
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ အရေအတွက်စံပပု 
သည့်  အရောက်အေားများ ေေှိရစေန်အတွက်  

 ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့် 
စစ်တမ်းတစ်ခုကုိ ရဆာင်ေွက်ရစခ့ဲပါသည်။ တစ်နုိင်ငံလံုးကုိ 
ကုိယ်စားပြုသော စစ်တမ်းတွင်၁ လုြ်ငန်းကဏ္ဍအမျ ိုးမျ ိုး၊ 
အရွယ်အစားအမျ ိုးမျ ိုးရှိသော တရားဝင်နှင့် ကျြန်း 
စီးြွားသရးကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးမှ ကုမ္ပဏီ/ စီးြွားသရးလုြ်ငန်း 
သြါင်း ၅၀၀ ြါဝင်ခဲ့ြါေည်။ ြထမအေုတ် စစ်တမ်းေည် 
သမလတွင် သကာက်ယူပြီးစီးခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လမှ 
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဆက်လက် သကာက်ယူေွားမည့် 
ကျန်ရှိသော စစ်တမ်းခုနစ်ကကိမ်မှ ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကြ် 
သရာဂါ၏ ေက်သရာက်မှုများနှင့် စြ်လျဉ်းေည့် ေတင်း 
အချက်အလက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ြံ့ြိုးသြးေွား 
နိုင်မည်ပြစ်ေည်။ 

ရေဘုေျအားပြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၁၆ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို 
ပျမ်းမျှအားပြင့် ေှစ်ပတ်ကကာ ောေီပိတ်ေားသည်ဟု 
ဆိုပပီး ပိတ်ေားရသာ လုပ်ငန်းများမှ ကိုေ်စားလှေ်များက 
လုပ်ငန်းများ ပပန်လည်စတင်ေန် ပျမ်းမျှအားပြင့်ရလးပတ် 
ခန့် အချနိ်ေူေမည်ဟု ခန့်မှန်းကကပါသည်။ ဝန်သဆာင်မှု 
ကဏ္ဍအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီများေည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက် 
သရာက်မှုကို အဆိုးရွားဆုံးခံကကရပြီး သပြဆိုေူများ၏ ၃၉ 
ရာခိုင်နှုန်းက လုြ်ငန်းများ ယာယီြိတ်ေိမ်းထားေည် 
ဟုဆိုြါေည် (ြုံ-၁)။ သပြဆိုမှုအများဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ 
သကကာင့် ထိခိုက်မှုေုံးမျ ိုးမှာ သရာင်းအား ကျဆင်းပခင်း၊ 
သငွေားစီးဆင်းမှု မရှိသတာ့ပခင်းနှင့် သချးသငွ ရရှိနိုင်မှု 
အလားအလာ သလျာ့နည်းေွားပခင်းတို့ ပြစ်ြါေည်။ 
သယဘုယျအားပြင့် ကုမ္ပဏီများ၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းေည် 

သရာင်းအား ကျဆင်းမှု၊ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းေည် သငွေား 
စီးဆင်းမှု မရှိသတာ့ပခင်းနှင့် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းေည် သချးသငွရရှိ 
နိုင်မှု အလားအလာ သလျာ့နည်းေွားပခင်းတို့ကို ကကုံသတွ့ 
ကကရြါေည် (ြုံ-၂)။ 

 

စိုက်ြျ ိုးသရး ကုန်ထုတ် 
လုြ်မှု 

လက်လီ 
လက်ကား 

ဝန်သဆာင်မှု 
များ 

ပုံ (၁) ယာယီြိတ်ထားရေည်ဟု ဆိုသော 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီရာခိုင်နှုန်း 

ပုံ (၂) စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ၏ လည်ြတ်မှုအသြါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သရာက်မှုများ 

၃၉%

၁၅%
၁၂%

၆%

သရာင်းအားကျဆင်းေွားပခင်း — ၈၃%

သချးသငွရရှ ိနိ ုင်မှုအလားအလာ သလျာ့နည်းေွားပခင်း — ၂၉%

သချးသငွများနှင့ ် အပခားသော လုြ်ငန်းဆိ ုင်ရာ သြကးပမီများ ပြန်ဆြ်ရန် ခက်ခဲပခင်း — ၂၆%

