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အ စီရင်ခံစာ နှင ်ပတ်သက်၍ ရှင််းလ င််း ချက် 

 

ဤအက   ျားသကပ် ာက်ြှု ဆန်ျားစစ်ခ က်အစီ င်ခံစာက ို န ိုင်ငတံကာကိုန်သွယ်ြှုဗဟ ိုဌာန (ITC) ြှ 

အပကာငအ်ထညပ် ာပ်သာ အြ   ျားသာျား ပ ိုို့ကိုန်ြဟာဗ ျူဟာ (National Export Strategy) ၂၀၂၀ -၂၀၂၅ ၏ 

တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင်ျားအပနမ င ် မြနြ်ာန ိုငင်ံပတာ်အစ ိုျား အာျား ပထာက်ပံ ြှုမပ သည ် လိုပ်ငန်ျားစဉ်တစ်ခိုအပနမ င ် 

ပဆာင် ွကခ်  သည်။ ITC သည် ကြ္ာ ကိုန်သွယပ် ျားအ ွ ွဲ့နှင ် ကိုလသြဂ္ဂတ ိုို့၏ ပူျားတွ ဌာနတစ်ခိုမ စသ်ည်။ 

ကိုန်သွယပ် ျားအခငွ ်အလြ်ျားြ ာျား တ ိုျားမြြှင ်မခင်ျားမ င ် ပ  ှညတ်ညတ်ံ ခ ိုင်မြ ပသာ  ံွွဲ့မ   ျားတ ိုျားတက်ြှုက ို 

မြြှင ်တင် န်မ စပ်သာ ITC ၏ လိုပ်ပ ိုင်ခွင  ် အစ တ်အပ ိုင်ျားတစ်ခိုအပနမ င ်  ပ ိုို့ကိုနက်ဏ္ဍဆ ိုင် ာ သိုပတသနနှင ် 

ြဟာဗ ျူဟာဌာနသည ် ကိုန်သွယပ် ျားလိုပ်ငန်ျား ပ ိုြ ို ံွွဲ့မ   ျားတ ိုျားတကပ် ျားအတွက ် ြဟာဗ ျူဟာ 

ပမ  ှင်ျားခ က်ြ ာျားအာျား ပပျားအပ်လ က် ှ သည်။ ဤအစီ င်ခစံာမ စပ်မြာက် န် ပညာ ပ်ပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာအကူအညီက ို 

Ruatpuii Cira၊ Aman Goel၊ ဇူလ ိုင်ပဇာ် တနာဟ န်ျား၊ Olga Khomula နှင ် Sital Kumar Palbabu နငှ  ်

Charles Roberge တ ိုို့ြှ ပထာက်ပံ ထာျားသည်။ HamsaHub ြှ အခ က်အလက်စိုပဆာင်ျားမခင်ျားနှင ် 

ဘာသာမပနမ်ခင်ျားတ ိုို့က ို လိုပ်ပဆာင်ခ  သည်။ ဤစာတြ်ျားက ို ယူပက(UK)အစ ိုျား ြှ ပငပွ ကျားပထာက်ပံ မပျီား ITC ြှ  

အပကာငအ်ထညပ် ာ် သည ် မြနြ်ာန ိုငင်ံကိုန်သွယ်ြှုနှင ်  င်ျားနှျီားမြြှ ပန်ှံြှုစီြံက န်ျား (TIP) ၏ 

တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင်ျားအပနမ င ် ပ ျားဆွ ထာျားသည်။ စီြံက နျ်ား၏  ည် ွယ်ခ ကြှ်ာ မြနြ်ာမပည်သူတစ် ပ်လံိုျား 

ပါဝင်ခွင ် ှ မပီျား  ပ  ှည်စီျားပွာျားပ ျား ံွွဲ့မ   ျားတ ိုျားတက်ြှုတစ ်ပ် မ စလ်ာပအာင် တွန်ျားအာျားပပျားပဆာင် ွကမ်ပျီား 

ကိုန်သွယ်ြှုနငှ ်  င်ျားနှျီားမြြှ ပန်ှံြှု မြြှင ်တငပ် ျားတ ိုို့ြှတစ်ဆင ် မြနြ်ာန ိုင်ငံသာျားြ ာျားအတွက် 

ပကာင်ျားြွနသ်င ပ်တာပ်သာ အလိုပ်အက ိုင်ြ ာျားက ို  န်တီျားပပျား န ်ည် ယွ်သည်။ ဤအစီ င်ခစံာတွင ်

ပ ာ်မပထာျားပသာအမြင်ြ ာျားသည် ITC ၏ တ ာျားဝင်ထင်မြငခ် က်က ို က ိုယစ်ာျားမပ မခင်ျားြ ှ ပါ။ 

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား၊ ထိုတက်ိုန်ြ ာျားနှင ် ကိုန်အြှတ်တံဆ ပ်ြ ာျားတွင်လည်ျား ITC ၏ ပထာက်ခခံ က် ြပါ၀င်ပါ။ 

ဤစာ ွက်စာတြ်ျားအာျား ITC ြှ တ ာျား၀င် မပ မပင်ထာျားမခင်ျား ြ ှ ပါ။ ဤစာတြ်ျားက ို ယူပက(UK)အစ ိုျား ၏ 

ြတည် နပံ်ိုပငွ အပထာကအ်ပံ မ င ် ပ ျားဆွ ထာျားသည်။ ဤစာတြ်ျားတွင် ပါ၀င်သည  ် အပ ကာင်ျားအ ာြ ာျားတငွ် 

ယူပက(UK)အစ ိုျား ၏ အမြငြ် ာျားက ို ထင်ဟပ်မခင်ျားြ ှ ပါ။  
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အြာှစာ 
 

ပစ ျားကွကသ်ိုပတသနအသင်ျား Market Research Association (MRA) 

( နက်ိုန)် က ို ၂၇ က၊် ဇနွ်လ ၂၀၁၈ခိုနစှ်တငွ် အသင်ျား၀င် အမ စ ်

ြှတ်ပံိုတင်ခ  သည်။ အသင်ျား၏ အဓ က ည် ယွခ် က်ြ ာျားြှာ မြန်ြာန ိုငင်ံတငွ် 

သိုပတသနလိုပ်ငန်ျားြ ာျား  ံွွဲ့မ   ျားတ ိုျားတက် န်၊ မြနြ်ာ သိုပတသန ပညာ ငှ ်

ြ ာျားနှင ် ၀န်ထြ်ျားြ ာျား၏ တန်  ိုျားနှင ် စွြ်ျားပဆာငန် ိုင်ြှုမြြှင ်တင် နန်ှင ် 

ကိုန်သွယပ် ျား သတင်ျားအခ က်အလက် ကွန်ယက်ြှ လိုပ်ငန်ျားနှင ် 

သက်ဆ ိုင်သူြ ာျားက ို သိုပတသန၀န်ပဆာင်ြှုပပျား န ် တ ိုို့မ စသ်ည်။ 

အြ   ျားသာျားပ ိုို့ကိုန်ြဟာဗ ျူဟာ (NES) က ို ကိုန်သွယ်ပ ျား 

သတင်ျားအခ က်အလကက်ဏ္ဍအပ ိုင်ျားတငွ် MRA ြှပထာက်ပံ ထာျားသည်။ 

NES က ို စီျားပွာျားပ ျားနှင ်ကူျားသန်ျားပ ာင်ျားဝယပ် ျားဝနက်ကီျားဌာန (MoC) ၏ မြနြ်ာ ကိုနသွ်ယ်ြှုမြြှင တ်ငပ် ျားအ ွ ွဲ့ 

(Myantrade) ြှ ဦျားပဆာင်စီြမံပျီား န ိုင်ငတံကာ ကိုန်သွယ်ြှုဗဟ ိုအ ွ ွဲ့(ITC) ြှ ပညာ ပ်ပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာ 

ပံ ပ ိုျားထာျားသည်။ COVID-19 ကပ်ပ ာဂ္ါအာျား မြနြ်ာန ိုင်ငတံွင် ၂၀၂၀ ြတ်လတငွ် ပထြဆံိုျားအကက ြ် 

ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ ဤကပ်ပ ာဂ္ါသည် လိုပ်ငန်ျားြ ာျားနှင ် စီျားပွာျားပ ျားနှင ်ဆ ိုင်ပသာလိုပ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျားက ို 

အကကီျားအက ယ်အပနာှက်အယှက် မ စပ်စခ  သည်။ ြူဝါဒခ ြှတ်သူြ ာျားသာြက စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား ှင်ြ ာျား 

အပနမ င ် အနာဂ္တစ်ီျားပွာျားပ ျားအပမပာင်ျားအလ ြ ာျား၏ သက်ပ ာက်ြှုြ ာျားက ို  င်ဆ ိုင်န ိုင်သည ် 

ပမ  ှင်ျားခ က်ြ ာျားက ို လ င်မြန်စွာ ှာပ ွ န် လ ိုအပ်ပပလ ြ ်ြည်။ န ိုင်ငံစီျားပွာျားပ ျားနှင ် ကြ္ာ စီျားပွာျားပ ျားအပပေါ် 

COVID-19 ၏ အမပည အ်ဝသက်ပ ာက်ြှုက ို ပ ာ်ထိုတ် ှာပ ွ န် လ ိုအပ်ပနဆ မ စသ်ည။် COVID-19 ပ ကာင ် 

အက ပ်အတည်ျားမ စပ်နပသာ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ပံ ပ ိုျားပပျားသည ်အပနနှင ် MRA နှင  ်ITCသည် “COVID-19 

၏ အြ   ျားသာျားပ ိုို့ကိုန်ြဟာဗ ျူဟာ (NES) အပပေါ်သကပ် ာက်ြှု” ဟိုအြညပ်ပျားထာျားပသာ ပူျားတွ စြံီက နျ်ား 

တစ်ခိုက ို မပ လိုပ်ခ  သည်။ ဤအစီ င်ခစံာသည် UMFCCI နှင ် သက်ဆ ိုင် ာလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ အ ွ ွဲ့အစည်ျားြ ာျားြှ 

အစ ိုျား နငှ ် အမပညမ်ပည်ဆ ိုင ်ာအ ွ ွဲ့အစည်ျားြ ာျားက ို မြနြ်ာန ိုငင်ံ ှ  ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် လ ိုအပ်ပသာ 

ကူညပံီ ပ ိုျားြှုြ ာျားအာျားပပျားအပမ်ပီျား အကကံမပ ခ က်ြ ာျားပပျားအပန် ိုငပ်စြည် မ စသ်ည။် အြ   ျားသာျားပ ိုို့ကိုန် 

ြဟာဗ ျူဟာ(NES)၏ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ၁၂ ခိုြှ ပကာကယ်ူ  ှ ပသာ အခ ကအ်လကြ် ာျားနှင ် COVID-19၏  

မြနြ်ာ ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍြ ာျားအပပေါ် သက်ပ ာက်ြှုြ ာျားက ို နာျားလည် န ် အပသျားစ တ် ခွ မခြ်ျားစ တ်မ ာမခင်ျား 

တ ိုို့အတွက် ကျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ MRAအ ွ ွဲ့ဝင်ြ ာျား၊ HamsaHub နှင ် ITC အ ွ ွဲ့ က ိုပက ျားဇူျားတင် ှ ပါသည်။ ထ ိုို့အမပင် 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားနှင ် စစတ်ြ်ျား ပကာကယ်ူ ာတငွ် ပါ၀င်ကူညခီ  ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလည်ျား 

ပက ျားဇူျားတင် ှ ပါသည်။ ပလ လာပတွွဲ့ ှ ခ က်ြ ာျားသည ် ဤပဘျားက ပ်နကံ ပ်ကာလအတငွ်ျား မြနြ်ာန ိုင်င ံ

ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍလ ငမ်ြနစ်ွာ မပနလ်ည် ထူပထာင်န ိုငပ်စ နန်ငှ ် ကြ္ာလံိုျားဆ ိုင် ာ ပ ိုို့ကိုန်ပစ ျားကွကတ်ွင် 

စီျားပွာျားပ ျားအခငွ ်အလြ်ျားြ ာျား ပ ာ်ထိုတ် ာတွင ် စွြ်ျားပဆာင ်ည်က ို မြြှင တ်င် န် အပထာက်အကူမပ လ ြ ်ြညဟ်ို 

ယံို ကည်ပါသည်။ 

မ  ်းကကျာ ်

ဥ ကကဌ၊ ကစျ်းကကွ်သ ကတ သနအသင််း 
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I. န ဒါန်ျား 
Coronavirus (COVID-19) မ စ်ပွာျားြှုပ ကာင ် တစ်ကြ္ာလံိုျား၌ စျီားပွာျားပ ျားပနှျားပကွျားြှုြ ာျားနှင ် ကကံ ပတွွဲ့ခ   မပီျား 

ကြ္ာတစဝ်ှြ်ျား ှ  သန်ျားနှင ်ခ ပီသာကိုြပဏီြ ာျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ထ ခ ိုက်ပစသည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံနှင ် 

ကြ္ာ စီျားပွာျားပ ျားအပပေါ် အမပည ်အ၀သက်ပ ာက်ြှု  ှ ၊ ြ ှ က ို ြသ  ှ  ပသျားပါ။ ြူဝါဒခ ြှတ်သူြ ာျား သာြက 

စျီားပွာျားပ ျားပ ိုင် ှင်ြ ာျားသည်လည်ျား စျီားပွာျားပ ျားအပမပာင်ျားအလ ြ ာျား၏ လွှြ်ျားြ ိုျားြှုကကီျားြာျားပသာ အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

ြ ာျားက ို ပမ  ှင်ျားန ိုင်ြည  ်အပမ အာျား အမြန် ှာပ ွ န်လ ိုအပ်သည်။ 

International Trade Centre (ITC) သည ် မြန်ြာန ိုင်ငံ၌ COVID-19 ၏ အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု စစ်တြ်ျားက ို 

MyanTrade နှင  ် UMFCCI တ ိုို့နှင ် ပူျားပပါင်ျားမပီျား ဒီဇ ိုင်ျားပေီးဆွွဲခ  သည်။ Coronavirus ကူျားစက်ြှုပ ကာင ် မြန်ြာန ိုင်ငံ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှုက ို အက မ တ် န်နှင  ် အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျားနှင ် 

မပီျားပနာက်တွင် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားြှ  ယူလ ိုပသာ ပံ ပ ိုျားြှုြ ာျားက ို စျူားစြျ်ားပလ လာမပီျား မပန်လည် 

ထူပထာင်ပ ျားအတွက် ထ ပ ာက်ပသာ ြူဝါဒြ ာျားက ို ခ ြှတ်န ိုင် န်မ စ်သည်။  

မြန်ြာန ိုင်ငံ၌ COVID-19၏ အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု စစ်တြ်ျားပကာက်ယူပသာအခါ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ 

ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် COVID-19 ၏ ရ ိုက်ခတ်ြှုက ို ခံခ   မပီျား ယင်ျား၏ ထ န်ျားခ  ပ်ြှုအစအီြံြ ာျားြှာလည်ျား 

အတ ိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ  ထ ခ ိုက်ခ  သည်က ို ပတွွဲ့ သည်။ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား၏ ၃၀% 

နီျားပါျားသည် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှုခံခ  မပီျား၊ ၄၆%ြှာ အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ခ  သည်။ ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍြှာ 

အြ ာျားဆံိုျား ထ ခ ိုက်ြှုခ   မပီျား အထည်အလ ပ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားြှာ ဒိုတ ယအြ ာျားဆံိုျားမ စသ်ည်။ ၀န်ထြ်ျားငါျားဦျားထက် 

နည်ျားပသာ အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားြှာလည်ျား အခ   ျားအစာျား ြြျှတစာွ ထ ခ ိုက်ခံခ   သည်။ 

ကိုြပဏီြ ာျားအပနမ င ် သူတ ိုို့၏ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ သက်ပ ာက်ြှု ှ သည်ဟို ပြျားမြန်ျားပသာအခါ 

၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလ ာ က လာမခင်ျား၊ စီျားပွာျားပ ျားယာယီ 

ပ တ်သ ြျ်ားမခင်ျား၊ စြီခံနို့်ခွ ြှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျား သ ိုို့ြဟိုတ်  င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှု ပလျှာ ခ မခင်ျား တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ ၅ဦျားတွင် ၂ဦျားသည် COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် သူတ ိုို့၏ ထိုတ်ကိုန်ြ ာျား တင်ပ ိုို့ ာတွင် 

အခက်အခ  ှ ပ ကာင်ျားက ိုလည်ျား ပမပာ ကာျားခ  သည်။ 

စစ်တြ်ျားအ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ြဟာဗ ျူဟာအြ   ျားြ   ျားက ို အသံိုျားမပ ခ   က 

သည်။ အထည်အလ ပ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအနက် အသံိုျားအြ ာျားဆံိုျား နည်ျားဗ ျူဟာြ ာျားြှာ အလိုပ်အက ိုင် ယာယီ 

ပလျှာ ခ မခင်ျားမ စ်မပီျား၊ ပပျားသွင်ျားသူအသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစ်ြ ာျား ှာပ ွမခင်ျားနှင ် အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား 

အလိုပ်ထိုတ်မခင်ျား တ ိုို့က ိုလည်ျား အသံိုျားမပ ခ   ကသည်။ စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပင်န်ျားကဏ္ဍြ ာျားတွင်ြူ အ ြ်ြှ 

အလိုပ်လိုပ်မခင်ျားနှင ် အွန်လ ိုင်ျားြှပ ာင်ျားခ မခင်ျားတ ိုို့သည် ပမ  ှင်ျား န် ြ ှ ြမ စ် လ ိုအပ်ပသာနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ စသ်ည်။  

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို ပက ာ်လွှာျားန ိုင် န ် ကူညီသည ်စြီံပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 'အခွန် 

ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား' က ို အြ ာျားဆံိုျား ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည်။ ဤစီြံပဆာင် ွက်ခ က်နှင ် 

‘ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာအစီအစဉ်ြ ာျား’နှင ် ‘ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား ပလျှာ ခ ပပျားမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အခွန်ပကာက်ခံြှု 

ပ  ွဲ့ဆ ိုင်ျားပပမခင်ျား’ တ ိုို့သည် အစ ိုျား ၏ စီြံပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားအနက် ပ ွျားခ ယ်ြှု အြ ာျားဆံိုျားမ စသ်ည်။ 

ဤအခ က်မ င ် အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား၌ ကိုြပဏီြ ာျားသည် ဘဏ္ဍပ ျားနှင ်ပတ်သက်၍ ရိုန်ျားကန် 

ပန ပ ကာင်ျားက ို ပတွွဲ့ ှ န ိုင်သည်။ ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ အသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ပတာင်ျားဆ ိုြှုအြ ာျားဆံိုျား အကူအညီြှာ 

'အစ ိုျား ြှ ြ ြ ၏ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင် လိုပ်ငန်ျားဆ ိုင် ာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား ပ ိုြ ိုပဆာင် ွက်ပပျား န်’နှင  ် ‘ပခ ျားပငနွှင ် 
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ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက  သ ိုို့ ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင ် အစအီစဉ်ြ ာျား ပထာက်ပံ ပပျား န်’ 

တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ သ ိုို့ပသာ် ဤအခ က်ြ ာျားြှာ ကဏ္ဍအလ ိုက ်ကွ မပာျားြှုြ ာျား  ှ  ကသည်။  
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II. စိုပပါင်ျားသံိုျားသပ်ခ က်  
စစ်တမ််းကကာ က်နည််းစန စ်အကျဥ ််းချျုပ် 

မြန်ြာန ိုင်ငံပပေါ် COVID-19 သက်ပ ာက်ြစူစတ်ြ်ျားက ိုပ ျားစွ ခ   သည ် ည် ွယ်ခ က်သည် ကူျားစက်ပ ာဂ္ါ၏ 
အက   ျားသက်ပ ာက်ြှုနှင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား မပန်လည်ထူပထာင်ပ ျားအတကွ် ထ ပ ာက်ပသာ ြူ၀ါ ဒြ ာျားမ င ် 
အက ပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျားနှင ် COVID-19 အလွန်ပနာက်ပ ိုင်ျားတွင် လ ိုအပ်ပသာ အပထာက်အပံြ ာျားက ို 
အက မ တ် န်ပ ျားဆွ ခ  မခင်ျားမ စသ်ည်။ 

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူမခင်ျားလိုပ်ငန်ျားစဥ်က ို ၂၀၂၀ခိုနှစ် ပြလ ၈  က် ြ ှ ၂၆  က်အတွင်ျား 
မပ လိုပ်ခ  သည်။ စစ်တြ်ျားတွင် COVID-19 နှင ်ပတ်သက်ပသာ ပြျားခွန်ျား ၁၄ ခို၊ အပြျားအပမ ပြျားခွန်ျား ၆ ခို နှင ် 
ကိုြပဏီနှင ်ပတ်သက်ပသာပြျားခွန်ျား ၉ ခိုပါဝင်သည်။ 

စစ်တြ်ျားပကာက်ယြူည ်ကိုြပဏီြ ာျားစာ င်ျားက ို ITC အ ွ ွဲ့နှင ်သက်ဆ ိုင် ာကဏ္ဍ အသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျား ြှပံ ပ ိုျားပပျားသည်။ 
စစ်တြ်ျားပမ ဆ ို န်အတွက် အြ   ျားသာျားပ ိုို့ကိုန်ြဟာဗ ျူဟာ (NES) အ  ပ ိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍတွင် ပါ၀င်ပသာ  
ကိုြပဏီ ၆၀၀ ထံ ဝက်(ဘ)်လင ်ခ်က ို အီျားပြျားလ်နှင ် Viber တ ိုို့ြ ှ ပ ိုို့ပပျားခ  သည်။ ထ ိုို့ပနာက် ယင်ျားကိုြပဏီြ ာျားထံ 
ထက်ြံ ိုန်ျားပခေါ်ဆ ိုြှုြ ာျားမပ လိုပ်ခ  သည်။ 

ပထြဦျားစာွ ပ ိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍြှ တစ်ကဏ္ဍတွင်  ကိုြပဏီ ၁၀ ခိုစီအာျား  စစ်တြ်ျားပကာက်ယူြှုက ို 
 ိုန်ျားမ င ်တ ိုက်ရ ိုက်ပမ ဆ ိုမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် က ိုယ်တ ိုငမ် ည ်စွက် န် ပ ွျားခ ယ်ြူက ို ကြ်ျားလှြ်ျားခ  သည်။ 
ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ပနာက်ြှက ိုယ်တ ိုင် ဝက်(ဘ)်လင ်ခ်ြှတစ်ဆင ် ပမ ဆ ိုြည်က ိုပ ွျားခ ယ်ခ  သည်။  သ ိုို့ပသာ် 
 က်သတတပတ်အတွင်ျား  ဝက်(ဘ)်လင ်ခ်ြှတစဆ်င ် တိုနို့်မပန်ြှုနှုန်ျားြာှ အလွန်နည်ျားပါျားခ  သည်။ 

ဒိုတ ယအကက ြ်တွင် ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ဝက်(ဘ)်လင ်ခ်ြှတစ်ဆင  ် ပမ ဆ ိုမခင်ျားကြ်ျားလှြ်ျားြူက ို  ပ်ဆ ိုင်ျားမပီျား 
 ိုန်ျားြှတစ်ဆင ် တ ိုက်ရ ိုက်ပမ  ကာျားပပျား န်ပတာင်ျားဆ ိုခ  သည်။  ိုန်ျားပခေါ်ဆ ိုြှုတစခ်ိုစီသည် ၁၅ ြ နစ်ြှ ၂၀ ြ နစ်ခနို့် 
 ကာသည်။ ပယဘိုယ ခနို့်ြှန်ျားပမခအာျားမ င ် ၅၈%  ှ  မပီျားမပည ်ဆံိုပသာအပမ က ို  ှ ခ  မပီျား ကိုြပဏီ ၂၉၇ ခိုသည် 
ပြျားခွန်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားက ိုပမ ဆ ိုပပျားခ  မပီျား ခ ိုင်လံိုပသာ  ိုန်ျားနံပါတ်ြ ာျား သ ိုို့ြဟိုတ် အီျားပြျားလ်လ ပ်စာြ ာျား 
ပပျားထာျားခ  သည်။ 

ခခ ံျုငံ သံ ်းသပ်ချက် 

ဤအပ ိုင်ျားတငွ်  ပ ိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍြ ာျား ှ  ကိုြပဏ ီ ၂၆၆ ခို၏ စစ်တြ်ျားပကာက်ယြူှု အပမ ြ ာျားက ို 
ဆန်ျားစစထ်ာျားသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခိုခ င်ျားစအီတွက်ကိုြပဏီ ၁၅ ြှ၂၀ အန ြ ်ဆံိုျား ည်ြှန်ျားခ က်ပအာင်မြင်ခ  မပီျား 
ပ ိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍမပင်ပြှ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား သ ိုို့ြဟိုတ် ၎င်ျားတ ိုို့၏ ကဏ္ဍဆ ိုင် ာသတင်ျား အခ က်အလက် 
ြပ ာမ်ပထာျားပသာ (ကိုြပဏီ ၃၁ ခို) က ို ဤခွ မခြ်ျားစ တ်မ ာမခင်ျား ြ ှ  ယ်ထိုတ်ထာျားသည်။ ကဏ္ဍတစခ်ိုခ င်ျားစီ ှ  
ကိုြပဏီြ ာျားတွင် အြ ာျားစိုြှာအပသျားစာျား (၃၂%)၊ အလယ်အလတ် (၃၃%) နှင ်အကကီျားစာျား (၂၈%) 
အ ွယ်အစာျား ှ ကိုြပဏီြ ာျားမ စသ်ည်။ ပမ ဆ ိုသူ ၇  ာခ ိုင်နှုန်ျားသာ ြ ိုကခ်ရ ိုအပသျားစာျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
က ိုယ်ပ ိုင်အလိုပ်ြ ာျားမ စ် ကသည်။ ဤပတွွဲ့ ှ ခ က်က ို ပံို(၁) တွင်ပ ာ်မပထာျားသည်။ ပကာ်လံအမြင ်သည် 
ကဏ္ဍတစခ်ိုစီြှ စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ ဦျားပ က ို က ိုယ်စာျားမပ မပီျား ၎င်ျားတ ိုို့နှင ် ဆနို့်က င်ဘက် ှ အမခြ်ျားသည် 
အ ွယ်အစာျားအလ ိုက ်ွ ွဲ့စည်ျားြှုက ို  ာခ ိုင်နှုန်ျားမ င ်ပ ာ်မပသည်။ 
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ပံို (၁) ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍြှ ပမ ဆ ိုသူဦျားပ နှင ် ကဏ္ဍတစခ်ိုခ င်ျားစီ ှ  ကိုြပဏီြ ာျား၏ အ ယ်ွအစာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ကိုြပဏီအ ွယ်အစာျားြ ာျားက ို ြ ိုကခ်ရ ိုအပသျားစာျား (၀-၄)၊ အပသျားစာျား (၅-၁၉)၊ အလယ်အလတ် (၂၀-၉၉)၊ အကကီျားစာျား  (၉၉+) 

အရင််းမမ စ် ။  ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြ ှ၂၆ 

 က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

(၇၂%)  ှ ကိုြပဏီသည် နစှစ်ဉ်ပ ာင်ျား  ပငွကွ မပာျားြှု ှ သည ် အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျားစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား (SME) 
အြ   ျားအစာျားတွင်ပါ၀င်သည်။ သ ိုို့ပသာ်လည်ျားကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် နှစ်စဉ်ပ ာင်ျားအာျား ၀င်ပငွအာျားလံိုျားက ို 
ထိုတ်ပ ာ် န် မငင်ျားဆန်ခ  သည်။ အ ကြ်ျားအာျားမ င ် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉၀% သည် 
တ ာျားဝင်ြှတ်ပံိုတငမ်ပီျား ထက်ဝက်ပက ာ် ၅၈%  ြှာ မပည်ပတင်ပ ိုို့သူြ ာျား(exporters) မ စ်သည်။ ပ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ၊ 
သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားနှင ် ဆန်ပ ာင်ျား၀ယ်ပ ျားကဏ္ဍသည် ၉၀  ာခ ိုင်နှုန်ျားပက ာ်သည  မပည်ပတင်ပ ိုို့သူြ ာျားမ စ်မပီျား 
အီလက်ထ ွန်ျားနစက်ိုြပဏီြ ာျား တွင် မပည်ပတင်ပ ိုို့မခင်ျားြ ှ ပါ။ ၅  ာခ ိုင်နှုန်ျား ှ  သတင်ျားအခ က်အလက် 
နည်ျားပညာလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍြှ ကိုြပဏီသာ မပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ခ  သည်။ အြ   ျားသာျားြ ာျားက ကိုြပဏီြ ာျား၏ 
ထ ပ်တန်ျားစြီံခနို့်ခွ ြှုက ို လွှြ်ျားြ ိုျားထာျားသည််။ ၂၆  ာခ ိုင်နှုန်ျားသာ ထ ပ်တန်ျားအြ   ျားသြီျားြန်ပနဂ္ ာ  ှ သည်။ 
ထ ိုို့အမပင်ကိုြပဏီ၏ ၂၈  ာခ ိုင်နှုန်ျားက ိုအသက် ၃၅ နှစ်ပအာက်လူငယ်ြ ာျားကစြီံခနို့်ခွ သည်၊ ၄င်ျားတ ိုို့သည် 
စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် အ ိုင်တ၊ီ အီလက်ထ ွန်ျားနစန်ှင ်ခ ီျားသွာျားကိုြပဏီြ ာျားထက်ဝက်က ို စြီံခနို့်ခွ သည်။ 
ဇယာျား (၁) တွင်ကဏ္ ကဏ္ဍဆ ိုင် ာအခ က်အလက်ြ ာျားက ို အပသျားစ တ်ပ ာ်မပထာျားသည်။ 

ဇယာျား (၁) ကဏ္ဍအလ ိုက် စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူြ ာျား 

ကဏ္ဍ က ာ်မပချက ် # က မပဏီ 
အကရ 

အတွက ်

% 
SMEs 

% 
မပည်ပ

တင်ပ  ို့သ ူ

% 
အမျ  ျု်း သမ်ီး 

မန်ကနဂျာ 

% 
လူငယ်

မန်ကန
ဂျာ 

% 
က မပဏီမှတ်ပံ  

တင်မခင််း 
 

NES01 Information Technology 
သတင်ျားအခ ကအ်လကန်ှင  ်

21 86% 5% 38% 65% 65% 
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နည်ျားပညာကဏ္ဍ 

NES02 Electrical and Electronic 
Components 
စက်ြှုနှင  ်လျှပစ်စ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ 

21 67% 0% 15% 69% 62% 

NES03 Textile and Garment 
အထညအ်လ ပန်ှင  ်
အဝတအ်ထညခ်  ပက်ဏ္ဍ 

22 41% 33% 50% 44% 76% 

NES04 Fisheries 
ပ ထကွ်လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ 

22 55% 100% 14% 5% 86% 

NES05 Forestry Products 
သစ်ပတာထွကပ်စစညျ်ားကဏ္ဍ 

25 83% 48% 8% 8% 96% 

NES06 Processed Food 
စာျားပသာကက်ိုန ်
ထိုတလ်ိုပမ်ခငျ်ားကဏ္ဍ 

23 70% 65% 32% 9% 96% 

NES07 Rubber 
 ာဘာလိုပင်န်ျားကဏ္ဍ 

24 46% 54% 29% 21% 100% 

NES08 Rice 
ဆန်စပါျားကဏ္ဍ 

23 65% 96% 13% 9% 100% 

NES09 Fresh fruits and vegetables 
သစသ်ီျားဝလံနှင  ်
ဟငျ်ားသီျားဟငျ်ား ကွ်ြ ာျားကဏ္ဍ 

21 100% 76% 25% 30% 95% 

NES10 Pulses, beans and oilseeds 
ပ ြ   ျားစံိုနှင ဆ်ီထကွ်သီျားနှံကဏ္ဍ 

21 86% 81% 33% 21% 100% 

NES11 Logistics services  
ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား 
ဝန်ပဆာင်ြှုကဏ္ဍ 

20 75% 95% 6% 6% 100% 

NES12 Tourism 
ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငနျ်ား 

23 95% 43% 52% 70% 100% 

Total Total respondents 266 264 265 257 243 261 

မှတ်ချက်။ ။အပသျားစာျားနှင အ်လတ်စာျားစီျားပွာျားပ ျား လိုပင်န်ျားြ ာျား (SME) သည ်၀နထ်ြ်ျား ၁၀၀ ပအာက်သာ ှ ပသာ 

ကိုြပဏီြ ာျားမ စ်သည်။  

အရင််းမမစ ်။  ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 

 က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။  

 

 COVID-19 အကျပ်အ တည််း၏ သက်ကရာ က်မှု 

အခ က်အလက်ပကာက်ယူသည ်အခ  န်တွင် ပြျားမြန်ျားခ  ပသာကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် coronavirus (COVID-19) 
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါက ို အနည်ျားငယြ်ှမပင်ျားထန်စာွအထ  ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား ှ သည်။ ပယဘိုယ အာျားမ င ်လိုပ်ငန်ျား ၃၀% 
နီျားပါျားသည် မပင်ျားထန်စွာထ ခ ိုက်ခ  မပီျား ၄၆% ြှာအတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ခ  သည် ပံို(၂)။ ပြျှာ်လင ်ထာျားသည ် အတ ိုင်ျား 
ခ ီျားသွာျားကဏ္ဍသည် ဆ ိုျား ွာျားစွာခံစာျားခ   မပီျား ၈၇  ာခ ိုင်နှုန်ျားပသာ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် ကူျားစက် 
ပ ာဂ္ါပ ကာင ် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု ှ သည်ဟို အစ ီင်ခံခ  သည်။ ၎င်ျားပနာက် အထည်အလ ပ်နှင ် 
အထည်လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ (၆၈% အကကီျားအက ယ်ထ ခ ိုက်)မပီျား ပ ာ်ဘာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၉၆  ာခ ိုင်နှုန်ျားသည် မပင်ျားထန်စွာ 
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နှင ် အတန်အသင ်သက်ပ ာက်ြှု ှ ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအ ပသျားငယ်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အြ ာျားဆံိုျားထ ခ ိုက် 
နစန်ာပစခ  သည်။  

ပံို(၂) ကဏ္ဍအလ ိုက် COVID-19 အက ပ်အတည်ျား၏သက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင  ်သင၏် စီျားပွာျားပ ျားလိုပင်န်ျားအာျား ြည်သ ိုို့ 

အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။) 

 အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏တွကခ် က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 

 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။  

 

 

 

ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားအ   ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၆% သည ် လာြည ်သံိုျားလအတွက် ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို 
အတ အက ြပမပာန ိုင် ကပသာ်လည်ျား ခနို့ြ်ှန်ျားထာျားသည ် ပအာဒ်ါအပမခအပန၏ ထက်ဝက်ခနို့ ် ပလ ာ နည်ျား 
သွာျားလ ြ ်ြည် ပံို(၃) ။ ပယဘိုယ အာျားမ င ် ၁၉% သည်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါ ၂၀% ပက ာ် 
က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟိုပြျှာ်လင ်မပီျား ၂%  ှ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ၂၀% ပက ာ်တ ိုျားြည်ဟိုပြျှာ်လင ် ကသည်။ ၎င်ျားအိုပ်စိုသည် 
သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ်နည်ျားပညာ၊ ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ၀န်ပဆာင်ြှုနှင ် ပ ြ   ျားစံိုနှင ်ဆီ အစ ှ သည ်ကဏ္ဍ 
ြ ာျားမ စ်သည်။ 
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ပံို (၃)  လာြည ် ၃ လတွင် ပ နငှ ဆ်ထီွက်သီျားနံှကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံန ိုင်ြှုနှင ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား'ပနာကလ်ာြည  ် ၃လတာကာလအတွငျ်ား သင၏် ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်သ ိုို့ ှ ြည်နည်ျား' ဟို 

