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ြမနမ်ာစ့းီပွားေရး

ဝနး်ကျင်နး်ကနိး် 

စမံီချက်

စးီပာွးေရးလုပင်နး်များအေပ 

COVID-19 ကမ�ာက့ပေ်ရာဂါ၏ 

သကေ်ရာကမ်ကို ေလ့လာြခငး်
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အေကာင်းအရာ
 ေန�က်ခအံေကာင်းအရင်း

 သေုတသနနည်းန�

 စးီပွားေရးစမ်ွးေဆာင်ရည်

 အစိုးရေထာက်ပ့ံမ

 အြခားေတွရိှချက်များ

 အ�ကံြပချက်များ



3

ေန�က်ခအံေကာင်းအရင်း
 COVID-19 ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါသည် တစက်မ�ာလံုးက မ�ကံဖူးခဲ့ေသးေသာ အကျပ်အတည်းထသဲို 

တွနး်ပုိေနေသာကိစတစရ်ပ်ြဖစသ်ည်။

 ၂၀၂၀ြပည့်စှ၊် ေမလ (၂၅)ရက်ေန အထအိဆိုပါ ဗိုင်းရပ်ေကာင့် ကမ�ာတစဝ်မ်ှးလံုးရိှ လေူပါင်း ၃၅၀,၀၀၀ ခန ်
ေသေကျပျက်စးီေစခဲ့ သည်။(ဂနေ်ဟာ့ကင်းတကသိုလ,် ၂၀၂၀ )

 ြမနမ်ာိုင်ငံသည် အြခားေသာိုင်ငံများင့်ှ ိင်းစာလင် ေမလ ၂၅ ရက်ေနအထ ိေသဆံုးသလူနူ� ၆ ဦးသာရိှပီး
(ကျနး်မားေရးင့်ှ အားကစားဝန်ကီးဌာန, ၂၀၂၀) ကျနး်မာေရး သက်ေရာက်မများ ေလျာ့နည်းေသာ်လည်း 
စးီပွားေရးကတွင် အကျပအ်တည်းများ ရင်ဆိုင်ေနရသည် ။

 အဆိုပါ စးီပွားေရးက သက်ေရာက်မများကုိ ပုိမုိန�းလည်ိုင်ရန ်အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းမှ COVID-19 ကမ�ာ့ကပ် 
ေရာဂါင့်ှ ပတ်သက်၍ ိုင်ငံတဝနး် စးီပွားေရး စစတ်မး်တစခ်ကုို ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

 ယခစုစတ်မ်းအပါအဝင် ြမနမ်ာ့စးီပွားေရးဝနး်ကျင်နး်ကိနး် စမံီချက်ကုိ DaNa Facilityမှ တဆင့် UKAidမှ ရနပုံ်ေငွ 
ေထာက်ပ့ံကူညီပါသည်။



သုေတသနနညး်န�
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သုေတသနနညး်န�

 စးီပွားေရးလပ်ုငနး်ေပါင်း ၇၅၀ကုိ စစတ်မ်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။

 ြမနမ်ာ့စးီပွားေရးဝနး်ကျင်နး်ကိနး် ၂၀၂၀ နမူန�မူေဘာင်မှ ကျဘနး်စနစြ်ဖင့် ေရ�းချယ်ထားပါသည်။

 တယ်လဖုီနး်ြဖင့် အင်တာဗျးေမးြမနး်ြခင်းလပုင်နး်ကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ်ဧပီလ ၂၈ ရက်မှ ေမလ ၁၀ ရက်ေန 
အတွင်း ြပလပ်ုခဲ့ပါသည်။

 စစတ်မ်း ေကာက်ယူမပုံစအံရ ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါစစတ်မ်းင့်ှ ိုဝင်ဘာလ ၇ရက်ေနင့်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
၂၃ရက်ေနတွင် ေကာက်ယူခဲ့ေသာ ြမနမ်ာ့စးီပာွးေရးဝနး်ကျင်နး်ကိနး် စစတ်မ်းစှခ်ကုို ိင်းယှဥ်ချက်
အချိ ြပလပ်ုိုင်ခဲ့သည်။

