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I.

နဒါန်ျား

Coronavirus (COVID-19) မ စ်ပွာျားြှုပ ကာင် တစ်ကြ္ာလံိုျား၌ စီျားပွာျားပ ျားပနှျားပကွျားြှုြ ာျားနှင် ကကံ ပတွွဲ့ခ မပီျား
ကြ္ာတစ်ဝှြ်ျား ှ

သန်ျားနှင်ခ ပီ သာကိုြဏ
ပ ီြ ာျားနှင်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို

ကြ္ာစီျားပွာျားပ ျားအပပေါ် အမပည်အ၀သက်ပ ာက်ြှု

ထခိုက်ပစသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံနှင်

ှ၊ ြ ှကို ြသ ှ ပသျားပါ။ ြူဝါဒခ ြှတ်သူြ ာျား သာြက

စီျားပွာျားပ ျားပင
ို ် ှင်ြ ာျားသည်လည်ျား စီျားပွာျားပ ျားအပမပာင်ျားအလြ ာျား၏ လွှြ်ျားြိုျားြကှု ကီျားြာျားပသာ အက ျားသက်ပ ာက်ြှု
ြ ာျားကို ပမ

ှင်ျားနိုင်ြည် အပမ အာျား အမြန် ှာပ ွ န်လိုအပ်သည်။

International Trade Centre (ITC) သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ၏ အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု စစ်တြ်ျားကို
MyanTrade နှင် UMFCCI တိုို့နှင် ပူျားပပါင်ျားမပီျား ဒီဇင
ို ်ျားပေီးဆွွဲခသည်။ Coronavirus ကူျားစက်ြှုပ ကာင် မြန်ြာနိုင်ငံ
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်
မပီျားပနာက်တွင်

အက ျားသက်ပ ာက်ြှုကို

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားြှ

အကမ တ် န်နှင်

ယူလိုပသာ

ပံပျားို ြှုြ ာျားကို

အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျားနှင်
စူျားစြ်ျားပလလာမပီျား

မပန်လည်

ထူပထာင်ပ ျားအတွက် ထပ ာက်ပသာ ြူဝါဒြ ာျားကို ခ ြှတ်နိုင် န်မ စ်သည်။
မြန်ြာနိုင်ငံ၌

COVID-19၏

အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူပသာအခါ

ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် COVID-19 ၏ ရိုက်ခတ်ြှုကို ခံခ မပီျား ယင်ျား၏ ထန်ျားခ ပ်ြှုအစီအြံြ ာျားြှာလည်ျား
အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ ထခိုက်ခသည်ကို ပတွွဲ့ သည်။ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား၏ ၃၀%
နီျားပါျားသည် အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှုခံခမပီျား၊ ၄၆%ြှာ အတန်အသင်ထခိုက်ခသည်။ ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍြှာ
အြ ာျားဆံိုျား

ထခိုက်ြှုခ မပီျား

အထည်အလပ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားြှာ

ဒိုတယအြ ာျားဆံိုျားမ စ်သည်။

၀န်ထြ်ျားငါျားဦျားထက်

နည်ျားပသာ အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားြှာလည်ျား အခ ျားအစာျား ြြျှတစွာ ထခိုက်ခံခ သည်။
ကိုြပဏီြ ာျားအပနမ င် သူတိုို့၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သိုို့ သက်ပ ာက်ြှု ှသည်ဟို ပြျားမြန်ျားပသာအခါ
၎င်ျားတိုို့ထြှ

အြ ာျားစသ
ို ည်

လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား

ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလ ာက လာမခင်ျား၊

ပတ်သြ်ျားမခင်ျား၊ စီြခ
ံ နို့်ခွြှုဆိုင် ာ အခက်အခြ ာျား သိုို့ြဟိုတ်

စီျားပွာျားပ ျားယာယီ

င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှု ပလျှာခ မခင်ျား တိုို့မ စ် ကသည်။

စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ ၅ဦျားတွင် ၂ဦျားသည် COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် သူတိုို့၏ ထိုတ်ကန
ို ်ြ ာျား တင်ပို့ို ာတွင်
အခက်အခ ှပ ကာင်ျားကိုလည်ျား ပမပာ ကာျားခသည်။
စစ်တြ်ျားအ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အ ကပ်အတည်ျားကို
သည်။

အထည်အလပ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအနက်

ပလျှာခ မခင်ျားမ စ်မပီျား၊
အလိုပ်ထိုတ်မခင်ျား

င်ဆိုင်ပမ

အသံိုျားအြ ာျားဆံိုျား

ပပျားသွင်ျားသူအသစ်ြ ာျားထံြှ
တိုို့ကလ
ို ည်ျား

အသံိုျားမပ ခ ကသည်။

အ ကပ်အတည်ျားကို

နည်ျားဗ ျူဟာြ ာျားြှာ

အလိုပ်အကိုင်

အ င်ျားအမြစ်ြ ာျား ှာပ ွမခင်ျားနှင်

ယာယီ

အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား

စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပင
် န်ျားကဏ္ဍြ ာျားတွင်ြူ

အလိုပ်လိုပ်မခင်ျားနှင် အွန်လိုင်ျားြှပ ာင်ျားခ မခင်ျားတိုို့သည် ပမ
အစိုျား အပနမ င်

ှင်ျားနိုင် န် ြဟာဗ ျူဟာအြ ျားြ ျားကို အသံိုျားမပ ခ က

အြ်ြှ

ှင်ျား န် ြ ှြမ စ် လိုအပ်ပသာနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ စ်သည်။

ပက ာ်လွှာျားနိုင် န်

ကူညီသည်စြ
ီ ံပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

'အခွန်

ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျား' ကို အြ ာျားဆံိုျား ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည်။ ဤစီြံပဆာင် ွက်ခ က်နှင်
‘ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာအစီအစဉ်ြ ာျား’နှင်

‘ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား

ပ ွဲ့ဆိုင်ျားပပမခင်ျား’

စီြံပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားအနက်

ဤအခ က်မ င်

တိုို့သည်

အစိုျား ၏

အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား၌

ပလျှာခ ပပျားမခင်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားသည်

သိုို့ြဟိုတ်
ပ ွျားခ ယ်ြှု

အခွန်ပကာက်ခံြှု
အြ ာျားဆံိုျားမ စ်သည်။

ဘဏ္ဍပ ျားနှင်ပတ်သက်၍

ရိုန်ျားကန်

ပန ပ ကာင်ျားကို ပတွွဲ့ ှနိုင်သည်။ ကဏ္ဍဆိုင် ာ အသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ ပတာင်ျားဆိုြှုအြ ာျားဆံိုျား အကူအညီြှာ
'အစိုျား ြှ ြြ၏ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင် လိုပ်ငန်ျားဆိုင် ာ ပထာက်ပံြှုြ ာျား ပိုြပ
ို ဆာင် ွက်ပပျား န်’နှင် ‘ပခ ျားပငွနှင်
1

ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျားကသို့ို ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင် အစီအစဉ်ြ ာျား ပထာက်ပပပျား
ံ
န်’
တိုို့မ စ် ကသည်။ သိုို့ပသာ် ဤအခ က်ြ ာျားြှာ ကဏ္ဍအလိုက် ကွမပာျားြှုြ ာျား ှ ကသည်။

2

II.

စိုပပါင်ျားသံိုျားသပ်ခ က်

စစ်တမ််းကကာက်နည််းစနစ်အကျဥ််းချျုပ်
မြန်ြာနိုင်ငံပပေါ်

COVID-19

သက်ပ ာက်ြစ
ူ စ်တြ်ျားကိုပ ျားစွခ သည် ည် ွယ်ခ က်သည်

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါ၏

အက ျားသက်ပ ာက်ြှုနှင် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား မပန်လည်ထူပထာင်ပ ျားအတွက် ထပ ာက်ပသာ ြူ၀ါ ဒြ ာျားမ င်
အက ပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျားနှင်

COVID-19

အလွန်ပနာက်ပိုင်ျားတွင်

လိုအပ်ပသာ

အပထာက်အပံြ ာျားကို

အကမ တ် န်ပ ျားဆွခမခင်ျားမ စ်သည်။
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူမခင်ျားလိုပ်ငန်ျားစဥ်ကို

၂၀၂၀ခိုနှစ်

ပြလ

၈

က်

ြှ

၂၆

က်အတွင်ျား

မပ လိုပ်ခသည်။ စစ်တြ်ျားတွင် COVID-19 နှင်ပတ်သက်ပသာ ပြျားခွန်ျား ၁၄ ခို၊ အပြျားအပမ ပြျားခွန်ျား ၆ ခို နှင်
ကိုြပဏီနှင်ပတ်သက်ပသာပြျားခွန်ျား ၉ ခိုပါဝင်သည်။
စစ်တြ်ျားပကာက်ယြ
ူ ည်ကိုြပဏီြ ာျားစာ င်ျားကို ITC အ ွွဲ့နှင်သက်ဆိုင် ာကဏ္ဍ အသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျား ြှပံပိုျားပပျားသည်။
စစ်တြ်ျားပမ ဆို န်အတွက် အြ ျားသာျားပိုို့ကိုန်ြဟာဗ ျူဟာ (NES) အ

ပိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍတွင် ပါ၀င်ပသာ

ကိုြပဏီ ၆၀၀ ထံ ဝက်(ဘ်)လင်ခ်ကို အီျားပြျားလ်နှင် Viber တိုို့ြှ ပိုို့ပပျားခသည်။ ထိုို့ပနာက် ယင်ျားကိုြပဏီြ ာျားထံ
ထက်ြံ ိုန်ျားပခေါ်ဆိုြှုြ ာျားမပ လိုပ်ခသည်။
ပထြဦျားစာွ

ပိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍြှ

ိုန်ျားမ င်တက
ို ်ရိုက်ပမ ဆိုမခင်ျား

တစ်ကဏ္ဍတွင်

သိုို့ြဟိုတ်

ကိုြပဏီ

၁၀

ကိုယ်တိုငမ် ည်စွက် န်

ခိုစီအာျား

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူြှုကို

ပ ွျားခ ယ်ြူကို

ကြ်ျားလှြ်ျားခသည်။

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည် ပနာက်ြှကိုယ်တိုင် ဝက်(ဘ်)လင်ခ်ြှတစ်ဆင် ပမ ဆိုြည်ကပ
ို ွျားခ ယ်ခသည်။

သိုို့ပသာ်

က်သတတပတ်အတွင်ျား ဝက်(ဘ်)လင်ခ်ြှတစ်ဆင် တိုနို့်မပန်ြှုနှုန်ျားြာှ အလွန်နည်ျားပါျားခသည်။
ဒိုတယအကကြ်တွင်

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား

ဝက်(ဘ်)လင်ခ်ြှတစ်ဆင်

ိုန်ျားြှတစ်ဆင် တိုက်ရိုက်ပမ ကာျားပပျား န်ပတာင်ျားဆိုခသည်။
ကာသည်။ ပယဘိုယ ခနို့်ြှန်ျားပမခအာျားမ င် ၅၈%
ပြျားခွန်ျားြ ာျား

အာျားလံိုျားကိုပမ ဆိုပပျားခမပီျား

ပမ ဆိုမခင်ျားကြ်ျားလှြ်ျားြူကို

ိုန်ျားပခေါ်ဆိုြှုတစ်ခိုစီသည် ၁၅ ြနစ်ြှ ၂၀ ြနစ်ခနို့်

ှ မပီျားမပည်ဆံိုပသာအပမ ကို

ခိုင်လံိုပသာ

ပ်ဆိုင်ျားမပီျား

ိုန်ျားနံပါတ်ြ ာျား

ှခမပီျား ကိုြပဏီ ၂၉၇ ခိုသည်

သိုို့ြဟိုတ်

အီျားပြျားလ်လပ်စာြ ာျား

ပပျားထာျားခသည်။
ခခံျုငံသံ်းသပ်ချက်
ဤအပိုင်ျားတင
ွ ်

ပိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍြ ာျား ှ

ဆန်ျားစစ်ထာျားသည်။

ကိုြပဏီ

၂၆၆

ကဏ္ဍတစ်ခိုခ င်ျားစအ
ီ တွက်ကိုြပဏီ

၁၅

ခို၏
ြှ၂၀

စစ်တြ်ျားပကာက်ယြ
ူ ှု

အပမ ြ ာျားကို

အနြ်ဆံိုျား ည်ြှန်ျားခ က်ပအာင်မြင်ခမပီျား

ပိုို့ကိုန်ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍမပင်ပြှ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား သိုို့ြဟိုတ် ၎င်ျားတိုို့၏ ကဏ္ဍဆိုင် ာသတင်ျား အခ က်အလက်
ြပ ာ်မပထာျားပသာ (ကိုြပဏီ ၃၁ ခို) ကို ဤခွမခြ်ျားစတ်မ ာမခင်ျား ြှ
ကိုြပဏီြ ာျားတွင်

အြ ာျားစိုြှာအပသျားစာျား

အ ွယ်အစာျား ှကိုြပဏီြ ာျားမ စ်သည်။
ကိုယ်ပင
ို ်အလိုပ်ြ ာျားမ စ် ကသည်။
ကဏ္ဍတစ်ခိုစီြှ

စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ

(၃၂%)၊

အလယ်အလတ်

ပမ ဆိုသူ

၇

ဤပတွွဲ့ ခ
ှ က်ကို
ဦျားပ ကို

ယ်ထိုတ်ထာျားသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခိုခ င်ျားစီ ှ

ာခိုင်နှုန်ျားသာ
ပံို(၁)

ကိုယ်စာျားမပ မပီျား

အ ွယ်အစာျားအလိုက် ွွဲ့စည်ျားြှုကို ာခိုင်နှုန်ျားမ င်ပ ာ်မပသည်။

3

(၃၃%)

နှင်အကကီျားစာျား

ြိုကခ
် ရိုအပသျားစာျား

တွင်ပ ာ်မပထာျားသည်။
၎င်ျားတိုို့နှင်

(၂၈%)
သိုို့ြဟိုတ်

ပကာ်လံအမြင်သည်

ဆနို့်က င်ဘက် ှအမခြ်ျားသည်

ပံို (၁) ဦျားစာျားပပျားကဏ္ဍြှ ပမ ဆိုသူဦျားပ နှင် ကဏ္ဍတစ်ခိုခ င်ျားစီ ှ ကိုြပဏီြ ာျား၏ အ ယ
ွ ်အစာျား

မှတ်ချက်။ ။ကိုြဏ
ပ ီအ ွယ်အစာျားြ ာျားကို ြိုကခ
် ရိုအပသျားစာျား (၀-၄)၊ အပသျားစာျား (၅-၁၉)၊ အလယ်အလတ် (၂၀-၉၉)၊ အကကီျားစာျား (၉၉+)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

(၇၂%)

ှကိုြပဏီသည် နှစစ
် ဉ်ပ ာင်ျား

အြ ျားအစာျားတွင်ပါ၀င်သည်။
ထိုတ်ပ ာ် န်

ပငွကွမပာျားြှု ှသည် အပသျားစာျားနှင် အလတ်စာျားစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား (SME)

သိုို့ပသာ်လည်ျားကိုြဏ
ပ ီအြ ာျားစသ
ို ည်

မငင်ျားဆန်ခသည်။

အ ကြ်ျားအာျားမ င်

နှစ်စဉ်ပ ာင်ျားအာျား

၀င်ပငွအာျားလံိုျားကို

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏

၉၀%

သည်

တ ာျားဝင်ြှတ်ပံိုတင်မပီျား ထက်ဝက်ပက ာ် ၅၈% ြှာ မပည်ပတင်ပိုို့သူြ ာျား(exporters) မ စ်သည်။ ပ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ၊
သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျားနှင် ဆန်ပ ာင်ျား၀ယ်ပ ျားကဏ္ဍသည် ၉၀
အီလက်ထ ွန်ျားနစ်ကိုြပဏီြ ာျား
နည်ျားပညာလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍြှ
ထပ်တန်ျားစြ
ီ ံခနို့်ခွြှုကို
ထိုို့အမပင်ကိုြပဏီ၏

တွင်

မပည်ပတင်ပိုို့မခင်ျားြ ပါ။
ှ

ကိုြပဏီသာ

မပည်ပသိုို့

လွှြ်ျားြိုျားထာျားသည််။
၂၈

ာခိုင်နန
ှု ်ျားပက ာ်သည မပည်ပတင်ပို့ိုသူြ ာျားမ စ်မပီျား

၂၆

ာခိုင်နှုန်ျားကိုအသက်

၅

တင်ပို့ိုခသည်။
ာခိုင်နှုန်ျားသာ

၃၅

ာခိုင်နှုန်ျား ှ

သတင်ျားအခ က်အလက်

အြ ျားသာျားြ ာျားက

ကိုြပဏီြ ာျား၏

ထပ်တန်ျားအြ ျားသြီျားြန်ပနဂ္ ာ

နှစ်ပအာက်လူငယ်ြ ာျားကစီြံခနို့်ခွသည်၊

ှသည်။

၄င်ျားတိုို့သည်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည် အိုင်တ၊ီ အီလက်ထ ွန်ျားနစ်နှင်ခ ီျားသွာျားကိုြပဏီြ ာျားထက်ဝက်ကို စီြံခနို့်ခွသည်။
ဇယာျား (၁) တွင်ကဏ္ ကဏ္ဍဆိုင် ာအခ က်အလက်ြ ာျားကို အပသျားစတ်ပ ာ်မပထာျားသည်။
ဇယာျား (၁) ကဏ္ဍအလိုက် စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူြ ာျား

ကဏ္ဍ

က ာ်မပချက်

# ကမပဏီ

%

%

%

%

%

အကရ

SMEs

မပည်ပ

အမျျု်းသမီ်း

လူငယ်

ကမပဏမ
ီ တ
ှ ပ
် ံ

တင်ပို့သူ

မန်ကနဂျာ

မန်ကန

တင်မခင််း

အတွက်

ဂျာ
NES01

Information Technology
သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်

21

86%

4

5%

38%

65%

65%

နည်ျားပညာကဏ္ဍ
NES02

Electrical and Electronic
Components

21

67%

0%

15%

69%

62%

22

41%

33%

50%

44%

76%

22

55%

100%

14%

5%

86%

25

83%

48%

8%

8%

96%

23

70%

65%

32%

9%

96%

24

46%

54%

29%

21%

100%

23

65%

96%

13%

9%

100%

21

100%

76%

25%

30%

95%

21

86%

81%

33%

21%

100%

20

75%

95%

6%

6%

100%

23

95%

43%

52%

70%

100%

266

264

265

257

243

261

စက်ြှုနှင် လျှပစ
် စ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ
NES03

Textile and Garment
အထည်အလပ်နှင်
အဝတ်အထည်ခ ပ်ကဏ္ဍ

NES04

Fisheries
ပ ထွက်လပ
ို ်ငန်ျားကဏ္ဍ

NES05

Forestry Products
သစ်ပတာထွကပ
် စစညျား် ကဏ္ဍ

NES06

Processed Food
စာျားပသာက်ကိုန်
ထိုတလ
် ိုပမ် ခင်ျားကဏ္ဍ

NES07

Rubber
ာဘာလိုပင
် န်ျားကဏ္ဍ

NES08

Rice
ဆန်စပါျားကဏ္ဍ

NES09

Fresh fruits and vegetables
သစ်သီျားဝလံနှင်
ဟင်ျားသီျားဟင်ျား က
ွ ်ြ ာျားကဏ္ဍ

NES10

Pulses, beans and oilseeds
ပြ ျားစံိုနှငဆ
် ီထက
ွ ်သီျားနှံကဏ္ဍ

NES11

Logistics services
ပထာက်ပပ
ံ ို့ိုပဆာင်ပ ျား
ဝန်ပဆာင်ြက
ှု ဏ္ဍ

NES12

Tourism
ခ ီျားသွာျားလပ
ို ်ငန်ျား

Total

Total respondents

မှတ်ချက်။ ။အပသျားစာျားနှငအ
် လတ်စာျားစီျားပွာျားပ ျား လိုပင
် န်ျားြ ာျား (SME) သည် ၀န်ထြ်ျား ၁၀၀ ပအာက်သာ ပသာ
ှ
ကိုြဏ
ပ ြ
ီ ာျားမ စ်သည်။
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19 အကျပ်အတည််း၏သက်ကရာက်မှု
အခ က်အလက်ပကာက်ယူသည်အခ န်တွင် ပြျားမြန်ျားခပသာကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည် coronavirus (COVID-19)
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါကို

အနည်ျားငယ်ြှမပင်ျားထန်စာွ အထ

ထခိုက်ြှုြ ာျား သည်
ှ
။

ပယဘိုယ အာျားမ င်လိုပ်ငန်ျား

၃၀%

နီျားပါျားသည် မပင်ျားထန်စွာထခိုက်ခမပီျား ၄၆% ြှာအတန်အသင်ထခိုက်ခသည် ပံ(ို ၂)။ ပြျှာ်လင်ထာျားသည် အတိုင်ျား
ခ ီျားသွာျားကဏ္ဍသည်
ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ဆိုျား ွာျားစွာခံစာျားခ မပီျား

၈၇

ာခိုင်နှုန်ျားပသာ

အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု ှသည်ဟို

အစီ င်ခံခသည်။

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည်
၎င်ျားပနာက်

ကူျားစက်

အထည်အလပ်နှင်

အထည်လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ (၆၈% အကကီျားအက ယ်ထခိုက်)မပီျား ပ ာ်ဘာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၉၆ ာခိုင်နှုန်ျားသည် မပင်ျားထန်စွာ
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နှင် အတန်အသင်သက်ပ ာက်ြှု ခ
ှ သည်။ အ ွယ်အစာျားအ ပသျားငယ်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အြ ာျားဆံိုျားထခိုက်
နစ်နာပစခသည်။
ပံို(၂) ကဏ္ဍအလိုက် COVID-19 အက ပ်အတည်ျား၏သက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပင
် န်ျားအာျား ြည်သိုို့
အက ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏တွကခ
် က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားအ

ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၆% သည် လာြည်သံိုျားလအတွက် ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်ကသို့ို ှြည်ကို

အတအက ြပမပာနိုင် ကပသာ်လည်ျား
သွာျားလြ်ြည်

ပံ(ို ၃)

။

ခနို့ြ
် ှန်ျားထာျားသည်

ပယဘိုယ အာျားမ င်

က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟိုပြျှာ်လင်မပီျား ၂%

၁၉%

ပအာ်ဒါအပမခအပန၏

ထက်ဝက်ခနို့်

သည်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား

ပအာ်ဒါ

ပလ ာနည်ျား
၂၀%

ပက ာ်

ှလိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ၂၀% ပက ာ်တိုျားြည်ဟိုပြျှာ်လင် ကသည်။ ၎င်ျားအိုပ်စိုသည်

သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်နည်ျားပညာ၊ ပထာက်ပံပိုို့ပဆာင်ပ ျား ၀န်ပဆာင်ြှုနှင် ပြ ျားစိုန
ံ ှင်ဆီ အစ သည
ှ
်ကဏ္ဍ
ြ ာျားမ စ်သည်။
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ပံို (၃) လာြည် ၃ လတွင် ပနှငဆ
် ထ
ီ ွက်သီျားနှံကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံနိုင်ြှုနှင် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား'ပနာက်လာြည် ၃လတာကာလအတွငျား် သင်၏ ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်သိုို့ ြည်
ှ
နည်ျား' ဟို
ပြျားမြန်ျားခသည်။ (အပမ တစ်ခတ
ို ည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်)
အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ်အပမခခံ၍ ITC ၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉

က်ြှ

၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ထပ်တန််းက ာက်သည်မျာ်း၏ကတကဝတ်
စစ်တြ်ျားအ

COVID-19

အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်

အထူျားသမ င်

အထည်အလပ်နှင်

အဝတ်အထည်

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် သူတိုို့၏ထပ်တန်ျား၀ယ်သူငါျားဦျားထံြှ ဝယ်လိုအာျားကို ပလျှာခ ခံ မခင်ျား
ခံခ သည်။

လာြည်

သံိုျားလပတ်အတွက်

ပ ာက်သည်ကကီျားထံြှ

ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျား၊

မပန်လည်ပပျားပိုို့မခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် ပမပာင်ျားလမခင်ျားြ မခင်
ှ ျား တိုို့ ပြျားမြန်ျားပသာအခါ (၄၄%)

က်သြ်ျားမခင်ျား၊

ှ ကိုြပဏီြ ာျားသည်

ပအာ်ဒါပလျှာခ နိုင်မခင်ျားကိုပမ ဆိုမပီျား (၂၈%)ြှာ ပအာ်ဒါအပမခအပနပမပာင်ျားလြူြ န
ှ ိုင်ဟိုပမ ဆိုခ ကသည်။

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ကိုြပဏီ ၄ ခိုအနက် ၃ ခိုသည်

သူတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို အမပီျားပိုင် ပ်တနို့် န်ြ ည် ွယ်ပသာ်လည်ျား ၉% သည်

တစ်လအတွင်ျားပတ်လြ်ြည်ဟို

ပြျှာ်လင် သည်။

စီျားပွာျားပ ျားပတ်သြ်ျားြည်ဟို
စစ်တြ်ျားပကာက်ယူြှုအ

ပံို(၄)