ပြျားမြန်ျားခ  သည။် (အပမ တစခ်ိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည)် 

 အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ်အပမခခ၍ံ ITC ၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 

၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား။ 

 

 ထ ပ်တန််းက ာ က်သည်မျာ ်း၏ ကတ ကဝ တ် 

စစ်တြ်ျားအ  COVID-19 အက ပ်အတည်ျားပ ကာင ် အထူျားသမ င ် အထည်အလ ပ်နှင ် အဝတ်အထည် 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စပ်သာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် သူတ ိုို့၏ထ ပ်တန်ျား၀ယ်သူငါျားဦျားထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားက ို ပလျှာ ခ ခံ မခင်ျား 
ခံခ   သည်။ လာြည ် သံိုျားလပတ်အတွက် ပ ာက်သည်ကကီျားထံြှ ပအာ်ဒါပလျှာ ခ မခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျား၊ 
မပန်လည်ပပျားပ ိုို့မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် ပမပာင်ျားလ မခင်ျားြ ှ မခင်ျား တ ိုို့ ပြျားမြန်ျားပသာအခါ (၄၄%)  ှ  ကိုြပဏီြ ာျားသည် 
ပအာဒ်ါပလျှာ ခ န ိုင်မခင်ျားက ိုပမ ဆ ိုမပီျား (၂၈%)ြှာ ပအာ်ဒါအပမခအပနပမပာင်ျားလ ြူြ ှ န ိုင်ဟိုပမ ဆ ိုခ   ကသည်။ 

 

စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ် 

ကိုြပဏီ ၄ ခိုအနက် ၃ ခိုသည်  သူတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားပ ိုင ်ပ်တနို့် န်ြ ည် ွယ်ပသာ်လည်ျား ၉% သည် 
တစ်လအတွင်ျားပ တ်လ ြ ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ် သည်။ ပံို(၄) သည ် လာြည ်လြ ာျားအတွင်ျား သူတ ိုို့၏ 
စျီားပွာျားပ ျားပ တ်သ ြ်ျားြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျားသည ် ကဏ္ဍတစခ်ိုစြီှကိုြပဏီြ ာျား၏ ပဝစိုက ိုမပသသည်။ 
စစ်တြ်ျားပကာက်ယူြှုအ  အ ိုင်တကီိုြပဏီ ၇၁  ာခ ိုင်နှုန်ျားနှင ် အထည်အလ ပ်နှင ်အဝတ်အထည်ကိုြပဏီ ၆၈ 
 ာခ ိုင်နှုန်ျားသည် စျီားပွာျားပ ျားပ တ်သ ြ်ျားြှုနှင ် င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ 
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ပံို (၄) ကဏ္ဍ အလ ိုက်အမပီျားတ ိုင ်ပ်ဆ ိုငျ်ားပ တသ် ြ်ျားမခင်ျားအနတ ာယ် 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသူြ ာျားအာျား ဤစီျားပာွျားပ ျားအက ပအ်တညျ်ားပ ကာင  ်သင်၏စီျားပွာျားပ ျားက ိုအမပီျားသတ် ပ်တနို့န် ိုငသ်ည  ်

အနတ ာယ ်ှ သည် ဟိုသငထ်ငပ်ါသလာျား။’ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ပ်ပျားထာျားသည)် 

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ်အပမခခံ၍ ITC ၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ ကြ်ှ၂၆  က် 

အတွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

က န်ကကမ််းမျာ ်းရရှ ကရ်းနှင ်က ာက်သည်မျာ ်းရရှ န  င်မှုအကမခ အကန 

ပြျားမြန်ျားခ  ပသာကိုြပဏီ ၅ ခိုအနက် ၂ ခိုသည် COVID-19 အက ပ်အတည်ျားပ ကာင ် ထိုတ်ကိုန်ြ ာျား 
မပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ န် အခက်အခ ြ ာျားကကံ ပတွွဲ့ သည်။ ပယဘိုယ အာျားမ င ် မပည်တွင်ျား၌မ စ်ပစ မပည်ပြှ 
ကိုန် ကြ်ျား ြှုြ ာျားနှင ် ၀ယ်ယူသူြ ာျားအာျားဆက်သွယ်မခင်ျားနှင ် ပတ်သက်ပသာတံိုို့မပန်ြှုြ ာျားသည်ပံို (၅) တွင် 
မပထာျားသည ်အတ ိုင်ျား အနိုတ်လကခဏာမပပနသည်။ အဓ ကအခက်အခ ြှ (၂၃%) တင်ပ ိုို့ ာတွင် အခက်အခ  ှ မခင်ျား၊ 
ကိုန် ကြ်ျားြ ာျား  ှ  န်ခက်ခ မခင်ျား (၁၈%) နှင  ် မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျားမခင်ျားတ ိုို့မ စသ်ည်။ စာျားသံိုျားသူြ ာျားနှင ် 
စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် သာြက ပဒသတွင်ျားကိုန် ကြ်ျားြ ာျား ယူသံိုျားစွ  န်အခက်အခ  (၁၆% စီ) ။ 
ထ ိုို့အမပင်စစ်တြ်ျားပကာက်ယူြှုအ  ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားနှင ်  င်ဆ ိုင်ပန သူြ ာျား၏ 
အြ ာျားစိုသည်  လွန်ခ  ပသာ ၂ လတာကာလအတွင်ျား ဤအခက်အခ က ို တသြတ်တည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို 
အစ ီင်ခံခ  သည်။ 
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ပံို (၅) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယ်ယူ န်နှင ် / သ ိုို့ြဟိုတ်ထွကက်ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ်။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ်သင၏်လိုပ်ငန်ျားအတွက်ကိုန် ကြျ်ားဝယယ်မူခင်ျားနှင  ်သ ိုို့ြဟိုတ ်

ထိုတက်ိုန်ြ ာျားပ ာငျ်ားခ န ိုင်မခင်ျား အပပေါ်အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' က ို ပမ ဆ ိုသူြ ာျားက ို ပြျားမြန်ျားခ  သည ်(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို 

-% သည ်စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည)်။   

အရင််းမမစ ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 

 က်အတွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလကြ် ာျား။ 

 

COVID-19 သ ည ်စီ်းပွာ်းကရ ်းလ  ပ်ငန််းမျာ ်းအကပေါ်မည်သ  ို့ သက်ကရာ က်မှု ရှ ခ  သန ည််း 

ကိုြပဏီြ ာျားအပနမ င ် သူတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့သက်ပ ာက်ြှု ှ သည်က ို ပြျားမြန်ျားပသာအခါ 
ပမ ဆ ိုသူ ၂၆% သည ် ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျားြ ာျား ပလျှာ က လာမခင်ျားပ ကာင ် က ို 
အြ ာျားဆံိုျားပမ  ကာျား ကသည်။ ၎င်ျားပနာက် စီျားပွာျားပ ျားက ို 'ယာယီပ တ်မခင်ျား' မ င ်မပ လိုပခ်  သည်။ ဤတံိုို့မပန်ြှုြ ာျားသည် 
coronavirus ပ ံွဲ့နှံို့ြှုက ို တာျားဆီျား န်အတွက် ထ ိုအခ  န်က မြန်ြာအစ ိုျား ဘက်ြှ လူြှုပ ျားအကွာအပဝျားနှင ် 
ပ တ်ဆ ိုို့ထာျားြှု အြ နို့်က ို ထင်ဟပ်ပစသည်။ စြီံအိုပ်ခ  ပ်ပ ျားဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားတ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျား၊ 
 င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားပလျှာ က မခင်ျား၊ ၀န်ထြ်ျားပ က်ကွက်မခင်ျားနှင ် ပ ာက်သည်ြ ာျား ကိုန်ပ ကွျားြ ာျားြပပျားဆပန် ိုင်မခင်ျား  
အစ ှ သည်တ ိုို့က ို ကကံ ပတွွဲ့ သည်။ 
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ပံို (၆) COVID-19 ပ ကာင  ်စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ထ ခ ိုကခ်  ြှုြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား '(COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို ပအာကပ်ါနညျ်ားလြ်ျားြ ာျားမ င ် 

သက်ပ ာကသ်လာျား' ဟိုပြျားခ  သည ်(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည ်စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ယှယ်ာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည်) ။  

အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ 

၉ ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

သယ်ယူပ  ို့ကဆ ာင်ကရ်းက မပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရကသာလ  ပ် ထံ ်းလ ပ်နည ််းဆ   င်ရာက စစ ရ ပ်မျာ်း 

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာ အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားက ို လည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ နယ်စပ်စစ်ပဆျားမခင်ျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား၊ ပနာက်ဆက်တွ  
သနို့် ှင်ျားပ ျားစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနှင ် ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားအစအီစဉ်ြ ာျားနှင ် ပ ပ ကာင်ျား ပ ိုို့ပဆာင်မခင်ျား 
အခက်အခ ြ ာျားပ ကာင ် ပနာက်က မခင်ျားြာှ အြ ာျားဆံိုျား ပမ  ကာျားပသာအခက်အခ ြ ာျားမ စသ်ည် (ပံို ၇) ။ 

ပံို (၇) မပညပ်တင်ပ ိုို့ ာတငွ်  င်ဆ ိုင် ပသာ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျား 
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မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသြူ ာျားအာျား 'COVID-19 ပ ကာင ် ပ ိုို့ကိုန်၊သွင်ျားကိုနလ်ိုပပ်ဆာင် ာတွင် အခက်အခ ြ ာျား 

ကကံ ပတွွဲ့ခ   ပါသလာျားက ို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည ် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို 

က ိုယစ်ာျားမပ သည်)။   

အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ 

၉ ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

မမန ်မာက မပဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင် ်းခ  သ ည ်နည််းဗျျူဟာ မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၄၀% ခနို့်သည ် အက ပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား အြ ာျားဆံိုျားအသံိုမပ ပသာ 

နည်ျားဗ ျူဟာသည် အပဝျားြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား teleworking က ိုက င ်သံိုျားခ  သည်။ ဒိုတ ယအြ ာျားဆံိုျားက င ်သံိုျားပသာ 

နည်ျားဗ ျူဟာသည် အလိုပ်အက ိုင်က ိုယာယီပလျှာ ခ မခင်ျား မ စ်သည်။ ပစ ျားကွက ်ှာပ ွပ ျားအာျားထိုတ်ြှုနှင ် အွန်လ ိုင်ျား 

ပ ာင်ျားအာျားတ ိုျားမြင ်မခင်ျားတ ိုို့လည်ျား ပါ၀င်သည်။ 

 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အက ပ်အတည်ျားက ို က ိုင်တွယ်ပမ  ှင်ျားန ိုင်ြည ် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအ  'အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ်သ ိုို့ြဟိုတ် 
ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား' သည ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယသူည ် ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျားတွင် လူကက  က်အြ ာျားဆံိုျားမ စ်သည် 
(ပံို၈)။ ၅၀%  ှ ပမ  ကာျားသူြ ာျားသည် ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ အစအီစဉ်ြ ာျား (ဥပြာအတ ိုျားန ြ ်က ပသာပခ ျားပငွ၊ 
ပခ ျားပငွမပန်ဆပ်ြှု သ ိုို့ြဟိုတ်ပခ ျားပငအွာြခံခ က်ြ ာျားက  သ ိုို့) သည်အသံိုျားဝင်သည်ဟို ယူဆပသာလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျား 
မ စ်သည်။ 'ငှာျား ြ်ျားခပထာက်ပံ ပငွ သ ိုို့ြဟိုတ် ပမ ပလျှာ မခင်ျား / အသံိုျားစ  တ်ပငွပတာင်ျားခံလွှာပ  ွဲ့ဆ ိုင်ျားမခင်ျား' သည် 
ထ ပ်ဆံိုျားသံိုျားခို အထ ပ ာက််ဆံိုျားအစီအြံြ ာျားထ ြှတစ်ခိုမ စသ်ည်။ သ ိုို့ပသာ်စစ်တြ်ျားအ ကိုြပဏီ ၄၄  ာနှုန်ျားသည် 
COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် အပသျားစာျားနှင ်အလတ်စာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား 
အစအီစဉ်ြှ အစ ိုျား ထံြှ သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ်အက   ျားခံစာျားခွင ်ြ ာျားက ို ယူ န်ြှာ ခက်ခ သည် (သ ိုို့) 
အလွန်ခက်ခ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ န ှုင်ျားယှဉ်ြှုအ  ၂၃% က ၎င်ျားတ ိုို့က ိုလွယက်ူစာွ သ ိုို့ ြဟိုတ် အလွယ်တကူ 
 ကည ်ရှုန ိုင်ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအြ ာျားစိုသည် လူြှုပ ျားြီဒီယာြ ာျားမ စ်ပသာ Facebook 
Page တ ိုို့က ို ဤအက   ျားပက ျားဇူျားြ ာျားအတွက် အဓ ကသတင်ျားအခ က်အလက်အမ စ် အသံိုျားမပ ခ  သည်။ အထူျားသမ င ် 
အစ ိုျား နှင ်စျီားပွာျားပ ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျား၏ ဝက်ဘ်ဆ ိုကြ် ာျားသည် ဒိုတ ယအြ ာျားဆံိုျား ယိံု ကည်စ တ်ခ  ပသာ 
သတင်ျားအခ က်အလက် င်ျားမြစ်မ စမ်ပီျား အခ   ွဲ့ြှာရိုပ်မြင်သံ ကာျားနှင ် သတင်ျားစာြ ာျားြှလည်ျား သတင်ျားြ ာျားက ို 
စိုပဆာင်ျားခ   ကသည်။ 
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ပံို (၈) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို ပမ  ငှ်ျား န် အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား  

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ်ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင် ကွ်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ‘ဟို ပြျားမြန်ျား 
ခ  သည ်(ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည ်စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည်)။ 

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ပြလ ၉ ကြ်ှ 
၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် သူတ ိုို့၏ကဏ္ဍ ဆ ိုင် ာအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားြပှံ ပ ိုျားြှု  ှ  န် စ တ် 
၀င်စာျား ကသည်။ ပယဘိုယ အာျားမ င ် ပ ိုြ ိုနှစ်သက်ပသာပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ 'ကျွန်ိုပ်၏ကဏ္ဍတွင် စျီားပွာျားပ ျား 
အပထာက်အပံ ြ ာျား ပ ိုြ ိုလိုပ်ပဆာင် န်အတွက် အစ ိုျား  (ဥပပဒမပ သူြ ာျား) အာျားစည်ျားရံိုျားမခင်ျား' မ စ်မပီျား အနီျားကပ် 
'လ ိုက်ပလ ာညီပထွ ှ ပသာပခ ျားပငွနှင ် ပထာက်ပံ ပငြွ ာျားက  သ ိုို့ပသာ ပငပွ ျားပ ကျား ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင ် 
အစအီစဉ်ြ ာျားက ိုပပျားသည်' မ စ်သည်။  တတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ အဓ ကပစြ်ှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင ် ပပေါ်ပပါက် 
လာပသာ အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားနှင ် ပတ်သက်ပသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားနှင ် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားက ိုပပျား န် 
မ စ်သည်။ ဤပ ွျားခ ယ်ြှုြ ာျားသည် ကဏ္ဍြ ာျားအလ ိုက်ကွ မပာျားသည်။ ဥပြာအာျားမ င ် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား 
၀န်ပဆာင်ြှုကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျားတွင် လူကက  က်အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ ပငပွ ျားပ ကျားပ ျား ပထာက်ပံ  
၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင ် အစီအစဉ်ြ ာျားက ို ပပျားမခင်ျားမ စ်သည်။   
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III. လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍအသီျားသီျားအပပေါ်သံိုျားသပ်ခ က်ြ ာျား 

၁. စက်ြှုနငှ  ်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ 
စကြ်ှုနှင ်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား ၂၁ ခို သည ်ဤစစ်တြ်ျားအာျား 
ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအာျားလံိုျားသည် မပည်တွင်ျား ပစ ျားကွက်တွင်ျား၌သာ 
ပ ာင်ျားခ မပီျားနှင ် ၆၂%  ှ  လိုပ်ငန်ျားသည် မပည်ပြှတင်သွင်ျားသည ် ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားက ိုသာ ပ ာင်ျားခ  ကသည်။ 
၎င်ျားတ ိုို့အနက် ၆၂%  ှ  လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် အစ ိုျား ထံြှတ်ပံိုတငထ်ာျားမပီျား ၉% ြှာအကကံပပျား ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကသည်။ 
ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၈၁% သည ် အြ   ျားသာျားြ ာျားမ စ ်ကမပီျား အသက် ၃၅နှစ် ပအာက်လူငယ်ြ ာျား 
မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို 
ပ ာမ်ပမခင်ျားြ ှ ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာ 
ပ ာင်ျားအာျားြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀  နှင  ်အထက်မ စ်သည်။ 

စကမ်ှုနှင ်လ ပ် စစ်ပ စစည် ်း က ဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု်းသက် ကရာ က်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် စကြ်ှုနှင ်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား 
အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု အနည်ျားငယြ်ှ အသင ်အတင ် အထ  ှ သည်။ 
အခ  ပ်အာျားမ င ် စကြ်ှုနှင ်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ  လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၃၃% သည ် အနည်ျားငယထ် ခ ိုက်ြှု၊ ၄၈% ြှာ 
အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ မပီျား ၁၉% ြှာ အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အပသျားစာျား 
ကိုြပဏီြ ာျားသည် ထ ခ ိုက်ြှုအမပင်ျားအထန်ခံ မပီျား၊ အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အြ ာျားအာျားမ င ် အသင ်အတင ် 
ထ ခ ိုက်ြှုက ို ခံခ   သည် (ပံို၉)။ ထ ိုို့အမပင် COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာ 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ကည ်လျှင် အြ   ျားသြီျား ဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

ပံို (၉)  COVID-19 ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား 

ြည်သ ိုို့အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  

အ င်ျားမြစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 

 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။ 
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ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း  

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၄၈% သည် ပနာက်လာြည ် သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို 
ြသ ပသျားပသာ်လည်ျား၊ ပနာက်ထပ် ၄၈% သည ် ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ိုအထ  
က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျားသည် (ပံို၁၀)။  သ ိုို့ပသာ် ၅% ပသာပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည ် လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား  
ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ ၁၀-၂၀  ာခ ိုင်နှုန်ျား တ ိုျားလာြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။ 

 ပံို (၁၀) လာြည ် ၃ လတွင် ကိုြပဏီြ ာျား၏ 
ပအာ်ဒါလက်ခံန ိုင်ြှုနငှ ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာကလ်ာြည ် ၃ 

လတာကာလအတွင်ျား သင်၏ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်သ ိုို့ ှ  

ြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် 

အပမခခ၍ံITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 

၂၆ ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 ပံို (၁၁) ထ ပ်တန်ျားန ိုင်ငမံခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြ ှ
ဝယ်လ ိုအာျားက ဆင်ျားြှုအတွက် ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည ် ကာခ  န ်

 

မှတ်ချက။် ။ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ဤစီျားပာွျားပ ျား 
အက ပအ်တညျ်ားပ ကာင ် သင၏် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား 
အမပီျားတ ိုင်  ပဆ် ိုင်ျားပ တ်သ ြျ်ားသွာျားန ိုငသ်ည်ဟို ထငပ်ါ 
သလာျား။ အကယ၍်ပ တသ် ြ်ျားသွာျားန ိုငသ်ညဟ်ိုထင်ပါက 
ြည်သည အ်ခ  နတ်ွင် ပ တ်သ ြ်ျားသွာျားန ိုငသ်နည်ျား' ဟို 
ပြျားမြန်ျားခ  သည။်(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာ ပ ျွားခ ယ်ခွင ် 
ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။  ၂၀၂၀ ပြလ ၉ 
 က်ြှ ၂၆  ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက ်
ြ ာျား

 

စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ် 

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ  စက်ြှုနှင ်လျှပ်စစပ်စစည်ျားကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ 

စျီားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် အစီအစဉ်ြ ှ ခ  ပါ။ ပံို (၁၁) အ  စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၆၅% 

သည် ၎င်ျားတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြျ်ားလ ြ ်ြည်ဟို ြပြျှာ်လင ်ပ ကာင်ျား၊ ၃၅% ကြူ လာြည ်လြ ာျား၌ 

အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န်မ စ်န ိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခ  သည်။ စစ်တြ်ျားအ  အလတ်စာျားနှင်  သွင်ျားကိုန်အဓ က 

ကိုြပဏီြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုပ တ်သ ြ်ျားန ိုင် ယွ် ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ  သည်။  
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သွင််းက န်က န်က ကမ််းမ ျာ်းန ှင ်က ာက်သည်မျာ ်းရရှ န   င်မှုအ ကမ ခအကန  

အဆ ိုပါ COVID-19 အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်  စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသ ိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျား သည် 
အဓ ကက ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခ  မပီျား၊ မပည်ပြှသွင်ျားကိုန်တင်သွင်ျားြှုအခက်အခ ြ ာျားနှင ် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားသ ိုို့ 
မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျား တ ိုို့သည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စလ်ာခ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် 
မပည်တွင်ျားနှင ်န ိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကိုန်အ င်ျားအမြစ် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြွှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားနှင ်  င်ဆ ိုင် 
ပန သူြ ာျားသည် လွန်ခ  ပသာ ၂ လြှ စ၍ ဤမပဿနာက ို တသြတ်တည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို ပမပာ ကာျား 
ခ   ကသည်။ (ပံို ၁၂)   

ပံို (၁၂) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယယူ် န်နငှ ် / သ ိုို့ြဟိုတ်ထွကက်ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏လိုပင်န်ျားအတကွ်ကိုန ်ကြျ်ားဝယ်ယူမခငျ်ားနှင  ် သ ိုို့ြဟိုတ ်

ထိုတက်ိုန်ြ ာျားပ ာငျ်ားခ န ိုင်မခင်ျား အပပေါ်အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' က ို ပမ ဆ ိုသူြ ာျားက ို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။   

အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 

 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။ 

 

COVID-19 သ ည ်စက်မှုန ှင ်လ ပ်စစပ် စစည် ်း လ ပ်ငန််းမျာ ်း အကပေါ် မည်သ  ို့ အကျ  ျု်းသ က်ကရာက်မှု ရှ ပါသ လ ။  

Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် စကြ်ှုနှင ်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစို (၂၇%) သည ် ယာယီ ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျားခံခ   မပီျား (ပံို ၁၃)၊ 
  ာျားနာြှု သ ိုို့ြဟိုတ် ကပလျားပစာင ်ပ ှာက်ြှု (၁၈%)၊ ပထာက်ပံ  ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလျှာ ခ မခင်ျား 
(၁၂%) နှင  ် အိုပ်ခ  ပ်ြှုဆ ိုင် ာအဟနို့်အတာျားြ ာျား (၁၂%) တ ိုို့ပ ကာင ် ယာယီ ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျားခံခ   သည်က ို 
ပတွွဲ့ ှ  သည်။  
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ပံို (၁၃) COVID-19 ပ ကာင  ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် 
ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား 

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'coronavirus (COVID-19) 
ကူျားစက်ြှုသည် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို ပအာက်ပါ 
နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခ  သည် 
(ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ 
 ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယ်စာျားမပ သည်)  
အရင််းမမ စ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် 
အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ ကြ်ှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြ ှ၂၆ က ်
အတွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား။  

 

စကမ်ှုနှင ်လ ပ် စစ်ပ စစည် ်း က မပ ဏီမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရသည ် လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််းဆ  င်ရာမပ ဿနာ မျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ ပနာက်ဆက်တွ  ထပ်တ ိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာစညျ်ားြ ဉ်ျားြ ာျား/ 
လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစတ်ြ်ျား လဒ်၏ ၄၁%)သည ် ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျား 
ပ ာမ်ပသည ်က စစြ ာျားမ စသ်ည်။ နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှုပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား 
က ိုလည်ျား ၂၃%  ပ ာမ်ပခ  သည်။  

 

 စက်မှုန ှင ်လ ပ်စစပ် စစည် ်း က မပ ဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းက သာန ည််းလမ််းမျာ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည ်စက်ြှုနှင ်လျှပ်စစပ်စစည်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၈  ာခ ိုင်နှုန်ျားသည် 
အလိုပ်အက ိုင်အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို ယာယီပလျှာ ခ မပီျား ၃၃%  ာခ ိုင်နှုန်ျားသည် ကိုန်ပစစည်ျားပပျားသွင်ျားသူ 
အသစ်ြ ာျားထံြှ ကိုန် ကြ်ျား/ကိုန်ပစည်ျားြ ာျားက ို စတင် ှာပ  ွကသည်။ အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျား ပမ  ှင်ျား န် 
အသံိုျားမပ ပသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ ယာယီအလိုပ်အက ိုင်ပလျှာ ခ မခင်ျား၊ အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျားနှင ် အပ ာင်ျား 
မြင ်တင်ပ ျား (ပစ ျားကွက် ှာပ ွပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား တ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား) မ စ်သည်။ အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားတွင်ြူ 
ယာယီအလိုပ်အက ိုင်ပလျှာ ခ မခင်ျားနှင ် ပပျားသွင်ျားသူအသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစ်ြ ာျား ယူ ကသည်။ တစ်ခ  န်တည်ျား 
ြှာပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စီျားပွာျားပ ျားအခွင ်အလြ်ျား 
အသစ်ြ ာျားက ို ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုက ို တ ိုျားမြြှင ် န် စစီဉ်ထာျား ကမပီျား၊ 
တစ်ခ   ွဲ့က အွန်လ ိုင်ျားြှတစဆ်င ် ပ ာင်ျားခ ြှု၊ ပစ ျားကွက်အသစ်ခ  ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာ 
ပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ို တ ိုျားမြြှင ်ခ  သည်။ 
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အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န ် ကူညီသည  ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 'အခွန် 
ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား'သည ် စစတ်ြ်ျားပကာက်ယူသည ် ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျားတွင် 
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စမ်ပီျား ‘ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာအစအီစဉ်ြ ာျားနှင ် ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား ပလျှာ ခ မခင်ျား’ သ ိုို့ 
‘အခွန်ပကာက်ခံြှု  ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျား’ တ ိုို့က ိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည်။ ‘က ိုယ်ပ ိုင်လိုပ်ငန်ျား လိုပ်က ိုင်သူြ ာျားအာျား 
ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား’က ိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည်(ပံို ၁၄) ။ 

စစ်တြ်ျားအ  လျှပ်စစ်နှင ် အီလက်ထ ွန်နစ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉၀  ာခ ိုင်နှုန်ျားသည် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 နှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည ် အပသျားစာျားနှင ်အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျားအတွက် 
သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ် အက   ျားပက ျားဇူျားြ ာျားက ို လွယ်ကူစွာ  န် သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန်လွယ်ကပူ ကာင်ျား 
ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

COVID-19 နငှ ်သက်ဆ ိုင်သည  ်အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက် 
သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျားနှင ် ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် လွယ်ကူမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန် 
လွယ်ကူြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစ ိုျား ၀က်ဘ်ဆ ိုကန်ှင ် ပ  စဘ်ွတ်ခ် 
စာြ က်နှာြ ာျား ြ ှသတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား  ှ မပီျား အြ ာျားစိုြှာ ရိုပ်မြငသ်ံ ကာျားလ ိုင်ျားြ ာျားြှတစဆ်င ်  ှ သည်။ 

ပံို (၁၄) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို ပမ  ငှ်ျား န် အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား   

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယပ်ပျားပါ။ ‘ဟို 
ပြျားမြန်ျား ခ  သည။် 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အစ ိုျား နှင ် သက်ဆ ိုင်ပသာ ပနာက်ဆံိုျားပပေါ် က န်ျားြာပ ျားနှင ် စီျားပွာျားပ ျား ွံွဲ့မ   ျားတ ိုျားတက်ြှုြ ာျား၏ 
တ ိုငျ်ားတာခ က်ြ ာျားနှင ် ပတ်သတ်၍ အစ ိုျား ၏ ပနာက်ဆံိုျား  သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားက ို ြျှပဝ န်’ အာျား 
အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ အဓ ကပစြ်ှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင ် ပပေါ်ထွက်လာြည ် 
အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားနှင ် ပတ်သက်သည ် သတင်ျား အခ က်အလက်နှင ် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န် 
မ စ်သည်။ ပံို (၁၅) သည်အြ   ျားြ   ျားပသာ ပထာက်ခံြှုြ ာျား  ှ ပသာ ြှတ်ြ ာျားက ိုမပသည်။ 

ပံို (၁၅) ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား  

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငနျ်ားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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   ၂. သတင်ျားအခ ကန်ှင ်နည်ျားပညာကဏ္ဍ 
သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ်နည်ျားပညာကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား (၂၁ ခို သည် 
ဤစစ်တြ်ျားအာျားပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစတ်ြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အပသျားစာျား (၅၂%)၊ 
အလတ်စာျား (၃၃%) နှင ်အကကီျားစာျား (၁၄%) ကိုြပဏီြ ာျားမ စ ်ကသည်။ ၎င်ျားတ ိုို့အနက်ထက်ဝက်ခနို့်သည် 
န ိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင်လိုပ်ပဆာင် ကသည်။ ၄၈% ြှာမပည်ပြှတင်သွင်ျားသည ် ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားက ိုသာ 
ပ ာင်ျားခ  ကမပီျား ၅% ြှာမပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ပ ာင်ျားခ သူြ ာျားမ စ် ကသည်။ 

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် အစ ိုျား ထံြှတ်ပံိုတင်ထာျားမပီျား ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၆၂% သည ် အြ   ျားသာျားြ ာျား 
မ စ် ကမပီျား အသက် ၃၅နှစ ်ပအာက် လူငယ်ြ ာျားမ စ် ကသည်။  စစတ်ြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် 
၎င်ျားတ ိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာမ်ပမခင်ျားြ ှ ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျား 
ဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၁,၅၀၀,၀၀၁ ြှက ပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 
အထက်အထ  ှ သည်။ 

သတင််းအခ ျ က်အလက် န ှင ် န ည််းပညာ က ဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု်းသက် ကရာ က်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် သတင်ျားအခ က်အလက် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ်နည်ျားပညာ 
ကဏ္ဍ ှ   ပတွွဲ့ဆံို ပြျားမြန်ျားခ  ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် 
ထ ခ ိုက်ြှု အနည်ျားငယြ်ှ အသင ်အတင ် အထ  ှ သည်။  ပယဘိုယ အာျားမ င ်စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏ ၃၃% သည် 
အနည်ျားငယထ် ခ ိုက်ြှု ှ ခ  မပီျား၊ ၄၈% ြှာ အသင ်အတင ်ထ ခ ိုက်မပီျား၊ ၁၉% ြှာ မပင်ျားထန်စွာ ထ ခ ိုက်ခ  သည်။ 
အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် အသင ်အတင ် ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား ှ ခ  မပီျား အကကီျားစာျားကိုြပဏီ 
အြ ာျားစိုြှာြူ အနည်ျားငယ်သာ ထ ခ ိုက်ခ  သည်။(ပံို ၁၆)။ ထ ိုို့အမပင် တင်ပ ိုို့ပ ာင်ျားခ သူြ ာျားသည်သာလျှင် 
ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ခ  သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ကည ်လျှင်  
အြ   ျားသြီျားနှင ်လူငယ် ဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အနည်ျားငယထ် ခ ိုက်ြှု  ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

 

ပံို (၁၆)  COVID-19 ပ ကာင  ်စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 
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မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင  ်သင၏်စီျားပာွျားပ ျားလိုပင်န်ျားအာျား 
ြည်သ ိုို့အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 
 

ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏၁၉% သည ်ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို ြသ ပသျား
ပသာ်လည်ျား၊ ပနာက်ထပ်၆၇% သည ်ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ို အထ က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို 
ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်(ပံို ၁၇)။  ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစိုသည် ၁၀-၂၀% သ ိုို့ြဟိုတ် ၂၀% အထက်က ဆင်ျားလ ြ ြ်ည်ဟို 
ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။  သ ိုို့ပသာ် ၁၅%ပသာပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည် လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန 
ြှာ  တ ိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ်  အလတ်စာျားနှင ် အကကီျားစာျားစီျားပွာျားပ ျား 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသာ မ စ် ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၂၉% သည  ၎င်ျားတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားက ို 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် ြ ည် ွယ်ခ   ကပသာ်လည်ျား အမခာျားပသာ ၇၁ %သည ် လာြည ်လြ ာျားအတွင်ျား 
၎င်ျားတ ိုို့၏စျီားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တသ် ြ်ျား လ ြ ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျား ကသည် (ပံို ၁၈) ။ 

 

ပံို (၁၇) လာြည ် ၃ လတွင် ကိုြပဏီြ ာျား၏ 
ပအာ်ဒါလက်ခံန ိုင်ြှုနငှ ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာျား  

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာကလ်ာြည  ်
၃ လတာကာလအတွငျ်ား သင၏်ပအာ်ဒါအပမခအပန 
ြည်သ ိုို့ ှ ြညန်ညျ်ား' ဟို ပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ 
အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 
 
 
 
 
 

ပံို (၁၈) အမပီျားတ ိုငပ် တ်သ ြ်ျား န်ကကံ ပတွွဲ့ပန သည ် 
သတင်ျားအခ က်အလက်နည်ျားပညာလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ဤစီျားပာွျားပ ျား 
အက ပအ်တညျ်ားပ ကာင ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပင်န်ျား 
အမပီျားတ ိုင် ပ်ဆ ိုငျ်ားပ တသ် ြ်ျား သွာျားန ိုငသ်ည်ဟို ထငပ်ါ 
သလာျား။ အကယ၍်ပ တသ် ြ်ျားသွာျားန ိုငသ်ည်ဟို ထငပ်ါက 
ြည်သည  ် အခ  န်တွင် ပ တ်သ ြ်ျားသွာျား န ိုငသ်နညျ်ား' 
ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။် (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာ 
ပ ျွားခ ယ်ခွင  ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။  ၂၀၂၀ 
ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆  က် အတွငျ်ားပကာကယ်ပူသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 
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သွင််းက န်မျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှုအကမခအကန  
စာျားသံိုျားသူြ ာျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသ ိုို့ ပ ာင်ျားခ  ာတွင် ြ ာျားစာွအခက်အခ မ စ်ခ  ပ ကာင်ျား စစ်တြ်ျား 
ပကာက်ယူခ  ပသာကိုြပဏီြ ာျားြှ ပမပာ ကာျားခ   ကသည်။ စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသ ိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား 
က ဆင်ျားလာမခင်ျားသည် အဓ ကက ပသာ အတာျားအဆီျားမ စလ်ာခ  မပီျား (၃၇%)၊ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားသ ိုို့ မပည်တွင်ျား 
ပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျား (၂၉%)သည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားမ စ်လာခ  သည် (ပံို ၁၉)။  ထ ိုို့အမပင် 
မပည်တွင်ျားနှင ်န ိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကိုန်အ င်ျားအမြစ် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြွှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားနှင ်  င်ဆ ိုင် 
ပန သူြ ာျားသည် လွန်ခ  ပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာက ို တသြတ်တည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ   
 ကသည်။   

 

ပံို (၁၉)  ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင ်ပ ာက်သည်ြ ာျား  ှ န ိုင်ြှုအပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာက်ြှျူ 

 

မှတ်ချက်။။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား Coronavirus ပ ကာင ် သင ်လိုပ်ငန်ျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနငှ ပ် ာက်သည်ြ ာျား  ှ န ိုင်ြှု အပမခအပနအပပေါ် 
သက်ပ ာက်ြှျူ  ှ ပါသလာျား” ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ (သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န် -% သည်စိုစိုပပါင်ျား ှယ်ယာြ ာျားက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည)် 
အရင််းမမ စ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြ ှ ၂၆ 
 က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

