COVID-19၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�် ထိိခိုု�က််သက််ရော�ာက််မှုကိုု
ု � ပိုု�မိုု�နား�းလည််ရန်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် ၂၀၂၀ပြ�ည့်�နှ
် ှစ်် ဧပြီ�ီ ၂၈မှှ မေ�လ ၁၀ရက််
အတွွင်းး� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�နိုု�င််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းစစ််တမ်းး� တစ််ခုု ကော�ာက််ယူခဲ့
ူ ့�ပါါသည််။ ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏
အမြ�တ််အစွွန်းး�၊ လုုပ််သားး�အင််အားး�၊ ငွေ�ေကြေး��းရရှိိ�မှုု တို့့��အပေါ်�် COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ၏ သက််ရော�ာက််မှုု နှှင့်�် အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒအချို့့���ကြော��ာင့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� မည််သို့့� အကျိုးး���ခံံစား�း ခဲ့့�ရသည််ကိုု� လေ့�့လာာရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� (MBEI)
စီီမံံကိန်းး
ိ �သည်် ယခင််ကတည်းး�ကပင်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း စစ််တမ်းး� နှှစ််ကြိ�ိမ်် ကော�ာက််ခံံခဲ့့�ပြီး��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် Covid-19
စတင််ဖြ�စ််ပွား�� းခဲ့့�ပြီး��း နော�ာက်် စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု �ကိုု� လေ့�့လာာနိုု�င််ရန််ယခုုစစ််တမ်းး�ကိုု� MBEI စီီမံံကိန်းး
ိ � ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုု
အဖြ�စ်် ကော�ာက််ယူခဲ့
ူ ့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤ COVID-19 စစ််တမ်းး�သည်် ၂၀၂၀ပြ�ည့်�နှ
် ှစ််ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလမှှ စတင််၍ COVID-19ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််နိုု�င််ရန်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန််ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�(MBEI၂၀၂၀)စစ််တမ်းး�၏ နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ထားး�သည််။ MBEI ၏ စီီမံံကိန်းး
ိ �အားး�လုံးး��ကိုု� DaNa Facility မှှတဆင့််� UK Aid က ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူခဲ့
ူ ့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၉၂ ရာာနှုုန်းး�သည်် COVID-19

ကော�ာက််ယူသ
ူ ည့််� အချိိ�န််တွွင်် လုံးး��ဝပိိတ််ထားး�ခဲ့့�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ပုံံမှ� ှန််ရော�ာင်းး�အားး�၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��

၇၅၀ အနက်် ၂၉

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် စစ််တမ်းး�

ခန့််� သိိသိိသာာသာာကျျဆင်းး�နေ�သည််။

သည််။
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အမြ�တ််အစွွန်းး�မှာာ� ကျျ
ဆင်းး�ခဲ့့�ပြီး��း ၂၂

ကြော��ာင့််� ရော�ာင်းး�အားး�ကျျဆင်းး�ကြော��ာင်းး� အစီီရင််ခံံခဲ့့�ပြီး��း ၇၄

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ အမြ�တ််အစွွန်းး�

ဖြ�စ််ခဲ့သ
့� ည််။ ၂၀၁၉ နိုု�ဝင််ဘာာလ နှှင့််� ၂၀၂၀

ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ အတွွင်းး�တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ

COVID-19 ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�သည််
၎င်းး�တို့့��၏ဝန််ထမ်းး� ပျျမ်းး�မျှှ
ထုုတ််ပယ််ခဲ့့�သည််။

