
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် 
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ 

သက်ရောက်မှု 

ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရေအတွက် 
စံပပုသည့် အရောက်အေားများ ေေှိရစေန်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့် စစ်တမ်းတစ်ခုကို ရဆာင်ေွက်ရစခဲ့ပါသည်။  

	 	 ကိုဗစ်-၁၉	 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏	 သက်ရောက်မှုများအရြကာင်း	 သတင်း	
အချက်အလက်များ	 ေေှိေန်အတွက်	 တစ်နိုင်ငံလုံးကို	 ကိုယ်စားပပုရသာ၁	 ကမ္ဘာ့ဘဏ်	
စစ်တမ်းတစ်ခုအား	 အသုံးပပု၍	 မတ်လနှင့်	 ရမလများအတွက်	 အချက်အလက်များကို	
နှစ်ကကိမ်	 ရကာက်ယူခဲ့ပပီး	 ပြစ်ပါသည်။	 စစ်တမ်းတွင်	 လုပ်ငန်းကဏ္ဍအမျ ိုးမျ ိုး၊	 အေွယ်	
အစားအမျ ိုးမျ ိုးေှိရသာ	 တေားဝင်နှင့်	 ကျပန်းစီးပွားရေးကဏ္ဍ	 နှစ်ခုစလုံးမှ	 ကုမ္ပဏီ/
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပါင်း	၅၀၀	ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။၂	ဤစာတမ်းတိုတွင်	မတ်လနှင့်	ရမလများ	
အြကား	 ကုမ္ပဏီများ၏	 ေလဒ်များနှင့်	 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအား	 တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများ	
ရပပာင်းလဲခဲ့ပုံကို	အကျဉ်းချုပ်တင်ပပထားပါသည်။၃

ကုမ္ပဏီများသည် ရမလတွင် လုပ်ငန်းများကို တပြည်းပြည်းချင်း ပုံမှန်အတိုင်း ပပန်လည် 
လည်ပတ်လာပါသည်။	ရမလတွင်	ကုမ္ပဏီများ၏	ပျမ်းမျှ	၆	ောခိုင်နှုန်းကသာ	ယာယီပိတ်	
ခဲ့ပပီး	 မတ်လနှင့်	 နှိုင်းယှဉ်လျှင်	 ၁၀	ောခိုင်နှုန်း	တိုးတက်လာပခင်းပြစ်သည်။	ဝန်ရောင်မှု	
ကဏ္ဍေှိ	 ကုမ္ပဏီများအရပါ်	 ကိုဗစ်-၁၉	 ၏	 သက်ရောက်မှုသည်	 အသိသာအထင်ေှားေုံး	
ပြစ်ပါသည်	 (ပုံ-၁)။	 အေိုပါကုမ္ပဏီများတွင်	 အပခားကဏ္ဍများထက်	 ပိုမိုကကီးမားသည့်	
အတိုင်းအတာပြင့်	 တစ်ေင့်ချင်းစီ	 ပပန်လည်နာလန်ထူလာမှု	 လက္ခဏာများကို	 ရတွ့ေှိ	
ေရသာ်လည်း	 ဝန်ရောင်မှုကဏ္ဍမှ	 ကုမ္ပဏီများ၏	 ၁၁	 ောခိုင်နှုန်းသည်	 ပိတ်ထားေဲ	
ပြစ်ပါသည်။	 ထိုကုမ္ပဏီများက	 ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများ	 ပပန်လည်လည်ပတ်နိုင်ေန်	
ပျမ်းမျှအားပြင့်	 ေက်သတ္တပတ်	 ၈	 ပတ်ခန့်	 ြကာပမင့်မည်ဟု	 ခန့်မှန်းပါသည်။	 လက်လီ	
လက်ကား	 ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများအတွက်မူ	 ထိုကိန်းဂဏန်းသည်	 မတ်လကထက်	
ငါးေပိုများပပီး	 ၁၅	 ပတ်	 အချနိ်ယူေမည်ပြစ်ပါသည်။	 ရတာင်ရပါ်ရဒသ၄ေှိ	 ကုမ္ပဏီ	
အများစုသည်	 ပပန်လည်နာလန်ထူလာပပီး	ယာယီပိတ်ထားေဲ	ကုမ္ပဏီ	 ၁	 ောခိုင်နှုန်းသာ	
ေှိသပြင့်	 မတ်လနှင့်	 နှိုင်းယှဉ်လျှင်	 ၂၂	 ောခိုင်နှုန်း	တိုးတက်လာပါသည်။	 ပမစ်ဝကျွန်းရပါ်၊	
ကမ်းရိုးတန်း	 ရပမနိမ့်ရဒသ၊	 ချင်းနှင့်	 အပူပိုင်းဇုန်	 နှင့်	 ေန်ကုန်တို့တွင်	 မတ်လကထက်	
များစွာပို၍	နည်းပါးရသာ်လည်း	ကုမ္ပဏီများ၏	၇	ောခိုင်နှုန်းသည်	ပိတ်ထားေဲ	ပြစ်ပါသည်။	