COVID-19သ ည ် သတင် ်းအခ ျက်အလ က် န ှင န် ည််းပ ညာ လ ပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ် မ ည်သ  ို့ အကျ  ျု်း သက်ကရာ က်မှု 

ရှ ပါသလ ။  

Covid-19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ်နည်ျားပညာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ 
သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျားပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစို (၂၄%) သည ် ယာယီ 
 ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျားခံခ   သည်။ (ပံို ၂၀) ၊ ပ ာက်သည်ြ ာျားက ၎င်ျားတ ိုို့၏ ပငပွတာင်ျားခံလွှာြ ာျားနှင ် 
 င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားက ို ပလျှာ ခ မခင်ျားတ ိုို့ပ ကာင ် ယာယီ ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျား ခံခ   သည်က ို ပတွွဲ့ ှ  သည်။  
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ပံ (၂၀) COVID-19 ကကကာင ် စ်ီးပွာ်းကရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ်ထ ခ  ကခ်  မှုမျာ်း 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ်သင်၏ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားက ို ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င ် 
သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခ  သည ်(ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည ်စိုစိုပပါင်ျား တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမ စ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ၂၆ က်အတွင်ျား 
ပကာက်ယူပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား။ 

 

သတင််းအခ ျ က်အလက် န ှင ် န ည််းပညာက မပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရသည ် လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််းဆ  င်ရာမပ ဿနာ မျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာ အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ ပနာက်ဆက်တွ ထပ်တ ိုျား သနို့် ှင်ျားပ ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ 
လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစတ်ြ်ျား လဒ်၏ ၄၆%) သည ် ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျား 
ပ ာမ်ပသည ်က စစြ ာျားမ စသ်ည်။ သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားစီြံြှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားက ို ၂၀% နှင  ် နယ်စပ် 
စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှုပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား က ိုလည်ျား ၁၄% ြ ှပ ာမ်ပခ  သည်။  

သတင််းအခ ျ က်အလက် န ှင ် န ည််းပညာက မပဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းကသာန ည််းလ မ််းမျာ ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင န်ည်ျားပညာကိုြပဏီြ ာျား၏ အြ ာျားစို 
(၅၇%) သည ် အ ြ်ြှအလိုပလ်ိုပ် ကမပီျား၊ အခ  ျူွဲ့သည် အပ ာင်ျားမြင ်တင်ပ ျား (ပစ ျားကွက်  ှာပ ပွ ျား 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား)နှင  ် အွန်လ ိုင်ျားြတှစဆ်င ် ပ ာင်ျားခ ြှုတ ိုို့က ို မပ လိုပ် ကသည်။ အပသျားစာျား 
ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျား ပမ  ှင်ျား န် အသံိုျားမပ ပသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ ယာယီအလိုပ်အက ိုင်ပလျှာ ခ မခင်ျားမ စမ်ပီျား။ 
အလတ်စာျားနှင ် အကကီျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားတွင်ြူ အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ် ကသည်။ တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် စစ်တြ်ျား 
ပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျားအခွင ်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားက ို 
ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုက ို တ ိုျားမြြှင ် န်နှင  ် အွန်လ ိုင်ျားြှတစ်ဆင ် 
ပ ာင်ျားခ ြှုက ို စစီဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစ်ခ   ွဲ့က ပစ ျားကွက်အသစခ်  ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျား ြဟာဗ ျူဟာ 
ပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ို တ ိုျားမြြှင ်ခ  ခ  သည်။ 

 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 
ပထာက်ပံ ပငွထိုတ်ပခ ျားပပျားမခင်ျား (၃၃%) သ ိုို့ အသံိုျားအပဆာင်ြ ာျားအတွက် ကိုန်က စ  တ်ြ ာျားက ို ကင်ျားလွတ်/ 
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ပ  ွဲ့ဆ ိုင်ျားပပျားမခင်ျား (၂၁%) တ ိုို့က ိုလည်ျား ပ  ျားခ ယ်ခ   ကသည်။ ‘ပငပွ ျားပ ကျားပ ျား ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား 
အစအီစဥ်ြ ာျား’က ိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည်။ (ပံို ၂၁)  

စစ်တြ်ျားအ သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ်နည်ျားပညာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၁၄% သည် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 
နှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက် 
သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျားနှင ် ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
အလွန်ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ ၇၆% သည ် လွယ်ကူမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန်လွယ်ကြူှု ှ ပ ကာင်ျားနှင ် 
၁၀% သည ်ပံိုြှန်  ှ န ိုင်သည်ဟို ပမ  ကာျားခ   ကသည်။  

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစ ိုျား ၀က်ဘ်ဆ ိုက်နှင ် ပ  စ်ဘွတ်ခ် စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျား 
အခ က်အလက်ြ ာျား  ှ မပီျား အြ ာျားစိုြှာ ရိုပ်မြင်သံ ကာျားလ ိုင်ျားြ ာျားနှင ် သတင်ျားစာြ ာျားြှ တစဆ်င ်   ှ  ကသည်။

  

ပံ  (၂၁) COVID-19 ကကကာင မ် စက်ပေါ်လာသည  ် အကကပ်အတည််းက   ကမ ရငှ််းရန်အစ  ်းရ၏ လ ပ်ကဆာင်ချက်မ ျာ်း 

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို 
ပြျားမြန်ျား ခ  သည။် 
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အစ ိုျား နှင ် သက်ဆ ိုင်ပသာ ပနာက်ဆံိုျားပပေါ် က န်ျားြာပ ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျား 
 ွံွဲ့မ   ျားတ ိုျားတက်ြှုြ ာျား၏ တ ိုငျ်ားတာခ က်ြ ာျားနှင ် ပတ်သတ်၍ အစ ိုျား ၏ ပနာက်ဆံိုျား  သတင်ျားအခ က်အလက် ြ ာျားက ို 
ြျှပဝ န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ အဓ ကပစြ်ှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင ် 
ပပေါ်ထွကလ်ာြည ် အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားနှင ် ပတ်သက်သည ် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျား 
မ နို့်မ ျူျားပပျား န် မ စ်သည်။ ပံို (၂၂) သည်အြ   ျားြ   ျားပသာပထာက်ခံြှုြ ာျား  ှ ပသာ ြှတ်ြ ာျားက ိုမပသည်။ 

ပံ  ၂၂ ကဏ္ဍဆ  င်ရ ာ လ ပ်ငန််းအသင််း အ ွ ွဲ့ မျာ်းမှ ကထာ က်ပံ မှုမျာ်း 

  

 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငနျ်ားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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   ၃. စာျားပသာကက်ိုနထ်ိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍ 
စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား (၂၃) ခို သည် 
ဤစစ်တြ်ျားအာျားပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစတ်ြ်ျားပမ ဆ ိုထာပသာ ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အပသျားစာျား (၂၆%)၊ 
အလတ်စာျား (၄၃%) နှင ်အကကီျားစာျား (၃၀%) ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကသည်။ ၎င်ျားတ ိုို့အနက် အြ ာျားစိုသည် 
န ိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် လိုပ်ပဆာင် ကသည်။ ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၆၅% ြှာ တင်သွင်ျား/ တငပ် ိုို့နှစ်ြ   ျားလံိုျား 
လိုပ်က ိုင် ကမပီျား၊ ၁၇% ြှာ  မပည်ပြှတင်သွင်ျားပ ာင်ျားခ သူြ ာျား မ စ် ကသည်။ အခ  ပ်အာျားမ င ် ၁၇% ြှာ  
မပည်တွင်ျား၌သာ အပ ာင်ျားအ၀ယ ်မပ လိုပ် ကသည်။   

အာျားလံိုျားနီျားပါျားသည် အစ ိုျား ထံြှတ်ပံိုတင်ထာျားမပီျား အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားတငွ် ၆၈% သည ် အြ   ျားသာျားြ ာျား စီြံ 
အိုပ်ခ  ပ် ကသည်။ အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၈၇% သည ် ၃၅နှစ်နှင  ် အထက်လူကကီျားြ ာျား မ စ် က 
သည်။  စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည်၎င်ျားတ ိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာမ်ပမခင်ျားြ ှ ပသာ်လ
ည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏  တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ       စိုစိုပပါင်ျား
က ပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ြ ှ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထက်အထ  ှ သည်။ 

 

စာ်းကသာက် က န ်ထ တ်လ ပ် မခ င််းကဏ္ဍအ ကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု ်း သက်ကရာက်မှု မျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် coronavirus  ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ်  ထ ခ ိုက်ြှုအနည်ျားငယြ်ှ မပင်ျားထန်ပသာ 
အဆင ်အထ   ှ သည်။ ပယဘိုယ အာျားမ င ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏ ၂၆% သည ် အနည်ျားငယထ် ခ ိုက်ြှု ှ ခ  မပီျား၊ ၆၁% 
ြှာအသင ်အတင ်ထ ခ ိုကမ်ပီျား၊ ၁၃% ြှာမပင်ျားထန်စွာထ ခ ိုက်ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အမခာျားကိုြပဏီြ ာျားနှင ် 
ယှဥ်လျှင ်အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် အနည်ျားငယသ်ာ ထ ခ ိုက်ခ  သည်။  (ပံို ၂၃)  မပည်တွင်ျား၌သာ အပ ာင်ျားအ၀ယ် 
မပ လိုပ်သူြ ာျားနှင ်ယှဥ်လျှင ် န ိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် လိုပ်ပဆာင် ကသူြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုကြ်ှု ှ ပ ကာင်ျား 
ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် အြ   ျားသြီျား နှင ်လူငယြ် ာျားဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည်လည်ျား ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု 
 ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

ပံ  (၂၃)  COVID-19 ကကကာင  ်စ်ီးပွာ်းကရ ်း လ ပ်ငန််းအကပေါ် အကျ  ျူ်းသက်ကရာ က်မှု 

 

မှတ်ချက် ။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား 
ြည်သ ိုို့အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ သနည်ျား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည။် (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
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အရင််းမမ စ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏၇၀% သည် ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ို အထ က ဆင်ျားလ ြ ြ်ည်ဟို ပြျှာ်လင ် 
ထာျားသည် (ပံို ၂၄)။  ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစိုသည် ၁-၁၀% အထ က ဆင်ျားလ ြ ြ်ည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။  
သ ိုို့ပသာ် ၂၁%ပသာပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည် လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျားပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ  တ ိုျားလာြည်ဟို ပြျှာ်လင ် 
ထာျားသည်။ 

 

ပံ  (၂၄) လာမည ် ၃ လတွင် က မပဏီမျာ်း၏ ကအာ်ဒါလ က်ခံန  င်မှုနှင ် ပတ်သက်၍ ကမ ာ်လင ် ချက်မျာ်း 

 

မှတ်ချက။် ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာကလ်ာြည  ်
၃ လတာကာလအတွငျ်ား သင၏်ပအာ်ဒါအပမခအပန 
ြည်သ ိုို့ ှ ြညန်ညျ်ား' ဟို ပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ 
အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွင်ျားပကာကယ်ပူသာအ
ခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

ပ  ို့က န်တင်ပ  ို့သူမျာ်း၏၀ယ် လ  အာ်းကျဆ င််းမ ခင််း 

လာြည ်ပလျားလအတွင်ျား ကိုြပဏီြ ာျား၏ထ ပ်တန်ျားပ ာကသ်ည် ၅ ဦျားထံြှ ပအာ်ဒါအပမခအပနသည် 
တ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျား၊ ပလျှာ က သွာျားမခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျား၊ မပနလ်ည်ပပျားပ ိုို့မခင်ျားနှင  ် ယခင်ပအာ်ဒါအတ ိုင်ျား 
ဆက်လက်ထာျား ှ မခင်ျား တ ိုို့မ စန် ိုင်သည်။  အြ ာျားစိုြှာ ပအာ်ဒါြ ာျား ပလျှာ က သွာျားမခင်ျား (၄၆%)၊ ယခင်ပအာ်ဒါအတ ိုငျ်ား 
ဆက်လက်ထာျား ှ မခင်ျား (၂၉%)တ ိုို့ မ စ် ကသည်။ ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျားသည်သာလျှင် ပအာ်ဒါြ ာျား 
ပလျှာ က သွာျားမခင်ျားက ို ပ ာမ်ပပသာ်လည်ျား  ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြဟိုတ်သူြ ာျားသည် ပအာဒ်ါြ ာျား အပမပာင်ျားအလ  
ြ ှ မခင်ျားတ ိုို့က ို ပ ာမ်ပ ကသည်။ စစ်တြ်ျားအ  ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျား၏၈၀% သည ် ၎င်ျားတ ိုို့၏ 
န ိုင်ငံမခာျားထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျားထံြှ ၀ယ ်လ ိုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျားက ို  င်ဆ ိုင် က သည်။ ပ ိုို့ကိုန် 
တင်ပ ိုို့သူြ ာျား၏၅၀% သည ် ၁ လြှ ၃ လ ကာထ  ၀ယ လ ိုအာျားက ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျား ကမပီျား၊ ၁၃% သည ်
တစ်နှစ်ထက်ပ ို၍၀ယလ် ိုအာျားက ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ခနို့်ြှနျ်ား ကသည်။ (ပံို-၂၅)  
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ပံို (၂၅) - ထ ပတ်န်ျားန ိုငင်မံခာျားပ ာက်သညြ် ာျားထံြ ှဝယလ် ိုအာျားက ဆငျ်ားြှုအတကွ ်ခနို့်ြနှ်ျားထာျားသည ် ကာခ  န ် 

 

  
 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား “သင်လိုပ်ငနျ်ား၏ 
ထ ပ်တနျ်ားန ိုင်ငံမခာျားပစ ျားကွက် ၅ ခိုြှ ၀ ယ်လ ိုအာျား 
က ဆင်ျားြှုြ   ျားနငှ ် ကကံ ပတွွဲ့ပန ပါသလာျား။ 
ြည်ြျှ ကာ ှည်ခနံ ိုငြ်ယလ် ိုို့ထင်ပါလ ။ ' ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမ စ။် ။Myanmar Covid-19 Impact 
Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ ပြလ
 ၉  က်ြှ၂၆ က်အတွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ ကအ်လက်ြ ာျား။

 

လ ပ်ငန််းမျာ ်းအပ ပီ်းတ  ငပ် တ် သ မ််းမခ င််း၏အ န တရာယ်  

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍ ှ  စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအြ ာျားစိုသည် အမပီျားတ ိုင် 
ပ တ်သ ြျ်ား န်ြ ည် ွယ်ခ  ပါ။ စစ်တြ်ျားအ  ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၈၁% သည ် လာြည ်လြ ာျားအတွင်ျား ၎င်ျားတ ိုို့၏ 
စျီားပွာျားပ ျားက ိုအမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား လ ြ ်ြည်ဟို ြပြျှာ်လင ် ကပါ။ ၁၉% ပသာ အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသာလျှင် 
လာြည ်လြ ာျားအတငွ်ျား ၎င်ျားတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားက ိုအမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြျ်ား လ ြ ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ် ကသည်။   

က န်ကကမ််းမျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှုအကမခအကန 
Covid 19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင ်ပ ာက်သည်ြ ာျား  ှ န ိုင် န်  စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသ ိုို့ 
မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျားသည် အကကီျားြာျားဆံိုျားအဟနို့်အတာျားမ စလ်ာခ  သည်။ မပည်တွင်ျားသွင်ျားကိုန် 
  ှ န ိုင်ြှုက ဆင်ျားလာမခင်ျားနှင ် သွင်ျားကိုန်ြ ာျားတင်သွင်ျား န် ခက်ခ မခင်ျားတ ိုို့သည်လည်ျား အဓ ကက ပသာ အမခာျား 
အတာျားအဆီျားမ စလ်ာခ  သည် (ပံို ၂၆)။ အခ   ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် စာျားသံိုျားသူြ ာျားသ ိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား 
က ဆင်ျားမခင်ျားနှင ်အတူ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားတင်သွင် ျားမခင်ျားအခက်အခ က ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   က သည်။ ထ ိုို့အမပင် 
စစ်တြ်ျားပကာက်ပသာ  ကိုြပဏီြ ာျား၏အြ ာျားစိုသည် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆ ိုင် ာအခက်အခ ြ ာျားနှင ် လွန်ခ  ပသာ ၂ 
လြှစ၍ တသြတ်တည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ   ကသည်။   
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ပံို (၂၆) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင ်ပ ာကသ်ည်ြ ာျား  ှ န ိုငြ်ှုအပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက်။။ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား Coronavirusပ ကာင  ် သင ်လိုပ်ငန်ျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင ်ပ ာက်သညြ် ာျား 
  ှ န ိုင်ြှုအပမခအပနအပပေါ် သက်ပ ာက်ြှျူ ှ ပါသလာျား”ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။် (သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ ်န-်% သည ် စိုစိုပပါင်ျား 
 ှယ်ယာြ ာျားက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်)  
အရင််းမမစ ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။  ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။ 

 

COVID-19သ ည ် စာ်းကသာ က်က န်ထ တ် လ ပ်မှုနှင ်အက ျာ်ယာမ ကာ ဆ  င်ရာလ ပ်င န ််းမျာ်း အက ပေါ်မည်သ  ို့ အကျ  ျု ်း 

သက်ကရာ က်မှု ရှ ပါသလ ။  

Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ဆန်စပါျား 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သ ိုို့ သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ 
အြ ာျားစို (၂၄%) သည် သွာျားလာပ ျား၀န် ပဆာင်ြှု 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား ပလ ာ က ြှုနှင ် စြီံခနို့်ခွ ြှုဆ ိုင် ာ 
အခက်အခ ြ ာျား မြင ်တတ်လာမခင်ျားပ ကာင်ျားသ  သည် 
(ပံို၂၇)။ ပ ာက်သည်ြ ာျားက ၎င်ျားတ ိုို့၏ ပငွ 
ပတာင်ျားခံလွှာြ ာျားနှင ်  င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားက ို ပလျှာ ခ  
မခင်ျား၊ ယာယီ ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျား ခံခ   သည်တ ိုို့က ိုလည်ျား 
ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

 

 

ပံို (၂၇) COVID-19 ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် 
ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား 

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ် သင၏်စီျားပာွျားပ ျားလိုပင်န်ျားက ို 
ပအာကပ်ါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာကသ်လာျား' ဟိုပြျားခ  သည ် (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည ်  စိုစိုပပါငျ်ားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ 
 ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည်)   
အရင််းမမစ ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား။  
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စာ်းကသာက် က န ်ထ တ်လ ပမ်ခ င််းကဏ္ဍ မှ ရင် ဆ  င်ကနရသည ် လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််း ဆ  င်ရာ မပဿနာ မျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာ အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားစြီံြှုဆ ိုင် ာအခက်အခ ြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ 
၂၅%)၊ နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား / ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှုပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ 
၂၅%)သည ် ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည ်က စစြ ာျားမ စသ်ည်။ ပနာက်ဆက်တွ  
ထပ်တ ိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား / လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၁ %) သည်လည်ျား 
အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည ် အမခာျားက စစမ စသ်ည်။ အမခာျားအခက်အခ ြ ာျားြှာ တံဆ ပ်ကပ်မခင်ျားနှင ် ထိုပ်ပ ိုျားမခင်ျား 
၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလ ာ က မခင်ျား(၁၀%)နှင  ်   ပ ိုို့ကိုန်/သွင်ျားကိုန်လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား ပမပာင်ျားလ မခင်ျားနှင  ် ပတ်သက်၍ 
ယံို ကည်စ တ်ခ  ပသာ အခ က်အလက်ြ ှ မခင်ျား (၁၀%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။  

 

စာ်းကသာက် က န ်ထ တ်လ ပ် မခ င််းကဏ္ဍ မှ က  င်တွယ် ကမ ရှင််းကသာနည ််းလ မ််းမျာ ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည ် စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍဆ ိုင် ာ ကိုြပဏီြ ာျား၏ 
၆၀% သည ် အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ် ကမပီျား၊ တစ်၀က်သည် အွန်လ ိုင်ျားြှတစဆ်င ် ပ ာင်ျားခ ြှုတ ိုို့က ို မပ လိုပ် ကသည်။ 
ဤနည်ျားလြ်ျားြ ာျားက ို အလတ်စာျားနှင ် အကကီျားစာျားကိုြပဏီြ ာျား ကာျားတွင် အသံိုျားြ ာျားသည်။ အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျား 
 ကာျားတွင်ြူ ၀ယ်သူအကက  က်လ ိုကမ်ခင်ျား/ ထိုတ်ကိုန်အသစ်ထိုတ်မခင်ျားနှင ် အပ ာင်ျားမြင ်တင်ပ ျား (ပစ ျားကွက် 
 ှာပ ပွ ျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား) က ိုပ ိုြ ိုလိုပ်က ိုင် ကသည်။   

တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီအနည်ျားစိုသည် အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျား 
အခွင ်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားက ို ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုက ို တ ိုျားမြြှင ် န်နှင ် 
အွန်လ ိုင်ျားြှတစဆ်င ် ပ ာင်ျားခ ြှုက ို စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစ်ခ   ွဲ့က စီျားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာ ပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ို 
တ ိုျားမြြှင ်ခ  သည်။ 

 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န ် ကူညီသည ်ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် အခွန် 
ကင်ျားလွတ်ြှု/ ယာယီအခွန်ပလ ာ ခ ြှု၊ ‘ပငွပ ျား ပ ကျားပ ျား   အခွန်ကင်ျားလွတ်ြှု/ ယာယီအခွန် ပလ ာ ခ ြှုက ို 
အြ ာျားဆံိုျား ပ  ျားခ ယ်ခ   ကသည်(ပံို ၂၈)။  

စစ်တြ်ျားအ  စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပြ်ှုနှင ် အပ  ာ်ယြကာဆ ိုင် ာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၅၉% သည ် အစ ိုျား ထံြှ 
COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုင်သည  ် အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား ဆ ိုင် ာ 
အကူအညီြ ာျားအတွက် သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျားနှင ် ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား 
သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် ပ  စ်ဘွတ်ခ် စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလကြ ာျား  ှ မပီျား အခ   ွဲ့ြှာ 
အစ ိုျား  website နှင  ်၀န်ကကီျားဌာန ြ ာျားြှတစ်ဆင ်  ှ  ကသည်။  
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ပံ  (၂၈) COVID-19 ကကကာင မ် စက်ပေါ်လာသည  ် အကကပ်အတည််းက   ကမ ရငှ််းရန် အစ  ်းရ၏ လ ပ်ကဆာင်ချက်မ ျာ်း   

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စြီံပဆာင် ကွ်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို 
ပြျားမြန်ျား ခ  သည။် 

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘ပခ ျားပငွနှင ် ပထာက်ပံ ပငြွ ာျားက  သ ိုို့ ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျား 
ပထာက်ပံ ပပျား န်’က ို အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ အစ ိုျား ြှ ြ ြ ၏လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍဆ ိုင် ာ 
ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား ပ ိုြ ိုပဆာင် ွက်ပပျား န်တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ ပံို(၂၉)သည ် အြ   ျားြ   ျားပသာပထာက်ခံြှုြ ာျား   ှ ပသာ 
 ြှတ်ြ ာျားက ို မပသည်။ 

ပံ  ၂၉ ကဏ္ဍဆ  င်ရ ာ လ ပ်ငန််းအသင််း အ ွ ွဲ့ မျာ်းမ ှကထာ က်ပံ မှုမျာ်း 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငနျ်ားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။  
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၄. ပ ထွကလ်ိုပင်န်ျားကဏ္ဍ 
ပ ထွကလ်ိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား (၂၂)ခို သည ် ဤစစ်တြ်ျားအာျား 
ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ြှာ အြ ာျားအာျားမ င ် အပသျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၅%)၊ အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျား (၅၀%) နှင ် 
အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၄၅%) ြ ာျားမ စ် ကသည်။ ကိုြပဏီအာျားလံိုျားသည် န ိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် 
ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျားလိုပက် ိုင် ကမပီျား၊ ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားနီျားပါျားသည် သွင်ျားကိုန်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားလည်ျားလိုပ်က ိုင် ကသည်။ 
၈၆% ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည်  အစ ိုျား ထံြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကမပီျား၊ ၁၄% ြှာ အလွတ်တန်ျား၊ 
တစ်သီျားပိုဂ္ဂလနှင ် အကကံပပျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။ အမခာျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍြ ာျားက  သ ိုို့ ထ ိုကိုြပဏီြ ာျား 
ြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားသည် အသက် ၃၅နှစ် နှင ်အထက ်အြ   ျားသာျားြ ာျားမ စ် ကသည်။   
 
ကရထွက်လ ပ်င န ််းကဏ္ဍအ ကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု ်းသက်က ရာက်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် ပ ထွကလ်ိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား 
အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား ှ ခ  သည်။ အခ  ပ်အာျားမ င ် ပ ထွက်လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ  
၏ ၄၅% သည ် အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ မပီျား၊ ၂၇% ြှာ အနည်ျားငယ် နှင  ် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု အသီျားသီျား 
 ှ ပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ ်ကသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် ဤလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  အကကီျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် 
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ကာ အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် ဒိုတ ယထ ခ ိုက်ြှု အြ ာျားဆံိုျား 
မ စ်သည် (ပံို ၃၀) ။ ဤလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျားကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု 
အနည်ျားဆံိုျားမ စသ်ည်။ ထ ိုို့အမပင် မပည်ပသ ိုို့ပ ိုို့ကိုန်နှင ် သွင်ျားကိုန်လိုပ်ငန်ျား လိုပ်က ိုင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် 
မပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့မခင်ျားြ ှ ပသာ အမခာျားကိုြပဏီြ ာျားထက် ပ ို၍ထ ခ ိုကြ်ှုခံ သည်။  COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် 
အြ   ျားသြီျားနှင ်လူငယ်ြ ာျား ဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် 
အြ   ျားသာျားြ ာျားဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီ နှင ် လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ြှုြမပ ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အြ   ျားသြီျားြ ာျားနှင ် 
လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားထက် ထ ခ ိုက်ြှုနည်ျားပါျားပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

 

ပံို (၃၀)  COVID-19 ပ ကာင  ်စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစကြ်ှု ပ ကာင ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျား လိုပင်န်ျားအာျား ြည်သ ိုို့ 
အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၇၇% သည ်ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ိုအထ  
ပလ ာ က သွာျားြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားမပီျား၊ တစခ်  န်တည်ျားတွင် ပမ ဆ ိုသူ၏ ၂၇% သည် ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ ၂၀% 
နှင ်အထက်အထ  ပလ ာ က သွာျားြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားသည် (ပံို ၃၁)။ ထ ိုို့အမပင် ပမ ဆ ိုသူ၏ ၁၈%ပသာ 
အလတ်စာျားနှင ်အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ ၁%-၅% အထ  
တ ိုျားလာြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။ 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား လိုပ်ငန်ျား၏အဓ ကပ ာက်သည် ၅ ဦျားြှာ ပအာဒ်ါြ ာျားတ ိုျားြှာမခင်ျား၊ 
ပလျှာ ခ မခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျား၊  မပန်အပ်မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် လက် ှ အပနအထာျားအတ ိုင်ျား ှ ြည် စသည ် 
အပမခအပနတ ိုို့အာျား ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ အပမ အြ ာျားစိုြှာ ပအာဒ်ါြ ာျားပလျှာ ခ မခင်ျား (၅၈%) မ စမ်ပီျား၊ 
ပအာဒ်ါြ ာျားလက် ှ အပနအထာျားအတ ိုင်ျားထာျား ှ မခင်ျားြာှ (၂၇%) နှင  ်  ပအာဒ်ါြ ာျားမပန်အပ်မခင်ျား (၁၂%) မ စ်သည် (ပံို 
၃၂)။  စစ်တြ်ျားအ  ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ် ာျားသာ ပအာ်ဒါြ ာျားပလျှာ ခ မခင်ျားက ို  င်ဆ ိုင်ပန မပီျား ထ ိုပအာ်ဒါြ ာျား 
ပလျှာ ခ မခင်ျားအပ ကာင်ျားအ င်ျားြှာ မပည်ပဝယ်ယူသူြ ာျားသည် အ ကပ်အတည်ျား၏အက   ျားဆက်အပနမ င ် 
ပ ိုို့ပဆာင်ဆက်သွယ်ပ ျားလြ်ျားပ ကာင်ျားြ ာျား၏ အပမခအပနြပသခ ာြှုြ ာျားပ ကာင ်မ စ်သည်ဟို စစ်တြ်ျားပကာက်ယူ 
  ှ ခ  သည်။  

ထ ိုို့အမပင် ၈၃%ပသာ ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ် ာျားသည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယသူည ်အခ  န်တွင် ၎င်ျားတ ိုို့၏ အဓ က 
မပည်ပဝယ်ယူသူ ၅ဦျားထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားပလ ာ က ြှုက ို  င်ဆ ိုင်ပန ပ ကာင်ျားပမ ဆ ိုခ   ကသည်။ 

ပံို (၃၁) ငါျားပြွျားမြျူပ ျားလိုပ်ငနျ်ားကဏ္ဍ၏ ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွငျ်ားပအာ်ဒါလက်ခံစာအိုပ်နငှ ပ်တ်သက်သည ်ခနို့်ြှန်ျားခ က်ြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာက်လာြည  ် ၃လတာ ကာလအတွငျ်ား သင်၏ ပအာ်ဒါ 
အပမခအပန ြည်သ ိုို့ ှ ြညန်ညျ်ား' ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းအမ မစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ ပြလ၉ က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။  
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ပံို (၃၂) အဓ ကပ ာက်သည်ငါျားဦျား၏ပအာ်ဒါလက်ခံြှုအပမခအပန 

 
 
မှတ်ချက ် ။ ။ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား 'သင်၏ထ ပတ်နျ်ားပ ာက်သည ် ၅ဦျားသည ် ပနာကလ်ာြည  ် ၄လအတွင်ျား 
ြည်သ ိုို့လိုပပ်ဆာင်ြည်ဟိုထင်ပါသနည်ျား’ ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည်။ (အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။ 

 
စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ်  

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ ပ ထွကလ်ိုပ်ငန်ျားကိုြပဏီ ၄ပံို၃ပံိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ စျီားပွာျားပ ျားက ို 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှ ပါ။ ၂၄% ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်သာ ပနာက်လာြည ် ၁-၃လ အတွင်ျား 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န်မ စ်န ိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခ  သည်။  

 

က န် ကကမ််းမျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်း ရရှ န  င် မှုအကမခအကန 

အဆ ိုပါ COVID-19 အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်  မပည်တွင်ျား၌ သွင်ျားကိုန်ြ ာျား ယူ န် ခက်ခ လာမခင်ျားနှင ် 
မပည်ပတင်ပ ိုို့ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားတ ိုို့သည် ၀ယ်ယူသူြ ာျားနှင ် ပ ိုို့ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားအတွက် အဓ ကအပမပာအြ ာျားဆံိုျား 
အတာျားအဆီျားမ စလ်ာခ  သည် (ပံို ၃၄)။ အခ   ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် မပည်ပတင်ပ ိုို့ြှု နှင  ် မပည်ပြှ 
သွင်ျားကိုန်တင်သွင်ျားြှု အခက်အခ ြ ာျားနှင ် မပည်တွင်ျားစ ျားကွက်တငွ် ပ ာကသ်ည်ြ ာျားနှင ် ၀ယ်ယူသူြ ာျားသ ိုို့ 
ပ ာင်ျားအာျားြ ာျား ပလ ာ က လာမခင်ျားက ို ကကံ ပတွွဲ့ခ   သည်။ ထ ိုို့အမပင်  မပည်တွင်ျားနှင ်န ိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကိုန် 
အ င်ျားအမြစ်နှင ် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြွှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျား  င်ဆ ိုင်ပန သည ် လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် လွန်ခ  ပသာ 
၂လြှစ၍ ဤမပဿနာက ို တသြတ်တည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ   ကသည်။ 

 

 

 

 

 

  



 
 

34 
 

ပံို (၃၃) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယယူ်မခင်ျား နငှ /်သ ိုို့ြဟိုတ် ထိုတ်ကိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ်လိုပင်န်ျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယ်ယူမခငျ်ား နှင /်သ ိုို့ြဟိုတ ်
ထိုတက်ိုန်ြ ာျားပ ာငျ်ားခ မခငျ်ားစွြ်ျား ည်အပပေါ်အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' 
ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။် (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျားမပ လိုပန် ိုငပ်သာပြျားခနွျ်ားမ စသ်ည်။ -% သည ် တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား 
ပြာဏက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

  

COVID-19 သ ည ်ကရထွ က် လ ပ်ငန််းမျာ ်းအကပေါ် မည်သ  ို့ အကျ  ျု်းသ က်ကရာက်မှု ရှ သန ည််း။  

Covid-19ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ပ ထွက်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျား 
အာျား ပြျားမြန်ျား ာ၌ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစို (၃၃%)သည ် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ၀နပ်ဆာင်ြှုြ ာျား 
ပလ ာ က မခင်ျားမပဿနာတ ိုို့ပ ကာင ်မ စ်သည် (ပံို ၃၄) ။ ထ ိုို့အမပင်  င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုပလ ာ က မခင်ျားအခက်အခ ြ ာျား နှင ် 
စြီံခနို့်ခွ ြှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျား မြင ်တက် လာမခင်ျားြ ာျားလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ 

ပံို (၃၄) COVID-19 ပ ကာင ် ငါျားပြွျားမြျူပ ျားလိုပ်ငနျ်ားကဏ္ဍ၏ 
ြ ာျားအပပေါ် ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား 

 

မှတ်ချက။် ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) 
ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို 
ပအာကပ်ါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာက်ြှု ှ ခ  ပါသလာျား' 
ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။်’ 
(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျားမပ လိုပ်န ိုင်ပသာပြျားခနွ်ျားမ စသ်ည။် -% သည ်
တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ 
 က်ြှ ၂၆  ကအ်တွင်ျား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 
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ကရထွက်လ ပ်င န ််း က မပဏီမျာ်း မှ ရင်ဆ  င်ကန ရ သည ်လ ပ်ထံ ်းလ ပ် န ည််းဆ  င် ရာမပဿန ာမျ ာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျား  င်ဆ ိုင်ပန သည်  လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားတွင် 
ပနာက်ဆက်တွ  နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျား တ ိုျားမြြှင ်ြှု (စစ်တြ်ျား၏ ၂၂%) နှင  ် သယ်ယူ 
ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဆ ိုင် ာအစီအစဥ်ြ ာျားနှင ် သပဘဘာမ င ်ပ ိုို့ပဆာင် ာတွင် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား  (၁၈%)သည် 
အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ သည ် အခ က်ြ ာျားမ စသ်ည်။ က န်ျားြာပ ျားနှင ်ြသက်ဆ ိုင်ပသာ စည်ျားြ ဥ်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
လ ိုက်နာ ြည ် လိုပ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျားတ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျားနှင ် က န်ျားြာပ ျားနှင ်သက်ဆ ိုင်ပသာ စည်ျားြ ဥ်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
လ ိုက်နာ ြည ် လိုပ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျား တ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျားက ိုလည်ျား ပ ာမ်ပခ   ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် တံဆ ပ်ကပ်မခင်ျား၊ 
ထိုပ်ပ ိုျားြှုဆ ိုင် ာလိုပ်ငန်ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာ က လာမခင်ျား၊ အပကာက်ခွန်ဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု 
ပလ ာ က လာမခင်ျားနှင ် ပ ိုို့ကိုန်၊ သွင်ျားကိုန်ဆ ိုင် ာ စည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနှင ် ပတ်သက်၍ ခ ိုင်ြာပသာ 
သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားြ ှ မခင်ျား မပဿနာြ ာျားလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ 