ပြျှာ်လင်ထာျားသည်
အိုင်တက
ီ ိုြပဏီ ၇၁

သည်

လာြည်လြ ာျားအတွင်ျား

ကဏ္ဍတစ်ခိုစြ
ီ ှကိုြပဏီြ ာျား၏

သူတိုို့၏

ပဝစိုကမို ပသသည်။

ာခိုင်နှုန်ျားနှင် အထည်အလပ်နှင်အဝတ်အထည်ကိုြပဏီ ၆၈

ာခိုင်နှုန်ျားသည် စီျားပွာျားပ ျားပတ်သြ်ျားြှုနှင် င်ဆိုင်ခ သည်။
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ပံို (၄) ကဏ္ဍ အလိုက်အမပီျားတိုင် ပ်ဆိုငျား် ပတ်သြ်ျားမခင်ျားအနတ ာယ်

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ကာျားသူြ ာျားအာျား ဤစီျားပာွ ျားပ ျားအက ပ်အတည်ျားပ ကာင် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားကအ
ို မပီျားသတ် ပ်တနို့န
် ိုငသ
် ည်
အနတ ာယ် သည်
ှ
ဟိုသင်ထင်ပါသလာျား။’ (အပမ တစ်ခတ
ို ည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွငပ
် ပျားထာျားသည်)
အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ်အပမခခံ၍ ITC ၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်
အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကန်ကကမ််းမျာ်းရရှကရ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
ပြျားမြန်ျားခပသာကိုြပဏီ
မပည်ပသိုို့တင်ပိုို့ န်
ကိုန် ကြ်ျား ြှုြ ာျားနှင်

၅

ခိုအနက်

၂

ခိုသည်

အခက်အခြ ာျားကကံ ပတွွဲ့ သည်။

COVID-19

အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်

ပယဘိုယ အာျားမ င်

၀ယ်ယူသူြ ာျားအာျားဆက်သွယ်မခင်ျားနှင်

ထိုတ်ကန
ို ်ြ ာျား

မပည်တွင်ျား၌မ စ်ပစ

ပတ်သက်ပသာတံိုို့မပန်ြှုြ ာျားသည်ပံို

မပည်ပြှ
(၅)

တွင်

မပထာျားသည်အတိုင်ျား အနိုတ်လကခဏာမပပနသည်။ အဓကအခက်အခြှ (၂၃%) တင်ပို့ို ာတွင် အခက်အခ ှမခင်ျား၊
ကိုန် ကြ်ျားြ ာျား

ှ န်ခက်ခမခင်ျား (၁၈%) နှင် မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျားမခင်ျားတို့ိုမ စ်သည်။ စာျားသံိုျားသူြ ာျားနှင်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအတွက်
ထိုို့အမပင်စစ်တြ်ျားပကာက်ယူြှုအ
အြ ာျားစသ
ို ည်

သာြက

ပဒသတွင်ျားကိုန် ကြ်ျားြ ာျား ယူသံိုျားစွ န်အခက်အခ

ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆိုင် ာ

အခက်အခြ ာျားနှင်

(၁၆%

စီ)

။

င်ဆိုင်ပန သူြ ာျား၏

လွန်ခပသာ ၂ လတာကာလအတွင်ျား ဤအခက်အခကို တသြတ်တည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်ဟို

အစီ င်ခံခသည်။
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ပံို (၅) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယ်ယူ န်နှင် / သိုို့ြဟိုတ်ထွကက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည် သင်၏လိုပ်ငန်ျားအတွက်ကိုန် ကြ်ျားဝယ်ယမူ ခင်ျားနှင် သိုို့ြဟိုတ်
ထိုတက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ နိုင်မခင်ျား အပပေါ်အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ပါသလာျား
ှ
' ကို ပမ ဆိုသူြ ာျားကို ပြျားမြန်ျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို
-% သည် စိုစပ
ို ပါင်ျားတို့ံိုမပန်ြှုြ ာျား၏ ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)။
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19 သည် စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအကပေါ်မည်သို့သက်ကရာက်မှုရခ
ှ သနည််း
ကိုြပဏီြ ာျားအပနမ င် သူတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သိုို့သက်ပ ာက်ြှု သည်
ှ
ကို ပြျားမြန်ျားပသာအခါ
ပမ ဆိုသူ

၂၆%

သည်

ပိုို့ပဆာင်ပ ျား

လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျားြ ာျား

ပလျှာက လာမခင်ျားပ ကာင်

ကို

အြ ာျားဆံိုျားပမ ကာျား ကသည်။ ၎င်ျားပနာက် စီျားပွာျားပ ျားကို 'ယာယီပတ်မခင်ျား' မ င်မပ လိုပခ
် သည်။ ဤတံိုို့မပန်ြှုြ ာျားသည်
coronavirus
ပတ်ဆိုို့ထာျားြှု

ပ ံွဲ့နှံို့ြှုကို
အြနို့်ကို

တာျားဆီျား န်အတွက်
ထင်ဟပ်ပစသည်။

ထိုအခ န်က

မြန်ြာအစျားို ဘက်ြှ

စီြံအိုပ်ခ ပ်ပ ျားဆိုင် ာ

လူြှုပ ျားအကွာအပဝျားနှင်

အခက်အခြ ာျားတိုျားြ ာျားလာမခင်ျား၊

င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားပလျှာက မခင်ျား၊ ၀န်ထြ်ျားပ က်ကွက်မခင်ျားနှင် ပ ာက်သည်ြ ာျား ကိုန်ပ ကွျားြ ာျားြပပျားဆပ်နိုင်မခင်ျား
အစ သည်
ှ
တိုို့ကို ကကံ ပတွွဲ့ သည်။
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ပံို (၆) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ထခက
ို ခ
် ြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား '(COVID-19) ကူျားစက်ြသ
ှု ည် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလပ
ို ်ငန်ျားကို ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်
သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစံို -% သည် စိုစပ
ို ပါင်ျားတို့မံို ပန်ြှုြ ာျား၏ ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ
၉ က်ြှ၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရ်းကမပဏီမျာ်းမှရင်ဆင်ကနရကသာလပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာကစစရပ်မျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာ အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာ
အခက်အခြ ာျားကို လည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်။ နယ်စပ်စစ်ပဆျားမခင်ျား/ ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်မခင်ျား၊ ပနာက်ဆက်တွ
သနို့် ှင်ျားပ ျားစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနှင် ပိုို့ပဆာင်ပ ျားအစီအစဉ်ြ ာျားနှင် ပ ပ ကာင်ျား ပိုို့ပဆာင်မခင်ျား
အခက်အခြ ာျားပ ကာင် ပနာက်က မခင်ျားြာှ အြ ာျားဆံိုျား ပမ ကာျားပသာအခက်အခြ ာျားမ စ်သည် (ပံို ၇) ။
ပံို (၇) မပည်ပတင်ပိုို့ ာတွင် င်ဆိုင် ပသာ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားပိုင်ျားဆိုင် ာ အခက်အခြ ာျား

10

မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသြ
ူ ာျားအာျား

ကကံ ပတွွဲ့ခ ပါသလာျားကို

'COVID-19

ပြျားမြန်ျားခသည်။

ပ ကာင်

(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို

ပို့ိုကိုန်၊သွင်ျားကန
ို လ
် ိုပပ
် ဆာင် ာတွင်
-%

သည်

အခက်အခြ ာျား

စိုစိုပပါင်ျားတို့ံိုမပန်ြှုြ ာျား၏

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို

ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)။
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ
၉ က်ြှ၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

မမန်မာကမပဏီမျာ်းမှကင်တွယ်ကမ ရှင််းခသည်နည််းဗျျူဟာမျာ်း
စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၄၀% ခနို့်သည် အက ပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား အြ ာျားဆံိုျားအသံိုမပ ပသာ
နည်ျားဗ ျူဟာသည် အပဝျားြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား teleworking ကိုက င်သံိုျားခသည်။ ဒိုတယအြ ာျားဆံိုျားက င်သံိုျားပသာ
နည်ျားဗ ျူဟာသည် အလိုပ်အကိုင်ကိုယာယီပလျှာခ မခင်ျား မ စ်သည်။ ပစ ျားကွက် ှာပ ွပ ျားအာျားထိုတ်ြှုနှင် အွန်လိုင်ျား
ပ ာင်ျားအာျားတိုျားမြင်မခင်ျားတိုို့လည်ျား ပါ၀င်သည်။
အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င် အက ပ်အတည်ျားကို ကိုင်တွယ်ပမ

ှင်ျားနိုင်ြည် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအ

'အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင်သိုို့ြဟိုတ်

ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျား' သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယသ
ူ ည် ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျားတွင် လူကက က်အြ ာျားဆံိုျားမ စ်သည်
(ပံို၈)။ ၅၀%

ှပမ ကာျားသူြ ာျားသည် ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ အစီအစဉ်ြ ာျား (ဥပြာအတိုျားနြ်က ပသာပခ ျားပငွ၊

ပခ ျားပငွမပန်ဆပ်ြှု သိုို့ြဟိုတ်ပခ ျားပငွအာြခံခ က်ြ ာျားကသိုို့) သည်အသံိုျားဝင်သည်ဟို ယူဆပသာလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျား
မ စ်သည်။ 'ငှာျား ြ်ျားခပထာက်ပံပငွ သိုို့ြဟိုတ် ပမ ပလျှာမခင်ျား / အသံိုျားစ တ်ပငွပတာင်ျားခံလွှာပ ွဲ့ဆိုင်ျားမခင်ျား' သည်
ထပ်ဆံိုျားသံိုျားခို အထပ ာက််ဆံိုျားအစီအြံြ ာျားထြှတစ်ခိုမ စ်သည်။ သိုို့ပသာ်စစ်တြ်ျားအ ကိုြပဏီ ၄၄
COVID-19
အစီအစဉ်ြှ

နှင်သက်ဆိုင်သည်
အစိုျား ထံြှ

အပသျားစာျားနှင်အလတ်စာျား

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ

သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်အက ျားခံစာျားခွင်ြ ာျားကို ယူ န်ြှာ

အလွန်ခက်ခပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။ နှုင်ျားယှဉ်ြှုအ

ာနှုန်ျားသည်

အကူအညီြ ာျား

ခက်ခသည်

(သိုို့)

၂၃% က ၎င်ျားတိုို့ကိုလွယက
် ူစာွ သိုို့ ြဟိုတ် အလွယ်တကူ

ကည်ရှုနိုင်ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှခသည်။ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအြ ာျားစိုသည် လူြှုပ ျားြီဒီယာြ ာျားမ စ်ပသာ Facebook
Page တိုို့ကို ဤအက ျားပက ျားဇူျားြ ာျားအတွက် အဓကသတင်ျားအခ က်အလက်အမ စ် အသံိုျားမပ ခသည်။ အထူျားသမ င်
အစိုျား နှင်စျားီ ပွာျားပ ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျား၏
သတင်ျားအခ က်အလက် င်ျားမြစ်မ စ်မပီျား

ဝက်ဘ်ဆိုကြ
် ာျားသည်
အခ ွဲ့ြှာရိုပ်မြင်သံ ကာျားနှင်

စိုပဆာင်ျားခ ကသည်။
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ဒိုတယအြ ာျားဆံိုျား

ယံို ကည်စတ်ခ ပသာ

သတင်ျားစာြ ာျားြှလည်ျား

သတင်ျားြ ာျားကို

ပံို (၈) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို ပမ

င
ှ ်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ဆံ
ှ ိုျား အစိုျား ၏ စီြံပဆာင် က
ွ ်ြှု ၃ခို ကို ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ‘ဟို ပြျားမြန်ျား
ခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစံို -% သည် စိုစိုပပါင်ျားတို့ံိုမပန်ြှုြ ာျား၏ ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ
၀င်စာျား ကသည်။

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

ပယဘိုယ အာျားမ င်

သူတိုို့၏ကဏ္ဍ

ပိုြန
ို ှစ်သက်ပသာပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ

အပထာက်အပံြ ာျား ပိုြလ
ို ိုပ်ပဆာင် န်အတွက် အစိုျား
'လိုက်ပလ ာညီပထွ ပသာပခ
ှ
ျားပငွနှင်
အစီအစဉ်ြ ာျားကိုပပျားသည်' မ စ်သည်။

ဆိုင် ာအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားြပ
ှ ံပိုျားြှု
'ကျွန်ိုပ်၏ကဏ္ဍတွင်

ှ န်

စတ်

စီျားပွာျားပ ျား

(ဥပပဒမပ သူြ ာျား) အာျားစည်ျားရံိုျားမခင်ျား' မ စ်မပီျား အနီျားကပ်

ပထာက်ပံပငွြ ာျားကသို့ိုပသာ

ပငွပ ျားပ ကျား

ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင်

တတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ အဓကပစ်ြှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင် ပပေါ်ပပါက်

လာပသာ အခွင်အလြ်ျားြ ာျားနှင် ပတ်သက်ပသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားနှင် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားကိုပပျား န်
မ စ်သည်။

ဤပ ွျားခ ယ်ြှုြ ာျားသည်

၀န်ပဆာင်ြှုကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျားတွင်

ကဏ္ဍြ ာျားအလိုက်ကမပာျား
ွ
သည်။
လူကက က်အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ

၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင် အစီအစဉ်ြ ာျားကို ပပျားမခင်ျားမ စ်သည်။
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ဥပြာအာျားမ င်

သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား

ပငွပ ျားပ ကျားပ ျား

ပထာက်ပံ

III.

လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍအသီျားသီျားအပပေါ်သံိုျားသပ်ခ က်ြ ာျား

၁. စက်ြှုနင
ှ ် လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ
စက်ြှုနှင်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား ၂၁ ခို သည် ဤစစ်တြ်ျားအာျား
ပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအာျားလံိုျားသည် မပည်တွင်ျား ပစ ျားကွက်တွင်ျား၌သာ
ပ ာင်ျားခ မပီျားနှင် ၆၂%

ှ လိုပ်ငန်ျားသည် မပည်ပြှတင်သွင်ျားသည် ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားကိုသာ ပ ာင်ျားခ ကသည်။

၎င်ျားတိုို့အနက် ၆၂% ှ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် အစိုျား ထံြှတ်ပံိုတင်ထာျားမပီျား ၉% ြှာအကကံပပျား ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကသည်။
ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၈၁% သည် အြ ျားသာျားြ ာျားမ စ် ကမပီျား အသက် ၃၅နှစ် ပအာက်လူငယ်ြ ာျား
မ စ် ကသည်။

စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

၎င်ျားတိုို့၏

တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို

ပ ာ်မပမခင်ျားြ ှပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာ
ပ ာင်ျားအာျားြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင် အထက်မ စ်သည်။
စက်မှုနှင်လ ပ်စစ်ပစစည််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် စက်ြှုနှင်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ ကိုြပဏီြ ာျား
အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ထခိုက်ြှု အနည်ျားငယ်ြှ အသင်အတင် အထ ှသည်။
အခ ပ်အာျားမ င် စက်ြှုနှင်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၃၃% သည် အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု၊ ၄၈% ြှာ
အတန်အသင်ထခိုက်ြှု ှမပီျား

၁၉% ြှာ

အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု ှခသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အပသျားစာျား

ကိုြပဏီြ ာျားသည် ထခိုက်ြှုအမပင်ျားအထန်ခံ မပီျား၊ အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အြ ာျားအာျားမ င် အသင်အတင်
ထခိုက်ြှုကို

ခံခ သည်

(ပံို၉)။

ထိုို့အမပင်

COVID-19

အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်

ထခိုက်ြှု ှပသာ

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို ကည်လျှင် အြ ျားသြီျား ဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် ပိုြထ
ို ခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၉) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်

။

။

ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

'Coronavirus

(COVID-19)

ကူျားစက်ြှုပ ကာင်

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား

ြည်သအ
ိုို့ က ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
အ င်ျားမြစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏ ၄၈% သည် ပနာက်လာြည် သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်ကသို့ို ှြည်ကို
ြသပသျားပသာ်လည်ျား၊

ပနာက်ထပ်

၄၈%

သည်

ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ

အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ

က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျားသည် (ပံို၁၀)။ သိုို့ပသာ် ၅% ပသာပမ ဆိုသူြ ာျားသည် လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား
ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ ၁၀-၂၀ ာခိုင်နှုန်ျား တိုျားလာြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျားသည်။
ပံို (၁၀) လာြည် ၃ လတွင် ကိုြပဏီြ ာျား၏

ပံို (၁၁) ထပ်တန်ျားနိုင်ငမံ ခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှ

ပအာ်ဒါလက်ခံနိုင်ြှုနင
ှ ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင်ခ က်ြ ာျား

ဝယ်လိုအာျားက ဆင်ျားြှုအတွက် ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည် ကာခ န်

။ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား
'ဤစီျားပာွ ျားပ ျား
၃ မှတ်ချက်။
အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်
သင်၏
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား
လတာကာလအတွင်ျား သင်၏ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်သိုို့ ှ
အမပီျားတိုင်
ပ်ဆိုင်ျားပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငသ
် ည်ဟို
ထင်ပါ
ြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
သလာျား။
အကယ်၍ပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငသ
် ည်ဟိုထင်ပါက
အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ်
ြည်သညအ
် ခ န်တွင်
ပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငသ
် နည်ျား'
ဟို
အပမခခံ၍ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
ပြျားမြန်ျားခသည်။(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာ
ပ ျားွ ခ ယ်ခွင်
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
ပပျားထာျားသည်။)
မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

'ပနာက်လာြည်

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

က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ အခ က်အလက်

ြ ာျား

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှ

စက်ြှုနှင်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

၎င်ျားတိုို့၏

စီျားပွာျားပ ျားကို အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န် အစီအစဉ်ြ ှခပါ။ ပံို (၁၁) အ စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၆၅%
သည် ၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျားလြ်ြည်ဟို ြပြျှာ်လင်ပ ကာင်ျား၊ ၃၅% ကြူ လာြည်လြ ာျား၌
အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်မ စ်နိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခသည်။ စစ်တြ်ျားအ အလတ်စာျားနှင် သွင်ျားကန
ို ်အဓက
ကိုြပဏီြ ာျားသည် ပိုြပ
ို တ်သြ်ျားနိုင် ယ
ွ ် ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ သည်။
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သွင််းကန်ကန်ကကမ််းမျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မအ
ှု ကမခအကန
အဆိုပါ COVID-19 အက ပ်အတည်ျားပ ကာင် စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျား သည်
အဓကက ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခမပီျား၊ မပည်ပြှသွင်ျားကန
ို ်တင်သွင်ျားြအ
ှု ခက်အခြ ာျားနှင် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားသိုို့
မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျား တိုို့သည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခသည်။ ထိုို့အမပင်
မပည်တွင်ျားနှင်နိုင်ငံတကာြှ

သွင်ျားကန
ို ်အ င်ျားအမြစ်

ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြ
ွ ှုဆိုင် ာ

ပန သူြ ာျားသည် လွန်ခပသာ ၂ လြှ စ၍ ဤမပဿနာကို တသြတ်တည်ျား

အခက်အခြ ာျားနှင်

င်ဆိုင်

င်ဆိုင်ခ သည်ဟို ပမပာ ကာျား

ခ ကသည်။ (ပံို ၁၂)
ပံို (၁၂) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယ်ယူ န်နင
ှ ် / သိုို့ြဟိုတ်ထွကက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြသ
ှု ည် သင်၏လိုပင
် န်ျားအတွက်ကိုန် ကြ်ျားဝယ်ယူမခင်ျားနှင် သိုို့ြဟိုတ်
ထိုတက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ နိုင်မခင်ျား အပပေါ်အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ပါသလာျား
ှ
' ကို ပမ ဆိုသူြ ာျားကို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19 သည် စက်မှုနှင်လ ပ်စစ်ပစစည််းလပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် စက်ြှုနှင်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သိုို့ သက်ပ ာက်ြှု ပ
ှ ကာင်ျား
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစို (၂၇%) သည် ယာယီ ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျားခံခ မပီျား (ပံို ၁၃)၊
ာျားနာြှု သိုို့ြဟိုတ် ကပလျားပစာင်ပ ှာက်ြှု (၁၈%)၊ ပထာက်ပံ ပိုို့ပဆာင်ပ ျား ၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလျှာခ မခင်ျား
(၁၂%)

နှင်

အိုပ်ခ ပ်ြှုဆိုင် ာအဟနို့်အတာျားြ ာျား

(၁၂%)

ပတွွဲ့ ှ သည်။
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တိုို့ပ ကာင်

ယာယီ ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျားခံခ သည်ကို

ပံို

(၁၃)

COVID-19

ပ ကာင်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် မှတ်ချက်။

ထခက
ို ်ခြှုြ ာျား

။

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

ကူျားစက်ြှုသည်

'coronavirus

(COVID-19)

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်
(ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစိုံ

သက်ပ ာက်သလာျား'
-%

သည်

ပအာက်ပါ
ဟိုပြျားခသည်

စိုစပ
ို ပါင်ျားတို့ံိုမပန်ြှုြ ာျား၏

ှယ်ယာြ ာျားကို ကယ
ို ်စာျားမပ သည်)

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

စက်မှုနှင်လ ပ်စစ်ပစစည််းကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာ
အခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား
လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား

င်ဆိုင်ခ သည်။
(စစ်တြ်ျား လဒ်၏

ပနာက်ဆက်တွ
၄၁%)သည်

ထပ်တိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပိုင်ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/

ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင်

အြ ာျားဆံိုျား

ပ ာ်မပသည်ကစစြ ာျားမ စ်သည်။ နယ်စပ်စစ်ပဆျားြြ
ှု ာျား/ ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်ြှုပ ကာင် ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား
ကိုလည်ျား ၂၃% ပ ာ်မပခသည်။

စက်မှုနှင်လ ပ်စစ်ပစစည််းကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည်စက်ြှုနှင်လျှပ်စစ်ပစစည်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏

အလိုပ်အကိုင်အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို

ယာယီပလျှာခ မပီျား

၃၃%

ာခိုင်နှုန်ျားသည်

၃၈

ာခိုင်နှုန်ျားသည်

ကိုန်ပစစည်ျားပပျားသွင်ျားသူ

အသစ်ြ ာျားထံြှ ကိုန် ကြ်ျား/ကိုန်ပစည်ျားြ ာျားကို စတင် ှာပ ွ ကသည်။ အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျား ပမ
အသံိုျားမပ ပသာ
မြင်တင်ပ ျား

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ

ယာယီအလိုပ်အကိုင်ပလျှာခ မခင်ျား၊

(ပစ ျားကွက် ှာပ ွပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား

တိုျားမြြှင်မခင်ျား)

အြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျားနှင်

မ စ်သည်။

ှင်ျား န်

အပ ာင်ျား

အလတ်စာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားတွင်ြူ

ယာယီအလိုပ်အကိုင်ပလျှာခ မခင်ျားနှင် ပပျားသွင်ျားသူအသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစ်ြ ာျား ယူ ကသည်။ တစ်ခ န်တည်ျား
ြှာပင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

အပမခအပနအသစ်ပ ကာင်

စီျားပွာျားပ ျားအခွင်အလြ်ျား

အသစ်ြ ာျားကို ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။ ၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစသ
ို ည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုကို တိုျားမြြှင် န် စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊
တစ်ခ ွဲ့က

အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင်

ပ ာင်ျားခ ြှု၊

ပစ ျားကွက်အသစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင်

ပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကို တိုျားမြြှင်ခသည်။
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စီျားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာ

အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င်

အ ကပ်အတည်ျားကို

င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားနိုင် န်

ကူညီသည်

ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

'အခွန်

ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျား'သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူသည် ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျားတွင်
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား
‘အခွန်ပကာက်ခံြှု

‘ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာအစီအစဉ်ြ ာျားနှင်

ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား

ပလျှာခ မခင်ျား’

သိုို့

ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျား’ တိုို့ကိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည်။ ‘ကိုယ်ပင
ို ်လိုပ်ငန်ျား လိုပ်ကင
ို ်သူြ ာျားအာျား

ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား’ကိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည်(ပံို ၁၄) ။
စစ်တြ်ျားအ

လျှပ်စစ်နှင် အီလက်ထ ွန်နစ် ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉၀

သက်ဆိုင်သည်

အပသျားစာျားနှင်အလတ်စာျား

သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်

ာခိုင်နှုန်ျားသည် အစိုျား ထံြှ COVID-19 နှင်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ

အက ျားပက ျားဇူျားြ ာျားကို

လွယ်ကူစွာ

န်

သိုို့ြဟိုတ်

အကူအညီြ ာျားအတွက်
အလွန်လွယ်ကပ
ူ ကာင်ျား

ပတွွဲ့ ှ သည်။
COVID-19 နှင်သက်ဆိုင်သည် အပသျားစာျားနှင် အလတ်စာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက်
သတင်ျားအခ က်

အလက်ြ ာျားနှင်

ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို

ယူ ာတွင်

လွယ်ကူမခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

အလွန်

လွယ်ကူြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစိုျား ၀က်ဘ်ဆိုကန
် ှင် ပ စ်ဘွတ်ခ်
စာြ က်နှာြ ာျား ြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား

ှမပီျား အြ ာျားစြ
ို ှာ ရိုပ်မြင်သံ ကာျားလိုင်ျားြ ာျားြှတစ်ဆင်

ပံို (၁၄) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို ပမ

ှသည်။

င
ှ ်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ှဆံျားို အစိုျား

၏ စီြံပဆာင် ွက်ြှု ၃ခို ကို ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို

ပြျားမြန်ျား ခသည်။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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က်ြှ

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ ‘အစိုျား နှင် သက်ဆိုင်ပသာ ပနာက်ဆံိုျားပပေါ် က န်ျားြာပ ျားနှင် စီျားပွာျားပ ျား ွံွဲ့မ ျားတိုျားတက်ြှုြ ာျား၏
တိုငျား် တာခ က်ြ ာျားနှင် ပတ်သတ်၍ အစိုျား ၏ ပနာက်ဆံိုျား
အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။
အခွင်အလြ်ျားြ ာျားနှင်

ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ

ပတ်သက်သည်

သတင်ျား

သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားကို ြျှပဝ န်’ အာျား

အဓကပစ်ြှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင်
အခ က်အလက်နှင်

မ စ်သည်။ ပံို (၁၅) သည်အြ ျားြ ျားပသာ ပထာက်ခံြှုြ ာျား

ပပေါ်ထွက်လာြည်

ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န်

ှပသာ ြှတ်ြ ာျားကိုမပသည်။

ပံို (၁၅) ကဏ္ဍဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား

‘Covid

အခ န်တွင်ျား

နှင်

မပီျားဆံိုျား

သည်

အခ န်တွင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၂. သတင်ျားအခ က်နှငန
် ည်ျားပညာကဏ္ဍ
သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်နည်ျားပညာကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ
ဤစစ်တြ်ျားအာျားပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ
အလတ်စာျား

(၃၃%)

နှင်အကကီျားစာျား

(၁၄%)

နိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင်လိုပ်ပဆာင် ကသည်။

ကိုြပဏီြ ာျားြှာ

ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။
၄၈%

လိုပ်ငန်ျား

(၂၁

ခို သည်

အပသျားစာျား

(၅၂%)၊

၎င်ျားတိုို့အနက်ထက်ဝက်ခနို့်သည်

ြှာမပည်ပြှတင်သွင်ျားသည်

ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားကိုသာ

ပ ာင်ျားခ ကမပီျား ၅% ြှာမပည်ပသိုို့တင်ပိုို့ပ ာင်ျားခ သူြ ာျားမ စ် ကသည်။
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် အစိုျား ထံြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားမပီျား ထိုကိုြပဏီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၆၂% သည် အြ ျားသာျားြ ာျား
မ စ် ကမပီျား အသက် ၃၅နှစ် ပအာက် လူငယ်ြ ာျားမ စ် ကသည်။
၎င်ျားတိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို

စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည်

ပ ာ်မပမခင်ျားြ ှပသာ်လည်ျား

ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာ

အြ ာျားဆံိုျား

ဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၁,၅၀၀,၀၀၁ ြှက ပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀
အထက်အထ ှသည်။
သတင််းအချက်အလက်နှင်နည််းပညာကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်
ကဏ္ဍ ှ

ပတွွဲ့ဆံို

ပြျားမြန်ျားခပသာ

သတင်ျားအခ က်အလက်

သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်နည်ျားပညာ

ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည်

ထခိုက်ြှု အနည်ျားငယ်ြှ အသင်အတင် အထ ှသည်။

coronavirus

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ပယဘိုယ အာျားမ င်စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏

၃၃%

သည်

အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု ခ
ှ မပီျား၊ ၄၈% ြှာ အသင်အတင်ထခိုက်မပီျား၊ ၁၉% ြှာ မပင်ျားထန်စွာ ထခိုက်ခသည်။
အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အပသျားစာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားသည်
အြ ာျားစိုြှာြူ

အနည်ျားငယ်သာ

ပိုြထ
ို ခိုက်ခသည်။

အသင်အတင်

ထခိုက်ခသည်။(ပံို ၁၆)။

COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်

ထခိုက်ြှုြ ာျား ခ
ှ မပီျား

ထိုအ
ို့ မပင်

အကကီျားစာျားကိုြပဏီ

တင်ပိုို့ပ ာင်ျားခ သူြ ာျားသည်သာလျှင်

ထခိုက်ြှု ှပသာ

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို ကည်လျှင်

အြ ျားသြီျားနှင်လူငယ် ဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှခသည်။

ပံို (၁၆) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု
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မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင် သင်၏စီျားပာွ ျားပ ျားလိုပင
် န်ျားအာျား

ြည်သအ
ိုို့ က ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

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

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏၁၉% သည် ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်ကသို့ို ှြည်ကို ြသပသျား
ပသာ်လည်ျား၊

ပနာက်ထပ်၆၇% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခို

အထက ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို

ပြျှာ်လင်ထာျားသည်(ပံို ၁၇)။ ၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစသ
ို ည် ၁၀-၂၀% သိုို့ြဟိုတ် ၂၀% အထက်က ဆင်ျားလြြ
် ည်ဟို
ပြျှာ်လင်ထာျားသည်။
ြှာ

သိုို့ပသာ် ၁၅%ပသာပမ ဆိုသူြ ာျားသည်

တိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားသည်။

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသာ

မ စ် ကသည်။

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်

ထိုို့အမပင်

လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား

အ ွယ်အစာျားအာျားမ င်

အလတ်စာျားနှင်

စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏

ြ ည် ွယ်ခ ကပသာ်လည်ျား

ပအာ်ဒါအပမခအပန

၂၉%

အမခာျားပသာ

၇၁

သည
%သည်

အကကီျားစာျားစီျားပွာျားပ ျား
၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို
လာြည်လြ ာျားအတွင်ျား

၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား လြ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျား ကသည် (ပံို ၁၈) ။

ပံို (၁၇) လာြည် ၃ လတွင် ကိုြပဏီြ ာျား၏
ပအာ်ဒါလက်ခံနိုင်ြှုနင
ှ ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင်ခ က်ြ ာျား
ပံို

(၁၈)

အမပီျားတိုငပ
် တ်သြ်ျား န်ကကံ ပတွွဲ့ပန သည်

သတင်ျားအခ က်အလက်နည်ျားပညာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာက်လာြည်

၃ လတာကာလအတွငျား်

မှတ်ချက်

သင်၏ပအာ်ဒါအပမခအပန

။Myanmar

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍

။ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်

ြည်သိုို့ ှြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။

။

သင်၏

'ဤစီျားပာွ ျားပ ျား

စီျားပွာျားပ ျားလိုပင
် န်ျား

Impact

အမပီျားတိုင် ပ်ဆင
ို ျား် ပတ်သြ်ျား သွာျားနိုငသ
် ည်ဟို ထင်ပါ

ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

သလာျား။ အကယ်၍ပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငသ
် ည်ဟို ထင်ပါက

Covid-19

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာ

ြည်သည်

အခ န်တွင်

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။

ပတ်သြ်ျားသွာျား

နိုငသ
် နည်ျား'

(အပမ တစ်ခတ
ို ည်ျားသာ

ပ ျားွ ခ ယ်ခွင် ပပျားထာျားသည်။)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။
ပြလ ၉

က်ြှ ၂၆

အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၂၀၂၀

က် အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ

သွင််းကန်မျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
စာျားသံိုျားသူြ ာျားနှင်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသိုို့

ပကာက်ယူခပသာကိုြပဏီြ ာျားြှ

ပ ာင်ျားခ ာတွင်

ပမပာ ကာျားခ ကသည်။

ြ ာျားစာွ အခက်အခမ စ်ခပ ကာင်ျား

စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသိုို့

စစ်တြ်ျား

မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား

က ဆင်ျားလာမခင်ျားသည် အဓကက ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခမပီျား (၃၇%)၊ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားသိုို့ မပည်တွင်ျား
ပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျား (၂၉%)သည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားမ စ်လာခသည် (ပံို ၁၉)။ ထိုို့အမပင်
မပည်တွင်ျားနှင်နိုင်ငံတကာြှ

သွင်ျားကန
ို ်အ င်ျားအမြစ်

ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြ
ွ ှုဆိုင် ာ

အခက်အခြ ာျားနှင်

င်ဆိုင်

ပန သူြ ာျားသည် လွန်ခပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာကို တသြတ်တည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ
ကသည်။

ပံို (၁၉) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင်ပ ာက်သည်ြ ာျား

ှနိုင်ြှုအပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာက်ြှျူ

မှတ်ချက်။။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား Coronavirus ပ ကာင် သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနင
ှ ပ
် ာက်သည်ြ ာျား

ှနိုင်ြှု အပမခအပနအပပေါ်

သက်ပ ာက်ြှျူ ှပါသလာျား” ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။ (သက်ဆိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န် -% သည်စိုစိုပပါင်ျား ှယ်ယာြ ာျားကက
ို ယ
ို ်စာျားမပ သည်)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉

က်ြှ ၂၆

က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19သည် သတင််းအချက်အလက်နှငန
် ည််းပညာ လပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ်မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု
ရှပါသလ။
Covid-19

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်နည်ျားပညာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

ြည်သိုို့

သက်ပ ာက်ြှု ှပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျားပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစို (၂၄%) သည် ယာယီ
ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျားခံခ သည်။

(ပံို

၂၀)

၊

ပ ာက်သည်ြ ာျားက

၎င်ျားတိုို့၏

ပငွပတာင်ျားခံလွှာြ ာျားနှင်

င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားကို ပလျှာခ မခင်ျားတိုို့ပ ကာင် ယာယီ ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျား ခံခ သည်ကို ပတွွဲ့ ှ သည်။
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ပံ(၂၀) COVID-19 ကကကာင် စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ်ထခက်ခမှုမျာ်း

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်
သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစိုံ -% သည် စိုစပ
ို ပါင်ျား တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏ ှယ်ယာြ ာျားကိုကိုယ်စာျားမပ သည်) ။
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွင်ျား
ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

သတင််းအချက်အလက်နှင်နည််းပညာကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာ အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာ
အခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား
လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား

င်ဆိုင်ခ သည်။
(စစ်တြ်ျား လဒ်၏

ပ ာ်မပသည်ကစစြ ာျားမ စ်သည်။

ပနာက်ဆက်တွထပ်တိုျား
၄၆%)

သည်

သနို့် ှင်ျားပ ျားပိုင်ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/

ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင်

သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျားစီြံြှုဆိုင် ာ

အခက်အခြ ာျားကို

၂၀%

အြ ာျားဆံိုျား

နှင်

နယ်စပ်

စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်ြှုပ ကာင် ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား ကိုလည်ျား ၁၄% ြှ ပ ာ်မပခသည်။
သတင််းအချက်အလက်နှင်နည််းပညာကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည်
(၅၇%)

သည်

အြ်ြှအလိုပလ
် ိုပ် ကမပီျား၊

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်မခင်ျား)နှင်
ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျား
အလတ်စာျားနှင်

ှင်ျား န်

အခ ျူွဲ့သည်

အွန်လိုင်ျားြတ
ှ စ်ဆင်
အသံိုျားမပ ပသာ

အကကီျားစာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားတွင်ြူ

ပကာက်ခံပသာ

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။
ပ ာင်ျားခ ြှုကို

ပမ

သတင်ျားအခ က်အလက်နှငန
် ည်ျားပညာကိုြဏ
ပ ီြ ာျား၏
ပ ာင်ျားခ ြှုတို့ိုကို

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ

တစ်ခ ွဲ့က

(ပစ ျားကွက်

ှာပ ပ
ွ ျား

မပ လိုပ် ကသည်။

အပသျားစာျား

ယာယီအလိုပ်အကိုင်ပလျှာခ မခင်ျားမ စ်မပီျား။

အြ်ြှအလိုပ်လိုပ် ကသည်။

အပမခအပနအသစ်ပ ကာင်

၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစသ
ို ည်

စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊

အပ ာင်ျားမြင်တင်ပ ျား

အြ ာျားစို

နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုကို

တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင်

စစ်တြ်ျား

စီျားပွာျားပ ျားအခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို
တိုျားမြြှင် န်နှင် အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင်

ပစ ျားကွက်အသစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင်

စီျားပွာျားပ ျား

ြဟာဗ ျူဟာ

ပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကို တိုျားမြြှင်ခခသည်။

အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င်

အ ကပ်အတည်ျားကို

င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားနိုင် န်

ကူညီသည်

ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

ပထာက်ပံပငွထိုတ်ပခ ျားပပျားမခင်ျား (၃၃%) သိုို့ အသံိုျားအပဆာင်ြ ာျားအတွက် ကိုန်က စ တ်ြ ာျားကို ကင်ျားလွတ်/
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ပ ွဲ့ဆိုင်ျားပပျားမခင်ျား

(၂၁%)

တိုို့ကလ
ို ည်ျား

ပ ျားခ ယ်ခ ကသည်။

‘ပငွပ ျားပ ကျားပ ျား

ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား

အစီအစဥ်ြ ာျား’ကိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည်။ (ပံို ၂၁)
စစ်တြ်ျားအ သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်နည်ျားပညာကိုြပဏီြ ာျား၏

၁၄%

သည်

အစိုျား ထံြှ

COVID-19

နှင်သက်ဆိုင်သည် အပသျားစာျားနှင် အလတ်စာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက်
သတင်ျားအခ က်

အလက်ြ ာျားနှင်

ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို

ယူ ာတွင်

ခက်ခမခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

အလွန်ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။ ၇၆% သည် လွယ်ကူမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် အလွန်လွယ်ကြ
ူ ှု ှပ ကာင်ျားနှင်
၁၀% သည် ပံိုြှန်

ှနိုင်သည်ဟို ပမ ကာျားခ ကသည်။

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား

အြ ာျားစသ
ို ည်

အစိုျား ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင်

ပ စ်ဘွတ်ခ်

စာြ က်နှာြ ာျားြှ

အခ က်အလက်ြ ာျား

ှမပီျား အြ ာျားစိုြှာ ရိုပ်မြင်သံ ကာျားလိုင်ျားြ ာျားနှင် သတင်ျားစာြ ာျားြှ တစ်ဆင်

သတင်ျား
ှ ကသည်။

ပံ (၂၁) COVID-19 ကကကာငမ် စ်ကပေါ်လာသည် အကကပ်အတည််းက ကမ ရှင််းရန်အစ်းရ၏ လပ်ကဆာင်ချက်မျာ်း

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ှဆံျားို အစျားို

၏ စီြံပဆာင် ွက်ြှု ၃ခို ကို ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို

ပြျားမြန်ျား ခသည်။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွဲ့ွ ြ ာျားထံြှ

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ

‘အစိုျား နှင်

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

သက်ဆိုင်ပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

ပနာက်ဆံိုျားပပေါ်

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

က န်ျားြာပ ျားနှင်

စီျားပွာျားပ ျား

ွံွဲ့မ ျားတိုျားတက်ြှုြ ာျား၏ တိုငျား် တာခ က်ြ ာျားနှင် ပတ်သတ်၍ အစိုျား ၏ ပနာက်ဆံိုျား သတင်ျားအခ က်အလက် ြ ာျားကို
ြျှပဝ န်’

အာျား

အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။

ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ

အဓကပစ်ြှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင်

ပပေါ်ထွကလ
် ာြည် အခွင်အလြ်ျားြ ာျားနှင် ပတ်သက်သည် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျား
မ နို့်မ ျူျားပပျား န် မ စ်သည်။ ပံို (၂၂) သည်အြ ျားြ ျားပသာပထာက်ခံြှုြ ာျား

ှပသာ ြှတ်ြ ာျားကိုမပသည်။

ပံ ၂၂ ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွဲ့ွ မျာ်းမှ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း

မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား

‘Covid

အခ န်တွင်ျား

နှင်

မပီျားဆံိုျား

သည်

အခ န်တွင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၃. စာျားပသာက်ကိုနထ
် ိုတ်လပ
ို ်မခင်ျားကဏ္ဍ
စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ
ဤစစ်တြ်ျားအာျားပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာပသာ
အလတ်စာျား

(၄၃%)

နှင်အကကီျားစာျား

(၃၀%)

ကိုြပဏီြ ာျား

လိုပ်ငန်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားြှာ

မ စ် ကသည်။

(၂၃)

ခို သည်

အပသျားစာျား

၎င်ျားတိုို့အနက်

(၂၆%)၊

အြ ာျားစိုသည်

နိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် လိုပ်ပဆာင် ကသည်။ ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၆၅% ြှာ တင်သွင်ျား/ တင်ပိုို့နှစ်ြ ျားလံိုျား
လိုပ်ကင
ို ် ကမပီျား၊ ၁၇% ြှာ

မပည်ပြှတင်သွင်ျားပ ာင်ျားခ သူြ ာျား မ စ် ကသည်။ အခ ပ်အာျားမ င် ၁၇% ြှာ

မပည်တွင်ျား၌သာ အပ ာင်ျားအ၀ယ် မပ လိုပ် ကသည်။
အာျားလံိုျားနီျားပါျားသည် အစိုျား ထံြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားမပီျား အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားတင
ွ ်
အိုပ်ခ ပ် ကသည်။

အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏

၈၇%

သည်

၆၈%

၃၅နှစ်နှင်

သည်

အြ ျားသာျားြ ာျား

အထက်လူကကီျားြ ာျား

စီြံ

မ စ် က

သည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်၎င်ျားတိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို ပ ာ်မပမခင်ျားြ ပသာ်
ှ
လ
ည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ

စိုစိုပပါင်ျား

က ပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ြှ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထက်အထ ှသည်။

စာ်းကသာက်ကန်ထတ်လပ်မခင််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်း သက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည်
အဆင်အထ

coronavirus

စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍ ှ
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

ထခိုက်ြှုအနည်ျားငယ်ြှ

မပင်ျားထန်ပသာ

ှသည်။ ပယဘိုယ အာျားမ င် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏ ၂၆% သည် အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု ခ
ှ မပီျား၊ ၆၁%

ြှာအသင်အတင်ထခိုကမ် ပီျား၊ ၁၃% ြှာမပင်ျားထန်စွာထခိုက်ခသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အမခာျားကိုြဏ
ပ ီြ ာျားနှင်
ယှဥ်လျှင် အပသျားစာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားသည် အနည်ျားငယ်သာ ထခိုက်ခသည်။ (ပံို ၂၃) မပည်တွင်ျား၌သာ အပ ာင်ျားအ၀ယ်
မပ လိုပ်သူြ ာျားနှင်ယှဥ်လျှင်
ပတွွဲ့ ှခသည်။

ထိုို့အမပင်

နိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင်

လိုပ်ပဆာင် ကသူြ ာျားသည်

အြ ျားသြီျား နှင်လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ပသာ

ပိုြိုထခိုကြ
် ှု ှပ ကာင်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားသည်လည်ျား

ပိုြထ
ို ခိုက်ြှု

ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံ (၂၃) COVID-19 ကကကာင် စီ်းပွာ်းကရ်း လပ်ငန််းအကပေါ် အကျျူ်းသက်ကရာက်မှု

မှတ်ချက်

။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus

(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင်

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား

ြည်သိုို့အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ှသနည်ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
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အရင််းမမစ်

။

။

Myanmar

Covid-19

Impact

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍

ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ

၂၆ က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏၇၀% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခို အထက ဆင်ျားလြြ
် ည်ဟို ပြျှာ်လင်
ထာျားသည်

(ပံို ၂၄)။ ၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစသ
ို ည်

၁-၁၀%

အထက ဆင်ျားလြြ
် ည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားသည်။

သိုို့ပသာ် ၂၁%ပသာပမ ဆိုသူြ ာျားသည် လာြည်သံိုျားလအတွင်ျားပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ

တိုျားလာြည်ဟို

ပြျှာ်လင်

ထာျားသည်။

ပံ (၂၄) လာမည် ၃ လတွင် ကမပဏီမျာ်း၏ ကအာ်ဒါလက်ခံနင်မှုနှင် ပတ်သက်၍ ကမ ာ်လင်ချက်မျာ်း

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာက်လာြည်

၃ လတာကာလအတွငျား်

သင်၏ပအာ်ဒါအပမခအပန

ြည်သိုို့ ှြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Covid-19

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍

Impact

ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွင်ျားပကာက်ယပ
ူ သာအ
ခ က်အလက်ြ ာျား။

ပို့ကန်တင်ပို့သူမျာ်း၏၀ယ်လအာ်းကျဆင််းမခင််း
လာြည်ပလျားလအတွင်ျား
တိုျားြ ာျားလာမခင်ျား၊

ကိုြပဏီြ ာျား၏ထပ်တန်ျားပ ာက်သည်

ပလျှာက သွာျားမခင်ျား၊

က်သြ်ျားမခင်ျား၊

၅

ဦျားထံြှ

ပအာ်ဒါအပမခအပနသည်

မပန်လည်ပပျားပိုို့မခင်ျားနှင်

ယခင်ပအာ်ဒါအတိုင်ျား

ဆက်လက်ထာျား ှမခင်ျား တိုို့မ စ်နိုင်သည်။ အြ ာျားစိုြှာ ပအာ်ဒါြ ာျား ပလျှာက သွာျားမခင်ျား (၄၆%)၊ ယခင်ပအာ်ဒါအတိုငျား်
ဆက်လက်ထာျား ှမခင်ျား

(၂၉%)တိုို့

မ စ် ကသည်။

ပလျှာက သွာျားမခင်ျားကို ပ ာ်မပပသာ်လည်ျား
ြ ှမခင်ျားတိုို့ကို

ပ ာ်မပ ကသည်။

နိုင်ငံမခာျားထပ်တန်ျားပ ာက်သည်

၅

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြ ာျားသည်သာလျှင်

ပအာ်ဒါြ ာျား

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြဟိုတ်သူြ ာျားသည် ပအာ်ဒါြ ာျား အပမပာင်ျားအလ
စစ်တြ်ျားအ

ဦျားထံြှ

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြ ာျား၏၈၀% သည်

၀ယ်လိုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျားကို

င်ဆိုင် က သည်။

၎င်ျားတိုို့၏
ပိုို့ကိုန်

တင်ပို့ိုသူြ ာျား၏၅၀% သည် ၁ လြှ ၃ လ ကာထ ၀ယလအ
ို ာျားက ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျား ကမပီျား၊ ၁၃% သည်
တစ်နှစ်ထက်ပို၍၀ယ်လိုအာျားက ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို ခနို့်ြှနျား် ကသည်။ (ပံ-ို ၂၅)
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ပံို (၂၅) - ထပ်တန်ျားနိုငင
် မံ ခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှ ဝယ်လိုအာျားက ဆင်ျားြှုအတွက် ခနို့်ြန
ှ ်ျားထာျားသည် ကာခ န်

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား “သင်လိုပ်ငန်ျား၏

ထပ်တန်ျားနိုင်ငံမခာျားပစ ျားကွက်
က ဆင်ျားြှုြ ျားနင
ှ ်

၅

ခိုြှ

၀

ယ်လိုအာျား

ကကံ ပတွွဲ့ပန ပါသလာျား။

ြည်ြျှ ကာ ှည်ခန
ံ ိုငြ
် ယ်လို့ိုထင်ပါလ။

' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Covid-19

Impact

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ ပြလ
၉ က်ြှ၂၆ က်အတွငျား်

ပကာက်ယူပသာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

လပ်ငန််းမျာ်းအပပီ်းတင်ပတ်သမ််းမခင််း၏အနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍ ှ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအြ ာျားစိုသည် အမပီျားတိုင်
ပတ်သြ်ျား န်ြ ည် ွယ်ခပါ။

စစ်တြ်ျားအ

ကိုြပဏီြ ာျား၏

၈၁%

သည် လာြည်လြ ာျားအတွင်ျား

၎င်ျားတိုို့၏

စီျားပွာျားပ ျားကိုအမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား လြ်ြည်ဟို ြပြျှာ်လင် ကပါ။ ၁၉% ပသာ အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသာလျှင်
လာြည်လြ ာျားအတွင်ျား ၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကိုအမပီျားတိုင်ပတ်သြ်ျား လြ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင် ကသည်။
ကန်ကကမ််းမျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
Covid 19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားနှင်ပ ာက်သည်ြ ာျား
မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားမခင်ျားသည်
ှနိုင်ြက
ှု ဆင်ျားလာမခင်ျားနှင်

ှနိုင် န်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသိုို့

အကကီျားြာျားဆံိုျားအဟနို့်အတာျားမ စ်လာခသည်။

သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားတင်သွင်ျား န်

ခက်ခမခင်ျားတိုို့သည်လည်ျား

မပည်တွင်ျားသွင်ျားကိုန်

အဓကက ပသာ

အမခာျား

အတာျားအဆီျားမ စ်လာခသည် (ပံို ၂၆)။ အခ ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် စာျားသံိုျားသူြ ာျားသိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား
က ဆင်ျားမခင်ျားနှင်အတူ
စစ်တြ်ျားပကာက်ပသာ

သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားတင်သွင်ျားမခင်ျားအခက်အခကလ
ို ည်ျား

င်ဆိုင်ခ က သည်။

ထိုို့အမပင်

ကိုြပဏီြ ာျား၏အြ ာျားစသ
ို ည် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆိုင် ာအခက်အခြ ာျားနှင် လွန်ခပသာ ၂

လြှစ၍ တသြတ်တည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ ကသည်။
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ပံို (၂၆) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင်ပ ာက်သည်ြ ာျား

မှတ်ချက်။။ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

ှနိုငြ
် ှုအပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာက်ြှု

Coronavirusပ ကာင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏

သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားနှင်ပ ာက်သည်ြ ာျား

န
ှ ိုင်ြအ
ှု ပမခအပနအပပေါ် သက်ပ ာက်ြျူှ ပါသလာျား
ှ
”ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။ (သက်ဆိုငသ
် ြျှပ ွျားခ ယ် န်-% သည် စိုစိုပပါင်ျား
ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19သည်

စာ်းကသာက်ကန်ထတ်လပ်မှုနှင်အက ျာ်ယာမကာဆင်ရာလပ်ငန််းမျာ်း

အကပေါ်မည်သို့

အကျျု်း

သက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
Covid

19

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ဆန်စပါျား ပံို (၂၇) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

