
အာာရှဖှော�ာင််ဖော�းရှငှ််းသည်် Covid-19 ၏ စီးးးပွား�ားဖောရှး လုပုွား်င်န်း်းများ�ားအာဖောပွား် သက််ဖောရှာက််များကု်ုု ပွားုုများုုန်း�းလုည််နိုုုင််ရှန်း် ၂၀၂၀ ခုနုိုစှီး်တွ�င်် မြများန်း်များာနိုုုင််င်ံ၌ စီးးးပွား�ားဖောရှး
လုပုွား်င်န်း်းများ�ားက်ု ုတွယ််လုး�နု်း်းမြ�င််် စီးစီး်တွများ်းနိုစှီး်ခု ုမြပွားုလုပုွား်ခု့သ်ည််။ ပွားထများစီးစီး်တွများ်းက်ုု ဧပြီပွားးလု ၂၈ ရှက််များ ှဖောများလု ၁၀ ရှက််အာတွ�င််းနိုငှ်် ်�တုွယု်အာကြိက်မုျား် စီးစီး်တွများ်း
က်ုု စီးက််တွင််ဘာာ ၂၈ ရှက််များ ှဖောအာာက််တုုွဘာာ ၁၂ ရှက်် အာတွ�င််း မြပွားုလုပုွား်ခု့်သည််။ ဤစီးစီး်တွများ်းများ�ားသည်် စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား၏ အာမြများတွ်အာစီး�န်း်း၊ လုပုွား်သား
အာင််အာားနိုငှ််် အာရှင််းအာနိုးှး ရှရှှုများအုာဖောပွား် Covid-19 ၏ သက််ဖောရှာက််များနုိုငှ််် အာစီးုုးရှ၏ ဖောထာက််ပွားံဖ်ောရှးများဝူါါ�များ�ားများ ှလုပုွား်င်န်း်းများ�ား များည််သုု�  အာက်� ုု းခုံစီးားခု့ရ်ှသည််
က်ုု ဆန်း်းစီးစီး်မြခုင််း မြ�စီး်သည််။ စီးစီး်တွများ်းနိုစှီး်ခုစုီးလုံးုက်ုု မြများန်း်များာ်စီးးးပွား�ားဖောရှး ဝါန်း်းက်�င််ညွှနှ်း်းက်နု်း်း (MBEI) စီးးများံခု�က််၏ တွစီး်စီးတုွ်တွစီး်ပွားုုင််းအာဖောန်းမြ�င််် မြပွားုလုပုွား်ခု့်
သည််။ Covid-19 စီးစီး်တွများ်း၂ ခုု သည်် ၂၀၂၀ MBEI စီးစီး်တွများ်းများ ှအာဖောမြခုခုံအာဖော�က်ာင််းအာရှာများ�ားက်ုသုံးု၍ MBEI စီးစီး်တွများ်းပြီပွားးးဆံးုခု�နု်း် ၂၀၂၀ ဖော�ဖော�ာ်ဝါါရှးလုများစှီး
၍ စီးးးပွား�ားဖောရှးအာဖောမြခုအာဖောန်းများည််သုု� ဖောမြပွားာင််းလု့သ�ားသည််က်ုုတွုုင််းတွာသည််။ MBEI စီးးများံက်နု်း်း၏ အာစီးတုွ်အာပွားုုင််း အာားလုံးုက်ု ုDaNa Facility များတှွဆင်် ်UK Aid 
များ ှရှန်း်ပွားံဖုောင်� ဖောထာက််ပွားံသ်ည််။ 

