
COVID-19၏ စီးး�ပွား���ရေး��အရေးပွား် ထိခိို�ိက််သက််ရေး��က််မှုကု်�ိ ပွား�ိမှု�ိနား��လည််�နား် အ��ှရေး��င််ရေး���ငှ််�သည်် ၂၀၂၀ပြပွားည်််နှစှီး် ဧပြီပွားး ၂၈မှု ှရေးမှုလ ၁၀�က််

အတွ�င််� တွစီး်နှ�ိင််င်ံလံ�� ခြုံခိုံ�လမှှု်�နှ�ိင််သည််် စီးး�ပွား���ရေး��စီးစီး်တွမှု်� တွစီး်ခို� ရေးက်�က််ယူခူို့်ပွားါသည််။ �ည််�ယွူ်ခိုျက််မှု�ှ စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ��၏

အပြမှုတွ်အစီး�နား်�၊ လ�ပွား်သ��အင််အ��၊ ရေးင်�ရေး�က်���ှမိှု ုတွ�ိ�အရေးပွား် COVID-19 က်မှု့�က််ပွား် ရေး��ဂါါ၏ သက််ရေး��က််မှု ု နှငှ််် အစီး�ိ��၏ မှုဝူါါ�အခိုျ�ိ�ရေး�က်�င်််

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ�� မှုည််သိ�� အက်ျ�ိ�ခိုံစီး�� ခို့�်သည််က်�ိ ရေးလလ်��နား် ပြ�စီး်ပွားါသည််။ ပြမှုနား်မှု�စ်ီးး�ပွား���ရေး��ပွားတွ်ဝါနား်�က်ျင်် ညွှနှား်�က်နိား်� (MBEI) 

စီးးမှုံက်နိား်�သည်် ယူခိုင််က်တွည််�က်ပွားင်် တွစီး်နှိ�င််င်ံလံ��အဆင််် စီးး�ပွား���ရေး�� စီးစီး်တွမှု်� နှစှီး်ကြိက်မိှု် ရေးက်�က််ခိုံခို့ပ်ြီပွားး� ပြ�စီး်ပွားါသည််။ ပြမှုနား်မှု�နှိ�င််င်ံတွ�င်် Covid-19 

စီးတွင််ပြ�စီး်ပွား���ခို့်ပြီပွားး�ရေးနား�က်် စီးး�ပွား���ရေး��အရေးပွား် သက််ရေး��က််မှုမုှုျ��က်ိ� ရေးလလ်�နှ�ိင််�နား်ယူခို�စီးစီး်တွမှု်�က်�ိ MBEI စီးးမှုံက်နိား်� ၏ အစီးိတွ်အပွား�ိင််� တွစီး်ခို�

အပြ�စီး် ရေးက်�က််ယူခူို့်ပြခိုင််� ပြ�စီး်သည််။ ဤ COVID-19 စီးစီး်တွမှု်�သည်် ၂၀၂၀ပြပွားည်််နှစှီး်ရေး�ရေး��်ဝါါ�းလမှု ှစီးတွင််၍ COVID-19ရေး�က်�င််် စီးး�ပွား���ရေး��

ပွားတွ်ဝါနား်�က်ျင််ရေးပြပွား�င််�လ့မှုမုှုျ��က်ိ� အက့်ပြ�တွ်နှိ�င််�နား် ပြမှုနား်မှု�စ်ီးး�ပွား���ရေး��ဝါနား်က်ျင််ညွှနှား်�က်နိား်�(MBEI၂၀၂၀)စီးစီး်တွမှု်�၏ နားည််�လမှု်�မှုျ��က်ိ� အသံ��ပြပွား�

ထိ��သည််။ MBEI ၏ စီးးမှုံက်နိား်�အ��လံ��က်�ိ DaNa Facility မှုတှွဆင််် UK Aid က် ရေးထိ�က််ပွားံရ်ေးပွား�ထိ��ပြခိုင််�ပြ�စီး်ပွားါသည််။