အမျ ိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ရသာ ကုမ္ပဏီများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရြကာင့် ေိခိုက်ခံစားေသည့် ဆိုးကျ ိုး 
များကို ခံေနိုင်ရပခ ပိုများပါသည်။	 ကိုဗစ်-၁၉	 ၏	 ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများပြစ်ရသာ	
ရချးရငွလက်လှမ်းမီမှု	 ရလျာ့နည်းပခင်း၊	 ရငွသားစီးေင်းမှုပပတ်လပ်ပခင်း၊	 အရောင်း	
ကျေင်းပခင်းနှင့်	 ယာယီပိတ်သိမ်းပခင်းများသည်	 ပျမ်းမျှအားပြင့်	 အမျ ိုးသားလုပ်ငန်းေှင်	
များထက်	 အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအရပါ်	 ပိုမိုပပင်းထန်စွာ	 ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်	 (ပုံ.၄)။	
အမျ ိုးသမီးနှင့်	 အမျ ိုးသား	 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ေှင်များအြကား	 အဓိက	 ကွာပခားချက်	
သည်	ရချးရငွလက်လှမ်းမီမှု	ရလျာ့နည်းသွားပခင်းပြစ်ပပီး	အမျ ိုးသမီးများသည်	အမျ ိုးသား	
များထက်	သိသိသာသာ	ပို၍	အထိနာပါသည်။	

မတ်လတွင် ကိုဗစ်-၁၉ စတင်ပြစ်ပွားခဲ့သည့် ရနာက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီအများစုသည် အရောင်း 
ကျဆင်းပခင်းနှင့် အကျ ိုးအပမတ်ကျဆင်းပခင်း နှစ်မျ ိုးစလုံးကို ေင်ဆိုင်ေပါသည်။ မတ်လနှင့်	
ရမလအြကားတွင်	 အကျ ိုးအပမတ်ေုံးရှုံးရြကာင်း	 ရပပာပပသည့်	 ကုမ္ပဏီောခိုင်နှုန်းသည်	
ယမန်နှစ်က	 အလားတူကာလနှင့်	 နှိုင်းယှဉ်လျှင်	 ၁၃	 ောခိုင်နှုန်းမှ	 ၈၀	 ောခိုင်နှုန်းအထိ	
တိုးလာခဲ့ပါသည်	(ပုံ.၅)။	မတ်လတွင်	အလယ်အလတ်စား	ကုမ္ပဏီများသည်	အထိအနာေုံး	
ပြစ်ရသာ်လည်း	 ရမလတွင်မူ	 တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့်	 အရသးစားကုမ္ပဏီများ၏	
ကကီးမားရသာ	ောခိုင်နှုန်းသည်	အကျ ိုးအပမတ်များ	ေုံးရှုံးခဲ့ြကပါသည်	(ပုံ.၆)။	

ရငွသားစီးဆင်းမှု ပပတ်လပ်ပခင်းများ ကကုံရတွ့ေရသာ ကုမ္ပဏီများသည် ေိုလနှစ်လစလုံး 
တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ေင်းနှီးရငွ ပပတ်လပ်သွားနိုင်ရပခ အန္တောယ်ရလျာ့ပါးရစေန် 

ဒုတိယအကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များအနှစ်ချုပ်
၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	ဇွန်လ	၂၅	ေက်မှ	ဇူလိုင်လ	၁၇	ေက်ရန့အထိ

၁ စစ်တမ်းသည်	တစ်နိုင်ငံလုံးကို	ကိုယ်စားပပုနိုင်ပပီး	များပပားလှစွာရသာ	ကဏ္ဍများမှ	ကုမ္ပဏီများ/စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	
ပါဝင်ပါသည်။	ပမန်မာနိုင်ငံေှိ	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအေင့်	စစ်တမ်းများသည်	ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊	လက်လီ/လက်ကားနှင့်	
ဝန်ရောင်မှုကဏ္ဍများကို	အဓိကထား	ရလ့လာြကရသာ်လည်း	ကမ္ဘာ့ဘဏ်စစ်တမ်းသည်	စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍ၊	အရသးစား	
နှင့်	အလတ်စား	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ(SMEs)နှင့်	ကျပန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပါဝင်သည့်	ပမန်မာ့စီးပွားရေး	
လုပ်ငန်းများအားလုံးကို	ပိုမို	တိကျစုံလင်စွာ	ရလ့လာထားပါသည်။	

