
ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဝန်းကျင်န်းကိန်း စီမံချက် 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအေပ COVID-19 

ကမာ့ကပ်ေရာဂါ 
သက်ေရာက်မကိုေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၅ရက် 

အဓိကေတွရှိချက်များ 
 စစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၇၅၀ အနက် ၂၉ ရာခိုင်န်းသည် စစ်တမ်းေကာက်ယူသည့် အချနိ်တွင်

လံုးဝပိတ်ထားခဲ့သည်။ 
 လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ေလာ့ချြခင်း (သုိမဟုတ်) ပိတ်ြခင်း၏ အဓိက အေကာင်းအရင်းှစ်ခုမှာ COVID-19 ေကာင့်

ဝန်ထမ်းများ၏ လံု ခံေရးှင့် ေဖာက်သည်များ မရှိြခင်းတုိြဖစ်သည်။ 
 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ၉၂ ရာန်းသည ် COVID-19 ေကာင့် ေရာင်းအားကျဆင်းေကာင်း အစီရင်ခံခဲ့ပီး ၇၄

ရာခိုင်န်းသည ်ပံုမှန်ေရာင်းအား၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ခန ်သိသိသာသာကျဆင်းေနသည်။ 
 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အြမတ်အစွန်းမှာ ကျဆင်းခဲ့ပီး ၂၂ ရာခိုင်န်းသာ အြမတ်အစွန်းြဖစ်ခဲသ့ည်။ ၂၀၁၉

ိဝုင်ဘာလ ှင့် ၂၀၂၀ ေဖေဖာ်ဝါရီလ အတွင်းတွင် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ MBEI ၂၀၂၀ စစ်တမ်းတွင်မ ူ အြမတ်အစွန်း ၅၂ 
ရာခိုင်န်း ရှိခဲ့သည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ထက်ဝက်သည် ၎င်းတို၏ စီးပွားေရး မရှင်သန်ိုင်ရန် အတန်အသင့် (သုိမဟုတ်) လွန်စွာ
အရာယ် ရှိေနသည်ဟု အစီရင်ခံပါသည်။ အထူးသြဖင့် အဝတ်အထည်ှင့ ်အထည်အလိပ်ှင့ ်ဟုိတယ်(သုိ)တည်းခိုခန်း 
လုပ်ငန်းများသည် ဆံုးံးမည့ ်အရာယ် အလွန်ြမင့်မား ေနပါသည်။ 

 ခရီးသွားလာမ ကန်သတ်ချက်များသည် ဟုိတယ်(သို)တည်းခိုခန်း ၊ အစားအစာှင့် အေဖျာ်ယမကာှင့် ထုတ်လုပ်မ
လုပ်ငန်းများအေပ ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မရှိသည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ စက်တင်ဘာလအထိ ေန က်ထပ် ေငွလည်ပတ်စီးဆင်းမ လိုအပ်ချက်များအတွက်
ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ခန်မှန်းချက်မှာ ကျပ် ၉၀၀ မှ ၂,၁၀၀ ဘီလီယံ (စုစုေပါင်း ဂျဒီီပီ၏ ဝ.၇ ရာခိုင်န်းမှ ၁.၇ ရာခိုင်န်း) 
အထိရှိသည်။ 

 တယ်လီဖုန်း၊ လပ်စစ်မီးှင့်ေရအတွက် အေြခခံအေဆာက်အအံုဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်းမရှိပါ။
 COVID-19 ေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတုိ၏ဝန်ထမ်း ပျမ်းမ ၁၆% ကိ ုအလုပမ်ှ ထုတပ်ယခ်ဲ့သည်။
 COVID-19 အကျပ်အတည်း၏ အေစာပုိင်း အေြခအေန အေတာအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ

ေငွေကးေထာက်ပ့ံရာတွင် အေသးစားေချးေငွ လုပ်ငန်းသည် အေရးပါေသာ အခန်းကအြဖစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။
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ေန က်ဆံုး အေြခအေနအရ ေချးေငွများ၏ ရှယ်ယာသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်ကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀ (MBEI ၂၀၂၀) တွင် 
၂၅ ရာခိုင်န်းသာ ရှိရာမှ COVID-19 စစ်တမ်းတငွ် ၅၁ ရာခိုင်န်းအထိ တိုးတက်ခဲ့သည်။ 

 အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းများမှ ေချးေငွများ တိုးလာြခင်းေကာင့်  အတိုးန်းများ ြမင့်လာြခင်းသည် 
အစိုးရှင့် ပုဂလိကဘဏ်များမှ ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ေသာ ေချးေငွထုတ်ယူမှင့် COVID-19 ဆက်ွယ် ေချးေငွများ၏ 
အေရးပါမကို ပိုမိ ုြမင့်တင် ေပးပါသည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၇၁ ရာခိုင်န်းသည် ေချးေငွြပန်ဆပ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ပူပန်မများရှိသည်၊ သုိေသာ် 
ြပန်ဆပ်ရန် အစီအစဉခ်ျမှတ်ြခင်းှင့် ပတ်သတ်၍ ေငွေချးငှားသူှင့် ေဆွးေွးမ ၈၂ ရာခိုင်န်းသည် သေဘာတူညီမ 
ရခဲ့သည။် 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအများစုသည် အစိုးရ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာ စီးပွားေရး ပံ့ပုိးမအစီအစဉ်များကို သတိမြပမိြခင်းေကာင့် 
အသိပညာေပးေရးတွင် ပိုမို အားထုတ်ရန် လိုအပ်ေနေကာင်း ေဖာ်ြပေနပါသည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ၉၂ ရာခိုင်န်းက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ လုပ်ေဆာင်မများအေပ ေကျနပ်အားရမရှိပီး 
ြပညန်ယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရှင့် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာနတုိကိုလည်း ေကျနပ်အားရမရှိသည်။ 

 ကမာကပ်ေရာဂါသည် ိုင်ငံတဝန်းတွင် ရာဇဝတ်မအေပ သိသာထင်ရှားေသာ သက်ေရာက်မမရှိခဲ့ပါ။ 
 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအားလံုးနီးပါးက သူတို၏ ဝန်ထမ်းများှင့် ေဖာက်သည်များကုိ COVID-19 မှ ကာကွယ်ရန် အစီအမံ 

အချိကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်ဟု ေြဖဆိုပါသည်။ 
 

၁။ မိတ်ဆက် 

 
COVID-19 ကမာ့ေရာဂါသည် တစ်ကမာလံုးကို အကျပ်အတည်းထဲသုိ တွန်းပိုေနေသာကိစတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ဂန်ေဟာ့ကင်း 
တကသုိလ် (၂၀၂၀) ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေမလ (၂၅)ရက်ေနအထိ ကမာတစ်ဝှမ်းလံုးတွင် လူေပါင်း ၃၅၀,၀၀၀ ခန် 
ေသဆံုးခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပုိးေကာင့် ြပင်းထန်ေသာ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေန က်ဆက်တဲွြပသန များ အြပင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး 
တိုက်ဖျက်ေရး အစီအမံများေကာင့်လည်း ကမာတစ်ဝှမ်းလံုးရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များတွင် ကီးစွာေသာ ဆံုးံးမ ြဖစ်ေစသည်။  
အဆိုပါကပ်ေရာဂါသည် ၁၉၃၀ ြပည့်ှစ် စီးပွားေရးကပ် ေန က်ပိုင်း အကီးမားဆံုးေသာ စီးပွားေရးကျဆင်းမ ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟု 
ိုင်ငံတကာေငွေကးရန်ပံုေငွအဖွဲက ေြပာကားခဲ့သည်။ ြမန်မာုိင်ငံကုိ အြခားေသာိုင်ငံများှင့် ိင်းယှဉ်ပါက ေမလ ၂၅ 
ရက်ေနအထိ ေသဆုံးသူလူန  ၆ ဦးသာရှိပီး (ကျန်းမားေရး ှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန, ၂၀၂၀)  ကျန်းမာေရး သက်ေရာက်မများ 
ေလျာ့နည်းေသာ်လည်း စီးပွားေရးကတွင်မ ူြပင်းထန်ေသာ အကျပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်ေနရ ပါသည် ။ 
အဆိုပါစီးပွားေရးကသက်ေရာက်မများကို ပိုမိုန းလည်ိုင်ရန် အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းမှ COVID-19 ကမာ့ကပ် ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ 
ိုင်ငံတဝန်း စီးပွားေရး စစ်တမ်းတစ်ခုကို ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်း၏ အဓိကရညရ်ယ်ချက်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များ၏ 
အကျိးအြမတ်၊ လုပ်သားအင်အား၊ ေငွေကးရရှိိုင်မ တုိအေပ ကူးစက်ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ ှင့် ြမန်မာအစိုးရ၏ 
စီးပွားေရးကုစားမအစီအစဥ် “အားလံုးတစ်ေပါင်းတည်းေကျာ်လားြခင်း” အားြဖင့် မည်သုိ အကျိးခံစားခွင့်များ ရှိေနေကာင်း 
သိရှိိုင်ရန် ြဖစ်သည်။ အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင် န်းကိန်း စီမံချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြဖစ်ေသာ 
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ဒုတိယအကိမ်စစ်တမ်း ေကာက်ယူမကို ပီးစီးခဲ့ပီြဖစ်သည်။ ၄င်းသည် ြပည်နယ်၊ 
တိုင်းေဒသကီးများှင့် မိနယ်များ၏ စီးပွားေရးဝန်းကျင် အတွင်းရှိ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်၊ အေြခခံအေဆာက်အုံများ၏ 
အရည်အေသွး၊ ဥပေဒစိုးမိုးမ၊ ပွင့်လင်း ြမင်သာမှင့် အလုပ်သမားရရှိုိင်မ စသည် အေြခအေန တိုကို စံန်းသတ်မှတ် ေပးပါသည်။ 
COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ စစ်တမ်းသည် အဆိုပါ စစ်တမ်းကိုအေြခခံ၍ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း စီမခံျကမှ် 
အ ေကာင်အထည် ေဖာ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ အေကာင်းအရာများအြပင် အေြခခံအေဆာက်အအံုှင့် 
ေဘးကင်းလံု ခံမကဲ့သုိေသာ စီးပွားေရး ဝန်းကျင် ှင့် ဆက်ွယ်ေသာအေကာင်းအရာ များလည်း ပါဝင်သည်။ ယခုစစ်တမ်း 
အပါအဝင် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင် န်းကိန်း စီမခံျက် တစ်ခုလံုးကို UK Aid ှင့် DaNa Facility တိုမှ 
ရန်ပံုေငွေထာက်ပံ့ကူညီပါသည်။ 
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၂. သုေတသနနည်းန  

 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ သက်ေရာက်မကိုေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း စစ်တမ်းသည် ၂၀၁၉ ိုဝင်ဘာလ 
၇ရက် ေနမှ ၂၀၂၀ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနအတွင်း လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင် န်းကိန်း၏ 
ဒုတိယအကိမ်စစ်တမ်းကို အေြခခံထားပါသည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀ စစ်တမ်းကို ယခုှစ် ေှ င်းပိုင်းတွင် 
အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းမှ ထုတ်ေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။ သုေတသနနည်းန အကျယ်ကို ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၁၉ တွင် 
ေတွိုင်ပါသည်။(see Malesky, Dulay, and Keesecker 2019) ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၁၉ စစ်တမ်းကို 
https://opendevelopmentmyanmar.net/mbei/ တွင် လည်းဝင်ေရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း 
၂၀၂၀ စစ်တမ်းသည် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး အားလံုးမှ ကျပန်း ေရးချယ်ထားေသာ မိနယ်ေပါင်း ၈၉ မိနယ်ရှိ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၅,၆၀၅ ခုကို ေမးြမန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခုစစ်တမ်းသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀တွင် 
ေရးချယ်ထားေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းေပါင်း ၅,၆၀၅ ခုမှ လုပ်ငန်းေပါင်း ၇၅၀ ကို ကျပန်းစနစ်ြဖင့် ေရးချယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 
ထိုသုိေရးချယ် ြခင်းြဖင့် စစ်တမ်းှစ်ခုမှ ရရှိလာေသာ ရလဒ်များကို ိင်းယှဥ်မြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။ 
အင်တာဗျးေမးြမန်းြခင်းလုပ်ငန်းကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလ ၂၈ ရက်မှ ေမလ ၁၀ ရက်ေနအတွင်းြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
သုေတသနနည်းန ရှင်းလင်းချက်ကုိ ေန က်ဆက်တွဲ ၁ တွင် ေတွြမင်ိုင်ပီး တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျးတွင် အသုံးြပခဲ့ေသာ 
ေမးခွန်းလာကို ေန က်ဆက်တွဲ ၂ တွင် ကည့်ိုင်ပါသည်။ 
 

၃. ရလဒ် 

 
ဤအပိုင်းတွင် အဓိကေတွရှိချက်များကို အကျဉ်းချပ်ေဖာ်ြပထားသည်။ ကတစ်ခုချင်းစီ၏ ရလဒ်များကို ေန က်ဆက်တွဲ ၃ ရှိ 
ကိန်းဂဏန်းြပ ဇယားတွင်ေတွိုင်သည။် အချိရလဒ်များကုိ ပထဝီဝင်အေနအထားအရ ခွဲြခားထားသည်ကို ေန က်ဆက်တဲွ ၄ 
တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ 
 

၃.၁ အေထွေထွက  

 
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလ ၂၈ ရက်မှ ေမလ ၁၀ ရက်အတွင်း အင်တာဗျးစစ်တမ်းြပလုပ်ချနိ်တွင် စီးပွား ေရးလုပ်ငန်း ၂၉ 
ရာခိုင်န်းခန်သည် လံုးဝပိတ်ထားသည်ကိုေတွရသည် (ပံု-၁ တွင်)။ လုပ်ငန်းများ၏ ထက်ဝက်ခန်မှာ လုပ်သားများ 
ေလးပံုတစ်ပံုခန်သာ ကျန်ရှိပီး ေနအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်း (သုိ) ဝန်ေဆာင်မများကို ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်း ဥပမာ 
စားေသာက်ဆိုင်များတွင် ပါဆယ်စနစ်ြဖင့် ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း စသည်ြဖင့် ပံုမှန်အတိုင်းလညပ်တ်မကိ ု ေလျာ့ကျလာပါသည်။ 
စစ်တမ်း ေကာက်ယူမစတင်ချနိ် ဧပီလ ၂၈ ရက်ေနအထိ ပိတ်ထားေသာ  စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများသည် ပျမ်းမအားြဖင့် 
ပိတ်ထားသည်မာှ ၂၈ ရက်ခန်ရှိပီး ပံုမှန်လည်ပတ်မ ေလာ့ချထားေသာ လုပ်ငန်းများမှာ ပျမ်းမအားြဖင့် ၂၆ ရက် ရှိပီြဖစ်သည်။ ပံု-၂ 
တွင် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည် မတ်လှင့် ဧပီလတိုတွင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏လည်ပတ်မကိုမည်သုိ အကျိး 
သက်ေရာက်မ ြဖစ်ေစသည် ှင့် အချနိ်ှင့်အမ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လည်ပတ်မ ေလျာ့ကျလာသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 
 
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလ ၂၈ ရက်မှ ေမလ ၁၀ ရက်အတွင်း အင်တာဗျးစစ်တမ်းြပလုပ်ချနိ်တွင် စီးပွား ေရးလုပ်ငန်း ၂၉ 
ရာခိုင်န်းခန်သည် လံုးဝပိတ်ထားသည်ကိုေတွရသည် (ပံု-၁ တွင်)။ လုပ်ငန်းများ၏ ထက်ဝက်ခန်မှာ လုပ်သားများ 
ေလးပံုတစ်ပံုခန်သာ ကျန်ရှိပီး ေနအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်း (သုိ) ဝန်ေဆာင်မများကို ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်း ဥပမာ 
စားေသာက်ဆိုင်များတွင် ပါဆယ်စနစ်ြဖင့် ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း စသည်ြဖင့် ပံုမှန်အတိုင်းလညပ်တ်မကိ ု ေလျာ့ကျလာပါသည်။ 
စစ်တမ်း ေကာက်ယူမစတင်ချနိ် ဧပီလ ၂၈ ရက်ေနအထိ ပိတ်ထားေသာ  စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများသည် ပျမ်းမအားြဖင့် 
ပိတ်ထားသည်မာှ ၂၈ ရက်ခန်ရှိပီး ပံုမှန်လည်ပတ်မ ေလာ့ချထားေသာ လုပ်ငန်းများမှာ ပျမ်းမအားြဖင့် ၂၆ ရက် ရှိပီြဖစ်သည်။ ပံု-၂ 
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တွင် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည် မတ်လှင့် ဧပီလတိုတွင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏လည်ပတ်မကိုမည်သုိ အကျိး 
သက်ေရာက်မ ြဖစ်ေစသည် ှင့် အချနိ်ှင့်အမ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လည်ပတ်မ ေလျာ့ကျလာသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 
 
  

 

 
 

ပံု(၂) စီးပွားေရးလည်ပတ်မအေပ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏သကေ်ရာက်မ 

 
 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပံုမှန်အတိုင်း မလည်ပတ်ရြခင်း အေကာင်းရင်းမှာ လုပ်ငန်းရှင်များှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ေဘးကင်းလံု ခံမကို 
ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း သံုးပံုှစ်ပံု၏ လုပ်ငန်းလညပ်တ်မေလာ့ချြခင်း၊ ရပ်န းထားရြခင်းမှာ 
အာဏာပိုင်များ၏ န်ကားချက်များေကာင့် မဟုတ်သည်ကိုေတွရသည်။ ကန်သတ်ချက်များအေကာင်းေမးြမန်းရာတွင်  
မိနယ်တစ်ခုှင့်တစ်ခု အတွင်းအသွားအလာ ကန်သတ်ထားြခင်းမှာ အဓိက အေကာင်းရင်း ြဖစ်သည်ဟု ၈၀ ရာခိုင်န်းေသာ 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများက ေြဖဆိုကပီး၊ မိနယ်အတွင်း အသွားအလာ ကန်သတထ်ားြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ၆၈ ရာခိုင်န်းေသာ 
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ပံ ု(၁) စစ်တမး်ေကာက်ယူချနိ်တွငစ်ီးပွားေရးလုပင်န်းများလည်ပတ်မ 



The Asia Foundation  COVID-19 Impact on Businesses: A Survey 

Page 5 of 16 
 

လုပ်ငန်းများက ေြဖဆိုကသည်။ အစိုးရမှ ချမှတ်ထားေသာ အသွားအလာ ကန်သတ်ချက် များသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ေလာ့ချြခင်း၊ ရပ်န းထားရြခင်း  ဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ တနည်းနည်းှင့် သက်ေရာက်မ ရှိပါသည်။ 
ိုင်ငံတကာ အသွားအလာ ကန်သတ်ချက်များသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မ ရှိသည်ဟု ၇ 
ရာခိုင်န်းေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများကသာ ေြပာကပါသည်။ သုံးပုံှစ်ပံုေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ၏ပံုမှန် 
လည်ပတ်မကို လာမည့်တစ်လ၊ ှစ်လအတွင်း လုပ်ေဆာင်ိုင်ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ အဓိက နယ်ေြမေစျးကွက် (သုိ) 
ထုတ်ကုန် အမျိးအစား အလိုက် တုန်ြပန ်လုပ်ေဆာင်ရန် ခက်ခဲမ ရှိေနပါသည်။   
 

ပုံ (၃) စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများပံုမနှအ်တိုငး်မလည်ပတ်ရသည့်အေကာင်းရင်းများ 

 

၃.၂ စီးပွားေရး စွမ်းေဆာင်ရည် 

 
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ပထမဆံုးေသာ COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါကို မတ်လ ၂၃ ရက်ေနတွင် အတညြ်ပေတွရှိေသာ အခါတွင် 
အစိုးရအေနြဖင့် လူအများအား ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မ ေလျာ့ချိုင်ရန် လူထုအတွင်း ခပ်ခွာခွာ ေနေစြခင်း၊ လူစုလူေဝး 
ြပလုပ်ြခင်းများကို ဖျက်သိမ်းြခင်းှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များ၏ အလုပ်ချနိ်များကို ကန်သတ်ြခင်း စသည်တိုကုိ ပဏာမ 
ေြခလှမ်းအေနြဖင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ သိုေသာ် အဆိုပါစီမံေဆာင်ရက်မ များေကာင့် ကူးစက်မများကို ေှးေကွး ေစေသာ်လည်း 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအေပ ကံမေကာင်းစွာပင် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ေစခဲ ့ ပါသည်။ COVID-19 ကမာ့ကပ် ေရာဂါေကာင့် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၉၀ ရာခိုင်န်းခန်သည် ေရာင်းအားကျဆင်းခဲ့ေကာင်း စစ်တမ်းအရ ေတွရှိခဲ့သည်။ (ပံု - ၄ တွင်)။ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေလးခုအနက် သုံးခုသည် ၄င်းတို၏ ပုံမှန်ေရာင်းအားများ၏ ထက်ဝက်ှင့် အထက် ဝင်ေငွကျဆင်းမများ 
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည။် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ငါးပံုတစ်ပံုေကျာ်မှာ ေရာင်းအား လုံးဝ ရပ်တန်သွားသည်။ 
 
 
 
 
 
 
  