 စစတ်မ်းေကာက်ယူသမူျားသည် စးီပာွးေရးလပုင်နး်ေပါင်း ၁,၄၁၂ခကုိုဆက်သယ်ွခဲ့ပီး ထိုအထမှဲ လပ်ုငနး် 
၇၅၀ကုိ ေမးြမနး်ိုင်ခဲ့သည်။ (ေအာင်ြမင်မ ၅၃ရာခိုင်နး်)



စီးပာွးေရးစွမး်ေဆာင်
ရည်

စးီပွားေရးလပ်ုငနး်လည်ပတ်မ

ေရာငး်အား

အြမတ်ရရိှမ

ေငသွားစးီဆငး်မ

ေချးေငရွရိှိုငမ်

လပ်ုသား
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စးီပွားေရးလုပ်ငနး်
များလည်ပတ်မ
ေလျာ့ကျြခင်း

COVID-19 အကပအ်တညး်င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ
စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ
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လပ်ုငနး်အများစသုည် COVID-19 ေကာင့် လံုးဝပိတ်ထားသည်/
လပ်ုငနး်လည်ပတ်မေလာခ့ျထားသည်

စစတ်မ်းေကာက်ယခူျနိတွ်င်စးီပွားေရးလုပ်ငနး်
များလည်ပတ်မအဆင့်

စးီပွားေရးလည်ပတ်မအေပ COVID-19
ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ

ပံုမနှအ်တိုငး်
လည်ပါတေ်နသည်, 

24%

လပုင်နး်လည်ပတမ်ကုိ 
ေလျာခ့ျလပုေ်ဆာငေ်နသည် သုိေသာ ်
ေဖာက်သည်များအတက်ွသာ ဖငွ့်သည် 

(အစားအစာ ပါဆယ ်ဝယယ်သူူများအတက်ွ 
သာလင)်, 36%

စးီပာွးေရးလပုင်နး်အဆာက်အအံုအ
များစမုာှ 

ပတိထ်ားပးီအကန်အသတြ်ဖင့်သာ 
ရှိေသာ ေဖာက်သည်များအား 

ေရာငး်ချြခငး်ြပပးီ သည်။ (ေနအမိမ် ှ
အလပုလ်ပုသ်ည်), 12%

လံုးဝ 
ပတိထ်ားသည်။, 29%
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စးီပာွးေရးလညပ်တမ်� ေလျာခ့ျထားသည် စးီပာွးေရးလညပ်တမ်� ေလျာခ့ျထားသည်
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စးီပာွးေရးလုပင်နး်များပတိထ်ားရြခင်း/လုပင်နး်လညပ်တ်မ
ေလာခ့ျရသည့်အေကာင်းရင်းများ
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ိုငင်တံကာ အသွားအလာ 
ကန်သတခ်ျက်များ

မိနယတ်စခ်ုငှ့်တစခ် ု
အတငွး်အသွားအလာ
ကန်သတထ်ားြခငး်

မိနယအ်တငွး် 
အသွားအလာ 

ကန်သတထ်ားြခငး်

မညသ်ည့်အသွားအလာ ကန်သတ်ချက်သည်
စီးပာွးေရးလပုင်န်းများ အတွက် 

အဓိကအေကာငး်အရငး် ြဖစ်သနညး်

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

COVID-19  ငှ့် မသက်ဆိုငေ်သာ အြခားေသာအေကာငး်ြပချက်များ 

အြခားေသာ COVID-19  ငှ့်သက်ဆိုငေ်သာ အေကာငး်ြပချက်များ၊

ဝနထ်မး်များသည် အလပုသုိ်လာရန ်ြငငး်ဆနေ်နကသည်။

အာဏာပိုငမ်ျားက က်ုပတ်ို စးီပာွးေရးလပုင်နး်ကုိ COVID-19 ေကာင့် ပတိသိ်မး်ရန ်
အမနိ်ေပးခဲ့သည်။

လက်ရှိရငး်ှီးြမပ်ှံမ အဆင့်ကုိ ထနိး်သိမး်ရနအ်တက်ွ ေငေွကးလံုေလာက်မ မရှိြခငး် 
(ဥပမာ- စက်ပစည်း ဝယယ်ရူန)်