၂ ဒုတိယအကကိမ်	အချက်အလက်များ	ရကာက်ယူရသာအခါ	ပထမအကကိမ်က	စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့ရသာ	ကုမ္ပဏီ	၃၅၃	ခု	
ပါဝင်ပပီး	ကျန်ေှိရသာ	ကုမ္ပဏီများသည်	အရြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးရြကာင့်	စစ်တမ်းတွင်	ေက်လက်ပါဝင်ပခင်း	မေှိရတာ့သပြင့်	
အစားထိုးရကာက်ယူခဲ့ပါသည်။	

၃ ကုမ္ပဏီများသည်	ဧပပီလတွင်	သကကြန်ရုံးပိတ်ေက်များရြကာင့်	အပပည့်အဝလည်ပတ်ပခင်း	မေှိသပြင့်	ထိုလတွင်	ကုမ္ပဏီ	
များကို	စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့ပခင်း	မေှိပါ။	

၄ ပပည်နယ်များနှင့်	တိုင်းရဒသကကီးများကို	၎င်းတို့၏	စီးပွားရေးေိုင်ောနှင့်	ရနောရဒသေိုင်ော	လက္ခဏာများရပါ်တွင်	
အရပခခံ၍	ဇုန်များအပြစ်	ပိုင်းပခားထားပါသည်။	ဇုန်ငါးဇုန်အနက်	နှစ်ဇုန်တွင်	တိုင်းရဒသကကီးတစ်ခုစီသာ	ပါဝင်ပါသည်။	
ေန်ကုန်နှင့်	မန္တရလး	ပြစ်ပါသည်။	ရတာင်ရပါ်ရဒသတွင်	ကချင်၊	ကယားနှင့်	ေှမ်းပပည်နယ်များ	ပါဝင်ပါသည်။	
ပမစ်ဝကျွန်းရပါ်နှင့်	ကမ်းရိုးတန်း	ရပမနိမ့်ရဒသတွင်	ဧောဝတီတိုင်းရဒသကကီး၊	ေခိုင်ပပည်နယ်၊	မွန်ပပည်နယ်၊	ပဲခူးတိုင်း	
ရဒသကကီး၊	တနသြာေီတိုင်းရဒသကကီးနှင့်	ကေင်ပပည်နယ်တို့	ပါဝင်ပါသည်။	ချင်းနှင့်	အပူပိုင်းဇုန်တွင်	ချင်းပပည်နယ်၊	
စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး၊	မရကွးတိုင်းရဒသကကီးနှင့်	ရနပပည်ရတာ်တို့	ပါဝင်ပါသည်။	

လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်မှု

ချင်းနှင့် အပူပိုင်းဇုန်

စိုက်ပျ ို းရေး 

ေန်ကုန်

မန္တရလး

ကုန်ေုတ်လုပ်မှု

ရတာင်ရပါ်ရေသ

စုစုရပါင်း

စုစုရပါင်း

ဝန်ရဆာင်မှုများ

ပမစ်ဝကျွန်းရပါ်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ရပမနိမ့်ရေသ

အရောင်းကျေင်းပခင်း ၈၅%

၅၁%

၈၈%

၅၀%

၃၁%
၂၉%

၂၉%
၂၃%

၂၆%

၁၃%

၂၁%

၂၁%

၁၂%

၁၀%

ရငွသားစီးေင်းမှု	ပပတ်လပ်ပခင်း	

ရချးရငွလက်လှမ်းမီမှု	ရလျာ့နည်းပခင်း	

သွင်းအားစု	(သို့)	ကုန်ြကမ်းပစ္စည်းများ	
ပပတ်ရတာက်ပခင်း	

၁၁% ၃၉%

၇% ၁၅%

၆% ၁၆%

၅% ၁၂%

၃% ၆%

ပုံ (၁) ကဏ္ဍအလိုက်	ယာယီပိတ်ထားရသာ	ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစား	

ပုံ (၂) ဇုန်အလိုက်	ယာယီပိတ်ထားရသာ	ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစား

ပုံ (၃) ကိုဗစ်-၁၉	၏	ကုမ္ပဏီများအရပါ်	သက်ရောက်မှု

မတ်

မတ်

ရမ

ရမ

ေည်ညွှန်းချက်	-	ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏	ကိုဗစ်-၁၉	ကုမ္ပဏီစစ်တမ်း