0% 20% 40% 60% 80%

COVID-19  င့ ်မသက်ဆငိေ်သာ အြခားေသာအေ ကာငး်ြပချက်များ 

အြခားေသာ COVID-19  င့သ်က်ဆငိေ်သာ အေ ကာငး်ြပချက်များ၊

ဝနထ်မ်းများသည ်အလပ်သိလ့ာရန ်ြငငး်ဆနေ်န ကသည။်

အာဏာပိငမ်ျားက က ပ််တိ ့စီးပွားေရးလပ်ငနး်ကိ COVID-19 ေ ကာင့ ်… 

လက် ိရငး် းီြမပ် မံ အဆင့က် ိထနိး်သမ်ိးရနအ်တွက ်… 

COVID-19 ေ ကာင့ ်ေထာက်ပ့ံေရး ပစညး်များ ားပါးြပတ်လပ်မ

လက် ိအလပ်သမားများကိ ထနိး်သမိ်းရန ်ေငလွံေလာက်မ မ ိပါ

COVID-19 ေ ကာင့ ်ေဖာက်သညမ်ျား မ ိ  ေတာြခငး်

COVID-19 ေ ကာင့ ်က ပ်် င့ ်က ပ််ဝနထ်မ်းများ လြံခံ မအတွက ်… 
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ပံ ု(၄) ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် ေရာင်းအားများေြပာင်းလဲြခင်း 
 

                     
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂ဝ၂ဝ (MBEI 2020) စစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့သည့ ် ၂ဝ၁၉ ိုဝင်ဘာလမ ှ ၂ဝ၂ဝ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
အတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၅၅ ရာခိုင်န်းခန်သည် အြမတ်အစွန်းများ ရှိခဲ့သည် (ပံု ၅ တွင် )။ COVID-19 စစ်တမ်း 
ေကာက်ယူချနိ်တွင်မ ူ ၂၂ ရာခိုင်န်းကသာ အြမတ်အစွန်းရေကာင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အလားတူပင် ကိုဗစ် ၁၉ 
စစ်တမ်းေကာက်ယူချနိ်တွင် ၅၂ ရာခိုင်န်းသည် ဆံုးံးခဲ့ေကာင်း အစီရင်ခံခဲ့ပီး ကပ်ေရာဂါ မတိုင်မှီက ၁၂ ရာခိုင်န်းသာ ဆံုးံးမူ 
ရှိခဲ့သည်။ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏ သုံးပံုှစ်ပံုနီးပါးသည် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့်  လုပ်ငန်း ရှင်သန်ရပ်တည်မကုိ 
ခိမ်းေြခာက်သည့် ေငွသားစီးဆင်းမ ြပဿန များှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ကသည်။ ပမ်းမအားြဖင့် ၂ဝ၂ဝ 
စက်တင်ဘာလအထိ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ ရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်ရန် လုပ်ငန်းတစ်ခုလင် ကျပ ် ၁၈ သန်းခန ်  လိုအပ်မည်ဟု 
ခန်မှန်းကသည်။ တစ်ိုင်ငံလံုး အတိုင်းအတာအရ ကျပ် ၉ဝဝ မှ ၂၁ဝဝ ဘီလီယံ အကားရှိသည်ဟု ခန်မှန်းသိရှိရသည်။ 
ထိုပမာဏသည်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေကးရန်ပံုေငွအဖွဲ ခန်မှန်းထားေသာ (IMF 2020) ြမန်မာိုင်ငံ၏ ၂ဝ၁၉-၂ဝ ဘာေရးှစ် 
စုစုေပါင်းထုတ်လုပ်မ တန်ဖိုး (GDP) ၀.၇ ှင့် ၁.၇ ရာခိုင်န်း အကား ညမီပါသည။် 
 

ပံု (၅) ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်းစစ်တမ်းေကာက်ယူချနိ်ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ စစ်တမ်းေကာက်ယခူျနိ်တွင် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအြမတရ်ရှိုိင်မကုိိင်းယှဥေ်လ့လာြခင်း 
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စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ထက်ဝက်ခန်သည် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် ၎င်းတို၏ စီးပွားေရး ရှင်သန်ရပ်တည်မ အတွက် 
အလယ်အလတ်အဆင့် သုိမဟုတ ် ြမင့်မားေသာ အရာယ ် ရှိေကာင်း  အစီရင်ခံကသည် (ပံ ု ၆ ှင့် ၇ တွင် )။ စစ်တမ်းအရ 
အထည်အလိပ် ထုတ်လုပ်ြခင်း - အဝတ်အထည်များှင့် သားေရထုတ်လုပ်ြခင်းှင့ ်  ဟိုတယ်(သို)တည်းခိုခန်း က - 
(ဟုိတယ်၊မိုတယ်ှင့် တည်းခိုခန်းများ) တိုသည် ဆံုးံးိုင်ေြခ အြမင့်မားဆံုးေသာ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သည်။ 
ဟုိတယ်(သို)တည်းခိုခန်း ၊ အစားအစားှင့် အေဖျာ်ယမကာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငံတွင်းှင့် ိုင်ငံတကာ ခရီးသွားများ 
ရပ်ဆိုင်းသွားမ၏ ဆိုးကျိးကို ခံစားေနရပီး အိမ်တွင်ေနရန် န်ကားချက် များှင့် လငူါးဥးီထက်ပိုေသာ လူစုေဝးြခင်းအား 
ကန်သတ်ြခင်းမှာ အစားအစာှင့် အေဖျာ်ယမကာ ကအေပ အထူးသက်ေရာက် ေနလက်ရှိ ပါသည်။  
ဤလုပ်ေဆာင်ချက်များသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကကိုပါ အကျိး သက်ေရာက် ေစခဲ့ပီး များြပားလှေသာ အလုပ်သမားများသည် 
အများအားြဖင့် တညူီေသာေနရာတွင် အတူတကွ လုပ်ကိုင်ကေသာ်လည်း ယခုအခါတွင် လူမအကွာအေဝး စည်းမျဉ်းစညး်ကမ်း 
များြဖင့် ကန်သတ်ထားြခင်း ခံထားရပါသည်။ လက်လီလက်ကား ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်းများသည် ရှင်သန်ရပ်တည ် ိုင်ရန် 
အတွက် အရာယ် အနည်းငယ်သာ ရင်ဆိုင်ရ ပါသည်။ ေနရာေဒသ များစွာထဲမှ ရန်ကုန်မိေတာ် စညပ်င်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ(CDC) ရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ အပူပိုင်းေဒသ အလယ်ပိုင်းှင့်     ေတာင်ပိုင်း လွင်ြပင်ေဒသရှိ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတိုရှင်သန် ရပ်တည်ိုင်ေရးအတွက် အရာယ် အြမင့်ဆံုး ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ ကသည်။ 
 

ပံု (၆) ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် စီးပွားေရးလုပင်န်းများဆက်လကရ်ပ်တညရ်န် အရာယ်ရှိ/မရှိအေပ လုပ်ငန်းရှငမ်ျား၏ထင်ြမင်ချက် 

 

 
Figure 1 ကိုဗစ်-၁၉ေကာင့် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းအမျိးအစားှင့် ပထဝီဝငေ်နရာကာွြခားမအလိက်ု အရာယ်ြဖစ်ိုငေ်ြခ 
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၃.၃ ငှားရမ်းခ 

 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ပိတ်လိုက်ေသာ်လည်း အချိေသာ ကုန်ကျစရိတ်များမှာရှိေနေသးသည်။ ငှားရမ်းခသည် ထိုကဲ့သုိေသာ 
ကုန်ကျစရိတ်များထဲမ ှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေရာင်းအား သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည့်ှင့်အမ ၎င်းတို၏ 
ငှားရမ်းခ အခက်အခဲများှင့် ရင်ဆုိင်ရလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ရသည်။ သုိေသာ်လည်း စစ်တမ်းအရ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
ေလးပံုသံုးပံုသည် သူတိုလုပ်ကိုင်ေနေသာ ေြမ သုိမဟုတ် အေဆာက်အဦးကို ပိုင်ဆိုင်ကသည်။ ဤအချက်သည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများသည် ေသးငယ်ပီး မိသားစုပိုင်များ အြဖစ်ရှိေနသည်ဟူေသာ အချက်ကို ထင်ဟပ်ေနသည်။ 
သုိြဖစ်ပါေသာေကာင့် သူတိုအေနြဖင့် အိမ်ငှားခေပးေဆာင်ရန် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှ ကင်းေဝးပီး ငှားရမ်းခများေကာင့် ေငွေကးစီးဆင်းမ 
အခက်အခဲများှင့် တိုက်ိုက် မရင်ဆုိင်ရြခင်း ြဖစ်သည။် သုိေသာ်လညး် သူတိုအေနြဖင့် လက်ရှိထုတ်လုပမ်စွမ်းရည် ကျဆင်းမ 
သုိမဟုတ ်ထုတ်လုပ်မရပ်တန်ြခင်းများ၊ တန်ဖိုးေလျာ့ကျြခင်းကဲ့သုိေသာ ကုန်ကျစရိတ်များ ရင်ဆိုင်ရအုံးမည် ြဖစ်သည်။ COVID-19 
ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် အိမ်ငှားှင့် သေဘာတူစာချပ်တွင် အေြပာင်းအလဲရှိပါက ငှားရမ်းခ ေပးရန်လိုအပ်ေသာ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများကို စစ်တမ်းတင်ွ ေမးြမန်းခဲသ့ည်။ အဆိုပါ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အနက် ၂၈ ရာခိုင်န်းသည် COVID-19 ကမာ့ကပ် 
ေရာဂါေကာင့် ငှားရမ်းခ ေပးေချမ အထူးအစီအမံများ ြပင်ဆင်ေပးရန် အိမ်ရှင်များအား ေတာင်းဆိုခဲ့ကသည်။ ငှားရမ်းခ ကာလ 
ေလျာ့နည်းြခင်း၊ ငှားရမ်းခ ေပးေဆာင်ရန် မလိုြခင်းှင့် ငှားရမ်းခ ေလျာ့ေပးြခင်း စသည့် အကျိးေကျးဇူးများှင့် ပတ်သက်သည့် 
အစီအမံ များကိ ုေတာင်းဆို ခဲ့ကသည်။ ေြဖဆိုသည် အနည်းငယ်ကသာ သူတို၏အိမ်ရှင်သည် အဆိုပါ အစီအမံ များေပးခဲ့သည်ဟု 
အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ငှားရမ်းခ ေရဆုိင်းြခင်း ကိုသာ ေတွရများပီး အိမ်ပိုင်ရှင်ရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ၄ ရာခိုင်န်း က 
ယင်းကဲ့သုိ ငှားရမ်းခေပးေချမ ေရဆိုင်းခဲ့ရသည်ဟု ေြဖဆိုပါသည်။ ၉၁ ရာခိုင်န်းက အိမ်ငှားခအတကွ် အစီအစဉ် အေြပာင်းအလဲ 
မရှိေကာင်း ေြဖဆိုခဲ့သည်။ 
 

၃.၄ အေြခခံအေဆာက်အဦ 

 
COVID-19ကဲ့သိုေသာ အဓိက ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မအေပ ကန်သတ်ြခင်းများှင့်ဆက်စပ်၍ လပ်စစ်၊ 
ေရှင့် အင်တာနက်ကဲ့သုိေသာ အဓိက ဝန်ေဆာင်မများ ပျက်စီးယိုယွင်းေစလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ိုင်သည်။ ထိုေကာင့် 
စစ်တမ်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ၎င်းတို၏ ဝန်ေဆာင်မ အရည်အေသွးအေပ သူတို၏ သေဘာထားအြမင်များကုိ 
ေမးြမန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ တုန်ြပန်မများကို ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂ဝ၂ဝ (MBEI 2020)စစ်တမ်းမှ တုန်ြပန်မများှင့် 
ိင်းယှဉ်၍ ထွက်ေပလာသည့် ရလဒ်များကို ပံ ု ၈ တငွ ် ေတွြမင်ိုင် ပါသည်။ တယ်လီဖုန်း၊လပ်စစ်ှင့် ေရ တိုအတွက် 
တုန်ြပန်မများတွင် ေမာ်လင့်ထားေသာ ဝန်ေဆာင်မများ၏ ပျက်စီးြခင်းကို မေတွရပါ။ စင်စစ်အားြဖင့် အဆိုပါ 
ဝန်ေဆာင်မများအေပ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ အကဲြဖတ်ရာတွင် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွင်း အနည်းငယ် 
တိုးတက်လာသည်ကို ေတွရသည်။ ဤအြပသေဘာေဆာင်ေသာ ရလဒ်များသည် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မများ 
ေလျာ့နည်းလာေသာေကာင့်  လပ်စစ်မီးကဲ့သုိေသာ ဝန်ေဆာင်မများအတကွ် ဝယ်လိုအား ကျဆင်းလာြခင်း၏ ရလဒ်ြဖစ်ိုင်သည် 
သုိမဟုတ ် ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနစဉ် အတွင်း ဤအေရးပါေသာ ဝန်ေဆာင်မများ မထိခိုက်ေသာေကာင့် လူအများက 
ေကျးဇူးတင်ြခင်း ေကာင့်လည်း ြဖစ်ိုင်သည်။ 
  
သုိေသာ်လညး် အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မများ၏ အလံုးစံု အကဲြဖတမ်များသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း (MBEI 2020) မှ 
စတင်၍ အြပသေဘာမြဖစ်ခဲ့ဘဲ ထင်ြမင်ချက်များမှာလည်း ကွဲြပားြခားန း လာပါသည်။ အေဝးမှ  အလုပ်လုပ်ြခင်း  ှင့် အားလပ်ချနိ် 
များတွင် အင်တာနက်   အသုံးြပမ များြပားလာြခင်းေကာင့် အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မလိုအပ်ချက် ြမင့်တက်ဖွယ် ရှိသည်။ 
မှစ်ခိက်ြခင်း (သုိ) မူမမှန ်   သေဘာထားတခုမှာ COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွင်း ပုိမိုေကာင်းမွန်ေသာ အင်တာနက် 
ဝန်ေဆာင်မူ ရလိူမ ေကာင့်လည်း ြဖစ်ိုင်သည်။ 
 
အချိေသာ အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မေပးသူများသည် အြခားသူများထက် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ 
ကိုင်တွယ်ိုင်ပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ပီးခဲ့သည့်လက လပ်စစ်ဓာတ်အား ြပတ်ေတာက်မ ကာချနိ်ှင့် အဓိက 
ဆက်သွယ် လမ်းေကာင်းများှင့် ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းခဲ့သည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း (MBEI 2020) ှင့် COVID-19 
စစ်တမ်းအကား ြပတ်ေတာက်ချနိ်ိင်းယှဉ်ကည့်ရာတွင် စာရင်းအင်းအရ သိသိသာသာေြပာင်းလဲမ မရှိေကာင်း ေတွရသည်။ 
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ပုံ (၈) စီးပွားေရးလုပင်န်းများတည်ရှိရာ မိနယ်ရှိ ဝန်ေဆာင်မလုပင်န်းများ၏အရည်အေသွး 
 

        

 
 

        

၃.၅ အလုပ်အကုိင် 

 
COVID-19၏ စီးပွားေရး အကျိးသက်ေရာက်မှင့် ပတ်သက်၍ အကီးမားဆုံးေသာ စိုးရိမ်ပူပန်မတစ်ခုမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
ပိတ်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် ၎င်းတုိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများ ေလျာ့ချြခင်းတုိေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်းများ၏ 
စားဝတ်ေနေရးပင် ြဖစ်သည်။ စစ်တမ်း အ ကံြပချက်အရ ယခုစစ်တမ်း၏ အင်တာဗျးလုပ်ချနိ်တွင် COVID-19ေကာင့် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်း ပျမး်မ ၁၆ ရာခိုင်န်း ကို ရာထူးကေန ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် အလုပ်မှ 
အပီးပိုင် ထုတ်ပယ်ခံရေသာ အလုပ်သမားှင့် လစာမဲ ့ ခွင့်ယူရေသာ အလုပ်သမားများ ပါဝင်သည်။ စစ်တမ်းတွင် မည်သည့် 
ပံုစံြဖင့်မဆို လစာရရှိေနေသးသူများကို ချန်လှပ်ထားသည။် အများစုြဖစ်ေသာ ၈၄ ရာခိုင်န်းမှာ ေအာက်ေြခဝန်ထမ်းများ 
ြဖစ်ကသည် (ပံ ု ၉ တွင်)။ ေအာက်ေြခဝန်ထမ်းများသည် အြခားအဆင့်များှင့် ိင်းယှဉ်ကည့်ပါက အလုပ်အကုိင် 
အခွင့်အလမ်းများ ဆံုးံးခဲ့ရသည်။ ၁၉ ရာခိုင်န်းေသာ ေအာက်ေြခဝန်ထမ်းများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဆံုးံးချနိ်တွင် ၅ 
ရာခိုင်န်းေသာ မန်ေနဂျာ များမှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဆံုးံးကသည။် ေအာက်ေြခအဆင့် ဝန်ထမ်းများ သည် 
ဝင်ေငွမရှိေသာ ကာလများကို ြဖတ်ေကျာ်ရန် အရင်းအြမစ်များ အနည်းဆံုးကို ရရှိေလ့ရှိသည်။ ထိုေကာင့် ရလဒ်များအရ အခက်အခဲ 
ကာလကိ ု ေကျာ်လားိုင်ရန် ေအာက်ေြခဝန်ထမ်း များကို ေထာက်ပံ့ိုင်ရန် အာံုစိုက်သင့်သည်။ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် 
သုိေလှာင်ြခင်း၊ အစားအေသာက်ှင့် အေဖျာ်ယမကာ လုပ်ငန်းများ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း ှင့် အေြခခံသတလုပ်ငန်းများမှ 
ဝန်ထမ်းများသည် အထိခိုက်ဆုံး ြဖစ်ကသည်။ ဝန်ထမ်းဦးေရ ၂ဝေကျာ် ရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်းများသည် 
ေသးငယ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်းများှင့် ိင်းယှဉ်ကည့်ပါက ၎င်းတိုအလုပ်ကို ဆံုးံးိုင်ေြခ ပိုများသည်။ COVID-19 
ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် အမျိးသမီးများ အလုပ်ဆုံးံးိုင်ေြခ ပိုများသည်ဟု သက်ေသအေထာက်အထား မေတွရှိရေသာ်လည်း 
ရလဒ်များအရ ကီးကပ်ေရးမှးအဆင့် အမျိးသမီးများသည် သူတို၏အလုပ်များ ဆံုးံးရေလ့ရှိသည်။ အဆိုပါအချက်ကုိ အမျိးသမီး 
ကီးကပ်ေရးမး များစွာရှိသည့် ဟုိတယ်(သုိ)တည်းခိုခန်း  ဝန်ေဆာင်မကဲ့သုိေသာ ပိုမိုထိခိုက်ေသာလုပ်ငန်းများတွင် 
ေတွြမင်ိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းများစွာ အလုပ်ြပတ်ခဲ့ကေသာ်လည်း စစ်တမ်းေကာက်သည့်အချနိ်တွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၈ 
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ရာခိုင်န်းက အလုပ်သမားများအား အလုပ်မှ ထပ်မံထုတ်ပယ်ရန် စဉ်းစားေနကသည်။ အဆိုပါ ပမာဏသည် တရားဝင် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် ရှိေနေသာ လုပ်သားအင်အား ၆ ရာခိုင်န်းခန်ှင့် ယှဥ်ကည့်ပါက သိသိသာသာ များြပားလှသည်။ 
ဤခန်မှန်းချက်သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အန ဂတ် အစီအစဉ်ကိ ုအေြခခံေသာ်လည်း ေငွသားစီးဆင်းမ ြပဿန များေကာင့် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းေစရန် တွန်းအားေပးလာပါက ဝန်ထမး်များ၏ အလုပ်အကိုင်အေပ ပို၍ ကီးမားစွာ 
သက်ေရာက်ိုင်သည်။ 
 

 ပံ ု(၉) အလပု်သမားေလာ့ချမ 
 

  
 
ေမာ်လင့်မထားေသာ ရလဒ်တစ်ခုမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည်  ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂ဝ၂ဝ (MBEI 2020) 
စစ်တမ်းကာလ ( ၂ဝ၁၉ ိုဝင်ဘာလ မှ ၂ဝ၂ဝ ေဖေဖာ်ဝါရီလထိ) ှင့် COVID-19 စစ်တမ်းကာလ (ဧပီလ မှမတ်လ ၂ဝ၂ဝထိ) 
အကားတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများသည် အေြပာင်းအလဲမရှိေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပကသည်။ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ 
ရှင်းလင်းချက် များစွာအနက် ပထမအချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ြဖစ်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပီး 
ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဝန်းကျင်န်းကိန်း (MBEI 2020) ေတွဆံုေမးြမန်းြခင်းှင့် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ကားကာလအတွင်း 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို များြပားလာြခင်း ကိုလည်း ေဖာ်ြပေနသည်။ ဤအယူအဆကို ဝန်ထမ်း အေြမာက်အြမား 
ေလျာ့ချထားေသာ  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက လက်ခံေကာင်း  ေတွရှိရသည်။ ရလဒ်များအရ ဒုတိယရှင်းလင်းချက်တစ်ခုမှာ 
လုပ်ငန်းများအကား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းေရေြပာင်းြခင်း ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် လက်ကားှင့် လက်လီက ြဖစ်သည်။ 
ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂ဝ၂ဝ (MBEI 2020) အရ လက်လီှင့်လက်ကား အခန်းကတွင် အလုပ်အကုိင် 
အခွင့်အလမ်းများ ၂၆ ရာခိုင်န်း အထိ တိုးပွားလာသည်။ ဤစစ်တမ်း၏ အြခားေသာ ရလဒ်များအရ လက်လီှင့်လက်ကား 
လုပ်ငန်းများသည် အြခားလုပ်ငန်းများှင့် ိင်းယှဉ်လင် ထိခိုက်မ ေလျာ့နညး်သည်ကို ေတွရှိခဲ့ရသည်။ အြခားေသာ လုပ်ငန်းများမှ 
လက်လီှင့်လက်ကား လုပ်ငန်းများသုိ  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ေြပာင်းေရြခင်းများ  ရှိိုင်သည။် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ တတိယ 
အေကာင်းအရင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အေပ ရာသီအလိုက် အကျိးသက်ေရာက်မ ြဖစ်သည်။ ဤေတွရှိချက်ကို 
အြပည့်အဝ န းလည်သေဘာေပါက်ရန် အလိုငှာ ေန က်ထပ ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းှင့် သက်ေသအေထာက်အထားများ 
လိုအပ်ပါသည်။ 
 