လူမွ ဲခံယူရန် သလှောက်ထားပခင်း — ၁၃%

သငွေားစီးဆင်းမှု မရှ ိသတာ့ပခင်း — ၅၁%

ေွင်းအားစုများနှင့ ် ကုန်ကကမ်းြစ္စည်းများ ပြတ်လြ်ပခင်း — ၂၉%

ရည်ညွှန်းချက် - ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကိုဗစ်-၁၉ စီးြွားသရးလုြ်ငန်းစစ်တမ်း 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် 
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ 

သက်ရောက်မှု 
ပထမအသုတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များအနှစ်ချုပ်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် သမလ ၁၈ ရက်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်သန့အထိ

၁ စစ်တမ်းေည် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပြီး များပြားလှစွာသော 
ကဏ္ဍများမှ ကုမ္ပဏီများ/ စီးြွားသရး လုြ်ငန်းများ ြါဝင်ြါေည်။ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းအဆင့် စစ်တမ်းများေည် ကုန်ထုတ်လုြ်မှု၊ လက်လီ/
လက်ကားနှင့် ဝန်သဆာင်မှုကဏ္ဍများကို အဓိကထား သလ့လာကကသော်လည်း 
ကမ္ဘာ့ဘဏ်စစ်တမ်းေည် စိုက်ြျ ိုးသရးကဏ္ဍ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ(SMEs) နှင့် ကျြန်းစီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ ြါဝင်ေည့် 
ပမန်မာ့စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများအားလုံးကို ြိုမို တိကျစုံလင်စွာ သလ့လာထား 
ြါေည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု (MYANMAR COVID-19 MONITORING) ကို ပမန်မာနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအြွဲ့ (CSO) ၏ အကူအညီ 
ပြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် ောတူညီမှေမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ေုံးမှုအြွဲ့ (POVERTY AND EQUITY GLOBAL PRACTICE)နှင့် သမခရို 
စီးြွားသရး၊ ကုန်ေွယ်သရးနှင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ေုံးမှုအြွဲ့ (MACRO, TRADE AND INVESTMENT GLOBAL PRACTICE) 
တို့မှ အိမ်သထာင်စုများ၏ သနထိုင်မှုအသပခအသနနှင့် စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ၏ လုြ်သဆာင်ချက်များဆိုင်ရာ သနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များကို 
ြုံမှန်ြံ့ြိုးသြးနိုင်ရန် လစဉ်သကာက်ယူလျက်ရှိသော အိမ်သထာင်စုနှင့် စီးြွားသရးလုြ်ငန်း စစ်တမ်းတစ်ခုကို အသပခခံကာ သဆာင်ရွက်ထားပခင်းပြစ်ြါ 
ေည်။ ထို့ပြင် လူမှုြွံ့ပြိုးသရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်ေုံးမှုအြွဲ့ (SOCIAL DEVELOPMENT GLOBAL PRACTICE) မှ ဦးသဆာင်သကာက်ယူသော 
ရြ်ရွာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်း ထည့်ေွင်းထားြါေည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ သစာင့်ကကည့်သလ့လာမှုကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ 
ြွံ့ပြိုးမှုဌာန၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံပခားသရးနှင့် ကုန်ေွယ်သရးဌာနတို့မှ စုသြါင်းထည့်ဝင်သော စာရင်းအင်းစွမ်းရည်ပမှင့်တင်
သရးရန်ြုံသငွ (TRUST FUND FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING - TFSCBIII) မှ ကူညီြံ့ြိုးသြးပခင်း ပြစ်ြါေည်။ ဩစသကတးလျနိုင်ငံအစိုးရ၊ 
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ြင်လန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံအစိုးရတို့မှလည်း ထြ်သဆာင်းြံ့ြိုးကူညီထားြါေည်။

အီးသမးလ် ➔ MYANMAR@WORLDBANK.ORG 

စာတမ်းတို
အမှတ်(၂) 

ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉
ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု
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စိုက်ြျ ိုးသရး