ရလ့လာစိစစ်ခဲ့သည့် လနှစ်လအြကားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ရယဘုယျဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုသည် ကကီးမား၍ မရပပာင်းမလဲ 
ေှိရနဆဲ ပြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအများစုပြစ်ရသာ ၈၈ ောခိုင်နှုန်း (ပုံ.၃) သည် ကပ်ရောဂါရြကာင့် ရောင်းအားကျဆင်းမှုနှင့် 
ကကုံရတွ့ေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရောင်းအားကျဆင်းမှုရနာက်တွင် ရငွသားစီးဆင်းမှုပပတ်လပ်ပခင်းနှင့် ရချးရငွ 
လက်လှမ်းမီမှု ရလျာ့နည်းပခင်းတို့သည် ရပြဆိုမှုအများဆုံးရသာ သက်ရောက်မှုများ ပြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပပဿနာများကို 
ရပပာပပသည့် ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစားများသည် စစ်တမ်းရကာက်ယူသည့် ပေမတစ်ကကိမ်နှင့် ရနာက်တစ်ကကိမ်အြကား 
အနည်းငယ်မျှ တိုးတက်မှု ေှိလာရသာ်လည်း ေိုကုမ္ပဏီများ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းရကျာ်သည် ရောင်းအားကျဆင်းပခင်းနှင့် 
ရငွသားစီးဆင်းမှု ပပတ်လပ်ပခင်းများကို ကကုံရတွ့ရနေဆဲ ပြစ်ပါသည်။ ရမလတွင် ဝန်ေမ်းရလျှာ့သည်ဟုဆိုရသာ ကုမ္ပဏီ 
များမှာ ၁၀ ောခိုင်နှုန်းသာ ေှိသပြင့် မတ်လတွင် ေိုသို့ဆိုရသာ ကုမ္ပဏီများေက် ေက်ဝက်ရလျာ့နည်းသွားပါသည်။ 

ရချးရငွများနှင့်	အပခားစီးပွားရေး	
လုပ်ငန်းရချးရငွများ	ရပးရချေန်	ခက်ခဲပခင်း	

လူမွဲခံယူေန်	ရလျှာက်ထားပခင်း	

ဝန်ထမ်းရလျှာ့ချေပခင်းရြကာင့	်
လုပ်သားအင်အား	ရလျာ့နည်းပခင်း	

၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	စက်တင်ဘာလ	၂	ေက်

ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု (MYANMAR COVID-19 MONITORING)	ကို	ပမန်မာနိုင်ငံ၊	ဗဟိုစာေင်းအင်းအြွဲ့	(CSO)	၏	အကူအညီ	
ပြင့်	ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏	ေင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှင့်	သာတူညီမျှမှုေိုင်ော	နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့	(POVERTY	AND	EQUITY	GLOBAL	PRACTICE)နှင့်	ရမခရို	
စီးပွားရေး၊	 ကုန်သွယ်ရေးနှင့်	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုေိုင်ော	 နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့	 (MACRO,	 TRADE	 AND	 INVESTMENT	 GLOBAL	 PRACTICE)	
တို့မှ	 အိမ်ရထာင်စုများ၏	 ရနထိုင်မှုအရပခအရနနှင့်	 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏	 လုပ်ရောင်ချက်များေိုင်ော	 ရနာက်ေုံးေအချက်အလက်များကို	
ပုံမှန်ပံ့ပိုးရပးနိုင်ေန်	လစဉ်ရကာက်ယူလျက်ေှိရသာ	အိမ်ရထာင်စုနှင့်	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း	စစ်တမ်းတစ်ခုကို	အရပခခံကာ	ရောင်ေွက်ထားပခင်းပြစ်ပါ	
သည်။	ထို့ပပင်	လူမှုြွံ့ပြိုးရေးေိုင်ော	 နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့	 (SOCIAL	 DEVELOPMENT	GLOBAL	 PRACTICE)	 မှ	 ဦးရောင်ရကာက်ယူရသာ	
ေပ်ေွာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်း	ထည့်သွင်းထားပါသည်။	ပမန်မာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉	ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုကို	ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏	နိုင်ငံတကာ	
ြွံ့ပြိုးမှုဌာန၊	ကိုေီးယားနိုင်ငံအစိုးေ၊	အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ	နိုင်ငံပခားရေးနှင့်	ကုန်သွယ်ရေးဌာနတို့မှ	စုရပါင်းထည့်ဝင်ရသာ	စာေင်းအင်းစွမ်းေည်ပမှင့်တင်
ရေးေန်ပုံရငွ	(TRUST	FUND	FOR	STATISTICAL	CAPACITY	BUILDING	-	TFSCBIII)	မှ	ကူညီပံ့ပိုးရပးပခင်း	ပြစ်ပါသည်။	ဩစရြတးလျနိုင်ငံအစိုးေ၊	
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးေ၊	ြင်လန်နိုင်ငံအစိုးေနှင့်	ေွီဒင်နိုင်ငံအစိုးေတို့မှလည်း	ထပ်ရောင်းပံ့ပိုးကူညီထားပါသည်။

အီးရမးလ်	➔ MYANMAR@WORLDBANK.ORG 

စာတမ်းတို
အမှတ်(၃) 

ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု

၇% ၁၂%

၇% ၁၃%

၇% ၂၀%

၆% ၁၆%

၄% ၁၈%

၁% ၂၃%

မတ် ရမ
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ပုံ (၅) ကဏ္ဍအလိုက်	အကျ ိုးအပမတ်များ	
ကျေင်းသွားရသာ	ကုမ္ပဏီ	အချ ိုးအစား	