၃.၆ ေငွေရးေကးေရး ေထာက်ပံ့မ ရရှိေရး  

အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသုံးပံုှစ်ပံုသည် COVID-19 ေကာင့် ေငွသားစီးဆင်းမ ြပဿန များှင့် 
ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ဝင်ေငွနည်းပါးလာပါက လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့် ကုန်ကျ 
စရိတ်များကိ ု ကာမိရန်အတွက် ေချးေငွများကို အသုံးြပရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သုိေသာ အေြခအေနမျိးတွင် ေငွေကး 
ေထာက်ပံ့မ ရရှိေရးသည ် စီးပွားေရးရှင်သန်ရပ်တည်ေရးအတွက် အလွန်အေရးကီးသည်။ ြမန်မာစီးပွားေရးဝန်ကျင် န်းကိန်း 
(MBEI) ၂၀၂၀ အချက်အလက်များှင့်ိင်းယှဉ်ပါက စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များသည် ေငွေချးယူမ ပိုမုိ တိုးတက်ခဲ့သည်ကိ ုေတွရှိရသည်။ 
သုိေသာ် COVID-19 ၏ ကနဦးကာလများတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် အေသးစားေငွေချးအဖွဲအစည်းများ၊  ေငွတိုးေပးသူများ၊ 
ေဆွမျိးများှင့် မိတ်ေဆွများအေပ မှီခိုမတိုးလာြခင်း ှင့်အတူ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များ၏ ေငွေချးယူသည့် အြပအမူ 
ေြပာင်းလဲသွားခဲ့သည် (ပံု ၁၀ တွင်)။ COVID-19 မတိုင်မီတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၆၈ ရာခိုင်န်းသည် ပုဂလိကှင့် အစိုးရဘဏ်များ 

အေြခခံလပ်

သားများ

84%

နည်းပညာ င်

များ

10%

စာရငး်ကိငမ်ျား

2%

ကီး ကပ်သ

များ

3%

မနေ်နဂျာများ

1%
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အေပမှီခို ခိုခဲ့ေသာ်လည်း COVID-19 ၏ ကနဦး ကာလအတွင်း ၄၁ ရာန်းသုိ ကျဆင်းခဲ့သည်။ အေကာင်းရင်းမှာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ပုဂလိကဘဏ်များမှ ရရှိိုင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြဖစ်ေသာ သာမန်စီးပွားေရး ေချးေငွများထက် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အေရးေပ ေချးေငွများ ပိုမိုလိုအပ်ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
တစ်ချနိ်တညး်မှာပင် အေသးစားေငွေချးအဖွဲအစည်းများှင့် အလွတ်သေဘာ အရင်းအြမစ်များမှ ေချးေငွ ရယူမသည် ပ်ေထွးမ 
နည်းပါးပီး အများအားြဖင့် အေပါင်ပစည်းများ မလိုအပ်ပါ။ သုိေသာ် စစ်တမ်းအရ အစိုးရဘဏ်များှင့် ပုဂလိကဘဏ်များ၏ 
အတိုးန်းများသည် အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းများှင့် ေငွတိုးေချးသူများှင့် ိင်းယှဉ်လင် ပိုမိုနည်းပါးပါသည်။ COVID-19 
ကာလအတွင်း လိုအပ်ေသာ အေရးေပ ေငွရလွယ်မအတွက် အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းများှင့် သာမန် ေငွတိုးေပးလုပ်ငန်း စေသာ 
အရင်းအြမစ်များအေပ မှီခိုမ ပိုမိုများြပားလာြခင်းေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် အတိုးန်း ြမင့်မားစွာ မလဲမေရှာင်သာ 
ေပးေဆာင်ရ မည်ြဖစ်သည်။  ဤကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရှင့် ပုဂလိကဘဏ်များထံမှ ေချးေငွများှင့် လိုအပ်ချက်အရ 
စီမံထားေသာ COVID-19 ေချးေငွများ၏ အလိုက်သင့် ေြပာင်းလဲိုင်မရှိရန် အေရးကီးသည်။ 
 

ပုံ (၁၀) ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိနး်စစ်တမ်းငှ့် ကိုဗစ်-၁၉ စစတ်မ်းေကာက်ယူချနိ်တွင် စီးပွားေရးလုပင်န်းများအတွက် 
ေချးေငရွရှိုိင်မိင်းယှဥ်ေလ့လာြခင်း 

  
 
ေချးေငွြပန်ဆပ်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၇၁ ရာခိုင်န်းေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် COVID-19 ေကာင့် ေချးေငွများှင့် 
အတိုးန်းများကို မဆပ်ိုင်ြခင်းအေပ အနည်းငယ် (သိုမဟုတ်) အလွန်အမင်း စိုးရိမ်မများ ရှိကပါသည်။ ြပန်ဆပ်မှင့် ပတ်သက်၍ 
စိုးရိမ်မများရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၇၁ ရာခိုင်န်းအနက် အများစ ု (၇၁ ရာခိုင်န်း) သည် ေချးေငွများအား ြပန်ဆပ်သည့် 
ကာလများှင့် ပတ်သက်၍ မီရှင်ှင့် ေဆွးေွးြခင်း မရှိခဲ့ကပါ။ သိုေသာ် ေချးေငွ ြပန်ဆပ်သည့် ကာလကို ညိိင်းေဆွးေွးခဲ့သည့် ၈၂ 
ရာခိုင်န်းေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် မီရှင်ှင့ ် သေဘာတူညီမ ရရှိခဲ့သည်။ ဤအချက်ေကာင့် မီရှင်များသည် 
န းလည်မရှိေကာင်းှင့် COVID-19 တုန်ြပန်မကာလအား ေကျာ်လားိုင်ရန် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များကို ေထာက်ပံ့ရန် 
လိုက်ေလျာညီေထွမ ရှိသည်ဟု ေဖာ်ြပေနပါသည်။ 
  
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ေငွေရးေကးေရး လက်လှမ်းမီမှင့် ပတ်သက်၍ ြမန်မာစီးပွားေရးဝန်ကျင် န်းကိန်း (MBEI) ၂၀၂၀မှ 
စတင်၍ မညသုိ်ေြပာင်းလဲသွားသည်ကုိ သိရှိရန် ၎င်းတို၏ အြမင်များကို ေမးြမန်းခဲ့သည်။ ေမးခွန်းတခုမှာ ေငွေချးရန် 
အာမခံပစည်းှင့် အြခားတစ်ခုမှာ ေချးေငွဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအေကာင်း ြဖစ်သည်။ MBEI ၂၀၂၀ စစ်တမ်းတွင် ၁၁ 
ရာခိုင်န်းေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းက အာမခံ/အေပါင်ပစည်းမပါဘဲ ေချးေငွများ မရရှိိုင်ေကာင်း ေဖာ်ြပချက်ကုိ 
သေဘာမတူခဲ့ကပါ။ COVID-19ကာလ တွင် COVID-19 ေကာင့် ဤအချက်သည် ၂၂ ရာခိုင်န်းအထိ ှစ်ဆြမင့်တက်လာခဲ့ပီး 
အာမခံပစည်းလိုအပ်ချက်ကို ေလာ့ချခဲ့သည် (ပံု ၁၁ ကိုကည့်ပါ)။ အြခားတစ်ဖက်တွင်လည်း ၎င်းသည် 
အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းများမှ ေချးေငွများရရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများစွာကိုလည်း ထင်ဟပ်ြပသိုင်သည်။ 
ေချးေငွရယူြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ြမင်ချက်များသည် ဆန်ကျင်ဘက် ၂ ဖက်စွန်း ပိုမို၍ 
ေပလွင်လာသည်။ တစ်ချက်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေချးေငွရယူြခင်း ြမင့်တက်လာသည်ှင့် အမ ေချးေငွဆိုင်ရာ 
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လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည် အလွန်ပ်ေထွးပီး ြပဿန ရှိသည်ဆိုေသာအချက်ကုိ ယခင်က စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၂၀ ရာန်းမှ 
အခိုင်အမာသေဘာတူရာမှ ယခုအခါလုပ်ငန်း၏ ၃၀ ရာန်းအထိ တိုးလာသည်။ အြခားတဖက်တွင်လည်း ေချးေငွဆိုင်ရာ 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အလွန်ပ်ေထွးပီး ြပဿန ရှိသည်ဟူေသာ အဆိုကို သေဘာမတူေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ယခင်က ၁၃ 
ရာခိုင်န်းမှ ယခ ု၂၅ ရာခိုင်န်းအထိ တိုးလာခဲ့သည်။  
 

ပုံ (၁၁) အာမခံပစည်းမရှိလင်ေချးေငွမရရှိိုင်"အဆိုေပတွင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ထင်ြမင်ယူဆချက် 

 
             

 

၃.၇ အစိုးရေထာက်ပံ့မ 

 
အစိုးရထံမှရရှိေသာ ေထာက်ပံ့မှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုအား အေသးစားှင့် 
အလတ်စားလုပ်ငန်းများ (SME)၊ အထည်အလိပ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက် အေရးေပ ေချးေငွအစီအစဉ်များအေကာင်း၊ 
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဆိုင်းငံ့ြခင်း၊ သံုးလတစ်ကိမ် ဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်မကုိဆိုင်းငံ့ထားြခင်းှင့် တင်ပိုမအေပ ၂% ကိတင် 
ဝင်ေငွခွန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်များအေကာင်း တိတိကျကျေမးြမန်းခဲ့သည်။ ထိုအချက်များသည် အစိုးရ၏ COVID-19 ေကာင့် 
ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး သက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရး အစီအစဉ် (ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
၂၀၂၀)တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေထာက်ပံ့ရန် အဓိက မူဝါဒများ ြဖစ်သည်။ 
 
ဤရလဒ်မှရရှိလာေသာအဓိက ေလ့လာေတွရှိချက်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အများစုသည် ဤအေထာက်အပံ့ပံုစံများကို 
မသိရှိေနြခင်း ြဖစ်သည်။ အေရးေပေချးေငွများကို လူသိအများဆံုးြဖစ်ေသာ်လည်း စီးပွားေရး ၆၇ ရာခိုင်န်းမှာ ၎င်းေထာက်ပံ့မ 
မူဝါဒကိ ုမသိရှိကပါ။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၉၂ ရာခိုင်န်းသည် ပိုကုန်အေပတွင် ဝင်ေငွခွန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြခင်းင့်ှ ပတ်သက်ေသာ 
မူဝါဒကို မသိကဟု ဆိုသည်။ ထိုသုိြဖစ်ရြခင်း၏ အေကာင်းအရင်း တစိတ်တပိုင်းမှာ အချိ အေထာက်အပံ့ များြဖစ်ေသာ 
ပိုကုန်အေပ ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးြခင်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အများစုှင့် မသက်ဆိုင်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ 
အထူးသြဖင့် ပိုကုန်အေပ အခွန်ကင်းလတ်ြခင်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အတွက် နည်းလမ်းသစ်တခု ြဖစ်ေနသြဖင့် လူသိမ 
ေလျာ့နည်းပါသည်။ လူသိနည်းမ ရာခိုင်န်း အလွန်ြမင့်မား ေနသည်ကို ကည့်ပါက ဤအစီအမံများကို လူသိရှင်ကား ြဖစ်ေစရန် 
အကီးအကျယ် ြပလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု န်းဆိ ု ေနပါသည်။ ကနဦး ရလဒ်များအရ ရန်ကုန်ှင့် ေနြပည်ေတာ်ရှိ စီးပာွးေရး 
လုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငံ၏ အြခားေနရာများှင့် ိင်းယှဉ်ပါက အေရးေပေချးေငွ အစီအစဉ်ကို ပိုမိုသတိြပမိကေသာ်လည်း 
အြခားမူဝါဒသုံးခု အတွက်မူ သိသာစွာ ကွဲြပားမမရှိပါ။ 
 
ရလဒ်အေနြဖင့် မူဝါဒ (၄) ခုလံုးထံမ ှ အကျိးခံစားခွင့် ရယူရန် ခကခဲလွန်း ပါသည။် အကျိးခံစားခွင့်ကိုရယူရန် ေလာက်ထားမ 
ြငင်းပယခ်ံရြခင်း (သုိမဟုတ်) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေလာက်ထားရန် ခက်ခဲလွန်းသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အေရအတွက် 
သည်လည်း မူဝါဒမှ အကျိးခံစားခဲ့ရသူများထက် ပိုမုိများြပားသည်။ အဆိုပါအချက်ကို ေချးေငွအစီအစဉ်အတွက် 
ေမာ်လင့်ထားိုင်ေသာ်လည်း (ပံု ၁၂ တွင်) အခွန်ေပးေဆာင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအားလံုးအေပ သက်ေရာက်သည့် 
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အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ဖွယ် ြဖစ်သည်။ စစ်တမ်းေန က်ဆံုးတွင် ေတွဆံုေမးြမန်းခဲ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
အနည်းငယ်ကသာ ဤမူဝါဒများမှ အကျိးရရှိခဲ့သည်။ 
 
ယခုအချနိ်အထိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအများစုကို အကျိးြဖစ်ထွန်းေစသည့် မူဝါဒမှာ စီးပွားေရးအခွန်ကို ဆိုင်းင့ံြခင်းြဖစ်သည်။ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ ၂ ရာခိုင်န်းက ၎င်းတိုသည့် ယင်းမူဝါဒ၏ အကျိးအြမတ်ကို ခံစားေနရသည်ဟု ဆုိသည်။ မူဝါဒ ၄ခုအနက် 
အေရးေပေချးေငွသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထံသုိ အနည်းဆံုးမသာ ေရာက်ရှိခဲ့သည် (စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေသာ စီးပွားေရး 
၂ခုသာ)။ သုိေသာ် များစွာေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှာမူ ၎င်းတိုေလာက်လာ၏ ရလဒ်ကုိေစာင့်ဆိုင်း ေနဆဲြဖစ်သည်။ 
ေဆွးေွးခဲ့သည့် မူဝါဒ၄ခုအြပင် မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ အစိုးရထံက မည်သည့်အေထာက်အပံ့မ မရရှိခဲ့ပါ။ 
 

ပံ ု(၁၂) စီးပွားေရးလပု်ငန်းများသည် အေသးစား၊အလတ်စားစီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ၊ အထည်အလိပ်င့်ှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အေရးေပရပုံံေငွအစီအစဥ်မ ှ
အကျိးအြမတ်ရရှိခဲ့ပါသလား 

 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အုပ်ချပ်ေရးအဆင့် တစ်ခုချင်းစီတွင် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါကိ ုအစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်မအေပ 
သူတို၏ ေယဘူယျ ေကျနပမ်ှင့် ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းခဲ့သည်။ အများစုမှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ (၉၂ ရာခိုင်န်း)၊ ြပည်နယ် / 
တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ (၈၈ ရာခိုင်န်း)ှင့် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန (၈၉ ရာခိုင်န်း)တို၏ တနု်ြပန်လုပ်ေဆာင် 
ကိုင်တွယ်မအေပ ေကျနပ်အားရမရှိသည်။ 
 

၃.၈ ေဘးကင်းလံု ခံမ   

 

ဤအပိုင်းသည် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ကာလ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ေဘးကင်းမှင့် လံု ခံေရးဆုိင်ရာ ကိစများကို 
ဆန်းစစ်ထားသည်။ COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ၏ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများ၏ 
အဓိကအပိုင်းသည် ေဘးကင်းမှင့် လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ ြပဿန များြဖစ်သည်။ ဤလုံ ခံေရးဆိုင်ရာ ြပဿန များသည် 
ဝန်ထမ်းများှင့် ေဖာက်သည်များအေပ ကျန်းမာေရး သက်ေရာက်မထက် ပိုသည့် (ဥပမာ- မခင်းြဖစ်ပွားမန်း ကဲ့သုိ) 
သွယ်ဝိုက်ေသာ သက်ေရာက်မ များစွာ ရှိိုင်သည်။  
 
ကမာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့် ကာလအတွင်း၌ပင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ေဘးကင်းပီး လုံ ခံေသာ ပတ်ဝန်းကျင် 
အေြခအေနများ ဖန်တီးေပးလင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ အေနြဖင့်  ပိုမိုရင်းှီးြမပ်ှံမများ ြပလုပ်ိုင်မည် ြဖစ်ကာ သူတို၏ 
စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြမင့်တင်ိုင်မည် ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ေဘးကင်းမှင့် လံု ခံေရးဆိုင်ရာ 
ေမးခွန်းှစ်ခုကို ေမးြမန်းခဲ့သည်။ စစ်တမ်းအရ ြမန်မာိုင်ငံရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ ၁၀ ရာခိုင်န်းခန်သည် ပီးခဲ့သည့်ှစ်က 
အခိုးခံခဲ့ရြခင်း (သုိမဟုတ်) ေဖာက်ထွင်းခံရြခင်း ခံခဲ့ရသည။် MBEI ၂၀၂၀ စစ်တမ်းှင့် ိင်းယှဉ်ကည့်လင် စာရင်းအင်းအရ 
သိသာထင်ရှားသည့် ေြပာင်းလဲမကို မေတွရပါ။ ထိုေကာင့် နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည် ယခုအချနိ်ထိ 
ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ရာဇဝတ်မ ြဖစ်ပွားြခင်း အေပ သိသာထင်ရှားေသာ သက်ေရာက်မ မရှိေသးပါ။ 
 

မသိ ိခဲ့ပါ, 67.1%

သိ ိခဲ့ပါသည ်

သိေ့သာ်မေလ ာက်ထားခဲ့ပါ

, 26.9%

ေချးေငေွလ ာက်ရန် ကိ းစားခဲ့ပါ

သည် … 

ေချးေငေွလ ာက်ထား ပီး 

ထတ်ြပနခ်ျက်ကိေစာင့ေ်န

သည်, 2.6%

ေချးေငေွလျာက်ထားခဲ့သ

ည်သိေ့သာ်မရ ိခဲ့ပါ , 

0.9%

ေချးေငရွ ိခဲ့ပါသည် 

, 0.1%

အြခား, 6.1%
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ဒုတိယ ေမးခွန်းမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်းများှင့် ေဖာက်သည်များအား COVID-19 မှ ကာကွယ်ုိင်ရန် 
ေဆာင်ရက်ရသည့ ်အေလ့အထ အစီအမံများ အေကာင်း ြဖစ်သည်။ ပံု (၁၃) တွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် အများစုသည် COVID-19 မှ 
ကာကွယ်ရန် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အစီရင်ခံချက်များအရ ၉၂ ရာခိုင်န်းက ဝန်ထမ်းများအား  
မကာခဏ လက်များကိုေဆးေကာရန်၊ ၈၃ ရာခိုင်န်းက ှ ေခါင်းစည်း မျက်ှ ဖံုးများ တပ်ဆင်ရန်ှင့် ၇၂ ရာခိုင်န်းက 
လုပ်ငန်းခွင်တွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး နီးနီးကပ်ကပ်ေနထိုင် လုပ်ကုိင်ြခင်းမှ ေရှာင်ကဉ်ရန် လုိအပ်ေကာင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ ၈ ရာခိုင်န်းသာလင် အေဝးမှ အလုပ်လုပ်ြခင်း အေလ့အေထ အသံုးြပကသည်။ 
ထိုအြပင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ၃၀ ရာခိုင်န်းခန်သည ် ပိုးသတ်ေဆးြဖန်းြခင်း၊ ထုိင်ခံုှင့် စားပွဲခံုများ ေလာ့ချြခင်းှင့် 
အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့် ဝန်ေဆာင်မ ပိုမိေုပးြခင်း စသည့် အြခား အကာအကွယ် ေပးသည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ကျင့်သုံးခဲ့ကသည်။  
 

 
ပံု (၁၃)  အလုပ်သမားများငှ့် စားသုံးသမူျားကို ကိုဗစ်-၁၉မှကာကွယ်ရန် စီးပွားေရးလုပင်န်းများ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

 