သချးသငွနှင့ ် သချးသငွအာမခံများ ရရှ ိသအာင် သဆာင်ရွက်သြးပခင်း — ၃၈%

အခွန်သရှေ ့ဆိ ုင်း/ နုတ်သြး ေို ့မဟုတ် သလှော့သြါ့သြးပခင်း — ၁၁%

အပခား — ၁၀%

သရ၊ မီး၊ စေည် ဝန်သဆာင်ခများ သလှော့သြါ့သြးပခင်း — ၉%

ဘဏ်သချးသငွများအတွက် အတိုးသြးသဆာင်မှု သရှေ့ဆိ ုင်းသြးပခင်း — ၃%

အစိုးရ၏ ကုန်ြစ္စည်းနှင့ ် ဝန်သဆာင်မှုများ ဝယ်ယူမှု — ၂%

ဝန်ထမ်းလစာအတွက် အစိ ုးရမှ သထာက်ြံ ့သြးပခင်း — ၁%

ဘဏ်သချးသငွများအတွက် သငွရင်းပြန်ဆြ်မှု သရှေ့ဆိ ုင်းသြးပခင်း — ၁%

အစိုးရရု ံးြိတ်ရက်များ သလှော့ချသြးပခင်း — ၁%

ြိ ု ့ကုန်ေွင်းကုန် လုြ်ထု ံးလုြ်နည်းများ သပြသလှော့သြးပခင်း — ၁%

စားေုံးေူများအတွက် သငွသကကးသထာက်ြံ ့သြးပခင်း — ၁%

ကုန်ထုတ်လုြ်မှု

၂၆

၁၃

၁၄

၃၄ ၃ ၁၂

၁၁

၅

၁၄ ၂၈

၅၇

၅၁

၇၆

၄၄

၆

၆

ပုံ (၅) သငွေားပြတ်လြ်မှုများ သလျာ့ြါးေက်ောသစရန် အေုံးပြုသကကာင်း သပြဆိုမှုအများဆုံး နည်းလမ်းများ 

ပုံ (၉) အသရးတကကီး သဆာင်ရွက်ရန် အလိုအြ်ဆုံးသော အစိုးရ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ တုံ့ပြန် သဆာင်ရွက်မှုများ

ပုံ (၆) ယမန်နှစ်နှင့် နှိုင်းစာလှေင် အပမတ်သငွ 
သလျာ့နည်းေွားသော စီးြွားသရးလုြ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီများ 

ပုံ (၇) ကဏ္ဍအလိုက် သနာက်လာမည့် ၃ လတွင် 
သြကးပြန်မဆြ်နိုင်ေည့် အသပခအသန သရာက်ရှိမည်ဟု 
ယုံကကည်သော စီးြွားသရးလုြ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီများ 