COVID-19 ေကာင့် ေထာက်ပံ့ေရး ပစည်းများရာှးပါးြပတလ်ပမ်

လက်ရှိအလပုသ်မားများကုိ ထနိး်သိမး်ရန ်ေငလွံုေလာက်မ မရှိပါ

COVID-19 ေကာင့်  ေဖာက်သည်များ မရှိေတာြ့ခငး်

COVID-19 ေကာင့် က်ုပ်ငှ့် က်ုပဝ်နထ်မး်များ လံု�ခံမအတက်ွ စိုးရမိသ်ည်။
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ေရာင်းအား
ကျဆငး်ြခငး်

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်
များ လည်ပတ်မ
ေလျာ့ကျြခင်း

စီးပာွးေရးလပုင်န်း ၇၆%သည်
လပုင်န်းလညပ်တ်မ
ေလျာက့ျလာသည်

COVID-19 အကပအ်တညး်င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရး 
လပုင်နး်များ
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စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ၏ ေရာင်းလုိအားသိသာစာွ 
ကျဆင်းလာသည်

(ေရာင်းအားများ 
တုိးလာခဲ့သည်

1%

ေရာင်းအားများ 
ေြပာင်းလြဲခင်းမရှိပါ။

7%

ေရာင်းအားများသည် 
ဆယပုံ်တစပုံ်ခန်အထ ိ

ကျသွားသည်
3%

ေရာင်းအားများသည် 
ေလးပုံတစပုံ်ခန်အထကိျ 

ဆင်းသွားသည်
15%

ေရာင်းအား ထက်ဝက်ခန် 
ကျဆင်းသွားသည်။ 

24%

ေရာင်းအားသည် 
ေလးပုံသုံးပုံခန်ထကိျ 

ဆင်းသွားသည်။ 
19%

ေရာင်းအားသည်
ေလးပုံသုံးပုံေကျာထ် ိ
ကျဆင်းသွားသည်။ 

8%

ေရာင်းအား လံုးဝ 
ကျဆင်းသွားသည်။ 

23%



12

အြမတ်အစွန်းရရိှမ
နညး်ပါးလာြခငး်

ေရာငး်အား 
ကျဆငး်ြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၄%သည ်ေရာငး်အား

ထက်ဝက်ခန ်(သုိ) 
ထက်ဝက်ထက် ပို၍
ကျဆငး်လာသည်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း
များလည်ပတ်မ
ေလျာက့ျြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၆%သည်

လပုင်န်းလညပ်တ်မ
ေလျာက့ျလာသည်

COVID-19 အကပအ်တညး်င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရး 
လပုင်နး်များ
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ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးဝန်းကျင်န်းကန်ိး စစ်တမ်းေကာကယ်ခူျန်ိှင့် COVID-19 စစ်တမ်းေကာကယ်ခူျန်ိတွင် 
စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ အြမတ်ရရှိုိင်မကို ိင်းယဥှေ်လလ့ာြခင်း

MBEI 2020 COVID-19

 ေရာင်းအားကျဆင်းလာမေကာင့် အြမတ်ရရိှမ ေလျာန့ညး်
ကျဆင်းလာြခင်း
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ေငသွားစီးဆငး်မ 
ြပဿန�များ

အြမတ်အစွန်းရရိှမ
နညး်ပါးလာြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၅၂%သည် COVID-19 

ကမ�ာက့ပေ်ရာဂါ
မတုိငမ်ထီက် ဆုံးံးမ

၁၂ % ရိှလာသည်

ေရာငး်အား
ကျဆငး်ြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၄%သည ်ေရာငး်အား

ထက်ဝက်ခန ်(သုိ) 
ထက်ဝက်ထက် 

ပို၍ကျဆငး်လာသည်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း
များလညပ်တ်မ
ေလျာက့ျြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၆%သည ်

လပုင်န်းလညပ်တ်မ
ေလျာက့ျလာသည်

COVID-19 အကပအ်တညး်င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရး 
လပုင်နး်များ
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စးီပာွးေရးလုပင်နး်သံုးပံုစှပ်ံုခနက် လုပင်နး်ဆကလ်ကရ်ပတ်ည်ရန ်
ေငသွားစးီဆငး်မ ြပဿန�ရငဆုိ်ငရ်ိုငသ်ည်ဟ ုယဆူကသည်
COVID-19ေကာင့် စီးပာွးေရးလပုင်န်းများဆက်လက်ရပတ်ညရ်န် အ�ရာယရ်ှိ/မရှိအေပ လပုင်န်းရငှမ်ျား၏ထငြ်မငခ်ျက်