ပုံ (၄) ပိုင်ေှင်၏	အမျ ိုးသား-အမျ ိုးသမီး	ပြစ်မှုအလိုက်	ကုမ္ပဏီများအရပါ်	သက်ရောက်မှု	-	ရမလ	

ပုံ (၇) ရငွသားစီးေင်းမှု	ပပတ်လပ်ပခင်းကို	ရပြေှင်းေန်	အသုံးအများေုံး	နည်းလမ်းပြစ်ရသာ	မိတ်ရေွများနှင့်	
မိသားစုရေွမျ ိုးများထံမှ	ရချးရငွေယူပခင်း	

ပုံ (၈) ကကီးမားသည့်	ပပင်ေင်ရပပာင်းလဲမှုများ	ပပုလုပ်ခဲ့ြကရသာ	ကုမ္ပဏီများ	အချ ိုးအစား	

ပုံ (၉) ကုမ္ပဏီအေွယ်အစားအလိုက်	ကိုဗစ်-၁၉	၏	သက်ရောက်မှု	(၂၀၂၀	ရမ)	

ပုံ (၁၀) ကဏ္ဍအလိုက်	ကိုဗစ်-၁၉	၏	သက်ရောက်မှု	(၂၀၂၀	ရမ)

ပုံ (၆) ကုမ္ပဏီအေွယ်အစားအလိုက်	အကျ ိုးအပမတ်များ	
ကျေင်းသွားရသာ	ကုမ္ပဏီ	အချ ိုးအစား

၆၈% ၆၆%

၆၇% ၆၇%၈၂% ၈၁%

၆၄% ၈၇%၈၄% ၇၆%
လက်လီလက်ကား 
ရောင်းဝယ်မှု 

စိုက်ပျ ို းရေး 

ကုန်ေုတ်လုပ်မှု 

စုစုရပါင်း 

ဝန်ရဆာင်မှုများ

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် (၁-၄)

ကုမ္ပဏီ% - မတ် ကုမ္ပဏီ% - ရမ

အရသးစား (၅-၁၉) 

အလတ်စား (၂၀-၉၉)

အကကီးစား (>၉၉)

စုစုရပါင်း 

အမျ ို းသမီးပိုင်ဆိုင်မှု
အမျ ို းသားပိုင်ဆိုင်မှု

မတ်လ

မိတ်ရဆွများနှင့် မိသားစုရဆွမျ ိုးများေံမှ ရချးရငွေယူ 
ပခင်းကို အဓိကနည်းလမ်းအပြစ် အသုံးပပုခဲ့ြကပါသည်။ 
ရငွသားစီးေင်းမှု	 ပပတ်လပ်ပခင်းကို	 ရပြေှင်းေန်	 ရချးရငွ	
အများေုံး	 ထုတ်ယူခဲ့ြကသည်မှာ	 စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍမှ	
ကုမ္ပဏီများပြစ်ြကပပီး	 (ပုံ.၇)	 ရမလတွင်	 ဘဏ်များနှင့်	
ဘဏ်မဟုတ်ရသာ	ရငွရေးရြကးရေးအြွဲ့အစည်းများထက်	
မိသားစုနှင့်	 မိတ်ရေွများထံမှ	 ရချးရငွယူေပခင်းကို	 ပို၍	
ပပုလုပ်ခဲ့ြကပါသည်။	 မိသားစုနှင့်	 မိတ်ရေွများထက်	
ဘဏ်မဟုတ်ရသာ	 ရငွရေးရြကးရေးအြွဲ့အစည်းများကို	
အားကိုးခဲ့သည်မှာ	 ဝန်ရောင်မှုကဏ္ဍမှ	 ကုမ္ပဏီများသာ	
ေှိပါသည်။	 ရယဘုယျအားပြင့်	 မတ်လနှင့်	 ရမလအြကား	
ကုမ္ပဏီများ၏	 စီးပွားရေးဘဏ်များမှ	 ရချးရငွေယူမှုသည်	
ကဏ္ဍတိုင်းတွင်	 ရလျာ့နည်းသွားပပီး	 ထိုနှစ်လအြကား	
မိသားစုနှင့်	 မိတ်ရေွများ၊	 ဘဏ်မဟုတ်ရသာ	 ရငွရေး	
ရြကးရေး	 အြွဲ့အစည်းများထံမှ	 ရချးရငွေယူမှုသည်	
တိုးလာပါသည်။	