ို ်ခြှုြ ာျား
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သိုို့ သက်ပ ာက်ြှု ှပ ကာင်ျား ထခက

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား

ပြျားမြန်ျားပသာအခါ

အြ ာျားစို

သည်

(၂၄%)

၎င်ျားတိုို့ထြှ

သွာျားလာပ ျား၀န်ပဆာင်ြှု

လိုပ်ငန်ျားြ ာျား

ပလ ာက ြှုနှင်

အခက်အခြ ာျား

မြင်တတ်လာမခင်ျားပ ကာင်ျားသ သည်

(ပံို၂၇)။

ပ ာက်သည်ြ ာျားက

ပတာင်ျားခံလွှာြ ာျားနှင်
မခင်ျား၊

စီြံခနို့်ခွြှုဆိုင် ာ
၎င်ျားတိုို့၏

ပငွ

င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားကို ပလျှာခ

ယာယီ ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျား

ခံခ သည်တိုို့ကလ
ို ည်ျား

ပတွွဲ့ ှ သည်။

မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

'coronavirus

(COVID-19)

ကူျားစက်ြှုသည်

သင်၏စီျားပာွ ျားပ ျားလိုပင
် န်ျားကို

ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို -% သည် စိုစိုပပါင်ျားတို့ံိုမပန်ြှုြ ာျား၏
ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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စာ်းကသာက်ကန်ထတ်လပ်မခင််းကဏ္ဍမှ ရင်ဆင်ကနရသည် လပ်ထံ်းလပ်နည််း ဆင်ရာ မပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာ အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာ
အခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား

င်ဆိုင်ခ သည်။ သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျားစြ
ီ ံြှုဆိုင် ာအခက်အခြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏

၂၅%)၊ နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား / ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်ြှုပ ကာင် ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏
၂၅%)သည်

ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင်

အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည်ကစစြ ာျားမ စ်သည်။

ပနာက်ဆက်တွ

ထပ်တိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပိုင်ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား / လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၁ %) သည်လည်ျား
အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည်

အမခာျားကစစမ စ်သည်။

၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလ ာက မခင်ျား(၁၀%)နှင်

အမခာျားအခက်အခြ ာျားြှာ

တံဆပ်ကပ်မခင်ျားနှင်

ထိုပ်ပိုျားမခင်ျား

ပိုို့ကိုန်/သွင်ျားကန
ို ်လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား ပမပာင်ျားလမခင်ျားနှင် ပတ်သက်၍

ယံို ကည်စတ်ခ ပသာ အခ က်အလက်ြ ှမခင်ျား (၁၀%) တိုို့မ စ် ကသည်။

စာ်းကသာက်ကန်ထတ်လပ်မခင််းကဏ္ဍမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည် စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မခင်ျားကဏ္ဍဆိုင် ာ ကိုြပဏီြ ာျား၏
၆၀% သည် အြ်ြှအလိုပ်လိုပ် ကမပီျား၊ တစ်၀က်သည် အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင် ပ ာင်ျားခ ြှုတို့ိုကို မပ လိုပ် ကသည်။
ဤနည်ျားလြ်ျားြ ာျားကို အလတ်စာျားနှင် အကကီျားစာျားကြ
ို ပဏီြ ာျား ကာျားတွင် အသံိုျားြ ာျားသည်။ အပသျားစာျားကိုြဏ
ပ ီြ ာျား
ကာျားတွင်ြူ

၀ယ်သူအကက က်လိုကမ် ခင်ျား/

ထိုတ်ကန
ို ်အသစ်ထိုတ်မခင်ျားနှင်

အပ ာင်ျားမြင်တင်ပ ျား

(ပစ ျားကွက်

အပမခအပနအသစ်ပ ကာင်

စီျားပွာျားပ ျား

ှာပ ပ
ွ ျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်မခင်ျား) ကိုပိုြလ
ို ိုပ်ကိုင် ကသည်။
တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီအနည်ျားစိုသည်

အခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။ ၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစသ
ို ည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုကို တိုျားမြြှင် န်နှင်
အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင် ပ ာင်ျားခ ြှုကို စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစ်ခ ွဲ့က စီျားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာ ပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကို
တိုျားမြြှင်ခသည်။

အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င်

အ ကပ်အတည်ျားကို

င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားနိုင် န်

ကင်ျားလွတ်ြှု/ ယာယီအခွန်ပလ ာခ ြှု၊ ‘ပငွပ ျား ပ ကျားပ ျား

ကူညီသည်ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

အခွန်

အခွန်ကင်ျားလွတ်ြှု/ ယာယီအခွန် ပလ ာခ ြှုကို

အြ ာျားဆံိုျား ပ ျားခ ယ်ခ ကသည်(ပံို ၂၈)။
စစ်တြ်ျားအ
COVID-19

စာျားပသာက်ကိုန်ထိုတ်လိုပြ
် ှုနှင် အပ ာ်ယြကာဆိုင် ာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၅၉% သည် အစိုျား ထံြှ
နှင်သက်ဆိုင်သည်

အပသျားစာျားနှင်

အလတ်စာျား

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား

အကူအညီြ ာျားအတွက် သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျားနှင် ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို

ဆိုင် ာ

ယူ ာတွင် ခက်ခမခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် ပ စ်ဘွတ်ခ် စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလကြ ာျား
အစိုျား website နှင် ၀န်ကကီျားဌာန ြ ာျားြှတစ်ဆင်

ှ ကသည်။
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ှမပီျား အခ ွဲ့ြှာ

ပံ (၂၈) COVID-19 ကကကာငမ် စ်ကပေါ်လာသည် အကကပ်အတည််းက ကမ ရှင််းရန် အစ်းရ၏ လပ်ကဆာင်ချက်မျာ်း

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ှဆံျားို အစိုျား

၏ စီြံပဆာင် က
ွ ်ြှု ၃ခို ကို ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို

ပြျားမြန်ျား ခသည်။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉

က်ြှ ၂၆

က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ ‘ပခ ျားပငွနှင် ပထာက်ပံပငွြ ာျားကသိုို့ ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျား
ပထာက်ပံပပျား န်’ကို အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ အစိုျား ြှ ြြ၏လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍဆိုင် ာ
ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျား ပိုြပ
ို ဆာင် ွက်ပပျား န်တိုို့မ စ် ကသည်။ ပံ(ို ၂၉)သည် အြ ျားြ ျားပသာပထာက်ခံြှုြ ာျား

ှပသာ

ြှတ်ြ ာျားကို မပသည်။
ပံ ၂၉ ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွဲ့ွ မျာ်းမှ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း

မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား

‘Covid

အခ န်တွင်ျား

နှင်

မပီျားဆံိုျား

သည်

အခ န်တွင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၄. ပ ထွကလ
် ိုပင
် န်ျားကဏ္ဍ
ပ ထွကလ
် ိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ

လိုပ်ငန်ျား

(၂၂)ခို သည်

ဤစစ်တြ်ျားအာျား

ပမ ဆိုခပါသည်။ ၎င်ျားတိုို့ြှာ အြ ာျားအာျားမ င် အပသျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၅%)၊ အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျား (၅၀%) နှင်
အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား

(၄၅%)

ြ ာျားမ စ် ကသည်။

ကိုြပဏီအာျားလံိုျားသည်

နိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင်

ပိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျားလိုပက
် ိုင် ကမပီျား၊ ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားအာျားလံိုျားနီျားပါျားသည် သွင်ျားကန
ို ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားလည်ျားလိုပ်ကိုင် ကသည်။
၈၆% ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် အစိုျား ထံြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကမပီျား၊ ၁၄% ြှာ အလွတ်တန်ျား၊
တစ်သီျားပိုဂ္ဂလနှင်

အကကံပပျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။

အမခာျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍြ ာျားကသို့ို

ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျား

ြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားသည် အသက် ၃၅နှစ် နှင်အထက် အြ ျားသာျားြ ာျားမ စ် ကသည်။
ကရထွက်လပ်ငန််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်

ပ ထွကလ
် ိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

ကိုြပဏီြ ာျား

အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ထခိုက်ြှုြ ာျား ခ
ှ သည်။ အခ ပ်အာျားမ င် ပ ထွက်လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ
၏

၄၅% သည်

အတန်အသင်ထခိုက်ြှု ှမပီျား၊ ၂၇% ြှာ အနည်ျားငယ်

ှပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င်

နှင်

အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု

ဤလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ

အသီျားသီျား

အကကီျားစာျားကိုြဏ
ပ ီြ ာျားသည်

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု ှကာ အလတ်စာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားသည် ဒိုတယထခိုက်ြှု အြ ာျားဆံိုျား
မ စ်သည် (ပံို ၃၀) ။ ဤလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျားကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည် ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ထခိုက်ြှု
အနည်ျားဆံိုျားမ စ်သည်။

ထိုို့အမပင်

မပည်ပသိုို့ပိုို့ကိုန်နှင်

သွင်ျားကန
ို ်လိုပ်ငန်ျား

လိုပ်ကင
ို ်ပသာ

ကိုြပဏီြ ာျားသည်

မပည်ပသိုို့တင်ပိုို့မခင်ျားြ ပသာ
ှ
အမခာျားကိုြဏ
ပ ီြ ာျားထက် ပို၍ထခိုကြ
် ှုခံ သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်
အြ ျားသြီျားနှင်လူငယ်ြ ာျား

ဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်

ပိုြထ
ို ခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။

ထိုို့အမပင်

အြ ျားသာျားြ ာျားဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီ နှင် လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ြှုြမပ ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အြ ျားသြီျားြ ာျားနှင်
လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားထက် ထခိုက်ြှုနည်ျားပါျားပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၃၀) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှု ပ ကာင် သင်၏စီျားပွာျားပ ျား လိုပင
် န်ျားအာျား ြည်သိုို့
အက ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏ ၇၇% သည် ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ
ပလ ာက သွာျားြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားမပီျား၊ တစ်ခ န်တည်ျားတွင် ပမ ဆိုသူ၏ ၂၇% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ ၂၀%
နှင်အထက်အထ

ပလ ာက သွာျားြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားသည်

(ပံို

၃၁)။

ထိုို့အမပင်

ပမ ဆိုသူ၏

၁၈%ပသာ

အလတ်စာျားနှင်အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ ၁%-၅% အထ
တိုျားလာြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျားသည်။
ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား လိုပ်ငန်ျား၏အဓကပ ာက်သည် ၅ ဦျားြှာ ပအာ်ဒါြ ာျားတိုျားြှာမခင်ျား၊
ပလျှာခ မခင်ျား၊

က်သြ်ျားမခင်ျား၊

အပမခအပနတိုို့အာျား

မပန်အပ်မခင်ျား

ပြျားမြန်ျားခသည်။

သိုို့ြဟိုတ်

အပမ အြ ာျားစြ
ို ှာ

လက် ှအပနအထာျားအတိုင်ျား ှြည်
ပအာ်ဒါြ ာျားပလျှာခ မခင်ျား

(၅၈%)

စသည်
မ စ်မပီျား၊

ပအာ်ဒါြ ာျားလက် ှအပနအထာျားအတိုင်ျားထာျား ှမခင်ျားြာှ (၂၇%) နှင် ပအာ်ဒါြ ာျားမပန်အပ်မခင်ျား (၁၂%) မ စ်သည် (ပံို
၃၂)။

စစ်တြ်ျားအ

ပိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ
် ာျားသာ ပအာ်ဒါြ ာျားပလျှာခ မခင်ျားကို

ပလျှာခ မခင်ျားအပ ကာင်ျားအ င်ျားြှာ

မပည်ပဝယ်ယူသူြ ာျားသည်

င်ဆိုင်ပန မပီျား ထိုပအာ်ဒါြ ာျား

အ ကပ်အတည်ျား၏အက ျားဆက်အပနမ င်

ပိုို့ပဆာင်ဆက်သွယ်ပ ျားလြ်ျားပ ကာင်ျားြ ာျား၏ အပမခအပနြပသခ ာြှုြ ာျားပ ကာင်မ စ်သည်ဟို စစ်တြ်ျားပကာက်ယူ
ှခသည်။
ထိုို့အမပင်

၈၃%ပသာ

ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ
် ာျားသည်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယသ
ူ ည်အခ န်တွင်

၎င်ျားတိုို့၏

အဓက

မပည်ပဝယ်ယူသူ ၅ဦျားထံြှ ဝယ်လိုအာျားပလ ာက ြှုကို င်ဆိုင်ပန ပ ကာင်ျားပမ ဆိုခ ကသည်။
ပံို (၃၁) ငါျားပြွျားမြျူပ ျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ၏ ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွငျား် ပအာ်ဒါလက်ခံစာအိုပ်နင
ှ ပ
် တ်သက်သည်ခနို့်ြှန်ျားခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား 'ပနာက်လာြည်

၃လတာ

ကာလအတွငျား် သင်၏

ပအာ်ဒါ

အပမခအပန ြည်သိုို့ ှြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းအမမစ်။

။Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀ ပြလ၉ က်ြှ

၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ပံို (၃၂) အဓကပ ာက်သည်ငါျားဦျား၏ပအာ်ဒါလက်ခံြှုအပမခအပန

မှတ်ချက်

။

။ပမ ဆသ
ို ြ
ူ ာျားအာျား

'သင်၏ထပ်တန်ျားပ ာက်သည်

၅ဦျားသည်

ပနာက်လာြည်

၄လအတွင်ျား

ြည်သိုို့လိုပပ
် ဆာင်ြည်ဟိုထင်ပါသနည်ျား’ ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

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

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှပ ထွကလ
် ိုပ်ငန်ျားကိုြပဏီ

၄ပံ၃
ို ပံိုသည်

၎င်ျားတိုို့၏

စီျားပွာျားပ ျားကို

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှပါ။ ၂၄% ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်သာ ပနာက်လာြည် ၁-၃လ အတွင်ျား
အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်မ စ်နိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခသည်။

ကန်ကကမ််းမျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်း ရရှနင်မှုအကမခအကန
အဆိုပါ

COVID-19

အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်

မပည်တွင်ျား၌

သွင်ျားကိုန်ြ ာျား ယူ န်

ခက်ခလာမခင်ျားနှင်

မပည်ပတင်ပိုို့ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားတိုို့သည် ၀ယ်ယူသူြ ာျားနှင် ပိုို့ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားအတွက် အဓကအပမပာအြ ာျားဆံိုျား
အတာျားအဆီျားမ စ်လာခသည်
သွင်ျားကန
ို ်တင်သွင်ျားြှု

(ပံို

၃၄)။

အခက်အခြ ာျားနှင်

အခ ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်
မပည်တွင်ျားစ ျားကွက်တင
ွ ်

ပ ာင်ျားအာျားြ ာျား ပလ ာက လာမခင်ျားကို ကကံ ပတွွဲ့ခ သည်။ ထိုို့အမပင်
အ င်ျားအမြစ်နှင် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြ
ွ ှုဆိုင် ာ အခက်အခြ ာျား

မပည်ပတင်ပိုို့ြှု

ပ ာက်သည်ြ ာျားနှင်

မပည်ပြှ

၀ယ်ယူသူြ ာျားသိုို့

မပည်တွင်ျားနှင်နိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကိုန်

င်ဆိုင်ပန သည် လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် လွန်ခပသာ

၂လြှစ၍ ဤမပဿနာကို တသြတ်တည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ ကသည်။
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နှင်

ပံို (၃၃) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယ်ယူမခင်ျား နှင/် သိုို့ြဟိုတ် ထိုတက
် န
ို ်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက် ။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြသ
ှု ည် လိုပင
် န်ျား၏ သွင်ျားကန
ို ်ဝယ်ယူမခင်ျား နှင/် သိုို့ြဟိုတ်
ထိုတက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားစွြ်ျား ည်အပပေါ်အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ပါသလာျား
ှ
'
ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။ (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျားမပ လိုပန
် ိုငပ
် သာပြျားခန
ွ ျား် မ စ်သည်။

-%

သည်

တံို့ိုမပန်ြြ
ှု ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား

ပြာဏကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

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

COVID-19 သည် ကရထွက်လပ်ငန််းမျာ်းအကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှသနည််း။
Covid-19ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ပ ထွက်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ြည်သိုို့သက်ပ ာက်ြှု ပ
ှ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျား
အာျား

ပြျားမြန်ျား ာ၌

၎င်ျားတိုို့ထြှ

အြ ာျားစို

(၃၃%)သည်

သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား

၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား

ပလ ာက မခင်ျားမပဿနာတိုို့ပ ကာင်မ စ်သည် (ပံို ၃၄) ။ ထိုို့အမပင် င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုပလ ာက မခင်ျားအခက်အခြ ာျား နှင်
စီြံခနို့်ခွြှုဆိုင် ာ အခက်အခြ ာျား မြင်တက် လာမခင်ျားြ ာျားလည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်။

ပံို

(၃၄)

COVID-19

ပ ကာင်

ြ ာျားအပပေါ် ထခိုက်ခြှုြ ာျား

ငါျားပြွျားမြျူပ ျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ၏ မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19)

ကူျားစက်ြသ
ှု ည်

သင်၏

ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို
သက်ပ ာက်ြှု ခ
ှ ပါသလာျား'

ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။’
(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျားမပ လိုပ်နိုင်ပသာပြျားခန
ွ ်ျားမ စ်သည်။ -% သည်
တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွကခ
် က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်ြှ

၂၆

အခ က်အလက်ြ ာျား။
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က်အတွင်ျား

ပကာက်ယပ
ူ သာ

ကရထွက်လပ်ငန််းကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်
ပနာက်ဆက်တွ

ကိုြပဏီြ ာျား

င်ဆိုင်ပန သည်

နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/

ပိုို့ပဆာင်ပ ျားဆိုင် ာအစီအစဥ်ြ ာျားနှင်
အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ သည်

ပတ်မခင်ျားြ ာျား

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာ
တိုျားမြြှင်ြှု

သပဘဘာမ င်ပို့ိုပဆာင် ာတွင်

အခ က်ြ ာျားမ စ်သည်။

လိုက်နာ ြည်

လိုပ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျားတိုျားြ ာျားလာမခင်ျားနှင်

လိုက်နာ ြည်

လိုပ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျား

၂၂%)

နှင်

ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား

သယ်ယူ

(၁၈%)သည်

က န်ျားြာပ ျားနှင်ြသက်ဆိုင်ပသာ

စည်ျားြ ဥ်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

က န်ျားြာပ ျားနှင်သက်ဆိုင်ပသာ

စည်ျားြ ဥ်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

တိုျားြ ာျားလာမခင်ျားကိုလည်ျား

ထိုပ်ပိုျားြှုဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား

(စစ်တြ်ျား၏

အခက်အခြ ာျားတွင်

ပ ာ်မပခ ကသည်။

ပလ ာက လာမခင်ျား၊

ထိုို့အမပင်

အပကာက်ခွန်ဆိုင် ာ

တံဆပ်ကပ်မခင်ျား၊

လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု

ပလ ာက လာမခင်ျားနှင် ပိုို့ကိုန်၊ သွင်ျားကန
ို ်ဆိုင် ာ စည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနှင် ပတ်သက်၍ ခိုင်ြာပသာ
သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားြ ှမခင်ျား မပဿနာြ ာျားလည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်။
ကရထွက်လပ်ငန််းကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည် ပ ထွက်လိုပ်ငန်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၂၄% ြှာ ဤအက ပ်အတည်ျား
ကာလတွင် အြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား နှင် ၁၈% ြှာ ပ ျားကွက်အသစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျား နှင် ယာယီအလိုပ်အကိုင်
ပလျှာခ မခင်ျား (၁၅%) တိုို့မ င် အခက်အခအာျား င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားခ ကသည်။

အကကပ်အတည််းအာ်းကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပံမှုမျာ်း
အစိုျား အပနမ င် အ ကပ်အတည်ျားအာျား
ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ်

င်ဆိုင် ပမ

ှင်ျားနိုင် န် ကူညီသည် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘အခွန်

ယာယီ အခွန်ပလျှာခ မခင်ျား’ သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယသ
ူ ည် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင်

ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား၊ သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားအပပေါ် အခွန်ပလျှာခ မခင်ျား နှင် ငှာျား န်ျားခြ ာျား ပလျှာခ မခင်ျား သိုို့ြဟိုတ်
အခွန်ပကာက်ခံြှုြ ာျား
အလိုပ်အကိုင်

ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျားတိုို့သည်လည်ျား ပ ွျားခ ယ်ြှု အြ ာျားဆံိုျား အစီအစဥ်တွင် အပါအ၀င်မ စ်သည်။

အခွင်အလြ်ျားဆိုင် ာ

အစီအစဥ်ြ ာျားနှင်

ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ

အစီအစဥ်ြ ာျားကိုလည်ျား

ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည် (ပံို ၃၅) ။
စစ်တြ်ျားအ
အလတ်စာျား

ပ ထွက်လိုပင
် န်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၆% သည် အစိုျား ထံြှ COVID-19 နှင်သက်ဆိုငသ
် ည် အပသျားစာျားနှင်
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား

ဆိုင် ာ

အကူအညီြ ာျားအတွက်

သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားနှင်

ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို ယူ ာတွင် ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ သည်။ စစ်တြ်ျားနှုင်ျားယှဉ်ြှုအ ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉% သည်
ယူ န်အလွန်လွယ်ကူမပီျား ၅၅% ြှာ ပံိုြှန်အပနအထာျားအတင
ို ်ျား
အြ ာျားစသ
ို ည်

အစိုျား တ ာျား၀င်

ပ စ်ဘွတ်ခ်စာြ က်နှာြ ာျားကို

ှသည်ကိုပတွွဲ့ ှခသည်။
ကူညီပထာက်ပံြှုြ ာျား

အခ က်အလက်ြ ာျား ယူ န် ပင်ြအ င်ျားအမြစ်အမ စ်အသံိုျားမပ ကသည်ကပ
ို တွွဲ့ ှ သည်။
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စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား
အတွက်

သတင်ျား

ပံို (၃၅) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို ပမ

င
ှ ်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ဆံ
ှ ိုျား အစိုျား ၏ စီြံပဆာင် က
ွ ်ြှု ၃ခို ကို ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို
ပြျားမြန်ျားခသည်။ (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ာျား မပ လိုပ်နိုင်ပသာ ပြျားခွန်ျားမ စ်သည်။ -% သည် တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏကို ကယ
ို ်စာျားမပ သည်) ။

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

က်ြှ ၂၆ က်အတွင်ျား

ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ
ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျား

ှလိုပသာ

‘အစိုျား (အစိုျား ကိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား)

မပ လိုပ်ပပျား န်’

‘ပိုို့ကိုန်မြြှင်တင်မခင်ျားနှင်

၎င်ျားတိုို့

အာျား

ြှ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ြြလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင်

အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။

ပိုို့ကိုန်အြ ျားြ ျားပမပာင်ျားလထိုတ်လိုပ်မခင်ျားအတွက်

ဒိုတယနှင်တတယ

လိုပ်ငန်ျားဆိုင် ာ
ပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားတိုျားြ ာျားပပျား န်နှင်

င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုနှင် အက ျားတူ စီျားပွာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို အာျားတက်သပ ာတိုျားမြြှင်ပပျား န်’ တိုို့မ စ် ကသည် ပံို (၃၆)။
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ပံို ၃၆ ကဏ္ဍဆင
ို ် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

‘Covid

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားြှ

အခ န်အတွငျား်

နှင်

မပီျားဆံိုျား

ကူညီပထာက်ပပပျား
ံ သငသ
် ည်ဟို

သည်

အခ န်တွင်

ထင်ပါသလာျား။’

ဟို

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်
ပြျားမြန်ျားခသည်။

သက်ဆိုင် ာအပမ ြ ာျားကို အစဥ်လက
ို ်ပမ ဆိုပါ။ ၁=အကူအညီအမ စ်ဆံိုျား၊ ၈=အကူအညီြမ စ်ဆံိုျား။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၅. သစ်ပတာထွက်ပစစည်ျားကဏ္ဍ
သစ်ပတာထွက်ပစစည်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ လိုပ်ငန်ျား (၂၅)ခို သည် ဤစစ်တြ်ျားအာျား
ပမ ဆိုခပါသည်။ ၎င်ျားတိုို့ြှာ အြ ာျားအာျားမ င် အပသျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၂၅%)၊ အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျား (၅၄%) နှင်
အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား (၁၇%) ြ ာျားမ စ် ကမပီျား ၄% ြှာ အငယ်စာျားစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် ကသည်။ ၄င်ျားတိုို့အနက်
၄၈% သည် နိုင်ငံတကာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် ပိုို့ကိုန်၊ သွင်ျားကန
ို ်လိုပ်ငန်ျား လိုပ်ကင
ို ် ကမပီျား၊ ၅၂% ြှာ မပည်တွင်ျား
ပစ ျားကွက်အတွင်ျား၌သာ ပ ာင်ျား၀ယ်ြမှု ပ လိုပ်ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် ကသည်။

လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားနီျားပါျား

သည် အစိုျား ထံြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားပသာကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကမပီျား၊ အခ ွဲ့ြှာ အလွတ်တန်ျား ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား
ာထူျား၏ ၉၂% သည် အသက် ၃၅နှစ် နှင်အထက် အြ ျားသာျားြ ာျားမ စ် ကသည်။
သစ်ကတာထွက်ပစစည််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျားလိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံို ပြျားမြန်ျားခ
ပသာ ကိုြပဏီြ ာျား အာျားလံိုျားသည် coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် အနည်ျားငယ်ြှ အမပင်ျားအတန် ထခိုက်ြှုြ ာျား
ှခသည်။ အခ ပ်အာျားမ င်