လံုး၀ 
အ�ရာယမ်ရှိပါ, 

11.8%

အနည်းငယရ်ှိပါသ
ည်။, 37.4%အလယအ်လတအ်

ဆင့်ရှိသည်။, 
33.0%

အလနွအ်�ရာယရ်ှိ
သည်, 17.8%
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လံုး၀ အ�ရာယမ်ရှိပါ
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အကျပအ်တညး်
ကာလအတွငး်
လပုင်န်းများ၏

ဆက်လက်
ရပတ်ညုိ်ငမ်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း
ထက်ဝက်ခနသ်ည်
အကျပအ်တညး်
ကာလအတွငး်

၎ငး်တုိ၏ ဆက်လက်
ရပတ်ညရ်န် 

အ�ရာယရိှ်သညဟု် 
ြမငသ်ည်

ေငသွားစီးဆငး်မ
ြပဿန�များ

စီးပာွးေရးလပုင်န်းများ၏
သုံးပံုှစ်ပံုခနသ်ည ်
ေငသွားစီးဆငး်မ
ြပဿန�များကုိ
ရငဆုိ်ငရ်မညဟု် 
ထငြ်မင်ကသည်

အြမတ်အစွန်းရရိှ
မနညး်ပါးလာြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၅၂%သည် COVID-19 

ကမ�ာက့ပေ်ရာဂါ 
မတုိငမ်ထီက် ဆုံးံးမ

၁၂ % ရိှလာသည်

ေရာငး်အား
ကျဆငး်ြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၄%သည ်ေရာငး်အား

ထက်ဝက်ခန ်(သုိ) 
ထက်ဝက်ထက် 

ပို၍ကျဆငး်လာသည်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း
များလညပ်တ်မ
ေလျာက့ျြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၆%သည်

လပုင်န်းလညပ်တ်မ
ေလျာက့ျလာသည်

COVID-19 အကပအ်တညး်င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရး 
လပုင်နး်များ
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စးီပွား ေရးလပ်ုငနး်များသည် ၄င်းတုိ၏ေငွေကးလည်ပတ်မ ြပဿန�ကုိေြဖရှင်းရန ်

အေသးစားေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းများထမံှ ေချးေငွပုိမုိရရိှကသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 

အတုိးနး်ြမင့်မားပီး လပုင်နး် ၇၅ ရာခိုင်နး် ခန်သည် ေချးေငွြပနဆ်ပ်ရန ်စိုးရိမ်ပူပနမ်ရိှကသည်။
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ဝန်ထမး်များ
အလပုအ်ကုိင်
ဆုံးံးုိငေ်ြခ

အကျပအ်တညး်
ကာလအတွငး်
လပုင်န်းများ၏

ဆက်လက်
ရပတ်ညုိ်ငမ်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း
ထက်ဝက်ခနသ်ည်
အကျပအ်တညး်
ကာလအတွငး်

၎ငး်တုိ၏ ဆက်လက်
ရပတ်ညရ်န် 

အ�ရာယရိှ်သညဟု် 
ြမငသ်ည်

ေငသွားစီးဆငး်မ
ြပဿန�များ

စီးပာွးေရး
လပုင်န်းများ၏

သုံးပံုှစ်ပံုခနသ်ည ်
ေငသွားစီးဆငး်မ
ြပဿန�များကုိ
ရငဆုိ်ငရ်မည် ဟု
ထငြ်မင်ကသည်

အြမတ်အစွန်းရရိှ
မနညး်ပါး
လာြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၅၂%သည် COVID-19 

