မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး� (MBEI)
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် COVID-19 သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�
လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�- ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််စစ််တမ်းး� အနှှစ််ချုု�ပ််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�
နိုု�ဝင််ဘာာလ ၁၈၊ ၂၀၂၀

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် Covid-19 ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုကို
ု ု� ပိုု�မို�နား
ု �းလည််နိုု�င််ရန်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� တယ််လီီဖုန်း
ု း�ဖြ�င့််� စစ််တမ်းး�နှစ်
ှ ်ခုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ပထမစစ််တမ်းး�ကို�ု ဧပြီ�ီလ ၂၈ ရက််မှှ မေ�လ ၁၀ ရက််အတွွင်းး�နှှင့့်� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�
ကိုု� စက််တင််ဘာာ ၂၈ ရက််မှှ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၂ ရက်် အတွွင်းး� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ဤစစ််တမ်းး�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အမြ�တ််အစွွန်းး�၊ လုုပ််သားး�
အင််အားး�နှှင့်�် အရင်းး�အနှီးး�� ရရှိိ�မှုုအပေါ်�် Covid-19 ၏ သက််ရော�ာက််မှုနှ
ု ှင့််� အစိုးး��ရ၏ ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းမူူဝါါဒများ�း�မှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း� မည််သို့့�� အကျိုးး���ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််
ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ စစ််တမ်းး�နှစ်
ှ ်ခုစလုံးး��ကို
ု
�ု မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး� (MBEI) စီီမံံချျက််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
သည််။ Covid-19 စစ််တမ်းး�၂ ခုု သည်် ၂၀၂၀ MBEI စစ််တမ်းး�မှှ အခြေ�ေခံံအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�သုံးး��၍ MBEI စစ််တမ်းး�ပြီး��ဆုံးး��ချိိ�န်
း
် ၂၀၂၀ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလမှှစ
၍ စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေအနေ�မည််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််ကို�တို
ု ု�င်းး�တာာသည််။ MBEI စီီမံံကိိန်းး�၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� အားး�လုံးး��ကိုု� DaNa Facility မှှတဆင့့်� UK Aid
မှှ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ထော�ာက််ပံ့့�သည််။

အဓိိကတွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
Covid-19 ရော�ာဂါါဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား�� းနေ�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ရော�ာင်းး�အားး�များ�း�နှှင့််� အမြ�တ်် အစွွန်းး�များ�း�ရရှိိ�ရန်် ဆက််လက််နှော�ာ�င့့်�
နှေး�း�အေး�းစက််ဖွွယ်် ရှိိ�နေ�သည််။ Covid-19 ရော�ာဂါါ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုနှ
ု ှင့််� ပတ််သက််၍ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�မှှ
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အရ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုများ
ု �း�မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း� ပိုု�မိုု�လာာပြီး�း� အချို့့���စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ထိိခိုု�က််မှုနည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှ
ု
ှင့််� ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ
နှှင့့်�အတူူ လိုု�က််လျော�ာ� ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချို့့���မှာာ� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆက််လက်် ပိိတ််ထားး�ရဆဲဲနှှင့့်� အရော�ာင်းး�မရှိိ� ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််
ကာာ လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှှင််များ�း�သည်် သူူတို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အနာာဂတ််အတွွက်် စိုးး��ရိိမ််နေ�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�း စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အပေါ်�် သိိသာာထင််ရှား��း
သည့််� တိုးး��တက််မှုများ
ု �း�မရှိိ�သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�သည်် Covid-19 မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆက််လက်် ရှှင််သန််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�
ကိုု� ပိုု�မိုု�အကော�ာင်းး�မြ�င််လာာကြ�သည််။
l	စက််တင််ဘာာလမှှ အော�ာက််တို�ဘာ
ု ာလ ၂၀၂၀ အတွွင်းး�စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူချိိ�န်
ူ ်တွွင်် ၃၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိိတ််သိိမ်းး�ခဲ့့�ရပြီး��း
ဧပြီ�ီ-မေ�လ ၂၀၂၀ တွွင််ပြု�ုလုုပ််သော�ာ ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ပထမဆုံးး�� စစ််တမ်းး�တွွင်် ၂၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပိိတ််ထားး�ခြ�င်းး�မှမြှ �င့်�လာ
် ာခဲ့့�ကြော��ာင်းး�ကြော��ာင်းး�အစီီရင််ခံံခဲ့့�
သည််။
l	သို့့��သော်�်�အပြ�န််အလှန်
ှ ်အားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အပြ�ည့််�အဝ လည််ပတ််နေ�သည််ဟုု အစီီရင််ခံံသည့််� ဧပြီ�ီ-မေ�လနှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်
လျှှင်် စက််တင််ဘာာလ- အော�ာက််တို�ဘာ
ု ာလတွွင်် အဆိုု�ပါါ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ၃၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ မြ�င့်�တ
် က််ခဲ့့�သည််။.
l ၂၀၂၀မေ�လနှှင့်�် စက််တင််ဘာာလများ�း�အတွွင်းး� ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ခန့််�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လုံးး��ဝ ဖွွင့််�လှစ်
ှ ်ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ဤကာာလအတွွင်းး�ဖွွင့််�လှှစ််
ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏ စစ််ဆေး�းမှုုကိုု� ခံံယူူခဲ့့�ကြ�ရပါါသည််။
l ဖော�ာက််သည််များ�း�မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရမှုပြ�
ု ဿနာာများ�း�သည်် ပုံံ�မှှန််လည််ပတ််ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််သည့့်� အဓိိက အကြော��ာင်းး�ရင်းး� နှှစ််ခုုအဖြ�စ်် ကျျန််ရှိိ�
သည််။ စက််တင််ဘာာလအထိိ ကုုန််ကြ�မ်းး� ပြ�တ််လတ််မှုနှ
ု ှင့်�် ငွေ�ေသားး�စီးး�ဆင်းး�မှုု ပြ�ဿနာာများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ပုံံ�မှှန််လည််ပတ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�
သည့့်� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် အနေ�ဖြ�င့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ရမှုု နည်းး�ပါးး�လာာသည််။
l	စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆို�သူ
ု ူ သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�နီးး�ပါးး�က လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု ပုံံ�မှှန််အနေ�အထားး� အနေ�ဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််စတင််နို�င်
ု ်ရန်် အနည်းး�ဆုံးး�� ခြော��ာက််လခန့့်� ကြာ�ာ
မြ�င့့်�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။
l	ရော�ာင်းး�အားး�ဝင််ငွေ�ေ လုံးး��ဝမရှိိ�ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�သူူ ပမာာဏသည်် ဧပြီ�ီ - မေ� စစ််တမ်းး�၏ ၂၂ ရာာနှုုန်းး�မှှ ဒုုတိိယစစ််တမ်းး� စက််တင််ဘာာ - အော�ာက််တို�ဘာ
ု ာလ
အတွွက်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ၃၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အထိိ တိုးး��လာာခဲ့့�သည််။
l	ဟိုု�တယ််၊ အခန်းး�ဌား�း လုုပ််ငန်းး�နှှင့့်� သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�နီးး�ပါးး�သည်် ရော�ာင်းး�အားး� ဝင််ငွေ�ေ လုံးး��ဝမရှိိ�
ကြော��ာင်းး� အစီီရင််ခံံခဲ့့�ပြီး��း စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�နှှင့််� အဖျော်�်��ယမကာာထုုတ််လုပ်
ု ်သည့််� လုုပ််ငန်းး� ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ထိုု�သို့့�� ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့သ
� ည််။
l စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရမှုု မှာာ� ပထဝီီအနေ�အထားး�အရ ကွာာ�ခြား�း�ခြ�င်းး�များ�း� ယခုုအခါါ ပိုု�မိုု�ရှိိ�လာာပြီး�း� မြို့�့��ပြ�မြို့�့��နယ််များ�း�ဖြ�စ််သော�ာ ရန််
ကုုန််နှှင့့်� မန္တတလေး�း တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��မှာာ� ဝင််ငွေ�ေ လုံးး��ဝ မရှိိ�သည့့်�အချိိ�န််တွွင်် မြော��ာက််ပို�င်းး�တော�
ု
ာင််တန်းး�

ဒေ�သ မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� ၁၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သာာ ရော�ာင်းး�အားး� ဝင််ငွေ�ေသုုည ဖြ�စ််နေ�ကြ�ရှိိ�သည််။ ဤပထဝီီ အနေ�အထားး� ထိိခိုု�က််
ခံံစား�းရမှုု ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းခြ�င်းး�အတွွက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သော�ာ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် တစ််ခုုမှာာ� အိိမ််တွွင််သာာ နေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�နှင့်
ှ ်� Covid-19 နှှင့််�ဆက််စပ််သော�ာ
အခြား�း� အစီီအမံံများ�း� ဖြ�စ််သည််။
l	ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�တွွင်် ပထမအကြိ�ိမ််ကဲ့့�သို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� အမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�မှုုသည်် တူူညီီသော�ာ အဆင့််�တွွင်် ရှိိ�နေ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
စစ််တမ်းး�၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��သည်် အရှုံးး��နှှင့််� ရင််ဆို�င်
ု ်နေ�ရသည််။
l စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် သူူတို့့��၏အနာာဂတ််ကို�ု ပိုု�မိုု�တော�ာက််ပနိုု�င််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။ ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က Covid-19 သည်် သူူတို့့��၏ ရှှင််သန််
ရပ််တည််ရေး�းကိုု� အန္တတရာာယ််မရှိိ�ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ဧပြီ�ီလမှမေ�လအထိိ
ှ
တွွင်် ၁၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ ထိုု�သို့့�� စဉ်းး�စား�းခဲ့့�ကြ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
အများ�း�စုုသည်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု အပြ�ည့််�အဝ ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ (၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�နှို
် ု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်လျှှင်် ၃၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) အဆိုု�ပါါ အချျက််က လုုပ််ငန်းး�
များ�း�သည်် Covid-19 အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� မည််သို့့�� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် လုုပ််ကို�င်
ု ်ရမည််ကို�ု လေ့�့လာာခဲ့့�ပြီး��း ပြီ�ီဟုု ညွှှန်းး�ဆိုု�သည််။ Covid-19
ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အမြော��ာက််အမြား�း� အမြဲ�ဲတမ်းး�ပိိတ််ထားး�ရသည့််� အထော�ာက််အထားး� မရှိိ�သေး�းပါါ။
l သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့််� သိုု�လှော�ာ�င််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��ရှှင််သန်် ရပ််တည််ရေး�းအတွွက်် အမြ�င့်�ဆုံးး��
်
အန္တတရာာယ််နှှင့််� ရင််ဆို�င်
ု ်ရပြီး��း ၇၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
က Covid-19 သည်် အလယ််အလတ်် သို့့��မဟုုတ်် မြ�င့်�မား�
် းသော�ာ အန္တတရာာယ်် ရှိိ�သည််ဟုု အစီီရင််ခံံကြ�သည််။ အဝတ််အထည််၊ အထည််ချုု�ပ််လုပ်
ု ်ငန်းး�နှှင့််�
ဟိုု�တယ်် အခန်းး�ဌား�း ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�၏ ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� ဒုုတိိယအန္တတရာာယ်် အမြ�င့်�ဆုံးး��
်
အမျိုး�း��အစား�းများ�း� အဖြ�စ်် စဉ်းး�စား�း
ကြ�သည််။ (၅၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် ၅၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အသီးး�သီးး��
း )
l	ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ဝန််ထမ်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ� ၂၀၁၉ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ၂၀၂၀ မြ�န််မာာစီးး�ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး� (MBEI) စစ််တမ်းး� ကော�ာက််ယူချိိ�န်
ူ ်ဖြ�စ််
သော�ာ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၂၀၂၀ နှှင့််� စက််တင််ဘာာ - အော�ာက််တို�ဘာ
ု ာ ၂၀၂၀ စစ််တမ်းး�များ�း� အကြား�း�သိိသိိသာာသာာ ကျျဆင်းး�သွားး��ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� အချို့့��� စက််မှုလု
ု ပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�မှာာ� ဝန််ထမ်းး�များ�း� သိိသိိသာာသာာ လျှော့�့��ချျခဲ့့�ရသည််။ စက််တင််ဘာာ-အော�ာက််တို�ဘာ
