employees and customers against COVID-
19? (MA) 

သင်သည ်သင့်လပု်ငနး်၏အလပု်သမားများှင့် 
စားသုံးသူ/ေစျးဝယ်သူများအတွက ်COVID-19 မကှာကယ်ွရန ်
မညသ်ည့်လပုေ်ဆာင်မများ လပု်ေဆာင်ခဲ့သနညး် 

1 Employees are required to frequently wash their 
hands 

အလပု်သမားများသည ်သူတုိ၏လကမ်ျားကို 
မကာခဏေဆးရသည် 

 

2 Social distancing is practised at the workplace လပုင်နး်ခင်ွတွင် တစ်ဦးင့်ှတစ်ဦး 
နးီနးီကပက်ပေ်နထိုင်လပုက်ိုင်ြခင်းမ ှေရာှင်ကဥ်ြခင်း 

 

3 Measuring body temperature of employees 
and/or customers 

အလပု်သမားများှင့် စားသုံးသူ/ေစျးဝယ်သူများအား 
ကိုယ်အပခူျနိတုိ်င်းြခင်း 

 

4 Employees are required to wear a face mask 
while at work 

အလပု်သမားများသည ်အလပု်လပုေ်နစဥ်တွင် 
မျက်�ှဖံုးတပထ်ားရနလ်ိုသည် 

 

5 Remote working အ ေဝးမှအလပုလ်ပု်ြခင်း  
6 Other, what? အြခား  
C81_1  
 
C82 How has the time spent on household 

and family related tasks that you have 
outside your business changed 
because of COVID-19? (for example, 
caring for children, elder family 
members, cleaning, and purchasing 
and preparing food) (SA) [ask only if 
the respondent is the business owner] 

COVID-19 ေကာင့် သင်၏စးီပာွးေရး မသကဆ်ိုင်ေသာ အိမေ်ထာင်စုင့်ှ 
မသိားစုင့်ှ သကဆ်ိုင်သည့် အိမ်မကစိများအတွက ်အချနိမ်ညသုိ် 
ေြပာင်းလဲသွားသနညး်။ (ဥပမာ ကေလးများ၊ သက်ကးီရ�ယ်အုိ မိသားစဝုင်များကို 
ြပစေုစာင့်ေရှာကြ်ခင်း၊ သန်ရင်ှးေရးလပုြ်ခင်း၊ အစားအစာများ ဝယ်ယူြခင်းင့်ှ 
ြပင်ဆင်ချကြ်ပတ်ြခင်း) (SA) [ေြဖဆိုသူသည် စးီပာွးေရးလပု်ငနး် ပိုင်ရင်ှြဖစမ်ှသာ 
ေမးြမနး်ပါ] 

5 I’m spending a lot more time on these 
tasks 

အဆိုပါ အိမမ်ကစိများတွင် အချနိအ်ေြမာကအ်များ 
အသုံးြပေနရသည။်  

 

4 I’m spending more time on these အဆိုပါ အိမမ်ကစိများတွင် အချနိခ်ပမ်ျားများ 
အသုံးြပေနရသည။်  

 

3 I’m spending a little bit more time on 
these tasks 

အဆိုပါ အိမမ်ကစိများတွင် အချနိ ်အနညး်ငယ်သာ 
အသုံးြပေနရသည။်  

 

2 There has been no change in terms of 
time used 

အချနိ ်အသုံးြပမအေနအထား ေြပာင်းလမဲမရှိပါ။  

1 I’m spending less time on these tasks အဆိုပါ အိမမ်ကစိများတွင် အချနိ ်အသုံးြပမ ပိုမို 
နညး်ပါးသွားသည။်  

 

-
999 

Don’t know မသိပါ။   

-
888 

Refuse to answer ေြဖဆိုရန ်ြငင်းဆို။   

 



The Asia Foundation – Survey of COVID-19 Impact on Businesses         Page 15 of 15 
 
 

C9 OTHER ISSUES 
 
C91 Do you have any other issues related to COVID-

19 that you would like to mention? 
သင့်တွင် COVID-19 င့်ှပတ်သက၍် အြခားေြပာလိုသညမ်ျား 
ရှိပါသလား 

  

 

POST-INTERVIEW DEBRIEFING 
 
Z1 Respondent’s level of cooperation: ေြဖဆိုသူ၏ ပေူပါင်းပါဝင်ေြဖဆိုမကို အဆင့်သတ်မှတ်ေပးပါ 
1 Excellent အလနွေ်ကာင်းသည်  
2 Good ေကာင်းသည်  
3 Average ပံုမနှြ်ဖစသ်ည်  
4 Poor ညံ့သည်  
5 Very poor အလနွည်ံ့သည်  
 If poor, please explain briefly ညံ့သညဟု်ထင်ပါက၊ ဘာေကာင့်လဆဲိုတာကိုရှင်းြပပါ။  
Z1a  
 
Z2 Respondent’s level of comprehension: ေြဖဆိုသူ၏ န�းလည်သေဘာေပါကမ်ကို အဆင့်သတ်မတ်ှေပးပါ 
1 Very high အလနွန်�းလည်သည်  
2 Above average ပံုမနှထ်ကပ်ိုန�းလညသ်ည်  
3 Average ပံုမနှြ်ဖစသ်ည်  
4 Below average ပံုမနှထ်က ်န�းလညမ်နညး်သည်        
5 Very low သိပန်�းမလညပ်ါ  
 If below average, please explain န�းလညမ်နညး်သည်ဟုထင်ပါက၊ ဘာေကာင့်လဆဲိုတာကိုရင်ှးြပပါ။  
Z2a  
 
Z4 Level of reliability in respondent’s 

responses: 
ေြဖဆိုသူ၏ အေြဖများကို ယုံကညအ်ားထားိုင်မည့် အဆင့်သတ်မတ်ှေပးပါ 

1 Completely reliable လံုးဝ ယုံကည်ိုင်သည ်               
2 Somewhat reliable အေတာ်အသင့် ယုံကည်ိုင်သည ်           
3 Not reliable မယုံကည်ိုင်ပါ  
 If not reliable, please explain မယုံကည်ိုင်ပါဟုထင်ပါက၊ ဘာေကာင့်လဲဆိုတာကိုရင်ှးြပပါ။  
Z4a  
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