စီးြွားသရးဘဏ်များမှ 
သချးသငွများ

ဘဏ်မဟုတ်သော 
သငွသရးသကကးသရး အြွဲ့အစည်း 
များမှ သချးသငွများ 

မိတ်သဆွ/ မိေားစုများထံမှ 
သချးသငွများ

အမျ ိုးေမီးြိုင်ဆိုင်သော လုြ်ငန်း အမျ ိုးေမီးြိုင်ဆိုင်မှု 
မရှိသော လုြ်ငန်း

ြစ္စည်းသြးေွင်း/ 
ဝန်ထမ်း/ အာဏာြိုင် 
များထံ သငွသြးသချမှုများ 
သနှာင့်သနှးပခင်း 

စိုက်ပျ ိုးရေးကို အရပခခံရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ/ ကုမ္ပဏီများ 
တွင် ရငွသားစီးဆင်းမှု မေှိရတာ့ပခင်းနှင့် ရချးရငွေေှိနိုင်မှု အလား 
အလာ ရလျာ့နည်းသွားပခင်းတို့ အများဆုံးပြစ်ခဲ့ကကသည်ပြစ်ော 
၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းရကကာင့် ေိခိုက်လွေ်မှု ပိုမို 
ကကီးမားပခင်းကို ရပါ်လွင်ရစပါသည်။ သငွေားစီးဆင်းမှုမရှိသတာ့ပခင်း 
ေည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စီးြွားသရးလုြ်ငန်းထက်ဝက်ကုိ ထိခိုက်သစ 
ြါေည်။  ေို့သော် စိုက်ြျ ိုးသရးကို အသပခခံသော စီးြွားသရးလုြ်ငန်း 
များကိုော ေီးေန့်ကကည့်မည်ဆိုလှေင် ဤအချ ိုးအစားေည် ေုံးြုံ 
နှစ်ြုံအထိ ပမင့်တက်ေွားြါေည် (ြုံ-၃)။ ထို့ပြင် စိုက်ြျ ိုးသရး 
အသပခခံသော စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းေည် သချးသငွ 
ရရှိနိုင်မှု အလားအလာသလျာ့နည်းေွားေည့် ပြဿနာကို ရင်ဆိုင် 
ကကရပြီး စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများအားလုံးကို ကကည့်လှေင် ဤရာခိုင် 
နှုန်းေည် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းော ရှိြါေည်။ ထို့သကကာင့် စိုက်ြျ ိုးသရး 
အသပခခံသော စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများေည် အပခားကုမ္ပဏီများ/ 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လှေင် သငွသကကးပြည့်စုံမှုမရှိ 
ပခင်း၊ ကျြန်းစီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ ပြစ်နိုင်သပခ ြိုများပခင်းနှင့် 
ောမန်အားပြင့်လည်း သချးသငွများကို လက်လှမ်းမီမှု မရှိပခင်းများ 
သကကာင့် ထိုေို့ပြစ်ရပခင်းပြစ်ြါေည်။ ကျား/မကွာဟချက်များအရ 
ကကည့်မည်ဆိုလှေင် အမျ ိုးေမီး ြိုင်ဆိုင်သော စီးြွားသရးလုြ်ငန်း/
ကုမ္ပဏီများေည် အမျ ိုးေား ြိုင်ဆိုင်သော လုြ်ငန်းများနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လှေင် သရာင်းအားကျဆင်းမှု (၈၆ ရာခိုင်နှုန်း)၊ သငွေား 
စီးဆင်းမှု မရှိသတာ့ပခင်း (၅၂ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် သချးသငွရရှိနိုင်မှု 
အလားအလာသလျာ့နည်းေွားပခင်း (၃၂ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ကို ြို၍ 
ရင်ဆိုင်ကကရြါေည် (ြုံ-၄)။ ဤြုံစံကို ကကည့်လှေင် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ 
အမျ ိုးေမီး စီးြွားသရးလုြ်ငန်းရှင်များ ရင်ဆိုင်သနရေည့် စိန်သခါ်မှု 
များကို သြါ်လွင်သစပြီး ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်သဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ် 
များ သရးဆွဲရာတွင် အမျ ိုးေမီးြိုင်လုြ်ငန်းများနှင့် အသေးစားနှင့် 
အလတ်စား စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ (SMEs) အြါအဝင် စီးြွားသရး 
အကျြ်အတည်းများအတွင်း ကကီးမားေည့်စိန်သခါ်မှုများကုိ အများဆံုး 
ရင်ဆိုင်ကကရေည့် စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများကို ထိထိသရာက်သရာက် 
ကူညီနိုင်သအာင် ကကိုးြမ်းလုြ်သဆာင်ရန် အသရးကကီးသကကာင်းလည်း 
သတွ့ရှိရြါေည်။ 

ရငွသားစီးဆင်းမှုမေှိပခင်းကို ေင်ဆိုင်ေရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ 
အနက် မိတ်ရဆွနှင့် မိသားစုများေံမှ ရချးရငွေေူပခင်းသည် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေန် လိုအပ်သည့် ရငွသားစီးဆင်းမှု ပပတ်လပ် 
ပခင်းကို ရပြေှင်းေန် အသုံးပပုရသာ အဓိကနည်းလမ်း ပြစ်ပါသည်။ 
လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရန် သငွေားစီးဆင်းမှု ပြတ်လြ်ပခင်း ပြဿနာ 
သလျာ့ြါးေွားသစရန် အဓိကအေုံးပြုသော နည်းလမ်းအပြစ် 
မိတ်သဆွနှင့် မိေားစုထံမှ သချးသငွရယူေည်ဟု ဆိုသော စီးြွားသရး 
လုြ်ငန်းမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိြါေည်(ြုံ-၅)။ ကုမ္ပဏီများ၏ 
အပမတ်သငွေည် ယခင်နှစ်၏ တူညီသော ေုံးလြတ်ကာလအတွင်း 
ရရှိခဲ့သော အပမတ်သငွထက် ၆၉ ရာခိုင်နှုန်း သလျာ့နည်းေွားပြီး 