ရမလတွင် ကုမ္ပဏီများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မှုဆုိင်ောနှင့် ရငွရေးရြကးရေးဆုိင်ော သက်ရောက် 
မှုများကို တုံ့ပပန်ေန် ပပင်ဆင်ရပပာင်းလဲမှု ပပုလုပ်ပခင်းများ 
များပပားလာသည်ကို ရတွ့ေပါသည်။	 ကိုဗစ်-၁၉	 ကို	
တုံ့ပပန်သည့်အရနပြင့်	 ကုမ္ပဏီများ	 အများေုံး	 အသုံးပပု	
သည့်	 ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုနည်းလမ်းမှာ	 အိမ်အရောက်	
ပို့ရောင်သည့်	 ဝန်ရောင်မှုများကို	 စတင်ပခင်း	 သို့မဟုတ်	
တိုးပမှင့်လုပ်ရောင်ပခင်းပြစ်ပပီး	 ကုမ္ပဏီများ၏	 ၃၈	
ောခိုင်နှုန်းသည်	 ဤနည်းလမ်းကို	 အသုံးပပုပါသည်(ပုံ.၈)။	
ကုမ္ပဏီအများစုသည်	 ၎င်းတို့၏	 သမားရိုးကျထုတ်လုပ်မှု	
သို့မဟုတ်	 ဝန်ရောင်မှုပုံစံများကို	 ေက်လက်ကျင့်သုံးြက	
ရသာ်လည်း	 ရမလတွင်	 ကုမ္ပဏီများ၏	 သုံးပုံတစ်ပုံရကျာ်	
သည်	ကိုဗစ်-၁၉	နှင့်	လိုက်ရလျာညီရထွ	ေှိရစေန်အတွက်	
၎င်းတို့၏	 ထုတ်လုပ်မှု	 သို့မဟုတ်	 ဝန်ရောင်မှုပုံစံများကို	
ရပပာင်းလဲခဲ့ြကော	မတ်လနှင့်	နှိုင်းယှဉ်လျှင်	၆	ောခိုင်နှုန်း	
တိုးလာပါသည်။	 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	 ရောင်ေွက်ေန်	
အတွက်	ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများ	သို့မဟုတ်	အွန်လိုင်း	
စနစ်များ	အသုံးပပုပခင်းနှင့်	 ဝန်ထမ်းများ	အရဝးမှ	အလုပ်	
လုပ်နိုင်ေန်	စီမံရပးပခင်းတို့သည်	အသုံးအနည်းေုံး	 ပပုပပင်	
ရပပာင်းလဲမှုများအပြစ်	ေှိရနေဲပြစ်ပါသည်။	ကုမ္ပဏီများ၏	
၂၁	 ောခိုင်နှုန်းကသာ	လွန်ခဲ့ရသာလအတွင်း	 ဒစ်ဂျစ်တယ်	
နည်းလမ်းများကို	အသုံးပပုခဲ့ြကပပီး	ဝန်ထမ်းများ	အရဝးမှ	
အလုပ်လုပ်နိုင်ေန်	 စီမံရပးသည့်	 ကုမ္ပဏီမှာ	 ပို၍ပင်	
နည်းပါးကာ	 (၅	 ောခိုင်နှုန်း)	 မတ်လနှင့်	 နှိုင်းယှဉ်လျှင်	
ပို၍	 ရလျာ့နည်းသွားပါသည်။	ကပ်ရောဂါ၏	သက်ရောက်	
မှုများကို	 စီမံရောင်ေွက်ေန်	 နည်းလမ်းသစ်များ၊	လုပ်ငန်း	
စဉ်သစ်များ	 အသုံးပပုရြကာင်း	 ရပပာြကားမှုအနည်းေုံး	
မှာ	 စိုက်ပျ ိုးရေး	 ကုမ္ပဏီများနှင့်	 အရသးစားကုမ္ပဏီများ	
ပြစ်ပါသည်။	 အားလုံးကို	 ခခုံြကည့်လျှင်	 ရြာက်သည်	
များနှင့်	 ဝန်ထမ်းများ၏	 ရဘးအန္တောယ်	 ကင်းေှင်းရေး	
နည်းလမ်းများ	 ရောင်ေွက်မှု	 များပပားလာသည်ကိုလည်း	
ရတွ့ေပပီး	 တစ်ကိုယ်ရေသုံး	 သန့်ေှင်းရေး	 ပစ္စည်းများနှင့်	
နှာရခါင်းစည်းများ	 ပံ့ပိုးပခင်းနှင့်	 အသုံးပပုေန်	 စည်းကမ်း	
သတ်မှတ်ပခင်းတို့သည်	 ကုမ္ပဏီများအြကား	 အသုံးအများ	
ေုံးနည်းလမ်းနှစ်ခု	ပြစ်ပါသည်။		