သစ်ပတာထွက်ပစစည်ျားကဏ္ဍ၏

၇၂% သည်

အတန်အသင်

ထခိုက်ြှု

ှမပီျား၊ ၂၀% ြှာ အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု ှခကာ၊ က န် ၈%ြှာ အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု ှပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် က
သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င်

ဤလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ

အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု ှသည် (ပံို ၃၇) ။
ကိုြပဏီြ ာျား

သည်

အကကီျားစာျားကြ
ို ပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ထိုို့အမပင် မပည်ပသိုို့ပိုို့ကိုန်နှင် သွင်ျားကန
ို ်လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ကိုင်ပသာ

မပည်ပသိုို့တင်ပို့ိုမခင်ျားြ ှပသာ

အမခာျားကိုြဏ
ပ ီြ ာျားထက်

ပို၍ထခိုကြ
် ှုခံ သည်။ ထိုို့အမပင်

အြ ျားသြီျားြ ာျား ဦျားပဆာင်ြှုမပ ပသာကိုြပဏီြ ာျားနှင် လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ြှုြမပ ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် ထခိုက်ြှု
နည်ျားပါျားပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၃၇) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်

။

။ ပမ ဆိုသြ
ူ ာျားအာျား

'Coronavirus

(COVID-19) ကူျားစက်ြှု

ပ ကာင် သင်၏စီျားပွာျားပ ျား

လိုပင
် န်ျား

အာျား ြည်သအ
ိုို့ က ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင် ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏ ၉၂% သည် ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ
ပလ ာက သွာျားြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားမပီျား၊ တစ်ခ န်တည်ျားတွင် ပမ ဆိုသူ၏ ၄% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ ၅%၁၀% အထတိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားသည်။
ပံို(၃၈) သစ်ပတာထွကထ
် ိုတ်ကန
ို ပ
် စစည်ျားလပ
ို ်ငန်ျားကဏ္ဍ၏ ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွငျား် ပအာ်ဒါလက်ခံစာအိုပ်နှင်
ပတ်သက်သည်ခနို့်ြှနျား် ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။

။ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာက်လာြည်

၃လတာကာလအတွငျား် သင်၏

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ြည်သိုို့

ြည်
ှ
နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။ (အပမ တစ်ခတ
ို ည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းအမမစ်။

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

၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာအခ က်အလက်ြ ာျား။
ပံို (၃၉) ထပ်တန်ျားနိုငင
် ံမခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လိုအာျားက ဆင်ျားြှုအတွက် ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည် ကာခ န်

မှတ်ချက် ။ ။ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား ' ယခိုလက် ှတွင် သငလ
် ိုပင
် န်ျား၏ အဓကက ပသာ နိုငင
် မံ ခာျားပစ ျားကက
ွ ် ၅ခို တွင်
၀ယ်လိုအာျားက ဆင်ျားြှုနှင် င်ဆင
ို ပ
် န ပါသလာျား။ အကယ်၍ င်ဆင
ို ပ
် န လျှင် အခ န်ြည်ြျှ ကာပအာင် င်ဆင
ို ပ
် န ြည်နည်ျား’
ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ပို့ကန်လပ်ငန််းရှင်မျာ်းအတွက် ဝယ်လအာ်းကလျာကျလာမခင််း
ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား လိုပ်ငန်ျား၏အဓကပ ာက်သည် ၅ ဦျားြှာ ပအာ်ဒါြ ာျားတိုျားြှာမခင်ျား၊
ပလျှာခ မခင်ျား၊

က်သြ်ျားမခင်ျား၊

မပန်အပ်မခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

လက် ှအပနအထာျားအတိုင်ျား ှြည်

စသည်

အပမခအပနတိုို့အာျား ပြျားမြန်ျားခသည်။ အပမ အြ ာျားစြ
ို ှာ ပအာ်ဒါြ ာျားအာျားလက် ှအတိုင်ျားထာျားမခင်ျား (၅၈%) မ စ်မပီျား၊
ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျားြာှ

(၄၂%)

ပကာက်ယူသည်အခ န်တွင်

မ စ်သည်။

၎င်ျားတိုို့၏

င်ဆိုင်ပန ပ ကာင်ျားပမ ဆိုခ ကသည်။
ကာခ န်

တစ်လ

သိုို့ြဟိုတ်

စစ်တြ်ျားအ

အဓက

ပိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှင၏
်

မပည်ပဝယ်ယူသူ

ပိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ
် ာျား၏

၅

၆၆%

ဦျားထံြှ

၃၃%

သည်

တစ်လထက်နည်ျားြည်ဟိုပြျှာ်လင်ပသာ်လည်ျား၊

ြှာ

စစ်တြ်ျား

ဝယ်လိုအာျားပလ ာက ြှုကို
၀ယ်လိုအာျားပလ ာက မခင်ျားြှာ

၈%

ြှာ

၆လ

ြှ

၁၂လ

အထ ကာြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားသည် (ပံို ၃၉) ။
စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှသစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကန
ို ်ပစစည်ျားကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

စီျားပွာျားပ ျားကို အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှပါ။ (ပံို ၄၀) အ
သည်

၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို

အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည်

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျားလြ်ြည်ဟို
ပနာက်လာြည်

၁-၃လ

၎င်ျားတိုို့၏

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၈၄%
ြပြျှာ်လင်ပသာ်လည်ျား၊

အတွင်ျား

၁၆%

ပသာ

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်မ စ်နိုင်ပ ကာင်ျား

ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခသည်။

ပံို (၄၀) လိုပ်ငန်ျားအမပီျားတိုငပ
် တ်သြ်ျားသွာျားနိုင်ပသာအနတ ာယ် ှသည် သစ်ပတာထွကပ
် စစည်ျားလပ
ို ်ငန်ျားြ ာျား၏အတင
ို ်ျားအဆ

မှတ်ချက်

။

။ပမ ဆိုသြ
ူ ာျားအာျား

အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်

သင်၏

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား

အမပီျားတိုင်ပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငသ
် ည်ဟို
အကယ်၍

'ဤစီျားပာွ ျားပ ျား
ထင်ပါသလာျား။

ပတ်သြ်ျားသွာျားနင
ို သ
် ည်ဟို

ြည်သညအ
် ခ န်တွင်

ထင်ပါက

ပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငသ
် နည်ျား'

ဟို

ပြျားမြန်ျားခသည်။ (အပမ တစ်ခတ
ို ည်ျားသာ ပ ျားွ ခ ယ်ခွင်
ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်

။

။

Myanmar

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍

Covid-19

Impact

ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ
အခ က်အလက်ြ ာျား။

သွင််းကန်မျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
အဆိုပါ COVID-19 အက ပ်အတည်ျားပ ကာင် စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသိုို့ မပည်ပပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျား သည်
အဓကက ပသာ
ပ ာင်ျားခ ြှုအာျား

အတာျားအဆီျားမ စ်လာခမပီျား၊
က ဆင်ျားမခင်ျား

မပည်ပြှသွင်ျားကန
ို ်တင်သွင်ျားြှု

တိုို့သည်လည်ျား

အခ ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်

မပည်ပတင်ပိုို့ြှုနှင်

ခ ပသာ်လည်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားသည်

အခ ွဲ့ပသာ

အခက်အခြ ာျားနှင်

အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခသည်
မပည်ပြှသွင်ျားကိုန်တင်သွင်ျားြှု
မပည်တွင်ျားစ ျားကွက်တွင်
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(ပံို

အခက်အခြ ာျား

မပည်တွင်ျား
၄၁)

။

ကကံ ပတွွဲ့

ပ ာင်ျားအာျားြ ာျားမြင်တက်လာခသည်။

ထိုို့အမပင်

မပည်တွင်ျားနှင်နိုင်ငံတကာြှ

သွင်ျားကန
ို ်အ င်ျားအမြစ်နှင်

ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ြ
ွ ှုဆိုင် ာအခက်အခြ ာျား

င်ဆိုင်ပန သည်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် လွန်ခပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာကို တသြတ်တည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်ဟို
ပမပာ ကာျားခ ကသည်။

ပံို (၄၁) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယ်ယူမခင်ျား နှင/် သိုို့ြဟိုတ် ထိုတက
် န
ို ်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက် ။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြသ
ှု ည် လိုပင
် န်ျား၏ သွင်ျားကန
ို ်ဝယ်ယူမခင်ျား နှင/် သိုို့ြဟိုတ်
ထိုတက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားစွြ်ျား ည်အပပေါ်အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ပါသလာျား
ှ
'
ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။ (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျားမပ လိုပန
် ိုငပ
် သာပြျားခန
ွ ျား် မ စ်သည်။

-%

သည်

တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား

ပြာဏကို

ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

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

COVID-19 သည် သစ်ကတာထွက်ပစစည််းအကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှသနည််း။
Covid

19

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

သက်ပ ာက်ြှု ှပ ကာင်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား

သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်
ပြျားမြန်ျား ာ၌

၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစို

(၃၅%)

ြည်သိုို့
သည်

ပထာက်ပပ
ံ ိုို့ပဆာင်ပ ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာက မခင်ျား မပဿနာတိုို့ပ ကာင်မ စ်သည် (ပံို ၄၂) ။ ထိုို့အမပင်
စီြံခနို့်ခွြှုဆိုင် ာအခက်အခြ ာျား မြင်တက်လာမခင်ျားနှင်
င်ဆိုင်ခ သည်။
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င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုပလ ာက မခင်ျား အခက်အခြ ာျားလည်ျား

ပံို(၄၂)

COVID-19ပ ကာင်

သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကန
ို ပ
် စစည်ျား ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်
ထခက
ို ်ခြှုြ ာျား ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။’

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

သက်ပ ာက်ြှု ခ
ှ ပါသလာျား'

(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျားမပ လိုပ်နင
ို ပ
် သာပြျားခန
ွ ်ျားမ စ်သည်။ -% သည်
တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွကခ
် က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်ြှ

၂၆

က်အတွင်ျား

ပကာက်ယပ
ူ သာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19)
ကူျားစက်ြသ
ှု ည်

သင်၏

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို

သစ်ကတာထွက်ပစစည််းကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်
ပနာက်ဆက်တွ

ကိုြပဏီြ ာျား င်ဆိုင်ပန သည်

နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/

ပတ်မခင်ျားြ ာျား

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာ
တိုျားမြြှင်ြှု

(စစ်တြ်ျား၏

အခက်အခြ ာျားတွင်
၂၅%)၊

ပနာက်ဆက်တွ

သနို့် ှင်ျားပ ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (၂၅%)နှင် သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျားဆိုင် ာ အစီအစဥ်
ြ ာျားနှင် သပဘဘာမ င် ပိုို့ပဆာင် ာတွင် ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား

(၂၄%)သည် အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ သည်

အခ က်ြ ာျားမ စ်သည်။ ထိုို့အမပင် အပကာက်ခွန်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှုပလ ာက လာမခင်ျားြ ာျား (၁၁%) လည်ျား
အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ ပသာအခ က်မ စ်သည်။ ထိုို့အမပင် ပိုို့ကိုန်၊ သွင်ျားကိုန်ဆိုင် ာ စည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျား
ြ ာျားနှင်

ပတ်သက်၍

ခိုင်ြာပသာ

လိုပ်ငန်ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား

သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားြ ှမခင်ျား၊

ပလ ာက လာမခင်ျားနှင်

တံဆပ်ကပ်မခင်ျား၊

က န်ျားြာပ ျားနှင်ြသက်ဆိုင်ပသာ

ထိုပ်ပိုျားြှုဆိုင် ာ

စည်ျားြ ဥ်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

လိုက်နာ ြည် လိုပ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျားတိုျားြ ာျားလာမခင်ျား မပဿနာြ ာျားလည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်။
သစ်ကတာထွက်ပစစည််းကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည်

သစ်ပတာထွက်ထိုတ်ကန
ို ်ပစစည်ျားကိုြပဏီြ ာျား၏

၈၀%

ြှာ

ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် အြ်ြှအလိုပလ
် ိုပ်မခင်ျားမ င် နှင် ၆၈%သည် အင်တာနက်လိုင်ျားပပေါ်ြှ ပ ာင်ျားခ မခင်ျား
မ င်

အခက်အခအာျား င်ဆိုင်ပမ

တိုျားမြြှင်မခင်ျား) မ င်လ

င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားခ ကသည်။

အပ ာင်ျားမြင်တင်ပ ျား

(ပစ ျားကွက် ှာပ ွပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား

ှင်ျားခ ကသည်။ အလတ်စာျားနှင် အကကီျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားတွင်ြူ အလိုပ်အကိုင်

အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကိုယာယီပလျှာခ မခင်ျား မ င် အခက်အခအာျား င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားခ ကသည်။

အကကပ်အတည််းအာ်းကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပံမှုမျာ်း
အစိုျား အပနမ င် အ ကပ်အတည်ျားအာျား

င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားနိုင် န် ကူညီသည် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘အခွန်

ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျား’ သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယသ
ူ ည် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင်
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား၊

ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ

အစီအစဥ်ြ ာျား

(ဥပြာ-

အတိုျားနှုန်ျားပလျှာခ မခင်ျား၊

ပခ ျားပငွမပန်ဆပ်ြှု က်ပ ွဲ့ပပျားမခင်ျား၊ ပခ ျားပငွအာြခံပပျားမခင်ျား)’ ြ ာျားလည်ျား အပါအ၀င်မ စ်သည်။ ဤအစီအစဉ် (၂)
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ခိုသည်အသံိုျား

ဝင်သည်ဟိုယူဆ ပသာလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျား၏

၅၅%

အာျားပ ာ်မပထာျားမခင်ျားမ စ်သည်။

‘ငှာျား န်ျားခြ ာျား ပလျှာခ မခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် အခွန်ပကာက်ခံြှုြ ာျား ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျား’ ဆိုင် ာ အစီအစဉ်ြ ာျားသည်
ပ ွျားခ ယ်ြှု အြ ာျားဆံိုျားအစီအစဥ်သံိုျားခိုတွင် အပါအ၀င်မ စ်သည် (ပံို ၄၃) ။
စစ်တြ်ျားအ

သစ်ပတာထွက်ပစစည်ျား ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၇၅% သည် အစိုျား ထံြှ COVID-19 နှင် သက်ဆိုင်သည်

အပသျားစာျားနှင်

အလတ်စာျား

စီျားပွာျားပ ျား

အခ က်အလက်ြ ာျားနှင် ပထာက်ပပ
ံ ကျားြ ာျားကို
ပတွွဲ့ သည်။

စစ်တြ်ျားနှုင်ျားယှဉ်ြှုအ

ပံိုြှန်အပနအထာျားအတိုင်ျား

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ

အကူအညီြ ာျားအတွက်

သတင်ျား

ယူ ာတွင် ခက်ခမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် အလွန် ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား

ကိုြပဏီြ ာျား၏

ှသည်ကိုပတွွဲ့ ှခသည်။

၅%

သည်အလွယ်တကူ ယူနိုင်မပီျား

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား

အြ ာျားစသ
ို ည်

၂၁%

ြှာ

ပ စ်ဘွတ်ခ်

စာြ က်နှာြ ာျားနှင် အမခာျား အွန်လိုင်ျားြီဒီယာြ ာျားကသိုို့ လူြှုကွန်ယက်ကို ကူညီပထာက်ပံြှုြ ာျား အတွက်
သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား

ယူ န်

ပင်ြအ င်ျားအမြစ်အမ စ်

အသံိုျားမပ ကသည်။

ထိုို့အမပင်

အစိုျား

၀က်ဘ်ဆိုကန
် ှင် ရိုပ်မြင်သံ ကာျားကိုလည်ျား ကူညီပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျားအတွက် သတင်ျား အခ က်အလက်ြ ာျား ယူ န်
တွင်က ယ်စွာ အသံိုျားမပ ကသည်ကိုလည်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။

ပံို

(၄၃)

COVID-19

အ ကပ်အတည်ျားကို ပမ

မှတ်ချက်။

ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည်

ှင်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

။

ပတ်သတ်၍

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား
ထပ ာက်ြှု

စီြံပဆာင် ွကြ
် ှု

၃ခို

ကို

‘COVID-19နှင်

အ ှဆံျားို

အစိုျား

ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။

၏
‘ဟို

ပြျားမြန်ျားခသည်။(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျားမပ လိုပ်နိုင်ပသာပြျားခွန်ျား
မ စ်သည်။

-%

သည်

တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား

ပြာဏကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

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

က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပံမှုမျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

‘အစိုျား (အစိုျား ကိုယ်စာျားလှယြ
် ာျား)ြှ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို
ြြလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင်

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်
လိုပ်ငန်ျားဆိုင် ာ

ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျားမပ လိုပ်ပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတယြှာ ပခ ျားပငွနှင် ပထာက်ပံပငွြ ာျားကသိုို့
‘ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင် အစီအစဥ်ြ ာျားပထာက်ပပပျား
ံ
န်’ မ စ်သည် ပံို (၄၄)။
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ပံို (၄၄) ကဏ္ဍဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

‘Covid

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားြှ

အခ န်အတွငျား်

နှင်

မပီျားဆံိုျား

ကူညီပထာက်ပပပျား
ံ သငသ
် ည်ဟို

သည်

အခ န်တွင်

ထင်ပါသလာျား။’

ဟို

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်
ပြျားမြန်ျားခသည်။

သက်ဆိုင် ာအပမ ြ ာျားကို အစဥ်လက
ို ်ပမ ဆိုပါ။ ၁=အကူအညီအမ စ်ဆံိုျား၊ ၈=အကူအညီြမ စ်ဆံိုျား။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၆.အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ
အထည်အလပ်နှင်

အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျားနှင် အကကီျားစာျားြှ

ဤစစ်တြ်ျားအာျား

ပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာပသာ

လိုပ်ငန်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားြှာ

(၂၂)ခို သည်

အပသျားစာျား(၂၇%)

အလတ်စာျား (၁၄%)နှင် အကကီျားစာျား (၅၉%) ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။ ၎င်ျားတိုို့အနက်အြ ာျားစသ
ို ည် နိုင်ငံတကာ
ကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် လိုပ်ပဆာင် ကသည်။ ၁၄% သည် တင်သွင်ျားြျူှ နှင် တင်ပို့ိုပ ာင်ျားခ ြှု နှစ်ြ ျူျားလံိုျားလိုပက
် ိုင် ကမပီျား၊
၃၈%

ြှာမပည်ပြှတင်သွင်ျားသည်

ကိုန်ပစစည်ျားြ ာျားကိုသာ

ပ ာင်ျားခ ကမပီျား

၁၉%

ြှာ

မပည်ပသိုို့

တင်ပိုို့

ပ ာင်ျားခ သူြ ာျားမ စ် ကသည်။
လိုပ်ငန်ျားအာျားလံိုျား၏

၇၆%သည် အစိုျား ထံ

ြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားမပီျား ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားတွင်

အြ ျားသာျားြ ာျား နှင် အြ ျားသြီျားဦျားပ ြှာ အတူတူ ှ ကသည်။ ၄၈% ြှာ အသက် ၃၅နှစ်နှငအ
် ထက်လူကကီျားြ ာျား
မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် ၎င်ျားတိုို့၏တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို ပ ာ် ပမခင်ျား ြ ှ
ပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျား ပမ ဆိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာ ပ ာင်ျားအာျား
ြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၅,၀၀၀,၀၀၁ သိုို့ြဟိုတ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ သိုို့ြဟိုတ် အထက်အထ ှ ကသည်။

အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည်

coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ထခိုက်ြှု

ှခ

ှ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

သည်။

ပယဘိုယ အာျားမ င်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏ ၁၄% သည်အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု ှခမပီျား၊ ၁၈% ြှာ အသင်အတင်ထခိုကမ် ပီျား၊ ၆၈% ြှာ
မပင်ျားထန်စွာ

ထခိုက်ခသည်။

အ ွယ်အစာျားအာျားမ င်

အကကီျားစာျားနှင်

အလတ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် မပင်ျားမပင်ျားထန်ထန်ထခိုက်ြြ
ှု ာျား
ပိုြထ
ို ခိုက်ခသည်။

COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်

ှခသည်။

ကိုြပဏီ

အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားနှင်ယှဥ်လျှင်
(ပံို ၄၅) ။ ထိုို့အမပင် သည်သာလျှင်

အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျား၊

တင်ပို့ိုပ ာင်ျားခ ြှုနှင်

ကိုြပဏီ၏ ထပ်တန်ျားအ ာ ှပံိုစံအာျားလံိုျားတိုို့သည် ထခိုက်ြှု မြင်ြာျားပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံ (၄၅) COVID-19 ကကကာင် စီ်းပွာ်းကရ်း လပ်ငန််းအကပေါ် အကျျူ်းသက်ကရာက်မှု

မှတ်ချက်

။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus

(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင်

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား

ြည်သိုို့အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ှသနည်ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
အရင််းမမစ်

။

။

Myanmar

Covid-19

Impact

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍

၂၆ က်အတွင်ျားပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏ ၂၃% သည် ပနာက်လာြည် သံိုျားလအတွငျား် ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်ကသို့ို ှြည်ကို ြသပသျား
ပသာ်လည်ျား၊

ပနာက်ထပ်

၆၉% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ

ပြျှာ်လင်ထာျားသည်(ပံို ၄၆)။ ၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစသ
ို ည်
သိုို့ပသာ်

၁၀%ပသာ

ပမ ဆိုသူြ ာျားသည်

၂၀%

က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို

အထက်က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားသည်။

လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား

ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ

တိုျားလာြည်ဟို

ပြျှာ်လင်ထာျားသည်။
ပံ (၄၆) လာမည် ၃ လတွင် အထည်အလပ်နှင် အထည်ခ ျူပ် ကမပဏီမျာ်း၏ ကအာ်ဒါလက်ခံနင်မှုနှင် ပတ်သက်၍ ကမ ာ်လင်ချက်မျာ်း

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'ပနာက်လာြည်

၃ လတာကာလအတွငျား်

သင်၏ပအာ်ဒါ

အပမခအပန ြည်သိုို့ ြည်
ှ
နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Covid-19

Impact

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀
ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွငျား်

ပကာက်ယပ
ူ သာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ဝယ်သူ၏အကမခအကန
လာြည်ပလျားလအတွင်ျား
တိုျားြ ာျားလာမခင်ျား၊

ကိုြပဏီြ ာျား၏

ပလျှာက သွာျားမခင်ျား၊

ဆက်လက်ထာျား ှမခင်ျားတို့ို မ စ်နိုင်သည်။
က်သြ်ျားမခင်ျား

(၃၆%)

ထပ်တန်ျားပ ာက်သည်
က်သြ်ျားမခင်ျား၊

ဦျားထံြှ

မပန်လည်ပပျားပိုို့မခင်ျားနှင်

ပအာ်ဒါအပမခအပနသည်
ယခင်ပအာ်ဒါအတိုင်ျား

အြ ာျားစြ
ို ှာ ပအာ်ဒါပလျှာက မခင်ျား (တံိုို့မပန်ြှု၏ ၄၂%) ပအာ်ဒါြ ာျား

နှင်ပအာ်ဒါြ ာျားမပန်လည်ပပျားပိုို့မခင်ျား

စစ်တြ်ျားအ ပိုို့ကိုန်တင်ပိုို့သူြ ာျား၏ ၇၂

၅

(14%)

တွင်မပ လိုပ်ခသည်(ပံို

၄၇)။

ာခိုင်နှုန်ျားသည် နိုင်ငံမခာျားြှထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျား ၏ဝယ်လိုအာျား

က ဆင်ျားသွာျားြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျား ကမပီျား အြ ာျားစသ
ို ည် ၃-၁၂ လထ ကာမြင်လြ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျား ကသည်။
ပံ (၄၇) ကမပဏီမျာ်း၏ထပ်တန််းက ာက်သည် ၅ ဦ်း၏ အကမခအကန

မှတ်ချက်။။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား သင်၏ပနာက်လာြည်
ပလျားလတွင် သင်၏ထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျား သည်
ြည်သိုို့ပဆာင် က
ွ ် ကြည်ဟထ
ို င်ပါသလ'
' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ITC၏

Covid-19

Impact

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာ
အခ က်အလက်ြ ာျား။
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လပ်ငန််းမျာ်းအပပီ်းတင်ပတ်သမ််းမခင််း၏အနတရာယ်
အမခာျားပသာကဏ္ဍြ ာျားနှင်နှုင်ျားယှဉ်လျှင်

အထည်အလပ်နှင်

အဝတ်အထည်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားထြှ

၃၂%

၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို အမပီျားတိုငပ
် တ်သြ်ျား န်ြ ည် ွယ်ခပါ။ ပံို (၄၈) စစ်တြ်ျားအ

သာလျှင်

ကိုြပဏီြ ာျား၏

၆၈% သည် လာြည်လြ ာျားအတွင်ျား ၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကိုအမပီျားတိုင် ပတ်သြ်ျား လြ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင် ကသည်။
ပံို (၄၈) အမပီျားတင
ို ပ
် တ်သြ်ျား န်ကကံ ပတွွဲ့ပန သည် အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည်လိုပ်ငန်ျားြ ာျား
ြှတ်ခ က်။