ကရထွက်လ ပ်င န ််း က မပဏီမျာ်း မှ က  င်တွယ်ကမ  ရှင််းကသာနည ််းလမ််းမျာ ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် ပ ထွက်လိုပ်ငန်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၂၄% ြှာ ဤအက ပ်အတည်ျား 
ကာလတွင် အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား နှင ် ၁၈% ြှာ ပ ျားကွက်အသစ်ခ  ွဲ့ထွင်မခင်ျား နှင  ် ယာယီအလိုပ်အက ိုင် 
ပလျှာ ခ မခင်ျား (၁၅%) တ ိုို့မ င ် အခက်အခ အာျား  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားခ   ကသည်။  

အကကပ်အတ ည််းအာ ်းကမ ရှ င််းန   င်ရန ် အစ  ်းရ၏ ကူညီကထ ာက်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားအာျား  င်ဆ ိုင် ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘အခွန် 
ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ်  ယာယီ အခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား’ သည ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယသူည ် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် 
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စမ်ပီျား၊ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားအပပေါ် အခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား နှင  ် ငှာျား န်ျားခြ ာျား ပလျှာ ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
အခွန်ပကာက်ခံြှုြ ာျား  ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျားတ ိုို့သည်လည်ျား ပ ွျားခ ယ်ြှု အြ ာျားဆံိုျား အစအီစဥ်တွင် အပါအ၀င်မ စ်သည်။  
အလိုပ်အက ိုင် အခွင ်အလြ်ျားဆ ိုင် ာ အစအီစဥ်ြ ာျားနှင ် ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ အစအီစဥ်ြ ာျားက ိုလည်ျား 
ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည် (ပံို ၃၅) ။    

စစ်တြ်ျားအ  ပ ထွက်လိုပင်န်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၆% သည ် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် အပသျားစာျားနှင ် 
အလတ်စာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား ဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျားအတွက် သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားနှင ် 
ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ သည်။ စစတ်ြ်ျားန ှုင်ျားယှဉ်ြှုအ  ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉% သည် 
 ယူ န်အလွန်လွယ်ကူမပီျား ၅၅% ြှာ ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျား  ှ သည်က ိုပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။  စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား 
အြ ာျားစိုသည် အစ ိုျား တ ာျား၀င် ပ  စ်ဘွတ်ခ်စာြ က်နှာြ ာျားက ို ကူညီပထာက်ပံ ြှုြ ာျား အတွက် သတင်ျား 
အခ က်အလက်ြ ာျား ယူ န် ပင်ြအ င်ျားအမြစ်အမ စ်အသံိုျားမပ  ကသည်က ိုပတွွဲ့ ှ  သည်။ 
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ပံို (၃၅) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို ပမ  ငှ်ျား န် အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ‘COVID-19နငှ ် ပတ်သတ်၍ ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စြီံပဆာင် ကွ်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယပ်ပျားပါ။ ‘ဟို 
ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ (ပ ျွားခ ယြ်ှုြ ာျား မပ လိုပ်န ိုင်ပသာ ပြျားခွန်ျားမ စ်သည်။ -% သည ်တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏက ို က ိုယ်စာျားမပ သည)် ။  
အရင််းမမ စ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြ ှ ၂၆ က်အတွင်ျား 
ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား။ 

 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အစ ိုျား (အစ ိုျား က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား) ြ ှ ြ ြ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင် လိုပ်ငန်ျားဆ ိုင် ာ 
ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား မပ လိုပ်ပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယနှင ်တတ ယ ပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ 
‘ပ ိုို့ကိုန်မြြှင ်တင်မခင်ျားနှင ် ပ ိုို့ကိုန်အြ   ျားြ   ျားပမပာင်ျားလ ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားအတွက် ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားတ ိုျားြ ာျားပပျား န်နှင ် 
 င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုနှင ် အက   ျားတ ူစျီားပွာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို အာျားတက်သပ ာတ ိုျားမြြှင ်ပပျား န်’ တ ိုို့မ စ ်ကသည် ပံို (၃၆)။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

ပံို ၃၆ ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ‘Covid အခ  န်အတငွျ်ား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငန်ျားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင သ်ညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
သက်ဆ ိုင် ာအပမ ြ ာျားက ို အစဥ်လ ိုက်ပမ ဆ ိုပါ။ ၁=အကူအညအီမ စ်ဆံိုျား၊ ၈=အကအူညီြမ စဆ်ံိုျား။ 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။  
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၅. သစ်ပတာထကွ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ 
သစ်ပတာထွက်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြ ှ လိုပ်ငန်ျား (၂၅)ခို သည် ဤစစ်တြ်ျားအာျား 

ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ြှာ အြ ာျားအာျားမ င ် အပသျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၂၅%)၊ အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျား (၅၄%) နှင ် 

အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၁၇%) ြ ာျားမ စ် ကမပီျား ၄% ြှာ အငယ်စာျားစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ ်ကသည်။ ၄င်ျားတ ိုို့အနက် 

၄၈% သည ် န ိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် ပ ိုို့ကိုန်၊ သွင်ျားကိုန်လိုပ်ငန်ျား လိုပ်က ိုင် ကမပီျား၊ ၅၂% ြှာ မပည်တွင်ျား 

ပစ ျားကွက်အတွင်ျား၌သာ ပ ာင်ျား၀ယ်ြှုမပ လိုပ်ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် ကသည်။  လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားနီျားပါျား 

သည် အစ ိုျား ထံြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကမပီျား၊ အခ   ွဲ့ြှာ အလွတ်တန်ျား ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား 

 ာထူျား၏ ၉၂% သည ်အသက် ၃၅နှစ် နှင ်အထက် အြ   ျားသာျားြ ာျားမ စ် ကသည်။   

 
သစ်ကတာထွ က်ပစစည် ်းကဏ္ဍ အကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု်းသက် ကရာ က်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျားလိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံို ပြျားမြန်ျားခ   

ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် အနည်ျားငယြ်ှ အမပင်ျားအတန် ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား 

 ှ ခ  သည်။ အခ  ပ်အာျားမ င ် သစ်ပတာထွက်ပစစည်ျားကဏ္ဍ၏ ၇၂% သည ် အတန်အသင ် ထ ခ ိုက်ြှု 

 ှ မပီျား၊  ၂၀% ြှာ အနည်ျားငယ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  ကာ၊ က န် ၈%ြှာ အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် က 

သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် ဤလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  အကကီျားစာျားကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် 

အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု ှ သည် (ပံို ၃၇) ။  ထ ိုို့အမပင် မပည်ပသ ိုို့ပ ိုို့ကိုန်နှင ် သွင်ျားကိုန်လိုပ်ငန်ျားလိုပ်က ိုင်ပသာ 

ကိုြပဏီြ ာျား သည ် မပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့မခင်ျားြ ှ ပသာ အမခာျားကိုြပဏီြ ာျားထက် ပ ို၍ထ ခ ိုကြ်ှုခံ သည်။ ထ ိုို့အမပင် 

အြ   ျားသြီျားြ ာျား ဦျားပဆာင်ြှုမပ ပသာကိုြပဏီြ ာျားနှင ် လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ြှုြမပ ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် ထ ခ ိုက်ြှု 

နည်ျားပါျားပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

ပံို (၃၇)  COVID-19 ပ ကာင  ်စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

 

မှတ်ချက ် ။ ။ ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှု ပ ကာင ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျား လိုပင်နျ်ား 
အာျား ြည်သ ိုို့အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ် ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 
စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၉၂% သည ် ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ိုအထ  
ပလ ာ က သွာျားြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားမပီျား၊ တစ်ခ  န်တည်ျားတွင် ပမ ဆ ိုသူ၏ ၄% သည် ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ ၅%-
၁၀% အထ တ ိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။  

ပံို(၃၈) သစ်ပတာထွကထ်ိုတ်ကိုနပ်စစည်ျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ၏ ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွငျ်ား ပအာ်ဒါလက်ခံစာအိုပ်နှင ် 
ပတ်သက်သည ်ခနို့်ြှနျ်ားခ က်ြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာကလ်ာြည ် ၃လတာကာလအတငွျ်ား သင်၏ ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်သ ိုို့ 
 ှ ြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် (အပမ တစခ်ိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းအမ မစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။  

 
ပံို (၃၉) ထ ပ်တနျ်ားန ိုငင်ံမခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လ ိုအာျားက ဆင်ျားြှုအတွက် ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည ် ကာခ  န် 

 
မှတ်ချက ် ။ ။ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ' ယခိုလက် ှ တွင် သင လ်ိုပင်န်ျား၏ အဓ ကက ပသာ န ိုငင်မံခာျားပစ ျားကကွ ် ၅ခို တွင် 
၀ယလ် ိုအာျားက ဆငျ်ားြှုနှင ် ငဆ် ိုငပ်န ပါသလာျား။ အကယ်၍ င်ဆ ိုငပ်န လျှင် အခ  န်ြညြ်ျှ ကာပအာင်  င်ဆ ိုငပ်န ြည်နည်ျား’ 
ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။် (အပမ တစခ်ိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။ 
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ပ  ို့က န်လ ပ်ငန ််းရှင်မျာ်း အတွ က် ဝယ်လ  အာ်းကလျ ာ ကျလာမ ခင််း  

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား လိုပ်ငန်ျား၏အဓ ကပ ာက်သည် ၅ ဦျားြှာ ပအာဒ်ါြ ာျားတ ိုျားြှာမခင်ျား၊ 
ပလျှာ ခ မခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျား၊  မပန်အပ်မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် လက် ှ အပနအထာျားအတ ိုင်ျား ှ ြည် စသည ် 
အပမခအပနတ ိုို့အာျား ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ အပမ အြ ာျားစိုြှာ ပအာဒ်ါြ ာျားအာျားလက် ှ အတ ိုင်ျားထာျားမခင်ျား (၅၈%) မ စ်မပီျား၊ 
ပအာဒ်ါပလျှာ ခ မခင်ျားြာှ (၄၂%) မ စ်သည်။  စစ်တြ်ျားအ  ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှင၏် ၆၆% ြှာ စစ်တြ်ျား 
ပကာက်ယူသည ်အခ  န်တွင် ၎င်ျားတ ိုို့၏ အဓ က မပည်ပဝယ်ယူသူ ၅ ဦျားထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားပလ ာ က ြှုက ို 
 င်ဆ ိုင်ပန ပ ကာင်ျားပမ ဆ ိုခ   ကသည်။ ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ် ာျား၏ ၃၃% သည် ၀ယ်လ ိုအာျားပလ ာ က မခင်ျားြှာ 
 ကာခ  န ် တစလ် သ ိုို့ြဟိုတ် တစ်လထက်နည်ျားြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ပသာ်လည်ျား၊ ၈% ြှာ ၆လ ြ ှ ၁၂လ 
အထ  ကာြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားသည် (ပံို ၃၉) ။ 

စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ်  

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ သစပ်တာထွက်ထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျားကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ 
စျီားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှ ပါ။ (ပံို ၄၀) အ  စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၈၄% 
သည် ၎င်ျားတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တသ် ြ်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ြပြျှာ်လင ်ပသာ်လည်ျား၊ ၁၆% ပသာ 
အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် ပနာက်လာြည ် ၁-၃လ အတငွ်ျား အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြျ်ား န်မ စန် ိုင်ပ ကာင်ျား 
ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခ  သည်။  

 

ပံို (၄၀) လိုပ်ငနျ်ားအမပီျားတ ိုငပ် တ်သ ြ်ျားသွာျားန ိုင်ပသာအနတ ာယ် ှ သည ် သစ်ပတာထွကပ်စစည်ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏အတ ိုင်ျားအဆ 

  

 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား 'ဤစီျားပာွျားပ ျား 
အက ပအ်တညျ်ားပ ကာင ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား 
အမပီျားတ ိုင်ပ တသ် ြ်ျားသွာျားန ိုငသ်ညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။ 
အကယ၍် ပ တ်သ ြ်ျားသွာျားန ိုငသ်ည်ဟို ထငပ်ါက 
ြည်သည အ်ခ  နတ်ွင် ပ တ်သ ြျ်ားသွာျားန ိုငသ်နညျ်ား' ဟို 
ပြျားမြန်ျားခ  သည။် (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာ ပ ျွားခ ယ်ခွင ် 
ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact 
Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာကယ်ပူသာ
အခ က်အလကြ် ာျား။ 

သွင််းက န်မျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှုအကမခအကန 
အဆ ိုပါ COVID-19 အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်  စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသ ိုို့ မပည်ပပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျား သည် 
အဓ ကက ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခ  မပီျား၊ မပည်ပြှသွင်ျားကိုန်တင်သွင်ျားြှု အခက်အခ ြ ာျားနှင ် မပည်တွင်ျား 
ပ ာင်ျားခ ြှုအာျား က ဆင်ျားမခင်ျား တ ိုို့သည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခ  သည် (ပံို ၄၁)  ။ 
အခ   ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် မပည်ပတင်ပ ိုို့ြှုနှင ် မပည်ပြှသွင်ျားကိုန်တင်သွင်ျားြှု အခက်အခ ြ ာျား ကကံ ပတွွဲ့ 
ခ   ပသာ်လည်ျား အခ   ွဲ့ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည ် မပည်တွင်ျားစ ျားကွက်တွင် ပ ာင်ျားအာျားြ ာျားမြင ်တက်လာခ  သည်။ 
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ထ ိုို့အမပင်  မပည်တွင်ျားနှင ်န ိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကိုန်အ င်ျားအမြစ်နှင ် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြွှုဆ ိုင် ာအခက်အခ ြ ာျား 
 င်ဆ ိုင်ပန သည ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် လွန်ခ  ပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာက ို တသြတ်တည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို 
ပမပာ ကာျားခ   ကသည်။ 

 

ပံို (၄၁) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယယူ်မခင်ျား နငှ /်သ ိုို့ြဟိုတ ်ထိုတ်ကိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ်လိုပင်န်ျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယ်ယူမခငျ်ား နှင /်သ ိုို့ြဟိုတ ်
ထိုတက်ိုန်ြ ာျားပ ာငျ်ားခ မခငျ်ားစွြ်ျား ည်အပပေါ်အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' 
ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။် (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျားမပ လိုပန် ိုငပ်သာပြျားခနွျ်ားမ စသ်ည်။ -% သည ် တံိုို့မပနြ်ှုြ ာျား၏စိုစိုပပါငျ်ား ပြာဏက ို 
က ိုယစ်ာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 
 
 

COVID-19 သ ည ်သစ် ကတာ ထွက်ပစစည် ်းအကပေါ် မည်သ  ို့ အကျ  ျု်းသ က်ကရာက်မှု ရှ သန ည််း။  

Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ 
သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျား ာ၌ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစို (၃၅%) သည် 
ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာ က မခင်ျား မပဿနာတ ိုို့ပ ကာင ်မ စ်သည် (ပံို ၄၂) ။ ထ ိုို့အမပင် 
စြီံခနို့်ခွ ြှုဆ ိုင် ာအခက်အခ ြ ာျား မြင ်တက်လာမခင်ျားနှင ်  င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုပလ ာ က မခင်ျား အခက်အခ ြ ာျားလည်ျား 
 င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ 
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ပံို(၄၂) COVID-19ပ ကာင ် သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကိုနပ်စစည်ျား 
လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအပပေါ် ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) 
ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို 

ပအာကပ်ါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာက်ြှု ှ ခ  ပါသလာျား' 
ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။်’ 
(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျားမပ လိုပ်န ိုငပ်သာပြျားခနွ်ျားမ စသ်ည။် -% သည ်
တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ 
 က်ြှ ၂၆  ကအ်တွင်ျား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။

 

 

သစ်ကတာထွ က်ပစစည် ်းက မပ ဏီမျာ်းမှ ရငဆ်  င်ကနရသည ် လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််းဆ  င်ရာမပ ဿနာ မျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျား င်ဆ ိုင်ပန သည်  လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားတွင် 
ပနာက်ဆက်တွ  နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျား တ ိုျားမြြှင ်ြှု (စစ်တြ်ျား၏ ၂၅%)၊ ပနာက်ဆက်တွ  
သနို့် ှင်ျားပ ျားဆ ိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (၂၅%)နှင  ် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဆ ိုင် ာ အစီအစဥ် 
ြ ာျားနှင ် သပဘဘာမ င  ် ပ ိုို့ပဆာင် ာတွင် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား  (၂၄%)သည ် အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ သည ် 
အခ က်ြ ာျားမ စသ်ည်။ ထ ိုို့အမပင် အပကာက်ခွန်ဆ ိုင် ာလိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှုပလ ာ က လာမခင်ျားြ ာျား (၁၁%) လည်ျား 
အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ ပသာအခ က်မ စ်သည်။ ထ ိုို့အမပင် ပ ိုို့ကိုန်၊ သွင်ျားကိုန်ဆ ိုင် ာ စည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျား 
ြ ာျားနှင ် ပတ်သက်၍ ခ ိုင်ြာပသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားြ ှ မခင်ျား၊ တံဆ ပ်ကပ်မခင်ျား၊ ထိုပ်ပ ိုျားြှုဆ ိုင် ာ 
လိုပ်ငန်ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာ က လာမခင်ျားနှင ် က န်ျားြာပ ျားနှင ်ြသက်ဆ ိုင်ပသာ စည်ျားြ ဥ်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
လ ိုက်နာ ြည ် လိုပ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျားတ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျား မပဿနာြ ာျားလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။  

သစ်ကတာထွ က်ပစစည် ်းက မပ ဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းက သာန ည််းလမ််းမျာ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၈၀% ြှာ 
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် အ ြ်ြှအလိုပလ်ိုပ်မခင်ျားမ င ် နှင  ် ၆၈%သည ် အင်တာနက်လ ိုင်ျားပပေါ်ြှ ပ ာင်ျားခ မခင်ျား 
မ င ် အခက်အခ အာျား င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားခ   ကသည်။ အပ ာင်ျားမြင ်တင်ပ ျား (ပစ ျားကွက် ှာပ ွပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား 
တ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား) မ င ်လ   င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားခ   ကသည်။ အလတ်စာျားနှင ် အကကီျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားတွင်ြူ အလိုပ်အက ိုင် 
အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ိုယာယီပလျှာ ခ မခင်ျား မ င ် အခက်အခ အာျား  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားခ   ကသည်။ 

အကကပ်အတ ည််းအာ ်းကမ ရှ င််းန   င်ရန ် အစ  ်းရ၏ ကူညီကထ ာက်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားအာျား  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န ် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘အခွန် 
ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ်  ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား’ သည ်စစတ်ြ်ျားပကာက်ယသူည ် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် 
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စမ်ပီျား၊ ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ အစအီစဥ်ြ ာျား (ဥပြာ- အတ ိုျားနှုန်ျားပလျှာ ခ မခင်ျား၊ 
ပခ ျားပငွမပန်ဆပ်ြှု က်ပ  ွဲ့ပပျားမခင်ျား၊ ပခ ျားပငွအာြခံပပျားမခင်ျား)’ ြ ာျားလည်ျား အပါအ၀င်မ စ်သည်။ ဤအစီအစဉ် (၂) 
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ခိုသည်အသံိုျား ဝင်သည်ဟိုယူဆ ပသာလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျား၏ ၅၅% အာျားပ ာမ်ပထာျားမခင်ျားမ စသ်ည်။ 
‘ငှာျား န်ျားခြ ာျား ပလျှာ ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အခွန်ပကာက်ခံြှုြ ာျား ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျား’ ဆ ိုင် ာ အစအီစဉ်ြ ာျားသည် 
ပ ွျားခ ယ်ြှု အြ ာျားဆံိုျားအစအီစဥ်သံိုျားခိုတွင် အပါအ၀င်မ စ်သည ်(ပံို ၄၃) ။    

စစ်တြ်ျားအ  သစ်ပတာထွက်ပစစည်ျား ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၇၅% သည ် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 နှင  ် သက်ဆ ိုင်သည ် 
အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျားအတွက် သတင်ျား 
အခ က်အလက်ြ ာျားနှင ် ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန် ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား 
ပတွွဲ့ သည်။ စစ်တြ်ျားန ှုင်ျားယှဉ်ြှုအ  ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၅% သည်အလွယ်တကူ ယူန ိုင်မပီျား ၂၁% ြှာ 
ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျား  ှ သည်က ိုပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။  စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် ပ  စဘ်ွတ်ခ် 
စာြ က်နှာြ ာျားနှင ် အမခာျား အွန်လ ိုင်ျားြီဒီယာြ ာျားက  သ ိုို့ လူြှုကွန်ယက်က ို ကူညီပထာက်ပံ ြှုြ ာျား အတွက် 
သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား  ယူ န် ပင်ြအ င်ျားအမြစ်အမ စ် အသံိုျားမပ  ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် အစ ိုျား  
၀က်ဘ်ဆ ိုကန်ှင ် ရိုပ်မြင်သံ ကာျားက ိုလည်ျား ကူညီပထာက်ပံ ြှုြ ာျားအတွက် သတင်ျား အခ က်အလက်ြ ာျား  ယူ န် 
တွင်က ယ်စွာ အသံိုျားမပ  ကသည်က ိုလည်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

  

ပံို (၄၃) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် 
အ ကပ်အတည်ျားက ို ပမ  ှင်ျား န် အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား 

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ‘COVID-19နှင  ်
ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ 
စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို 
ပြျားမြန်ျားခ  သည။်(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျားမပ လိုပ်န ိုင်ပသာပြျားခွန်ျား
မ စသ်ည်။ -% သည ် တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား 
ပြာဏက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ 
ပြလ၉ က်ြှ ၂၆  ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 

 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာကပ်ံ မှုမျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အစ ိုျား (အစ ိုျား က ိုယ်စာျားလှယြ် ာျား)ြ ှ ြ ြ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင် လိုပ်ငန်ျားဆ ိုင် ာ 
ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားမပ လိုပ်ပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယြှာ ပခ ျားပငွနှင ် ပထာက်ပံ ပငြွ ာျားက  သ ိုို့ 
‘ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင ် အစအီစဥ်ြ ာျားပထာက်ပံ ပပျား န်’ မ စ်သည် ပံို (၄၄)။  
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ပံို (၄၄) ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား

 

 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ‘Covid အခ  န်အတငွျ်ား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငန်ျားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင သ်ညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
သက်ဆ ိုင် ာအပမ ြ ာျားက ို အစဥ်လ ိုက်ပမ ဆ ိုပါ။ ၁=အကူအညအီမ စ်ဆံိုျား၊ ၈=အကအူညီြမ စဆ်ံိုျား။ 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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၆.အထည်အလ ပ်နှင  ်အဝတအ်ထည်ကဏ္ဍ 

အထည်အလ ပ်နှင ် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျားနှင ် အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား (၂၂)ခို သည် 
ဤစစ်တြ်ျားအာျား ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာပသာ ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အပသျားစာျား(၂၇%) 
အလတ်စာျား (၁၄%)နှင  ် အကကီျားစာျား (၅၉%) ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။ ၎င်ျားတ ိုို့အနက်အြ ာျားစိုသည် န ိုင်ငံတကာ 
ကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် လိုပ်ပဆာင် ကသည်။ ၁၄% သည ်တင်သွင်ျားြျှူနှင ် တင်ပ ိုို့ပ ာင်ျားခ ြှု နှစ်ြ  ျူျားလံိုျားလိုပက် ိုင် ကမပီျား၊ 
၃၈% ြှာမပည်ပြှတင်သွင်ျားသည ် ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားက ိုသာ ပ ာင်ျားခ  ကမပီျား ၁၉% ြှာ မပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ 
ပ ာင်ျားခ သူြ ာျားမ စ ်ကသည်။ 

လိုပ်ငန်ျားအာျားလံိုျား၏ ၇၆%သည ်အစ ိုျား ထံ ြှတ်ပံိုတင်ထာျားမပီျား ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားတွင် 
အြ   ျားသာျားြ ာျား နှင  ် အြ   ျားသြီျားဦျားပ ြှာ အတူတူ ှ  ကသည်။ ၄၈% ြှာ အသက် ၃၅နှစ်နှင အ်ထက်လူကကီျားြ ာျား 
မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာ ်ပမခင်ျား ြ ှ  
ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျား ပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာ ပ ာင်ျားအာျား 
ြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၅,၀၀၀,၀၀၁ သ ိုို့ြဟိုတ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ သ ိုို့ြဟိုတ် အထက်အထ  ှ  ကသည်။ 

 

အထည်အလ ပ်နှင ် အဝတ် အထည်ကဏ္ဍ အကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု်း သက်ကရာ က်မှု မျာ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် အထည်အလ ပ်နှင ် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ  ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု  ှ ခ   သည်။  ပယဘိုယ အာျားမ င ် 
စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏ ၁၄% သည်အနည်ျားငယထ် ခ ိုက်ြှု ှ ခ  မပီျား၊ ၁၈% ြှာ အသင ်အတင ်ထ ခ ိုကမ်ပီျား၊ ၆၈% ြှာ 
မပင်ျားထန်စွာ ထ ခ ိုက်ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အကကီျားစာျားနှင ် အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားနှင ်ယှဥ်လျှင် 
အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် မပင်ျားမပင်ျားထန်ထန်ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား  ှ ခ  သည်။  (ပံို ၄၅) ။ ထ ိုို့အမပင် သည်သာလျှင် 
ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ခ  သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် ကိုြပဏီ အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျား၊ တင်ပ ိုို့ပ ာင်ျားခ ြှုနှင ် 
ကိုြပဏီ၏ ထ ပ်တန်ျားအ ာ ှ ပံိုစံအာျားလံိုျားတ ိုို့သည် ထ ခ ိုက်ြှု မြင ်ြာျားပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

ပံ  (၄၅)  COVID-19 ကကကာင  ်စ်ီးပွာ်းက ရ်း လ ပ်ငန််းအကပေါ် အကျ  ျူ်းသက်ကရာ က်မှု 

 

မှတ်ချက် ။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား 
ြည်သ ိုို့အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ သနည်ျား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည။် (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမ စ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၂၃% သည ်ပနာက်လာြည ် သံိုျားလအတွငျ်ား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို ြသ ပသျား 
ပသာ်လည်ျား၊ ပနာက်ထပ် ၆၉% သည် ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ  က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို 
ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်(ပံို ၄၆)။  ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစိုသည် ၂၀% အထက်က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။  
သ ိုို့ပသာ် ၁၀%ပသာ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည် လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ  တ ိုျားလာြည်ဟို 
ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။ 

ပံ  (၄၆) လာမည ် ၃ လတွင် အထည်အလ ပ်နှင ် အထည်ခ ျူပ ်က မပဏီမျာ်း၏ ကအာ်ဒါ လက်ခံန  င်မှုနှင ် ပတ်သက်၍ ကမ ာ်လင ်ချက်မျာ်း 

 

မှတ်ချက။် ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာကလ်ာြည  ်
၃ လတာကာလအတွငျ်ား သင်၏ပအာဒ်ါ 
အပမခအပန ြည်သ ိုို့  ှ ြည်နညျ်ား' ဟို ပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ 
အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ 

ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။  

 

ဝယ်သူ၏အကမ ခအကန  
လာြည ်ပလျားလအတွင်ျား ကိုြပဏီြ ာျား၏ ထ ပ်တန်ျားပ ာကသ်ည် ၅ ဦျားထံြှ ပအာဒ်ါအပမခအပနသည် 
တ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျား၊ ပလျှာ က သွာျားမခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျား၊ မပနလ်ည်ပပျားပ ိုို့မခင်ျားနှင ် ယခင်ပအာ်ဒါအတ ိုင်ျား 
ဆက်လက်ထာျား ှ မခင်ျားတ ိုို့ မ စ်န ိုင်သည်။  အြ ာျားစိုြှာ ပအာဒ်ါပလျှာ က မခင်ျား (တံိုို့မပန်ြှု၏ ၄၂%) ပအာဒ်ါြ ာျား 
  က်သ ြ်ျားမခင်ျား (၃၆%) နှင ်ပအာ်ဒါြ ာျားမပန်လည်ပပျားပ ိုို့မခင်ျား (14%) တွင်မပ လိုပ်ခ  သည်(ပံို ၄၇)။  
စစ်တြ်ျားအ ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျား၏ ၇၂  ာခ ိုင်နှုန်ျားသည် န ိုင်ငံမခာျားြှထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျား ၏ဝယ်လ ိုအာျား 
က ဆင်ျားသွာျားြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျား ကမပီျား  အြ ာျားစိုသည် ၃-၁၂ လထ  ကာမြင ်လ ြ ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျား ကသည်။ 

ပံ  (၄၇) က မပဏီမျာ်း၏ထ ပ်တန််းက ာက်သည ် ၅ ဦ်း၏ အကမခ အကန 

 

 

မှတ်ချက။်။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား သင်၏ပနာကလ်ာြည ်
ပလျားလတငွ ် သင်၏ထ ပတ်န်ျားပ ာက်သည ် ၅ ဦျား သည ်
ြည်သ ိုို့ပဆာင် ကွ် ကြည်ဟိုထငပ်ါသလ ' 
' ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံITC၏  တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။
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လ ပ်ငန််းမျာ ်းအပ ပီ်းတ  ငပ် တ် သ မ််းမခ င််း၏အ န တရာယ်  

အမခာျားပသာကဏ္ဍြ ာျားနှင ်န ှုင်ျားယှဉ်လျှင် အထည်အလ ပ်နှင ် အဝတ်အထည်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားထ ြှ ၃၂% သာလျှင် 
၎င်ျားတ ိုို့၏စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို အမပီျားတ ိုငပ် တ်သ ြ်ျား န်ြ ည် ွယ်ခ  ပါ။ ပံို (၄၈) စစ်တြ်ျားအ  ကိုြပဏီြ ာျား၏ 
၆၈% သည် လာြည ်လြ ာျားအတငွ်ျား ၎င်ျားတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားက ိုအမပီျားတ ိုင် ပ တ်သ ြျ်ား လ ြ ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ် ကသည်။  

ပံို (၄၈) အမပီျားတ ိုငပ် တ်သ ြ်ျား န်ကကံ ပတွွဲ့ပန သည ် အထညအ်လ ပန်ှင  ်အဝတအ်ထည်လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား  

 

 
 

ြှတ်ခ က်။ ။ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား 'ဤစီျားပာွျားပ ျား 
အက ပအ်တညျ်ားပ ကာင ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပင်န်ျား 
အမပီျားတ ိုင်  ပဆ် ိုင်ျားပ တ်သ ြ်ျားသွာျားန ိုငသ်ည ် ဟိုထင်ပါ 
သလာျား။ အကယ၍် ပ တ်သ ြ်ျားသွာျားန ိုငသ်ည်ဟို 
ထငပ်ါက ြည်သည အ်ခ  နတ်ွင် ပ တ်သ ြ်ျားသွာျား 
န ိုငသ်နည်ျား' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ (အပမ တစ်ခို 
တည်ျားသာ ပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အ င်ျားမြစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။  ၂၀၂၀ 
ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား

သွင််းက န်မျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှုအကမခအကန 

Covid 19 ပ ကာင ် စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသ ိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားသည် အဓ ကက ပသာ 
အတာျားအဆီျားမ စလ်ာခ  မပီျား၊ မပည်ပြှတင်သွင်ျားြှုခက်ခ လာမခင်ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသ ိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှု 
အာျား က ဆင်ျားမခင်ျားသည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခ  သည် (ပံို ၄၉)။   

ထ ိုို့အမပင် မပည်တွင်ျားနှင ်န ိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကိုန်အ င်ျားအမြစ် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားနှင ် 
 င်ဆ ိုင်ပန သူြ ာျား၏ ၇၃% သည ် လွန်ခ  ပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာက ို တသြတ်တည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   မပီျား၊ 
တစ်ခ  န်တည်ျားတွင် ၉% သည ် ပနာင်လာြည ်အနာဂ္တ်တွင်လည်ျား  င်ဆ ိုင် ြည်ဟို ြပြျှာ်လင ်ပ ကာင်ျား 
ပမပာ ကာျားခ   ကသည်။   

ပံ  (၄၉) က မပဏီမျာ်း၏ သွင််းက န်မျာ်းနှင ်က ာကသ်ည ် မျာ်းရရ ှ န  င်မှုအကမခအကနအကပေါ်သက်ကရာက်မှျူ 
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မှတ်ချက ် ။ ။ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား Coronavirus ပ ကာင  ် သင ်လိုပ်ငန်ျား၏သွငျ်ားကိုန်ြ ာျားနှင ်ပ ာကသ်ည်ြ ာျား  ှ န ိုင်ြှု 
အပမခအပနအပပေါ် သက်ပ ာက်ြှျူ  ှ ပါသလာျား” ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ (သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ ်န ် -% 
သည်စိုစိုပပါင်ျား ယှယ်ာြ ာျားက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) 
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။ 
 

COVID-19သ ည ်အထည်အ လ ပ်နှင ် အဝတ် အထည် လ ပ်ငန််းမျာ ်း အက ပေါ်မည်သ  ို့ အ ကျ  ျု်းသက် ကရာ က်မှု ရှ ပါသလ ။  

Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် အထည်အလ ပ်နှင ် 
အဝတ်အထည်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ 
သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျား 
ပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစို (၃၀%) သည် 
ယာယီ ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျားခံခ   သည်။ (ပံို ၅၀)၊ ပ ာကသ်ည် 
ြ ာျားက ၎င်ျားတ ိုို့၏ ပငွပတာင်ျားခံလွှာြ ာျားနှင ်  င်ျားနှီျား 
မြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားက ို ပလျှာ ခ မခင်ျားတ ိုို့ပ ကာင ် ယာယီ 
 ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျား ခံခ   သည်က ို ပတွွဲ့ ှ  သည်။  

 

ပံ  (၅ ၀) COVID-19 ကကကာင  ်စ်ီးပွာ်းကရ ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအကပေါ် 
ထ ခ  က်ခ  မှုမျာ်း

 
ြှတ်ခ က်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ်သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို 

ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င ် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခ  သည ်(ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ 
 ှယ်ယာြ ာျားက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်)  
အ င်ျားမြစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြ ှ၂၆ 
 က်အတွင်ျား ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။  

 

အထည်အလ ပ်နှင ် အဝတ် အထည်က မပ ဏီမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရသ ည ် လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််းဆ  င်ရာမပ ဿနာ မျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ ပနာက်ဆက်တွ ထပ်တ ိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ 
လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၃၆%) နှင  ် နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား / ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှု 
(စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၆%) သည်ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည ်က စစြ ာျား မ စ်သည်။ 
သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားစြီံြှုဆ ိုင် ာအခက်အခ ြ ာျားပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျားက ိုလည်ျား အပသျားစာျားနှင ် 
အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားြှ ၂၁%  အထ  ပ ာ်မပခ   ကသည်။ အမခာျားပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာ သည ်အပ ကာင်ျား င်ျားြ ာျားြှာ  
ပနာက်ဆက်တွ  ထပ်တ ိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာ ြဟိုတ်ပသာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (၈%) နှင ် 
တံဆ ပ်ကပ်မခင်ျားနှင ်ထိုပ်ပ ိုျားမခင်ျား ၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား (၅%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ 

 