ကမ�ာက့ပေ်ရာဂါ 
မတုိငမ်ထီက် ဆုံးံးမ 

၁၂ % ရိှလာသည်

ေရာငး်အား

ကျဆငး်ြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၄%သည ်
ေရာငး်အား 

ထက်ဝက်ခန ်(သုိ) 
ထက်ဝက်ထက် 

ပို၍ကျဆငး်လာသည်

စီးပာွးေရး
လပုင်န်းများ
လညပ်တ်မ

ေလျာက့ျြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၆%သည ်

လပုင်န်းလညပ်တ်မ
ေလျာ့ကျလာသည်

COVID-19 အကပအ်တညး်င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရး 
လပုင်နး်များ
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စးီပာွးေရးလုပင်နး်များသည် ၎ငး်တုိ၏ ဝနထ်မး် ပျမး်မ ၁၆ ရာခိုင်နး် ကို 
အလုပထု်တ် ခဲ့ရသည်။ အများစမုာှ   ေအာကေ်ြခဝနထ်မး်များြဖစသ်ည်။

 သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် သိုေလှာင်ြခင်း၊အစားအေသာက်ှင့် အေဖျာ် 
ယမကာ လုပင်န်းများ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း ှင့် အေြခခသံတ 
လုပင်န်းများမ ှဝန်ထမး်များသည ်အထိခိုက်ဆုံး ြဖစ်ကသည်

 ဝန်ထမး်များစွာ အလုပြ်ပတ်ခဲ့ကေသာ်လညး် စစ်တမး် 
ေကာက်သည့်အချန်ိတွင် စီးပာွးေရးလုပင်န်းများ၏ ၈ ရာခိုင်န်းက 
အလုပသ်မားများအား အလုပမ် ှထပမ် ံထုတ်ပယ်ရန် စဉ်းစား 
ေနကသည။် အဆုိပါ ပမာဏသည် တရားဝင် စီးပာွးေရး
လုပင်န်းများတွင် ရှိေနေသာ လုပသ်ားအင်အား ၆ ရာခိုင်န်းခန ်
ရှိပါသည။်

အေြခခလုံပသ်ား
များ
84%

နညး်ပညာရင်ှများ
10%

စာရင်းကိုင်များ
2%

ကးီကပသူ်များ
3%

မနေ်နဂျာများ
1%

အလပုသ်မားေလာခ့ျမ
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ဝန်ထမး်များ
အလပုအ်ကုိင်
ဆုံးံးုိငေ်ြခ

စီးပာွးေရး
လပုင်န်းများသည ်
၎ငး်တုိ၏ လပုသ်ား 

၁၈% ခနကုိ် 
ေလာခ့ျခ့ဲသည်

အကျပအ်တညး်
ကာလအတွငး်
လပုင်န်းများ၏ 

ဆက်လက် 
ရပတ်ညုိ်ငမ်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း
ထက်ဝက်ခနသ်ည်
အကျပအ်တညး်
ကာလအတွငး်

၎ငး်တုိ၏ ဆက်လက်
ရပတ်ညရ်န် 

အ�ရာယရိှ်သညဟု် 
ြမငသ်ည်

ေငသွားစီးဆငး်မ
ြပဿန�များ

စီးပာွးေရး 
လပုင်န်းများ၏

သုံးပံုှစ်ပံုခနသ်ည ်
ေငသွားစီးဆငး်မ 
ြပဿန�များကုိ
ရငဆုိ်ငရ်မညဟု်
ထငြ်မင်ကသည်

အြမတ်အစွန်း
ရရိှမ နညး်ပါး 

လာြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၅၂%သည် COVID-19 

ကမ�ာက့ပေ်ရာဂါ 
မတုိငမ်ထီက် ဆုံးံးမ 

၁၂ % ရိှလာသည်

ေရာငး်အား

ကျဆငး်ြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၄%သည ်
ေရာငး်အား 

ထက်ဝက်ခန ်(သုိ) 
ထက်ဝက်ထက် 

ပို၍ကျဆငး်လာသည်

စီးပာွးေရး
လပုင်န်းများ
လညပ်တ်မ

ေလျာက့ျြခငး်

စီးပာွးေရးလပုင်န်း 
၇၆% သည ်

လပုင်န်းလညပ်တ်မ
ေလျာ့ကျလာသည်

COVID-19 အကပအ်တညး်င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရး 
လပုင်နး်များ