၄။ နိဂံုးှင့်အ ကံြပချက်များ 
 
အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းမှ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ COVID-19 သက်ေရာက်မ စစ်တမ်း ေတွရှိချက်များအရ COVID-
19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ အကီးအကျယ်သက်ေရာက်မရှိသည် ဟုေဖာ်ြပသည်။ 
ကမာ့ကပ်ေရာဂါ COVID-19ေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အများစုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ေလာ့ချြခင်း (သုိမဟုတ်) 
ပိတ်သိမ်းြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ကေသာ်လည်း အစိုးရအမိန်များေကာင့် ပိတ်သိမ်းရြခင်းမျိး တိုက်ိုက်ရလဒ်မဟုတ်ဘဲ 
ကျန်းမာေရးအေပ စိုးရိမ်မများ (သိုမဟုတ်)ေဖာက်သညမ်ျားမရှိြခင်း စသည့် အြခားအေကာင်းြပချက် များေကာင့် ြဖစ်သည်။ 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏ ထက်ဝက်ခန်သည် COVID-19 သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ရှင်သန်ရပ်တည် ိုင်ရန် 
အလယ်အလတ် (သိုမဟုတ်) ြမင့်မားေသာအရာယ်ရှိသည်ဟု ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း သုံးပံုှစ်ပံုနီးပါးသည် COVID-19 
ေကာင့် ေငွသားစီးဆင်းမ ြပဿန များှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ထားကပီး ေချးေငွများရယူသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
တိုးလာသည်။  အြမတ်အစွန်းရရှိမ နည်းပါးမများသည် ဝန်ထန်းများအေပ သက်ေရာက်မရှိခဲ့ပါသည်။ COVID-19 
ေကာင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို၏ လုပ်သားအင်အား၏ ၁၆ ရာခိုင်န်းကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။ သုိတိုင် အစိုးရ၏ 
COVID-19 အေထာက်အပံ့သည် ယခုအချနိ်အထိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်မထံသာ ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 
 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများသည် အင်တာနက် မှလွဲ၍ တယ်လီဖုန်း ဝန်ေဆာင်မှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားှင့် ေရေပးေဝေရးတွင် 
ယိုယွင်းပျက်စီးမကုိ မ ကံေတွရပါ။ COVID-19 ေကာင့် ရာဇဝတ်မတိုးများလာေကာင်း အေထာက်အထားများလည်း မရှိခဲ့ပါ။ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအားလံုးနီးပါးက သူတို၏ ဝန်ထမ်းများှင့် ေဖာက်သည်များကို COVID-19 မှ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းအချိကုိ 
ကျင့်သုံးေနသည်ဟု အစီရင်ခံကသည်။ 
 
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ေဆွးေွးထားေသာ ေတွရှိချက်အချိကို  အသုံးြပပီး ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ိုင်ရန် အတွက် ထပ်မံ၍ 
ေလ့လာရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်ေသာ်လည်း အစိုးရအေနြဖင့် စတင် စဉ်းစားသင့်သည့် မူဝါဒဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များလည်း 
ရှိပါသည်။ စစ်တမ်း၏ ေလ့လာေတွရှိချက်များကို အေြခခံ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များ အေပ အစိုးရမှ မှတ်သား အေရးယူရန် 
အ ကံြပလိုပါသည်။ 

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

အလပ်သမားများသည် သတိ၏့လက်များကိ မ ကာခဏေဆးရသည်

လပ်ငန်းခွငတ်ွင ်တစ်ဦး င့တ်စ်ဦး နးီနးီကပ်ကပ်ေနထငိလ်ပ်ကငိြ်ခငး်မ ေ ာင် ကဥ်ြခငး်

အလပ်သမားများ င့ ်စားသံးသ/ေစျးဝယ်သများအား ကိယ်အပချိနတိ်ငး်ြခငး်

အလပ်သမားများသည် အလပ်လပ်ေနစဥ်တွင ်မျက် ာဖံးတပ်ထားရနလိ်သည်

အ ေဝးမအလပ်လပ်ြခငး်

အြခား
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 စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များစွာသည် ၎င်းတိုအား ေထာက်ပံ့ရန် စီစဉ်ထားေသာ အစိုးရ၏ မဝူါဒများှင့် အစီအစဉ်များကုိ 
သတိမထားမိကပါ။ အကျံးဝင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအားလံုး သတိထားမိေစရန် အစိုးရအေနြဖင့် ဤမူဝါဒများကုိ 
ထုတ်ြပန်ေကာ်ြငာ ရာတွင် ပုိမိုအားထုတ်သင့်သည်။ တံုြပန်မ/အေထာက်အပံ့ အစီအစဉ်များ (သုိ) မူဝါဒများကုိ 
ရယူသုံးစွဲြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အလွန်အမင်း ပေ်ထွးြခင်း မရှိေစရန် အစိုးရအေနြဖင့် ေသချာစွာ 
ြပလုပ်သင့်သည်။ ထိုနညး်တူစွာ ေရှတန်းအစိုးရ အရာရှိများသည် ၎င်းမူဝါဒများှင့် အစီအစဉ်များကုိ 
ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိစွာ ကျင့်သုံးိုင်ရန်အတွက် သင့်ေလျာ်ပီးရှင်းလင်းေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချိုင်သည့် အာဏာ ေပးထားကာ 
မူဝါဒများှင့် အစီအစဉ်များကို ေကာင်းစွာန းလည်ထားသင့်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် တိုက်ိုက်ဆက်ဆံေသာ 
အစိုးရအရာရှိများသည် မူဝါဒများှင့် ေထာက်ပ့ံမအစီအစဉ်များှင့် ပတ်သက်၍ လုံေလာက်စွာ န းလည်မမရှိပါက 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ဤမူဝါဒများမှ အကျိးအြမတ်မရိုင်ရှိိုင်သည့် အတွက် ဆံုးံးိုင်ပါသည်။ 

 ရလဒ်များအရ အစိုးရ၏ ကျပ်ေငွဘီလီယံ ၁၀၀ ကနဦးအေရးေပေချးေငွ အစီအစဉ်သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
လိုအပ်ချက်များအတွက် အလွန်ေသးငယ်ပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် အနည်းငယ်မသာ ေရာက်ရှိခဲ့သည်ဟု 
ေဖာ်ြပသည်။ သုိေသာ်မှန်ကန်ေသာ ဦးတညခ်ျက်အေနြဖင့် COVID-19 ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး 
သက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရး အစီအစဉ်တင်ွ အစိုးရအေနြဖင့် ရန်ပံုေငွပမာဏတိုးရန် စီစဉ်ထားေကာင်း 
ေကာ်ြငာထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 COVID-19 ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး သက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရး အစီအစဉ်တွင် အစိုးရအေနြဖင့် 
အြမင့်ဆံုးန်းမှ ၃ ရာခိုင်န်းအပါအဝင် အတိုးန်း ေလာ့ချရန် ကိးပမ်းမများ ပါဝင်ပါသည်။ သုိေသာ် စစ်တမ်း၏ 
ရလဒ်များအရ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ေချးေငွရင်းြမစ်တစ်ခုအေနြဖင့် အတုိးန်းြမင့်မားေသာ 
အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုမှီခိုလာကေကာင်း ေဖာ်ြပပါသည်။ ထိုေကာင့်ပင် အတုိးန်းေလာ့ချရန် အစိုးရ၏ 
တန်ြပန်ကိးပမ်းမ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထုိေကာင့် အစိုးရအေနြဖင့် COVID-19 ကို ေကျာ်လားိုင်မည့် လိုအပ်ေသာ စီးပွားေရး 
အရင်းအှီးများကို ြဖည့်ဆည်းရန် သင့်ေတာ်ေသာ ေချးေငွများကုိ အစိုးရှင့်ပုဂလိကဘဏ်များက မည်သုိ 
ကမ်းလှမ်းသည်ကုိ ေသချာေလ့လာသင့်သည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အများစုသည် ၎င်းတုိ၏ ေချးေငွများကို ြပန်ဆပ်ရန် စိုးရိမ်ေနကေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ မီရှင်များှင့် 
ေငွြပန်ဆပ်မည်အစီအစဉ်ကို မေဆွးေွးရေသးပါ။ အစိုးရအေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ဘဏ်များအား 
ေချးေငွအတိုးန်းှင့် ေငွေပးေချမ အစီအစဉ်များကို ြပန်လည်သတ်မှတ ် သေဘာတူညီမရယူိုင်ရန် တက်ကွစွာ 
အားေပးသင့်သည်။ ဤအချက်သည် အကျပ်အတည်း ကာလအတွင်း ေဒဝါလီခံြခင်းှင့် ေကွးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်မများကုိ 
ေလာ့ချိုင်ြခင်းေကာင့် ၎င်းသည် ဘဏ်များှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို အကျိးရှိေစိုင်သည။် ထိုကဲ့သုိေသာ 
အစီအစဉ်များကို ကံဆခဲ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအများစုသည် ၎င်းတို၏ မီရှင်ှင့် သေဘာတူညီမ ရရှိခဲ့ပံုရသည်။ 

 ေတွရှိချက်များအရ အလုပ်ြပတ်သွားေသာ အလုပ်သမားအများစုသည ် လစာနည်းပါးဖွယ်ရှိေသာ လစာန်းထားများှင့် 
ဝင်ေငွမရသည့ ် အေြခအေနများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် နည်းလမ်းနည်းပါးေသာ သူများြဖစ်ပါသည်။ 
အလုပ်အကိုင်အေပသက်ေရာက်မသည် မတူညီေသာ လုပ်ငန်းကအလိုက် ကဲွြပားေနပံုရသည်။ ယခုအချန်ိအထိ 
အလုပ်များဆံုးံးခဲ့ရေသာာ ဝန်ထမ်းအေရအတွက်ှင့် ပတ်သက်သည့် စစ်တမ်း၏ ေတွရှိချက်များအရ အစိုးရအေနြဖင့် 
အလုပ်များဆံုးံးခဲ့ရေသာ ဝန်ထမ်းများအား ပ့ံပိုးရန် COVID-19 ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး 
သက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရး အစီအစဉ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် လံုေလာက်မ ရှိမရှိ 
သုိမဟုတ ် အဆိုပါ ဝန်ထမ်းများကို ဦးတည်ထားေသာ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ တံုြပန်မနည်းလမ်းများ ရှိ/မရှိ 
ြပန်လည်စဉ်းစားရန် လိုအပ်ေကာင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ 

 COVID-19 အတွင်း စီးပွားေရးှင့် စီးပွားေရးအေြခအေနသည် ကမာ့ကပ်ပျံှံလာသည်ှင့်အမ အေြခအေနများ 
လင်ြမန်စွာေြပာင်းလဲသွားသည်။ ကျန်းမာေရးေထာင့်မှ ြဖစ်ိုင်လင် လပ်ရှားမ ကန်သတ်ချက်များေလာ့ချြခင်းှင့် 
COVID-19 ကို တုိက်ဖျက်ရန် အြခားေဆာင်ရက်ချက်များသည် စီးပွားေရး အေြခအေနများကုိ တိုးတက် ေကာင်းမွန်ေစ 
သင့်သည်။ သိုေသာ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ပီးခဲ့သည့် ဆံုးံးပျက်စီးမများမှ အြပည့်အဝ ြပန်လညန် လန်ထူရန်ှင့် 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပီး ေန က်၌ပင် သူတို၏ ရှင်သန်ရပ်တည်မမှာ အခက်အခဲ ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ အစိုးရအေနြဖင့် 
၎င်းအေြခအေနများကို အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်သင့်သည်။ စီးပွားေရး နလံထူလာပီးေန က် ေြပာင်းလဲသွားသည့် 
အေြခအေနများအား သိရှိိုင်ရန် အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းမှ COVID-19 စစ်တမ်းများ ထပ်မံ၍ ြပလုပ်သွားမည် ြဖစ်ပီး ယခုကဲ့သုိ 
စစ်တမ်းသတင်းအချက်အလက် များြဖင့် အစိုးရကို ပံ့ပိုးေပးသွားမည် ြဖစ်သည်။  
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ေန က်ဆက်တွဲ  ၁ - သုေတသနနညး်န  

 
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀စစ်တမ်းကို ၂၀၁၉ ိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်ေနမှ ၂၀၂၀ ေဖ ေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနအထိ 
ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင် တစ်ိုင်ငံလံုးရှိ တုိင်းှင့်ြပည်နယ်များရှိ ကျဘမ်းေရးချယ်ထားေသာ မိနယ ် ၈၉ မိနယ်တွင် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၅,၆၀၅ခုကို စစတ်မ်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းေပါင်း ၅,၆၀၅ ခုအနက် ၄,၄၀၅ ခမုာှ 
ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖွဲ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှတ်ပံုတင်ြခင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းကို အသုံးြပ၍ ေရးချယ်ထားပါသည်။ 
(see MOPF and UNESCAP 2019) ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖွဲမှေရးချယ်ထားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် အနည်းဆံုး 
အလုပ်သမား ၄ ဦးရှိရမည်ြဖစ်ပီး တစ်ဦးမှာလခစားလုပ်သားြဖစ်ရန် လိုအပ်သည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း 
စစ်တမ်းတွင် အေြခခံစီးပာွးေရးကြဖစ်ေသာ စိုက်ပျိးေရး၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ သတတူးေဖာ်ေရးှင့် သစ်ေတာလုပ်ငန်းများ 
ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။ ကျန်ရှိေသာ လုပ်ငန်းေပါင်း ၁,၂၀၀ ေကျာ်ကို ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ပထမအကိမ်စစ်တမ်းတွင် 
ေမးြမန်းခဲ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ကျဘမ်း ေရးချယ်ထားပါသည်။ စုစုေပါင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၅,၆၀၅ ခုကို ကိုဗစ်-၁၉ 
ကူးစက်ကပ်ေရာဂါစစ်တမ်းအတွက် နမူန  မူေဘာင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါမတုိင်မီ ြမန်မာ့စီးပွားေရး 
ဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀ စစတ်မး်သည် ေမးခွန်းများစွာအတွက် အေြခခံြဖစ်ပီး ေမးခွန်းအချိကုိ ယခုစစ်တမ်းတွင် ြပန်လည် 
ထည့်သွင်း ေမးြမနး်ထားပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် စစ်တမ်းှစ်ခုမှ ရရှိလာေသာအချက်အလက်များ၏ ဆက်ွယ်မကုိ 
ကည့်ိုင်ရန် ြဖစ်သည်။ 
 

ကျပန်းေရးချယ်ြခင်း 

 
ယခုစစ်တမ်းအတွက် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀ နမူန မူေဘာင်မှ ကျပန်းေရးချယ်ထားေသာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၇၅၀ကို ေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတခုချင်းစီ၏ မန်ေနဂျာ (သုိ) ပိုင်ရှင်ကို ေမးြမန်းခဲ့သည်။ 
ေမးြမန်းခံရသူများသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်းစစ်တမ်းတွင်လည်း ပါဝင်ဖူးသူများြဖစ်သည်။ ေမးြမန်းမတွင် 
ေအာင်ြမင်မ ၅၃ရာခိုင်န်းရှိပီး ဆိုလိုရင်းမှာ ေမာ်မှန်းထားေသာ ေမးြမန်းမ ၇၅၀ ရရှိရန်  ဖုန်းေခဆိုဆက်သွယ်မေပါင်း ၁,၄၁၂ 
ခုြပလုပ်ရပါသည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀ှင့်မတူညီသည့်အချက်မှာ ြပည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးှင့် မိနယ်များ 
အတွက် ကိုယ်စားြပနမူန ေရးချယ်ရန် မလိုအပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ သုိေသာ် မတူညီေသာ ြဖစ်တန်ရာ ေရးချယ်မအတွက် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို အုပ်စုှစ်စုပိုင်းြခားခဲ့ပါသည်။ ပထမအုပ်စုမှာ ဦးစားေပးေရးချယ် ခံရေသာအုပ်စုြဖစ်ပီး နမူန အားလံုး၏ 
၆၀ရာခိုင်န်းကို ကိုယ်စားြပရန် ပို၍ေရးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ၄၀ ရာခိုင်န်းကို ကျန်ေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထဲမှ ေရးချယ်ခဲ့ပါသည်။ 
ပထမဦးစားေပးအုပ်စုကို ပိုမိုေရးချယ်ရြခင်းမှာ အချိေသာ လုပ်ငန်း- ဥပမာအားြဖင့် အထည်အလိပ်၊ အစားအေသာက်ှင့် 
အေဖျာ်ယမကာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများသည် COVID-19ကို ြခားန းစွာတံုြပန် အကျိးသက်ေရာက်ခဲ့ပီး စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
အရယ်အစားအရ နမူန မူေဘာင်တွင် သင့်တင့်စွာ ကိုယ်စားြပိုင်ရန် ြဖစ်သည။်  နမူန မူေဘာင်အရယ်အစား ၅,၆၀၅ ခကုို 
ေအာက်ပါ အတုိင်းအုပ်စုှစ်စုခွဲြခားခဲ့ပါသည်။  

 ဦးစားေပးေရးချယ်ေသာအခန်းက (နမူန မူေဘာင်၏၆၀ ရာခိုင်န်း, လုပ်ငန်းေပါင်း ၄၅၀)တွင် 

ေဖာ်ြပပါစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ 

o ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်း - အစားအစာှင့်အေဖျာ်ယမကာများ (n = ၅၄၂) 

o ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်း - အထည်အလိပ်၊အဝတ်အထည်ှင့်သားေရ (n = ၈၇) 

o ဟုိတယ်(သို)တည်းခိုခန်း  (n = ၁၈၉) 

o အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း (n = 967) 

o အနည်းဆံုးဝန်ထမ်း၂၀ရှိေသာအြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (n = 303) 

o MBEI ပထမှင့်ဒုတိယအကိမ်တွင်ပါဝင်ေသာဝန်ထမ်း (၂၀) ထက်မနည်းေသာအြခားစီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ (n = 

592) 

 အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (နမူန မူေဘာင်၏ ၄၀ ရာခိုင်န်း, လုပ်ငန်းေပါင်း ၃၀၀) 



 

 

ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလံုး၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေကာက်ချက်ချရန် ေြဖဆိုမများကိုေြပာင်းြပန် ြဖစ်တန်ေြခ နည်းလမ်းြဖင့် 
အေလးချနိ် မခဲ့သည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀ တွင် ေရးချယ်ထားေသာ ြဖစ်တန်ေြခှင့် COVID-19 
ကမာ့ကပ်ေရာဂါစစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ေသာအုပ်စုှစ်စုအတွက် ညိိင်းချက်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း 
၂၀၂၀၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၁,၂၀၀မှ ဆွဲထုတ်ေရးချယ် ထားေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ှင့် ကျန်ရှိေသာ နမူန မူေဘာင်မှ 
စီးပွား ေရးလုပ်ငန်းများသည် အေလးချနိ် တူညီကသည်။ ဤကဲ့သုိကိစရပ်သည် ေသးငယ်ေသာ ဘက်လိုက်မကိုြဖစ်ေစေသာ်လည်း 
လက်ခံိုင်ဖယွ ် ြဖစ်သည်။  အြခားတစ်နည်းြဖင့် ေဖာ်ြပရလင် ယခုအစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်ေသာ ရလဒ်များသည် 
အေလးချနိ်ချနိ်ထားပီးြဖစ်သည်။ ရလဒ်များသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းရှိ အနညး်ဆံုး 
အလုပ်သမား ၄ ဥးီရှိပီး တစ်ဦးမှာ လခစား လုပ်သား ြဖစ်ေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအားလံုးေပရှိ သက်ေရာက်မ 
ခန်မှန်းေြခြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပံုတင်ြခင်း ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းတွင် မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ 
ရန်ကုန် မေလးှင့် ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတိုမ ှ တရားဝင်လိုင်စင်ချေပးထားေသာ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများပါဝင်သင့်သည်။ ထိုြပင် စစ်တမ်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ စက်မကီးကပ် 
ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ အေသးစားှင့် အလတစ်ားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပံုတင်ကဒ်ရရှိထားေသာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပံုတင်ြခင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းတွင် တစ်ိုင်ငံလံုးရှိ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၂၂၇,၉၀၃ခု ပါဝင်သည်။ ြမန်မာ့ စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀ ကို အေြခြပ၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
၆၁ရာခိုင်န်း (ခန်မှန်းေြခ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၁၃၉,၀၀၀)သည် လုပ်သားခန်ထားေရးစံသတ်မှတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီသည်။ 
ထိုေကာင့် ရရှိေသာ နမူန သည်ထုိစီးပွားေရး လုပ်ငန်း ၁၃၉,၀၀၀ကို ကုိယ်စားြပိုင်သည်။ 
 

ေမးခွန်းလာ 

 
ယခုစစ်တမ်းတွင်အသုံးြပထားေသာေမးခွန်းလာကို ေန က်ဆက်တဲွ ၂ တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ Q code အမှတ်အသား 
ြပထားေသာ ေမးခွန်းများသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း ၂၀၂၀စစ်တမ်းမှ ရယူထားြခင်းြဖစ်ပီး C code အမှတ်အသား 
ြပထားေသာေမးခွန်းများမှာ အသစ်ြဖစ်သည်။ စစ်တမ်းကို တယ်လီဖုန်းြဖင့်ေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူသူ 
တစ်ေယာက်သည် စီပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုကုိ ဖုန်းေခဆုိမရခဲ့လင် ထိုစီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို စာရင်းမှမထုတ်ပယ်မီ ေန က်ထပ် ၄ 
ကိမ် ထပ်မံကိးစားကည့်ရန် လိုအပ်သည်။ တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျးကို ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလ ၂၈ ရက်မှ ေမလ ၁၀ ရက်အတွင်း 
လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။  
 