ု ာလ စစ််တမ်းး�၏ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််
များ�း�အရ ဟိုု�တယ်် အခန်းး�ဌား�း ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�နှှင့်�် အထည််အလိိပ််လုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ�သည်် အများ�း�ဆုံးး�� ကျျဆင်းး�သွားး��ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�သည််။ MBEI 2020 စစ််တမ်းး�မှစ
ှ ၍ လက််ကားး�နှင့်
ှ ်� လက််လီီ လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး� အရေ�အတွွက်် တိုးး��လာာသည််။
l ၂၀၂၀ ဧပြီ�ီ - မေ�လနှှင့််� စက််တင််ဘာာ - အော�ာက််တို�ဘာ
ု ာစစ််တမ်းး�များ�း�အကြား�း� အမျိုး�း��သမီးး� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှ အရေ�အတွွက််သည်် ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ကျျဆင်းး�သွားး��ပြီး�း�၊ ရာာထူးး�မှှ ဖယ််ထုတ်
ု ်ထားး�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�အားး�လုံးး��၏ လေး�းပုံံ�သုံးး��ပုံံ�ခန့််�သည်် အော�ာက််ခြေ�ေဝန််ထမ်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅% သာာလျှှင်် အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု� ထပ််မံံ အလုုပ််ထုုတ််ပစ််ရန်် အစီီအစဉ််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
l	ဒုုတိိယစစ််တမ်းး�တွွင်် ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််မှုု လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�သည်် ရပ််တန့််�သွားး��ပြီး��း ၊ ချေး�း�ငွေ�ေ မရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
သတင်းး�ပို့့��သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အရေ�အတွွက််မှာာ� ဆက််လက််တိုးး��နေ�သည််။
l စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏ Covid-19 အထော�ာက််အပံ့့� မူူဝါါဒများ�း�ဖြ�စ််သော�ာ အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� (SME)
နှှင့််� အထည််အလိိပ််နှှင့််� ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အတွွက်် အရေး�းပေါ်�် ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�၊ အခွွန််ရက််ရွှေ့��့ ဆိုု�င်းး�မှုနှ
ု ှင့််� ကင်းး�လွွတ််ခွွင့်�်များ�း� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု�
ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လာာကြ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အများ�း�စုုသည်် အရေး�းပေါ်�် ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� ချေး�း�ငွေ�ေအစီီအစဉ််ကိုု� သတိိပြု�ုမိိကြ�သည််။ ယခုုအချိိ�န််အထိိ
အခွွန်် ရက််ရွှေ့��့ ဆိုု�င်းး�များ�း�နှှင့််� ကင်းး�လွွတ််ခွွင့်�်များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏ အရေး�းပေါ်�်ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ထက်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ပြု�ုသည််။
သို့့��သော်�်� လျှှပ််စစ််ဓါါတ််အားး�ခလျော့�့��ပေး�းခြ�င်းး� မှှလွဲဲ�၍ စီးး�ပွား��းရေး�း၏ ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အော�ာက််သာာလျှှင်် အစိုးး��ရ အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�မှှ အကျိုးး���ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််
l	မိိမိိတို့့��နေ�အိိမ််မှှ အလုုပ််လုုပ််ကို�င်
ု ်နေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းအချိုး�း��အစား�းမှာာ� ဧပြီ�ီ လနှှင့််�မေ�လတွွင်် ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ- စက််တင််ဘာာ-အော�ာက််တို�ဘာ
ု ာလတွွင််
၃၅ရာာခိုု�င််နှှန်းး�သို့့�� မြ�င့်�တ
် က််ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း�၏ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အပူချိိ�န်
ူ ်ကို�တို
ု ု�င်းး�တာာခြ�င်းး�၊ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� မဖြ�စ််မနေ�
နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� တပ််ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကို�ု လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းကင်းး�မှုု အလေ့�့အကျျင့််�များ�း� အနေ�ဖြ�င့့်� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့သ
� ည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း�မှှလည်းး� အစီီရင််ခံံခဲ့့သ
� ည််။