။ပမ ဆိုသြ
ူ ာျားအာျား

အက ပ်အတည်ျားပ ကာင်

သင်၏

'ဤစီျားပာွ ျားပ ျား
စီျားပွာျားပ ျားလိုပင
် န်ျား

အမပီျားတိုင်

ပ်ဆိုင်ျားပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငသ
် ည် ဟိုထင်ပါ

သလာျား။

အကယ်၍

ထင်ပါက
နိုငသ
် နည်ျား'

ပတ်သြ်ျားသွာျားနင
ို သ
် ည်ဟို

ြည်သညအ
် ခ န်တွင်

ပတ်သြ်ျားသွာျား

ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။

(အပမ တစ်ခို

တည်ျားသာ ပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
အ င်ျားမြစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။
ပြလ ၉

က်ြှ ၂၆

၂၀၂၀

က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာ

အခ က်အလက်ြ ာျား

သွင််းကန်မျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
Covid

19

ပ ကာင်

စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသိုို့

မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားသည်

အဓကက ပသာ

အတာျားအဆီျားမ စ်လာခမပီျား၊ မပည်ပြှတင်သွင်ျားြခ
ှု က်ခလာမခင်ျားနှင် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှု
အာျား က ဆင်ျားမခင်ျားသည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခသည် (ပံို ၄၉)။
ထိုို့အမပင်

မပည်တွင်ျားနှင်နိုင်ငံတကာြှ

သွင်ျားကန
ို ်အ င်ျားအမြစ်

ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆိုင် ာ

အခက်အခြ ာျားနှင်

င်ဆိုင်ပန သူြ ာျား၏ ၇၃% သည် လွန်ခပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာကို တသြတ်တည်ျား င်ဆိုင်ခ မပီျား၊
တစ်ခ န်တည်ျားတွင်

၉%

သည်

ပနာင်လာြည်အနာဂ္တ်တွင်လည်ျား

င်ဆိုင် ြည်ဟို

ြပြျှာ်လင်ပ ကာင်ျား

ပမပာ ကာျားခ ကသည်။
ပံ (၄၉) ကမပဏီမျာ်း၏ သွင််းကန်မျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကနအကပေါ်သက်ကရာက်မှျူ
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မှတ်ချက်

။

။ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

အပမခအပနအပပေါ်

Coronavirus

သက်ပ ာက်ြှျူ

ပ ကာင်

ပါသလာျား
ှ
”

သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏သွငျား် ကန
ို ်ြ ာျားနှင်ပ ာက်သည်ြ ာျား

ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။

(သက်ဆိုငသ
် ြျှပ ွျားခ ယ် န်

ှနိုင်ြှု
-%

သည်စစ
ို ိုပပါင်ျား ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကိုကိုယ်စာျားမပ သည်)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19သည် အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည် လပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ်မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် အထည်အလပ်နှင် ပံ (၅၀) COVID-19 ကကကာင် စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအကပေါ်
ြည်သိုို့ ထခက်ခမှုမျာ်း

အဝတ်အထည်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

သက်ပ ာက်ြှု ှပ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျား
ပသာအခါ

၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစို

(၃၀%)

သည်

ယာယီ ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျားခံခ သည်။ (ပံို ၅၀)၊ ပ ာက်သည်
ြ ာျားက ၎င်ျားတိုို့၏ ပငွပတာင်ျားခံလွှာြ ာျားနှင်
မြြှ ပ်နှံြှုြ ာျားကို

င်ျားနှီျား

ပလျှာခ မခင်ျားတိုို့ပ ကာင်

ယာယီ

ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျား ခံခ သည်ကို ပတွွဲ့ ှ သည်။

ြှတ်ခ က်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည် သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို
ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစိုံ -% သည် စိုစပ
ို ပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏
ှယ်ယာြ ာျားကိုကိုယ်စာျားမပ သည်)
အ င်ျားမြစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွင်ျား ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည်ကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာ
အခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား
လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား

င်ဆိုင်ခ သည်။
(စစ်တြ်ျား လဒ်၏

ပနာက်ဆက်တွထပ်တျားို သနို့် ှင်ျားပ ျားပိုင်ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/

၃၆%)

နှင်

နယ်စပ်စစ်ပဆျားြြ
ှု ာျား

/

ပတ်မခင်ျားြ ာျားတျားို မြြှင်ြှု

(စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၆%) သည်ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည်ကစစြ ာျား မ စ်သည်။
သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျားစြ
ီ ံြှုဆိုင် ာအခက်အခြ ာျားပ ကာင်
အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားြှ ၂၁%

ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျားကိုလည်ျား

အပသျားစာျားနှင်

အထ ပ ာ်မပခ ကသည်။ အမခာျားပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာ သည်အပ ကာင်ျား င်ျားြ ာျားြှာ

ပနာက်ဆက်တွ ထပ်တိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပိုင်ျားဆိုင် ာ ြဟိုတ်ပသာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (၈%) နှင်
တံဆပ်ကပ်မခင်ျားနှင်ထိုပ်ပိုျားမခင်ျား ၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား (၅%) တိုို့မ စ် ကသည်။

အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည်ကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည် အထည်အလပ်နှင် အဝတ်အထည်ကိုြပဏီြ ာျား၏ ထက်ဝက်
သည်

ယာယီအလိုပ်အကိုင်ပလျှာခ ကမပီျား၊

၃၆%သည်

supplier(ပပျားသွင်ျားသူ)အသစ်ြ ာျားထံြှ

အ င်ျားအမြစ်

စတင်မခင်ျားကို မပ လိုပ် ကသည်။ အမခာျားအသံိုျားမပ ြ ာျားပသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား အလိုပ်
ထိုတ်မခင်ျား၊ အပ ာင်ျားမြြှင်တင်ပ ျား ပိုြလ
ို ိုပ်ပဆာင်မခင်ျားနှင် အင်တာနက်ြှတစ်ဆင် ပ ာင်ျားခ ြှုတိုို့ကို မ စ် ကသည်။
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တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီ

အခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို

ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။

အြ ာျားစသ
ို ည်

၎င်ျားတိုို့ထြှ

အပမခအပနအသစ်ပ ကာင်

အြ ာျားစသ
ို ည်

စီျားပွာျားပ ျား

ပစ ျားကွက်အသစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျား၊

အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင် ပ ာင်ျားခ ြှုနှင် စီျားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကို တိုျားမြြှင်ခသည်။
အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င်
ပမ

အ ကပ်အတည်ျားကို

င်ဆိုင်

ှင်ျားနိုင် န် ကူညီသည် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

အခွန်ကင်ျားလွတ်ြှု/
အြ ာျားဆံိုျား

ပံို (၅၁) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို

ယာယီအလွန်ပလျှာခ ြှုကို

ပ ျားခ ယ်ခ ကသည်။

ပမ

‘ပငွပ ျားပ ကျားပ ျား

ပထာက်ပံပပျားမခင်ျားအစီအစဥ်ြ ာျား’နှင်
ပလျှာခ မခင်ျား သိုို့ အခွန်ပကာက်ခံြှု

ှင်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား
ပ်ဆိုင်ျားပပျားမခင်ျား

တိုို့ကလ
ို ည်ျား ပ ျားခ ယ် ကသည် (ပံို ၅၁)။
စစ်တြ်ျားအ

အထည်အလပ်နှင်

အထည်ခ ျူပ်

ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၆% နှင် ၂၇% သည် အစိုျား ထံြှ
COVID-19

နှင်သက်ဆိုင်သည်

အလတ်စာျား

စီျားပွာျားပ ျား

အပသျားစာျားနှင်

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ

အကူအညီြ ာျား အတွက် သတင်ျားအခ က် အလက်ြ ာျား
နှင် ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို ယူ ာတွင် လွယ်ကူမခင်ျား
သိုို့ြဟိုတ်

အလွန်လွယ်ကူြှု ှပ ကာင်ျား

ပတွွဲ့ ှ

သည်။ နှုင်ျားယှဥ် ကည်လျှင် ၉% နှင် ၅% သည်
ခက်ခမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခြှု

ှပ ကာင်ျား

ပတွွဲ့ ှ သည်။

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား

အြ ာျားစိုသည်

အ ှဆံျားို

ပ စ်ဘွတ်ခ်

စီြံပဆာင် ွက်ြှု

၃ခို

ကို

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey

ှမပီျား

အနည်ျားစိုြှာ ရိုပ်မြင်သံ ကာျားလိုင်ျားြ ာျားြှတစ်ဆင်

၏

ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ ဟို ပြျားမြန်ျား ခသည်။

စာြ က်နှာြ ာျား၊ အစိုျား ၀က်ဘ်ဆိုကန
် ှင် သတင်ျားစာ
ြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား အြ ာျားဆံိုျား

အစိုျား

အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉

ှ

က်ြှ

သည်။

၂၆

က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ

အခ က်

အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ

‘အစိုျား ြှ

အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

ြြ၏လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍဆိုင် ာပထာက်ပံြှုြ ာျား

ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ပိုြပ
ို ဆာင် ွက်ပပျား န်’အာျား

အဓကပစ်ြှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင်

ပပေါ်ထွက်လာြည်

အခွင်အလြ်ျားြ ာျားနှင် ပတ်သက်သည် သတင်ျားအခ က်အလက်နှင် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န် မ စ်သည်။
ပံို (၅၂) သည်အြ ျားြ ျားပသာ ပထာက်ခံြှုြ ာျား

ှပသာ ြှတ်ြ ာျားကိုမပသည်။
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ပံ (၅၂) ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့ မျာ်းမှ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း

မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား

‘Covid

အခ န်တွင်ျားနင
ှ ်

မပီျားဆံိုျားသည်

အခ န်တွင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်

သက်ဆိုငသ
် ည်

လိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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က်ြှ ၂၆

၇. ာဘာလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ
ာဘာလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ
ပမ ဆိုခပါသည်။ ၎င်ျားတိုို့ြှာ

အြ ာျားအာျားမ င်

အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား

အလတ်စာျားလိုပ်ငန်ျား (၁၇%) ြ ာျားမ စ် ကမပီျား ၄
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။
ပါဝင် ကမပီျား၊

၁၃%

ြှာ

လိုပ်ငန်ျား
(၅၄%)၊

ခို သည်

ဤစစ်တြ်ျားအာျား

အပသျားစာျားလိုပ်ငန်ျား

(၂၅%)

နှင်

ာခိုင်နှုန်ျားြှာ ဝန်ထြ်ျား၅ဦျား ပအာက်သာ ှပသာ အငယ်စာျား

၄င်ျားတိုို့အနက်အြ ာျားစသ
ို ည်

ပိုို့ကိုန်သွင်ျားကိုန်လိုပ်ငန်ျား၊

သွင်ျားကန
ို ်သီျားသနို့်လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။

၂၄

၄၂%

အမပည်မပည်ဆိုင် ာကိုန်သွယ်ပ ျားတွင်

ြှာ

ပိုို့ကိုန်သီျားသနို့်လိုပ်ငန်ျား၊

၂၉%

ြှာ

အမခာျား ၁၇% ပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားဝယ်ြှု

လိုပ်ငန်ျားြ ာျား မ စ် ကသည်။ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် အစိုျား ထံ ြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကမပီျား
ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားသည် အသက် ၃၅နှစ် နှင်အထက် အြ ျားသာျားြ ာျား မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျား
ပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီ

အြ ာျားစသ
ို ည်

ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာ

၎င်ျားတိုို့၏ တစ်နှစ်တာ

အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည်

ပ ာင်ျားအာျားကို

ပ ာ်မပမခင်ျားြ ှပသာ်လည်ျား

ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စိုစိုပပါင်ျားက ပ်

၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင် အထက်မ စ်သည်။
ရာဘာလပ်ငန််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်
အာျားလံိုျားသည်

ာဘာလိုပ်ငန်ျား

ကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ထခိုက်ြှုြ ာျား ှခသည်။ အခ ပ်အာျားမ င်

ကိုြပဏီြ ာျား
ာဘာလိုပ်ငန်ျား

ကဏ္ဍ၏ ၅၈% သည် အတန်အသင်ထခိုက်ြှု ှမပီျား၊ ၃၈% ြှာ အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု ှခကာ၊ ၄% သာ အနည်ျားငယ်
ထခိုက်ြှု ှပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။ ဤလိုပင
် န်ျားကဏ္ဍ ှ
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

အတန်အသင်ထခိုက်ြှု ခ
ှ သည်။

အငယ်စာျားနှင်အပသျားစာျား
ထိုို့အမပင်

မပည်ပသိုို့ပိုို့ကိုန်နှင်

လိုပ်ကင
ို ်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် အမခာျားကိုြပဏီြ ာျားထက် ထခိုက်ြှုနည်ျားပါျားသည်။
ပ ကာင်

အြ ျားသြီျားနှင်လူငယ်ြ ာျား

အ ွယ်အစာျားအာျားမ င်

အလတ်စာျား

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

ဦျားပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်
ကိုြပဏီြ ာျားသည် ထခိုက်ြှုအြ ာျားဆံိုျား

သွင်ျားကန
ို ်လိုပ်ငန်ျား

COVID-19 အ ကပ်အတည်ျား

ပိုြထ
ို ခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။
မ စ်မပီျား

အကကီျားစာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားြှာ

နှင် ဒိုတယထခိုက်ြှုအြ ာျားဆံိုျားမ စ်သည် (ပံို ၅၃) ။ ထိုို့အမပင် COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် ထခိုက်ြှု ှပသာ
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို ကည်လျှင် အြ ျားသြီျား ဦျား ပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်ပိုြိုထခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၅၃) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု
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မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြှု ပ ကာင် သင်၏စီျားပွာျားပ ျား လိုပင
် န်ျားအာျား ြည်သိုို့
အက ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

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

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏

၈၇%

သည်

ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ြည်သိုို့ ှြည်

ကို ြသပသျားပသာ်လည်ျား ၉% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပန ၂၀% ပက ာ်ပလ ာက သွာျားြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျားသည်။
တစ်ခ န်တည်ျားတွင် ပမ ဆိုသူ ၄% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ ၄% အထတိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျားသည်။
ပို့ကန်လပ်ငန််းရှင်မျာ်းအတွက် ဝယ်လအာ်းကလျာကျလာမခင််း
ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား လိုပ်ငန်ျား၏အဓကပ ာက်သည် ၅ ဦျားြှာ ပအာ်ဒါြ ာျားတိုျားြှာမခင်ျား၊
ပလျှာခ မခင်ျား၊

က်သြ်ျားမခင်ျား၊

မပန်အပ်မခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

လက် ှအပနအထာျားအတိုင်ျား ှြည်

စသည်

အပမခအပနတိုို့အာျား ပြျားမြန်ျားခသည်။ အပမ အြ ာျားစြ
ို ှာ ပအာ်ဒါြ ာျားအာျား လက် ှအတိုငျား် ထာျားမခင်ျား (တံိုို့မပန်ြှု ၃၈%)
မ စ်မပီျား၊ ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျားြှာ (၂၉%) မ စ်သည်။
(သိုို့ြဟိုတ်)

အခ ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် ပအာ်ဒါြ ာျား က်သြ်ျားမခင်ျား

ပအာ်ဒါြ ာျားတိုျားြှာမခင်ျားြ ာျားကိုလည်ျားကကံ ပတွွဲ့ခ သည်။

ပကာက်ယူသည်

အခ န်တွင်

၎င်ျားတိုို့၏

အဓက

မပည်ပဝယ်ယူသူ

ပိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငအ
် ခ ွဲ့ြှာ
၅

ဦျားထံြှ

စစ်တြ်ျား

ဝယ်လိုအာျားပလ ာက ြှုကို

င်ဆိုင်ပန ပ ကာင်ျားပမ ဆိုခ ကသည်။

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှ ာဘာကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

၎င်ျားတိုို့၏

စီျားပွာျားပ ျားကို

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှပါ။ စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉၅% သည် ၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို
အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျားလြ်ြည်ဟို ြပြျှာ်လင်ပ ကာင်ျား၊ ၅% ကြူ လာြည်၆လအတွင်ျား အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်
မ စ်နိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခသည်။

ကန်ကကမ််းမျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
အဆိုပါ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် စာျားသံိုျားသူြ ာျားထံသိုို့ မပည်ပသိုို့တင်ပို့ို န်ခက်ခမခင်ျား သည် အဓက
က ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခမပီျား၊ မပည်ပြှသွင်ျားကိုန်တင်သွင်ျားြှုအခက်အခြ ာျားနှင် မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား
က ဆင်ျားမခင်ျား တိုို့သည်လည်ျား အမခာျားပသာအတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခသည် (ပံို ၅၄) ။ အခ ွဲ့ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည်
မပည်တွင်ျား ှ

ပ ာက်သည်ြ ာျား

နှင်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသိုို့

ပ ာင်ျားခ ြှုအာျားနည်ျားပါျားလာသည်။

မပည်တွင်ျားနှင်နိုင်ငံတကာြှ သွင်ျားကန
ို ်အ င်ျားအမြစ်နှင် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆိုင် ာအခက်အခြ ာျား

ထိုို့အမပင်

င်ဆိုင်ပန သည်

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားသည် လွန်ခပသာ ၂ လြှစ၍ ဤမပဿနာကို တသြတ်တည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ
ကသည်။
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ပံို (၅၄) ာဘာကိုြပဏြ
ီ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ဝယ်ယူမခင်ျား နှင်/သိုို့ြဟိုတ် ထိုတ်ကိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ မခင်ျားအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက် ။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြသ
ှု ည် လိုပင
် န်ျား၏ သွင်ျားကန
ို ်ဝယ်ယူမခင်ျား နှင/် သိုို့ြဟိုတ်
ထိုတက
် ိုန်ြ ာျား

ပ ာင်ျားခ မခင်ျားစွြ်ျား ည်အပပေါ်

အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ပါသလာျား
ှ
'

ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။' (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျား

မပ လိုပန
် ိုငပ
် သာ ပြျားခန
ွ ်ျားမ စ်သည်။ -% သည် တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား ပြာဏကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

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

COVID-19 သည် ရာဘာလပ်ငန််းအကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှသနည််း။
Covid 19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်
ပြျားမြန်ျား ာ၌

၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစို

ာဘာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သိုို့သက်ပ ာက်ြှု ပ
ှ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား
(၃၅%)

မပဿနာတိုို့ပ ကာင်မ စ်သည် (ပံို ၅၅) ။ ထိုို့အမပင်

သည်

သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား

ပလ ာက မခင်ျား

ာျားနာြှု သိုို့ြဟိုတ် ကပလျားပစာင်ပ ှာက်ြှု မပဿနာြ ာျားပ ကာင်

အလိုပ်သြာျားြ ာျား ပ က်ကွကမ် ခင်ျားနှင် လိုပ်ငန်ျားယာယီ ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျား တိုို့အာျား င်ဆိုင်ခ သည်။
ပံို (၅၅) COVID-19 ပ ကာင် ာဘာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်
ထခက
ို ်ခြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus (COVID-19)
ကူျားစက်ြသ
ှု ည်

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလပ
ို ်ငန်ျားကို

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်

ပအာက်ပါ

သက်ပ ာက်ြှု ခ
ှ ပါသလာျား'

ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။’(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျားမပ လိုပန
် ိုငပ
် သာပြျားခန
ွ ျား်
မ စ်သည်။

-%

သည်

တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား

ပြာဏကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွကခ
် က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်ြှ

၂၆ က်

အတွငျား်

ပကာက်ယပ
ူ သာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ရာဘာကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာ
အခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား

င်ဆိုင်ခ သည်။

ပနာက်ဆက်တွ

သနို့် ှင်ျားပ ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/

လိုပ်ထံိုျား

လိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၃၁%) သည်ကိုြပဏီ၏အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင် အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပခံ သည်
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အခ က်ြ ာျားမ စ်သည်။

နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/

ပတ်မခင်ျားြ ာျား

တိုျားမြြှင်ြှု

(၁၇%)နှင်

သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား

ဆိုင် ာအစီအစဥ်ြ ာျားနှင် သပဘဘာမ င်ပို့ိုပဆာင် ာတွင် ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား ( ၁၇% )
ပိုို့ကိုန်၊

သွင်ျားကန
ို ်ဆိုင် ာ

စည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား/

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနှင်ပတ်သက်၍

ှခသည်။ ထိုို့အမပင်
ခိုင်ြာပသာသတင်ျား

အခ က်အလက်ြ ာျားြ ှမခင်ျား ( ၃% ) မပဿနာြ ာျားလည်ျား င်ဆိုင်ခ သည်။
ရာဘာကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည်

ာဘာကိုြပဏီြ ာျား၏ အခက်အခအာျား

င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားပသာ

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ အလိုပ်အကိုင်အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို ယာယီပလျှာခ မခင်ျား နှင် အြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျားတိုို့မ စ်သည်။
အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျား၏

အခက်အခအာျားပမ

ထိုတ်ကန
ို ်အသစ်ထိုတလ
် ိုပ်မခင်ျားနှင်

ှင်ျား န်

အသံိုျားမပ ပသာ

အပ ာင်ျားမြင်တင်ပ ျား

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ

၀ယ်သူအကက က်

(ပစ ျားကွက် ှာပ ွပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား

တိုျားမြြှင်မခင်ျား)

တိုို့မ စ် ကသည်။
သိုို့ ာတွင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

အပမခအပနအသစ်တစ်ခိုပ ကာင်

စီျားပွာျားပ ျား

အခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို ပတွွဲ့ ှခ ကသည်။ ထိုအခွင်အလြ်ျားသစ်ြ ာျားတွင် ထိုတ်ကန
ို ်အြ ျားြ ျားခ ွဲ့ထွင် န် နှင်
စီျားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလြှု အစီအစဥ်ြ ာျားပါ၀င်သည်။

အကကပ်အတည််းအာ်းကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပံမှုမျာ်း
အစိုျား အပနမ င် အ ကပ်အတည်ျားအာျား
ပ ကျားပ ျားဆိုင် ာအစီအစဥ်ြ ာျား’
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား၊

င်ဆိုင်ပမ

သည်
‘ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား

ှင်ျားနိုင် န် ကူညီသည် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘ပငွပ ျား

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူသည်

ကိုြပဏီြ ာျား

ပလျှာခ မခင်ျား

အခွန်ပကာက်ခံြှု ပ်ဆိုင်ျားမခင်ျား’

သိုို့ြဟိုတ်

အ ကာျားတွင်

ြ ာျားလည်ျားအပါအ၀င်မ စ်သည်။ အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျား ဆိုင် ာ အစီအစဉ်ြ ာျား
သည် ပ ွျားခ ယ်ြှု အြ ာျားဆံိုျားအစီအစဥ် သံိုျားခိုတင
ွ ် အပါအ၀င်မ စ်သည် (ပံို ၅၆)။
ပံို (၅၆) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို ပမ
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င
ှ ်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ှဆံျားို အစိုျား

၏ စီြံပဆာင် က
ွ ်ြှု ၃ခို ကို

ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။ (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ာျား မပ လိုပ်နိုင်ပသာ ပြျားခန
ွ ်ျားမ စ်သည်။ -% သည် တံို့ိုမပန်ြှုြ ာျား၏စိုစိုပပါင်ျား
ပြာဏကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉

က်ြှ

၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

‘အစိုျား (အစိုျား ကိုယ်စာျားလှယြ
် ာျား)ြှ

ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျားမပ လိုပ်ပပျား န်’

အာျား

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ြြလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင်

အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။

လိုပ်ငန်ျားဆိုင် ာ

ဒိုတယနှင်တတယ

ပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ

‘ င်ျားနှီျားမြြှပ်နှံြှုနှင် အက ျားတူစီျားပွာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို အာျားတက်သပ ာတိုျားမြြှင်ပပျား န် နှင် အဓက ည် ွယ်ပသာ
ပစ ျားကွက်ကကီျားြ ာျား၊ ပပေါ်ပပါက်လာပသာအခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို အခ န်နှင်တစ်ပမပျားညီ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား
ပံပျားို ပထာက်ပံပပျား န်’ မ စ်သည် ပံို (၅၇)။
ပံို (၅၇) ကဏ္ဍဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

‘Covid

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားြှ

အခ န်အတွငျား်

နှင်

မပီျားဆံိုျား

ကူညီပထာက်ပပပျား
ံ သငသ
် ည်ဟို

သည်

အခ န်တွင်

ထင်ပါသလာျား။’

ဟို

သင်လိုပ်ငန်ျားနှင်
ပြျားမြန်ျားခသည်။

သက်ဆိုင် ာအပမ ြ ာျားကို အစဥ်လက
ို ်ပမ ဆိုပါ။ ၁=အကူအညီအမ စ်ဆံိုျား၊ ၈=အကူအညီြမ စ်ဆံိုျား။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၈. ဆန်စပါျားကဏ္ဍ
ဆန်စပါျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ

လိုပ်ငန်ျား

(၂၃

ခို သည်

ဤစစ်တြ်ျားအာျား

ပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားြှာ အငယ်စာျား(၁၇%)၊ အပသျားစာျား (၃၀%)၊
အလတ်စာျား (၁၇%)နှင် အကကီျားစာျား (၃၅%) ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။ ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျား သည် အစိုျား ထံ
ြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားမပီျား အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားတွင် အြ ျားသာျားြ ာျား စီြံအိုပ်ခ ပ် ကသည်။ အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏ ၈၇%
သည်

အြ ျားသာျားြ ာျား

မ စ် ကမပီျား၊

၈၇%

သည်

သည်။

စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

၃၅နှစ်နှင်

အထက်လူကကီျားြ ာျား

၎င်ျားတိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျား

မ စ် က

ကို ပ ာ်မပမခင်ျား

ြ ှပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စိုစို
ပပါင်ျား က ပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ အထက်အထ ှသည်။
ဆန်စပါ်းလပ်ငန််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်
အာျားလံိုျားသည်
သည်။