၁၆% ကိုု�အလုုပ််မှှ

MBEI ၂၀၂၀ စစ််တမ်းး�တွွင််မူူ အမြ�တ််အစွွန်းး� ၅၂
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထက််ဝက််သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
စီးး�ပွား��းရေး�း ရှှင််သန််နိုု�င််ရန်် အတန််အသင့််� (သို့့��မဟုုတ််)
လွွန််စွာာ� အန္တတရာာယ််ရှိိ�နေ�သည််ဟုု အစီီရင််ခံံပါါသည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� အဝတ််အထည််နှှင့််� အထည််အလိိပ််နှှင့််�
ဟိုု�တယ််(သို့့��)တည်းး�ခိုု�ခန်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ဆုံးး��ရှုံးး��မည့််�
အန္တတရာာယ်် အလွွန််မြ�င့်�မား
် �း နေ�ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အများ�း�စုုသည်် အစိုးး��ရ၏ COVID-19
ဆိုု�င််ရာာ စီးး�ပွား��းရေး�း ပံ့့�ပိုးး��မှုု အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� သတိိမပြု�ုမိိ
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အသိိပညာာပေး�းရေး�းတွွင်် ပိုု�မိုု� အားး�ထုုတ််ရန််
လိုု�အပ််နေ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။

l	လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� (သို့့��မဟုုတ််) ပိိတ််ခြ�င်းး�၏ အဓိိက အကြော��ာင်းး�အရင်းး�နှှစ််ခုုမှာာ� COVID-19 ကြော��ာင့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း
နှှင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း� မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။
l	ခရီးး�သွားး��လာာမှုု ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�သည်် ဟိုု�တယ််(သို့့��)တည်းး�ခိုု�ခန်းး�၊ အစား�းအစာာနှှင့်�် အဖျော်�်��ယမကာာနှှင့်�် ထုုတ််လုုပ််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�်
ကြီး�း�မား�းစွာာ� သက််ရော�ာက််မှုရှိိ�
ု သည််။
l စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� စက််တင််ဘာာလအထိိ နော�ာက််ထပ်် ငွေ�ေလည််ပတ််စီး�း ဆင်းး�မှုု လိုု�အပ််ချျက်် တနိုု�င််ငံံလုံးး�� အတွွက်် ခန့််�မှှန်းး�ချျက််မှာာ� ကျျပ််
၉၀၀ မှှ ၂,၁၀၀ ဘီီလီီယံံ (အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ဝ.၆ မှှ ၁.၅ ဘီီလီီယံံ သို့့��မဟုုတ်် ဂျီီ�ဒီီပီီ၏ ဝ.၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ ၁.၇ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �) အထိိရှိိ�သည််။
l	တယ််လီီဖုုန်းး�၊ လျှှပ််စစ််မီး�း နှှင့််� ရေ�အတွွက်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံဆိုု
� �င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု � ယိုု�ယွွင်းး�ပျျက််စီး�း ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
l COVID-19 အကျျပ််အတည်းး�၏ အစော�ာပိုု�င်းး� အခြေ�ေအနေ� အတော�ာအတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�ရာာတွွင်် အသေး�းစား�း
ချေး�း�ငွေ�ေ လုုပ််ငန်းး�သည်် အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍအဖြ�စ်် ပါါဝင််ခဲ့သ
့� ည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� အခြေ�ေအနေ�အရ ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�၏ ရှှယ််ယာာသည်် မြ�န််မာ့့�
စီးး�ပွား��းရေး�းဝန််ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� (MBEI) ၂၀၂၀ တွွင်် ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �သာာ ရှိိ�ရာာမှှ COVID-19 စစ််တမ်းး�တွွင်် ၅၁ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �အထိိ တိုးး��တက််ခဲ့့သ
� ည််။
l အသေး�းစား�းငွေ�ေချေး�း�လုုပ််ငန်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှှ ချေး�း�ငွေ�ေများ�း� တိုးး��လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အတိုးး��နှုုန်းး�များ�း� မြှ�ှင့်�လာာခြ�င်းး
်
�သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ
ဘဏ််များ�း�မှှ ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််သော�ာ ချေး�း�ငွေ�ေထုုတ််ယူမှု
ူ နှ
ု ှင့်�် COVID-19 ဆက််နွွယ်် ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�၏ အရေး�းပါါမှုုကိုု� ပိုု�မိုု�မြှ�ှင့်�တ
် င်် ပေး�းပါါသည််။
l စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၇၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ချေး�း�ငွေ�ေပြ�န််ဆပ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပတ််သက််၍ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ�း�ရှိိ�သည််၊ သို့့��သော်�်� ပြ�န််ဆပ််ရန်် အစီီအစဉ််
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပတ််သတ််၍ ငွေ�ေချးး�ငှား��းသူူနှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ၈၂ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �သည်် သဘော�ာတူူညီီမှုုရခဲ့့�သည််။
l ၉၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််အားး�ရမှုုရှိိ�ပြီး��း ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရနှှင့််� မြို့�့��နယ််
အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနတို့့��ကိုု�လည်းး� ကျေ�ေနပ််အားး�ရမှုုရှိိ�သည််။
l	ကမ္ဘာာ�ကပ််ရော�ာဂါါသည်် နိုု�င််ငံံတဝန်းး�တွွင်် ရာာဇဝတ််မှုအ
ု ပေါ်�် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုမရှိိ�ခဲ့
ု
့�ပါါ။
l စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�က သူူတို့့�၏ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း�ကိုု� COVID-19 မှှ ကာာကွွယ််ရန်် အစီီအမံံ အချို့့���ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�� ခဲ့့�
သည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ပါါသည််။