အစုိးရေထာက်ပံ့မ

အေရးေပေချးေငွ အစီအစဥ်

ကန်ုသယ်ွလပုင်န်းခန်ွ ဆိုငး်ငံ့ြခငး်

သံုးလတစ်ကမိ ်ဝငေ်ငခွန်ွေပးေဆာငမ်ကို
ဆိုငး်ငံ့ထားြခငး်

ပိုကန်ုအေပ ၂% ကိတင ်ဝငေ်ငခွွန်မ ှ
ကငး်လတ်ွခငွ့်
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အေရးေပေချးေငွသည ်စးီပာွးေရးလုပင်နး်များထံသုိ 
အနညး်ငယမ်သာ ေရာက်ရှိသည ်

စီးပာွးေရးလပုင်န်းများသည ်အေသးစား၊အလတ်စားစီးပာွးေရးလပုင်န်းများ၊ အထညအ်လပိှ်င့် ခရီးသွားလပုင်န်းအတွက် 
အေရးေပရံပံုေငအွစီအစဥ်မ ှအကျိးအြမတ်ရရိှခ့ဲပါသလား

မသိရှိခဲ့ပါ, 67.1%

သိရှိခဲ့ပါသည် သူိေသာမ်ေလာက်ထားခဲ့ပါ, 
26.9%

ေချးေငေွလာက်ရန်ကိးစားခဲ့ပါသည် 
သုိေသာေ်လာက်ထားရနအ်ခက်အခရဲှိပါသည် , 2.3%

ေချးေငေွလာက်ထားပးီ 
ထတုြ်ပနခ်ျက်ကုိေစာင့်ေနသည်, 2.6%

ေချးေငေွလျာက်ထားခ့ဲသညသုိ်ေသာမ်
ရရိှခ့ဲပါ , 0.9%

ေချးေငရွရှိခဲ့ပါသည် , 0.1%
အြခား, 6.1%
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စးီပာွးေရးလုပင်နး်အများစသုည ်အစိုးရ၏ေထာက်ပံ့မ 
အစအီစဥမ်ျားကုိ မသိရှိကပါ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

အေသးစားငှ့် အလတစ်ားစးီပွားေရးလုပ်ငနး် ၊ အထညအ်လိပ်ငှ့် 
ခရီးသွားလုပ်ငနး်များအတက်ွ အေရးေပေချးေငအွစအီစဥ်

ကုနသွ်ယလု်ပ်ငနး်ခနွဆုိ်ငး်ငံ့ြခငး်

သုံးလတစ်ကိမ် ဝငေ်ငခွွနေ်ပးေဆာငမ်ကိုဆုိငး်ငံ့ထားြခငး်

ပုိကုနအ်ေပ ၂% ကိတင ်ဝငေ်ငခွနွမှ် ကငး်လွတခ်ငွ့်

အစုိးရ၏ေထာက်ပံ့မ မဝူါဒများကုိ သိရိှမ

မသိရှိခဲ့ပါ ၄ငး်မဝူါဒကုိက်ုပ၏်လပုင်နး်အကျိးအတက်ွ လပုေ်ဆာငခ်ဲ့ပးီပါပီ



အြခား
ေတွရှိချကမ်ျား

အဓကိဝန်ေဆာငမ်များ

စီးပာွးေရးလပုင်န်းများ ကျင့်သံုးေသာ 
ေဘးကငး်လံု�ခံေရး အေလအ့ကျင့်များ
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COVID-19 ကမ�ာက့ပေ်ရာဂါကာလအတွငး် အဓိက ဝနေ်ဆာငမ်များငှ့် 
ပတ်သက၍် စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ၏ စတ်ိေကျနပမ်
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စးီပာွးေရးလုပင်နး်အများစသုည် ၎ငး်တုိ၏လုပသ်ားများငှ့် စားသံုးသမူျားကို
ကာကယွရ်န ်အစအီမမံျား ြပလပုထ်ားကသည်။

စးီပာွးေရးလုပင်နး်များသည ်အလုပသ်မားများင့်ှ စားသုံးသူများကို COVID-19မကှာကွယ်ရန ်ြပလုပခ်ဲ့ေသာ အစအီမမံျား