အဓိိကတွေ့�့ရိိှိချျက်များျး�
Covid-19 ဖောရှာဂါါဆက််လုက််မြ�စီး်ပွား�ားဖောန်းသမြ�င််် မြများန်း်များာနိုုုင််င်ံတွ�င််စီးးးပွား�ားဖောရှးလုုပွား်င်န်း်းများ�ား ဖောရှာင််းအာားများ�ားနိုငှ််် အာမြများတွ် အာစီး�န်း်းများ�ားရှရှှရုှန်း် ဆက််လုက််ဖောနို�ှင်််
ဖောနိုးှဖောအားစီးက််��ယ်် ရှှုဖောန်းသည််။ Covid-19 ဖောရှာဂါါ၏ စီးးးပွား�ားဖောရှးအာဖောပွား် အာက်� ုု းသက််ဖောရှာက််များနုိုငှ််် ပွားတွ်သက််၍ အာာရှဖှော�ာင််ဖော�းရှငှ််း၏ �တုွယု်စီးစီး်တွများ်းများ ှ
ဖောတွ��ရှှုခု�က််အာရှ အာက်� ုု းသက််ဖောရှာက််များမုျား�ားများာှ က်�့မြပွားားများမုျား�ား ပွားုုများုုလုာပြီပွားးး အာခု� ုု �စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားသည်် ထခုုုုက််များနု်းည််းပွားါးမြခုင််းနိုှင််် က်များ့ာက််ပွား်ဖောရှာဂါါ   
နိုငှ််အ်ာတွူ လုုုက််ဖောလု�ာ ည်းဖောထ�မြ�စီး်ဖောအာာင်် ဖောမြပွားာင််းလု့နိုုငု််ဖောသာ်လုည််း အာခု� ုု �များာှ လုုပွား်င်န်း်းများ�ား ဆက််လုက်် ပွားတုွ်ထားရှဆ့နိုှင်် ်အာဖောရှာင််းများရှှ ု မြ�စီး်ဖောန်းဆ့မြ�စီး်
က်ာ လုပုွား်င်န်း်းပွားုုင််ရှငှ််များ�ားသည်် သတူွုု�၏ စီးးးပွား�ားဖောရှး အာန်း�ဂါတွ်အာတွ�က်် စီးုုးရှမုျား်ဖောန်း�က်သည််။ သုု�ဖောသာ် စီးးးပွား�ားဖောရှး စီး�များ်းဖောဆာင််ရှည််အာဖောပွား် သသုာထင််ရှာှး
သည််် တွုုးတွက််များမုျား�ားများရှှဖုောသာ်လုည််း စီးးးပွား�ားဖောရှးပွားုငု််ရှငှ််များ�ားသည်် Covid-19 များ ှစီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား ဆက််လုက်် ရှငှ််သန်း်နိုုုင််သည််် အာခု�င်််အာလုများ်းများ�ား
က်ုု ပွားုုများုုအာဖောက်ာင််းမြများင််လုာ�က်သည််။

l စီးက််တွင််ဘာာလုများ ှဖောအာာက််တွုဘုာာလု ၂၀၂၀ အာတွ�င််းစီးစီး်တွများ်းဖောက်ာက််ယ်ခူု�နု်း်တွ�င်် ၃၆ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းဖောသာ  စီးးးပွား�ားဖောရှး လုုပွား်င်န်း်းများ�ား ပွားတုွ်သမုျား်းခု့ရ်ှပြီပွားးး  
ဧပြီပွားး-ဖောများလု ၂၀၂၀ တွ�င််မြပွားုလုပုွား်ဖောသာ ဖော�ာင််ဖော�းရှငှ််း၏ ပွားထများဆံးု စီးစီး်တွများ်းတွ�င်် ၂၈ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းပွားတုွ်ထားမြခုင််းများမှြများင်််လုာခု့ဖ်ော�က်ာင််းဖော�က်ာင််းအာစီးးရှင််ခုံခု့်
သည််။

l သုု�ဖောသာ်အာမြပွားန်း်အာလုနှ်း်အာားမြ�င််် စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်း ၂၄ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းသည်် အာမြပွားည်််အာဝါ လုည််ပွားတွ်ဖောန်းသည််ဟု ုအာစီးးရှင််ခုံသည််် ဧပြီပွားး-ဖောများလုနိုငှ််် နိုုုင််းယ်ဉှ််
လုှင်် စီးက််တွင််ဘာာလု- ဖောအာာက််တွုဘုာာလုတွ�င်် အာဆုုပွားါ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းသည်် ၃၄ ရှာခုုငု််နိုုန်း်းအာထ ုမြများင်််တွက််ခု့်သည််။. 