ကုမ္ပဏီများ၏ ေက်ဝက်ရကျာ်သည် ရေသန္တေအစိုးေ 
များနှင့် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေတို့၏ စီးပွားရေး အရောက် 
အကူပပု အစီအစဉ်များအရြကာင်းကို သိေှိြကပါသည်။ 
သို့ရသာ်	 ၎င်းတို့ထဲမှ	 ၁၇	 ောခိုင်နှုန်းကသာ	 ရလျှာက်ထား	
ြကပါသည်။	 မတ်လနှင့်	 နှိုင်းယှဉ်လျှင်မူ	 ၇	 ောခိုင်နှုန်း	
တိုးလာပါသည်။	 အရေးတကကီး	 အလိုအပ်ေုံးရသာ	
အစိုးေ၏	 ကူညီရထာက်ပံ့မှုပုံစံအပြစ်	 ရချးရငွများနှင့်	
ရချးရငွအာမခံများ	 ေေှိရအာင်	 ရောင်ေွက်ရပးပခင်း	 (၅၁	
ောခိုင်နှုန်း)	ကို	 ကုမ္ပဏီများမှ	 ရြာ်ပပရပပာေိုြကပပီး	ယင်း	
ရနာက်တွင်	 အခွန်ေိုင်းငံ့ရပးပခင်း	 သို့မဟုတ်	 အခွန်	
ရလျှာ့ရပါ့ရပးပခင်း	 (၁၂	 ောခိုင်နှုန်း)	 နှင့်	 ရေ၊	 မီး	 စသည်	
ဝန်ရောင်ခများ	 ရလျှာ့ရပါ့ရပးပခင်း	 (၉	 ောခိုင်နှုန်း)	 တို့	
လိုက်ပါသည်။		

မတ်လတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရြကာင့် ေိခိုက်ခဲ့သည်ဟုဆိုရသာ 
တစ်နိုင်တစ်ပိုင်နှင့် အရသးစားလုပ်ငန်းများ အရေအတွက် 
ပို၍ နည်းပါးရသာ်လည်း ရမလတွင် အေွယ်အစား ပိုမို 
ရသးငယ်ရသာ ကုမ္ပဏီများသည် ကုမ္ပဏီကကီးများေက် 
သိသိသာသာ ပို၍ အရပခအရနဆိုးပါသည်။ ရမလတွင်	
ရနာက်ပိုင်း	 ၃	 လတာ	 ကာလအတွင်း	 အရြကးပပန်မေပ်	
နိုင်သည့်	အန္တောယ်ေှိသည်ဟုေိုရသာ	ကုမ္ပဏီကကီးများမှာ	
၃	 ောခိုင်နှုန်းသာ	 ေှိရသာ်လည်း	 တစ်နိုင်တစ်ပိုင်နှင့်	
အလတ်စားကုမ္ပဏီများတွင်မူ	 ၄၀	 ောခိုင်နှုန်းနှင့်	 ၃၅	
ောခိုင်နှုန်းက	 ထိုသို့	 အသီးသီးေိုပါသည်	 (ပုံ.၉)။	 ရမလ	
တွင်	 အရသးစားကုမ္ပဏီများ၏	 သုံးပုံတစ်ပုံရကျာ်သည်	
ရချးရငွ	 လက်လှမ်းမီမှု	 ရလျာ့နည်းသွားပခင်းကုိ	 ကကုံရတွ့	
ေရသာ်လည်း	 ထိုပပဿနာ	 ကကုံရတွ့ေရသာ	 ကုမ္ပဏီ	
ကကီးများမှာ	 ၁	 ောခိုင်နှုန်းသာ	 ေှိပါသည်။	 သို့ရသာ်	
ရယဘုယျအားပြင့်	အေွယ်အစား	မည်သို့ပင်ေှိရစ	စစ်တမ်း	
ရကာက်ယူခဲ့သည့်	 ကုမ္ပဏီအများစုက	 ရနာက်တစ်လ	
တွင်လည်း	 လုပ်ငန်းေက်လက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဟု	
ယုံြကည်ရြကာင်း	 ေိုပါသည်။	 လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်	
ရငွရေးရြကးရေးေိုင်ော	 အခက်အခဲများကို	 ကကုံရတွ့ေ	
ရြကာင်း	ရပပာေိုသည့်	ကုမ္ပဏီအရေအတွက်သည်	အပခား	
ကဏ္ဍများမှာထက်	 စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍတွင်	 ပိုများသပြင့်	
ထိုကဏ္ဍမှ	 ကုမ္ပဏီများသည်	 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါရြကာင့်	
အထိအနာေုံးဟု	 ေိုေမည်	 ပြစ်ပါသည်။	 ရမလတွင်	
ပျမ်းမျှအားပြင့်	ကုမ္ပဏီများ၏	သုံးပုံတစ်ပုံက	ရနာက်လာ	
မည့်	 သုံးလအတွင်းတွင်	 အရြကး	 ပပန်မေပ်နိုင်သည့်	
အရပခအရနသို့	 ရောက်ေှိနိုင်သည်ဟု	 ေိုပါသည်	 (ပုံ.၁၀)။	
စိုက်ပျ ိုးရေး	 ကုမ္ပဏီများအတွက်	 ထိုကိန်းဂဏန်းသည်	
၅၀	 ောခိုင်နှုန်းရကျာ်	 ေှိပါသည်။	 ထို့ပပင်	 စိုက်ပျ ိုးရေး	
ကုမ္ပဏီများ၏	၃၉	ောခိုင်နှုန်းသည်	ရချးရငွလက်လှမ်းမီမှု	
ရလျာ့နည်းသွားပပီး	 အပခားကဏ္ဍများတွင်	 အလားတူ	
ပပဿနာကို	 ေင်ေိုင်ေသည့်	 ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစားမှာ	 ၃၀	
ောခိုင်နှုန်းရအာက်သာ	ေှိပါသည်။	