ဘက်လိုက်မ အလားအလာ 

 
စစ်တမ်းကိုြပင်ဆင်ခဲ့ချနိ်တွင် အကီးမားဆံုး အေလးထားရသည့်ကိစရပ်မှာ ပိတ်ထားသည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များမေြဖဆိုုိင်လင် 
ြဖစ်လာိုင်သည့် ဘက်လိုက်မအလားအလာြဖစ်သည်။ မေြဖဆုိရသည့်အေကာင်းအရင်းမှာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ 
ပိတ်ထားရသြဖင့် (သို) အြခားအေကာင်းများေကာင့် ဆိုသည်ကိုသိရှိိုင်ရန် ခက်ခဲသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူမကာလအတွင်း 
၎င်းသည ် ေမာ်လင့်ထားသည်ထက် ပို၍လွယ်ကူခဲ့သည်။ ဖုနး်ေခဆုိမ ၁,၄၁၂ ခုတွင် ၈ ရာခိုင်န်း (လုပ်ငန်း ၁၁၀ ခု)ေသာ 
လုပ်ငန်းများသည် စက်ပိတ်ထားကပီး ၆ ရာခိုင်န်း (လုပ်ငန်း ၈၈ခု)မှာ ဖုန်းမကိုင်ကပါ။ ယခုအစီရင်ခံစာတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ 
ရလဒ်များှင့် ကိန်းဂဏန်းများသည် ေအာင်ြမင်ေသာ ဖုန်းေခဆိုမ အကိမ် ၇၅၀ ကိုသာထည့်သွင်းစဥ်းစားထားပီး 
ဘက်လုိက်မအလားအလာကို ြပင်ဆင်ထားြခင်းမရှိပါ။ ဆိုလုိသည်မှာ ရလဒ်များသည် အမှန်တကယ် ြဖစ်ပျက်ေနသည်ထက် 
အေကာင်းြမင်ေသာပံုစံတစ်ခုကုိ ပို၍ြပသသည်။ ဥပမာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်သာ ပိတ်ထားရသည်ဟု ယူဆသြဖင့် 
အလုပ်သမားအနည်းငယ်သာ ေလာ့ချမရှိသည် ဟုယူဆထားသည်။ ေန က်ဆက်တွဲ ၅ တွင် ဘက်လိုက်မအလားအလာကုိ 
ြပင်ဆင်ခဲ့လင် ရရှိလာမည့် အဓိက ရလဒ်အချိ၏ ခန်မှန်းတကွ်ချက်မကို ြပထားသည်။  
အြခားဘက်လိုက်ိုင်ေြခရှိေသာအေြခအေနတစ်ရပ်မှာ စစ်တမ်းကို မဟာသကန် ပိတ်ရက်အပီး အချန်ိတိုအတွင်းတွင် 
ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ပံုမှန်အားြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏လည်ပတ်မသည် အားလပ်ရက်အချနိ် ကာလတွင် 
အေြပာင်းအလဲရှိသည်။ ထုိသိုအကူးအေြပာင်းကာလြဖစ်သြဖင့် ရလဒ်များကိုခွဲထုတ်ေဖာ်ြပရန ် အခက်အခဲရှိသည်။ 
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်တွင် အစိုးရသည် တစ်ိုင်ငံလံုးအတွက်သကန်ကာလကို မိမိအိမ်တွင်သာေနထုိင်ရန် ဥပေဒထုတ်ထားသြဖင့် 
ပိတ်ရက်၏ ေန က်ဆက်တွဲ အေကာင်းအရာများကို ေဖာ်ြပရန်ခက်ခဲသည်။ 



 

 

သကန်အကူးအ ေြပာင်း ကာလသက်ေရာက်မများအြပင် အြခားေရရရှိမှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကဲ့သိုေသာ သက်ေရာက်မများလည်း 
ရှိသည်။ ေရရရှိမှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပံ့မသည်တစ်ှစ်ပတ်လံုးကွာြခားချက်ရှိပီး ထုိသက်ေရာက်မ များကို သီးြခား 
ခွဲထုတ်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။ 
 
  



MYANMAR BUSINESS ENVIRONMENT INDEX (MBEI) 

SURVEY OF COVID-19 IMPACT ON BUSINESSES 

Version 2.5 20200425 

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 

Good morning/afternoon. I am a researcher from the survey firm Nielsen MMRD, and we are working with The Asia 
Foundation, an international non-profit organization dedicated to support the development of Myanmar. We are funded by 
UK Aid through DaNa Facility. A few months ago, we interviewed your business as part of the Myanmar Business 
Environment Index survey. This time we would like to ask you to participate in a short telephone survey to discuss how 
the coronavirus (COVID-19) pandemic has affected your business. The aim of the survey is to produce detailed information 
to decision makers on how the Myanmar government or other actors can best use their resources to support businesses 
overcome the COVID-19 crisis. The survey will take about 15-20 minutes to complete. The more candid you are, the better 
our analysis will be and the more practical and realistic solutions can be designed to support businesses. 

Please be assured that all information you provided will be confidential and will be used only for research purposes. We 
will not present any specific information about a firm or an individual in the research but only the business issues 
impacting all the firms participating in the survey.  We hope that this will help you feel comfortable to answer the 
questions. 

Would you be willing to take part in the survey? 

မဂ်လာ မနကခ်င်း/ညေနခင်း ပါ ဗျ/ရင့်ှ။ ကနေ်တာ်/မ သည ်Nielsen MMRD စစတ်မး်ကမုဏမီှ သုေတသီတစ ်ေ◌ယာက ်
ြဖစပ်ါသည။်က်ုပတုိ်သည ်ြမနမ်ာိုင်ငံဖွံဖိးတုိးတကမ်ကို အေထာက်အကူြဖစေ်စရန ်လပုေ်ဆာင်ေနသည့် ိုင်ငံတစက်ာ 
အကျိးအြမတမ်ယူေသာ အဖွဲအစညး် ြဖစသ်ည့် အာရှေဖာင်ေဒးရှင်း င့်ှအတူ လကတဲွ်လပုေ်ဆာင်ေနပါသည။် က်ုပတုိ်အား  UK Aid မှ 
ရနပ်ံုေငွေထာကပ်ံ့ပးီ DaNa Facility မှ တစဆ်င့် ရရှိသည။်လနွခ်ဲ့ေသာ လအနညး်ငယ်က က်ုပတုိ်သည ်လူကးီမင်းတုိ၏ 
စးီပာွးေရးလပုင်နး်ကို ြမနမ်ာ့စးီပွားေရးဝနး်ကျင်နး်ကနိး်စစတ်မး်၏တစစ်တ်ိတစပ်ိုင်း အေနြဖင့် လေူတွေမးြမနး်ခဲ့ပးီ ြဖစပ်ါသည်။ 
ယခအုခါတွင် ကိုုိန�ဗိုင်းရပစ် ်  COVID 19 ေရာဂါကးူစကမ်သည် လူကးီမင်း၏စးီပာွးေရး အေပ 
မညသုိ်အကျိးသကေ်ရာကေ်ကာင်းေဆးွေးွရန ်တုိေတာင်းေသာ တယ်လဖီနုး် စစတ်မး်တွင် ပါဝင်ေပးပါရန်  က်ုပတုိ် 
ေတာင်းဆိုချင်ပါသည။်စစတ်မး်ရညရ်�ယ်ချကမ်ာှ COVID 19 အကျပအ်တညး်ကို ေကျာ်လားိုင်ရန ်စးီပာွးေရး လပုင်နး်များအား 
ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ (သုိမဟုတ်) အြခားေသာ ေဆာင်ရ�က်သူများက ၄င်းတုိ အရင်းအြမစမ်ျားကို မညသုိ်အသုံးြပိုင်မညက်ို 
ဆံုးြဖတ်ချကခ်ျသူများအား အေသးစတ်ိသတင်းအချကအ်လက်များ ေပးိုင်ရနြ်ဖစသ်ည။် စစတ်မး်ေကာကယူ်မသည် ၁၀ - ၁၅ မိနစ ်
ခန်ကာမည ်ြဖစပ်ါသည။် သင်ပိုမိုပင့်ွလင်းေလေလ က်ုပတုိ်၏ ဆနး်စစေ်လလ့ာမ ပိုမိုေကာင်းေလေလြဖစ်ပးီ စးီပာွးေရးလပု်ငနး်များကို 
အေထာက်အကြူပရန ်ပိုမိုလက်ေတွကျပးီ လကေ်တွဆနေ်သာ ဒီဇုိင်းေရးဆွဲိုင်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

လူကးီမင်းေြဖကားေပးတ့ဲ သတင်းအချကအ်လကအ်ားလံုးက အြပင်ကိုေပါက်ကားေစြခင်းမရှိဘဲ လိဝကှ ်ထားရှိမှာ ြဖစ်ပးီေတာ့ 
သုေတသနရညရ်�ယ်ချက်အတွကသ်ာလင် အသုံးြပမာှြဖစတ့ဲ်အတွက ်ေကျးဇူးြပ၍ စတ်ိချလကခ်ျထားပါ။ သုေတသနမာှ ပါဝင်တ့ဲ 

နောက်ဆက်တွဲ -၂ စစ်တမ်းမေးခနွ်းလွှာ
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အဖွဲအစညး်တစခ် ုသုိမဟုတ် လူပဂုိလတ်စစ်ံုတစ်ေယာကရ်ဲမည်သည့် အေသးစတ်ိသတင်းအချကအ်လကက်ိုမ ှေဖာ်ထတ်ုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။  
စစတ်မး်မာှ ပါဝင်ထားတ့ဲ အဖွဲအစညး်အားလံုးကို အကျိးသကေ်ရာကေ်နတ့ဲ စးီပာွးေရးြပဿန�များကိုသာလင် 
တင်ဆက်သွားမှာြဖစပ်ါတယ်။ အခလုိုရင်ှးြပလိုကြ်ခင်းအားြဖင့်  လူကးီမင်းအေနနဲ ေမးခနွး်ေတွကို ေြဖကားေပးဖို သကေ်သာင့်သကသ်ာ 
ရှိလမိ့်မယ်လို ကနေ်တာ် /ကနမ်တုိ ေမာ်လင့်ပါတယ်။ 
 
သင့်အေနြဖင့် စစတ်မး်ေကာက်ယူရာတွင် ပါဝင်ရန်/ေြဖဆိုရန ်သင်စတ်ိပါ၀င်စား◌ါ ပါသလား? 
 
 
 

 
Q19 What is your firm owner’s 

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

1 Male အမျိးသား Retrieve from MBEI Round 2 results 
2 Female အမျိးသမးီ Retrieve from MBEI Round 2 results 
3 My firm belongs to many 

members/shareholders 
ကပု၏်လပုင်နး်သည် 
အဖွဲဝင်များ/ရယ်ှယာပိုင်ရင်ှများ 
ပါ၀င်ပါသည် 

Retrieve from MBEI Round 2 results 

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

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

% Retrieve from MBEI Round 2 
results 

 
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 စးီပာွးေရးလပုင်နး်အဆာကအ်အုံအများစမုာှ  

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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limited customers only (such as working from 
home only) 

ပတ်ိထားပးီအကန်အသတ်ြဖင့်သာ ရှိေသာ 
ေဖာက်သညမ်ျားအား ေရာင်းချြခင်းြပပးီ သည။် 
(ေနအိမမ် ှအလပုလ်ပု်သည)် 

4 Completely closed  လံုးဝ ပတ်ိထားသည။်  
 How many days ago did you first reduce your 

operations because of COVID-19? (SA) [ask only 
those you answered 2 or 3 in C11]  

COVID-19 ေကာင့် လနွခ်ဲ့   ေသာ ဘယ်ရှကခ်န် 
.ကစ၍ လပုင်နး်များကိုစတင် ေလျာ့ချခဲ့ပါသလဲ 
SA) (C11 တွင် 2-3 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 

 

C11_
1a 

Days  ေနရကမ်ျား   

 How many days has your business been closed? 
(SA) [ask only those you answered 4 in C11]  

 လပုင်နး်ရပဆ်ိုင်းခဲ့ရသညမ်ာှ ရက ်ေပါင်း 
မည်မကာပါပလီ။ဲ (SA) (C11 တွင် 4 
ေြ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 2-4 in C11] 

မညသ်ည့်အချနိတွ်င် ပံုမနှလ်ည်ပတ်မ 
ြပနလ်ညစ်တင်ိုင်လမိ့်မည်ဟု သင် ထင်ပါသလဲ? 
(SA) (C11 တွင် 2-4 ေြ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  
6 The business has been closed permanently [skip 

remaining questions except C11_3 Q46, Q50, Q56, 
Q111, C73, Q130, and C91] 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်ကို အပးီသတ် ပတ်ိထားသည။် 
(ေမးခနွး် C11_3, Q ၄၆၊Q ၅၀၊Q ၅၆၊Q ၁၁၁၊ C၇၃ ၊Q 
၁၃၀ င့်ှ  C ၉၁ မလှွဲ၍ ကျနေ်မးခနွး်များ ကို 
ေကျာ်သွားပါ။) 

 

-999 Don’t know မသိပါ။  
C11_
3 

What are the reason for not working as usual? 
(MA) [ask only those you answered 2-4 in C11] 

ပံုမနှအ်တုိင်း လပု်ငနး်မလညပ်တ်ရသည့် အဓကိ 
အေကာင်းအရင်းကား အဘယ်နညး်? (MA) (C11 
တွင် 2-4 ေြ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 ်အလပုသုိ်လာရန ်
ြငင်းဆနေ်နကသည။် 
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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  
 
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  
2 Restrictions on movement between townships in 

Myanmar 
ြမနမ်ာိုင်ငံ မိနယ်တခုင့်ှတခုင့်ှ တခ ု
သွားလာမအေပကန်သတမ် 

 

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

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

COVID 19 ကးူစကေ်ရာဂါေကာင့် သင့် ထတ်ုကနု်သစမ်ျားကို 
စတင်ထတ်ုလပုေ်ရာင်းချိုင်ခဲ့ပါသလား? 

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

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

ထတ်ုလပုေ်ရာင်းချခဲ့ပါက 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 အကပအ်တည့်း ေ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) 
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C01_2_1  
 

C1 BUSINESS PERFORMANCE 
 
C12 How has the COVID-19 pandemic affected the sales of 

your business? (SA) 
COVID-19  ေရာဂါကးူစက်ေရာဂါသည ်သင့်စးီပွားေရး၏ 
ေရာင်းအားကို  မညသ်ည့် အကျိးသကေ်ရာကမ် 
ရှိခဲ့သနညး်။ (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  
 
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 ေကာင့် သင့်စးီပွားေရး ဆကလ်ကရ်င်ှသနရ်နမ်ကို 
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COVID-19 threatening the survival of your 
business?  

အဟန်အတား အေ�ှင့်အယှကြ်ဖစေ်စပးီ 
ေငွလညပ်တ်စးီဆင်းမြပဿန�ကို ရင်ဆိုင်ရိုင်မည်ဟု 
သင်ေမာ်လင့်ပါသလား? 

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

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

 

1 Record: date and month  ……………….. ေ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 September? [ask only those who 
answered September 30th or earlier in C15_1] 

စကတ်င်ဘာလကနုအ်ထိ ဆက်လကရ်င်ှသန်ိုင်ရန ်
လိုအပလ်မိ့်မည်ဟု သင်ထင်ြမင်ေသာ အနညး်ဆံုး 
ထပေ်ဆာင်းေငွပမာဏ က ဘယ်ေလာကလ်ဲ? (C15_1 တွင် ၁ -၃  
ေြဖဆိုေသာ သူများကိုသာ ေမးရန)် 

 Kyats ကျပ်  
 

C3 LAND ISSUES AND BUSINESS PREMISES 
 
C31 How has the landlord of your main business premises 

reacted to COVID-19? (MA) 
သင့် စးီပာွးေရး အဓကိ အေဆာကအ်အုံ၏ ေြမရင်ှသည် 
COVID-19 ကို မညသုိ် တုန်ြပနခ်ဲ့သနညး်? (MA) 

1 My landlord has increased the rent ကနေ်တာ့် ေြမရှင်က ငှားရမး်ခ တုိးလိုကသ်ည။်  
2 My landlord has decreased the rent ကနေ်တာ့် ေြမရှင်က ငှားရမး်ခ 

ေလျာ့လိုက်သည။် 
 

3 My landlord has given me more time to pay rent ကနေ်တာ့် ေြမရှင်က ငှားရမး်ခေပးဖို 
အချနိပ်ိုေပးသည။် 

 

4 My landlord has granted me some time free of rent ကနေ်တာ့် ေြမရှင်က ငှားခမယူသည့် အချနိ ်
အနညး်ငယ် ေပးသည်  

 

5 My landlord has reacted in other ways  
ေြမရင်ှကအြခားနညး်တခခုြုဖင်.တုံြပနသ်ည။် 

 

6 There has been no change in my agreement with the 
landlord 

ကနေ်တာင့်ှေြမရင်ှအကား သ  
ေဘာတူညမီမေြပာင်းလပဲါ။ 

 

-777 I own my main premises (no landlord) အဓကိ အေဆာက်အအုံကို 
ကျေတာ်ပိုင်သည။်(ေြမရှင် မရှိပါ) 

 

C31_1 Did you request your landlord for special 
dispensation [only ask those who responded 1 to 5 in 
C31] 

သင့်အေနြဖင့် သင့် အိမရ်င်ှအား  
သကသ်ာကင်းလတ်ွခင့်ွ ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသလား? 
(C31 တွင် ၁ မ ှ၅ ထိ 
ေြဖဆိုသူများသာလင်ေမးပါ) 

 

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည ်  
0 No မရှိခဲ့ပါ  

C4 INFRASTRUCTURE 
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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_3 Telephone တယ်လဖီနုး်ဆက်သွယ်မ  
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  
T_Q46_4 Electricity လပစ်စဓ်ါတ်အား  
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  
T_Q46_5 Water ေရ  
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  
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  
 
Q50 In the last 30 days, how many hours of 

power outage did you undergo?  (SA) 
ပးီခဲ့သည့်ရကေ်ပါင်း (၃၀) အတွင်း◌လ်ပစ်စမ်းီ ြပတ်ေတာကမ် န�ရေီပါင်း 
မညမ်  သင် �ကံေတွခဲ့ရပါသလဲ။  (SA) 

 Hours န�ရ ီ  
-777 Do not have electricity လပစ်စမ်းီမရှိပါ  
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Q56 In the last 30 days, how many hours was 

your primary means of telephone 
communication and other 
telecommunication services (e.g. fax and 
internet) out of service? (SA) 

ပးီခဲ့သည့်ရကေ်ပါင်း (၃၀) အတွင်း သင်အဓကိအသုံးြပေသာ 
တယ်လဖီနုး်ဆက်သွယ်ေရးင့်ှအြခားဆကသွ်ယ်ေရးဝနေ်ဆာင်မများ 
(ဥပမာ-ဖကစ််င့်ှအင်တာနက်) ဆကသွ်ယ်မြပတ်ေတာကြ်ခင်း 
ဘယ်စှန်�ရြီဖစပ်ာွးခဲ့ပါသလ။ဲ 
 

 Hours န�ရ ီ  
-777 Not Applicable ထိုကဲ့သုိ မရှိပါ  
 

C5 EMPLOYEES 
 
Q57 What is the total employment size of 

your firm today? 
- သင်၏ လပု်ငနး်တွင် လကရ်ှိခန်အပထ်ားသည့် အချနိြ်ပည့်/ အချနိပ်ိုင်း ဝနထ်မး် 
မညမ် ရှိသနညး်?  
(SA per Row) (Simple Open Ended) 

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? 

 

 
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. 

COVIC-19 ေကာင့် ယခုအထ၀ိန်ထမး်မညမ်ျအားေလာ့ ချလိုက ်
ပါပလီဲ။ (လံုးဝ ထတ်ုပယ် အန�းေပးလိုကရ်ေသာ ဝနထ်မး်များှင့် 
လစာမဲ့ ခင့်ွေပးလိုကရ်ေသာ ဝန်ထမး်များကို ထည့်သွင်းပးီ 
မညသ်ည့်ပံုစံင့်ှမဆို လစာရရှိေနေသာ ဝနထ်မး်များ 
ထည့်မတွကရ်) 

C51_1 Manual rank-and-file employees အေြခခံလပုသ်ားများ  
C51_2 Technicians နညး်ပညာရင်ှများ  
C51_3 Accountants စာရင်းကိုင်  
C51_4 Supervisors ကးီကပသူ်များ  
C51_5 Managers မနေ်နဂျာများ  
 
C52 Are you considering laying off more workers within 

the next two months? Include permanently laid of 
သင်သည ်လာမည့်စှလ်အတွင်းအလပု်သမားေလာ့ချရန ်
အစအီစဥ်ရှိပါသလား (လံုးဝ ထုတ်ပယ် အန�းေပးလိုကရ်ေသာ 
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workers and unpaid leave. Exclude employees still 
receiving a salary of any kind. (SA) 

ဝနထ်မး်များင့်ှ လစာမဲ့ ခင့်ွေပးလိုကရ်ေသာ ဝနထ်မး်များကို 
ထည့်သွင်းပးီ မညသ်ည့်ပံုစံင့်ှမဆို လစာရရှိေနေသာ 
ဝနထ်မး်များ ထည့်မတွကရ်) (SA) 

1 No  မရှိပါ  
2 Yes, about one quarter of my current workforce ရှိပါသည ်

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 ်(အမညက်ိုေဖာ်ြပပါ)  
3 Private microfinance ပဂုလကိအေသးစားေငွေချးလပု်ငနး်  
4 Government အစိုးရ (ဘဏမ်ဟုတ်ေသာအစိုးရ အဖွဲအစညး်များ) (ေဖာ်ြပပါ)  
5 Informal money lender ေငွတုိးေပး သူ  
6 Friends and family မတ်ိ ေဆွင်ှမိသားစမုျား  
7 Licenced pawn shop လိုင်စင်ရအေပါင်ဆိုင်  
 The loan term is: (simple open 

ended) 
ေငွေချးငှားကာလမှာ  

Q110.2 Month(s)   လ  
 What is the interest rate? တစ်စှစ်ာ အတုိးနး် မညမ်နညး်။ တစ်စှလ်င်  
Q110.4 %/year %  
 
C61 Do you have any concerns about 

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

သင်သည ်ေချးေငွအတွက ်ေငွရင်းင့်ှ အတုိး ြပနဆ်ပရ်နစ်ိုးရမိပ်ပူနမ်ရှိပါသလား 
(SA) 
(Q109 တွင် 1 ေြဖကားသူများကိုသာ  ေမးပါ) 
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for Q109] 
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  
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 ေချးေငွေလာက်ထားပးီ ထတ်ုြပနခ်ျကက်ိုေစာင့်ေနသည်  
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the result 
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 30 September 
2020 

စကတ်င်ဘာလမကနုမ် ီေ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_5 Have you benefited from any other 

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

အစိုးရမ ှစးီပာွးေရးလပုင်နး်များသုိေထာကပ်ံ့ေသာ 
အြခားအကျိးခစံားခွင့်များရရှိခဲ့ပါသလား 

 

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 ြပညေ်ထာင်စအုစိုးရ၏ 
ကိုင်တွယ်လပုေ်ဆာင်ချကမ်ျားအေပေကျနပပ်ါသလား။  

1 Yes ေကျနပမ်ရှိပါသည။်   
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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? 