ပကာက်ယူ ာတွင်

coronavirus

ဆန်စပါျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ထခိုက်ြှုအနည်ျားငယ်

ပယဘိုယ အာျားမ င်စီျားပာွ ျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား၏

၁၃%

ကိုြပဏီြ ာျား

ြှ အသင်အတင်အထ

သည်အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု ှခမပီျား၊

၇၀%

ှ
ြှာ

အသင်အတင်ထခိုက်မပီျား၊ ၁၇% ြှာမပင်ျားထန်စွာထခိုက်ခသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အငယ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည်
အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှုြ ာျား ှခမပီျား၊ အပသျားစာျားနှင် အလတ်စာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားသည် အသင်အတင်ထခိုက်ြှုြ ာျား ခ
ှ မပီျား
အကကီျားစာျားကြ
ို ပဏီအြ ာျားစိုြှာြူ အနည်ျားငယ်သာထခိုက်ခသည်။
လိုင်ငန်ျားြ ာျားြှာ

အသင်အတင်

ထခိုက်ြှုြ ာျား ခ
ှ မပီျား၊

(ပံို ၅၈) ။ ထိုို့အမပင် တင်သွင်ျားပ ာင်ျားခ သည်

တင်ပို့ိုပ ာင်ျားခ သူြ ာျားနှင်

တင်သွင်ျား/တင်ပို့ိုနှစ်ြ ျားလံိုျား

လိုပ်ကင
ို ်သူြ ာျားသည်သာလျှင် အနည်ျားငယ်ြှအမပင်ျားအထန် ထခိုက်ြှု ှခသည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်
ထခိုက်ြှု ှပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို ကည်လျှင် အြ ျားသြီျား နှင် လူငယ်ဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် အြ ျားသာျားနှင်
လူကကီျားဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပိုြထ
ို ခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၅၈) COVID-19 ပ ကာင် ဆန်စပါျားလိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်

။

။ ပမ ဆိုသြ
ူ ာျားအာျား 'Coronavirus

(COVID-19) ကူျားစက်ြှုပ ကာင်

သင်၏စီျားပာွ ျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား

ြည်သအ
ိုို့ က ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ဝယ်သူ၏လပ်ကဆာင်ချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏၉၁% သည် ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်ကသို့ို ှြည်ကို ြသပသျား
ပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ်၉% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထက ဆင်ျားလြ်ြည်ဟိုပြျှာ်လင်
ထာျားသည်။
လာြည်ပလျားလအတွင်ျား ကိုြပဏီြ ာျား၏ထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျားထံြှ ပအာ်ဒါအပမခအပနသည် တိုျားြ ာျား
လာမခင်ျား၊ ပလျှာက သွာျားမခင်ျား၊
ှမခင်ျားတိုို့ မ စ်နိုင်သည်။

က်သြ်ျားမခင်ျား၊ မပန်လည်ပပျားပိုို့မခင်ျားနှင် ယခင်ပအာ်ဒါအတိုင်ျား ဆက်လက်ထာျား

အြ ာျားစိုြှာ ယခင်ပအာ်ဒါအတိုင်ျားဆက်လက်ထာျား ှမခင်ျား (တံိုို့မပန်ြှု၏ ၅၀%) နှင်

ပအာ်ဒါြ ာျား တိုျားြ ာျားလာမခင်ျား (၃၃%) တိုို့မ စ် ကသည်(ပံို ၅၉)။ စစ်တြ်ျားအ
သာလျှင်

ပအာ်ဒါြ ာျား

တိုျားြ ာျားလာမခင်ျားကို

ပ ာ်မပပသာ်လည်ျား

ပလျှာက သွာျားမခင်ျား၊

က်သြ်ျားမခင်ျားနှင်

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြ ာျားသည်

နိုင်ငံမခာျားြှထပ်တန်ျားပ ာက်သည်

က ဆင်ျားသွာျားြည်ကို

ြခနို့်ြှန်ျားနိုင် ကပခ ။

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူ ြဟိုတ်သူြ ာျားသည်

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြ ာျားသည်

အပမပာင်ျားအလြ ှမခင်ျားတို့ိုကို
၅

ဦျား

ြည်သိုို့ပင်ဆိုပစကာြူ

ပအာ်ဒါြ ာျား

ပ ာ်မပ ကသည်။

၏ဝယ်လိုအာျားသည်

ထိုို့အမပင်

ြည်ြျှ ကာပအာင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူပသာ

ဆန်စပါျား

ကိုြပဏီြ ာျားသည် ၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို အမပီျားတိုင်ပတ်သြ်ျား န် ြ ည် ွယ်ခ ကပါ။

ပံို (၅၉) ကိုြပဏီြ ာျား၏ထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ ဦျားထံြှ ပအာ်ဒါအပမခအပန

မှတ်ချက်။။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား “လာြည်ပလျားလအတွငျား်
သင်ကိုြဏ
ပ ီ၏ထပ်တန်ျားပ ာက်သည်

၅

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ဟို ပြျားမြန်ျားခ

သည်။

ြည်သိုို့မ စ်ြလ”

(သက်ဆိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်

ဦျားထံြှ

-%

သည်

စိုစိုပပါင်ျား ှယယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)
အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Covid-19

Impact

Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။၂၀၂၀
ပြလ ၉ က်ြှ

၂၆ က်အတွငျား်

ပကာက်ယပ
ူ သာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

သွင််းကန်မျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
Covid 19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားနှင် ပ ာက်သည်ြ ာျား
အခက်အခမ စ်မခင်ျားသည်

အကကီျားြာျားဆံိုျားအဟနို့်အတာျားမ စ်လာခသည်။

ှနိုင်ြက
ှု ဆင်ျားလာမခင်ျားသည်လည်ျား

အဓကက ပသာ

ှနိုင် န် မပည်ပြှ ပစစည်ျားတင်ပို့ို ာတွင်
မပည်တွင်ျားတွင်

သွင်ျားကန
ို ်ကိုန် ကြ်ျား

အမခာျားအတာျားအဆီျားမ စ်လာခသည်

(ပံို

၆၀)။

အခ ွဲ့ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည် စာျားသံိုျားသူြ ာျားနှင် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားသိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားခ ြှုအာျား က ဆင်ျားမခင်ျားနှင်
အတူ သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားတင်သွင်ျားမခင်ျားအခက်အခကိုလည်ျား

င်ဆိုင်ခ က သည်။ ထိုို့အမပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ပသာ

ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၆၆% သည် ကိုန် ကြ်ျား ှာပ ွြှုဆိုင် ာအခက်အခြ ာျားနှင် လွန်ခပသာ ၂ လြှစ၍ တသြတ်တည်ျား
င်ဆိုင်ခ သည်ဟို ပမပာ ကာျားခ ကသည်။
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ပံို (၆၀) ကိုြပဏီြ ာျား၏ သွင်ျားကိုန်ြ ာျားနှင်ပ ာက်သည်ြ ာျား

မှတ်ချက်

။

။ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

အပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာက်ြှျူ

Coronavirus

ပ ကာင်

ှနိုငြ
် ှုအပမခအပနအပပေါ်သက်ပ ာက်မှု

သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏သွင်ျားကန
ို ်ြ ာျားနှင်ပ ာက်သည်ြ ာျား

ှနိုင်ြှု

ပါသလာျား
ှ
” ဟိုပြျားမြန်ျားခသည်။ (သက်ဆိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န် -% သည် စိုစပ
ို ပါင်ျား

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကက
ို ယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19သည် ဆန်စပါ်းလပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ်မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
Covid

19

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ဆန်စပါျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

ြည်သိုို့

သက်ပ ာက်ြှု ှပ ကာင်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား ပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတိုို့ထြှအြ ာျားစို(၅၂%) သည် ပိုို့ပဆာင်ပ ျား၀န်ပဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ျားြ ာျား
ပလ ာက သွာျားသည်(ပံို၆၁)။ ထိုို့အမပင်

ာျားနာြှု/ကပလျားပစာင်ပ ှာက် ြှျူပ ကာင် ၀န်ထြ်ျားြ ာျားပ က်ကွက်ြှျူ၊

င်ျားနှီျားမြ ပ်နှံြှု ပလ ာက မခင်ျားနှင် အပမခခံအပဆာက်အဦျား မပဿနာြ ာျားကိုလည်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။

ပံ (၆၁) COVID-19 ကကကာင် စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအကပေါ် ထခက်ခမှုမျာ်း
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မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

'coronavirus

(COVID-19)

ကူျားစက်ြသ
ှု ည်

သင်၏စီျားပာွ ျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို

ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစံို -% သည် စိုစိုပပါင်ျားတို့ံိုမပန်ြှုြ ာျား၏
ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)
အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉

က်ြှ၂၆

က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ဆန်စပါ်းကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ကိုြဏ
ပ ီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာ
အခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား

င်ဆိုင်ခ သည်။ နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်ြှုပ ကာင် ပနှာင်ပနှျား

ကနို့် ကာြှုြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၃၃%) အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည်ကစစြ ာျားမ စ်သည်။ ပနာက်ဆက်တွထပ်တိုျား
သနို့် ှင်ျားပ ျားပိုင်ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား/ လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၂ %) နှင် ပနာက်ဆက်တွ
ထပ်တိုျားသနို့် ှင်ျားပ ျားပိုင်ျားဆိုင် ာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား / လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၁ %) သည်ကိုြပဏီ၏
အ ွယ်အစာျားအာျားလံိုျားတွင်

အြ ာျားဆံိုျားပ ာ်မပသည်အမခာျားကစစြ ာျားမ စ် ကသည်။

သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျားစြ
ီ ံြှုဆိုင် ာ အခက်အခြ ာျားက၁
ို ၉% နှင်

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြ ာျား

သည်

ပိုို့ကိုန်/ သွင်ျားကန
ို ်လိုပ်ထံိုျား လိုပ်နည်ျားြ ာျား

ပမပာင်ျားလမခင်ျားနှင် ပတ်သက်၍ ယံို ကည်စတ်ခ ပသာအခ က်အလက်ြ ှမခင်ျားြ ာျားကိုလည်ျား ၆% ြှ ပ ာ်မပခသည်။
ဆန်စပါ်းကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ဤကဏ္ဍတွင် စစ်တြ်ျားပမ ကာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျား အာျားလံိုျားနီျားပါျားသည် COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားကိုပမ
ြည်သည်နည်ျားဗ ျူဟာကိုြှ
အြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား၊
ပယဘိုယ အာျားမ င်

ြက င်သံိုျားခ ကပါ။

ပြွျားစာျားသူြ ာျားထတွင်

ပစ ျားကွက် ှာပ ွမခင်ျားကိုတိုျားမြြှင်မခင်ျားနှင်

အြ ာျားစသ
ို ည်

အြ်ြှအလိုပလ
် ိုပ်မခင်ျား၊

ှာပ ပ
ွ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်မခင်ျား)နှင်

အသံိုျားအြ ာျားဆံိုျားပမ

ှင်ျား န်

ှင်ျားနည်ျားြှာ

အလိုပ်အကိုင်ပခတတပလျှာခ မခင်ျားတိုို့မ စ်သည်။

အခ ျူွဲ့သည်

အပ ာင်ျားမြင်တင်ပ ျား

ယာယီအလိုပ်အကိုင်ပလျှာခ မခင်ျားတိုို့ကို

မပ လိုပ် ကသည်။

(ပစ ျားကွက်
ထိုို့အမပင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည်အပမခအပနအသစ်ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျား အခွင်အလြ်ျားသစ် ြ ာျားကို
ြပတွွဲ့ ပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။

အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င် အ ကပ်အတည်ျားကို င်ဆိုင်ပမ
ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား

အစီအစဥြ ာျားကို

ှင်ျားနိုင် န် ကူညီသည် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် ‘ပငွပ ျားပ ကျားပ ျား

အြ ာျားဆံိုျား

ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည်။

အခွန်ကင်ျားလွတ်ြှု/

ယာယီအခွန်

ပလ ာခ ြှုကိုလည်ျား ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည်။ ငှာျား ြ်ျားခြ ာျား ပလ ာမခင်ျား/အခွန်ပကာက်ခံြှု ပ်ဆိုင်ျားပပျားမခင်ျားတိုို့ကိုလည်ျား
တတယအြ ာျားဆံိုျား ပ ွျားခ ယ်ခ ကသည် (ပံို ၆၂)။
စစ်တြ်ျားအ
အလတ်စာျား

ဆန်စပါျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၈၇% သည် အစိုျား ထံြှ COVID-19 နှင်သက်ဆိုင်သည် အပသျားစာျားနှင်
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ

အကူအညီြ ာျား

အတွက်

သတင်ျားအခ က်

အလက်ြ ာျားနှင်

ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို ယူ ာတွင် ခက်ခမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် ပ စ်ဘွတ်ခ် စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလကြ ာျား
website နှင် ၀န်ကကီျားဌာနြ ာျားြှတစ်ဆင်

ှ ကသည်။
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ှမပီျား အခ ွဲ့ြှာ အစိုျား

ပံ (၆၂) COVID-19 ကကကာငမ် စ်ကပေါ်လာသည် အကကပ်အတည််းက ကမ ရှင််းရန် အစ်းရ၏လပ်ကဆာင်ချက်မျာ်း

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ှဆံျားို အစျားို

၏ စီြံပဆာင် ွက်ြှု ၃ခို ကို ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို

ပြျားမြန်ျား ခသည်။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉

က်ြှ

၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ

‘အစိုျား ြှ

အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။
အခွင်အလြ်ျားြ ာျားနှင်

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

ြြ၏လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍဆိုင် ာပထာက်ပံြှုြ ာျား
ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ

ပတ်သက်သည်

ပိုြ ပဆာင် ွက်ပပျား န်’

အဓကပစ်ြှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင်

သတင်ျားအခ က်အလက်နှင်

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်
အာျား

ပပေါ်ထွက်လာြည်

ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န်နှင်

တတယအပနမ င် အမပည်မပည်ဆိုင် ာစီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားမပပွြ ာျားနှင် သက်ဆိုင်သည် သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား
ကို ပံပျားို ပပျား န်တိုို့ မ စ် ကသည်။ ပံို (၆၃) သည်အြ ျားြ ျားပသာ ပထာက်ခံြှုြ ာျား

ှပသာ ြှတ်ြ ာျားကိုမပသည်။

ပံ (၆၃) ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့ မျာ်းမှ ကထာက်ပံမှုမျာ်း
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မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား

‘Covid

အခ န်တွင်ျား

နှင်

မပီျားဆံိုျား

သည်

အခ န်တွင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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က်ြှ ၂၆

၉. ပအြ ျားြ ျားနှင်ဆီထက
ွ ်သီျားနှံလပ
ို င
် န်ျားကဏ္ဍ
ပအြ ျားြ ျားနှင်ဆီထွက်သီျားနှံလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားလိုပ်ငန်ျား

(၂၁)

ခို သည်

ဤစစ်တြ်ျားအာျား ပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျား ကိုြပဏီြ ာျားတွင် အပသျားစာျား
၅၂%၊ အကကီျားစာျား ၁၄%၊ အလတ်စာျားကြ
ို ပဏီ ၂၉% ှမပီျား ၅% ြှာ အငယ်စာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ်မပီျား ၀န်ထြ်ျား
၅ဉီျားြျှသာ

ှ ကသည်။ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည် အမပည်မပည်ဆိုင် ာ ကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် ပါဝင် ကမပီျား၊ ၄၈% သည်

တင်ပို့ိုသီျားသနို့် ကိုြပဏီြ ာျား မ စ်မပီျား၊ ၃၃% သည် တင်သွင်ျား နှင် တင်ပို့ိုသည် ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကသည်။ ထိုို့အမပင်
၁၉%သည် နိုငင
် ံအတွင်ျား၌သာ ပ ာင်ျား၀ယ် ကသည်။
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် အစိုျား ထံြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာ
အကကီျားတန်ျား ာထူျား၏

၃၃%သည်

လိုပ်ငန်ျားြ ာျား

အြ ျားသြီျားြ ာျားမ စ် ကမပီျား

မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီ၏

၄၃%သည်

မ စ် ကသည်။

ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှ

အသက်၃၅နှစ်အထက်

လူကကီျားြ ာျား

၎င်ျားတိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို ပ ာ်မပမခင်ျား

ြ ှပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စို
စိုပပါင်ျားက ပ် ၆၀,၀၀၁ ြှ ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင် အထက်မ စ်သည်။

ပအမျျု်းမျျု်းနှင်ဆီထွက်သီ်းနှံကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည်

ပအြ ျားြ ျားနှင်

ဆီထွက်သီျားနှံကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ထခိုက်ြှု အနည်ျားငယ်

ြှ အမပင်ျားအထန်အထ

ှသည်။ အခ ပ်အာျားမ င် ပနှင်ဆီထွက်သီျားနှံလိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ ှ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏ ၅၇% သည် အနည်ျားငယ် ထခိုက်ြှု၊
၃၃% ြှာ အတန်အသင်ထခိုက်ြှု မပီ
ှ ျား ၁၀% ြှာ အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု ှခသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အငယ်စာျား
နှင်

အလတ်စာျား

ကိုြပဏီြ ာျားသည် အနည်ျားငယ်သာထခိုက်ခံ မပီျား၊ အပသျားစာျား

ကိုြပဏီြ ာျားြာှ

အြ ာျားအာျား

မ င် အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြက
ှု ိုခံခ သည်(ပံို ၆၄)။ ထိုို့အမပင် မပည်ပသိုို့ တင်သွင်ျားတင်ပိုို့ ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည်
မပည်ပသိုို့ သီျားသနို့်တင်ပိုို့ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားနှင် မပည်တွင်ျားပစ ျားကွက်တွင်သာ ပ ာင်ျားခ ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပို၍
ထခိုက်ြှုမ စ်ပပေါ်ခသည်။

COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်

ထခိုက်ြှု ှပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို ကည်လျှင်

အြ ျားသြီျားြ ာျားနှင် လူငယ်ြ ာျားဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် ပိုြထ
ို ခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၆၄) COVID-19 ပ ကာင် ပနှငဆ
် ီထွက်သီျားနှံ စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19)

ကူျားစက်ြှုပ ကာင်

သင်၏

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား

အက ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
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ြည်သိုို့

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏တွကခ
် က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယပ
ူ သာအခ က်အလက်ြ ာျား။

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏

၂၄% သည်

ြသပသျားပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ်

ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား
၅၃% သည်

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ

ြည်ကသို့ို ှြည်ကို

အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထ

က ဆင်ျား

လြ်ြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျားသည် (ပံို ၆၅) ။ ၎င်ျားတိုို့အနက် အြ ာျားစသ
ို ည် ၁၀-၂၀%ထ က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို
ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည်။သိုို့ပသာ် ၂၅%ပသာ

ပမ ဆိုသူြ ာျားသည် လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား

ပအာ်ဒါအပမခအပန

တိုျားလာြည်ဟိုပြျှာ်လင်ထာျား ကမပီျား ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှာ အပသျားစာျား နှင် အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။
ပံို (၆၅) လာြည် ၃ လတွင် ပနှငဆ
် ီထွက်သီျားနှံကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံနိုင်ြှုနှင် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား'ပနာက်လာြည်

၃လတာကာလအတွငျား်

သင်၏

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ြည်သိုို့ ှြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ်အပမခခံ၍

ITC၏

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွင်ျား

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။
ပကာက်ယပ
ူ သာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ပံို (၆၆) ထပ်တန်ျားနိုငင
် ံမခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လိုအာျားပလျှာခ န်ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည် ကာခ န်

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

'ယခိုလက် တွ
ှ င်

သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏ အဓကက ပသာ နိုငင
် မံ ခာျား ပ ျားကွက်
၅ခိုတွင်

ဝယ်လိုအာျားက ဆင်ျားြှု

နှင် င်ဆိုင်ပန

ပါသလာျား’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာ
ပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ်အပမခခံ၍

ITC၏

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြ၂ှ ၆ က်အတွင်ျား

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။
ပကာက်ယပ
ူ သာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ဝယ်ယူသူ၏ အမပျုအမူမျာ်း
လာြည်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာ်ဒါအပမခအပနသည် ‘တိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာမခင်ျား၊
က်သြ်ျားမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတိုင်ျား ထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား
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ှြ ှဟို ပြျားမြန်ျားလိုကပ
် သာအခါ၊

အြ ာျားစ၏
ို အပမ ြှာ ပမပာင်ျားလြှုြ ှ ပံိုြှန်အပနအထာျားအတိုင်ျားထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား (၆၇%) ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျား
(၂၉%)

နှင်

ပအာ်ဒါြ ာျားတိုျားမြြှင်မခင်ျား

(၅%)

တိုို့မ စ် ကသည်။

အပသျားစာျားကိုြပဏီြ ာျားသာ

ပအာ်ဒါြ ာျား

တိုျားမြြှင်နိုင်ြည်ဟို ပမ ကာျားခသည်။ ပိုို့ကိုန်ကဏ္ဍ ှကိုြပဏီအြ ာျားစြ
ို ှာ အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား စာျားနပ် ကခာ
လိုအပ်ြှုပ ကာင် ပအာ်ဒါလက်ခံြှုြှာ ပမပာင်ျားလြှုြ ှ ပံိုြှန်အပနအထာျားအတင
ို ်ျားသာ မ စ်ြည်ဟိုခနို့်ြှန်ျားထာျား က
သည်။
စစ်တြ်ျားအ

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြ ာျား၏ ၅၃%သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူခ န်တွင် သူတိုို့၏ ထပ်တန်ျား နိုင်ငံမခာျား

ပ ာက်သည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လိုအာျားကို ပလျှာခ န် င်ဆိုင်ပန ပ ကာင်ျား မပသခသည်။ ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူအာျားလံိုျား၏
၂၉%က

ဝယ်လိုအာျားပလျှာခ ြှုကို

၂-၃

လအထ ကာြည်ဟို

ခနို့်ြှန်ျားပသာ်လည်ျား

၆%

သည်

၆-၁၂

လအထ ကာြည်ဟိုခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည် (ပံို ၆၆) ။
ထိုို့အမပင်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှ

ပနှင်ဆီထွက်သီျားနှံလိုပ်ငန်ျား၏

၉၀%သည်

သူတိုို့၏

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို

အမြတြ်ျား ပ်တနို့် န် ြ ည် ွယ်ခပါ။ ၁၀%ကသာ လာြည်လြ ာျား၌ အမြတြ်ျား ပ်တနို့် န် မ စ်နိုင်ပခ ှပ ကာင်ျား
ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခသည်။
ကန်ကကမ််းမျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
အဆိုပါ

COVID-19

မ စ်လာခမပီျား၊

အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်

မပည်တွင်ျားတွင်

အတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခသည်။
ပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားနှင်

ကိုန်ပစစည်ျားတင်ပိုို့မခင်ျားသည်

ကိုန် ကြ်ျားြ ာျား ယူ ာတွင်
ထိုို့အမပင်
မပည်ပြှ

အဓကက ပသာ

အခက်အခ ှမခင်ျား

မပည်တွင်ျားစာျားသံိုျားသူနှင်
ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားကို

အတာျားအဆီျား

တိုို့သည်

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျား

အမခာျားပသာ
ပ ာင်ျားခ ာတွင်

တင်သွင်ျား ယူြှုခက်ခမခင်ျားနှင်

မပည်တွင်ျား

ပ ာင်ျားအာျားြ ာျား မြင်တက်လာမခင်ျား တိုို့နှင်လည်ျား င်ဆိုင်ပန သည် (ပံို ၆၇)။
ပံို (၆၇) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယ်ယူ န်နင
ှ ် / သိုို့ြဟိုတ်ထွကက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်

။

။

'Coronavirus

(COVID-19)

ကူျားစက်ြှုသည်

သင်၏လိုပ်ငန်ျားအတွက်ကိုန် ကြ်ျားဝယ်ယူမခင်ျားနင
ှ ်

သိုို့ြဟိုတ်

ထိုတက
် န
ို ြ
် ာျားပ ာင်ျားခ နင
ို မ် ခင်ျား အပပေါ်အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ှပါသလာျား' ကို ပမ ဆိုသူြ ာျားကို ပြျားမြန်ျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစိုံ -% သည်
စိုစပ
ို ပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ ှယ်ယာြ ာျားကို ကယ
ို ်စာျားမပ သည်)။

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆ က်အတွင်ျား
ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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COVID-19 သည် ပအမျျု်းမျျု်းနှင်ဆီထွက်သီ်းနှံလပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
Covid-19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ပနှင်ဆီထွက်သီျားနှံ ပံို (၆၈) COVID-19 ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်
ို ်ခြှုြ ာျား
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သိုို့သက်ပ ာက်ြှု ပ
ှ ကာင်ျား ထခက

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား

ပြျားမြန်ျားပသာအခါ

၎င်ျားတိုို့ထြှ

အြ ာျားစို (၂၆%) သည် အပမခခံ အပဆာက်အအံို
မပသနာအသစ်

ြ ာျားနှင် င်ဆိုင်ခ မပီျား

၊ယာယီပတ်သြ်ျားမခင်ျား၊

(ပံို

၆၈)

လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား

ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာက မခင်ျားနှင်လည်ျား

င်ဆိုင်ခ

သည်။

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား '(COVID-19) ကူျားစက်ြှုသည်
သင်၏