အကြံ�ပြု�ု
ံ ချျက််များ�း�
l
l

Covid-19 ကာာလအတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�သော�ာ အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အားး�လုံးး��၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််�
ကိုု�က််ညီီမှုရှိိ�စေ�ရန်
ု
် ဆက််လက််လုပ်
ု ်ဆော�ာင််သင့််�ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�း မူူဝါါဒများ�း�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ပထဝီီအနေ�အထားး�အရ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�၊

Covid-19 အတည််ပြု�ု လူူနာာအရေ�အတွွက််နှှင့််� အစိုးး��ရမှှချျမှှတ််ထားး�သော�ာ ဒေ�သတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး� လည််ပတ််မှုု ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�ကိုု�ပါါ ထည့့်�သွွင်းး�စ

l
l
l

ဥ်းး�စား�းပေး�းရန််လို�အပ်
ု
်ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ရှေ့�့�တန်းး�မှှ တိုု�က််ရို�က်
ု ် ဆက််ဆံံရသော�ာ အစိုးး��ရ အခွွန််အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အခွွန််ရွှေ့��့ ဆိုု�င်းး�မှုအပါ
ု
ါအဝင်် ခံံစား�း

ခွွင့့်�များ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝသတိိပြု�ုမိိရန််နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််ရန်် တက််ကြွ�ွစွာာ�ကူူညီီပေး�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

Covid-19 နှှင့််� အစိုးး��ရ၏ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�ကြော��ာင့့်� ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုများ
ု �း� ခံံစား�းရသည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍများ�း�အတွွက််
အပိုု�ဆော�ာင်းး� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုများ
ု �း� ထော�ာက််ပံ့့�မှုပေး�
ု းရန််စဉ်းး�စား�းပေး�းသင့််�ပါါသည််။

ရှှည််လျားး��သော�ာအကျျပ််အတည်းး�ကို�ု နိုု�င််ငံ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းတခုုလုံးး��ကို�ု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ကြံ�ံကြံ�ံခို�င်
ု ် ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််စေ�ရန်် ကုုန််စည်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သည်် တ

နိုု�င််ငံံတဝှမ်းး�သို့့�
ှ
� အကျိုးး���ရှိိ�ထိိရော�ာက််စွာာ� စီးး�ဆင်းး�နိုု�င််အော�ာင်် ထပ််မံံအားး�စို�က်
ု ်ကူညီီပေး�
ူ
းသင့််�ပါါသည််။

l	ထိိခိုု�က််လွွယ််သည့််� လူူများ�း�၏ အထူးး� လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််ရန်် ကပ််ရော�ာဂါါ၏ သက််ရော�ာက််မှုကို
ု ု� ကျားး��/မ၊အသက််အရွယ်
ွ ်နှင့်
ှ ်� ကျွွမ်းး�ကျျင််
l

မှုုအမျိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် အသေး�းစိိတ်် လေ့�့လာာသင့််�သည််။

Covid-19 ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုကို
ု ု� ဆက််လက််၍ စော�ာင့််�ကြ�ည့်�လေ့�့လာ
်
ာပါါ။

ဤသည််မှာာ� “မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း၀န်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� (MBEI) - Covid-19 စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�်သက််ရော�ာက််မှု”ု ခေါ�ါင်းး�စဉ််ဖြ�င့််� အစီီရင််ခံံစာာ
အပြ�ည့့်�အစုံံ၏
� အနှှစ််ချုု�ပ််ဖြ�စ််သည််။ အစီီရင််ခံံစာာများ�း�ကိုု� ရရှိိ�လက််ခံံလို�ပါ
ု ါက country.myanmar.communications@asiafoundation.org သို့့��ဆက််သွွယ််ပါါ။
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