COVIC-19 ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါအား 
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? 

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

 

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

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  

 

C9 OTHER ISSUES 
 
C91 Do you have any other issues related to COVID- သင့်တွင် COVID-19 င့်ှပတ်သက၍် အြခားေြပာလိုသညမ်ျား 
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19 that you would like to mention? ရှိပါသလား 
  

 
C92 Would you be willing to participate in a follow-up 

survey on COVID-19 in a few months’ time? The 
survey would be similar to this one. 

သင်သည ်လအနညး်ငယ်အတွင်းထပမ်ြံပလပုမ်ည့် COVID-19 
ေန�ကဆ်ကတဲွ်စစတ်မး်တွင် ပါဝင်လိုပါသလား (စစတ်မး်ေမးခနွး် 
သည ်ယခေုမးခနွး်လာင့်ှအတူတူြဖစသ်ည)် 

1 Yes ပါဝင်လိုပါသည်  
0 No မပါဝင်လိုပါ  

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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Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

C11 What best describes your business at the moment? 

သင့်လုပ်ငန်း လည်ပတမ် အေြခအေနကို ယခုအချန်ိတွင် 

မည်သည့် အရာက အေကာင်းဆံုးေဖာ်ြပသနည်း?

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 Working as usual ပံုမှန်အတိုင်း လည်ပါတ်ေနသည် 1 24.3% 24.3%

2

Running with reduced operations but open to customers 

(such as take-away food only)

လုပ်ငန်းလည်ပတမ်ကို ေလျာ့ချလုပ်ေဆာင်ေနသည် သုိေသာ် 

ေဖာက်သည်များအတွက်သာ ဖွင့်သည် (အစားအစာ ပါဆယ် 

ဝယ်ယူသူများအတွက် သာလင်) 2 35.5% 59.9%

3

Business premises are mostly closed with sales to limited 

customers only (such as working from home only)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအဆာက်အအံုအများစုမှာ 

ပိတ်ထားပီးအကန်အသတ်ြဖင့်သာ ရှိေသာ ေဖာက်သည်များအား

 ေရာင်းချြခင်းြပပီး သည။် (ေနအိမ်မှ အလုပ်လုပ်သည်) 3 11.6% 71.4%

4 Completely closed လံုးဝ ပိတ်ထားသည်။ 4 28.6% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

C11_1a

How many days ago did you first reduce your operations 

because of COVID-19? (on April 28, 2020)

COVID-19 ေကာင့် လွန်ခဲ့  ေသာ ဘယ်ှရက်ခန် .ကစ၍ 

လုပ်ငန်းများကိုစတင် ေလျာ့ချခဲ့ပါသလဲ (ဧပီလ ၂၈ရက်၊ ၂၀၂၀)

Mean 

(သမတ်ကိန်း

တန်ဖိုး)

Days ေနရက်များ 26.2

C11_1b

How many days has your business been closed? (on April 

28, 2020)

လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခဲ့ရသည်မှာ ရက် ေပါင်း မည်မကာပါပီလဲ။ 

(ဧပီလ ၂၈ရက်၊ ၂၀၂၀)

Mean 

(သမတ်ကိန်း

တန်ဖိုး)

Days ေနရက်များ 28.3

C11_2

When do you think you will be able to resume normal 

operations?

မည်သည့်အချန်ိတွင် ပံုမှနလ်ည်ပတမ် 

ြပန်လည်စတင်ုိင်လိမ့်မညဟ်ု သင် ထင်ပါသလဲ?

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 Within a week တစ်ပတ်အတွင်း 1 3.5% 3.5%

2 After 1-3 weeks ၁ - ၃ ပတ် အပီး 2 19.8% 23.3%

3 After 1-2 months ၁ - ၂ လ အပီး 3 41.0% 64.3%

4 After 3-6 months ၃ - ၆ လ အပီး 4 27.0% 91.3%

5 After more than 6 months ၆ လ  အထက် အပီး 5 7.6% 98.9%

6 The business has been closed permanently စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို အပီးသတ် ပိတ်ထားသည်။ 6 1.1% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C11_3 What are the reason for not working as usual?

ပံုမှန်အတိုင်း လုပ်ငန်းမလည်ပတ်ရသည့် အဓိက 

အေကာင်းအရင်းကား အဘယ်နညး်?

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

A_C11_3_1 No customers due to COVID-19 COVID-19 ေကာင့် ေဖာက်သည်များ မရှိ  ေတာြခင်း

0 No မဟုတ်ပါ 0 30.8% 30.8%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 69.2% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_2 Shortage of supplies due to COVID-19 COVID-19 ေကာင့် ေထာက်ပံ့ေရး ပစည်းများရှားပါးြပတ်လပ်မ

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 54.8% 54.8%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 45.2% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_3

Insufficient cashflow to maintain current level of 

employment လက်ရှိအလုပ်သမားများကို ထိန်းသိမ်းရန် ေငွလံုေလာက်မ မရှိပါ

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative(

ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 56.8% 56.8%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 43.2% 100.0%

General (အေထေွထွက )
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Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_4

Insufficient cashflow to maintain current level of capital 

investment (e.g. for purchasing machinery or building 

business premises)

လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ံှမ အဆင့်ကို ထိနး်သိမ်းရန်အတွက် 

ေငွေကးလံုေလာက်မ မရှိြခင်း (ဥပမာ - စက်ပစည်းဝယ်ယူရန် 

သုိမဟုတ ်စီးပွားေရး အေဆာက်အအံု ေဆာက်လုပ်ရန် အတွက်)

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 52.8% 52.8%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 47.2% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_5

Authorities have ordered my business to close due to 

COVID-19

အာဏာပိုင်များက ကု်ပ်တို စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ကို COVID-19 

ေကာင့် ပိတ်သိမ်းရန် အမိန်ေပးခဲ့သည်။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 66.5% 66.5%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 33.5% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_6

I’m concerned about the safety of me and my employees 

due to COVID-19

COVID-19 ေကာင့် ကု်ပ်ှင့် က်ုပ်ဝန်ထမ်းများ လံု ခံမအတွက်

 စုိးရိမ်သည်။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 27.3% 27.3%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 72.7% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_7 Employees are refusing to come to work ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်သုိလာရန် ြငင်းဆန်ေနကသည်။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 79.1% 79.1%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 20.9% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_8_1Other COVID-19 related reasons

အြခားေသာ COVID-19  ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 

အေကာင်းြပချက်များ၊

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 95.6% 95.6%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 4.4% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C11_3_9_1Other reasons, not related to COVID-19

COVID-19  ှင့် မသက်ဆုိင်ေသာ 

အြခားေသာအေကာင်းြပချက်များ

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 97.9% 97.9%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 2.1% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

C13

Which restrictions on movement are currently causing 

major difficulties for your business? 

ကူးလူးဆက်ဆံမသွားလာြခင်းအေပ ကန်သတ်မှင့် 

ပါတ်သက်၍ မည်သည့် အချက်က သင့်စီးပွားေရးအတွက် အဓိက

 အခက်အခဲြဖစ်ေစသနည်း?

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

A_C13_1 Restrictions on international mobility ုိင်ငံတကာ ကူးလူးဆက်ဆံမအေပ ကန်သတ်မ

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

0 No မဟုတ်ပါ 0 93.0% 93.0%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 7.0% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C13_2

Restrictions on movement between townships in 

Myanmar

ြမန်မာိုင်ငံ မိနယ်တခုှင့်တခုှင့် တခု 

သွားလာမအေပကန်သတ်မ

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 19.9% 19.9%
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1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 80.1% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C13_3 Restrictions on movement within your township သင့် မိနယ်အတွင်း သွားလာမအေပ ကန်သတ်မ

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 32.3% 32.3%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 67.7% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

C02

Have you started producing or selling new products due 

to the COVID-19 pandemic?  

COVID 19 ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် သင့် ထုတက်ုန်သစ်များကို 

စတင်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချုိင်ခဲ့ပါသလား?

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 97.6% 97.6%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 2.4% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

C01

Has the main geographic market for your products 

changed because of COVID-19 crisis?

COVID-19 အကပ်အတည့်း ေကာင့် မိမိ၏အဓိကထုတ်ကုန် 

နယ်ေြမေဈးကွက်အေြပာင်းအလဲ ရှိပါသလား

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မဟုတ်ပါ 0 99.4% 99.4%

1 Yes ဟုတပ်ါသည် 1 0.6% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%
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Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

C12

How has the COVID-19 pandemic affected the sales of 

your business?

COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ေရာဂါသည် သင့်စီးပွားေရး၏ 

ေရာင်းအားကို  မည်သည့် အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိခဲ့သနညး်။ (SA)

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 Sales have increased ေရာင်းအားများတိုးလာခဲ့သည်။ 1 0.9% 0.0%

2 There has been no change in sales ေရာင်းအားများေြပာင်းလဲြခင်းမရှိပါ။ 2 7.3% 7.3%

3 Sales have decreased by about one tenth (5%-10%)
ေရာင်းအားများသည်ဆယ်ပံုတစ်ပံုခန်အထိကျသွားသည်။(၅%-၁၀

%) 3 3.3% 10.6%

4 Sales have decreased by about a quarter (11-40%)
ေရာင်းအားများသည်ေလးပံုတစ်ပံုခန်အထိကျဆင်းသွားသည်။ 

(၁၁% - ၄၀%) 4 15.0% 25.6%

5 Sales have decreased by about half (41%-60%) ေရာင်းအားထက်ဝက်ခန်ကျဆင်းသွားသည်။ (၄၁% - ၆၀%) 5 23.8% 49.4%

6 Sales have decreased by about three quarters (61%-85%)
ေရာင်းအားသည်ေလးပံုသုံးပံုခန်ထိကျဆင်းသွားသည်။ (၆၁% - 

၈၅%) 6 19.1% 68.5%

7 Sales have decreased by more than three quarters (86%-99%)
ေရာင်းအားသည်ေလးပံုသုံးပံုေကျာ်ထိကျဆင်းသွားသည်။ ( ၈၆%

 - ၉၉%) 7 8.0% 76.5%

8 Sales have ceased completely (100%) ေရာင်းအားလံုးဝကျဆင်းသွားသည်။ (၁၀၀%) 8 22.6% 99.1%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

Q14

Which statement best characterizes your firm’s overall 

performance at the moment?

ယခုအချန်ိတွင် သင့်လုပ်ငန်း၏ ေယဘုယျ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရက်မအေနအထားကို 

မည်သည့် အချက်က အေကာင်းဆံုးေဖာ်ြပုိင်ပါသလဲ။ 

(ဇယားကွက်တစ်ခုသာအမှန်ြခစ်ပါ။)  (SA) MBEI 2020 COVID-19

1 Large losses ကီးမားေသာဆုံးံးမ 1 3.2% 25.4%

2 Small losses နည်းပါးသည့်ဆုံးံးမများ 2 9.3% 26.2%

3 Break even မံးမြမတ်အေြခအေန 3 32.4% 26.0%

4 Small profits နည်းပါးသည့်အြမတအ်စွန်းများ 4 53.5% 22.0%

5 Large Profits ကီးမားသည့် အြမတ်အစွန်းများ 5 1.6% 0.3%
Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

C14

Is the survival of your company at risk because of COVID-

19? 

Covid-19ေရာဂါ ေကာင့် 

သင့်ကုမဏီရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်မသည်အရာယ်ရှိပါသလား? (SA)

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 No, not at risk လံုး၀ အရာယ်မရှိပါ 1 11.8% 11.8%

2 Yes, low risk အနည်းငယရ်ှိပါသည်။ 2 37.4% 49.2%

3 Yes, moderate risk အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသည်။ 3 33.0% 82.2%

4 Yes, high risk အလွန်ရှိသည် 4 17.8% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

C15

Do you expect to face cash flow problems due to COVID-

19 threatening the survival of your business? 

COVID-19 ေကာင့် သင့်စီးပွားေရး ဆက်လက်ရှင်သနရ်န်မကို 

အဟန်အတား အေှ င့်အယကှ်ြဖစ်ေစပီး 

ေငွလည်ပတ်စီးဆင်းမြပဿန ကို ရင်ဆုိင်ရိုင်မည်ဟု 

သင်ေမာ်လင့်ပါသလား?

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 36.5% 36.5%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 63.5% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

C15_1 If yes, when? 

ရှိခဲ့သည်ေြဖပါက - မည်သည့်အချန်ိတွင်စတင်ရှိိုင်ပါသလဲ။(C15

 တွင်၁ေြဖဆုိေသာသူများကိုသာေမးပါ။)

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

March မတ်လ 10 26.1% 26.1%
April ဧပီလ 3 30.3% 56.4%
May ေမလ 11 13.4% 69.9%

Business performance, part I 

(စးီပာွးေရးစမွး်ေဆာငရ်ည ်အပငိး် ၁)
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June ဇွန်လ 9 9.3% 79.2%
July ဇူလုိင်လ 8 7.7% 86.9%
August သဂုတ်လ 4 4.9% 91.8%
September စက်တင်ဘာလ 14 3.4% 95.2%
October ေအာက်တိုဘာ 13 1.2% 96.4%
November ုိဝင်ဘာလ 12 0.4% 96.8%
December ဒီဇင်ဘာ 5 0.4% 97.2%
February ေဖေဖာ်ဝါရီလ 6 2.0% 99.3%
January ဇန်နဝါရီ 7 0.7% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 73.9%

C16_1

How much is the minimum additional cash flow that you 

think you will need to survive until the end of 

September? 

စက်တင်ဘာလကုန်အထိဆက်လက်ရှင်သန်ိုင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မ

ည်ဟုသင်ထင်ြမင်ေသာအနည်းဆုံးထပ်ေဆာင်းေငွပမာဏကဘယ်

ေလာက်လဲ? (C15_1တွင်၁-၃ေြဖဆုိေသာသူများကိုသာေမးရန်)

Mean 

(သမတ်ကိန်း

တန်ဖိုး)

kyats ကျပ် 18,261,910  
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Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

C14

Is the survival of your company at risk because of 

COVID-19? 

Covid-19ေရာဂါ ေကာင့် 

သင့်ကုမဏီရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်မသည်အရာယ်ရှိပါသလား?

 (SA)

N
o, not at risk

Yes, low
 risk

Yes, m
oderate risk

Yes, high risk

Total

လ
ံုး၀ အ

ရာယ
်မရှိပါ

အ
နည

်းငယ
်ရှိပါသ

ည
်။

အ
လ

ယ
်အ

လ
တ်

အ
ဆ

င့်ရှိသည
်။

အ
လ

ွန်ရှိသ
ည

်

စုစုေပါင်း

By selected industry (ISIC Section/Division) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတကွ်ိုင်ငံတကာကုဒ်အရခွဲြခားြခင်း

C Manufacturing ကုန်ထုတ်လုပ်မ 8.8% 37.0% 36.0% 18.2% 100.0%

10, 11 Manufacture of food products and beverages အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 16.4% 36.5% 25.3% 21.8% 100.0%

13, 14, 15 Manufacture of textiles, wearing apparel, and leather ချည်မင် အထည်ချပ်ှင့် သားေရလုပ်ငန်း 4.3% 15.6% 39.7% 40.4% 100.0%

24 Manufacture of basic metals သတပစည်းထုတလ်ုပ်ငန်း 13.4% 22.6% 49.3% 14.7% 100.0%

33 Repair and installation of machinery and equipment စက်ပစည်းြပင်ဆင်၊တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း 36.8% 45.1% 18.1% 100.0%

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 

and motorcycles

လက်လီလက်ကားလုပ်ငန်း ဆုိင်ကယ်ှင့်   

ေမာ် ေတာ်ကားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန် 14.8% 42.4% 34.3% 8.6% 100.0%

H Transportation and storage သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် သုိေလှာင်ံုလုပ်ငန်း 14.7% 40.6% 15.4% 29.3% 100.0%

55 Accommodation တည်းခိုခန်း၊ဟိုတယ်လုပ်ငန်း 7.9% 22.3% 36.8% 33.0% 100.0%

56 Food and beverage service activities အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာ ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 14.3% 26.6% 31.7% 27.4% 100.0%
By owner's gender ပိုင်ရှင် အမျိးသား/အမျိးသမီး

Female, sole owner အမျိးသမီး, တစ်ဦးတည်းပိုင် 11.9% 38.5% 28.0% 21.6% 100.0%
Male, sole owner အမျိးသား, တစ်ဦးတည်းပိုင် 12.4% 37.1% 34.8% 15.7% 100.0%
By geographical zone ပထဝီဝင်အေနအထားအရသတမ်ှတြ်ခင်း

Delta ြမစ်ဝကန်းေပေဒသ 13.8% 48.9% 20.1% 17.1% 100.0%
Eastern hills အေရှဘက်ေတာင်ကုန်းေဒသ 19.3% 31.6% 34.7% 14.4% 100.0%
Long coast ကမ်းိုးတန်းေဒသ 13.5% 42.3% 29.5% 14.7% 100.0%
Lower valley ြမန်မာိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေြမြပန်လွင်ြပင်ေဒသ 9.9% 32.0% 46.3% 11.8% 100.0%
Mandalay CDC မေလးစည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် 33.2% 11.2% 41.3% 14.3% 100.0%
Mid-dryzone အပူပိုင်းေဒသ 8.9% 31.0% 39.9% 20.2% 100.0%
Nay Pyi Taw CDC ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် 7.6% 38.3% 35.8% 18.2% 100.0%
Northern hills ေြမာက်ဘက်ေတာင်တန်းေဒသ 7.8% 43.1% 40.5% 8.6% 100.0%
Yangon CDC ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် 12.0% 26.8% 38.8% 22.4% 100.0%

Business performance, part II (စီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ည ်အပိငး် ၂)
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C12

How has the COVID-19 pandemic affected the sales 

of your business?

COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ေရာဂါသည် သင့်စီးပွားေရး၏ 

ေရာင်းအားကို  မည်သည့် အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိခဲ့သနည်း။

 (SA)

Sales have increased

There has been no change in 
sales

Sales have decreased by about 
one tenth (5%

-10%
)

Sales have decreased by about 
a quarter (11-40%

)

Sales have decreased by about 
half (41%

-60%
)

Sales have decreased by about 
three quarters (61%

-85%
)

Sales have decreased by m
ore 

than three quarters (86%
-99%

)

Sales have ceased com
pletely 
(100%

)

Total

ေရာင်းအ
ားများတို

းလ
ာခဲ့သ

ည
်။

ေရာင်းအ
ားများေြပာင်းလ

ဲြခင်းမရှိပါ။

ေရာင်းအ
ားများသ

ည
်ဆ

ယ
်ပံုတ

စ်ပံုခန်အ
ထ

ိက
ျသွ

ားသ
ည

်။(၅%
-၁၀%

)

ေရာင်းအ
ားများသ

ည
်ေလ

းပံုတ
စ်ပံုခန်အ

ထ
ိက

ျဆ
င်းသွ

ားသ
ည

်။ (၁၁%
 - 

၄၀%
)

ေရာင်းအ
ားထ

က
်ဝက်

ခန်က
ျဆ

င်းသွ
ားသ

ည
်။ (၄၁%

 - ၆၀%
)

ေရာင်းအ
ားသ

ည်
ေလ

းပံုသံု
းပံုခန်ထ

ိက
ျဆ

င်းသွ
ားသ

ည
်။ (၆၁%

 - ၈၅%
)

ေရာင်းအ
ားသ

ည်
ေလ

းပံုသံု
းပံုေက

ျာ်ထ
ိက

ျဆ
င်းသွ

ားသ
ည

်။ ( ၈၆%
 - ၉၉%

)

ေရာင်းအ
ားလ

ံုးဝက
ျဆ

င်းသွ
ားသ

ည
်။ (၁၀၀%

)

စုစုေပါင်း

By selected industry (ISIC Section/Division) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတကွ်ိုင်ငံတကာကုဒ်အရခွဲြခားြခင်း

C Manufacturing ကုန်ထုတ်လုပ်မ 1.6% 7.1% 2.7% 18.0% 22.8% 17.6% 7.0% 23.1% 100.0%

10, 11 Manufacture of food products and beverages အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 4.4% 12.3% 4.0% 22.5% 25.9% 17.0% 6.6% 7.4% 100.0%

13, 14, 15 Manufacture of textiles, wearing apparel, and leather ချည်မင် အထည်ချပ်ှင့် သားေရလုပ်ငန်း 0.0% 4.8% 0.0% 4.2% 11.3% 11.8% 4.2% 63.8% 100.0%

24 Manufacture of basic metals သတပစည်းထုတလ်ုပ်ငန်း 0.0% 16.8% 0.0% 21.1% 15.4% 17.4% 2.3% 27.1% 100.0%

33 Repair and installation of machinery and equipment စက်ပစည်းြပင်ဆင်၊တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း 0.0% 0.7% 3.2% 13.5% 35.6% 13.7% 0.4% 33.0% 100.0%

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 

and motorcycles

လက်လီလက်ကားလုပ်ငန်း ဆုိင်ကယ်ှင့်   

ေမာ် ေတာ်ကားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန် 0.7% 8.4% 5.0% 18.9% 25.7% 24.3% 6.8% 10.3% 100.0%

H Transportation and storage သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် သုိေလှာင်ံုလုပ်ငန်း 0.0% 21.4% 0.0% 2.6% 18.6% 0.0% 20.4% 37.0% 100.0%

55 Accommodation တည်းခိုခန်း၊ဟိုတယ်လုပ်ငန်း 0.0% 5.4% 3.1% 0.0% 2.9% 10.6% 18.0% 60.0% 100.0%

56 Food and beverage service activities အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာ ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 0.9% 0.0% 3.2% 10.5% 25.7% 22.2% 10.3% 27.2% 100.0%
By owner's gender ပိုင်ရှင် အမျိးသား/အမျိးသမီး

Female, sole owner အမျိးသမီး, တစ်ဦးတည်းပိုင် 0.8% 5.6% 2.8% 13.9% 23.2% 19.4% 7.7% 26.7% 100.0%
Male, sole owner အမျိးသား, တစ်ဦးတည်းပိုင် 0.9% 8.1% 3.3% 16.4% 24.6% 18.6% 7.9% 20.3% 100.0%
By geographical zone ပထဝီဝင်အေနအထားအရသတမ်ှတြ်ခင်း

Delta ြမစ်ဝကန်းေပေဒသ 5.1% 3.3% 7.8% 10.7% 26.0% 23.2% 5.1% 18.9% 100.0%
Eastern hills အေရှဘက်ေတာင်ကုန်းေဒသ 0.0% 5.8% 5.9% 19.3% 21.6% 17.7% 9.1% 20.6% 100.0%
Long coast ကမ်းိုးတန်းေဒသ 1.1% 3.5% 4.3% 16.2% 31.0% 18.2% 8.5% 17.2% 100.0%
Lower valley ြမန်မာိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေြမြပန်လွင်ြပင်ေဒသ 0.0% 17.9% 1.0% 6.0% 20.3% 27.8% 10.6% 16.5% 100.0%
Mandalay CDC မေလးစည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် 0.0% 0.0% 2.5% 2.9% 13.5% 12.2% 5.0% 63.8% 100.0%
Mid-dryzone အပူပိုင်းေဒသ 1.7% 6.8% 1.9% 14.6% 25.5% 19.1% 8.8% 21.7% 100.0%
Nay Pyi Taw CDC ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် 0.0% 14.1% 3.8% 12.6% 16.0% 34.2% 5.2% 14.1% 100.0%
Northern hills ေြမာက်ဘက်ေတာင်တန်းေဒသ 1.0% 6.4% 6.3% 10.4% 26.8% 19.8% 12.6% 16.6% 100.0%
Yangon CDC ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် 0.0% 9.8% 0.8% 24.4% 22.7% 14.5% 5.3% 22.5% 100.0%
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Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

C31

How has the landlord of your main business premises 

reacted to COVID-19? 