စီးစီး်တွမှု်�ရေးက်�က််ယူခူို့်ရေးသ� စီးး�ပွား���ရေး��လုပုွား်ငန်း်� 

၇၅၀ အန်းက်် ၂၉ ��ခိုုုင်နှုုန်း်�သည်် စီးစီး်တွမှု်�

ရေးက်�က််ယူသူည််် အခိုျနိား်တွ�င်် လံ��ဝါပွားတိွ်ထိ��ခို့်

သည််။ 

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ��၏ ၉၂ ��နှုုန်း်�သည်် COVID-19 

ရေး�က်�င််် ရေး��င်�အ��က်ျဆင်�ရေး�က်�င််� အစီးး�င််ခိုံခို့ပ်ြီပွားး� ၇၄ 
��ခိုုုင်နှုုန်း်�သည်် ပွားံမုှနှ်း်ရေး��င်�အ��၏ ထက််ဝက််ရေးက်ျ�်

ခိုန်း်် သုသသု�သ�က်ျဆင်�ရေးနားသည််။ 

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ��၏ အပြမှုတွ်အစီး�နား်�မှု�ှ က်ျ

ဆင််�ခို့ပ်ြီပွားး� ၂၂ ��ခိုုုင်နှုုန်း်�သ� အမြမှတ််အစီး�န်း်�

မြ�စီး်ခို့�သည််။ ၂၀၁၉ နှ�ိဝါင််ဘာ�လ နှငှ််် ၂၀၂၀ 

ရေး�ရေး��်ဝါါ�းလ အတွ�င််�တွ�င်် ပြပွား�လ�ပွား်ခို့ရ်ေးသ� 

MBEI ၂၀၂၀ စီးစီး်တွမှု်�တွ�င််မှု ူအပြမှုတွ်အစီး�နား်� ၅၂ 

��ခို�ိင််နှနုား်� �ှိခို့်သည််။ 

စီးး�ပွား���ရေး��လုပုွား်ငန်း်�မှျ��၏ ထက််ဝက််သည်် ၎င်�တ်ုု်၏ 

စီးး�ပွား���ရေး�� �ငှ်သန်း်နှုုုင်�န်း် အတ်န်း်အသင�် (သု်ုမှဟုတု််) 

လု�န်း်စီး�� အနှုတ��ယ််�ှုရေးန်းသည််ဟု ုအစီးး�င်ခိုံပွားါသည််။ 

အထိ�ူသပြ�င််် အဝါတွ်အထိည််နှငှ််် အထိည််အလပိွား်နှငှ််် 

ဟို�ိတွယူ်(သိ��)တွည််�ခို�ိခိုနား်�  လ�ပွား်င်နား်�မှုျ��သည်် ဆံ��ရှုံးံ�ုမှုည််် 

အနှတ��ယူ် အလ�နား်ပြမှုင်််မှု�� ရေးနားပွားါသည််။ 

COVID-19 ရေး�က်�င််် စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်� မှုျ��သည်် 

၎င််�တွိ��၏ဝါနား်ထိမှု်� ပွားျမှ်�မှှ ၁၆% က်ုုအလုပုွား်မှ ှ

ထတု််ပွားယ််ခို့်သည််။

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်� အမှုျ��စီး�သည်် အစီးုု��၏ COVID-19 

ဆုုင်�� စီးး�ပွား���ရေး�� ပွားံ�ပွားုု�မှ ုအစီးးအစီးဉ််မှျ��က်ုု သတ်မုှမြပွားုမှု

ပြခိုင််�ရေး�က်�င််် အသပိွားည်�ရေးပွား�ရေး��တွ�င်် ပွားိ�မှု�ိ အ��ထိ�တွ်�နား် 

လ�ိအပွား်ရေးနားရေး�က်�င််� ရေး��်ပြပွားရေးနားပွားါသည််။ 



ဤသည််မှု�ှ“COVID-19 စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ�� အရေးပွား်သက််ရေး��က််မှု ု- အနှစှီး်ခိုျ�ပွား် အစီးး�င််ခိုံစီး�” သ� ပြ�စီး်ပွားါသည််။ အစီးး�င််ခိုံစီး� အပြပွားည်််အစီးံ�

အ�� �ယူ�ူနား် ယူခို�အး�ရေးမှု�လ် country.myanmar.communications@asiafoundation.org သိ��  ရေးက်ျ�ဇူး�ူပြပွား�၍ ဆက််သ�ယူ်နှ�ိင််ပွားါသည််။

l လ�ပွား်င်နား်�လည််ပွားတွ်မှု ုရေးလ့�ခ်ိုျပြခိုင််� (သိ��မှုဟို�တွ်) ပွားိတွ်ပြခိုင််�၏ အဓိကိ် အရေး�က်�င််�အ�င််�နှစှီး်ခို�မှုှ� COVID-19 ရေး�က်�င််် ဝါနား်ထိမှု်�မှုျ��၏ လံ�ခြုံခိုံ�ရေး��

နှငှ််် ရေး��က််သည််မှုျ�� မှု�ှပိြခိုင််�တွ�ိ�ပြ�စီး်သည််။ 

l ခို�း�သ���လ�မှု ုက်နား�်သတွ်ခိုျက််မှုျ��သည်် ဟို�ိတွယူ်(သိ��)တွည််�ခို�ိခိုနား်�၊ အစီး��အစီး�နှှင််် အရေး�ျ�်ယူမှုက်�နှငှ််် ထိ�တွ်လ�ပွား်မှု ုလ�ပွား်င်နား်�မှုျ��အရေးပွား် 

ကြိက်း�မှု��စီး�� သက််ရေး��က််မှု�ုှိသည််။ 

l စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ�� စီးက််တွင််ဘာ�လအထိ ိရေးနား�က််ထိပွား် ရေးင်�လည််ပွားတွ်စီးး�ဆင််�မှု ုလ�ိအပွား်ခိုျက်် တွနှ�ိင််င်ံလံ��အတွ�က်် ခိုနား�်မှုနှား်�ခိုျက််မှု�ှ က်ျပွား် 

၉၀၀ မှုှ ၂,၁၀၀ ဘားလးယူံ (အရေးမှု�ကိ်နား်ရေး�်လ� ဝါ.၆  မှု ှ၁.၅ ဘားလးယူံ သ�ိ�မှုဟို�တွ် ဂါျ း�းပွားး၏ ဝါ.၇ ��ခိုိ�င််နှနုား်�မှုှ ၁.၇ ��ခိုိ�င််နှနုား်�)  အထိ�ိှိသည််။

l တွယူ်လး��နား်�၊ လ့ပွား်စီးစီး်မှုး�နှငှ််် ရေး�အတွ�က်် အရေးပြခိုခိုံ အရေးဆ�က််အအံ�ဆ�ိင််�� ဝါနား်ရေးဆ�င််မှုမုှုျ�� ယူိ�ယူ�င််�ပွားျက််စီးး�ပြခိုင််� မှု�ှပိွားါ။ 

l COVID-19 အက်ျပွား်အတွည််�၏ အရေးစီး�ပွားိ�င််� အရေးပြခိုအရေးနား အရေးတွ�အတွ�င််� စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ��က်�ိ ရေးင်�ရေး�က်�ရေးထိ�က််ပွားံ�်�တွ�င်် အရေးသ�စီး��

ရေးခိုျ�ရေးင်� လ�ပွား်င်နား်�သည်် အရေး��ပွားါရေးသ� အခိုနား်�က်ဏ္ဍအပြ�စီး် ပွားါဝါင််ခို့သ်ည််။ ရေးနား�က််ဆံ�� အရေးပြခိုအရေးနားအ� ရေးခိုျ�ရေးင်�မှုျ��၏ �ယှူ်ယူ�သည်် ပြမှုနား်မှု�်

စီးး�ပွား���ရေး��ဝါနား်က်ျင််ညွှနှား်�က်နိား်� (MBEI) ၂၀၂၀ တွ�င်် ၂၅ ��ခို�ိင််နှနုား်�သ� �ှိ��မှု ှCOVID-19 စီးစီး်တွမှု်�တွ�င်် ၅၁ ��ခို�ိင််နှနုား်�အထိိ တွ�ိ�တွက််ခို့သ်ည််။ 

l အရေးသ�စီး��ရေးင်�ရေးခိုျ�လ�ပွား်င်နား်� အ��့�အစီးည််�မှုျ��မှု ှရေးခိုျ�ရေးင်�မှုျ�� တွ�ိ�လ�ပြခိုင််�ရေး�က်�င်််  အတွ�ိ�နှနုား်�မှုျ�� ပြမှုှင်််လ�ပြခိုင််�သည်် အစီးိ���နှငှ််် ပွား�ဂါဂလကိ်