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

အလပုသ်မားများသည် သူတို၏လက်များကုိ မကာခဏေဆးရသည်

လပုင်နး်ခငွတ်ငွ ်တစဥ်းီငှ့်တစဥ်းီ နးီနးီကပက်ပေ်နထိုငလ်ပုကုိ်ငြ်ခငး်မ ှေရာှင်ကဥြ်ခငး်

အလပုသ်မားများငှ့် စားသုံးသူ/ေစျးဝယသူ်များအား ကုိယအ်ပခူျနိတ်ိုငး်ြခငး်

အလပုသ်မားများသည် အလပုလ်ပုေ်နစဥတ်ငွ ်မျက်�ှဖံုးတပထ်ားရနလ်ိုသည်

အ ေဝးမအှလပုလ်ပုြ်ခငး်

အြခား



အ�ကြံပချကမ်ျား
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အ�ကံြပချက်များ

 သင့်ေလာ်ထိုက်တနေ်သာ စးီပွားေရးလပ်ုငနး်များသည်အစိုးရမူဝါဒများင့်ှ အစအီစဉ်များကုိ သရိှိပီး 

အကျိးအြမတ်ရရိှေစရန ် အတွက် စးီပွားေရးလပ်ုငနး်များအားအကျိးရိှေစမည့် မူဝါဒများင့်ှ စမံီချက် များကုိ 

အစိုးရမှပုိမုိြမင့်တင်၍ ထတ်ုြပနေ်ကညာရန။်

 ေရှတနး်အစိုးရအရာရှိများသည် ၄င်းမဝူါဒများင့်ှ အစအီစဉ်များကုိ သင့်ေလျာ်ပီး ရှင်းလင်းေသာ

ဆံုးြဖတ်ချက်ချိုင်သည့် လပုပ်ိုင်ခင့်ွများြဖင့် ေကာင်းစာွန�းလည်ပီး ၄င်းမူဝါဒများအား ပွင့်လင်း

ြမင်သာမရိှစာွင့်ှ တေြပးညီ ကျင့်သံုးိုင်ရန။

 COVID-19 ကုိ ေကျာ်လားိုင်ရန ်လိုအပ်ေသာ စးီပာွးေရး အရင်းအှီး လည်ပတ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းရန ်

သင့်ေတာ်ေသာ ေချးေငွေြဖရင်ှးနည်းများအား အစိုးရင့်ှ ပုဂလကိဘဏမ်ျားက ေပးေဆာင်ိုင်ေရး အတွက် 

ေဖာ်ထတ်ုေဆာင်ရ�က်ရန်
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အ�ကံြပချက်များ

 ေချးေငွအတုိးင့်ှ အရင်းေပးဆပမ် အစအီစဉ်များကုိ ြပနလ်ည်ေရ�ဆိုင်းချမှတ် သဘာတူညီမရယူိုင်ရန ်

စးီပွားေရးလပ်ုငနး်များင့်ှ ဘဏမ်ျားကုိ အားေပးလပ်ုေဆာင်ရန။်

 အလပ်ုများဆံုးံးခဲ့ရေသာ ဝနထ်မး်များအား ေထာက်ပ့ံြခင်းင့်ှ ထိုဝနထ်မ်းများအား ဦးတည်ထားေသာ 

ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ နည်းလမ်းများ ရာှေဖွိုင်ရနအ်တွက် (သို) ြဖည့်စက်ွရန် အစိုးရ၏ COVID-19 

စးီပွားေရး တုံြပနမ်/ကယ်ဆယ်ေရးအစအီစဉ်၏ လပ်ုေဆာင်ချက်များသည် လံုေလာက်မရိှ/မရိှကုိ 

ြပနလ်ည် သံုးသပ်ရန။်

 အေြခအေနကုိ ဆက်လက်ေစာင့်ကည့် ေလလ့ာသင့်ပါသည်။ စးီပွားေရး ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာသည်င့်ှ 

အမ အေြခအေနသည် မည်သိုေြပာင်းလသဲာွးသည်ကုိ သရိှိရန ်အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းက ဤ COVID-19 

စစတ်မ်းကုိ ထပ်မံြပလပုရ်န် စစီဉ်ေနပါသည်။





THANK YOU
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