ြှေမ်းမှေအပမတ်သငွ ကျဆင်းမှုနှုန်းမှာ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိြါေည် (ြုံ-၆)။ 
သနာက်လာမည့် ေုံးလအတွင်းတွင် စီးြွားသရးလုြ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီ 
များ၏ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းေည် အသြကးပြန်မဆြ်နိုင်ေည့် အသပခအသန 
ေို့ သရာက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ထိုလုြ်ငန်းများ၏ ထက်ဝက် 
သကျာ်ေည် စိုက်ြျ ိုးသရးကဏ္ဍတွင် လုြ်ကိုင်သနသော လုြ်ငန်းများ 
ပြစ်ြါေည် (ြုံ-၇)။

ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းအများစုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု 
ဆိုင်ော သက်ရောက်မှုများ၊ ရငွရေးရကကးရေးဆိုင်ော သက်ရောက်မှု 
များနှင့် လိုက်ရလျာညီရေွပြစ်ရအာင် ရပပာင်းလဲလည်ပတ်နိုင်ပခင်း 
မေှိခဲ့ကကပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သရာက်မှုများကို တုံ့ပြန်ေည့်အသန 
ပြင့် ကုမ္ပဏီများမှ အများဆုံး သပြာင်းလဲအေုံးပြုေည့် နည်းလမ်းမှာ 
အိမ်အသရာက်ြို့သဆာင်ေည့် ဝန်သဆာင်မှုများကို စတင်ပခင်း 
ေို့မဟုတ် တိုးပမှင့်လုြ်သဆာင်ပခင်းပြစ်ပြီး လုြ်ငန်းများ၏ ၃၆ 
ရာခိုင်နှုန်းက ဤေည်ကို လုြ်သဆာင်ခဲ့ေည်ဟု ဆိုြါေည် (ြုံ-
၈)။ လုြ်ငန်းအများစုေည် ၎င်းတို့၏ ေမားရိုးကျ လုြ်သဆာင် 
သနေည့် ထုတ်လုြ်မှု ေို့မဟုတ် ဝန်သဆာင်မှုြုံစံများကို ဆက်လက် 
လုြ်သဆာင်ကကေည်ပြစ်ရာ လက်ရှိလုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုြုံစံများကို 
တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ေို့မဟုတ် လုံးလုံးလျားလျား သပြာင်းလဲခဲ့ေည်ဟု 
ဆိုသော ကုမ္ပဏီ/ လုြ်ငန်းများမှာ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းော ရှိြါေည်။ 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများကို လုြ်သဆာင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များ 
ေို့မဟုတ် အွန်လိုင်းစနစ်များကို လက်ခံကျင့်ေုံးေည့် ကုမ္ပဏီမှာ 
၁၉ ရာခိုင်နှုန်းောရှိပြီး အသဝးမှ လုြ်ငန်းများ စီမံသဆာင်ရွက်နိုင် 
သအာင် လုြ်သဆာင်ခဲ့ေည့် ကုမ္ပဏီမှာ ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှေော ရှိြါေည်။ 
စိုက်ြျ ိုးသရးကို အသပခခံသော စီးြွားသရးလုြ်ငန်းနှင့် အသေးစား 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများေည်  ကိုဗစ်-၁၉ အကျြ်အတည်းကို ရင်ဆိုင် 
သကျာ်လွှားရန်အတွက် နည်းစနစ်အေစ်များကို လက်ခံကျင့်ေုံး 
ေည်ဟု သပြာဆိုနိုင်သပခ အနည်းဆုံး ပြစ်ြါေည်။ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီ ေက်ဝက်ရကျာ်သည် ရေသန္တေနှင့် 
နိုင်ငံရတာ် အစိုးေများမှ ရဆာင်ေွက်ရပးရသာ စီးပွားရေးကုစားမှု 
အစီအစဉ်များအရကကာင်းကို သိေှိကကရသာ်လည်း အများစုသည် 
အစိုးေ၏ အရောက်အပံ့ကို ေေူေန် ရလျှာက်ေားပခင်း မေှိကကပါ။ 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းေည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများအသြါ် ေက်သရာက်မှု သလျာ့ြါးသရး သဆာင် 
ရွက်သြးသော အစီအစဉ်များကို ေိရှိကကသော်လည်း အစိုးရ၏ 
ြံ့ြိုးမှုကို ရယူရန် သလှောက်ထားေည့်လုြ်ငန်းမှာ ၉ ရာခိုင်နှုန်းော 
ရှိြါေည်။ အစိုးရ၏ ြံ့ြိုးမှုြုံစံများထဲတွင် သချးသငွနှင့် သချးသငွ 
အာမခံများ ရရှိသအာင် သဆာင်ရွက်သြးပခင်း၊ အခွန်သရှေ့ဆိုင်းသြးပခင်း 
ေို့မဟုတ် အခွန်သလှော့သြါ့သြးပခင်းတို့ေည် အသရးတကကီး သဆာင် 
ရွက်သြးရန် အလိုအြ်ဆုံးသော ြံ့ြိုးမှုများပြစ်ေည်ဟု စီးြွားသရး 
လုြ်ငန်းအများစုက အကကံပြုကကြါေည် (ြုံ-၉)။  