l သင့််�တော်�်�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� သိိရှိိ�ပြီး��း အသုံးး��ချျနိုု�င််ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းမည့်�် အစိုးး��ရ မူူဝါါဒများ�း�
နှှင့်�် အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ငြာ�ာရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
l	မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� ရှေ့�့�တန်းး�မှှ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�က ကော�ာင်းး�စွာာ� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး��း ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စွာာ�
ကျျင့််�သုံးး�� နိုု�င််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��တွင်
ွ ် သင့််�လျော်�်��သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျပိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာလည်းး� ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
l COVID-19 ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း အရင်းး�အနှီးး��များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် သင့််�တော်�်�သော�ာ ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�
ပေး�းအပ််နိုု�င််ရေး�း အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိကဘ
ိ
ဏ််များ�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ နည်းး�လမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေ သင့််�ပါါသည််။
l စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� ဘဏ််များ�း� ချေး�း�ငွေ�ေအတိုးး��နှုုန်းး�နှှင့်�် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုု အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််သတ််မှတ်
ှ ် သဘော�ာတူူညီီမှုု
ရယူူနိုု�င််ရေး�း အစိုးး��ရမှှ တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�း ရမည််။
l အလုုပ််များ�း�ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရသော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ပံ့့�ပိုးး��ရန်် COVID-19 ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းသက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု �
အပေါ်�် ကုုစား�းရေး�း အစီီအစဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�သည်် လုံံလော�ာ
�
က််မှုု ရှိိ�မရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပါါ ဝန််ထမ်းး�
များ�း�ကိုု� ဦးးတည််ထားး�သော�ာ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုနည်းး�လမ်းး�များ�း� ရှိိ�/မရှိိ�ပြ�န််လည််စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််ကော�ာင်းး�လိုု�အပ််
လိိမ့််�မည််။
l အခြေ�ေအနေ�ကိုု� အနီးး�ကပ််စော�ာင့်�ကြ�ည့်
်
�သ
် င့််�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း ပြ�န််လည်် နာာလံံထူလာာပြီး�
ူ
�း နော�ာက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည့့်� အခြေ�ေအနေ�
များ�း�အားး� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ COVID-19 စစ််တမ်းး�များ�း� ထပ််မံံ၍ ပြု�ုလုုပ််သွားး��မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ယခုုကဲ့့�သို့့� စစ််တမ်းး�
သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။

ဤသည််မှာာ�“COVID-19 စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အပေါ်�်သက််ရော�ာက််မှုု - အနှှစ််ချုု�ပ်် အစီီရင််ခံံစာာ” သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစီီရင််ခံံစာာ အပြ�ည့်�အ
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