ေည်ညွှန်းချက်	-	ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏	ကိုဗစ်-၁၉	ကုမ္ပဏီစစ်တမ်း	

၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%

၀%
ယာယီပိတ်ပခင်း ရောင်းအားကျဆင်းပခင်း ရငွသားစီးဆင်းမှု 

ပပတ်လပ်ပခင်း
ရချးရငွလက်လှမ်းမီမှု 

ရလျာ့နည်းပခင်း

၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	စက်တင်ဘာလ	၂	ေက်	ပမန်မာနိုင်ငံ	ကိုဗစ်-၁၉	ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု စာတမ်းတို	အမှတ်(၃)

မတ် ရမ မတ် ရမ

၆၉% ၅၀%၈၆% ၇၂%

၆၇% ၆၇%၈၀% ၈၀%

၇၁% ၈၀%

၀% ၅% ၁၀% ၁၅% ၂၀% ၂၅% ၃၀%

မိသားစုများနှင့် 
မိတ်ရဆွများ

ဘဏ်မဟုတ်ရသာ 
ရငွရေးရြကးရေး 
အြွဲ့အစည်းများ 

စီးပွားရေးဘဏ်များ

ဝန်ေမ်းများ အရဝးမှ အလုပ်လုပ်နိုင်ေန် အစီအမံများ စတင်ပခင်း (သို့) တိုးပမှင့်ပခင်း 

ရောင်းချပခင်းကဲ့သို ့ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ေစ်ဂျစ်တယ်/အွန်လိုင်း စနစ် အသုံးပပုပခင်း 

ေုတ်လုပ်မှု (သို ့) ဝန်ရဆာင်မှု ပုံစံများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို ့) အားလုံး ရပပာင်းလဲပခင်း 

အိမ်အရောက်ပို ့ရဆာင်မှု (သို ့) ပါဆယ်ရောင်းပခင်းတို့ကို စတင်ပခင်း (သို့) တိုးပမှင့်ပခင်း 

လက်လီလက်ကား	 	 	

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု	 	 	

ဝန်ရောင်မှု	 	 	 	

စိုက်ပျ ို းရေး

ဝန်ရောင်မှု		 	 	 	

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု

လက်လီလက်ကား

စိုက်ပျ ို းရေး

ဝန်ရောင်မှု		 	 	 	

လက်လီလက်ကား

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု

စိုက်ပျ ို းရေး

အချ ို းအစား - မတ် အချ ို းအစား - ရမ

၈%

၁၉%

၃၆%

၂၆%

၅%

၂၁%

၃၈%

၃၂%

၀% ၅၀% ၁၀၀%

ရနာက် ၃ လတွင် အရြကးပပန်မဆပ်နိုင်သည့် 
အရပခအရနရောက်ေှိမည့် ကုမ္ပဏီများ 

အကကီးစား (>၉၉) အလတ်စား (၂၀-၉၉)

အရသးစား (၅-၁၉) 

မတ်

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် (၁-၄)

ရချးရငွလက်လှမ်းမီမှု ရလျာ့နည်းသွားသည့် 
ကုမ္ပဏီများ 

ရနာက်တစ်လတွင် လုပ်ငန်းဆက်လက် 
လည်ပတ်ေန် ယုံြကည်မှု မေှိသည့် ကုမ္ပဏီများ 

ရနာက် ၃ လတွင် အရြကးပပန်မဆပ်နိုင်သည့် 
အရပခအရနရောက်ေှိမည့် ကုမ္ပဏီများ 

ရချးရငွလက်လှမ်းမီမှု ရလျာ့နည်းသွားသည့် 
ကုမ္ပဏီများ 

ရနာက်တစ်လတွင် လုပ်ငန်းဆက်လက် 
လည်ပတ်ေန် ယုံြကည်မှု မေှိသည့် ကုမ္ပဏီများ 

၀% ၅၀% ၁၀၀%

စုစုရပါင်း 

ကုန်ေုတ်လုပ်မှု

ဝန်ရဆာင်မှု

စိုက်ပျ ို းရေး

လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်မှု

မတ်