အထည်အလ ပ်နှင ် အဝတ် အထည်က မပ ဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းက သာန ည််းလမ််းမျာ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် အထည်အလ ပ်နှင  ် အဝတ်အထည်ကိုြပဏီြ ာျား၏ ထက်ဝက် 
သည် ယာယီအလိုပ်အက ိုင်ပလျှာ ခ  ကမပီျား၊ ၃၆%သည ် supplier(ပပျားသွင်ျားသူ)အသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစ် 
စတင်မခင်ျားက ို မပ လိုပ် ကသည်။ အမခာျားအသံိုျားမပ ြ ာျားပသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား အလိုပ် 
ထိုတ်မခင်ျား၊ အပ ာင်ျားမြြှင ်တင်ပ ျား ပ ိုြ ိုလိုပ်ပဆာင်မခင်ျားနှင ် အင်တာနက်ြှတစ်ဆင ် ပ ာင်ျားခ ြှုတ ိုို့က ို မ စ် ကသည်။ 
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တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီ အြ ာျားစိုသည် အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျား 
အခွင ်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားက ို ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် ပစ ျားကွက်အသစ်ခ  ွဲ့ထွင်မခင်ျား၊ 
အွန်လ ိုင်ျားြှတစ်ဆင ် ပ ာင်ျားခ ြှုနှင ် စျီားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ို တ ိုျားမြြှင ်ခ  သည်။ 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင် 
ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 
အခွန်ကင်ျားလွတ်ြှု/ ယာယီအလွန်ပလျှာ ခ ြှုက ို 
အြ ာျားဆံိုျား ပ  ျားခ ယ်ခ   ကသည်။ ‘ပငပွ ျားပ ကျားပ ျား 
ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျားအစအီစဥ်ြ ာျား’နှင  ် ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား 
ပလျှာ ခ မခင်ျား သ ိုို့ အခွန်ပကာက်ခံြှု  ပ်ဆ ိုင်ျားပပျားမခင်ျား 
တ ိုို့က ိုလည်ျား ပ  ျားခ ယ် ကသည် (ပံို ၅၁)။  

စစ်တြ်ျားအ  အထည်အလ ပ်နှင  ် အထည်ခ ျူပ် 
ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၆% နှင  ် ၂၇% သည ် အစ ိုျား ထံြှ 
COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုင်သည  ် အပသျားစာျားနှင ် 
အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ 
အကူအညီြ ာျား အတွက် သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျား 
နှင ် ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် လွယ်ကူမခင်ျား 
သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန်လွယ်ကူြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ   
သည်။ န ှုင်ျားယှဥ် ကည ်လျှင် ၉% နှင  ် ၅% သည် 
ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခ ြှု  ှ ပ ကာင်ျား 
ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် ပ  စ်ဘွတ်ခ် 
စာြ က်နှာြ ာျား၊ အစ ိုျား ၀က်ဘ်ဆ ိုကန်ှင ် သတင်ျားစာ 
ြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား အြ ာျားဆံိုျား  ှ မပီျား 
အနည်ျားစိုြှာ ရိုပ်မြင်သံ ကာျားလ ိုင်ျားြ ာျားြှတစဆ်င ်   ှ  
သည်။ 

 

ပံို (၅၁) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို 
ပမ  ှင်ျား န ်အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား   

 

 

 
မှတ်ချက။် ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု 
အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို 
ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ ဟို ပြျားမြန်ျား ခ  သည်။ 
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ 
 က်ြှ ၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က ်
အလက်ြ ာျား။ 
 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အစ ိုျား ြှ ြ ြ ၏လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍဆ ိုင် ာပထာက်ပံ ြှုြ ာျား ပ ိုြ ိုပဆာင် ွက်ပပျား န်’အာျား 
အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ အဓ ကပစြ်ှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင ် ပပေါ်ထွက်လာြည ် 
အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားနှင ် ပတ်သက်သည ် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န် မ စ်သည်။ 
ပံို (၅၂) သည်အြ   ျားြ   ျားပသာ ပထာက်ခံြှုြ ာျား  ှ ပသာ  ြှတ်ြ ာျားက ိုမပသည်။ 
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ပံ  (၅ ၂) ကဏ္ဍဆ  င်ရ ာ လ ပ်ငန််းအသင််းအ ွ ွဲ့ မျာ်းမ ှက ထာက်ပံ မှုမျာ်း 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျားနငှ ် မပီျားဆံိုျားသည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငန်ျားနှင  ် သက်ဆ ိုငသ်ည ် 
လိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။  
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၇.  ာဘာလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ 
 ာဘာလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား ၂၄ ခို သည ် ဤစစ်တြ်ျားအာျား 
ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ြှာ အြ ာျားအာျားမ င ် အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၅၄%)၊ အပသျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၂၅%) နှင ် 
အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျား (၁၇%) ြ ာျားမ စ် ကမပီျား ၄  ာခ ိုင်နှုန်ျားြှာ ဝန်ထြ်ျား၅ဦျား ပအာက်သာ ှ ပသာ အငယ်စာျား 
စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။ ၄င်ျားတ ိုို့အနက်အြ ာျားစိုသည် အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် 
ပါဝင် ကမပီျား၊ ၁၃% ြှာ ပ ိုို့ကိုန်သွင်ျားကိုန်လိုပ်ငန်ျား၊ ၄၂% ြှာ ပ ိုို့ကိုန်သီျားသနို့်လိုပ်ငန်ျား၊ ၂၉% ြှာ 
သွင်ျားကိုန်သီျားသနို့်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။  အမခာျား ၁၇% ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားဝယ်ြှု 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ ်ကသည်။ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် အစ ိုျား ထံ ြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကမပီျား 
ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားသည် အသက် ၃၅နှစ် နှင ်အထက ် အြ   ျားသာျားြ ာျား မ စ် ကသည်။  စစ်တြ်ျား 
ပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏ ီ အြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ တစန်ှစ်တာ ပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာမ်ပမခင်ျားြ ှ ပသာ်လည်ျား 
ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် 
၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁  နှင  ်အထက်မ စ်သည်။ 
 
ရာဘာလ  ပ်ငန််းကဏ္ဍအ ကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု်းသ က်ကရာက်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်  ာဘာလိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား 
အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား ှ ခ  သည်။ အခ  ပ်အာျားမ င ်  ာဘာလိုပ်ငန်ျား 
ကဏ္ဍ၏ ၅၈% သည် အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ မပီျား၊ ၃၈% ြှာ အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  ကာ၊ ၄% သာ အနည်ျားငယ် 
ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ ်ကသည်။ ဤလိုပင်န်ျားကဏ္ဍ ှ  အငယ်စာျားနှင ်အပသျားစာျား ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် 
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  သည်။  ထ ိုို့အမပင် မပည်ပသ ိုို့ပ ိုို့ကိုန်နှင  ် သွင်ျားကိုန်လိုပ်ငန်ျား 
လိုပ်က ိုင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် အမခာျားကိုြပဏီြ ာျားထက် ထ ခ ိုက်ြှုနည်ျားပါျားသည်။  COVID-19 အ ကပ်အတည်ျား 
ပ ကာင ် အြ   ျားသြီျားနှင ်လူငယ်ြ ာျား ဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 
အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ်  အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားသည် ထ ခ ိုက်ြှုအြ ာျားဆံိုျား မ စ်မပီျား အကကီျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားြှာ  
နှင ် ဒိုတ ယထ ခ ိုက်ြှုအြ ာျားဆံိုျားမ စသ်ည် (ပံို ၅၃) ။ ထ ိုို့အမပင် COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာ 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ကည ်လျှင်  အြ   ျားသြီျား ဦျား ပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 
 

ပံို (၅၃)  COVID-19 ပ ကာင  ်စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 
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မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစကြ်ှု ပ ကာင ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျား လိုပင်န်ျားအာျား ြည်သ ိုို့ 
အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၈၇% သည ် ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်သ ိုို့ ှ ြည် 
က ို ြသ ပသျားပသာ်လည်ျား ၉% သည ် ပအာ်ဒါအပမခအပန ၂၀% ပက ာ်ပလ ာ က သွာျားြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။ 
တစ်ခ  န်တည်ျားတွင် ပမ ဆ ိုသူ ၄% သည ်ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ ၄% အထ တ ိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျားသည်။ 
 
ပ  ို့က န်လ ပ်ငန ််းရှင်မျာ်း အတွ က် ဝယ်လ  အာ်းကလျ ာ ကျလာမ ခင််း  

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား လိုပ်ငန်ျား၏အဓ ကပ ာက်သည် ၅ ဦျားြှာ ပအာဒ်ါြ ာျားတ ိုျားြှာမခင်ျား၊ 
ပလျှာ ခ မခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျား၊  မပန်အပ်မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် လက် ှ အပနအထာျားအတ ိုင်ျား ှ ြည် စသည ် 
အပမခအပနတ ိုို့အာျား ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ အပမ အြ ာျားစိုြှာ ပအာဒ်ါြ ာျားအာျား လက် ှ အတ ိုငျ်ားထာျားမခင်ျား (တံိုို့မပန်ြှု ၃၈%) 
မ စ်မပီျား၊ ပအာ်ဒါပလျှာ ခ မခင်ျားြှာ (၂၉%) မ စသ်ည်။  အခ   ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် ပအာဒ်ါြ ာျား  က်သ ြ်ျားမခင်ျား 
(သ ိုို့ြဟိုတ်) ပအာဒ်ါြ ာျားတ ိုျားြှာမခင်ျားြ ာျားက ိုလည်ျားကကံ ပတွွဲ့ခ   သည်။ ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငအ်ခ   ွဲ့ြှာ စစတ်ြ်ျား 
ပကာက်ယူသည ် အခ  န်တွင် ၎င်ျားတ ိုို့၏ အဓ က မပည်ပဝယ်ယူသူ ၅ ဦျားထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားပလ ာ က ြှုက ို 
 င်ဆ ိုင်ပန ပ ကာင်ျားပမ ဆ ိုခ   ကသည်။ 

 

စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ်  

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ  ာဘာကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ စျီားပွာျားပ ျားက ို 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှ ပါ။ စစတ်ြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉၅% သည ်၎င်ျားတ ိုို့၏စျီားပွာျားပ ျားက ို 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ြပြျှာ်လင ်ပ ကာင်ျား၊ ၅% ကြူ လာြည ်၆လအတွင်ျား အမပီျားတ ိုင်ပ တသ် ြ်ျား န် 
မ စ်န ိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခ  သည်။  

 

က န်ကကမ််းမျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှု အကမခအကန 
အဆ ိုပါ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်  စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသ ိုို့ မပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ န်ခက်ခ မခင်ျား သည ် အဓ က 
က ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခ  မပီျား၊ မပည်ပြှသွင်ျားကိုန်တင်သွင်ျားြှုအခက်အခ ြ ာျားနှင ် မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား 
က ဆင်ျားမခင်ျား တ ိုို့သည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခ  သည် (ပံို ၅၄)  ။ အခ   ွဲ့ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် 
မပည်တွင်ျား ှ  ပ ာကသ်ည်ြ ာျား နှင  ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသ ိုို့ ပ ာင်ျားခ ြှုအာျားနည်ျားပါျားလာသည်။ ထ ိုို့အမပင်  
မပည်တွင်ျားနှင ်န ိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကိုန်အ င်ျားအမြစန်ှင ် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆ ိုင် ာအခက်အခ ြ ာျား  င်ဆ ိုင်ပန သည ် 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် လွန်ခ  ပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာက ို တသြတ်တည်ျား င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ   
 ကသည်။  

 

 

 



 
 

53 
 

ပံို (၅၄)  ာဘာကိုြပဏြီ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယယူ်မခင်ျား နငှ ်/သ ိုို့ြဟိုတ ်ထိုတ်ကိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည် လိုပင်န်ျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယ်ယူမခငျ်ား နှင /်သ ိုို့ြဟိုတ ်
ထိုတက်ိုန်ြ ာျား ပ ာငျ်ားခ မခငျ်ားစွြ်ျား ည်အပပေါ် အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။်' (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျား 
မပ လိုပန် ိုငပ်သာ ပြျားခနွ်ျားမ စသ်ည။် -% သည ်တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

COVID-19 သ ည ်ရာဘာလ  ပ် ငန ််းအကပေါ် မ ည်သ  ို့ အကျ  ျု်း သက်ကရာ က်မှု ရှ သန ည််း။  

Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ်  ာဘာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သ ိုို့သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား 
ပြျားမြန်ျား ာ၌ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစို (၃၅%) သည် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာ က မခင်ျား 
မပဿနာတ ိုို့ပ ကာင ်မ စ်သည် (ပံို ၅၅) ။ ထ ိုို့အမပင်   ာျားနာြှု သ ိုို့ြဟိုတ် ကပလျားပစာင ်ပ ှာကြ်ှု မပဿနာြ ာျားပ ကာင ် 
အလိုပ်သြာျားြ ာျား ပ က်ကွကမ်ခင်ျားနှင ် လိုပ်ငန်ျားယာယီ ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျား တ ိုို့အာျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ 

ပံို (၅၅) COVID-19 ပ ကာင  ် ာဘာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် 
ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား

 

 
မှတ်ချက။် ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) 
ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို ပအာကပ်ါ 
နည်ျားလြျ်ားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာက်ြှု ှ ခ  ပါသလာျား' 
ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည။်’(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျားမပ လိုပန် ိုငပ်သာပြျားခနွျ်ား
မ စသ်ည်။ -% သည ် တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား 
ပြာဏက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ 
 က်ြှ ၂၆ က ် အတွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။  

 

ရာဘာက မပဏီ မျာ်းမှ ရင်ဆ  င် ကနရသည ်လ ပ် ထံ ်းလ ပ်နည ််းဆ   င်ရာမပဿန ာမျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ ပနာက်ဆက်တွ  သနို့် ှင်ျားပ ျားဆ ိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျား 
လိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစတ်ြ်ျား လဒ်၏ ၃၁%) သည်ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ သည ် 
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အခ က်ြ ာျားမ စသ်ည်။ နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျား တ ိုျားမြြှင ်ြှု (၁၇%)နှင  ် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား 
ဆ ိုင် ာအစီအစဥ်ြ ာျားနှင ် သပဘဘာမ င ်ပ ိုို့ပဆာင် ာတွင် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား ( ၁၇% )  ှ ခ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် 
ပ ိုို့ကိုန်၊ သွင်ျားကိုန်ဆ ိုင် ာ စည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနှင ်ပတ်သက်၍ ခ ိုင်ြာပသာသတင်ျား 
အခ က်အလက်ြ ာျားြ ှ မခင်ျား ( ၃% ) မပဿနာြ ာျားလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။  

 ရာဘာက မပ ဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းက သာန ည််းလမ််းမျာ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ် စစတ်ြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည ်  ာဘာကိုြပဏီြ ာျား၏ အခက်အခ အာျား  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားပသာ 
နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ အလိုပ်အက ိုင်အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို ယာယီပလျှာ ခ မခင်ျား နှင  ် အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျားတ ိုို့မ စသ်ည်။ 
အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျား၏ အခက်အခ အာျားပမ  ှင်ျား န် အသံိုျားမပ ပသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ ၀ယ်သူအကက  က် 
ထိုတ်ကိုန်အသစ်ထိုတလ်ိုပ်မခင်ျားနှင ် အပ ာင်ျားမြင ်တင်ပ ျား (ပစ ျားကွက် ှာပ ွပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား တ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား) 
တ ိုို့မ စ ်ကသည်။  
သ ိုို့ ာတွင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အပမခအပနအသစတ်စခ်ိုပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျား 
အခွင ်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားက ို ပတွွဲ့ ှ ခ   ကသည်။ ထ ိုအခွင ်အလြ်ျားသစြ် ာျားတွင် ထိုတ်ကိုန်အြ   ျားြ   ျားခ  ွဲ့ထွင် န် နှင ် 
စျီားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလ ြှု အစအီစဥ်ြ ာျားပါ၀င်သည်။ 

 

အကကပ်အတ ည််းအာ ်းကမ ရှ င််းန   င်ရန ် အစ  ်းရ၏ ကူညီကထ ာက်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားအာျား  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န ် ကူညီသည  ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘ပငွပ ျား 
ပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာအစီအစဥ်ြ ာျား’ သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူသည ် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် 
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စမ်ပီျား၊ ‘ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား ပလျှာ ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အခွန်ပကာက်ခံြှု ပ်ဆ ိုင်ျားမခင်ျား’ 
ြ ာျားလည်ျားအပါအ၀င်မ စ်သည်။ အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ်  ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား  ဆ ိုင် ာ အစအီစဉ်ြ ာျား 
သည် ပ ွျားခ ယ်ြှု အြ ာျားဆံိုျားအစအီစဥ် သံိုျားခိုတငွ် အပါအ၀င်မ စ်သည် (ပံို ၅၆)။  

ပံို (၅၆) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို ပမ  ငှ်ျား န် အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား 
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မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ကွ်ြှု ၃ခို က ို 
ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ ာျား မပ လိုပ်န ိုင်ပသာ ပြျားခနွ်ျားမ စ်သည်။ -% သည ်တံိုို့မပနြ်ှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား 
ပြာဏက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်) ။  
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အစ ိုျား (အစ ိုျား က ိုယ်စာျားလှယြ် ာျား)ြ ှ ြ ြ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင် လိုပ်ငန်ျားဆ ိုင် ာ 
ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားမပ လိုပ်ပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယနှင ်တတ ယ ပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ 
‘ င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုနှင ် အက   ျားတူစီျားပွာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို အာျားတကသ်ပ ာတ ိုျားမြြှင ်ပပျား န် နှင  ် အဓ က ည် ွယ်ပသာ 
ပစ ျားကွက်ကကီျားြ ာျား၊ ပပေါ်ပပါက်လာပသာအခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို အခ  န်နှင ်တစ်ပမပျားညီ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား 
ပံ ပ ိုျားပထာက်ပံ ပပျား န်’ မ စ်သည် ပံို (၅၇)။  

ပံို (၅၇) ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား 

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ‘Covid အခ  န်အတငွျ်ား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငန်ျားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင သ်ညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
သက်ဆ ိုင် ာအပမ ြ ာျားက ို အစဥ်လ ိုက်ပမ ဆ ိုပါ။ ၁=အကူအညအီမ စ်ဆံိုျား၊ ၈=အကအူညီြမ စဆ်ံိုျား။ 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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၈. ဆန်စပါျားကဏ္ဍ 
ဆန်စပါျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား (၂၃ ခို သည ် ဤစစ်တြ်ျားအာျား 
ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစတ်ြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အငယ်စာျား(၁၇%)၊ အပသျားစာျား (၃၀%)၊ 
အလတ်စာျား (၁၇%)နှင  ် အကကီျားစာျား (၃၅%) ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။ ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျား သည ်အစ ိုျား ထံ 
ြှတ်ပံိုတင်ထာျားမပီျား အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားတွင် အြ   ျားသာျားြ ာျား စြီံအိုပ်ခ  ပ် ကသည်။ အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၈၇% 
သည် အြ   ျားသာျားြ ာျား မ စ် ကမပီျား၊ ၈၇% သည် ၃၅နှစ်နှင ် အထက်လူကကီျားြ ာျား မ စ် က 
သည်။   စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ တစန်ှစ်တာပ ာင်ျားအာျား က ို ပ ာမ်ပမခင်ျား 
ြ ှ ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှစိုစို 
ပပါင်ျား က ပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ အထက်အထ  ှ သည်။ 
 
ဆန ်စပါ်းလ ပ် ငန ််းကဏ္ဍအ က ပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု ်းသ က်ကရာ က်မှုမျာ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက် ပကာက်ယူ ာတွင် ဆန်စပါျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား 
အာျားလံိုျားသည် coronavirus  ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှုအနည်ျားငယ် ြ ှအသင ်အတင ်အထ   ှ  
သည်။  ပယဘိုယ အာျားမ င ်စီျားပာွျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏ ၁၃% သည်အနည်ျားငယ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  မပီျား၊ ၇၀% ြှာ 
အသင ်အတင ်ထ ခ ိုက်မပီျား၊ ၁၇% ြှာမပင်ျားထန်စွာထ ခ ိုက်ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အငယ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် 
အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား ှ ခ  မပီျား၊ အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် အသင ်အတင ်ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား ှ ခ  မပီျား 
အကကီျားစာျားကိုြပဏီအြ ာျားစိုြှာြူ အနည်ျားငယသ်ာထ ခ ိုက်ခ  သည်။  (ပံို ၅၈) ။ ထ ိုို့အမပင် တင်သွင်ျားပ ာင်ျားခ သည ် 
လိုင်ငန်ျားြ ာျားြှာ အသင ်အတင ် ထ ခ ိုက်ြှုြ ာျား ှ ခ  မပီျား၊ တင်ပ ိုို့ပ ာင်ျားခ သူြ ာျားနှင ် တင်သွင်ျား/တင်ပ ိုို့နှစ်ြ   ျားလံိုျား 
လိုပ်က ိုင်သူြ ာျားသည်သာလျှင် အနည်ျားငယ်ြှအမပင်ျားအထန် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် 
ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ကည ်လျှင် အြ   ျားသြီျား နှင  ်လူငယ်ဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အြ   ျားသာျားနှင ် 
လူကကီျားဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

ပံို (၅၈)  COVID-19 ပ ကာင  ်ဆန်စပါျားလိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင  ် သင်၏စီျားပာွျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား 
ြည်သ ိုို့အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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ဝယ်သူ၏လ ပ် ကဆာင်ချက်မ ျ ာ်း  

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏၉၁% သည ်ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို ြသ ပသျား
ပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ်၉% သည ်ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ိုအထ က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟိုပြျှာ်လင ်
ထာျားသည်။  

လာြည ်ပလျားလအတွင်ျား ကိုြပဏီြ ာျား၏ထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျားထံြှ ပအာ်ဒါအပမခအပနသည် တ ိုျားြ ာျား 
လာမခင်ျား၊ ပလျှာ က သွာျားမခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျား၊ မပန်လည်ပပျားပ ိုို့မခင်ျားနှင ် ယခင်ပအာ်ဒါအတ ိုင်ျား ဆက်လက်ထာျား 
 ှ မခင်ျားတ ိုို့ မ စ်န ိုင်သည်။  အြ ာျားစိုြှာ ယခင်ပအာ်ဒါအတ ိုင်ျားဆက်လက်ထာျား ှ မခင်ျား (တံိုို့မပန်ြှု၏ ၅၀%) နှင ် 
ပအာဒ်ါြ ာျား တ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျား (၃၃%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်(ပံို ၅၉)။  စစ်တြ်ျားအ  ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူ ြဟိုတ်သူြ ာျားသည် 
သာလျှင် ပအာဒ်ါြ ာျား တ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျားက ို ပ ာမ်ပပသာ်လည်ျား  ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျားသည် ပအာ်ဒါြ ာျား 
ပလျှာ က သွာျားမခင်ျား၊   က်သ ြ်ျားမခင်ျားနှင ် အပမပာင်ျားအလ ြ ှ မခင်ျားတ ိုို့က ို ပ ာမ်ပ ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် 
ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျားသည် န ိုင်ငံမခာျားြှထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျား ၏ဝယ်လ ိုအာျားသည် ြည်ြျှ ကာပအာင် 
က ဆင်ျားသွာျားြည်က ို ြခနို့်ြှန်ျားန ိုင် ကပခ ။ ြည်သ ိုို့ပင်ဆ ိုပစကာြူ စစ်တြ်ျားပကာက်ယူပသာ ဆန်စပါျား 
ကိုြပဏီြ ာျားသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် ြ ည် ွယ်ခ   ကပါ။ 

 

ပံို (၅၉) ကိုြပဏီြ ာျား၏ထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျားထံြှ ပအာ်ဒါအပမခအပန 

 

 

မှတ်ချက။်။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား “လာြည ်ပလျားလအတွငျ်ား 
သင ်ကိုြပဏီ၏ထ ပတ်န်ျားပ ာက်သည ် ၅ ဦျားထံြှ 
ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်သ ိုို့မ စ်ြလ ” ဟို ပြျားမြန်ျားခ   
သည်။ (သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န် -% သည ်
စိုစိုပပါင်ျား ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည)်  
အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ 

ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။

 

သွင််းက န်မျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်း ရရှ န  င် မှုအကမခအကန 
Covid 19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင ် ပ ာက်သည်ြ ာျား  ှ န ိုင် န်  မပည်ပြှ ပစစည်ျားတင်ပ ိုို့ ာတွင် 
အခက်အခ မ စ်မခင်ျားသည် အကကီျားြာျားဆံိုျားအဟနို့်အတာျားမ စလ်ာခ  သည်။ မပည်တွင်ျားတွင် သွင်ျားကိုန်ကိုန် ကြ်ျား 
  ှ န ိုင်ြှုက ဆင်ျားလာမခင်ျားသည်လည်ျား အဓ ကက ပသာ အမခာျားအတာျားအဆီျားမ စလ်ာခ  သည် (ပံို ၆၀)။ 
အခ   ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် စာျားသံိုျားသူြ ာျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားသ ိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား က ဆင်ျားမခင်ျားနှင ် 
အတူ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားတင်သွင် ျားမခင်ျားအခက်အခ က ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   က သည်။ ထ ိုို့အမပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ပသာ  
ကိုြပဏီြ ာျား၏  ၆၆% သည ်ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆ ိုင် ာအခက်အခ ြ ာျားနှင ် လွန်ခ  ပသာ ၂ လြှစ၍ တသြတ်တည်ျား 
 င်ဆ ိုင်ခ   သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ   ကသည်။   
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ပံို (၆၀) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင ်ပ ာကသ်ည်ြ ာျား  ှ န ိုငြ်ှုအပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာက်မှု

 

မှတ်ချက ် ။ ။ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား Coronavirus ပ ကာင  ် သင ်လိုပ်ငန်ျား၏သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင ်ပ ာကသ်ည်ြ ာျား  ှ န ိုင်ြှု 
အပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာကြ်ှျူ  ှ ပါသလာျား” ဟိုပြျားမြန်ျားခ  သည်။ (သကဆ် ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ ်န ် -% သည ် စိုစိုပပါင်ျား 
 ှယ်ယာြ ာျားက ိုက ိုယ်စာျားမပ သည်)  
အရင််းမမစ ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။  ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။ 

 

COVID-19သ ည ်ဆန ်စပါ ်းလ  ပ်ငန််းမျာ ်း အကပေါ်မည်သ  ို့ အကျ  ျု်းသ က်ကရာက်မှု ရှ ပါသ လ ။  

Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ဆန်စပါျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှအြ ာျားစို(၅၂%) သည ် ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား၀န်ပဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ျားြ ာျား 
ပလ ာ က သွာျားသည်(ပံို၆၁)။ ထ ိုို့အမပင်   ာျားနာြှု/ကပလျားပစာင ်ပ ှာက် ြှျူပ ကာင ် ၀န်ထြ်ျားြ ာျားပ က်ကွက်ြှျူ၊ 
 င်ျားနှီျားမြ ပ်နှံြှု ပလ ာ က မခင်ျားနှင ် အပမခခံအပဆာက်အဦျား မပဿနာြ ာျားက ိုလည်ျား  ပတွွဲ့ ှ  သည်။  

  

ပံ  (၆ ၁) COVID-19 ကကကာင ် စ်ီးပွာ်းကရ ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအကပေါ် ထ ခ  က်ခ  မှုမျာ်း 
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မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏စျီားပာွျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို 
ပအာကပ်ါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာကသ်လာျား' ဟိုပြျားခ  သည ် (ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည ် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ 
 ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည်)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလကြ် ာျား။  

ဆန ်စပါ်းက မပ ဏီမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရသည ် လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််းဆ  င်ရာမပ ဿနာ မျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှုပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား 
 ကနို့် ကာြှုြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၃၃%) အြ ာျားဆံိုျားပ ာမ်ပသည ်က စစြ ာျားမ စသ်ည်။ ပနာက်ဆက်တွ ထပ်တ ိုျား 
သနို့် ှင်ျားပ ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၂ %) နှင  ် ပနာက်ဆက်တွ  
ထပ်တ ိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား / လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၁ %) သည်ကိုြပဏီ၏ 
အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျားပ ာမ်ပသည ်အမခာျားက စစြ ာျားမ စ ်ကသည်။ ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျား သည် 
သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားစြီံြှုဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျားက ို၁၉% နှင  ်  ပ ိုို့ကိုန်/ သွင်ျားကိုန်လိုပ်ထံိုျား လိုပ်နည်ျားြ ာျား 
ပမပာင်ျားလ မခင်ျားနှင ် ပတ်သက်၍ ယံို ကည်စ တ်ခ  ပသာအခ က်အလက်ြ ှ မခင်ျားြ ာျားက ိုလည်ျား ၆% ြ ှပ ာမ်ပခ  သည်။  

ဆန ်စပါ်းက မပ ဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းက သာန ည််းလမ််းမျာ်း 

ဤကဏ္ဍတွင် စစ်တြ်ျားပမ  ကာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျား အာျားလံိုျားနီျားပါျားသည် COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားက ိုပမ  ှင်ျား န် 
ြည်သည ်နည်ျားဗ ျူဟာက ိုြှ ြက င ်သံိုျားခ   ကပါ။ ပြျွားစာျားသူြ ာျားထ တွင် အသံိုျားအြ ာျားဆံိုျားပမ  ှင်ျားနည်ျားြှာ 
အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား၊ ပစ ျားကွက် ှာပ ွမခင်ျားက ိုတ ိုျားမြြှင ်မခင်ျားနှင ် အလိုပ်အက ိုင်ပခတတပလျှာ ခ မခင်ျားတ ိုို့မ စ်သည်။ 
ပယဘိုယ အာျားမ င ် အြ ာျားစိုသည် အ ြ်ြှအလိုပလ်ိုပ်မခင်ျား၊ အခ  ျူွဲ့သည် အပ ာင်ျားမြင ်တင်ပ ျား (ပစ ျားကွက် 
 ှာပ ပွ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား)နှင  ် ယာယီအလိုပ်အက ိုင်ပလျှာ ခ မခင်ျားတ ိုို့က ို မပ လိုပ် ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် 
စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည်အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျား အခွင ်အလြ်ျားသစ် ြ ာျားက ို 
ြပတွွဲ့ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။  

 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည  ်ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘ပငပွ ျားပ ကျားပ ျား 
ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား အစအီစဥ ြ ာျားက ို အြ ာျားဆံိုျား ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည်။ အခွန်ကင်ျားလွတ်ြှု/ ယာယီအခွန် 
ပလ ာ ခ ြှုက ိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည်။ ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား ပလ ာ မခင်ျား/အခွန်ပကာက်ခံြှု  ပ်ဆ ိုင်ျားပပျားမခင်ျားတ ိုို့က ိုလည်ျား 
တတ ယအြ ာျားဆံိုျား ပ ွျားခ ယ်ခ   ကသည် (ပံို ၆၂)။  

စစ်တြ်ျားအ  ဆန်စပါျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၈၇% သည ် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် အပသျားစာျားနှင ် 
အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက် သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျားနှင ် 
ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် ပ  စ်ဘွတ်ခ် စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလကြ ာျား  ှ မပီျား အခ   ွဲ့ြှာ အစ ိုျား  
website နှင  ်၀န်ကကီျားဌာနြ ာျားြှတစ်ဆင ်   ှ  ကသည်။ 
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ပံ  (၆ ၂) COVID-19 ကကကာင မ် စက်ပေါ်လာသည  ် အကကပ်အတည််းက   ကမ ရငှ််းရန် အစ  ်းရ၏ လ ပ်ကဆာင်ချက်မ ျာ်း 

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို 
ပြျားမြန်ျား ခ  သည။် 
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အစ ိုျား ြှ ြ ြ ၏လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍဆ ိုင် ာပထာက်ပံ ြှုြ ာျား ပ ိုြ  ပဆာင် ွက်ပပျား န်’ အာျား 
အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ အဓ ကပစြ်ှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင ် ပပေါ်ထွက်လာြည ် 
အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားနှင ် ပတ်သက်သည ် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န်နှင ် 
တတ ယအပနမ င ် အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားမပပွ ြ ာျားနှင ် သက်ဆ ိုင်သည ် သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား 
က ို ပံ ပ ိုျားပပျား န်တ ိုို့ မ စ် ကသည်။ ပံို (၆၃) သည်အြ   ျားြ   ျားပသာ ပထာက်ခံြှုြ ာျား  ှ ပသာ ြှတ်ြ ာျားက ိုမပသည်။ 

ပံ  (၆ ၃) ကဏ္ဍဆ  င်ရာ လ ပ်ငန််းအ သင််းအ ွ ွဲ့ မျာ်းမှ ကထာက်ပံ မှုမျာ်း 
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မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငနျ်ားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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၉. ပ အြ   ျားြ   ျားနှင ်ဆီထွက်သီျားနှံလိုပင်န်ျားကဏ္ဍ 
ပ အြ   ျားြ   ျားနှင ်ဆီထွက်သီျားနှံလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၂၁) ခို သည် 
ဤစစ်တြ်ျားအာျား ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစတ်ြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျား ကိုြပဏီြ ာျားတွင် အပသျားစာျား 
၅၂%၊ အကကီျားစာျား ၁၄%၊ အလတ်စာျားကိုြပဏီ ၂၉%  ှ မပီျား ၅% ြှာ အငယ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စမ်ပီျား ၀န်ထြ်ျား 
၅ဉီျားြျှသာ  ှ  ကသည်။ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ ကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် ပါဝင် ကမပီျား၊ ၄၈% သည် 
တင်ပ ိုို့သီျားသနို့် ကိုြပဏီြ ာျား မ စ်မပီျား၊ ၃၃% သည ် တင်သွင်ျား နှင  ် တင်ပ ိုို့သည ် ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် 
၁၉%သည် န ိုငင်ံအတွင်ျား၌သာ ပ ာင်ျား၀ယ် ကသည်။   
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် အစ ိုျား ထံြှတ်ပံိုတငထ်ာျားပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် ကသည်။ ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ 
အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၃၃%သည် အြ   ျားသြီျားြ ာျားမ စ် ကမပီျား အသက်၃၅နှစ်အထက် လူကကီျားြ ာျား 
မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီ၏ ၄၃%သည ် ၎င်ျားတ ိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာမ်ပမခင်ျား 
ြ ှ ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စို
စိုပပါင်ျားက ပ် ၆၀,၀၀၁ ြ ှ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင  ်အထက်မ စ်သည်။ 
 

ပ အမျ  ျု်းမ ျ  ျု်း န ှင ် ဆီထွက်သီ်းနှံ ကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု်းသ က်က ရာက်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် ပ အြ   ျားြ   ျားနှင  ် ဆီထွက်သီျားနှံကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု အနည်ျားငယ် ြ ှအမပင်ျားအထန်အထ  
 ှ သည်။ အခ  ပ်အာျားမ င ် ပ နှင ်ဆီထွက်သီျားနှံလိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ ှ  လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၅၇% သည ်အနည်ျားငယ ် ထ ခ ိုက်ြှု၊ 
၃၃% ြှာ အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ မပီျား ၁၀% ြှာ အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အငယ်စာျား
နှင ် အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားသည် အနည်ျားငယသ်ာထ ခ ိုက်ခံ မပီျား၊ အပသျားစာျား ကိုြပဏီြ ာျားြာှ အြ ာျားအာျား 
မ င ် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှုက ိုခံခ   သည်(ပံို ၆၄)။ ထ ိုို့အမပင် မပည်ပသ ိုို့ တင်သွင်ျားတင်ပ ိုို့ ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် 
မပည်ပသ ိုို့ သီျားသနို့်တင်ပ ိုို့ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားနှင ် မပည်တွင်ျားပစ ျားကွက်တွင်သာ ပ ာင်ျားခ ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပ ို၍ 
ထ ခ ိုက်ြှုမ စ်ပပေါ်ခ  သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ကည ်လျှင်  
အြ   ျားသြီျားြ ာျားနှင ် လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 