လက်လီလက်ကား

ဝန်သဆာင်မှု 

စုစုသြါင်း

စိုက်ြျ ိုးသရး

စိုက်ြျ ိုးသရး

စိုက်ြျ ိုးသရး

ကုန်ထုတ်လုြ်မှု

ကုန်ထုတ်လုြ်မှု

ကုန်ထုတ်လုြ်မှု

၁၀၀%၅၀၀

ရောင်းအားကျဆင်းပခင်း

ရငွသားစီးဆင်းမှု မေှ ိ ပခင်း

ရချးရငွေေှ ိန ိ ုင ်မ ှု အလားအလာ ရလျာ့နည်းပခင်း

ပုံ (၃) ကဏ္ဍအလိုက် သပြဆိုမှုအများဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ၏ 
ေက်သရာက်မှုများ 

ပုံ (၄) ြိုင်ဆိုင်မှုအမျ ိုးအစားအလိုက် သပြဆိုမှု 
အများဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သရာက်မှုများ

လက်လီလက်ကား

လက်လီလက်ကား

လက်လီလက်ကား

သရာင်းအား 
ကျဆင်းပခင်း

သချးသငွရရှိနိုင်မှု အလားအလာ 
သလျာ့နည်းပခင်း

ဝန်သဆာင်မှု

ဝန်သဆာင်မှု

ဝန်သဆာင်မှု

၂၁ ၈ ၆၀ ၁၁

ရည်ညွှန်းချက် - 
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကိုဗစ်-၁၉ 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းစစ်တမ်း

ရည်ညွှန်းချက် - ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကိုဗစ်-၁၉ စီးြွားသရးလုြ်ငန်းစစ်တမ်း

၇၁%

၅၂%

၇၁%

၃၉%

၆၈%

၃၄%

၆၉%

၃၆%

၆၇%

၂၄%

ပုံ (၈) ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် လိုက်သလျာညီသထွသပြာင်းလဲ 
လုြ်ကိုင်ရန် စီးြွားသရးလုြ်ငန်းများ အေုံးအများဆုံး 
နည်းလမ်းများ 

အိမ်အသရာက်ဝန်သဆာင်မှု စတင်ပခင်း 
ေို့မဟုတ် တိုးပမှင့်ပခင်း 

ထုတ်လုြ်မှုများ ေို့မဟုတ် ဝန်သဆာင်မှုများကို 
တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ေို့မဟုတ် လုံးဝ သပြာင်းလဲ 
လိုက်ပခင်း 

အသရာင်းကဲ့ေို့ အဓိကစီးြွားသရးလုြ်သဆာင်မှု 
များအတွက် အွန်လိုင်း/ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ကို 
သပြာင်းလဲကျင့်ေုံးပခင်း 

ဝန်ထမ်းများအတွက် အသဝးမှ လုြ်ကိုင် 
နိုင်သအာင် စတင် ေို့မဟုတ် တိုးပမှင့် 
စီမံသြးပခင်း 

ရည်ညွှန်းချက် - ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကိုဗစ်-၁၉ 
စီးြွားသရးလုြ်ငန်းစစ်တမ်း 

၃၆%

၂၆%

၁၉%

၆%

လက်လီလက်ကား

စိုက်ြျ ိုးသရး

ကုန်ထုတ်လုြ်မှု

ကုန်ထုတ်လုြ်မှု

ဝန်သဆာင်မှု 

လက်လီလက်ကား

စိုက်ြျ ိုးသရး

ဝန်သဆာင်မှု 

စုစုသြါင်း

စုစုသြါင်း

86

32
25

80

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ သစာင့်ကကည့်သလ့လာမှု စာတမ်းတို အမှတ်(၂)