သင့်စီးပွားေရးအဓိကအေဆာက်အအံု၏ ေြမရှင်သည်COVID-19ကို

မည်သုိတုန်ြပန်ခဲ့သနည်း? (MA)

A_C31_1 My landlord has increased the rent ကန်ေတာ့်ေြမရှင်ကငှားရမ်းခတိုးလုိက်သည်။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 100.0% 100.0%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C31_2 My landlord has decreased the rent ကန်ေတာ့်ေြမရှင်ကငှားရမ်းခေလျာ့လိုက်သည်။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 97.8% 97.8%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 2.2% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C31_3 My landlord has given me more time to pay rent ကန်ေတာ့်ေြမရှင်ကငှားရမ်းခေပးဖိုအချနိ်ပိုေပးသည်။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 95.7% 95.7%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 4.3% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C31_4 My landlord has granted me some time free of rent ကန်ေတာ့်ေြမရှင်ကငှားခမယူသည့် အချနိ် အနည်းငယ် ေပးသည် (ရာခိုင်န်း)  

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 97.7% 97.7%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 2.3% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C31_5 My landlord has reacted in other ways ေြမရှင်ကအြခားနည်းတခုခုြဖင်.တံုြပန်သည်။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 97.4% 97.4%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 2.6% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

A_C31_6

There has been no change in my agreement with the 

landlord ကန်ေတာှင့်ေြမရှင်အကား သ   ေဘာတူညီမမေြပာင်းလဲပါ။

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 8.9% 8.9%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 91.1% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

Rent (ေြမေနရာဌားရမ်းြခငး်)
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A_C31_7 I own my main premises (no landlord) အဓိကအေဆာက်အအံုကိုကျေတာ်ပိုင်သည်။(ေြမရှင်မရိှပါ)

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 25.8% 25.8%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 74.2% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%

C31_1 Did you request your landlord for special dispensation 

သင့်အေနြဖင့်သင့်အိမ်ရငှ်အားသက်သာကင်းလွတ်ခွင့်ေတာင်းဆုိ

ခဲ့ပါသလား?(C31 တွင်၁မှ၅ထိေြဖဆိုသူများသာလင်ေမးပါ)

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရှိခဲ့ပါ 0 71.6% 71.6%

1 Yes ရှိခဲ့ပါသည် 1 28.4% 100.0%
Total စုစုေပါင်း 100.0%



Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

Q46

How do you rate the overall quality of these public 

services in the township where your business is 

headquartered?

သင်၏လုပင်န်းအေြခစိုက်သည့်မိနယ်၏ြပည်သူဝန်ေဆာင်မများ

အားလံုး၏အရညအ်ေသွးကို ခံငံု၍သင်မည်သုိသတ်မတှလ်ိုပါသန

ည်း။ (တစ်လုိင်းစီအတွက်အကွက်တစ်ကွက်သာအမနှ်ြခစ်ရန်) 

[SAဝန်ေဆာင်မတစ်ခုချင်းစီ]

T_Q46_3 Telephone တယ်လီဖုန်းဆက်သွယမ် MBEI 2020 COVID-19

1 Very good အလွန် ေကာင်း 1 4.2% 1 18.6%

2 Good ေကာင်း 2 78.0% 2 63.3%

3 Slightly good အနညး် ငယ ်ေကာင်း 3 11.8% 3 13.4%

4 Slightly poor အနညး် ငယ ်ဆုိး 4 3.5% 4 3.5%

5 Poor ဆုိး 5 1.8% 5 0.5%

6 Very poor အလွန်ဆိုး 6 0.6% 6 0.8%
Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

T_Q46_4 Electricity လပစ်စ်ဓါတ်အား MBEI 2020 COVID-19

1 Very good အလွန် ေကာင်း 1 3.8% 1 14.2%

2 Good ေကာင်း 2 70.5% 2 62.5%

3 Slightly good အနညး် ငယ ်ေကာင်း 3 16.6% 3 11.0%

4 Slightly poor အနညး် ငယ ်ဆုိး 4 4.2% 4 9.0%

5 Poor ဆုိး 5 3.2% 5 0.8%

6 Very poor အလွန်ဆိုး 6 1.7% 6 2.6%
Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

T_Q46_5 Water ေရ MBEI 2020 COVID-19

1 Very good အလွန် ေကာင်း 1 4.8% 1 22.1%

2 Good ေကာင်း 2 66.1% 2 55.1%

3 Slightly good အနညး် ငယ ်ေကာင်း 3 15.8% 3 7.6%

4 Slightly poor အနညး် ငယ ်ဆုိး 4 6.8% 4 8.4%

5 Poor ဆုိး 5 4.1% 5 3.3%

6 Very poor အလွန်ဆိုး 6 2.5% 6 3.4%
Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

T_Q46_7 Internet အင်တာနက် MBEI 2020 COVID-19

1 Very good အလွန် ေကာင်း 1 2.6% 1 10.3%

2 Good ေကာင်း 2 73.2% 2 52.8%

3 Slightly good အနညး် ငယ ်ေကာင်း 3 16.7% 3 20.0%

4 Slightly poor အနညး် ငယ ်ဆုိး 4 4.1% 4 11.7%

5 Poor ဆုိး 5 3.2% 5 2.1%

6 Very poor အလွန်ဆိုး 6 0.3% 6 3.2%
Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

Q50

In the last 30 days, how many hours of power outage 

did you undergo?  

ပးီခဲ့သည့်ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း◌်လပ်စစ်မးီ ြပတ်ေတာက်မ 

န ရီေပါင်း မည်မ  သင် ကံေတွခဲ့ရပါသလဲ။  (SA) MBEI 2020 COVID-19

Change % 

(ေြပာင်းလဲမ

ရာခိုင်န်း)

Hours န ရီ 17.2 17.0 -1.3%

Q56

In the last 30 days, how many hours was your primary 

means of telephone communication and other 

telecommunication services (e.g. fax and internet) out of 

service?

ပးီခဲ့သည့်ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း သင်အဓကိအသုံးြပေသာ 

တယ်လီဖုန်းဆက်သွယေ်ရးှင့်အြခားဆက်သွယေ်ရးဝန်ေဆာင်မ

များ (ဥပမာ-ဖက်စ်ှင့်အင်တာနက်) 

ဆက်သွယ်မြပတ်ေတာက်ြခင်း ဘယ်ှစ်န ရီြဖစ်ပာွးခဲ့ပါသလဲ။ MBEI 2020 COVID-19

Change % 

(ေြပာင်းလဲမ

ရာခိုင်န်း)

Hours န ရီ 8.0 7.0 -11.7%

Infrastructure (အေြခခံအေဆာကအ်အ)ံ
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Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

Q57 What is the total employment size of your firm today?

သင်၏ လုပ်ငန်းတွင် လက်ရှိခန်အပ်ထားသည့် အချနိ်ြပည့်/ 

အချနိ်ပိုင်း ဝန်ထမ်း မည်မ ရှိသနည်း? MBEI 2020 COVID-19

Change % 

(ေြပာင်းလဲမရာ

ခိုင်န်း)

Mean သမတ်ကိန်းတန်ဖိုး 11.4 11.6 1.5%
Mean by selected industry (ISIC Section/Division) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ိုင်ငံတကာကုဒ်အရခွဲြခားြခင်း

C Manufacturing ကုန်ထုတ်လုပ်မ 15.4 14.5 -5.7%

10, 11 Manufacture of food products and beverages အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 31.1 29.7 -4.7%

13, 14, 15 Manufacture of textiles, wearing apparel, and leather ချည်မင် အထည်ချပ်ှင့် သားေရလုပ်ငန်း 21.3 19.4 -8.7%

24 Manufacture of basic metals သတပစည်းထုတ်လုပ်ငန်း 6.4 5.6 -11.9%

33 Repair and installation of machinery and equipment စက်ပစည်းြပင်ဆင်၊တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း 7.8 7.2 -7.2%

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles

လက်လီလက်ကားလုပ်ငန်း ဆုိင်ကယ်ှင့်   

ေမာ် ေတာ်ကားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန် 9.1 11.5 26.0%

H Transportation and storage သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် သုိေလှာင်ံုလုပ်ငန်း 17.5 14.4 -17.6%

55 Accommodation တည်းခိုခန်း၊ဟုိတယ်လုပ်ငန်း 11.8 8.6 -26.5%

56 Food and beverage service activities အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာ ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 10.8 10.3 -5.0%

Q68A Female employees, mean အမျိးသမီး MBEI 2020 COVID-19

T_Q68_1 Total employees, Female သင့်၏ဝန်ထမ်းမည်မသည် အမျိးသမီး ြဖစ်ပါသလဲ? 4.6 4.6 -1.0%

T_Q68_2
Supervisors, Female

သင့်လုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကုိင်ေနေသာ 

ကီးကပ်ေရးအဆင့်ဝန်ထမ်းမည်မသည်အမျိးသမီး ြဖစ်ပါသလဲ? 0.6 0.4 -32.1%

How many employees are? အဆိုပါဝန်ထမ်းမည်မသည်

Before 

COVIC-19 

(COVIC-19 

မတိုင်မီ) Now (ယခု)

Laid off so far

 

(ယခင်ကေလျာ့

ချခဲ့သည)်

Change % 

(ေြပာင်းလဲမရာ

ခိုင်န်း)

Manual rank-and-file employees အေြခခံလုပ်သားများ 9.82 7.94 1.89 -19.2%

Technicians နည်းပညာရှင်များ 1.66 1.45 0.21 -12.8%

Accountants စာရင်းကုိင် 0.72 0.67 0.04 -5.8%

Supervisors ကီးကပ်သူများ 0.99 0.93 0.06 -6.4%

Managers မန်ေနဂျာများ 0.77 0.73 0.03 -4.5%
Total စုစုေပါင်း 13.96 11.72 2.24 -16.0%
By selected industry (ISIC Section/Division) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ိုင်ငံတကာကုဒ်အရခွဲြခားြခင်း

C Manufacturing ကုန်ထုတ်လုပ်မ 16.7 14.5 2.2 -13.0%

10, 11 Manufacture of food products and beverages အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 33.1 29.7 3.4 -10.3%

13, 14, 15 Manufacture of textiles, wearing apparel, and leather ချည်မင် အထည်ချပ်ှင့် သားေရလုပ်ငန်း 21.1 19.4 1.7 -8.0%

24 Manufacture of basic metals သတပစည်းထုတ်လုပ်ငန်း 6.8 5.6 1.1 -16.7%

33 Repair and installation of machinery and equipment စက်ပစည်းြပင်ဆင်၊တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း 8.3 7.2 1.1 -13.3%

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles

လက်လီလက်ကားလုပ်ငန်း ဆုိင်ကယ်ှင့်   

ေမာ် ေတာ်ကားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန် 13.1 11.5 1.6 -11.9%

H Transportation and storage သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် သုိေလှာင်ံုလုပ်ငန်း 17.7 14.4 3.3 -18.8%

55 Accommodation တည်းခိုခန်း၊ဟုိတယ်လုပ်ငန်း 9.8 8.6 1.2 -12.1%

56 Food and beverage service activities အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာ ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 12.4 10.3 2.1 -16.9%

By business employment size (during MBEI 2020)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှိလုပ်သားဦးေရအားြဖင့် (MBEI 2020 

ကာလအတွင်း)

1-3 employees လုပ်သား တစ်ဦးမှ ၃ဦး 3.8 3.2 0.6 -14.9%

4-9 employees လုပ်သား ၄ဦးမှ ၉ဦး 8.4 7.2 1.2 -14.0%

10-19 employees လုပ်သား ၁၀ဦးမှ ၁၉ဦး 15.3 13.0 2.4 -15.5%

20 or more employees လုပ်သားဦးေရ ၂၀ှင့် အထက် 42.6 34.1 8.4 -19.8%

Employees (လပ်သားအငအ်ား)
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C52

Are you considering laying off more workers within the 

next two months? Include permanently laid of workers 

and unpaid leave. Exclude employees still receiving a 

salary of any kind. (SA)

သင်သည် လာမည့်ှစ်လအတွင်းအလုပ်သမားေလာ့ချရန် 

အစီအစဥ်ရှိပါသလား (လံုးဝ ထုတ်ပယ် အန းေပးလိုက်ရေသာ 

ဝန်ထမ်းများှင့် လစာမဲ့ ခွင့်ေပးလိုက်ရေသာ ဝန်ထမ်းများကုိ 

ထည့်သွင်းပီး မည်သည့်ပံုစံှင့်မဆုိ လစာရရှိေနေသာ 

ဝန်ထမ်းများ ထည့်မတွက်ရ

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပ်ဆင့်တိုးတ

န်ဖိုး)

1 No မရှိပါ 1 92.2% 92.2%

2 Yes, about one quarter of my current workforce ရှိပါသည် လက်ရှိလုပ်သားအင်အား၏ေလးပံုတစ်ပံုခန် 2 4.2% 96.4%

3 Yes, about half of my current workforce ရှိပါသည် လက်ရှိလုပ်သားအင်အား၏ထက်ဝက်ခန် 3 2.6% 98.9%

4 Yes, about three quarters of my current workforce ရှိပါသည် လက်ရှိလုပ်သားအင်အား၏ေလးပံုသံုးပံုခန် 4 0.1% 99.1%

5 Yes, all my workforce ရှိပါသည် လက်ရှိလုပ်သားအားလံုး 5 0.9% 100.0%

Total 100.0%
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Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

Q109

Do you presently have a loan from government banks, 

private banks and/or other credit providers (i.e. micro-

credit organizations)? (SA)

မကာေသးမီအချနိ်ကာလအတွင်း အစိုးရဘဏ် (သုိ) 

ပုဂလိကဘဏ် (သုိ) တြခားေသာ သမိုးကျ ေငွေချးလုပ်ငန်း 

(အေသးစား ေငွေချးလုပင်န်းများမှ) ေငွေချးယူြခင်းများ 

ရိှပါသလား။ (SA) MBEI 2020 COVID-19

1 Yes ရိှပါသည်။ 1 14.5% 1 22.0%

2 No, I don’t need a loan မရိှပါ။ ေငွေချးရန် မလိုပါ။ 2 74.7% 2 63.0%

3 No, I cannot access the loan မရိှပါ။ ေချးေငွရယူရန် မလွယ်ကူပါ ။ 3 10.8% 3 15.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

Q110 If Yes, for the latest loan of your firm

အကယ်၍ ရှိခ့ဲပါက သင့်စီးပွားေရးလုပင်န်းအတွက် 

ေန က်ဆုံးေငွေချးယူမဆုိင်ရာ အေကာင်းအရာများ: (Q109 တွင်

 1 ေြဖကားသူများကိုသာေမးပါ)

Q110_1 Type of Financial Institution ဘာေရး ဆုိင်ရာအဖွဲအစည်း MBEI 2020 COVID-19

1 Government bank အစိုးရပိုင်ဘဏ် 1 22.9% 1 6.2%

2 Private bank ပုဂလိကပိုင်ဘဏ် (အမညက်ိုေဖာ်ြပပါ) 2 44.5% 2 34.5%

3 Private microfinance ပုဂလိကအေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း 3 24.9% 3 50.8%

4 Government အစိုးရ (ဘဏ်မဟုတ်ေသာအစိုးရ အဖွဲအစည်းများ) (ေဖာ်ြပပါ) 4 0.0% 4 0.3%

5 Informal money lender ေငွတိုးေပး သူ 5 5.4% 5 2.3%

6 Friends and family မိတ် ေဆွှင်မိသားစုများ 6 2.2% 6 5.8%

7 Licenced pawn shop လိုင်စင်ရအေပါင်ဆိုင် 7 0.2%

Q110_2 Loan of firm - Loan term (months) ေငွေချးငှားကာလမှာ MBEI 2020 COVID-19

Change % 

(ေြပာင်းလဲမရ

◌ာခုိင်န်း)

Loan term (months) လ 17.22 14.87 -14%

C61

Do you have any concerns about repaying the principal 

and interest?

သင်သည် ေချးေငွအတွက် ေငွရင်းှင့် အတိုး 

ြပန်ဆပ်ရန်စိုးရိမ်ပူပနမ်ရှိပါသလား (SA)(Q109 တွင် 1 

ေြဖကားသူများကိုသာေမးပါ)

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 Serious concerns အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပါသည် 1 24.9% 24.9%

2 Slight concerns အနညး်ငယ်စိုးရိမ်ပါသည် 2 46.6% 71.4%

3 No concerns စိုးရိမ်မမရိှပါ 3 28.6% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C61_1

If concerned, have you discussed restructuring the loan 

with your lender?

စိုးရိမ်ပူပန်မရှိပါက ြပန်ဆပ်ရန်အစီအစဥ်ကို ေငွေချးသူှင့် 

ေဆွးေွးခဲ့ပါသလား(C61 တွင် 1 or 2  

ေြဖကားသူများကိုသာေမးပါ)

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မေဆွးေွးခဲ့ပါ 0 71.0% 71.0%

1 Yes ေဆွးေွးခဲ့ပါသည် 1 29.0% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C61_2 Did your lender agree?

ေငွေချးသူက သေဘတူခ့ဲပါသလား(C61_1 တွင် 1 

ေြဖကားသူများကိုသာေမးပါ)

Percentage  

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative

 

(ထပ်ဆင့်တိုး

တန်ဖိုး)

-999 Don't know/too early to say -999 9.4% 9.4%

0 No သေဘာမတူခ့ဲပါ 0 8.8% 18.2%

1 Yes သေဘာတူခ့ဲပါသည် 1 81.8% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

Access to finance (ေငေွကးရ ိ ငိမ်)
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Q111. How would you rate access to finance in your 

state or region ?