ပံို (၆၄) COVID-19 ပ ကာင  ်ပ နငှ ဆ်ီထွက်သီျားနံှ စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင  ် သင်၏ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားအာျား ြည်သ ိုို့ 
အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
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အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏တွကခ် က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 

ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၂၄% သည ် ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို 
ြသ ပသျားပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ် ၅၃% သည ် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ိုအထ  က ဆင်ျား 
လ ြ ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျားသည် (ပံို ၆၅) ။ ၎င်ျားတ ိုို့အနက် အြ ာျားစိုသည် ၁၀-၂၀%ထ  က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို 
ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည်။သ ိုို့ပသာ် ၂၅%ပသာ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည် လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန 
တ ိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင ်ထာျား ကမပီျား ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှာ အပသျားစာျား နှင  ်အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားမ စ ်ကသည်။ 
 

ပံို (၆၅) လာြည ် ၃ လတွင် ပ နငှ ဆ်ီထွက်သီျားနံှကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံန ိုင်ြှုနှင ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာျား  

 

 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား'ပနာကလ်ာြည  ်
၃လတာကာလအတွငျ်ား သင၏် ပအာ်ဒါအပမခအပန 
ြည်သ ိုို့ ှ ြညန်ညျ်ား' ဟို ပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ်အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွင်ျား ပကာကယ်ပူသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 

 
ပံို (၆၆) ထ ပ်တနျ်ားန ိုငင်ံမခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ  န်ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည ် ကာခ  န် 

 
 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ယခိုလက် ှ တွင် 
သင ်လိုပ်ငန်ျား၏ အဓ ကက ပသာ န ိုငင်မံခာျား ပ ျားကွက ်
၅ခိုတွင် ဝယလ် ိုအာျားက ဆငျ်ားြှု နှင  ်င်ဆ ိုင်ပန  
ပါသလာျား’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာ
ပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ်အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ၂၆ ကအ်တွင်ျား ပကာကယ်ပူသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။  

 
ဝယ်ယူသူ၏ အမပျု အမူမျာ်း 

လာြည ်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာဒ်ါအပမခအပနသည် ‘တ ိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာ မခင်ျား၊ 
  က်သ ြ်ျားမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတ ိုင်ျား ထ န်ျားသ ြျ်ားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား  ှ ြ ှ ဟို ပြျားမြန်ျားလ ိုကပ်သာအခါ၊ 
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အြ ာျားစို၏အပမ ြှာ ပမပာင်ျားလ ြှုြ ှ  ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျားထ န်ျားသ ြ်ျားထာျားမခင်ျား (၆၇%) ပအာဒ်ါပလျှာ ခ မခင်ျား 
(၂၉%) နှင  ် ပအာဒ်ါြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်မခင်ျား (၅%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားသာ ပအာ်ဒါြ ာျား 
တ ိုျားမြြှင ်န ိုင်ြည်ဟို ပမ  ကာျားခ  သည်။ ပ ိုို့ကိုန်ကဏ္ဍ ှ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုြှာ အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား စာျားနပ်  ကခာ 
လ ိုအပ်ြှုပ ကာင ် ပအာဒ်ါလက်ခံြှုြှာ ပမပာင်ျားလ ြှုြ ှ  ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျားသာ မ စ်ြည်ဟိုခနို့်ြှန်ျားထာျား က 
သည်။  
စစ်တြ်ျားအ  ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျား၏ ၅၃%သည ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူခ  န်တွင် သူတ ိုို့၏ ထ ပ်တန်ျား န ိုင်ငံမခာျား 
ပ ာကသ်ည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားက ို ပလျှာ ခ  န် င်ဆ ိုင်ပန ပ ကာင်ျား မပသခ  သည်။ ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူအာျားလံိုျား၏ 
၂၉%က ဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ ြှုက ို ၂-၃ လအထ  ကာြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားပသာ်လည်ျား ၆% သည ် ၆-၁၂ 
လအထ  ကာြည်ဟိုခနို့်ြှန်ျားထာျား  ကသည် (ပံို ၆၆) ။ 
ထ ိုို့အမပင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ  ပ နှင ်ဆီထွက်သီျားနှံလိုပ်ငန်ျား၏ ၉၀%သည ် သူတ ိုို့၏ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို 
အမြ တြ်ျား ပ်တနို့် န် ြ ည် ွယ်ခ  ပါ။ ၁၀%ကသာ လာြည ်လြ ာျား၌ အမြ တြ်ျား ပ်တနို့် န် မ စ်န ိုင်ပခ  ှ ပ ကာင်ျား 
ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခ  သည်။ 
 

က န်ကကမ််းမျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှုအကမခအကန 
အဆ ိုပါ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်  ကိုန်ပစစည်ျားတင်ပ ိုို့မခင်ျားသည် အဓ ကက ပသာ အတာျားအဆီျား 
မ စ်လာခ  မပီျား၊ မပည်တွင်ျားတွင် ကိုန် ကြ်ျားြ ာျား ယူ ာတွင် အခက်အခ  ှ မခင်ျား တ ိုို့သည် အမခာျားပသာ 
အတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် မပည်တွင်ျားစာျားသံိုျားသူနှင ် လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျား ပ ာင်ျားခ  ာတွင် 
ပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားနှင ် မပည်ပြှ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားက ို တင်သွင်ျား ယူြှုခက်ခ မခင်ျားနှင ် မပည်တွင်ျား 
ပ ာင်ျားအာျားြ ာျား မြင ်တက်လာမခင်ျား တ ိုို့နှင ်လည်ျား  င်ဆ ိုင်ပန သည် (ပံို ၆၇)။   

ပံို (၆၇) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယယူ် န်နငှ ် / သ ိုို့ြဟိုတ်ထွကက်ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည် သင်၏လိုပ်ငန်ျားအတွက်ကိုန် ကြ်ျားဝယ်ယူမခင်ျားနငှ ် သ ိုို့ြဟိုတ် 
ထိုတ်ကိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ န ိုင်မခင်ျား အပပေါ်အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' က ို ပမ ဆ ိုသူြ ာျားက ို ပြျားမြန်ျားခ  သည ် (ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည် 
စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယ်စာျားမပ သည)်။ 

အရင််းမမ စ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြ ှ ၂၆  က်အတွင်ျား 
ပကာက်ယူပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား။  
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COVID-19 သ ည ်ပ အမျ  ျု ်းမျ  ျု်း န ှင ်ဆီထွက်သီ်းန ှံလ ပ်ငန််းမျာ ်း အကပေါ် မည် သ  ို့ အကျ  ျု်းသ က်ကရာ က်မှု ရှ ပါသလ ။  

Covid-19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင  ် ပ နှင ်ဆီထွက်သီျားနှံ 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သ ိုို့သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ 
အြ ာျားစို (၂၆%) သည ် အပမခခံ အပဆာက်အအံို 
မပသနာအသစ် ြ ာျားနှင ် င်ဆ ိုင်ခ   မပီျား (ပံို ၆၈) 
၊ယာယီပ တ်သ ြ်ျားမခင်ျား၊ လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား 
ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာ က မခင်ျားနှင ်လည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ    
သည်။  

 

ပံို (၆၈) COVID-19 ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် 
ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား '(COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည် 
သင်၏ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို ပအာက်ပါ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င ် 
သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခ  သည ် (ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည် 
စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယ်စာျားမပ သည)်  
အရင််းမမ စ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် 
အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ 
၂၆ က်အတွင်ျား ပကာက်ယူပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား 

 

 

ပ အမျ  ျု်းမ ျ  ျု်း န ှင ် ဆီထွက်သီ်းနှံ က မပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရ သည ်လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််းဆ  င် ရာမပဿန ာမျ ာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ပ နှင ်ဆီထွက်သီျားနှံ ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် 
မ စ်ပပေါ်လာပသာအခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ အြ ာျားစို င်ဆ ိုင်ခ   ပသာ အခက်အခ ြ ာျားြှာ 
နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှုပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၄၁%) နှင ် 
ကိုန်ပစစည်ျားသယ်ယပူ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျား (၂၅%) တ ိုို့မ စ် ကသည်။ ပ ိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ် ာျားသည် 
ပမပာင်ျားလ သွာျားပသာ ပ ိုို့ကိုန်/ သွင်ျားကိုန်ဆ ိုင် ာ စည်ျားြ ဉ်;ြ ာျားနှင်  ပတ်သက်၍ ခ ိုင်ခနို့ပ်သာ သတင်ျား 
အခ က်အလက်ြ ှ မခင်ျား၊ အပကာက်ခွန်ဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု ပလ ာ က လာမခင်ျား၊ က န်ျားြာပ ျားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်ပသာ/ ြသက်ဆ ိုင်ပသာစည်ျားြ ဉ်ြ ာျား တ ိုျားြ ာျားလာမခင်ျားနှင  ် အပကာက်ခွန်ဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု 
ပလ ာ က လာမခင်ျားတ ိုို့နှင ်  ငဆ် ိုင်ခ   ပ ကာင်ျား ပမပာဆ ိုခ  သည်။  

 ပ အမျ  ျု ်းမျ  ျု်း န ှင ် ဆီထွက်သီ်းနှံ က မပဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းကသ ာန ည််းလ မ််းမျာ ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ်  ပ နှင ်ဆီထွက်သီျားနှံကိုြပဏီြ ာျား၏ ၂၂%သည် အလိုပ်အက ိုင် 
အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို ယာယီပလျှာ ခ မပီျား ၂၂% သည ် အ ြ်ြှ အလိုပ်လိုပ်မခင်ျားနှင ် အင်တာနက်လ ိုင်ျားပပေါ်ြှ 
ပ ာင်ျားခ မခင်ျား(၁၆%)ြ ာျားမပ လိုပ် ကသည်။ တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် စစတ်ြ်ျားပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် 
အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျားအခွင ်အလြ်ျားအသစြ် ာျားက ို ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် 
နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုက ို တ ိုျားမြြှင ် န် စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစ်ခ   ွဲ့က အွန်လ ိုင်ျားြတှစဆ်င ် ပ ာင်ျားခ ြှု၊ 
ပစ ျားကွက်အသစ်ခ  ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ိုတ ိုျားမြြှင ်ခ  သည်။ 
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အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင် ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 
'ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ အစအီစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ- ယာယီအလိုပ်လက်ြ  ဆ ိုင် ာ အပမခခံလ ိုအပ်ခ က် 
အတွက်ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား)' သည် စစတ်ြ်ျား ပကာက်ယူသည ် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် 
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စမ်ပီျား အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျားနှင ် က ိုယ်ပ ိုင်လိုပင်န်ျား 
လိုပ်က ိုင်သူြ ာျားအာျား ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား တ ိုို့က ိုလည်ျား ပ  ျားခ ယ်ခ   ကသည် (ပံို ၆၉)။  

စစ်တြ်ျားအ  ပ နှင ်ဆီထွက်သီျားနှံ ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၂၀%သည ် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် 
အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက် 
သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား နှင  ် ပထာက်ပံ ပ ကျား ြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
အလွန်ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  မပီျား ၅% သာ အလွန်လွယ်ကူပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် ၇၆%ြှာ 
ပံိုြှန်ဟိုပမ  ကာျားခ  သည်။ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစ ိုျား  ၀က်ဘ်ဆ ိုက်နှင ် လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ (UMFCCI) သ ိုို့ြဟိုတ် 
ပ  စဘ်ွတ်ခ် စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား  ှ မပီျား အြ ာျားစိုြှာ ရိုပ်မြင်သံ ကာျားလ ိုင်ျားြ ာျားြှ 
တစ်ဆင ်  ှ သည်။ 

ပံို (၆၉) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို 
ပမ  ှင်ျား န ်အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား   

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု 
အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို 
ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ‘ဟို ပြျားမြန်ျား ခ  သည ် (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% 
သည ် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို 
က ိုယစ်ာျားမပ သည်)။ 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တကွ်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ပြလ 
၉ ကြ် ှ ၂၆ ကအ်တွငျ်ား 
ပကာက်ယူထာျားပသာအခ က်အလက်ြ ာ။ 

 

 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအပပေါ် COVID ၏ အက   ျားသက်ပ ာက်ြှုြ ာျားက ို သ  ှ စံိုစြ်ျားန ိုင် န် 
webinars ြ ာျားနှင ် ပဆာင် ွက်ပပျားမခင်ျား’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ 
‘အဓ ကပစြ်ှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင ် ပပေါ်ထွက်လာြည ်အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားနှင ် ပတ်သက်သည ် သတင်ျားအခ က်အလက် 
နှင ် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န်’ မ စသ်ည်။ ပံို (၇၀) သည ် အြ   ျားြ   ျားပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား၏   ှ ပသာ 
 ြှတ်ြ ာျားက ို မပသထာျားသည်။ 
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ပံို (၇၀) ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျားနငှ ် မပီျားဆံိုျားသည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငန်ျားနှင  ် သကဆ် ိုင်သည ် 
လိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။  
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၁၀. ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှုကဏ္ဍ 
ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှလိုပ်ငန်ျား (၂၀) ခို သည် 
ဤစစ်တြ်ျားအာျား ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစတ်ြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားတွင် အပသျားစာျား (၂၅%)၊ 
အလတ်စာျား (၄၅%) နှင  ် အကကီျားစာျား (၂၅%) အ ွယ်အစာျား ှ ကိုြပဏီြ ာျားနှင ် ၅% ြှာ အလိုပ်သြာျားငါျားဦျား 
ထက်နည်ျားပသာ အငယ်စာျား စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စသ်ည်။ ၎င်ျားတ ိုို့အနက်အြ ာျားစိုသည် အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ 
ကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် ပါဝင် ကမပီျား ၁၀% သည် တင်ပ ိုို့သည  ်ကိုြပဏီ မ စ်မပီျား၊ ၅% သည် တင်သွင်ျားသည ် ကိုြပဏ ီမ စ်မပီျား 
၈၅% သည် တင်သွင်ျားနှင ် တင်ပ ိုို့သည ် ကိုြပဏီြ ာျား မ စ ်ကသည်။ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား သည ်အစ ိုျား ထံ 
ြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် ကသည်။ ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားြှာ အြ   ျားသာျားြ ာျား 
မ စ် ကမပီျား အသက်၃၅နှစ်အထက်လူကကီျားြ ာျားမ စ် ကသည်။  စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည်။၎င်ျားတ ိုို့
၏ တစန်ှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာမ်ပမခင်ျား ြ ှ ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျား ပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ 
 သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၅,၀၀၀,၀၀၁ ြှ ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀  နှင  ်အထက် 
မ စ်သည်။ 
 

ကထာက်ပံ ပ  ို့ က ဆာင ်ကရ်း ဝနက်ဆာင်မှု လ ပ်ငန််းကဏ္ဍအ က ပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု ်းသ က်ကရာ က်မှုမျာ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံို ပြျားမြန်ျားခ  ပသာ 
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ်  အနည်ျားငယ်ြ ှ အမပင်ျားအထန် အထ  
ထ ခ ိုက်ြှု  ှ ခ  သည်။  အခ  ပ်အာျားမ င ် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု လိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ  ှ  လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ 
၄၅% သည ်အနည်ျားငယထ် ခ ိုက်ြှု၊ ၂၅% ြှာ အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ြှု  ှ မပီျား ၃၀% ြှာ အမပင်ျားအထန် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ   
သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အငယ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားသည် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ခံ မပီျား၊ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား 
နှင ် အကကီျားစာျား ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အနည်ျားငယသ်ာထ ခ ိုက်ြှုက ိုခံခ   သည် (ပံို ၇၁) ။ ထ ိုို့အမပင် မပည်ပသ ိုို့ 
တင်သွင်ျားတင်ပ ိုို့ ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် မပည်ပသ ိုို့ သီျားသနို့်တင်ပ ိုို့၊ တင်သွင်ျား ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပ ို၍ 
ထ ခ ိုက်ြှု နည်ျားပါျားသည်က ို ပတွွဲ့ ှ  သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို 
 ကည ်လျှင်  အြ   ျားသြီျားြ ာျားနှင ် လူငယ်ြ ာျား ဦျား ပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်ပ ိုြ ိုထ ခ ိုကြ်ှု ှ ပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 
ပံို (၇၁)  COVID-19 ပ ကာင  ်သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု စျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင  ်သင်၏စီျားပွာျား ပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား ြည်သ ိုို့ 
အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 
စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၃၀% သည ်ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို ြသ ပသျား 
ပသာ်လည်ျား၊ ပနာက်ထပ် ၄၅% သည် ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစ်ခို အထ က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို 
ပြျှာ်လင ်ထာျားသည် (ပံို ၇၂)။  ၎င်ျားတ ိုို့အနက် အြ ာျားစိုသည် ၁၀%ထက် က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည်။ 
သ ိုို့ပသာ် ၂၅%ပသာ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည် လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန တ ိုျားလာြည်ဟို ပြျှာ်လင ် 
ထာျား ကမပီျား ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှာ အပသျားစာျား နှင  ်အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားမ စ ်ကသည်။ 
ပံို (၇၂) လာြည ် ၃ လတွင် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံန ိုင်ြှုနှင ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာျား  

 

 
 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား'ပနာကလ်ာြည  ်
၃လတာကာလအတွငျ်ား သင၏် ပအာ်ဒါအပမခအပန 
ြည်သ ိုို့  ှ ြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19   Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏တွကခ် က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉ ကြ် ှ ၂၆ ကအ်တွင်ျား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 

 

 

ပံို (၇၃) ထ ပ်တနျ်ားန ိုင်ငမံခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ  န်ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည ် ကာခ  န် 

 
 
 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ယခိုလက် ှ တွင် 
သင ်လိုပ်ငန်ျား၏ အဓက က ပသာ န ိုငင်မံခာျား ပ ျားကွက ်
၅ခိုတွင် ဝယလ် ိုအာျားက ဆငျ်ားြှုနှင ်  င်ဆ ိုငပ်န  
ပါသလာျား။ အကယ်၍  ှ ခ  လျှင ် အခ  န်ဘယပ်လာက်ထ  
 ပဆ် ိုင်ျားပနြည်ဟို ထငပ်ါသလ ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။  

 
ပ  ို့က န်တင်ပ  ို့သူမျာ်း၏ ဝယ်လ  အာ်းကျဆ င််းမှု  

လာြည ်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာဒ်ါအပမခအပနသည် ‘တ ိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာ မခင်ျား၊ 
  က်သ ြ်ျားမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတ ိုင်ျား ထ န်ျားသ ြျ်ားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား  ှ ြ ှ ဟို ပြျားမြန်ျားလ ိုကပ်သာအခါ၊ 
အြ ာျားစို၏အပမ ြှာ ပအာ်ဒါပလျှာ ခ မခင်ျား (၄၃%) နှင  ် ပမပာင်ျားလ ြှုြ ှ  ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျား 
ထ န်ျားသ ြျ်ားထာျားမခင်ျား (၃၅%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ ပ ိုို့ကိုန်ကဏ္ဍ ှ  ကိုြပဏီအြ ာျားစိုြှာ  အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား 
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နယ်စပ ် လှုပ်သွာျားလာလိုပ် ှာျားြှု ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားပ ကာင  ် ပအာ်ဒါပလျှာ ခ မခင်ျားနှင ်   က်သ ြ်ျားမခင်ျား ြ ာျားနှင ် 
ကကံ ပတွွဲ့ သည်။  
စစ်တြ်ျားအ  ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျား၏ ၆၈%သည ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူခ  န်တွင် သူတ ိုို့၏ ထ ပ်တန်ျား 
န ိုင်ငံမခာျားပ ာက်သည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားက ိုပလျှာ ခ  န် င်ဆ ိုငပ်န ပ ကာင်ျားမပသခ  သည်။ ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူ 
ထက်ဝက်နီျားပါျားသည် ဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ ြှုက ို ၂-၃ လအထ  ကာြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားပသာ်လည်ျား ၅% သည် 
၁နှစ်အထက်  ကာြည်ဟိုခနို့်ြှန်ျားထာျား  ကသည် (ပံို ၇၃) ။ 
 
စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ်  

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ  သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ 
စျီားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှ ခ  ပါ။ ပံို (၇၄) အ  စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉၀% 
သည် ၎င်ျားတ ိုို့၏စီျားပာွျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြျ်ားလ ြ ်ြည်ဟို ြပြျှာလ်င ်ပ ကာင်ျား၊ ၁၀% ကြူ လာြည ်လြ ာျား၌ 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န်မ စ်န ိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခ  သည်။ စစ်တြ်ျားအ  အပသျားစာျားနှင်  ပ ိုို့ကိုန် 
အဓ ကကိုြပဏီြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုပ တ်သ ြျ်ားန ိုင် ွယ် ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။  

 

 
ပံို (၇၄) သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န ိုငြ်ည ် အနတ ာယ် 

 

 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား  ’COVID-19ပ ကာင  ်
သင ်ကိုြပဏ ီ လံိုျားဝပ တသ် ြ်ျားသွာျားန ိုငြ်ည်ဟို ထငပ်ါ 
သလာျား? အကယ်၍ ထငခ်  လျှင ် ဘယ်အခ  န်ထ  
လံိုျားဝပ တသ် ြ်ျား ြည်ဟို 
ထငပ်ါသလ ’ ဟို ပြျားမြနျ်ားခ  သည။်(အပမ တစ်ခိုတည်ျား
သာပ ျွားခ ယ်ခွင ပ်ပျားထာျားသည်။)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Surveyအပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွင်ျားပကာကယ်ပူသာအ
ခ က်အလက်ြ ာျား။ 

သွင််းက န် မျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှုအကမခအကန 
အဆ ိုပါ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်  မပည်ပြှ ကိုန်ပစစည်ျားတင်သွင်ျား ာတွင် အခက်အခ  ှ မခင်ျားသည် 
အဓ ကက ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခ  မပီျား၊ ကိုန်ပစစည်ျား တင်ပ ိုို့ န် ခက်ခ မခင်ျားသည် အမခာျားပသာ အတာျားအဆီျားြ ာျား 
မ စ်လာခ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် မပည်တွင်ျားစာျားသံိုျားသူနှင ် လိုပ်ငန်ျား ြ ာျားက ိုပ ာင်ျားခ  ာတွင် ပ ာင်ျားအာျား က ဆင်ျား 
လာမခင်ျားနှင ် မပည်တွင်ျားတွင် ကိုန် ကြ်ျားြ ာျား  ယူ န်ခက်ခ မခင်ျားနှင ်လည်ျား  င်ဆ ိုင်ပန သည် (ပံို ၇၅)။ 
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ပံို (၇၅) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယယူ် န်နငှ ် / သ ိုို့ြဟိုတ်ထွကက်ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏လိုပင်န်ျားအတကွ်ကိုန ်ကြျ်ားဝယ်ယူမခငျ်ားနှင  ် သ ိုို့ြဟိုတ ်
ထိုတက်ိုန်ြ ာျားပ ာငျ်ားခ န ိုင်မခင်ျား အပပေါ်အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' က ို ပမ ဆ ိုသူြ ာျားက ို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည ် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည)်    
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။  

 

COVID-19 သ ည ်သယ်ယူပ  ို့ ကဆာင်ကရ်း ဝန ်ကဆာင ်မှု လ ပ်ငန််းမျာ ်း အက ပေါ် မည်သ  ို့ အကျ  ျု်းသက် ကရာ က်မှု ရှ ပါသလ ။  

COVID-19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှု လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ 
သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစို (၂၇%) သည် 
လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလျှာ က မခင်ျား နှင ် င်ဆ ိုင်ခ   မပီျား (ပံို ၇၆)  ၊ယာယီပ တ်သ ြ်ျားမခင်ျား၊ အပမခခံ 
အပဆာက်အအံို မပသနာအသစ် ြ ာျားနှင ်လည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ ဤတံိုို့မပန်ြှုြ ာျားသည် coronavirus ပ ံွဲ့နှံို့ြှုက ို 
တာျားဆီျား န်အတွက် ထ ိုအခ  န်က မြန်ြာအာဏာပ ိုင်ြ ာျားြှ သတ်ြှတ် အကွာအပဝျားတွင် ပနမခင်ျားနှင ် 
ပလာ ခ်ပဒါင်ျား(lockdown) အြ နို့်က ို ထင်ဟပ်ပစသည်။ 

ပံို (၇၆) COVID-19 ပ ကာင  ် သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု 
စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား 

 

 
 
မှတ်ချက။် ။ ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား '(COVID-19) 
ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို ပအာကပ်ါ 
နည်ျားလြျ်ားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခ   သည ်
(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ 
 ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည်)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏တွကခ် က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ 
၉ ကြ်ှ၂၆  ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။  
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ကထာက်ပံ ပ  ို့ က ဆာင ်ကရ်း ဝနက်ဆာင်မှု က မပ ဏီမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရသည ် လ ပ်ထံ ်းလ ပ်န ည််းဆ  င်ရာမပ ဿနာ မျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုင် ာ 
အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာအခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ အြ ာျားစို င်ဆ ိုင်ခ   ပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားြှာ ကိုန်ပစစည်ျားသယယ်ူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၃၄%) နှင ် 
နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား / ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှုပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား (၃၂%) နှင  ်အပကာက်ခွန်ဆ ိုင် ာ 
လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု ပလ ာ က လာမခင်ျား (၁၈%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ တမခာျားအတာျားအဆီျားြ ာျားြှာ ပမပာင်ျားလ သွာျားပသာ 
ပ ိုို့ကိုန် / သွင်ျားကိုန် ဆ ိုင် ာ စည်ျားြ ဥျားြ ာျားနှင်ျား ပတ်သက်၍ ခ ိုင်ခနို့်ပသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ှ မခင်ျား (၈%)၊ 
တံဆ ပ်ကပ်မခင်ျား နှင  ် ထိုပ်ပ ိုျားြှုဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားဝန်ပဆာင်ြှု  ှ န ိုင်ြှု ပလ ာ က လာမခင်ျား (၄%) နှင  ် က န်ျားြာပ ျားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်ပသာ စည်ျားြ ဥျားြ ာျား တ ိုျားြ ာလာာြခင်ျား (၂%) တ ိုို့နှင ်  င်ဆ ိုင်ခ   ပ ကာင်ျား ပမပာဆ ိုခ  သည်။  

 

 ကထာ က်ပံ ပ  ို့က ဆာင ်ကရ်း ဝနက်ဆာင်မှု က မပ ဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းက သာန ည််းလမ််းမျာ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် ပထာက်ပံ ပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၆၅%သည် 
အ ြ်ြှ အလိုပ်လိုပ် ကမပီျား၊ ၅၅% သည ် အလိုပ်အက ိုင်အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို ယာယီပလျှာ ခ  ကသည်။ 
အပသျားစာျား ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျား အသံိုျားအြ ာျားဆံိုျား ပမ  ှင်ျားနည်ျားြှာ အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား၊ အလိုပ်အက ိုင် 
အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို ယာယီပလျှာ ခ မခင်ျားနှင ် အင်တာနက်ြှပ ာင်ျားဝယ်မခင်ျားတ ိုို့မ စ ်ကသည်။ ဤနည်ျားဗ ျူဟာြ ာျား 
အမပင် အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားတွင် အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျားထိုတ်ပယမ်ခင်ျားနှင ် ကိုန်ပစစည်ျား ပပျားသွင်ျားသူ 
အသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစစ်တင် ှာပ ွမခင်ျား တ ိုို့က ို မပ လိုပ် ကသည်။ 

တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျား 
အခွင ်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားက ို ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုက ို တ ိုျားမြြှင ် န် 
စစီဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစခ်   ွဲ့က အွန်လ ိုင်ျားြှတစ်ဆင ် ပ ာင်ျားခ ြှု၊ ပစ ျားကွက်အသစ်ခ  ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျား 
ြဟာဗ ျူဟာ ပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ိုတ ိုျားမြြှင ်ခ  သည်။ 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင် ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 
'ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ အစအီစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ- ယာယီအလိုပ်လက်ြ  ဆ ိုင် ာ အပမခခံလ ိုအပ်ခ က် အတွက် 
ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား)'သည် စစတ်ြ်ျား ပကာက်ယသူည ် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စမ်ပီျား 
အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား နှင  ် က ိုယ်ပ ိုင် လိုပ်ငန်ျား လိုပ်က ိုင်သူြ ာျားအာျား 
ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား တ ိုို့က ိုလည်ျား ပ  ျားခ ယ်ခ   ကသည် (ပံို ၇၇)။ 

စစ်တြ်ျားအ  သယ်ယူပ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၅၀%သည် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 
နှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက် 
သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျား နှင  ် ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 
အလွန်ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  မပီျား ၅% ြှာ အလွန်လွယ်ကပူ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစ ိုျား  ၀က်ဘ်ဆ ိုက်နှင ် လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ သ ိုို့ြဟိုတ် ပ  စ်ဘွတ်ခ် 
စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျား အခ က်အလက် ြ ာျား  ှ မပီျား အခ   ွဲ့ြှာ သတင်ျားစာြ ာျားြှ တစ်ဆင ်လည်ျား  ှ  ကသည်။ 
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ပံို (၇၇) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို 
ပမ  ှင်ျား န ်အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား   

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု 
အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို 
ပ  ျားခ ယပ်ပျားပါ။ ‘ဟို ပြျားမြနျ်ား ခ  သည။် (ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -
% သည ် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပနြ်ှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို 
က ိုယစ်ာျားမပ သည်)  

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ ပြလ ၉ 
 က်ြှ ၂၆  ကအ်တငွျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘ပခ ျားပငွနှင ် ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက  သ ိုို့ ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင ် 
အစအီစဥ ြ ာျား ပထာက်ပံ ပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ ‘ခ ီျားသွာျားလာပ ျားနှင ် 
ပ  ွဲ့ပမပာင်ျားပ ျားကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားက ို သတင်ျားအခ က်အလက်မ နို့်ပဝပပျား န်’ မ စ်သည်။ ပံို (၇၈) သည် 
အြ   ျားြ   ျားပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား၏   ှ ပသာ  ြှတ်ြ ာျားက ို မပသထာျားသည်။ 

ပံို (၇၈) ကဏ္ဍဆ ိုင ်ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား  

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငနျ်ားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။  
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၁၁. ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငနျ်ားကဏ္ဍ 
ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှလိုပင်န်ျား (၂၃) ခို သည ် ဤစစ်တြ်ျားအာျား 
ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ  စစတ်ြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားတွင် အပသျားစာျား ၄၃%၊ အငယ်စာျား ၃၀%၊ 
အလတ်စာျားကိုြပဏီ ၂၂%  ှ မပီျား ၄% ြှာ အကကီျားစာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ်မပီျား ၀န်ထြ်ျား ၂၅၀ နှင  ် အထက် 
 ှ  ကသည်။ ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၉% သည် အ၀င်/မပည်တွင်ျားနှင ် အထွက်/အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ ၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား 
ပပျားပသာ ကိုြပဏီမ စမ်ပီျား၊ ၄၈%ြှာ အ၀င်ခ ီျားစဉ်က ိုသာလက်ခံ ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် ၄% သည် 
အထွက်/အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ ခ ီျားစဉ်က ိုသာလိုပ်ပဆာင်သည်။1 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် အစ ိုျား ထံြှတ်ပံိုတငထ်ာျားပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။ ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား
 ာထူျားတွင် ထြ်ျားပဆာင်ပနသူအြ ာျားစိုြှာ အြ   ျားသြီျားြ ာျားမ စ ်ကမပီျား အသက် ၃၅နှစ်ပအာက် လူငယ်ြ ာျား 
မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာမ်ပမခင်ျား 
ြ ှ ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စို
စိုပပါင်ျားက ပ် ၆၀,၀၀၁ ြ ှ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀  နှင  ်အထက်မ စ်သည်။ 
 
ခရီ်းသွာ်းလ ပ်င န ််းကဏ္ဍအ ကပေါ် COVID-19 ၏ အကျ  ျု ်းသက်က ရာက်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခ  ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား 
အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှု မ စ်ပပေါ်ခ  သည် (၈၇%)။ ၄%သာ 
အနည်ျားငယ် ထ ခ ိုက်ြှု မ စ်ပပေါ်ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အငယ်စာျားနှင ် အပသျားစာျား ကိုြပဏီြ ာျား 
သာ အနည်ျားငယ ် သ ိုို့ြဟိုတ် အတန်အသင ်သာ ထ ခ ိုက်ခံခ   သည် (ပံို ၇၉)။ ထ ိုို့အမပင် အ၀င်/မပည်တွင်ျား 
ခ ီျားသွာျားသာလက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် အထွက်/အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ ခ ီျားသွာျားဝန်ပဆာင်ြှုပပျားပသာ 
ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပ ို၍ ထ ခ ိုက်ြှုနည်ျားပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ  သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ပသာ 
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို ကည ်လျှင်  အြ   ျားသာျားြ ာျားနှင ်လူကကီျားြ ာျား ဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား 
ပတွွဲ့ ှ ခ  သည်။ 
ပံို (၇၉)  COVID-19 ပ ကာင  ်ခ ီျားသွာျားစျီားပွာျားပ ျား လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင  ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား ြည်သ ိုို့ 
အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  

                                                            
1 ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည ်တငသ်ငွ််းသ ူအစ ်း အ၀င/်ပပညတ်ငွ််းခရ ်းသ ွ်း သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်ဈ ်းကကွ် နငှို့ ်အထကွ/်အပပညပ်ပညဆ် ်ုငရ်  ခရ ်းသ ွ်း 

သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်ဈ ်းကကွ ်က ်ု တငပ် ်ု ို့သအူစ ်း အစ ်းထ ်ု်း၍ဈ  ်ပပထ ်းသည။် 
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အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 
ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှင ်ပတ် သက်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 

စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၁၇% သည ် ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို 
ြသ ပသျားပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ် ၄၃% သည် ၂၀%ထက်ပ ို၍ က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကမပီျား၊ ၃၀%သည် 
၁၀-၂၀%ထ  က ဆင်ျားန ိုင်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည် (ပံို၈၀)။ သ ိုို့ပသာ် ၉%ပသာ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည် 
လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန ၁-၅% တ ိုျားလာန ိုင်ြည်ဟို ပြျှာ်လင ်ထာျား ကသည်။ 
ပံို (၈၀) လာြည ် ၃ လတွင် ခ ီျားသွာျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံန ိုင်ြှုနှင ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာျား  

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား'ပနာကလ်ာြည  ်
၃လတာ ကာလအတွငျ်ား သင်၏ ပအာ်ဒါအပမခအပန 
ြည်သ ိုို့ ှ ြညန်ညျ်ား' ဟို ပြျားမြနျ်ားခ  သည်။ 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Surveyအပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွင်ျားပကာကယ်ပူသာအ
ခ က်အလက်ြ ာျား။

 

ပံို (၈၁) ထ ပ်တနျ်ားန ိုငင်ံမခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ  န်ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည ် ကာခ  န် 

 
 
 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ယခိုလက် ှ တွင် 
သင ်လိုပ်ငန်ျား၏ အဓ ကက ပသာ န ိုငင်မံခာျားပ ျားကွက ်
၅ခိုတွင် ဝယလ် ိုအာျားက ဆငျ်ားြှုနှင ်  င်ဆ ိုငပ်န ပါ 
သလာျား’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွင်ျားပကာကယ်ပူသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 