l ၂၀၂၀ဖောများလုနိုငှ််် စီးက််တွင််ဘာာလုများ�ားအာတွ�င််း ၉ ရှာခုုုင််နိုုန်း်း ခုန်း�်ဖောသာ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား လုံးုဝါ ��င်််လုှစီး်မြခုင််း များရှှုခု့်ပွားါ။ ဤက်ာလုအာတွ�င််း��င်််လုစှီး်
ခု့်ဖောသာ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား၏ ၄၀ ရှာခုုငု််နိုုန်း်းသည်် အာစီးုုးရှ၏ စီးစီး်ဖောဆးများကု်ုု ခုံယ်ူခု့်�က်ရှပွားါသည််။

l ဖော�ာက််သည််များ�ားများရှှမုြခုင််းနိုှင််် လုံခုြုံခုံုစီးတုွ်ခု�ရှများမုြပွားဿန်း�များ�ားသည်် ပွားံမုျားှန်း်လုည််ပွားတွ်မြခုင််း များမြပွားုနိုုငု််သည်် ် အာဓိကု် အာဖော�က်ာင််းရှင််း နိုစှီး်ခုုအာမြ�စီး် က်�န်း်ရှှု
သည််။ စီးက််တွင််ဘာာလုအာထ ုက်နု်း်�က်များ်း မြပွားတွ်လုတွ်များနုိုငှ််် ဖောင်�သားစီးးးဆင််းများ ုမြပွားဿန်း�များ�ားသည်် စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား ပွားံမုျားှန်း်လုည််ပွားတွ်နိုုုင််မြခုင််း များရှှု
သည််် အာဖော�က်ာင််းမြပွားခု�က်် အာဖောန်းမြ�င်် ်ဖောတွ��ရှှုရှများ ုန်းည််းပွားါးလုာသည််။

l စီးစီး်တွများ်းဖောမြ�ဆုသု ူသံးုပွားံတုွစီး်ပွားံနု်းးးပွားါးက် လုပုွား်င်န်း်းလုည််ပွားတွ်များ ုပွားံမုျားှန်း်အာဖောန်းအာထား အာဖောန်းမြ�င်် ်မြပွားန်း်လုည််စီးတွင််နိုုငု််ရှန်း် အာန်းည််းဆံုး ဖောမြခုာက််လုခုန်း်� �က်ာ
မြများင််မ်ျားည််ဟု ုယ်ံ�ုက်ည််�က်သည််။

l ဖောရှာင််းအာားဝါင််ဖောင်� လုံးုဝါများရှှုဟု ုဖောမြ��က်ားသ ူပွားများာဏသည်် ဧပြီပွားး - ဖောများ စီးစီး်တွများ်း၏ ၂၂ ရှာနိုုန်း်းများ ှ�တုွယု်စီးစီး်တွများ်း စီးက််တွင််ဘာာ - ဖောအာာက််တွုဘုာာလု 
အာတွ�က်် ဖောတွ��ဆံုဖောများးမြများန်း်းသည််် အာခု�နု်း်တွ�င်် ၃၁ ရှာခုုငု််နိုုန်း်း အာထ ုတွုုးလုာခု့်သည််။

l ဟုုတုွယ််၊ အာခုန်း်းဌားား လုုပွား်င်န်း်းနိုငှ်် ် သယ််ယ်ပူွားုု�ဖောဆာင််ဖောရှး လုပုွား်င်န်း်းများ�ားများ ှ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်း သံးုပွားံနုိုှစီး်ပွားံနု်းးးပွားါးသည်် ဖောရှာင််းအာား ဝါင််ဖောင်� လုံးုဝါများရှှု
ဖော�က်ာင််း အာစီးးရှင််ခုံခု့ပ်ြီပွားးး စီးားန်းပွား်ရှကု်ာာနိုှင််် အာဖော��ာ်ယ်များက်ာထတုွ်လုပုွား်သည််် လုုပွား်င်န်း်း ၉ ရှာခုုငု််နိုုန်း်းက် ထုုသုု� ဖောမြပွားာ�က်ားခု့သ်ည််။

l စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား၏ ထခုုုုက််ခုံစီးားရှများ ုများာှ ပွားထဝါးအာဖောန်းအာထားအာရှ က်�ာမြခုားမြခုင််းများ�ား ယ်ခုအုာခုါ ပွားုုများုုရှှုလုာပြီပွားးး  ပြီများုု �မြပွားပြီများုု �န်းယ််များ�ားမြ�စီး်ဖောသာ ရှန်း်
က်နု်း်နိုှင်် ်များနိုတဖောလုး တွုုင််းဖော�သကြိက်းးများ�ားများ ှစီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား၏ ထက််ဝါက််ဖောက်�ာ်များာှ ဝါင််ဖောင်� လုံးုဝါ များရှှုသည််အ်ာခု�နု်း်တွ�င်် ဖောမြများာက််ပွားုငု််းဖောတွာင််တွန်း်း

မြများန််များး�စီးး�ပွား�း�တွေ့ရှိ� ဝန််�ကျင််ညှွှန််�ကိန််� (MBEI)
စီးး�ပွား�း�တွေ့ရှိ� လုုပ်ွားင်န််�များျး�အတွေ့ပွား် COVID-19 သက်တွေ့ရှိးက်မုျားကုိ 
တွေ့လု�လုးဆန််�စီးစ်ီးမြချင််�- ဒုု�ိယအကြိကိမ်ျားစီးစ်ီး�မ်ျား� အနိှစ်ီးချျ�ပ်ွား
အးရိှိတွေ့�းင််တွေ့ဒု�ရိှိင််�

နုိှဝင််ဘားလု ၁၈၊ ၂၀၂၀



ဖော�သ ပြီများုု �န်းယ််များ�ားရှှု  ၁၁ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းဖောသာ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားသာ ဖောရှာင််းအာား ဝါင််ဖောင်�သုည် မြ�စီး်ဖောန်း�က်ရှှသုည််။ ဤပွားထဝါး အာဖောန်းအာထား ထခုုုုက််
ခုံစီးားရှများ ုက်�့မြပွားားမြခုားန်း�းမြခုင််းအာတွ�က်် မြ�စီး်နိုုုင််ဖောခု�ရှှဖုောသာ အာဖော�က်ာင််းမြပွားခု�က်် တွစီး်ခုုများာှ အာမုျား်တွ�င််သာ ဖောန်းခုုုင််းမြခုင််းနိုငှ််် Covid-19 နိုငှ်််ဆက််စီးပွား်ဖောသာ 
အာမြခုား အာစီးးအာများံများ�ား မြ�စီး်သည််။

l �တုွယု်စီးစီး်တွများ်းတွ�င်် ပွားထများအာကြိက်မုျား်က့်သ်ုု� စီးးးပွား�ားဖောရှး လုပုွား်င်န်း်းများ�ား အာမြများတွ်အာစီး�န်း်းရှရှှုများသုည်် တွညူ်းဖောသာ အာဆင်််တွ�င်် ရှှုဖောန်းသည််။ စီးးးပွား�ားဖောရှး
စီးစီး်တွများ်း၏ ထက််ဝါက််ဖောက်�ာ်သည်် အာရှုံးံးုနိုှင််် ရှင််ဆုငု််ဖောန်းရှသည််။ 

l စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားသည်် သတူွုု�၏အာန်း�ဂါတွ်က်ုု ပွားုုများုုဖောတွာက််ပွားနိုုုင််သည််ဟု ုရှုံးမုြများင််�က်သည််။ ၃၀ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းက် Covid-19 သည်် သတူွုု�၏ ရှငှ််သန်း်
ရှပွား်တွည််ဖောရှးက်ု ုအာနိုတရှာယ််များရှှုဟု ုယ်ံ�ုက်ည််�က်သည််။ ဧပြီပွားးလုများဖှောများလုအာထတုွ�င်် ၁၂ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းက်သာ ထုုသုု� စီးဉ််းစီးားခု့်�က်သည််။ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်း
အာများ�ားစီးသုည်် လုပုွား်င်န်း်းလုည််ပွားတွ်များ ုအာမြပွားည်််အာဝါ ရှှုဖောန်းဆ့မြ�စီး်သည််။ (၂၄ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းနိုှင်််နိုုုင််းယ်ဉှ််လုှင်် ၃၄ ရှာခုုုင််နိုုန်း်း) အာဆုုပွားါ အာခု�က််က် လုပုွား်င်န်း်း
များ�ားသည်် Covid-19 အာဖောမြခုအာဖောန်းနိုငှ််် များည််သုု� လုုုက််ဖောလု�ာည်းဖောထ�မြ�စီး်ဖောအာာင်် လုုပွား်က်ုငု််ရှများည််က်ု ု ဖောလုလ်ုာခု့ပ်ြီပွားးးပြီပွားးဟု ု ညွှနှ်း်းဆုုသည််။ Covid-19 
ဖော�က်ာင််် စီးးးပွား�ားဖောရှး အာဖောမြများာက််အာမြများား အာပြီများ့တွများ်းပွားတုွ်ထားရှသည််် အာဖောထာက််အာထား များရှှဖုောသးပွားါ။

l သယ််ယ်ပူွားုု�ဖောဆာင််ဖောရှးနိုငှ််် သုုဖောလုာှင််ဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းသည်် ၎င််းတွုု�ရှငှ််သန်း် ရှပွား်တွည််ဖောရှးအာတွ�က်် အာမြများင်််ဆံုး အာနိုတရှာယ််နိုငှ််် ရှင််ဆုငု််ရှပြီပွားးး ၇၅ ရှာခုုုင််နိုုန်း်း
က် Covid-19 သည်် အာလုယ််အာလုတွ် သုု�များဟုုတွ် မြများင်််များားဖောသာ အာနိုတရှာယ်် ရှှုသည််ဟု ုအာစီးးရှင််ခုံ�က်သည််။ အာဝါတွ်အာထည််၊ အာထည််ခု�ုပွား်လုပုွား်င်န်း်းနိုငှ်််
ဟုုုတွယ်် အာခုန်း်းဌားား ဝါန်း်ဖောဆာင််များမုျား�ား၏ ပွားုုင််ရှငှ််များ�ားအာဖောန်းမြ�င််် ၎င််းတွုု�၏စီးးးပွား�ားဖောရှးက်ု ု�တုွယု်အာနိုတရှာယ်် အာမြများင်််ဆံုး အာများ� ုု းအာစီးားများ�ား အာမြ�စီး် စီးဉ််းစီးား
�က်သည််။ (၅၉ ရှာခုုငု််နိုုန်း်းနိုှင််် ၅၄ ရှာခုုုင််နိုုန်း်း အာသးးသးးး) 

l ဖောယ်ဘာယု်�အာားမြ�င်် ်ဝါန်း်ထများ်းအာဖောရှအာတွ�က််များာှ ၂၀၁၉ မြပွားည်််နိုှစီး်၊ ၂၀၂၀ မြများန်း်များာစီးးးပွား�ားဖောရှး ဝါန်း်းက်�င််ညွှနှ်း်းက်နု်း်း (MBEI) စီးစီး်တွများ်း ဖောက်ာက််ယ်ခူု�နု်း်မြ�စီး်
ဖောသာ ၂၀၁၉ ခုနုိုစှီး်၊ ဖော�ဖော�ာ်ဝါါရှးလု ၂၀၂၀  နိုငှ််် စီးက််တွင််ဘာာ - ဖောအာာက််တွုဘုာာ ၂၀၂၀ စီးစီး်တွများ်းများ�ား အာ�က်ားသသုသုာသာ က်�ဆင််းသ�ားမြခုင််း များရှှုခု့်
ဖောသာ်လုည််း အာခု� ုု � စီးက််များလုုပုွား်င်န်း်းများ�ားများာှ ဝါန်း်ထများ်းများ�ား သသုသုာသာ ဖောလုှာခ်ု�ခု့်ရှသည််။ စီးက််တွင််ဘာာ-ဖောအာာက််တွုဘုာာလု စီးစီး်တွများ်း၏ ဖောတွ��ရှှုခု�က််
များ�ားအာရှ ဟုုုတွယ်် အာခုန်း်းဌားား ဝါန်း်ဖောဆာင််များမုျား�ားနိုှင််် အာထည််အာလုပုွား်လုပုွား်င်န်း်းများ�ားတွ�င်် ဝါန်း်ထများ်းဦးးဖောရှသည်် အာများ�ားဆံးု က်�ဆင််းသ�ားဖော�က်ာင််း 
ဖော�ာ်မြပွားသည််။ MBEI 2020 စီးစီး်တွများ်းများစှီး၍ လုက််က်ားနိုငှ််် လုက််လုး လုပုွား်င်န်း်းများ�ားတွ�င်် ဝါန်း်ထများ်း အာဖောရှအာတွ�က်် တွုုးလုာသည််။