ဘာဏ််မှုျ��မှု ှရေးပြပွား�င််�လ�ယူ်ပြပွားင််လ�ယူ်ရေးသ� ရေးခိုျ�ရေးင်�ထိ�တွ်ယူမူှုနုှှင််် COVID-19 ဆက််နှ�ယူ် ရေးခိုျ�ရေးင်�မှုျ��၏ အရေး��ပွားါမှုကု်�ိ ပွား�ိမှု�ိပြမှုှင်််တွင်် ရေးပွား�ပွားါသည််။ 

l စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်� ၇၁ ��ခို�ိင််နှနုား်�သည်် ရေးခိုျ�ရေးင်�ပြပွားနား်ဆပွား်ပြခိုင််�နှငှ််် ပွားတွ်သက််၍ စီးိ���မိှု်ပွားပူွားနား်မှုုမှုျ���ှိသည််၊ သ�ိ�ရေးသ�် ပြပွားနား်ဆပွား်�နား် အစီးးအစီးဉ််

ခိုျမှုတှွ်ပြခိုင််�နှငှ််် ပွားတွ်သတွ်၍ ရေးင်�ခိုျ�င်�ှ�သနူှှင်််  ရေးဆ��ရေးနှ��မှု ု၈၂ ��ခို�ိင််နှနုား်�သည်် သရေးဘာ�တွညူ်းမှု�ုခို့သ်ည််။ 

l	၉၂ ��ခိုိ�င််နှနုား်�က် ပြပွားည််ရေးထိ�င််စီး�အစီး�ိ��၏ လ�ပွား်ရေးဆ�င််မှုမုှုျ��အရေးပွား် ရေးက်ျနားပွား်အ���မှု�ုှိပြီပွားး� ပြပွားည််နားယူ်နှငှ််် တွ�ိင််�ရေး�သကြိက်း�အစီး�ိ��နှငှ််် ပြီမှု�ိ�နားယူ်

အရေးထိ�ရေးထိ�အ�ပွား်ခိုျ�ပွား်ရေး�� ဦး�စီးး�ဌာ�နားတွိ��က်�ိလည််� ရေးက်ျနားပွား်အ���မှု�ုှိသည််။ 

l က်မှု့�က်ပွား်ရေး��ဂါါသည်် နှိ�င််င်ံတွဝါနား်�တွ�င်် ��ဇူးဝါတွ်မှုအုရေးပွား် သသိ�ထိင််��ှ�ရေးသ� သက််ရေး��က််မှုမုှု�ှိခို့်ပွားါ။ 

l စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်� အ��လံ��နားး�ပွားါ�က် သတူွ�ိ�၏ ဝါနား်ထိမှု်�မှုျ��နှငှ််် ရေး��က််သည််မှုျ��က်ိ� COVID-19 မှု ှက်�က်�ယူ်�နား် အစီးးအမှုံ အခိုျ�ိ�က်�ိ က်ျင်််သံ��ခို့်

သည််ဟို� ရေးပြ�ဆိ�ပွားါသည််။

l သင်််ရေးတွ�်သည််် စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ�� သ�ိှိပြီပွားး� အသံ��ခိုျနှ�ိင််�နား် စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ��အ�� ရေးထိ�က််ပွားံရ်ေးပွား�မှုည််် အစီး�ိ�� မှုဝူါါ�မှုျ��

နှငှ််် အစီးးအစီးဉ််မှုျ��က်�ိ ပွား�ိမှု�ိ၍ ထိ�တွ်ပြပွားနား်ရေး�က်ပြင်��နား် လိ�အပွား်ပွားါသည််။  

l မှုဝူါါ�မှုျ��နှငှ််် အစီးးအစီးဉ််မှုျ��က်�ိ ရေး��ှတွနား်�မှုှ အစီး�ိ��အ���ှမိှုျ��က် ရေးက်�င််�စီး�� နား��လည််သရေးဘာ�ရေးပွားါက််ပြီပွားး� ပွား�င်််လင််�ပြမှုင််သ�မှု�ုှိစီး�� 