ဝယ်ယူသူ၏ အမပျု အမူမျာ်း 

လာြည ်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာဒ်ါအပမခအပနသည် ‘တ ိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာ မခင်ျား၊ 
  က်သ ြ်ျားမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတ ိုင်ျား ထ န်ျားသ ြျ်ားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား  ှ ြ ှ ဟို ပြျားမြန်ျားလ ိုကပ်သာအခါ၊ 
အြ ာျားစို၏အပမ ြှာ ပအာဒ်ါပလျှာ ခ မခင်ျား (၅၈%) ပအာ်ဒါ  က်သ ြ်ျားမခင်ျား (၂၁%) နှင  ် ပအာဒ်ါြ ာျားမပန်အြ်ျားမခင်ျား 
(၁၃%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ ဤအခက်အခ ြ ာျားသည် ပလပ ကာင်ျားနှင ်နယ်န ြ တ်ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားနှင ် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်ပနမခင်ျားမ စသ်ည်။ 
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စစ်တြ်ျားအ  အထွက်/အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျားသည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူခ  န်တွင် သူတ ိုို့၏ 
ထ ပ်တန်ျားန ိုင်ငံမခာျားပ ာက်သည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ ြှုနှင ်  င်ဆ ိုင်ပန ပ ကာင်ျားမပသခ  မပီျား ၂၀%က 
ဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ ြှုက ို ၁နှစ်အထက် ကာြည်ဟို ခနို့်ြှနျ်ားထာျား  ကသည် (ပံို ၈၁)။ 
 
စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ်  

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ  ခ ီျားသွာျား ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ စျီားပွာျားပ ျားက ို 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န် အစအီစဦြ ှ ခ  ပါ။ ပံို (၈၂) အ  စစတ်ြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၇၀% သည် 
၎င်ျားတ ိုို့၏စျီားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ြပြျှာလ်င ်ပ ကာင်ျား၊ ၃၀% ကြူ လာြည ်လြ ာျား၌ 
အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျား န်မ စ်န ိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခ  သည်။  
 
ပံို (၈၂) ခ ီျားသွာျား လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား အမပီျားတ ိုငပ် တ်သ ြ်ျား န ိုင်ြည  ်အနတ ာယ် 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ’COVID-19ပ ကာင ် 
သင ်ကိုြပဏ ီ လံိုျားဝပ တသ် ြ်ျားသွာျားန ိုငြ်ည်ဟို ထင်ပါသလာျား? 
အကယ်၍ ထင်ခ  လျှင် ဘယ်အခ  န်ထ  လံိုျားဝပ တ်သ ြျ်ား ြည်ဟို 
ထင်ပါသလ ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျား
ခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 
Impact Survey အပပေါ်အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ၂၆ က် အတွငျ်ား 
ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။   

COVID-19 သ ည ်ခရီ်းသွာ ်းလ  ပ်ငန််းမျာ ်း အကပေါ် မည်သ  ို့ အကျ  ျု်းသ က်ကရာက်မှု ရှ ပါသ လ ။  

Covid-19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ခ ီျားသွာျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သ ိုို့သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား 
ပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစို (၆၃%) သည ် ယာယီပ တ်သ ြ်ျားမခင်ျား ြ ာျားနှင ် င်ဆ ိုင်ခ   မပီျား (ပံို ၈၃)၊ 
တံဆ ပ်ကပ်မခင်ျားနှင ် ထိုပ်ပ ိုျားြှုဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား   ှ န ိုင်ြှု ပလ ာ က လာမခင်ျား၊ လြ်ျားပန်ျား 
ဆက်သွယ်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာ က မခင်ျားနှင ်  င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျား ပလ ာ က လာမခင်ျားနှင ်  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ 

ပံို (၈၃) COVID-19 ပ ကာင  ်ခ ီျားသာွျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် 
ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား 

 

 

မှတ်ချက။် ။ ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား '(COVID-19) 
ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားက ို 
ပအာကပ်ါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င  ် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟို 
ပြျားခ  သည ် (ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည ် စိုစိုပပါင်ျား 
တံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည်)  
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ 
၉ ကြ်ှ၂၆ ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။  
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ခရီ်းသွာ်း က မပဏီမျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင််းက သာန ည််းလမ််းမျာ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ်စစ်တြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည ် ခ ီျားသွာျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၇၄%သည် အလိုပ်အက ိုင် အခွင ်အလြ်ျား 
ြ ာျားက ို ယာယီပလျှာ ခ  ကသည်။ တစ်ခ   ွဲ့ြှာ အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ် ကသည်။အငယ်စာျားနှင ် အပသျားစာျား ကိုြပဏီြ ာျားတွင် 
အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား ထိုတ်ပယမ်ခင်ျား ြ ာျားမပ လိုပ် ကသည်။ တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ 
ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျားအခွင ်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားက ို ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ 
၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုက ို တ ိုျားမြြှင ် န် စစီဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစ်ခ   ွဲ့က အွန်လ ိုင်ျားြှတစ်ဆင ် 
ပ ာင်ျားခ ြှု၊ ပစ ျားကွကအ်သစ်ခ  ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ိုတ ိုျားမြြှင ်ခ  သည်။ 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  င်ဆ ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 'က ိုယ်ပ ိုင် 
လိုပ်ငန်ျား လိုပ်က ိုင်သူြ ာျားအာျား ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား'သည ် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူသည ် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် 
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စမ်ပီျား ပငပွ ျားပ ကျားပ ျား ဆ ိုင် ာ အစအီစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ- ယာယီအလိုပ်လက်ြ  ဆ ိုင် ာ 
အပမခခံလ ိုအပ်ခ က် အတွက် ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား) နှင  ်အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ်ယာယီအခွန် ပလျှာ ခ မခင်ျား 
တ ိုို့က ိုလည်ျား ပ  ျားခ ယ်ခ   ကသည် (ပံို ၈၄)။  

စစ်တြ်ျားအ  ခ ီျားသွာျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၄၄%သည ် အစ ိုျား ထံြှ COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် အပသျားစာျားနှင ် 
အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက် သတင်ျား အခ က်အလက်ြ ာျားနှင ် 
ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  မပီျား ၄၃% ြှာ 
ပံိုြှန်အပနအထာျား ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် ၁၃% လွယ်ကူြှု ှ ပ ကာင်ျား ပမ  ကာျားခ  သည်။ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် ပ  စ်ဘွတ်ခ် စာြ က်နှာြ ာျား သ ိုို့ြဟိုတ် အစ ိုျား ၀က်ဘ်ဆ ိုက်နှင ် 
လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား   ှ မပီျား တစခ်   ွဲ့ြှာ သတင်ျားစာ နှင  ် သူငယ်ခ င်ြ ာျားြှ 
တစ်ဆင ်   ှ  ကသည်။ 

ပံို (၈၄) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို ပမ  ငှ်ျား န် အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား   

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို ပ  ျားခ ယပ်ပျားပါ။ ‘ဟို 
ပြျားမြန်ျား ခ  သည ်(ပ ွျားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည ်စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည)် ။ 
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အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာ။ 
 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘ပခ ျားပငွနှင ် ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက  သ ိုို့ ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင ် 
အစအီစဥ ြ ာျား ပထာက်ပံ ပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ ‘ခ ီျားသွာျားလာပ ျားနှင ် 
ပ  ွဲ့ပမပာင်ျားပ ျားကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားက ို သတင်ျားအခ က်အလက်မ နို့်ပဝပပျား န်’ မ စ်သည်။ ပံို(၈၅)သည် 
အြ   ျားြ   ျားပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား၏   ှ ပသာ  ြှတ်ြ ာျားက ို မပသထာျားသည်။ 

ပံို (၈၅) ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား  

 

 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ  ကာျားသအူာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျား နှင  ် မပီျားဆံိုျား သည  ် အခ  န်တွင် သင ်လိုပ်ငနျ်ားနှင ် 
သက်ဆ ိုင်သည လ်ိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြ ှကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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၁၂. သစ်သျီားဝလံနှင  ်ဟင်ျားသျီားဟငျ်ား ကွ်ကဏ္ဍ 
လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင ်ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်ကဏ္ဍ ှ   အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင  ်အကကီျားစာျားြှ 
လိုပ်ငန်ျား (၂၁)ခို သည ် ဤစစတ်ြ်ျားအာျား ပမ ဆ ိုခ  ပါသည်။  ဤကဏ္ဍ ှ  စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် 
အငယ်စာျား ၁၅%၊ အပသျားစာျား ၄၀% နှင  ် အလတ်စာျား ၄၃% တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ ကိုြပဏီ၏ ၇၆%သည် 
အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ ကိုန်သွယ်ြှုတငွ် ပါဝင်မပီျား ၁၉%ြှာ တင်သွင်ျားနှင ် တင်ပ ိုို့လိုပ်ငန်ျား လိုပ်ပဆာင်ပသာ 
ကိုြပဏီြ ာျားမ စ ်ကမပီျား၊ ၅၇%သည ် တင်ပ ိုို့သီျားသနို့်သာ လိုပ်ပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားမ စ ်ကသည်။ ထ ိုို့အမပင် 
၂၄%သည ်န ိုင်ငံအတွင်ျား၌သာ ပ ာင်ျား၀ယ် ကသည်။   
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၉၀%သည ်အစ ိုျား ထံ ြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ ်ကသည်။ ထ ိုကိုြပဏီြ ာျား 
၏ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားတွင် အြ   ျားသာျားြ ာျားစြီံခနို့်ခွ  ကမပီျား အသက်၃၅နှစ် အထက် ှ  လူကကီျားြ ာျား မ စ် က 
သည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ တစန်ှစ်တာပ ာင်ျားအာျားက ို ပ ာမ်ပမခင်ျား 
ြ ှ ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆ ိုထာျားပသာအြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စိုစို
ပပါင်ျားက ပ် ၁၀,၀၀၁ ြ ှ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင  ်အထက်မ စသ်ည်။ 
 

 သစ်သီ်းဝ လံန ှင ် ဟင််းသီ ်းဟ င််းရွက်အကပေါ် COVID-19၏ အကျ  ျု်းသ က်ကရာက်မှုမျာ ်း  

စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် သစ်သီျားဝလံနှင ် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  ပတွွဲ့ဆံို 
ပြျားမြန်ျားခ  ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား အာျားလံိုျားသည် coronavirusကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် ထ ခ ိုက်ြှု အနည်ျားငယ် 
ြှ အမပင်ျားအထန ်အထ  ှ သည်။ အခ  ပ်အာျားမ င ် လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင ် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် 
လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ  လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၃၃%သည် အနည်ျားငယ်ထ ခ ိုက်ြှု၊ ၅၇%ြှာ အတန်အသင ်ထ ခ ိုက်ြှု ှ မပီျား 
၁၀%ြှာ အမပင်ျားအထန် ထ ခ ိုက်ြှု ှ ခ  သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င ် အငယ်စာျားနှင ်အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျား 
သည် အနည်ျားငယ ် သ ိုို့ြဟိုတ် အတန်အသင ် ထ ခ ိုက်ခံ မပီျား၊ အပသျားစာျား ကိုြပဏီြ ာျားြာှအြ ာျားအာျား 
မ င ်  အမပင်ျားအထန် ထ ခ ိုက်ြှုက ိုခံခ   သည် (ပံို ၈၆)။ ထ ိုို့အမပင် မပည်တွင်ျားပ ျားကွက်၌သာ ပ ာင်ျားဝယ်ပသာ 
ကိုြပဏီြ ာျား (၄၀%)သည် အမပင်ျားအထန်ထ ခ ိုက်ြှုခံခ   မပီျား မပည်ပသ ိုို့ သီျားသနို့်တင်ပ ိုို့ပ ာင်ျားခ  ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားြှာ 
အတန်အသင ်သာ ထ ခ ိုက်ြှုခံခ   သည်။  
 

ပံို (၈၆) COVID-19 ပ ကာင  ်လတဆ်တ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင ် ဟငျ်ားသီျားဟင်ျား ကွ်လိုပ်ငနျ်ားအပပေါ် အက  ျူျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင  ် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား ြည်သ ိုို့ 
အက   ျားသကပ် ာက်ြှု ှ သနညျ်ား။' ဟိုပြျားမြနျ်ားခ  ပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျွားခ ယ်ခွင ်ပပျားထာျားသည်။)  
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အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ 
၂၆  ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။ 

 
ကအာ်ဒါအ ကမခအကနန ှ င ်ပတ်သ က်၍ ကရတ  ကမ ာ်မှန ််းချက် မျာ်း 
စစ်တြ်ျားပမ ဆ ိုသူ၏ ၇၆% သည ် ပနာက်လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန ြည်က  သ ိုို့ ှ ြည်က ို 
ြသ ပသျားပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ်၂၀% သည် ပအာဒ်ါအပမခအပနြှာ အတ ိုင်ျားအတာတစခ်ိုအထ က ဆင်ျားလ ြ ြ်ည်ဟို
ပြျှာ်လင ်ထာျားသည်(ပံို ၈၇)။  ၎င်ျားတ ိုို့အနက် အြ ာျားစိုသည် ၂၀%ထက်ပ ို၍ က ဆင်ျားလ ြ ်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျား 
ထာျား ကသည်။ သ ိုို့ပသာ် ၅%ပသာပမ ဆ ိုသူြ ာျားသည် လာြည ်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာဒ်ါအပမခအပန တ ိုျားလာြည်ဟို 
ပြျှာ်လင ်ထာျား ကမပီျား ထ ိုကိုြပဏီြ ာျားြှာ အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားမ စ ်ကသည်။  

ပံို (၈၇) လာြည ် ၃လတွင် ကိုြပဏီြ ာျား၏ 
ပအာ်ဒါလက်ခံန ိုင်ြှုနငှ ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာျား  

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာကလ်ာြည ် 
၃လတာ ကာလအတွငျ်ား သင်၏ ပအာ်ဒါ 
အပမခအပန ြည်သ ိုို့ ှ ြည ် နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Surveyအပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉ ကြ် ှ၂၆ က ်အတွင်ျား ပကာကယ်ပူသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။  

 

 

ပံို (၈၈) 
ထ ပ်တနျ်ားန ိုင်ငံမခာျားပ ာကသ်ည်ြ ာျားထံြှဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ  

နခ်နို့်ြှန်ျားထာျားသည ် ကာခ  န ်

 

 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား 'ယခိုလက် ှ တွင် 
သင ်လိုပ်ငန်ျား၏ အဓ က က ပသာ န ိုငင်မံခာျား 
ပ ျားကွက်၅ခိုတငွ ် ဝယလ် ိုအာျားက ဆငျ်ားြှုနှင  ်  င်ဆ ိုင် 
ပန  ပါသလာျား။ အကယ၍်  ှ ခ  လျှင ်
အခ  န်ဘယပ်လာက်ထ   ပဆ် ိုင်ျားပနြည်ဟို ထငပ်ါ 
သလ ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉ က ် ြှ၂၆ က ် အတွငျ်ား ပကာက်ယူထာျား 
ပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 

ဝယ်ယူသူမျာ ်း၏ ဝယ်လ  အာ ်း 

လာြည ်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထ ပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာဒ်ါအပမခအပနသည် ‘တ ိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာ မခင်ျား၊ 
  က်သ ြ်ျားမခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတ ိုင်ျား ထ န်ျားသ ြျ်ားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား  ှ ြ ှ က ို ပြျားမြန်ျားပသာအခါ၊ 
အြ ာျားစို၏အပမ ြှာ ပအာဒ်ါပလျှာ ခ မခင်ျား (၃၈%)၊ ပမပာင်ျားလ ြှုြ ှ  ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျားထ န်ျားသ ြ်ျားထာျားမခင်ျား 
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(၂၄%) နှင  ် ပအာဒ်ါြ ာျားတ ိုျားမြြှင မ်ခင်ျား (၂၄%) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ ပ ိုို့ကိုန်ကဏ္ဍ ှ  ကိုြပဏီအြ ာျားစိုြှာ  
အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျားတွင် ၎င်ျားတ ိုို့၏ ပအာ်ဒါလက်ခံြှုြှာ ပမပာင်ျားလ ြှုြ ှ  ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျား 
ထ န်ျားသ ြျ်ားထာျားမခင်ျား နှင  ်ပအာ်ဒါ  က်သ ြ်ျားမခင်ျား တ ိုို့မ င ် င်ဆ ိုင်ကကံ ပတွွဲ့ သည်။  
စစ်တြ်ျားအ  ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူြ ာျား၏ ၃၁%သည ် စစတ်ြ်ျားပကာက်ယူခ  န်တွင် သူတ ိုို့၏ ထ ပ်တန်ျား 
န ိုင်ငံမခာျားပ ာက်သည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ ြှုနှင ်  င်ဆ ိုင်ပန ပ ကာင်ျားမပသခ  သည်။ ပ ိုို့ကိုန်တင်ပ ိုို့သူ 
အာျားလံိုျား၏ ၁၃%က ဝယ်လ ိုအာျားပလျှာ ခ ြှုက ို ၂-၃ လအထ  ကာမြင ်ြည်ဟို ခနို့ြ်ှန်ျားပသာ်လည်ျား ၆% သည် 
၁နှစ်အထက် ကာမြင ် ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားထာျား  ကသည် (ပံို ၈၈) ။ 
 
စ်ီးပာွ ်းကရ်းလ ပ် ငန ််းမျာ်း၏ အပပီ်းတ  င်ရပ်ဆ  င် ်းပ တ်သ မ် ်းမခင််း အန တရာယ်  

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံ ှ  လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင ် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် 
ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ စျီားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တသ် ြ်ျား န် အစီအစဦြ ှ ခ  ပါ။ ပံို (၈၉) အ  
စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၈၅% သည် ၎င်ျားတ ိုို့၏စျီားပွာျားပ ျားက ို အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြ်ျားလ ြ ်ြည်ဟို 
ြပြျှာ်လင ်ပ ကာင်ျား၊ ၁၅%ကြူ လာြည ်လြ ာျား၌ အမပီျားတ ိုင်ပ တ်သ ြျ်ား န်မ စန် ိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ် 
ပမပာ ကာျားခ  သည်။  
 
ပံို (၈၉) သစ်သီျားဝလံနှင ် ဟငျ်ားသီျားဟင်ျား ကွ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အမပီျားတ ိုငပ် တ်သ ြ်ျား န ိုငြ်ည ် အနတ ာယ် 

 

 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား  ’COVID-19ပ ကာင  ်
သင ်ကိုြပဏ ီ လံိုျားဝပ တသ် ြ်ျားသွာျားန ိုငြ်ည်ဟို ထငပ်ါ 
သလာျား? အကယ်၍ ထငခ်  လျှင ် ဘယ်အခ  န်ထ  
လံိုျားဝပ တသ် ြ်ျား ြည်ဟို 
ထငပ်ါသလ ’ ဟို ပြျားမြနျ်ားခ  သည။် 
(အပမ တစ်ခိုတညျ်ားသာပ ွျားခ ယခ်ွင ်ပပျားထာျားသည။်)  
အရင််းမမစ် ။ ။Myanmar Covid-19 Impact 
Surveyအပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ 
၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆ က ် အတွငျ်ား 
ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။  

က န်ကကမ််းမျာ ်းန ှင ်က ာက်သ ည်မျာ်းရရှ န  င် မှုအကမခအကန 
အဆ ိုပါ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်  ကိုန်ပစစည်ျားတင်ပ ိုို့မခင်ျားသည် အဓ ကက ပသာ အတာျားအဆီျား 
မ စ်လာခ  မပီျား၊ မပည်တွင်ျား၌ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် အခက်အခ  ှ မခင်ျား တ ိုို့သည် အမခာျားပသာ 
အတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခ  သည်။ ထ ိုို့အမပင် မပည်တွင်ျားစာျားသံိုျားသူနှင ် လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျား ပ ာင်ျား ာတွင် 
ပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားနှင ် မပည်ပြှ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားက ို တင်သွင်ျား ယူြှုခက်ခ မခင်ျား ြ ာျားနှင ်လည်ျား 
 င်ဆ ိုင်ပန သည် (ပံို ၉၀)။ ထ ိုို့အမပင် ပဒသတွင်ျားနှင ်န ိုင်ငံတကာပ ျားကွက်ြ ာျားြှ ကိုန် ကြ်ျား အ င်ျားအမြစ်ြ ာျား 
 ယူ ာတွင် အခက်အခ နှင ်  င်ဆ ိုင်ပန ပသာလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် လွန်ခ  ပသာနှစ်လတွင် ဤအခက်အခ က ို 
 င်ဆ ိုင်ခ   ပ ကာင်ျား ပမပာ ကာျားခ   ကသည်။ 
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ပံို (၉၀) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယယူ် န်နငှ ် / သ ိုို့ြဟိုတ်ထွကက်ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု 

 

မှတ်ချက ် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည ် သင်၏လိုပင်န်ျားအတကွ်ကိုန ်ကြျ်ားဝယ်ယူမခငျ်ားနှင  ် သ ိုို့ြဟိုတ ်
ထိုတက်ိုန်ြ ာျားပ ာငျ်ားခ န ိုင်မခင်ျား အပပေါ်အက   ျားသက်ပ ာက်ြှု ှ ပါသလာျား' က ို ပမ ဆ ိုသူြ ာျားက ို ပြျားမြန်ျားခ  သည်။ 
(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% သည ် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယစ်ာျားမပ သည)်    
အရင််းမမစ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူပသာအခ က်အလကြ် ာျား။  

COVID-19 သ ည ်သစ်သီ ်းဝ လံန ှင ် ဟင််းသီ ်းဟင််းရွက်လ ပ် ငန ််းမျာ်း အကပ ေါ် မည်သ  ို့ အက ျ  ျု်း သက်က ရာက် မှု ရှ ပါသလ ။  

Covid-19ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် သစ်သီျားဝလံနှင ် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သ ိုို့ 
သက်ပ ာက်ြှု ှ ပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျား ပသာအခါ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစို (၃၂%) သည် 
လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလျှာ က  မခင်ျား ြ ာျားနှင ် င်ဆ ိုင်ခ   မပီျား (ပံို ၉၁)   ာျားနာြှု/ 
ကပလျားပစာင ်ပ ှာကြ်ှုပ ကာင ် ဝန်ထြ်ျားြ ာျား ပ က်ကွကမ်ခင်ျား နှင  ်  င်ျားနှီျားမြ ပ်နှံြှု ပလျှာ က မခင်ျား ြ ာျားနှင ်လည်ျား 
 င်ဆ ိုင်ခ   သည်။  

ပံို (၉၁) COVID-19 ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် 
ထ ခ ိုက်ခ  ြှုြ ာျား 

 

 
 
 
မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသြူ ာျားအာျား'(COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည် 
သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားက ို ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င ် 
သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခ  သည ် (ပ ျွားခ ယြ်ှုြ   ျားစံို -% သည် 
စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို က ိုယ်စာျားမပ သည)် ။  
အရင််းမမ စ ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey   
အပပေါ်အပမခခံ၍ ITC၏တွကခ် က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြ ှ
၂၆ က်အတွင်ျား ပကာက်ယူပသာ အခ ကအ်လက်ြ ာျား။  
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သစ်သီ်းဝလံန ှ င ်ဟင််းသီ်း ဟင် ်းရွက် လ ပ်ငန် ်းမျာ်းမှ ရင်ဆ  င်ကန ရသည ်လ ပ်ထံ ်းလ ပ်နည ််းဆ   င်ရာမပဿန ာမျာ်း  

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင ် သစ်သီျားဝလံနှင ်ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပန်ည်ျားဆ ိုင် ာ 
အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင ် မ စ်ပပေါ်လာပသာအခက်အခ ြ ာျားက ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင်ခ   သည်။ အြ ာျားစို င်ဆ ိုင်ခ   ပသာ 
အခက်အခ ြ ာျားြှာ နယ်စပစ်စ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပ တ်မခင်ျားြ ာျားတ ိုျားမြြှင ်ြှုပ ကာင ် ပနှာင ်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား 
(စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၉%) နှင  ်က န်ျားြာပ ျားနှင ် သက်ဆ ိုင်ပသာ/ ြသက်ဆ ိုင်ပသာ စည်ျားြ ဉ်ြ ာျား (သ ိုို့) လ ိုက်နာ ြည ် 
လိုပ်ငန်ျားစဉ်ြ ာျား တ ိုျားြ ာျားလာာြခင်ျား (၂၅% နှင  ် ၁၉% အသီျားသီျား) တ ိုို့မ စ ်ကသည်။ တမခာျားပသာ အခက်အခ ြ ာျားြှာ 
ကိုန်ပစစည်ျားသယ်ယပူ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဆ ိုင် ာ အခက်အခ ြ ာျား (၈%)၊ ပမပာင်ျားလ သွာျားပသာ ပ ိုို့ကိုန် / သွင်ျားကိုန် ဆ ိုင် ာ 
စည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျားနှင  ် ပတ်သတ်၍ ခ ိုင်ခနို့်ပသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ှ မခင်ျား (၆%)၊ နှင  ် အပကာကခ်ွန်ဆ ိုင် ာ 
လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှုပလ ာ က လာမခင်ျား (၆%) တ ိုို့နှင ်  င်ဆ ိုင်ခ    ပ ကာင်ျား ပမပာဆ ိုခ  သည်။  

သစ်သီ်းဝလံန ှ င ်ဟင််းသီ်း ဟင် ်းရွက် လ ပ်ငန် ်း မျာ်းမှ က  င်တွယ်ကမ ရှင် ်းကသ ာန ည််းလမ််းမျ ာ်း 

ပယဘိုယ အာျားမ င ်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင ်ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် 
ကိုြပဏီြ ာျားသည် အလိုပ်အက ိုင်အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို ယာယီပလျှာ ခ မခင်ျား၊ အပ ာင်ျားမြင ်တင်ပ ျား(ြာျားကတင်ျား) 
ပ ိုြ ိုလိုပ်ပဆာင်ထာျားမခင်ျားနှင ် အင်တာနက်လ ိုင်ျားပပေါ်ြှ ပ ာင်ျားခ မခင်ျားြ ာျား မပ လိုပ်ခ   ကသည်။ သ ိုို့ပသာ် 
စစ်တြ်ျားပကာက်ယထူာျားသည ် အငယ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် ြည်သည ်ပမ  ှင်ျားနည်ျားက ိုြျှ ြက င ်သံိုျားခ   ကပါ။ 

တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အပမခအပနအသစ်ပ ကာင ် စျီားပွာျားပ ျား 
အခွင ်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားက ို ပတွွဲ့မြင်ခ   သည်။ ၎င်ျားတ ိုို့ထ ြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုက ို တ ိုျားမြြှင ် န် 
စစီဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစခ်   ွဲ့က အွန်လ ိုင်ျားြှတစ်ဆင ် ပ ာင်ျားခ ြှု၊ ပစ ျားကွက်အသစ်ခ  ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင ် စျီားပွာျားပ ျား 
ြဟာဗ ျူဟာ ပမပာင်ျားလ ြှုြ ာျားက ိုတ ိုျားမြြှင ်ခ  သည်။ 

အကကပ်အတ ည််းက  ကမ ရှင််းန  င်ရန် အစ  ်းရ ၏ ကူညီကထာ က်ပံ မှုမျာ ်း 

အစ ိုျား အပနမ င ် အ ကပ်အတည်ျားက ို  ငဆ် ိုင်ပမ  ှင်ျားန ိုင် န် ကူညီသည ် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 
'ပငပွ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ အစအီစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ- ယာယီအလိုပ်လက်ြ  ဆ ိုင် ာ အပမခခံလ ိုအပ်ခ က်အတွက် 
ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား)'သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယသူည ် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား 
အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ် သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျားနှင ် ငှာျား ြ်ျားခပလျှာ ခ မခင်ျား (သ ိုို့) အခွန်ပကာက်ခံြှု 
 ပ်ဆ ိုင်ျားပပျားမခင်ျား တ ိုို့က ိုလည်ျား ပ  ျားခ ယ်ခ   ကသည် (ပံို ၉၂)။  

စစ်တြ်ျားအ  လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင ် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၄၃%သည ် အစ ိုျား ထံြှ 
COVID-19 နှင ်သက်ဆ ိုင်သည  ်အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျား စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆ ိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက် 
သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျားနှင ် ပထာက်ပံ ပ ကျားြ ာျားက ို  ယူ ာတွင် ခက်ခ မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် အလွန် 
ခက်ခ ြှု ှ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  မပီျား ၁၉% ြှာ လွယ်ကူပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ  သည်။ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစ ိုျား ၀က်ဘ်ဆ ိုက်နှင ် လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ (UMFCCI) သ ိုို့ြဟိုတ် ပ  စဘ်ွတ်ခ် 
စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား  ှ မပီျား အခ   ွဲ့ြှာ သတင်ျားစာြ ာျားြှတစ်ဆင ်  ှ သည်။ 
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ပံို (၉၂) COVID-19 ပ ကာင ်မ စ်ပပေါ်လာသည ် အ ကပ်အတည်ျားက ို ပမ  ငှ်ျား န် အစ ိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား   

 

 

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင  ် ပတသ်တ၍် ထ ပ ာက်ြှု 
အ ှ ဆံိုျား အစ ိုျား  ၏ စီြံပဆာင ်ွက်ြှု ၃ခို က ို 
ပ  ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို ပြျားမြနျ်ား ခ  သည ်(ပ ျွားခ ယ်ြှုြ   ျားစံို -% 
သည ် စိုစိုပပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏  ှယ်ယာြ ာျားက ို 
က ိုယစ်ာျားမပ သည်) ။ 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey 
အပပေါ် အပမခခ၍ံ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ 
 က်ြှ ၂၆  ကအ်တငွျ်ား ပကာက်ယူထာျားပသာ 
အခ က်အလကြ် ာျား။ 

 

ကဏ္ဍဆ   င်ရာ လ ပ်ငန််းအသ င််းအ ွ ွဲ့မျာ ်း၏ ကထာက်ပံ မှု မျ ာ်း 

ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားထံြှ ၎င်ျားတ ိုို့  ှ လ ိုပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျားက ို အဆင ်သတ်ြတှ် န် 
ပတာင်ျားဆ ိုပသာအခါ ‘အဓ က ည် ွယ်ပသာ ပ ျားကွက်ြ ာျား၊ ပပေါ်ပပါက်လာပသာ အခွင ်အလြ်ျားြ ာျားက ို 
အခ  န်နှင ်တပမပျားညီ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား ပံ ပ ိုျားပထာက်ပံ ပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ 
ဒိုတ ယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ ‘အစ ိုျား ြှ ြ ြ ၏ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင် လိုပ်ငန်ျားဆ ိုင် ာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား ပ ိုြ ိုပဆာင် ွက်ပပျား န်’ 
မ စ်သည်။ ပံို (၉၃) သည်အြ   ျားြ   ျားပသာ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား၏   ှ ပသာ  ြှတ်ြ ာျားက ိုမပသထာျားသည်။ 

ပံို (၉၃) ကဏ္ဍဆ ိုင် ာ လိုပ်ငနျ်ားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံ ြှုြ ာျား  

 

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆ ိုသူြ ာျားအာျား ‘Covid အခ  န်တွင်ျား နှင  ် မပီျားဆံိုျားသည  ် အခ  နတ်ွင် သင ်လိုပင်န်ျားနှင သ်က်ဆ ိုင်သည  ်
လိုပင်န်ျားအသငျ်ားအ ွ ွဲ့ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံ ပပျားသင ်သညဟ်ို ထငပ်ါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခ  သည။် 
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉  က်ြှ ၂၆ 
 ကအ်တွငျ်ားပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။ 
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IV. န ဂ္ံိုျား  
 မပည်ပထာင်စိုသြမတမြန်ြာန ိုင်ငံပတာ်အစ ိုျား သည် န ိုင်ငံအတွင်ျား Covid-19 မပနို့်ပွာျားြှုအနတ ာယ်က ို 

စြီံခနို့်ခွ  န် ကက  တင်ကာကွယြ်ှုြ ာျား မပ လိုပ်ခ  သည်။ Covid-19 ၏န ိုင်ငံ စျီားပွာျားပ ျားသက်ပ ာက်ြှုအပပေါ် 

ကနဦျားလံှုွဲ့ပဆာ်ြှု အစအီစဉ်အပါအဝင်၊ ပဒေါ်လာသန်ျား ၇၀ နီျားပါျားတန်ပသာ ပခ ျားပငြွ ာျားအပါအ၀င် မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ 

စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား သ ိုို့ အခွန်ပပျားပဆာင်မခင်ျားနှင ် အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ်ြ ာျားက ို သတ်ြှတ် က်ပလျှာ ခ မခင်ျားတ ိုို့က ို 

ပ ကညာခ  သည်။ COVID-19 အက ပ်အတည်ျားက ို ြဟာဗ ျူဟာပမြာက်တိုနို့်မပန် န ် မြန်ြာ စီျားပွာျားပ ျား 

ကိုစာျားြှုအစအီစဉ် (CERP) က ို ၂၀၂၀၊ ဧမပီလ ၂၇ တွင်စတင်ခ  သည်။ ၎င်ျားတွင် ည်ြှန်ျားခ က် ၇ ခို၊ ြဟာဗ ျူဟာ ၁၀ 

ခို၊ စီြံခ က် ၃၆ ခိုနှင ် ကူျားစက်ပ ာဂ္ါ၏စျီားပွာျားပ ျားသက်ပ ာက်ြှုြ ာျားက ို ပလျှာ ခ  န် လိုပ်ပဆာင်ြှု ၇၆ ခို 

ပါ၀င်သည်။ တစ်ခိုစတီွင် ခနို့်ြှန်ျားတွကခ် က်ထာျားသည ်အခ  န်ကာလ၊ သက်ဆ ိုင် ာအာဏာနှင ် ဘဏ္ဍာပ ျား၊ 

လူြှုပ ျားတ ိုငျ်ားတာခ က်အြ   ျားြ   ျား ပါဝင်သည်။ 

 စစ်တြ်ျားအ  လူအြ ာျားပက နပ်ြှု ှ ပသာ စြီံခ က်ြ ာျားြှာ အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင ် မခင်ျား သ ိုို့ြဟိုတ် 

ယာယီအခွန်ပလျှာ ပပါ  မခင်ျားြ ာျားအမပင် အစ ိုျား ထံြှ ပငွပ ကျားပထာက်ပံ ြှုပပျားသည ် ဘဏ္ဍာပ ျားအစအီစဉ်ြ ာျားက ို 

လူအြ ာျား ပက နပ်ြှု  ှ  ကသည်။ သ ိုို့ပသာ်ကိုြပဏီြ ာျားအပနမ င ် ထ ိုမပန်လည်ထူပထာင်ပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားနှင ် 

စပလ် ဉ်ျား၍ မ စန် ိုင်ပခ  ှ ပသာအပမခအပနြ ာျားက ိုလည်ျား သတ မပ  ြည်။ ဥပြာအာျားမ င ် ကိုြပဏီြ ာျားသည် 

၎င်ျားတ ိုို့၏၀န်ထြ်ျားြ ာျားက ို ဆက်လက်ခနို့်ထာျား န် သ ိုို့ြဟိုတ် မပန်လည်ငှာျား ြ်ျား န်အတွက် အစ ိုျား ပခ ျားပငအွာြခံ 

အစအီစဉ်အ  ပခ ျားပငပွလျှာက်ထာျား န်လ ိုအပ်ပ ကာင်ျား ပမ ဆ ိုခ   ကသည်။ သ ိုို့တ ိုင် အလိုပ် ှင်ြ ာျားအပနမ င ် 

လစာက ို ညြှ န ှုင်ျားန ိုင်မခင်ျား  ှ ြ ှ နှင ် ၀န်ထြ်ျားြ ာျားအာျားအလိုပ်ြှထိုတပ်ယ်မခင်ျားြမပ  န် တာျားမြစ်ထာျားသည ်ကာလက ို 