l ၂၀၂၀ ဧပြီပွားး - ဖောများလုနိုငှ််် စီးက််တွင််ဘာာ - ဖောအာာက််တွုဘုာာစီးစီး်တွများ်းများ�ားအာ�က်ား အာများ� ုု းသများးး ဝါန်း်ထများ်းများ�ား၏ ပွား�များ်းများှ အာဖောရှအာတွ�က််သည်် ၁၀ ရှာခုုုင််နိုုန်း်း
က်�ဆင််းသ�ားပြီပွားးး၊ ရှာထးူများ ှ �ယ််ထတုွ်ထားဖောသာ ဝါန်း်ထများ်းအာားလုံးု၏ ဖောလုးပွားံသုံးုပွားံခုုန်း�်သည်် ဖောအာာက််ဖောမြခုဝါန်း်ထများ်းများ�ား မြ�စီး်�က်သည််။ သုု�ဖောသာ် 
စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်း ၅% သာလုှင်် အာလုပုွား်သများားများ�ားက်ု ုထပွား်များံ အာလုပုွား်ထုတွ်ပွားစီး်ရှန်း် အာစီးးအာစီးဉ််ရှှုခု့်သည််။

l �တုွယု်စီးစီး်တွများ်းတွ�င်် ပွားုုများုုများ�ားမြပွားားဖောသာ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား ဖောခု�းဖောင်�ရှရှှုနိုုုင််များ ုလုများ်းဖော�က်ာင််းများ�ားသည်် ရှပွား်တွန်း�်သ�ားပြီပွားးး၊ ဖောခု�းဖောင်� များရှရှှနုိုုုင််ဖော�က်ာင််း
 သတွင််းပွားုု�သည််် စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်း အာဖောရှအာတွ�က််များာှ ဆက််လုက််တွုုးဖောန်းသည််။

l စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားသည်် အာစီးုုးရှ၏ Covid-19 အာဖောထာက််အာပွားံ ်များဝူါါ�များ�ားမြ�စီး်ဖောသာ အာဖောသးစီးားနိုှင်််အာလုတွ်စီးား စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ား (SME)
နိုငှ််် အာထည််အာလုပုွား်နိုှင််် ခုရှးးသ�ားလုုပွား်င်န်း်းက်မုျားပဏးများ�ားအာတွ�က်် အာဖောရှးဖောပွား် ဖောခု�းဖောင်�များ�ား၊ အာခု�န်း်ရှက််ဖောရှ�့ဆုုင််းများနုိုငှ််် က်င််းလု�တွ်ခု�င်််များ�ား များဝူါါ�များ�ားက်ုု 
ပွားုုများုုသရုှှုလုာ�က်သည််။ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်း အာများ�ားစီးသုည်် အာဖောရှးဖောပွား် ဖောင်�လုံးုဖောင်�ရှင််း ဖောခု�းဖောင်�အာစီးးအာစီးဉ််က်ုု သတွမုြပွားုများ�ုက်သည််။ ယ်ခုုအာခု�နု်း်အာထု 
အာခု�န်း် ရှက််ဖောရှ�့ဆုုင််းများ�ားနိုငှ််် က်င််းလု�တွ်ခု�င်််များ�ားသည်် အာစီးုုးရှ၏ အာဖောရှးဖောပွား်ဖောခု�းဖောင်�များ�ားထက်် စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားက်ု ု ပွားုုများုုအာက်� ုု းမြပွားုသည််။ 
သုု�ဖောသာ် လုှပွား်စီးစီး်ဓိါတွ်အာားခုဖောလု�ာဖ်ောပွားးမြခုင််း များလှု�့၍ စီးးးပွား�ားဖောရှး၏ ၁၀ ရှာခုုငု််နိုုန်း်း ဖောအာာက််သာလုှင်် အာစီးုးုရှ အာဖောထာက််အာပွားံမ်ျား�ားများ ှအာက်� ုု းရှှုခု့သ်ည််