သင်၏ ြပညန်ယ် သုိမဟုတ် တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေချးေငွ 

ရယူိုင်မအေပ သင်မည်သုိ အမှတ်ေပး ေဖာ်ြပသွားမည်နညး်။ 

(SA)

T_Q111_1 Businesses cannot get loans without collateral

စီးပွားေရးလုပင်န်းများသည် အေပါင်ပစည်းမရှိပါက ေချးေငွ 

မရိုင်ပါ MBEI 2020 COVID-19

1 Strongly agree လံုးဝသေဘာတူသည် 1 21.0% 1 31.0%

2 Agree သေဘာတူသည် 2 67.7% 2 46.7%

3 Disagree သေဘာမတူပါ 3 9.9% 3 14.2%

4 Strongly disagree လံုးဝ သေဘာ မတူပါ 4 1.4% 4 8.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

T_Q111_2

Lending procedures are very complicated and 

troublesome

ေငွေချးယူမ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်သည် ပေ်ထွးပးီ 

ကရိကထများသည် MBEI 2020 COVID-19

1 Strongly agree လံုးဝသေဘာတူသည် 1 19.7% 1 29.8%

2 Agree သေဘာတူသည် 2 67.2% 2 45.7%

3 Disagree သေဘာမတူပါ 3 12.7% 3 18.6%

4 Strongly disagree လံုးဝ သေဘာ မတူပါ 4 0.4% 4 5.9%

Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%



Page 16 MBEI - Survey of COVID-19 impact on businesses

Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမနမ်ာ)

C71

Have you taken advantage of the following government 

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

ေဖာ်ြပပါ အစိုးရ၏ ကပ်ေရာဂါ ေထာက်ပံ့မအစီအစဥ်မှ 

အကျိးခံစားခွင့်ရရိှခဲ့ပါသလား

C71_1

Emergency loan scheme to SME, textile, and tourism 

industry

အထညအ်လိပ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတကွ် 

အေရးေပေချးေငွအစီအစဥ်

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 I have not heard of it မသိရိှခဲ့ပါ 1 67.1% 67.1%

2 I have heard of it, but did not apply သိရှိခ့ဲပါသည် သူိေသာ်မေလာက်ထားခဲ့ပါ 2 26.9% 93.9%

3 I tried to apply for it but it was too difficult to do so

ေချးေငွေလာက်ရန်ကိးစားခဲ့ပါသည် 

သုိေသာ်ေလာက်ထားရန်အခက်အခဲရိှပါသည် 3 2.3% 96.3%

4 I have applied for a loan and waiting for the result ေချးေငွေလာက်ထားပးီ ထုတ်ြပန်ချက်ကိုေစာင့်ေနသည် 4 2.6% 98.9%

5 I applied for a loan but it was rejected ေချးေငွေလျာက်ထားခဲ့သည်သုိေသာ်မရရှိခ့ဲပါ 5 0.9% 99.9%

6 I have received a loan from it ေချးေငွရရိှခဲ့ပါသည် 6 0.1% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C71_2 Deferral of commercial tax ကုန်သွယ်ခွန်ဆိုင်းငံ့ြခင်း

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 I have not heard of it မသိရိှခဲ့ပါ 1 77.7% 77.7%

2 I have heard of it, but not interested သိရှိခ့ဲပါသည် သုိေသာ်စိတ်မဝင်စားပါ 2 16.0% 93.6%

3

I wanted my business to take advantage of it but the 

procedures for doing so are too complicated

က်ုပ၏်လုပ်ငန်းအကျိးအတွက်လုပ်ေဆာင်ချင်ခဲ့သည် 

သုိေသာ်ေလျာက်ထားရာတွင်လိုအပ်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နညး် 

များသည် ပေ်ထွးသည် 3 2.7% 96.4%

4

I wanted my business to take advantage of it but was not 

allowed to do so

က်ုပ၏်လုပ်ငန်းအကျိးအတွက်လုပ်ေဆာင်ချင်ခဲ့သည် 

သုိေသာ်လုပ် ေဆာင်ရန်ခွင့်ြပချက်မရရိှခဲ့ပါ 4 1.9% 98.2%

5 My business has taken advantage of this policy ၄င်းမူဝါဒကိုကု်ပ်၏လုပ်ငန်းအကျိးအတွက် လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပီးပါပီ 5 1.8% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C71_3 Deferral of quarterly income tax payments သုံးလတစ်ကိမဝ်င်ေငွခွန်ဆိုင်းငံ့ြခင်း

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 I have not heard of it မသိရိှခဲ့ပါ 1 88.2% 88.2%

2 I have heard of it, but not interested သိရှိခ့ဲပါသည် သုိေသာ်စိတ်မဝင်စားပါ 2 8.2% 96.4%

3

I wanted my business to take advantage of it but the 

procedures for doing so are too complicated

က်ုပ၏်လုပ်ငန်းအကျိးအတွက်လုပ်ေဆာင်ချင်ခဲ့သည် 

သုိေသာ်ေလျာက်ထားရာတွင်လိုအပ်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နညး် 

များသည် ပေ်ထွးသည် 3 2.2% 98.7%

4

I wanted my business to take advantage of it but was not 

allowed to do so

က်ုပ၏်လုပ်ငန်းအကျိးအတွက်လုပ်ေဆာင်ချင်ခဲ့သည် 

သုိေသာ်လုပ် ေဆာင်ရန်ခွင့်ြပချက်မရရိှခဲ့ပါ 4 0.3% 99.0%

5 My business has taken advantage of this policy ၄င်းမူဝါဒကိုကု်ပ်၏လုပ်ငန်းအကျိးအတွက် လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပီးပါပီ 5 1.0% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C71_4

Exemption from paying 2% advance income tax on exports 

until 30 September 2020

စက်တင်ဘာလမကုန်မီ ေပးရမည်ြဖစ်ေသာ ၂% 

ထုတက်ုန်ကိတင်ဝင်ေငွခနွ်ကင်းလွတ်ခွင့်

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)

1 I have not heard of it မသိရိှခဲ့ပါ 1 92.2% 92.2%

2 I have heard of it, but not interested သိရှိခ့ဲပါသည် သုိေသာ်စိတ်မဝင်စားပါ 2 5.5% 97.7%

3

I wanted my business to take advantage of it but was not 

allowed to do so

က်ုပ၏်လုပ်ငန်းအကျိးအတွက်လုပ်ေဆာင်ချင်ခဲ့သည် 

သုိေသာ်လုပ် ေဆာင်ရန်ခွင့်ြပချက်မရရိှခဲ့ပါ 3 1.2% 99.0%

4 My business has taken advantage of this policy ၄င်းမူဝါဒကိုကု်ပ်၏လုပ်ငန်းအကျိးအတွက် လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပီးပါပီ 4 1.0% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

Government support 

(အစိးရေထာက်ပံ့မ)
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C71_5

Have you benefited from any other support from the 

government to businesses to overcome COVID-19?

အစိုးရမ ှစီးပွားေရးလုပင်န်းများသိုေထာက်ပံ့ေသာ 

အြခားအကျိးခံစားခွင့်များရရိှခဲ့ပါသလား

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No မရရှိခ့ဲပါ 0 100.0% 100.0%

1 Yes ရရိှခဲ့ပါသည် 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C73

Are you satisfied with the union government’s handling of 

the COVID-19 pandemic?

COVIC-19 ကမာ့ကပ်    ေရာဂါအား ြပညေ်ထာင်စုအစိုးရ၏ 

ကိုင်တွယလ်ုပ်ေဆာင်ချက်များအေပေကျနပပ်ါသလား။

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)
0 No ေကျနပ်မ မရိှပါ။ 0 8.3% 8.3%

1 Yes ေကျနပ်မရိှပါသည်။ 1 91.7% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C73_1

Are you satisfied with the state/region government’s 

handling of the COVID-19 pandemic?

COVIC-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါအား တိုင်းေဒသ/ြပညန်ယ် အစိုးရ၏

 ကိုင်တွယ်လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပ ေကျနပ်ပါသလား။

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No ေကျနပ်မ မရိှပါ။ 0 11.7% 11.7%

1 Yes ေကျနပ်မရိှပါသည်။ 1 88.3% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%

C73_2

Are you satisfied with township General Administration 

Department’s handling of the COVID-19 pandemic?

COVIC-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါအား 

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဌာန (ေထွ/အုပ်)၏ 

ကိုင်တွယလ်ုပ်ေဆာင်ချက်များအေပ ေကျနပ်ပါသလား။

Percentage 

 (ရာခိုင်န်း)

Cumulative 

(ထပဆ်င့်တိုး

တန်ဖိုး)

0 No ေကျနပ်မ မရိှပါ။ 0 10.6% 10.6%

1 Yes ေကျနပ်မရိှပါသည်။ 1 89.4% 100.0%

Total စုစုေပါင်း 100.0%
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Field Question (English) ေမးခွန်း (ြမန်မာ)

Q130 Was your firm a victim of theft or break in last year? 

လွန်ခ့ဲေသာှစ်အတွင်းသင့်လုပ်ငန်းတွင်အခုိးခံရြခင်း(သုိမဟုတ်)ဖ

ေ◌◌ာက်ထွင်းခံရြခင်းရိှခဲ့ပါသလား။ MBEI 2020 COVID-19

Change

 % 

(ေြပာင်းလဲ

မရာခိုင်န်

0 No မရိှခဲ့ပါ 0 91.2% 0 89.6% -0.0172

1 Yes ရိှပါသည် 1 8.8% 1 10.4% 0.17839

Total စုစုေပါင်း 100.0% 100.0%

C81

What actions has your business taken to protect your 

employees and customers against COVID-19? (MA)

သင်သည် သင့်လုပ်ငန်း၏အလုပ်သမားများှင့် 

စားသံုးသူ/ေစျးဝယ်သူများအတွက် COVID-19 မှကာကွယရ်န် 

မည်သည့်လုပ်ေဆာင်မများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သနည်း

Percentage 

(ရာခိုင်န်း)

A_C81_1 Employees are required to frequently wash their hands

အလုပ်သမားများသည် သူတို၏လက်များကို 

မကာခဏေဆးရသည် 92.9%

A_C81_2 Social distancing is practised at the workplace

လုပ်ငန်းခွင်တွင် တစ်ဥးီှင့်တစ်ဦး 

နီးနီးကပ်ကပ်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ြခင်းမှ ေရှာင်ကဥ်ြခင်း 72.3%

A_C81_3

Measuring body temperature of employees and/or 

customers

အလုပ်သမားများှင့် စားသုံးသူ/ေစျးဝယ်သူများအား 

ကိုယအ်ပူချနိ်တိုင်းြခင်း 24.3%

A_C81_4

Employees are required to wear a face mask while at 

work

အလုပ်သမားများသည် အလုပ်လုပ်ေနစဥ်တွင် 

မျက်ှ ဖံုးတပ်ထားရန်လိုသည် 83.3%

A_C81_5 Remote working အ ေဝးမှအလုပ်လုပ်ြခင်း 8.0%

Other အြခား 30.2%

Safety and security (ေဘးကငး်လြံခံ မ)



ေန က်ဆက်တွဲ  ၄ ပထဝီဝင်အေနအထား၏ အဓိပါယ်ပို င်း ြခားသတ်မှတ်ချက် 

ပထဝီဝင်နယ်ေြမများ မိနယ်များ 

ေြမာက်ပုိင်းေတာငတ်န်းေဒသ မုိးညင်း၊ ြမစ်ကီးန း၊ ဗန်းေမာ်၊ တးီတန်ိ 
မတူပီ၊ ဟားခါး၊ ဖလန်း 

အေရှဘက်ေတာင်ကုန်းေဒသ  

ဒီေမာ့စ်ဆုိ၊ ဖူဆိ၊ု လိွငေ်ကာ်၊ ဖားေဆာင်း 
မိုးမိတ်၊ ကျိင်းတံု၊ မိင်ုးေယာငး်၊ ေန င်ချိ၊ ကွမ်းလုံ၊ လိွင်လင်၊ 

တာချလီတိ်၊ မိင်ုးခတ်၊ မဆူယ၊် တန််ယမ်း၊ မုိင်းပျဉ်း၊ လားိး၊  သီေပါ၊ 
ေတာင်ကီး၊ ဟိုပန်၊ ကွတ်ခိင်ု၊ ပင်းတယ၊ ပငေ်လာင်း၊ သိီ၊ ဟိုပုန်း၊ 

ကေလာ၊ ရပ်ေစာက်၊ေညာငေ်ရ 
ကမ်းုိးတန်းေဒသ ြမဝတီ၊ ဘားအံ၊ ဖာပွန် 

ေလာင်းလံု၊ ထားဝယ၊် ဘုတ်ြပင်း၊ ေကာ့ေသာင်း၊ မတိ ်၊ ပေုလာ 
ေမာ်လမိင်၊ေပါင်၊ ေရး၊  

စစ်ေတွ၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ေတာင်ဂတု်၊ ေြမာက်ဦး၊ ဂွ 
အပူပိုင်းဇုန်ေဒသ တန်ဆည၊် ဒီပယဲင်း၊ မံုရာ၊ ေရဘုိ 

ေတာငတ်ငွ်းကီး၊ မေကွး၊ ပခကု၊ ြမင်း ခံ ၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ 
ြပင်ဦးလွင်၊ 

ြမန်မာိုငင်ံအလယ်ပုိင်းေြမြပန်လွင်ြပင်ေဒသ ြဖး၊ အုတတ်ွင်း၊ ပဲခူး၊ တိုက်ကီး၊ ဟသာတ၊  ပန်းတေန  ်
ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ ဖျာပံု၊ မအူပင်၊ ဝါးခယ်မ၊ ပုသိမ် 

ရန်ကုန် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတနီယ်ေြမ 

လသာ၊ လမ်းမေတာ် ၊ပုဇွနေ်တာင်၊ လိင်သာယာ၊ ရန်ကင်း၊ 
ဒဂုန်မိသစ် )ဆိပ်ကမ်း( ၊ မရမ်းကုန်း၊ ဗဟန်း၊  ေြမာကဥ်ကလာပ၊ 

ဒဂုန်မိသစ် (ေတာင်)၊ အ လုံ 
မေလး 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတနီယ်ေြမ 
ချမ်းေအးသာဇ၊ံ ချမ်းြမသာစည်၊  ပုသိမ်ကီး၊  မဟာေအာင်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတနီယ်ေြမ 

လယ်ေဝး၊ ပျဉ်းမန း၊ ပုဗသီရိ 

Note that the table only includes townships that were part of the MBEI 2020 survey. 

ေန က်ဆက်တဲွ ၅ - ဘက်လိုက်ုိင်ေြခအတွက် ညိိင်းခန်မှန်းချက် 

ေန က်ဆက်တွ ဲ ၁ တွင် ေဖာ်ြပခဲ့ပီးခဲ့သည့် အတိုင်း ဖုန်းမကိုင်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (n = 88) သုိမဟုတ် ဖုန်းကိုပိတ်ထား 
ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (n = 110) သည် COVID-19ကမာ့ကပေ်ရာဂါေကာင့် ဆိုင်များပိတထ်ားရြခင် ြဖစ်ိုင်မူေကာင့် 
ရလဒ်များတွင် ဘက်လုိက်မ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည်။ သူတိုှင့် ေတွဆံုေမးြမန်းြခင်း မြပခဲ့ရေသာေကာင့် ၎င်းတိုသည် 
အချက်အလက်(ေဒတာ)များ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရာတွင်  မပါဝင်ခဲ့ပါ။ ဤေန က်ဆက်တွဲတွင် အဆိုပါ ဘက်လိုက်ိုင်မကို ြပြပင်ိုင်ရန် 
ကိးပမ်းထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ညိိင်းမများသည် ညိိင်းမ မြပလုပ်ေသာ ရလဒ်များထက် သိသာထင်းရှား ပိုမိုဆိုးရားသည့် ပံုရိပ်ကို 
ေဖာ်ထုတ်ေရးဆွဲိုင်သည်။ သုိေသာ် က်ုပ်တိုအေနြဖင့် ဤကိန်းဂဏန်းများသည် အစွန်းေရာက်သည်ဟု ယူဆြခင်းအေပ 
အေြခခံထားြခင်းြဖစ်ပီး ပိုမိုလက်ေတွကျေသာ အလယ်အလတ်အဆင့်ကို ဖံုးကွယ်ထားိုင်သည်ကုိ က်ုပ်တုိ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဤအြခားေရးချယ်စရာ ရလဒ်များအတကွ် ယူဆချက်မှာ  COVID-19ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် 



 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၁၉၈ ခုလံုးကို ပိတ်ပစ်လိုက်သကဲ့သုိ ြဖစ်သည်။  ပံုမှန်အေြခအေနများတွင်ပင်လင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် 
ဖုန်းမကိုြခင်း သုိမဟုတ် ဖုန်းများပိတ်ထားြခင်းများ သည် လက်ေတွမကျသည့် ယူဆချက်ြဖစ်သည်။သုိေသာ်လည်း 
ဤယူဆချက်သည် အဓိကေမးခွန်းအနည်းငယ်အတကွ် ရလဒ်များတွင် အများဆံုးြဖစ်ိုင်ေြခ ဘက်လိုက်ိုင်မများကို က်ုပ်တိုအား 
ခန်မှန်းရန် ခွင့်ြပသည်။ 

 
ယခုအချနိ်တွင် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သည့်အရာက အေကာင်းဆံုးေဖာ်ြပသနည်း မညိိင်းတန်ဖိုး ညိိင်းတန်ဖိုး 

ပံုမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်သည် 24.3% 20.0% 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မေလျာ့ချေသာ်လည်း ေဖာက်သည်များအတွက်သာ ဖွင့်ိုင်သည် 
(ပါဆယ် အတွက်သာလင်) 

35.5% 29.4% 

စီးပွားေရးအေဆာက်အအုံအများစုမှာ အကန်အသတ်ြဖင့်သာရှိေသာ ေဖာက်သည်များအား 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့် အများစုပိတ်ထားသည်(ဥပမာ - အိမ်မှ အလုပ်လုပ်သည်) 

11.6% 9.6% 

လံုးဝ ပိတ်လိုက်သည်။  28.6% 41.0% 

လံုးဝပိတ်ထားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း (၁၉၈) ခုကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်းထားြခင်းသည် 
ထိုစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ၂၉ ရာခိုင်န်းမှ ၄၁ ရာခိုင်န်းအထိ တိုးပွားေစသည်။ အကျိးဆက်အေနြဖင့် ပံုမှန်လုပ်ကိုင်ေနသည့် 
ရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများသည် ၂၄ ရာခိုင်န်းမှ ၂၀ ရာခိုင်န်းအထိ ကျဆင်းသွားသည်။ 

 
ယေန  သင့်လုပ်ငန်း၏ စုစုေပါင်း အလုပ်သမား အင်အား မည်မရှိသနည်း Unadjusted 

% change 
Adjusted % 
change 

သမတ်ကိန်းတန်ဖိုး 1.5% -17.5% 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ိုင်ငံတကာကုဒ်အရခွဲြခားြခင်း 
 

    

ကုန်ထုတ်လုပ်မ -5.7% -15.1% 

အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 
 

-4.7% -6.2% 

ချညမ်င် အထည်ချပ်ှင့် သားေရလုပ်ငန်း -8.7% -19.2% 

သတပစည်းထုတ်လုပ်ငန်း -11.9% -25.9% 

စက်ပစည်းြပင်ဆင်၊တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း -7.2% -32.4% 

လက်လီလက်ကားလုပ်ငန်း ဆိုင်ကယ်ှင့် ေမာ် ေတာ်ကားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း 
 

26.0% 4.6% 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် သုိေလှာင်ံုလုပ်ငန်း -17.6% -14.8% 

တည်းခိုခန်း၊ဟုိတယ်လုပ်ငန်း 
 

-26.5% -57.0% 

အစားအေသာက်ှင့်အေဖျာ်ယမကာ ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း -5.0% -21.8% 

အမျိးသမီးလုပ်သားများ, သမတ်ကိန်းတန်ဖိုး      

စုစုေပါင်းလုပ်သား, အမျိးသမီး -1.0% -19.9% 

ကီးကပ်သူများ, အမျိးသမီး -32.1% -49.8% 

ဒုတိယ ယူဆချက်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၁၉၈ ခုတွင် ဝန်ထမ်းများမရှိြခင်းြဖစ်သည်။ ထပ်မံေြပာဆိုရလင် အဆုိပါအချက်သည် 
လက်ေတွမကျေသာ ယူဆချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ပိတ်ထားသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများပင် ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်းအချိ သုိမဟုတ် 
ဝန်ထမ်းအားလံုး ကျန်ရှိေနဆဲြဖစ်ိုင်သည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်န်းကိန်း (MBEI 2020) စစ်တမ်း ှင့် COVID-19စစ်တမ်း 
အကား အလုပ်အကိုင် ညိိင်းတန်ဖိုး အေြပာင်းအလဲအရ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းအေရအတကွ်ကို သိသိသာသာ 
ကျဆင်းေစေကာင်း ြပသသည်။ အချိေသာ စက်မလုပင်န်းများတွင် အေြပာင်းအလဲသည် အြခားလုပ်ငန်းများထက် ပို၍ 
ကီးမားေကာင်း စိတ်ဝင်စားစွာ ေတွရသည်။ စက်ပစည်းကိရိယာများကို ြပင်ဆင်ြခင်းှင့် တပ်ဆင်ြခင်းှင့် ဟုိတယ်(သုိ)တညး်ခိုခန်း 
လုပ်ငန်းများသည် ခန်မှန်းတွက်ချက်မတွင် အကီးမားဆံုးေသာ ကွာြခားမရှိေနသည်ပါသည်။   ဤြခားန းချက်အရ 



 

 

အဆိုပါလုပ်ငန်းများသည် အစားအစာများထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် အေဖျာ်ယမကာများကဲ့သုိေသာ စက်မလုပ်ငန်းများ ိင်းယှဉ်ရာတွင် 
ပိုမိုကီးမားေသာ ဘက်လိုက်မများ ရှိိုင်သည်ကို န်ြပေနသည်။ 

အထက်ပါ ဇယား ှစ်ခုတွင် ချနိ်ညိထားေသာ တန်ဖိုးများသည် အစွန်းေရာက်တန်ဖိုးများအေပ အေြခခံထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
COVID-19ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် ဆိုင်များပိတ်ထားြခင်းေကာင့် ဖုန်းေြဖကားမမရှိခဲ့ပါ သုိမဟုတ် သူတို၏ ဖနု်းများ 
ပိတ်ထားြခင်းေကာင့် ဆက်သွယ်ရန် မေအာင်ြမင်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ မည်မ များသည်ကို က်ုပ်တုိ မသိပါ။ 
ဝန်ထမ်းအေရအတွက် မည်မရှိသည်ကိုလည်း က်ုပ်တုိ မသိပါ။ သုိေသာ် က်ုပ်တိုအေနြဖင့် ြဖစ်ရပ်မှန်သည် အဓိက 
အစီရင်ခံစာတွင် ညိိင်းမမရှိေသာ ရလဒ်များှင့် ဤေနရာတွင် တင်ြပေသာ ညိိင်းရလဒ်များ အကား တစ်ေနရာတွင် 
ရှိေနလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်မိသည်။ 
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