ပလျှာ ခ မခင်ျား ှ ြ ှ နှင ် ပတသ်က်၍ သတင်ျားအခ က်အလက်အလံိုအပလာက် ြ  ှ  ကပပ။  

 စြွ်ျားပဆာင် ည်န ြ ်က မခင်ျားနှင ် သက်ဆ ိုင်ပသာမပဿနာြ ာျားက ို ပမ  ှင်ျား န် အစ ိုျား အပနမ င ်လည်ျား 

စျီားပွာျားပ ျားကိုစာျားြှုအစအီစဉ်က ို အပကာင်အထည်ပ ာ် ာတွင် အကူအညီလ ိုအပ်သည်။ MSME ြ ာျားတည် ှ  ာ 

မပည်နယ်နှင ်တ ိုင်ျားပဒသကကီျားြ ာျား ှ ရံိုျားြ ာျားက ို အာျားမ ည ်ပပျားမခင်ျားသည် အစ ိုျား ၏အ ွ ွဲ့အစည်ျားဆ ိုင် ာ စြွ်ျားပဆာင် ည် 

က ို ပထာက်ပံ ပပျားပသာ နည်ျားလြ်ျားတစခ်ိုမ စ်ပပသည်။  န်ကိုန်နှင ်ြနတပလျားတ ိုင်ျားြ ာျား က  သ ိုို့ပသာ 

စျီားပွာျားပ ျားပဒသြ ာျားတွင် ပ ှွဲ့ပမပျားအစီအစဉ်ြ ာျားက ို ပ ိုြ ိုဒီဇ ိုင်ျားပ ျားဆွ သင ်သည်။ ပနမပည်ပတာ်နှင ် ပဒသနတ  

အဆင ်ြ ာျားတွင်လည်ျား  ထ ပ ာက်ပသာ ညြှ န ှုင်ျားပဆာင် ွက်ြှု လ ိုအပ်ပပသည်။ အစ ိုျား ြှ သတ်ြှတထ်ာျားပသာ 

လိုပ်ငန်ျားပဆာင် ွက်သည ်အ ွ ွဲ့၊ အစ ိုျား အ ွ ွဲ့အစည်ျားအြ   ျားြ   ျားပါဝင်သည ်အ ွ ွဲ့ြ ာျားနှင ် အလှျူ ှင်ြ ာျားသည် ဗဟ ိုနှင ် 

ပဒသအဆင ်တွင် ညြှ န ှုင်ျားပဆာင် ွက်ပပျားမခင်ျားမ င ် ကူညီန ိုင်သည်။  

ယခိုအခါစြီံက န်ျား၊ ဘဏ္ဍာပ ျားနှင ်စက်ြှု၀န်ကကီျားဌာန (ယခင်စက်ြှုလက်ြှု ၀န်ကကီျားဌာန လက်ပအာက်တွင်) 

မ စ်ပသာ န ိုင်ငံတစ်ဝှြ်ျား MSME ကွန်ယက်ပထာက်ပံ ပပျားန ိုင်ပသာ အပသျားစာျားနှင ် အလတ်စာျားစီျားပွာျားပ ျား 

 ွံွဲ့မ   ျားတ ိုျားတက်ြှုဦျားစျီားဌာန က  သ ိုို့ပသာ ပအဂ္ င်စြီ ာျားထံသ ိုို့လည်ျား ပထာက်ပံ ြှုက ို တ ိုျားခ  ွဲ့န ိုင်သည်။ 

 င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုနှင ်ကိုြပဏီြ ာျားညွှန် ကာျားြှုဦျားစီျားဌာန (DICA)နှင ် စျီားပွာျားပ ျားအသင်ျားအ ွ ွဲ့ ြ ာျားမ စပ်သာ UMFCCI၊ 

မပည်ပထာင်စိုမြန်ြာန ိုင်ငံကိုန်သည်ြ ာျားနှင ် စက်ြှုလက်ြှုလိုပင်န်ျား ှင်ြ ာျားအသင်ျား၊ မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ထ ပ်တန်ျား 

ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ အ ွ ွဲ့အစည်ျားနှင ်  တွ  က်ထာျားပသာ အသင်ျားအ ွ ွဲ့ြ ာျားသည် ထ ခ ိုက်နစ်နာပသာ စီျားပွာျားပ ျား 

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် အပထာက်အပံ ြ ာျား   ှ  န် အခွင ်အပ ျား  ှ သည ် အ ွ ွဲ့အစည်ျားြ ာျား မ စ်သည်။ 

 ွံွဲ့မ   ျားြှုြ တ် က်အ ွ ွဲ့အစည်ျားတစခ်ိုစီသ ိုို့ အကကံမပ န ိုင်ပသာ ခ ဉ်ျားကပ်ြှုတစ်ခိုြှာ COVID-19 ဆ ိုင် ာ 

တိုနို့်မပန်ြှုဝန်ပဆာင်ြှု လိုပ်ငန်ျားစတင် န်အတွက် အသင်ျားအ ွ ွဲ့တစ်ခိုစ၏ီအသင်ျား၀င်၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျားက ို  ယူ က န် 

မ စ်သည်။ 
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 စျီားပွာျားပ ျားအလာျားအလာသည် လာြည ်ကာလတွင် ဆ ိုျား ွာျားလာြည်မ စ်သည်။ စစ်တြ်ျားအ  

သက်ပ ာက်ြှု ှ ပသာ စျီားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတ ိုို့၏ ၀န်ထြ်ျားြ ာျားက ို အလိုပ်မ  တ်ထာျားမပီျားမ စ်သည် 

သ ိုို့ြဟိုတ် အလိုပ်ခ  န်ြ ာျားက ို ပလျှာ ခ မပီျားမ စပ်သာ်လည်ျား  လာြည ်သံိုျားလပတ်တွင် ၎င်ျားယာယီအပမခအပနသည် 

အမြ တြ်ျားမ စ်သွာျားန ိုင်သည်ဟို ြှတ်ခ က်မပ ထာျား ကသည်။ ကိုြပဏီြ ာျားသည် မပည်ပြှ 

(ဥပြာအဝတ်အထည်ကဏ္ဍတွင)် ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားက ိုြ  ှ မခင်ျားက  သ ိုို့ပသာ တန်  ိုျားကွင်ျားဆက်မပဿနာြ ာျားက ိုလည်ျား 

ကကံ ပတွွဲ့ပန သည်။ တစ်ခ  န်တည်ျားြှာပင် မပည်တွင်ျားလိုပ်ပ ာ်က ိုင ်က်ြ ာျားအပပေါ် ြှီခ ိုသူြ ာျားသည် 

ပဒသတွင်ျားမပဿနာြ ာျား (ဥပြာ - ငါျားလိုပ်ငန်ျား) က ိုလည်ျား  င်ဆ ိုင် က သည်။ 

 အစ ိုျား နှင ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍြ ာျားသည် ြူဝါဒပ ိုင်ျားဆ ိုင် ာအာျား တစြ်   ျားတစ်ြည် ဆန်ျားသစပ်မပာင်ျားလ န ိုင်သည်။ 
ဥပြာအာျားမ င ် အမပ သပဘာ ပဆာင်ပသာလိုပ်ပဆာင်ခ က်တစ်ခိုြှာ ပ ိုို့ကိုန်သွင်ျားကိုန်ခွင ်မပ ခ က် 
ပလျှာက်ထာျားမခင်ျားအတွက် လိုပ်ပဆာင် ပသာ စာ ွက်စာတြ်ျား အဆင ်ဆင ်အာျား  ပလျှာ ခ မခင်ျားမ စ်သည်။ 
၎င်ျားသည်ယာယီပမ  ှင်ျားခ က်မ စ်ပသာ်လည်ျား COVID-19 အက ပ်အတည်ျားြှ အမပည ်အဝမပန်လည်  ှ မပီျားသည ်တ ိုင် 
ပံိုြှန်အသစ်လိုပ်ပဆာင်ခ က်မ စလ်ာန ိုင်သည်။ 
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ကနာက်ဆက် တွ  စစ်တ မ််းက မ်းခွန််းလ ာ 

က န်ျားဂ္ဏန်ျားြ ာျား  ြူ ငျ်ားစာသာျား 

 Module X: Covid-19 

COVID_01 COVID-19 က သင ်က မပဏစီီ်းပွာ်းကရ်းလ ပ်ငန််း လည်ပတ်မှုအက ပ ေါ် 

ဘယ်လ  အကျ  ျု်း သက ်ကရာက်မှုရှ ပါသ လ ။  

ညွှန် ကာျားခ က ် တစ်ခိုပ ပ ွျား န်  

၁ ထ ခ ိုက်ြှုြ ှ ပါ။  

၂ အနည်ျားငယ်ထ ခ ိုက်ြှုြ ှ ပါ။  

၃ အသင ်အတင ်ထ ခ ိုက်ြှုြ ှ ပါ။  

၄ မပင်ျားမပင်ျားထန်ထန်ထ ခ ိုကြ်ှု ှ ပါသည။်  

COVID_MMR_01 ကန ာက် ၃ လကကာလ င် သင ်က မပဏီ၏ ကအာ်ဒါလ က်ခံစ ာအ ပ်အကမခအကန  

ဘယ်လ  အကန အထာ်းရှ မည် ဟ  ထငပ်ါသ လ ။  

ညွှန် ကာျားခ က ် တစ်ခိုပ ပ ွျား န ်

၁ ၁-၅  ာခ ိုငန်ှုန်ျားမြင တ်တ်  

၂ ၅-၁၀  ာခ ိုငန်ှုန်ျားမြင တ်တ်  

၃ ၁၀-၂၀  ာခ ိုင်နှုန်ျားမြင တ်တ်  

၄ ၂၀  ာခ ိုင်ထက် နှုန်ျားမြင ်တတ်  

၅ ၁-၅  ာခ ိုငန်ှုန်ျားက ဆငျ်ား  

၆ ၅-၁၀  ာခ ိုငန်ှုန်ျားက ဆငျ်ား  

၇ ၁၀-၂၀  ာခ ိုင်နှုန်ျားက ဆငျ်ား  

၈ ၂၀  ာခ ိုင်နှုန်ျားထက်က ဆငျ်ား  

၉ ြသ ပါ။  

COVID_MMR_02 သင်၏ ထ ပ်တန််းက ာက်သည် ၅ ဦ်းသည ် ကန ာက်လာမည ် ၄ လတွင် 

မည်သ  ို့လ ပ်ကဆာင်မည်ဟ  ထငပ်ါသ လ ။  

ညွှန် ကာျားခ က ် မ စ်န ိုင်ပခ  ှ ပသာ အပမ ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ပ ွျားခ ယ် န်။  

၁ ပအာ်ဒါြ ာျားတ ိုျားြ ာျားလာြည်။  

၂ ပအာ်ဒါြ ာျား လက် ှ ပံိုြှန်အပနအထာျားအတ ိုင်ျားသာ ှ ပနြည်။  

၃ ပအာ်ဒါြ ာျားပလ ာ က သွာျားြည်။  

၄ ပအာ်ဒါြ ာျားက ို   က်သ ြ်ျားမခင်ျားြည်။  

၅ ပအာ်ဒါြ ာျားက ို မပန်အပ်ြည်။  

COVID_MMR_03 ယခ လက်ရှ သင ်လ ပ်ငန််း၏ အဓ ကက ျကသာ န  င်ငမံခာ်းကစ◌ျးျ်းကွက ် ၅ ခ မှ  

ဝယ်လ  အာ်းကျဆင််းမှုမျ  ျု်းနှင ် ရင်ဆ  ငက်န ရပါသလာ်း။ အကယ်၍ ရှ ခ  လ င်  

အချ  န်ဘယ်ကလာက်ထ  ရပ်ဆ  င််းကနမည ်ဟ  ထင်ပါသလ ။  

ညွှန် ကာျားခ က ် တစ်ခိုပ ပ ွျား န ်

၁ ၁ လ သ ိုို့ြဟိုတ် ၁ လပအာက်  

၂ ၂-၃ လ 

၃ ၃-၆ လ 

၄ ၆-၁၂ လ 
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၅ ၁၂ လထက်ပ ို၍  ကာမြင ြ်ည်။  

၆ ဝယ်လ ိုအာျားက ဆငျ်ားြှုြ   ျားြ ှ ပါ။  

၇ ြသ ပသျားပါ။  

COVID_02 COVID-19 ကကကာင ် သင ်က မပဏီက အကကာကကီ်း ပ တ်သ မ််းသွာ်းန  င်တယ်လ  ို့  

ထငပ်ါသ လာ်း? အကယ်၍ထင်ခ  ရင် ဘယ်ကလာက်ကကာကက ာ  

ပ တ်သ မ််းရမယ်လ  ို့ထင်လ ? 

ညွှန် ကာျားခ က ် တစ်ခိုပ ပ ွျား န ်

၁ ၁ လ သ ိုို့ြဟိုတ် ၁ လပအာက် 

၂ ၃ လ 

၃ ၆ လ သ ိုို့ြဟိုတ် ၆ လအထက် 

၄ ခနို့်ြှန်ျားလ ိုို့ြ ပသျား 

COVID_03 COVID-19 က သင ်က မပဏီရ ွဲ့ ထ တ ်က န်သ ွင််းက န် ကရာင််းဝယ်က ရ ်း  

ကပ်းကချန   ငမ်ှုအကပေါ် အကျ  ျု်းသက်ကရာက်မှုရှ လာ်း? 

ညွှန် ကာျားခ က ် သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န် 

၁ မပည်တွင်ျားြာှ   ိုို့ ခက်ခ  

၂ မပည်ပြှ သွငျ်ားကိုန်ပတကွ ို တင်သွင်ျား  ိုို့ ခက်ခ  

၃ စာျားသံိုျားသူြ ာျားထသံ ိုို့ မပည်တွငျ်ားပ ာင်ျားအာျားက ဆငျ်ား 

၄ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသ ိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားအာျားက ဆငျ်ား 

၅ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားအာျားမြင ်တက် 

၆ တင်ပ ိုို့ န်ခကခ်  

၇ တင်ပ ိုို့နှုန်ျားမြင တ်က ်

၈ ြသ ပါ  

COVID_MMR_04 ကရာင််းအာ်းနှင ်  က မပဏအီရင််းအမမစ်အ ကပေါ် အကျ  ျု်း သက ်ကရာက်မှုရှ ရ င်  

အကသ်းစ တ ်က ာ်မပကပ်းပါ။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် ပက ျားဇူျားမပ ၍ အပသျားစ တ်ပ ာ်မပပပျားပါ။ 

COVID_MMR_05 သွင််းက န်အရင််းအမမစ် တာ်းမမစ်ကန ို့်သတ်ချက်မျာ်းနှင  ် ကကံျုကတွွဲ့ရတာမျ  ျု ်း  

ရှ ပါသ လာ်း။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် Covid-03 အတွက် အပမ သည် ၁ သ ိုို့ ၂ မ စ်ပါက ပအာက်ပါအတစ်ခိုက ို 

ပ ွျားခ ယ်ပါ။ 

၁ လနွ်ခ  ပသာ ၂ လပက ာ်ြှစ၍  င်ဆ ိုင်ခ   သည်၊ ဆက်လက ်င်ဆ ိုင ်အံိုျားြည်။   

၂ လနွ်ခ  ပသာ ၂ လပက ာ်က  ြ င်ဆ ိုငခ်   ပါ၊ သ ိုို့ပသာ် ယခိုလက် ှ  င်ဆ ိုငပ်န သည်။   

၃ ြ င်ဆ ိုငခ်   ပါ၊ သ ိုို့ပသာ် ပနာက်လြ ာျားတွင် ငဆ် ိုင် ြည်ဟို ထင်မြင်သည်။   

၄ ြ င်ဆ ိုငခ်   ပါ၊ ပနာက်လြ ာျားတွင် င်ဆ ိုင ်ြည်ဟို ြထငမ်ြင်ပါ။   

COVID_04 COVID-19 က သင ်ရ ွဲ့စ ီ်းပာွ်းကရ်းလ ပ်ငန််းအ ကပေါ် ကအာက်က ာ်မပပါအချက်မျာ်း ထ မှ  

ဘယ်အချက ်က   သကက်ရာက်မှုရှ ခ  သလ ? 

ညွှန် ကာျားခ က ် သင ်လိုပ်ငန်ျားန ို့ သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်  

၁ ယာယီပ တ်သ ြ်ျား  ိုို့ 

၂   ာျားနာြှု/ကပလျားပစာင ပ် ှာက်ြှုပ ကာင ် ဝန်ထြ်ျားြ ာျားပ က်ကွက်ြှု 
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၃ ပ ာက်သည် ပငွြပပျားပခ မခင်ျား 

၄ သွာျားပ ျားလာပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလျှာ ခ မခင်ျား 

၅ အာြခံခ က်လက်ြှတ်ဆ ိုင် ာ ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလျှာ ခ မခင်ျား 

၆ အသစ်မ စ်ပပေါ်လာပသာ အပမခခံမပဿနာြ ာျား (ဥပြာ - အင်တာနက်/လြ်ျား) 

၇ စီြံခနို့်ခွ ြှုဆ ိုင ်ာ ပ တ်ဆ ိုို့ ကနို့် ကာြှုြ ာျား မြင ်တက်လာမခင်ျား 

၈  င်ျားနှီျားမြြှ ပန်ှံြှု ပလျှာ ခ မခင်ျား 

၉ အထက်ပါအခ က်ြ ာျား တစခ်ိုြှ ြပါဝငပ်ါ။ 

၁၀ အမခာျား 

၁၁ ြသ ပသျားပါ။ 

COVID_05 အမခာ်းအကျ  ျု်း သက ်ကရာက်မှုမျာ်းရှ ခ  ပါက  အကသ်းစ တ ်က ာ်မပကပ်းပါ။ 

COVID_MMR_06 Covid 19 ကကကာင ် သင ်လ ပ်ငန််း၏ သွင််းက န်၊ထ တ် က န ် က န ်သွယစ်ီ်းဆင််းမှုအက ပ ေါ် 

အကျ  ျု်းသက်ကရာက်မှုရှ ပါသလာ်း။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် သင ်လိုပ်ငန်ျားန ို့ သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်  

၁ နယ်စပ်စံိုစြ်ျားစစ်ပဆျားပ ျားြ ာျား ပ ကာင ် ပနှာင ပ်နှျား ကနို့် ကာမခင်ျား 

၂ တံဆ ပက်ပ်မခင်ျား၊ ထိုပ်ပ ိုျားြှုဆ ိုင် ာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား ပလ ာ က မခင်ျား 

၃ အပကာက်ခွနလ်ည်ပတ်ြှုပလ ာ ခ မခင်ျား 

၄ သပဘာသွာျားလာြှုနှင  ်သွာျားပ ျားလာပ ျားစီစဉြ်ှုြ ာျား အခက်အခ ပတွွဲ့မခင်ျား။ 

၅ က န်ျားြာျားပ ျားနငှ ်သက်ဆ ိုင်ပသာ ပနာက်ဆက်တွ  စည်ျားြ ဉ်ျား သ ိုို့ 

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား။ 

၆ က န်ျားြာျားပ ျားနငှ ်ြသက်ဆ ိုင်ပသာ ပနာက်ဆက်တွ  စည်ျားြ ဉ်ျား သ ိုို့ 

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား။ 

၇ ပမပာငျ်ားလ ပသာထိုတ်ကိုန်သွင်ျားကိုန်ဆ ိုင် ာ စညျ်ားြ ဉ်ျားြ ာျားနှင ်ပတ်သတ်၍ 

ခ ိုင်လံိုပသာ သတင်ျားအခ က်အလက် ြ ှ မခင်ျား။ 

၈ အထက်ပါအခ က်ြ ာျား တစခ်ိုြှ ြပါဝငပ်ါ။ 

၉ ြသ ပသျားပါ။ 

COVID_06 ကအာက်က ာ်မပပါထ မှ ဘယ်နည ််းလမ််းကတွက   ကျင ်သံ ်းပပီ်းပပီလ ? 

ညွှန် ကာျားခ က ် သင ်လိုပ်ငန်ျားန ို့ သက်ဆ ိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်  

၁ အလိုပ်သြာျားဦျားပ ယာယီပလျှာ ခ မခင်ျား 

၂ အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား ထိုတ်မခင်ျား 

၃ အမခာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသ ိုို့ က ိုယ အ်လိုပ်သြာျားြ ာျား ငှာျား ြျ်ားပပျားမခင်ျား 

၄ အ ြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား 

၅ ဘဏ်ပခ ျားပငွြ ာျား မပန်လည်အစီအစဉ်စွ မခင်ျား 

၆ ပ ာင်ျားဝယ်ပ ာက်ကာျားြှုမြြှင ်တင်မခင်ျား 

၇ လ ိုင်ျားပပေါ်ြှပ ာင်ျားခ မခင်ျား 

၈ ဝယ်သူအကက  က််လ ိုက်မခင်ျား/ထိုတ်ကိုန်အသစ်ြ ာျားထိုတ်လိုပ်မခငျ်ား 

၉ supplier (ပပျားသွင်ျားသူ) အသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစ်စတင်မခငျ်ား 

၁၀ ပဒဝါလီခံ  ိုို့ စာ င်ျားတင်သွင်ျားမခင်ျား 

၁၁ အမခာျား 
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၁၂ တစ်ခိုြှြ ှ ပါ။ 

COVID_07 အမခာျားနည်ျားလြ်ျားြ ာျား ှ ပါက ပ ာ်မပပပျားပါ။ 

COVID_MMR_07 အကမခအကနသစ်တစ ်ခ မ ှ အမခာ်းစီ်းပွာ်းကရ်းအခွင ်အလမ််းအသစ ်မျာ ်း  

စဉ ််းစာ်းမ ပါသလာ်း။ အ ကယ ်၍ ရှ ခ  လ င် က ာ်မပကပ်းပါ။ (ဥပမာ- 

စီ်းပွာ်းကရ်းစန စက်မပာင််းလ မှု၊  ထ တ်က န ်နှင က်စ ◌ျးျ်းကွက်အသစ ်ချ ွဲ့ထွင်မခင််း၊  

နည ််းပညာအသံ ်းမပျုမခင််း၊ လ  င််းကပေါ်မှုကရာင််းမ ခင််းမမြှင ်တင်မခင််း။) 

ညွှန် ကာျားခ က ် အပသျားစ တ်ပ ာ်မပပပျားပါ။ 

COVID_08 Covid 19 န ို့ ပတ်သတ ်၍ ထ ကရာက်မှုအမ စ်ဆံ ်း အစ  ်းရရ ွဲ့စီမံကဆာငရ်ွက်မှု ၃ ခ က   

ကရွ်းချယ်ကပ်းပါ။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် ၃ ခိုအထ  ပ ွျားခ ယ်ပပျားပါ။ 

၁ အလိုပ်အက ိုင်အခွင ်အလြ်ျားဆ ိုင် ာ အစီအစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ - 

ယာယီအလိုပ်လက်ြ  ဆ ိုင ်ာ အပမခခံလ ိုအပ်ခ က်အတွက ်ပထာက်ပံ ပပျားမခင်ျား) 

၂ ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာအစီအစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ - အတ ိုျားနှုန်ျားပလျှာ ခ ၍ 

ပငွပ ကျားပလျှာ ခ မခင်ျား ၊ ပခ ျားပငွအာြခံ) 

၃ အခွန်ကင်ျားလတွ်ြှု ၊ ယာယအီခွန်ပလျှာ ခ ြှု 

၄ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားအပပေါ် အခွန်ပလျှာ ခ မခင်ျား 

၅ ငှာျား ြ်ျားခြ ာျားပလ ာ မခင်ျား သ ိုို့ အခွန်ပကာကခ်ံြှု ပ ွွဲ့ဆ ိုင်ျားပပျားမခင်ျား 

၆ ပငွလွှ ပမပာင်ျားြှု 

၇ က ိုယ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငန်ျားလိုပ်သူြ ာျားက ို ပထာက်ပံ ပပျားမခငျ်ား 

၈ အမခာျား 

COVID_09 အမခာ်းစီမံကဆာငရ်ွက်မှုမျာ်းရှ ပါက က  ာ်မပကပ်းပါ။ 

COVID_10 COVID-19 ဆ  င်ရာ အကသ်းစာ်းနှင အ်လတ်စ ာ်းစီ်းပာွ်းကရ်း 

ကထာက်ပံ ကရ်းအစီအစဉ ်မျာ်းတွင် သတ င််းအချကအ်လက်န ှ င ် 

ကထာက်ပံ ကကက်းမျာ်းရရှ ရန် လွယ ်ကူပါသ လာ်း? 

ညွှန် ကာျားခ က ် တစ်ခိုပ ပ ွျား န်  

၁ အလွန်လွယ်ကူ 

၂ လယွ်ကူ 

၃ ပံိုြှန် 

၄ ခက်ခ  

၅ အလွန်ခက်ခ   

COVID_MMR_08 သင ်လ ပ်ငန််းန ို့ပတ်သတ်၍ သတ င််းအချကအ်လက်က    မည ်သည  ်အရင််းကအမစ ် မှ  

ရရှ ပါသလ ။ (ဥပမာ-အစ  ်းရ Website မျာ်း) 

ညွှန် ကာျားခ က ် ပက ျားဇူျားမပ ၍ အပသျားစ တ်ပ ာ်မပပပျားပါ။ 

COVID_MMR_09 Covid အချ  န်တ ွင််းန ို့  ပပီ်းသည  ်အချ  န်တ ွင် အမခာ်းစီ်းပွာ်းကရ်းမျာ်းက   သင ်လ ပ်ငန် ်း မှ  

ကူည ီကထာကပ်ံ ကပ်းသင ်သညဟ်  ထငပ်ါသ လာ်း။ ၁-၈ မှ သက ်ဆ  င်ရာအကမ မျာ်း က   

အစဉ်လ  က်က ာ်မပပါ။ ၁=အကူအညီအမ စ်ဆံ ်း၊ ၈= အကူအညအီမ စ်ဆံ ်း။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် စီျားပွာျားပ ျားဆ ိုင ်ာ ပခတ်ြှသီတင်ျားအခ က်အလက်နှင ် 

ပဒသနတ အစ ိုျား ြှပဆာင် ွက်ပသာ စီျားပွာျားပ ျားတ ိုင်ျားတာြှုြ ာျားနှင ် စည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား၊  
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န ိုင်ငစံီျားပွာျားပ ျားအပမခအပနနှင  ် စာျားသံိုျားသြူ ာျား၏ ဉီျားစာျားပပျားက စြ ာျား _ 

စီျားပွာျားပ ျားပ  ညှ်တညတ်ံ ြှုဆ ိုင ်ာ အစီအစဉ်ြ ာျားက  သ ိုို့ပသာ 

အပထာက်အကူမပ ပစစည်ျားြ ာျားနှင ် အ ငျ်ားအမြစ်၊ ပငွပ ကျားလည်ပတြ်ှုအတွက် 

စီြံခနို့်ခွ ပ ျား အ ငျ်ားအမြစ်ြ ာျား နငှ ် ထိုတ်ကိုန်သွင်ျားကိုနယ်နတ ာျားတွင် 

ဥပပဒဆ ိုင် ာာြပဿနာြ ာျား။  

၁ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအပပေါ် Covid ၏ အက   ျားသက်ပ ာက်ြှုြ ာျားက ို သ  ှ စံိုစြ်ျားန ိုင ်န် 

Webniar ြ ာျားနှင ်ပဆာင် ွက်မခင်ျား။ 

၂ က န်ျားြာပ ျားနှင  ်စီျားပွာျားပ ျား  ွံွဲ့မ   ျားတ ိုျားတတ်ြှုနငှ ် တ ိုင်ျားတာခ က်ြ ာျားနှင  ်ပတသ်တ်၍ 

အစ ိုျား ၏ ပနာက်ဆံိုျား  သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျား မ နို့်ပဝပပျားမခင်ျား။ 

၃ အလှြ်ျားပဝျားပသာ ထ ပ ာက်ြှု ှ သည  ် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င  ် ြည ်သ ိုို့ 

အလိုပ်လိုပ် ြည်ဟို လက်ပတွွဲ့ပဆာင် ွက ်န် နည်ျားလြျ်ားမပသမခင်ျား။ 

၄ အမပည်မပည်ဆ ိုင် ာ စီျားပွာျားပ ျားမပပွ ြ ာျားနှင ် အခြ်ျားအနာျားြ ာျားက ို အခ  န်န ို့တပမပျားညီ 

တင်ပပျားမခင်ျား။ 

၅ အဓ ကစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားနှင ် ပပေါ်ပပါကလ်ာပသာအခွင ်အလြျ်ားြ ာျားက ို အခ  န်န ို့ 

တပမပျားညီ သတင်ျားအခ က်အလက် တင်ပပျားမခငျ်ား။ 

၆ ခ ီျားသွာျားလာပ ျားနှင ် ပ  ွဲ့ပမပာင်ျားပ ျား ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားက ို သတင်ျားအခ ကအ်လက်  

မ နို့်ပဝပပျားမခငျ်ား။ 

၇ ပ ိုို့ကိုန်မြြှင တ်ငပ် ျားအတွက် ပ ိုြ ိုပထာက်ပံ မခင်ျား။ 

၈  င်ျားနှီျားမြြှပန်ှံြှုနငှ ် အက   ျားတူစီျားပွာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား ပ ိုြ ိုမြြှင ်မခင်ျား။ 

၉ Covid 19 ၏ စီျားပွာျားပ ျားသက်ပ ာက်ြှုက ို စီြခံနို့်ခွ  န ် အသံိုျားဝင်ပသာ 

ပစစည်ျားက   ယာြ ာျားမပ လိုပ်မခင်ျား။ 

၁၀ အစ ိုျား ြ ှစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားဆ ိုင် ာပထာက်ပံ ြှုြ ာျား ပ ိုြ ိုပဆာင် ွက်မခင်ျား။ 

၁၁ ပခ ျားပငွနှင ် ခွင ်မပ ပငွြ ာျားက  သ ိုို့ ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆ ိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားနှင  ်

အစီအစဉ်ြ ာျား ပထာက်ပံ ပပျားမခငျ်ား။ 

၁၂ အမခာျား  

COVID_MMR_10 အမခာ်းစီမံကဆာငရ်ွက်မှုမျာ်းရှ ပါက က  ာ်မပကပ်းပါ။ 

 Module B: Establishment Information 

B_A_08 သင ်လိုပ်ငန်ျားတွင် အခ  န်မပည ်ဝန်ထြ်ျား ဘယ်နှဦျား ှ ပါသလ ? 

ညွှန် ကာျားခ က ် တစ်ခိုပ ပ ွျား န်  

၁ ၀ 

၂ ၁-၄ 

၃ ၅-၁၉ 

၄ ၂၀-၉၉ 

၅ ၁၀၀-၂၄၉ 

၆ ၂၅၀ နှင ် အထက်  

B_A_07 သင ်စီ်းပွာ်းကရ်းရ ွဲ့ အဓ ကစီ်းပွာ်းကရ်းလ ပ်ငန််းအမျ  ျု်းအစာ်းက   က ာ်မပ ပါ။ 

COR_A_05 က မပဏရီ ွဲ့ အထက်ပ  င််းစီမံခနို့ ်ခွ သူ (top manager) ရ ွဲ့ ကျာ်း/မက ာမ်ပကပ်း ပါ။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် တစ်ခိုပ ပ ွျား န်  
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၁ အြ   ျားသြီျား 

၂ အြ   ျားသာျား  

၃ ြသ ပါ။  

COR_A_06 လ ပ်ငန််းမန်ကနဂျာ ၏အသက ် 

ညွှန် ကာျားခ က ် ပ ွျားခ ယ်ြှုတစခ်ိုမပ လိုပ် န်  

၁ ၃၄ နစှ်နှင  ်ပအာက်ငယ်သည ်

၂ ၃၅ နှစန်ှင ်အထက်ကကီျားသည ်

၃ ြသ ပါ။ 

B_A_02 ဤလ ပ်ငန််းသည ် အစ  ်းရမှ တရာ်းဝင်လ  က်စင်ချကပ်းထာ်းကသာ /  

မှတ်ပံ တင်ထာ်းကသာ လ ပ်ငန််းမ စ်ပါသလာ်း ။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် ပ ွျားခ ယ်ြှုတစခ်ိုမပ လိုပ် န််  

၁ ြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာစီျားပာွျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားမ စ်သည်။ 

၂ အလွတ်တန်ျား/ တစ်သီျားပိုဂ္ဂလ/ အကကံပပျားလိုပ်ငန်ျားမ စ်သည် ။ 

၃ ြှတ်ပံိုြတင်ထာျားသည ်စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားမ စ်သည် ။ 

၄ ြသ ပါ ။ 

B_B_12 ဤစီ်းပွာ်းကရ်း လ ပ်ငန််းသည်န   င်ငတံက ာက နသ်ွယ်မှုတွင်ပါဝင်ပါသလာ်း။ 

ညွှန် ကာျားခ က ် ပ ွျားခ ယ်ြှုတစခ်ိုမပ လိုပ် န်  

၁ ြဟိုတ်ပါ ၊ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားဝယ်ြှုလိုပ်ငန်ျားမ စ်သည် ။ 

၂ တင်သွင်ျားပသာလ်ည်ျားတင်ပ ိုို့ြှုြမပ ပါ ။ 

၃ တင်ပ ိုို့ပသာ်လည်ျားတင်သွင်ျားြှုြမပ ပါ ။ 

၄ မပည်ပပ ာင်ျားဝယ်ြှု မပ လိုပ်ပါသည် ။ 

B_B_09 လနွ်ခ  ကသ ာနှစန်ှင ် မပည်တွင််းကငွကကက်းတန ်   ်းတွင် ထ တ်က န်န ှင  ် လ ပ်ငန််းမျာ ်း ၏  

တစ ်နစှ်လံ ်းစာ စ စ  ကပါင််းကရာင််းရကငွမာှ မ ည်မ ရှ ခ  သနည််း။ ကရာင််းအာ ်းမှလွ ၍  

အမခာ်းဝင်ကငွအရင််းအမမစ်မျာ်း က   က ာ်မပရန် မလ  အပ်ပါ။    

ညွှန် ကာျားခ က ် ပ ွျားခ ယ်ြှုတစခ်ိုမပ လိုပ် န် 

၁ က ပ် ၁-၁၀,၀၀၀ 

၂ က ပ် ၁၀,၀၀၀-၆၀,၀၀၀ 

၃ က ပ် ၆၀,၀၀၁-၁,၅၀၀,၀၀၀ 

၄ က ပ် ၁,၅၀၀,၀၀၁-၅,၀၀၀,၀၀၀ 

၅ က ပ် ၅,၀၀၀,၀၀၁-၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၆ က ပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁-၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၇ က ပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ သ ိုို့ အထက် 

၈ ြသ ပါ 

COR_04 "ဤစစ်တ မ််း၏တံ ို့မပန ်မှုမျာ်းအကပေါ် အကမခခံ၍ အစ ီရငခ်ံစာမ တတျူနှင ် 

အမပည်မပည်ဆ  င်ရာက န်သွယက်ရ်းဌာနမှ န  ငင်ံအတွင််း အနာဂတ် အခွင ်အလမ််းမျ ာ ်း  

နှင ် ပတ်သက၍် ဆက်သွယမ်ှုမပျုရန် သကဘာတူပါက  သင်၏အ်ီးကမ်းလ်လ ပ်စ ာ က   

ထည ်သွင််းကပ်းပါ ရန် ။ သင်၏အချက်အလက်မျာ်းက   လ  ျုွဲ့ဝှက်ထာ်းပါမည ် ။ 
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The designations employed and the presentation of material in this document do not imply the 
expression of any opinion whatsoever on the part of the International Trade Centre concerning the legal 
status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its 
frontiers or boundaries.

This document has not formally been edited by the International Trade Centre.
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