l များမုျားတုွုု�ဖောန်းအာုများ်များ ှအာလုပုွား်လုပုွား်က်ုငု််ဖောန်းဖောသာ စီးးးပွား�ားဖောရှးအာခု� ုု းအာစီးားများာှ ဧပြီပွားး လုနိုငှ်််ဖောများလုတွ�င်် ၉ ရှာခုုုင််နိုုန်း်းများ-ှ စီးက််တွင််ဘာာ-ဖောအာာက််တွုဘုာာလုတွ�င်် 
၃၅ရှာခုုုင််နိုှန်း်းသုု� မြများင်််တွက််ခု့သ်ည််။ ထုု�မြပွားင်် ဝါန်း်ထများ်းများ�ားနိုငှ််် ဖော�ာက််သည််များ�ား၏ ခုနိုာ�က်ုုယ််အာပွားခူု�နု်း်က်ုုတွုုင််းတွာမြခုင််း၊ ဝါန်း်ထများ်းများ�ားအာား များမြ�စီး်များဖောန်း
နို�ှဖောခုါင််းစီးည််း တွပွား်ခုုုင််းမြခုင််းတွု�ုက်ုု လုပုွား်င်န်း်းခု�င််ဖောဘားက်င််းများ ု အာဖောလုအ်ာက်�င်််များ�ား အာဖောန်းမြ�င်် ် ပွားုုများုုက်�ယ််မြပွားန်း်�စီး�ာ လုုပွား်ဖောဆာင််ခု့သ်ည််ဟု ု စီးးးပွား�ားဖောရှး 
လုပုွား်င်န်း်းပွားုုင််ရှငှ််များ�ားများလှုည််း အာစီးးရှင််ခုံခု့သ်ည််။

အကြံကံမြပွား�ချျက်များျး�
l Covid-19 က်ာလုအာတွ�င််း စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားက်ု ုဖောထာက််ပွားံဖ်ောသာ အာစီးုုးရှ၏ များဝူါါ�များ�ားသည်် စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်း အာားလုံးု၏ လုုုအာပွား်ခု�က််နိုှင်််

က်ုုက််ည်းများရုှှုဖောစီးရှန်း် ဆက််လုက််လုပုွား်ဖောဆာင််သင်််ပွားါသည််။  
l စီးးးပွား�ားဖောရှး လုပုွား်င်န်း်းများ�ားက်ု ု အာဖောထာက််အာပွားံဖ်ောပွားး များဝူါါ�များ�ားဖောရှးဆ�့ရှာတွ�င်် အာစီးုုးရှအာဖောန်းမြ�င််် ပွားထဝါးအာဖောန်းအာထားအာရှ က်�့မြပွားားမြခုားန်း�းများမုျား�ား၊ 

Covid-19 အာတွည််မြပွားု လုနူ်း�အာဖောရှအာတွ�က််နိုငှ််် အာစီးုုးရှများခှု�များတှွ်ထားဖောသာ ဖော�သတွ�င််း လုုပွား်င်န်း်း လုည််ပွားတွ်များ ုက်န်း�်သတွ်ခု�က််များ�ားက်ုပုွားါ ထည််သ်�င််းစီး
ဥ်း်းစီးားဖောပွားးရှန်း်လုုအုာပွား်ပွားါသည််။  

l စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားက်ု ု ဖောရှ�ှတွန်း်းများှ  တွုုက််ရှုံးုကု်် ဆက််ဆံရှဖောသာ အာစီးုုးရှ အာခု�န်း်အာရှာရှှုများ�ားသည်် ရှရှှုနိုုုင််သည််် အာခု�န်း်ဖောရှ�့ဆုုင််းများအုာပွားါအာဝါင်် ခုံစီးား
ခု�င််မ်ျား�ားက်ု ုအာမြပွားည်််အာဝါသတွမုြပွားုများရုှန်း်နိုှင််် စီးးးပွား�ားဖောရှး လုပုွား်င်န်း်းများ�ားအာတွ�က်် ၎င််းတွု�ုဖောလုှာက််ထားနိုုုင််ရှန်း် တွက််ကြွက်�စီး�ာက်ူည်းဖောပွားးရှန်း် လုုုအာပွား်ပွားါသည််။ 

l Covid-19 နိုငှ််် အာစီးုုးရှ၏က်န်း�်သတွ်ခု�က််များ�ားဖော�က်ာင်် ် ပွားုုများုုကြိက်းးများားဖောသာ သက််ဖောရှာက််များမုျား�ား ခုံစီးားရှသည်် ် စီးးးပွား�ားဖောရှး လုုပွား်င်န်း်းက်ဏ္ဍများ�ားအာတွ�က်် 
အာပွားုုဖောဆာင််း ပွားံပ်ွားုုးက်ူည်းများမုျား�ား ဖောထာက််ပွားံမ်ျားဖုောပွားးရှန်း်စီးဉ််းစီးားဖောပွားးသင်််ပွားါသည််။ 

l ရှညှ််လု�ားဖောသာအာက်�ပွား်အာတွည််းက်ု ုနိုုုင််င်ံစ်ီးးးပွား�ားဖောရှးတွခုလုုံးုက်ုု ပွားုုများုုဖောက်ာင််းများ�န်း်စီး�ာ ကြံက်ံကြံက်ံခုုုင်် ဖောက်�ာ်လုာှးနိုုုင််ဖောစီးရှန်း် က်နု်း်စီးည်် အာများ� ုု းများ� ုု းသည်် တွ
နိုုုင််င်ံတွဝါမှျား်းသုု� အာက်� ုု းရှှုထဖုောရှာက််စီး�ာ စီးးးဆင််းနိုုုင််ဖောအာာင်် ထပွား်များံအာားစီးုကု််က်ညူ်းဖောပွားးသင်််ပွားါသည််။

l ထခုုုုက််လု�ယ််သည််် လုမူျား�ား၏ အာထးူ လုုုအာပွား်ခု�က််များ�ားက်ု ုပွားုုများုုန်း�းလုည််ရှန်း် က်ပွား်ဖောရှာဂါါ၏ သက််ဖောရှာက််များကု်ုု က်�ား/များ၊အာသက််အာရှယွ််နိုငှ််် က်ွများ်းက်�င််
များအုာများ� ုု းအာစီးားအာလုုုက်် အာဖောသးစီးတုွ် ဖောလုလ်ုာသင်််သည််။ 

l Covid-19 ၏ စီးးးပွား�ားဖောရှးလုပုွား်င်န်း်းများ�ားအာဖောပွား် သက််ဖောရှာက််များကု်ုု ဆက််လုက််၍ ဖောစီးာင်််�က်ည်််ဖောလုလ်ုာပွားါ။ 

ဤသည််များာှ “မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��၀န််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� (MBEI) - Covid-19 စီးး�ပွား�့ �ရေး��လုပုွား်င်န််��ျ့�အရေးပွား်သကျ်ရေး�့ကျ်�”ု ဖောခုါင််းစီးဉ််မြ�င််် အာစီးးရှင််ခုံစီးာ 

အာမြပွားည််အ်ာစီးံ၏ု အာနိုစှီး်ခု�ုပွား်မြ�စီး်သည််။ အာစီးးရှင််ခုံစီးာများ�ားက်ု ုရှရှှုလုက််ခုံလုုုပွားါက် country.myanmar.communications@asiafoundation.org သုု�ဆက််သ�ယ််ပွားါ။
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