က်ျင်််သံ��နှ�ိင််�နား်အတွ�က်် ၎င််�တွိ��တွ�င်် သင်််ရေးလျ�်သည််် ဆံ��ပြ�တွ်ခိုျက််ခိုျပွားိ�င််ခို�င််် အ�ဏ်�လည််� �ှ�ိမှုည်် ပြ�စီး်သည််။  

l COVID-19 က်ိ� ရေးက်ျ�်လ�ှ�နှ�ိင််�နား် လိ�အပွား်ရေးသ� စီးး�ပွား���ရေး�� အ�င််�အနှှး�မှုျ��က်ိ� ပြ�ည်််ဆည််��နား် သင်််ရေးတွ�်ရေးသ� ရေးခိုျ�ရေးင်�မှုျ�� 

ရေးပွား�အပွား်နှိ�င််ရေး�� အစီးိ���နှငှ််် ပွား�ဂါဂလကိ်ဘာဏ််မှုျ�� ပွား�ူရေးပွားါင််�၍ နားည််�လမှု်���ှရေး�� သင်််ပွားါသည််။

l စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွား်င်နား်�မှုျ��နှငှ််် ဘာဏ််မှုျ�� ရေးခိုျ�ရေးင်�အတွ�ိ�နှနုား်�နှှင််် ရေးင်�ရေးပွား�ရေးခိုျမှု ုအစီးးအစီးဉ််မှုျ��က်�ိ ပြပွားနား်လည််သတွ်မှုတှွ် သရေးဘာ�တွညူ်းမှု ု

�ယူနူှ�ိင််ရေး�� အစီးိ���မှု ှတွ�ိက််တွ�နား်�အ��ရေးပွား� �မှုည််။

l အလ�ပွား်မှုျ��ဆံ��ရှုံးံ�ုခို့�်ရေးသ� ဝါနား်ထိမှု်�မှုျ��အ�� ပွားံပ်ွား�ိ��နား် COVID-19 ရေး�က်�င်််ပြ�စီး်ရေးပွား်လ�နှိ�င််သည််် စီးး�ပွား���ရေး��သက််ရေး��က််မှုမုှုျ��

အရေးပွား် က်�စီး��ရေး�� အစီးးအစီးဉ််တွ�င်် ရေး��်ပြပွားထိ��သည််် လ�ပွား်ရေးဆ�င််ခိုျက််မှုျ��သည်် လံ�ရေးလ�က််မှု ု�ှိမှု�ှိ သ�ိ�မှုဟို�တွ် အဆ�ိပွားါ ဝါနား်ထိမှု်�

မှုျ��က်ိ� ဦး�တွည််ထိ��ရေးသ� ပွားိ�မှု�ိရေးက်�င််�မှု�နား်ရေးသ� တွံ��ပြပွားနား်မှုုနားည််�လမှု်�မှုျ�� �ှိ/မှု�ှိပြပွားနား်လည််စီးဉ််�စီး���နား် လိ�အပွား်ရေးက်�င််�လိ�အပွား်

လမိှု််မှုည််။ 

l အရေးပြခိုအရေးနားက်ိ� အနားး�က်ပွား်ရေးစီး�င်််�က်ည်််သင်််သည််။ စီးး�ပွား���ရေး�� ပြပွားနား်လည်် နား�လံထိလူ�ပြီပွားး�ရေးနား�က်် ရေးပြပွား�င််�လ့သ���သည်် ်အရေးပြခိုအရေးနား

မှုျ��အ�� သ�ိှိနှ�ိင််�နား် အ��ရှေး��င််ရေး���ငှ််�မှု ှCOVID-19 စီးစီး်တွမှု်�မှုျ�� ထိပွား်မှုံ၍ ပြပွား�လ�ပွား်သ���မှုည်် ပြ�စီး်ပြီပွားး� ယူခို�က့်သ်�ိ� စီးစီး်တွမှု်� 

သတွင််�အခိုျက််အလက်် မှုျ��ပြ�င််် အစီး�ိ��က်ိ� ပွားံပ်ွား�ိ�ရေးပွား�သ���မှုည်် ပြ�စီး်သည််။  