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို

ပအာက်ပါ

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်

သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစိုံ -% သည်
စိုစပ
ို ပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ ှယ်ယာြ ာျားကို ကယ
ို ်စာျားမပ သည်)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ်
အပမခခံ၍

ITC၏

တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။

၂၀၂၀

ပြလ

၉ က်ြှ

၂၆ က်အတွင်ျား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား

ပအမျျု်းမျျု်းနှင်ဆီထွက်သီ်းနှံ ကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ပနှင်ဆီထွက်သီျားနှံ ကိုြပဏီြ ာျားသည် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာအတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင်
မ စ်ပပေါ်လာပသာအခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား

င်ဆိုင်ခ သည်။

အြ ာျားစို င်ဆိုင်ခ ပသာ

အခက်အခြ ာျားြှာ

နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/ ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်ြှုပ ကာင် ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား (စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၄၁%) နှင်
ကိုန်ပစစည်ျားသယ်ယပ
ူ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဆိုင် ာ အခက်အခြ ာျား (၂၅%) တိုို့မ စ် ကသည်။ ပိုို့ကိုန်လိုပ်ငန်ျား ှငြ
် ာျားသည်
ပမပာင်ျားလသွာျားပသာ

ပိုို့ကိုန်/

အခ က်အလက်ြ ှမခင်ျား၊

သွင်ျားကိုန်ဆိုင် ာ

အပကာက်ခွန်ဆိုင် ာ

စည်ျားြ ဉ်;ြ ာျားနှင်
လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု

ပတ်သက်၍

ခိုင်ခနို့ပ
် သာ

ပလ ာက လာမခင်ျား၊

သတင်ျား

က န်ျားြာပ ျားနှင်

သက်ဆိုင်ပသာ/ ြသက်ဆိုင်ပသာစည်ျားြ ဉ်ြ ာျား တိုျားြ ာျားလာမခင်ျားနှင် အပကာက်ခွန်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု
ပလ ာက လာမခင်ျားတိုို့နှင် င်ဆိုင်ခ ပ ကာင်ျား ပမပာဆိုခသည်။
ပအမျျု်းမျျု်းနှင်ဆီထွက်သီ်းနှံ ကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည်

ပနှင်ဆီထွက်သီျားနှံကိုြပဏီြ ာျား၏

အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို

သည်

ယာယီပလျှာခ မပီျား

၂၂%

အြ်ြှ

၂၂%သည်

အလိုပ်လိုပ်မခင်ျားနှင်

အလိုပ်အကိုင်

အင်တာနက်လိုင်ျားပပေါ်ြှ

ပ ာင်ျားခ မခင်ျား(၁၆%)ြ ာျားမပ လိုပ် ကသည်။ တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင် စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်
အပမခအပနအသစ်ပ ကာင် စီျားပွာျားပ ျားအခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။ ၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစသ
ို ည်
နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုကို

တိုျားမြြှင် န်

စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊

တစ်ခ ွဲ့က

အွန်လိုင်ျားြတ
ှ စ်ဆင်

ပစ ျားကွက်အသစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင် စီျားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကိုတိုျားမြြှင်ခသည်။
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ပ ာင်ျားခ ြှု၊

အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င်

အ ကပ်အတည်ျားကို

'ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ

င်ဆိုင်

အစီအစဉ်ြ ာျား

အတွက်ပထာက်ပပပျား
ံ မခင်ျား)'

သည်

ပမ

(ဥပြာ-

ှင်ျားနိုင် န်

ကူညီသည်

ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

ယာယီအလိုပ်လက်ြဆိုင် ာ

စစ်တြ်ျား

ပကာက်ယူသည်

အပမခခံလိုအပ်ခ က်

ကိုြပဏီြ ာျား

အ ကာျားတွင်

ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျားနှင် ကိုယ်ပိုင်လိုပင
် န်ျား
လိုပ်ကင
ို ်သူြ ာျားအာျား ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား တိုို့ကိုလည်ျား ပ ျားခ ယ်ခ ကသည် (ပံို ၆၉)။
စစ်တြ်ျားအ

ပနှင်ဆီထွက်သီျားနှံ ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၂၀%သည် အစိုျား ထံြှ COVID-19 နှင်သက်ဆိုင်သည်

အပသျားစာျားနှင်

အလတ်စာျား

သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား

စီျားပွာျားပ ျား

နှင်

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ

ပထာက်ပပ
ံ ကျား

ြ ာျားကို

အကူအညီြ ာျား

ယူ ာတွင်

အတွက်

ခက်ခမခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

အလွန်ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ မပီျား ၅% သာ အလွန်လွယ်ကူပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။ ထိုို့အမပင် ၇၆%ြှာ
ပံိုြှန်ဟိုပမ ကာျားခသည်။
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစိုျား
ပ စ်ဘွတ်ခ်
တစ်ဆင်

စာြ က်နှာြ ာျားြှ

၀က်ဘ်ဆိုက်နှင် လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ (UMFCCI) သိုို့ြဟိုတ်

သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား

ှမပီျား

အြ ာျားစြ
ို ှာ

ရိုပ်မြင်သံ ကာျားလိုင်ျားြ ာျားြှ

ှသည်။

ပံို (၆၉) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို
ပမ

ှင်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု
အ ှဆံျားို

အစိုျား

၏

စီြံပဆာင် ွက်ြှု

၃ခို

ကို

ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ‘ဟို ပြျားမြန်ျား ခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို -%
သည်

စိုစပ
ို ပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို

ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)။

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

၂၆ က်အတွငျား်

ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာအခ က်အလက်ြ ာ။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ ‘စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအပပေါ် COVID ၏ အက ျားသက်ပ ာက်ြှုြ ာျားကို သ ှစံိုစြ်ျားနိုင် န်
webinars

ြ ာျားနှင်

ပဆာင် ွက်ပပျားမခင်ျား’

အာျား

အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။

ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြှာ

‘အဓကပစ်ြှတ်ပစ ျားကွက်ြ ာျားနှင် ပပေါ်ထွက်လာြည်အခွင်အလြ်ျားြ ာျားနှင် ပတ်သက်သည် သတင်ျားအခ က်အလက်
နှင် ပနာက်ဆံိုျားသတင်ျားြ ာျားမ နို့်မ ျူျားပပျား န်’ မ စ်သည်။ ပံို (၇၀) သည် အြ ျားြ ျားပသာ ပထာက်ပံြှုြ ာျား၏
ြှတ်ြ ာျားကို မပသထာျားသည်။
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ှပသာ

ပံို (၇၀) ကဏ္ဍဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား ‘Covid အခ န်တွငျား် နင
ှ ် မပီျားဆံိုျားသည် အခ န်တွင် သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင် သက်ဆိုင်သည်
လိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၁၀. ပထာက်ပပ
ံ ိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြက
ှု ဏ္ဍ
ပထာက်ပပ
ံ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှလိုပ်ငန်ျား

(၂၀)

ခို သည်

ဤစစ်တြ်ျားအာျား ပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားတွင် အပသျားစာျား (၂၅%)၊
အလတ်စာျား (၄၅%) နှင် အကကီျားစာျား (၂၅%) အ ွယ်အစာျား ှကိုြပဏီြ ာျားနှင် ၅% ြှာ အလိုပ်သြာျားငါျားဦျား
ထက်နည်ျားပသာ အငယ်စာျား စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ်သည်။ ၎င်ျားတိုို့အနက်အြ ာျားစိုသည် အမပည်မပည်ဆိုင် ာ
ကိုန်သွယ်ပ ျားတွင် ပါဝင် ကမပီျား ၁၀% သည် တင်ပို့ိုသည် ကိုြပဏီ မ စ်မပီျား၊ ၅% သည် တင်သွင်ျားသည် ကိုြပဏီ မ စ်မပီျား
၈၅% သည် တင်သွင်ျားနှင် တင်ပို့ိုသည် ကိုြပဏီြ ာျား မ စ် ကသည်။ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား သည် အစိုျား ထံ
ြှတ်ပိုတ
ံ င်ထာျားပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား

မ စ် ကသည်။ ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားြှာ

အြ ျားသာျားြ ာျား

မ စ် ကမပီျား အသက်၃၅နှစ်အထက်လူကကီျားြ ာျားမ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်။၎င်ျားတိုို့
၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို ပ ာ်မပမခင်ျား

ြ ှပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျား

ပမ ဆိုထာျားပသာ

အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ

သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြှာ စိုစိုပပါင်ျားက ပ် ၅,၀၀၀,၀၀၁ ြှ ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင် အထက်
မ စ်သည်။

ကထာက်ပပ
ံ ို့ကဆာင်ကရ်း ဝန်ကဆာင်မှု လပ်ငန််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင် ပထာက်ပပ
ံ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံို ပြျားမြန်ျားခပသာ
ကိုြပဏီြ ာျားအာျားလံိုျားသည်
ထခိုက်ြှု ှခသည်။

coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

အနည်ျားငယ်ြှ

အမပင်ျားအထန် အထ

အခ ပ်အာျားမ င် သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု လိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍ

၄၅% သည် အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှု၊ ၂၅% ြှာ အတန်အသင်ထခိုက်ြှု

ှ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏

ှမပီျား ၃၀% ြှာ အမပင်ျားအထန် ထခိုက်ြှု ှခ

သည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အငယ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားသည် အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ခံ မပီျား၊ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား
နှင်

အကကီျားစာျား

ကိုြပဏီြ ာျားြှာ

အနည်ျားငယ်သာထခိုက်ြှုကိုခံခ သည်

(ပံို ၇၁)

။ ထိုို့အမပင်

မပည်ပသိုို့

တင်သွင်ျားတင်ပိုို့ ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် မပည်ပသိုို့ သီျားသနို့်တင်ပိုို့၊ တင်သွင်ျား ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပို၍
ထခိုက်ြှု နည်ျားပါျားသည်ကို ပတွွဲ့ ှ သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် ထခိုက်ြှု ှပသာ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို
ကည်လျှင် အြ ျားသြီျားြ ာျားနှင် လူငယ်ြ ာျား ဦျား ပဆာင်ပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်ပိုြိုထခိုကြ
် ှု ှပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၇၁) COVID-19 ပ ကာင် သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု စီျားပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်

။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား 'Coronavirus

(COVID-19) ကူျားစက်ြပ
ှု ကာင် သင်၏စီျားပွာျား

ပ ျားလပ
ို ်ငန်ျားအာျား ြည်သိုို့

အက ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။
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ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏ ၃၀% သည် ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန ြည်ကသို့ို ှြည်ကို ြသပသျား
ပသာ်လည်ျား၊

ပနာက်ထပ်

၄၅% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခို

အထက ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို

ပြျှာ်လင်ထာျားသည် (ပံို ၇၂)။ ၎င်ျားတိုို့အနက် အြ ာျားစသ
ို ည် ၁၀%ထက် က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည်။
သိုို့ပသာ် ၂၅%ပသာ ပမ ဆိုသူြ ာျားသည် လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန တိုျားလာြည်ဟို ပြျှာ်လင်
ထာျား ကမပီျား ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှာ အပသျားစာျား နှင် အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။
ပံို (၇၂) လာြည် ၃ လတွင် သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံနိုင်ြှုနှင် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား'ပနာက်လာြည်

၃လတာကာလအတွငျား်
ြည်သိုို့

သင်၏

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ြည်
ှ
နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19
အပပေါ်

အပမခခံ၍

Impact Survey

ITC၏တွကခ
် က်ြြ
ှု ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆ က်အတွင်ျား ပကာက်ယပ
ူ သာ
အခ က်အလက်ြ ာျား။

ပံို (၇၃) ထပ်တန်ျားနိုင်ငမံ ခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လိုအာျားပလျှာခ န်ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည် ကာခ န်

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား 'ယခိုလက် တွ
ှ င်

သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏ အဓက က ပသာ နိုငင
် မံ ခာျား ပ ျားကွက်
၅ခိုတွင်

ဝယ်လိုအာျားက ဆင်ျားြှုနှင်

ပါသလာျား။ အကယ်၍
ပ်ဆိုင်ျားပနြည်ဟို

င်ဆင
ို ပ
် န

ခ
ှ လျှင် အခ န်ဘယ်ပလာက်ထ
ထင်ပါသလ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ်

အပမခခံ၍

ITC၏

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆ က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာ
အခ က်အလက်ြ ာျား။

ပို့ကန်တင်ပို့သူမျာ်း၏ ဝယ်လအာ်းကျဆင််းမှု
လာြည်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာ်ဒါအပမခအပနသည် ‘တိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာမခင်ျား၊
က်သြ်ျားမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတိုင်ျား ထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား
အြ ာျားစ၏
ို အပမ ြှာ

ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျား

(၄၃%)

နှင်

ှြ ှဟို ပြျားမြန်ျားလိုကပ
် သာအခါ၊

ပမပာင်ျားလြှုြ ှ

ပံိုြှန်အပနအထာျားအတိုင်ျား

ထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား (၃၅%) တိုို့မ စ် ကသည်။ ပိုို့ကိုန်ကဏ္ဍ ှ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုြှာ အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျား
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နယ်စပ် လှုပ်သွာျားလာလိုပ် ှာျားြှု ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားပ ကာင် ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျားနှင်

က်သြ်ျားမခင်ျား ြ ာျားနှင်

ကကံ ပတွွဲ့ သည်။
စစ်တြ်ျားအ

ပိုို့ကိုန်တင်ပို့ိုသူြ ာျား၏

၆၈%သည်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူခ န်တွင်

သူတိုို့၏

ထပ်တန်ျား

နိုင်ငံမခာျားပ ာက်သည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လိုအာျားကိုပလျှာခ န် င်ဆိုငပ
် န ပ ကာင်ျားမပသခသည်။ ပိုို့ကိုန်တင်ပိုို့သူ
ထက်ဝက်နီျားပါျားသည်

ဝယ်လိုအာျားပလျှာခ ြှုကို

၂-၃

လအထ ကာြည်ဟို

ခနို့်ြှန်ျားပသာ်လည်ျား

၅%

သည်

၁နှစ်အထက် ကာြည်ဟိုခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည် (ပံို ၇၃) ။
စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင် မြန်ြာနင
ို ်ငံ ှ သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည် ၎င်ျားတိုို့၏
စီျားပွာျားပ ျားကို အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န် အစီအစဥ်ြ ှခပါ။ ပံို (၇၄) အ စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၉၀%
သည် ၎င်ျားတိုို့၏စီျားပာွ ျားပ ျားကို အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျားလြ်ြည်ဟို ြပြျှာလ
် င်ပ ကာင်ျား၊ ၁၀% ကြူ လာြည်လြ ာျား၌
အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်မ စ်နိုင်ပ ကာင်ျား

ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခသည်။

စစ်တြ်ျားအ

အပသျားစာျားနှင်

ပိုို့ကိုန်

အဓကကိုြပဏီြ ာျားသည် ပိုြပ
ို တ်သြ်ျားနိုင် ွယ် ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။

ပံို (၇၄) သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား နိုငြ
် ည် အနတ ာယ်

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

သင်ကိုြဏ
ပ ီ
သလာျား?

’COVID-19ပ ကာင်

လံိုျားဝပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငြ
် ည်ဟို
အကယ်၍

ထင်ခလျှင်

ထင်ပါ

ဘယ်အခ န်ထ

လံိုျားဝပတ်သြ်ျား ြည်ဟို
ထင်ပါသလ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။(အပမ တစ်ခတ
ို ည်ျား
သာပ ျားွ ခ ယ်ခွငပ
် ပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Surveyအပပေါ်

အပမခခံ၍

Covid-19
ITC၏

Impact

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွင်ျားပကာက်ယပ
ူ သာအ
ခ က်အလက်ြ ာျား။

သွင််းကန်မျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
အဆိုပါ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် မပည်ပြှ ကိုန်ပစစည်ျားတင်သွင်ျား ာတွင် အခက်အခ ှမခင်ျားသည်
အဓကက ပသာ အတာျားအဆီျားမ စ်လာခမပီျား၊ ကိုန်ပစစည်ျား တင်ပို့ို န် ခက်ခမခင်ျားသည် အမခာျားပသာ အတာျားအဆီျားြ ာျား
မ စ်လာခသည်။ ထိုို့အမပင် မပည်တွင်ျားစာျားသံိုျားသူနှင် လိုပ်ငန်ျား ြ ာျားကိုပ ာင်ျားခ ာတွင် ပ ာင်ျားအာျား က ဆင်ျား
လာမခင်ျားနှင် မပည်တွင်ျားတွင် ကိုန် ကြ်ျားြ ာျား ယူ န်ခက်ခမခင်ျားနှင်လည်ျား င်ဆိုင်ပန သည် (ပံို ၇၅)။
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ပံို (၇၅) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယ်ယူ န်နင
ှ ် / သိုို့ြဟိုတ်ထွကက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြသ
ှု ည် သင်၏လိုပင
် န်ျားအတွက်ကိုန် ကြ်ျားဝယ်ယူမခင်ျားနှင် သိုို့ြဟိုတ်
ထိုတက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ နိုင်မခင်ျား
(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို

-%

အပပေါ်အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ပါသလာျား
ှ
'
သည်

စိုစိုပပါင်ျားတိုို့ံမပန်ြှုြ ာျား၏

ကို

ပမ ဆိုသူြ ာျားကို

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို

ပြျားမြန်ျားခသည်။

ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19 သည် သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရ်း ဝန်ကဆာင်မှု လပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
COVID-19

ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

သက်ပ ာက်ြှု ှပ ကာင်ျား

ပထာက်ပံပိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှု

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား

ပြျားမြန်ျားပသာအခါ

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

၎င်ျားတိုို့ထြှ

အြ ာျားစို

ြည်သိုို့

(၂၇%)

သည်

လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလျှာက မခင်ျား နှင် င်ဆိုင်ခ မပီျား (ပံို ၇၆) ၊ယာယီပတ်သြ်ျားမခင်ျား၊ အပမခခံ
အပဆာက်အအံို မပသနာအသစ် ြ ာျားနှင်လည်ျား
တာျားဆီျား န်အတွက်

ထိုအခ န်က

င်ဆိုင်ခ သည်။ ဤတံိုို့မပန်ြှုြ ာျားသည် coronavirus ပ ံွဲ့နှံို့ြှုကို

မြန်ြာအာဏာပိုင်ြ ာျားြှ

သတ်ြှတ်

အကွာအပဝျားတွင်

ပနမခင်ျားနှင်

ပလာခ်ပဒါင်ျား(lockdown) အြနို့်ကို ထင်ဟပ်ပစသည်။
ပံို (၇၆) COVID-19 ပ ကာင် သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ် ထခက
ို ်ခြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆသ
ို ြ
ူ ာျားအာျား

'(COVID-19)

ကူျားစက်ြသ
ှု ည် သင်၏ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို ပအာက်ပါ
နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င် သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခ သည်
(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို

-%

သည်

စိုစိုပပါင်ျားတို့မံို ပန်ြှုြ ာျား၏

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏တွကခ
် က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ
၉ က်ြှ၂၆
အခ က်အလက်ြ ာျား။
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က်အတွငျား်

ပကာက်ယပ
ူ သာ

ကထာက်ပပ
ံ ို့ကဆာင်ကရ်း ဝန်ကဆာင်မှု ကမပဏီမျာ်းမှ ရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ပထာက်ပပ
ံ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှု

ကိုြပဏီြ ာျားသည်

အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာအခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား
အခက်အခြ ာျားြှာ

ကိုန်ပစစည်ျားသယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျားဆိုင် ာ

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားဆိုင် ာ

င်ဆိုင်ခ သည်။ အြ ာျားစို င်ဆိုင်ခ ပသာ

အခက်အခြ ာျား

(စစ်တြ်ျား လဒ်၏

၃၄%)

နှင်

နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား / ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်ြှုပ ကာင် ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား (၃၂%) နှင် အပကာက်ခွန်ဆိုင် ာ
လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှု ပလ ာက လာမခင်ျား (၁၈%) တိုို့မ စ် ကသည်။ တမခာျားအတာျားအဆီျားြ ာျားြှာ ပမပာင်ျားလသွာျားပသာ
ပိုို့ကိုန် / သွင်ျားကိုန် ဆိုင် ာ စည်ျားြ ဥျားြ ာျားနှင်ျား ပတ်သက်၍ ခိုင်ခနို့်ပသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ှမခင်ျား (၈%)၊
တံဆပ်ကပ်မခင်ျား နှင် ထိုပ်ပိုျားြှုဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားဝန်ပဆာင်ြှု

ှနိုင်ြှု ပလ ာက လာမခင်ျား (၄%) နှင် က န်ျားြာပ ျားနှင်

သက်ဆိုင်ပသာ စည်ျားြ ဥျားြ ာျား တိုျားြ ာလာာြခင်ျား (၂%) တိုို့နှင် င်ဆိုင်ခ ပ ကာင်ျား ပမပာဆိုခသည်။

ကထာက်ပံပို့ကဆာင်ကရ်း ဝန်ကဆာင်မှု ကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င် စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည် ပထာက်ပံပိုို့ပဆာင်ပ ျား ဝန်ပဆာင်ြှု ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၆၅%သည်
အြ်ြှ

အလိုပ်လိုပ် ကမပီျား၊

အပသျားစာျား

၅၅%

ကိုြပဏီြ ာျားအ ကာျား

သည်

အလိုပ်အကိုင်အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို

အသံိုျားအြ ာျားဆံိုျား

ပမ

ှင်ျားနည်ျားြှာ

ယာယီပလျှာခ ကသည်။

အြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား၊

အလိုပ်အကိုင်

အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို ယာယီပလျှာခ မခင်ျားနှင် အင်တာနက်ြှပ ာင်ျားဝယ်မခင်ျားတိုို့မ စ် ကသည်။ ဤနည်ျားဗ ျူဟာြ ာျား
အမပင်

အလတ်စာျားကြ
ို ပဏီြ ာျားတွင်

အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျားထိုတ်ပယ်မခင်ျားနှင်

ကိုန်ပစစည်ျား

ပပျားသွင်ျားသူ

အသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစ်စတင် ှာပ ွမခင်ျား တိုို့ကို မပ လိုပ် ကသည်။
တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

အပမခအပနအသစ်ပ ကာင်

စီျားပွာျားပ ျား

အခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။ ၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုကို တိုျားမြြှင် န်
စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊

တစ်ခ ွဲ့က

အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင်

ပ ာင်ျားခ ြှု၊

ပစ ျားကွက်အသစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင်

စီျားပွာျားပ ျား

ြဟာဗ ျူဟာ ပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကတ
ို ိုျားမြြှင်ခသည်။
အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င်

အ ကပ်အတည်ျားကို

င်ဆိုင်

ပမ

ှင်ျားနိုင် န်

ကူညီသည်

ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

'ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ အစီအစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ- ယာယီအလိုပ်လက်ြဆိုင် ာ အပမခခံလိုအပ်ခ က် အတွက်
ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား)'သည် စစ်တြ်ျား ပကာက်ယသ
ူ ည် ကိုြပဏီြ ာျား အ ကာျားတွင် ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား
အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျား နှင် ကိုယ်ပင
ို ် လိုပ်ငန်ျား လိုပ်ကိုင်သူြ ာျားအာျား
ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား တိုို့ကလ
ို ည်ျား ပ ျားခ ယ်ခ ကသည် (ပံို ၇၇)။
စစ်တြ်ျားအ

သယ်ယူပိုို့ပဆာင်ပ ျား

ဝန်ပဆာင်ြှု

ကိုြပဏီြ ာျား၏

၅၀%သည်

အစိုျား ထံြှ

COVID-19

နှင်သက်ဆိုင်သည် အပသျားစာျားနှင် အလတ်စာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက်
သတင်ျားအခ က်

အလက်ြ ာျား

နှင်

ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို

ယူ ာတွင်

ခက်ခမခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

အလွန်ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ မပီျား ၅% ြှာ အလွန်လွယ်ကပ
ူ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစိုျား

၀က်ဘ်ဆိုက်နှင် လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ သိုို့ြဟိုတ် ပ စ်ဘွတ်ခ်

စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျား အခ က်အလက် ြ ာျား

ှမပီျား အခ ွဲ့ြှာ သတင်ျားစာြ ာျားြှ တစ်ဆင်လည်ျား
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ှ ကသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု

ပံို (၇၇) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို
ပမ

ှင်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

အ ှဆံျားို

အစိုျား

၏

စီြံပဆာင် ွက်ြှု

၃ခို

ကို

ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို ပြျားမြန်ျား ခသည်။ (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစံို %

သည်

စိုစိုပပါင်ျားတို့မံို ပန်ြှုြ ာျား၏

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို

ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)

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

၂၆

က်အတွငျား်

ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ ‘ပခ ျားပငွနှင် ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျားကသိုို့ ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင်
အစီအစဥြ ာျား ပထာက်ပံပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ ‘ခ ီျားသွာျားလာပ ျားနှင်
ပ ွဲ့ပမပာင်ျားပ ျားကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားကို
အြ ျားြ ျားပသာ ပထာက်ပံြှုြ ာျား၏

သတင်ျားအခ က်အလက်မ နို့်ပဝပပျား န်’

မ စ်သည်။

ပံို

(၇၈)

သည်

ှပသာ ြှတ်ြ ာျားကို မပသထာျားသည်။

ပံို (၇၈) ကဏ္ဍဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား

‘Covid

အခ န်တွင်ျား

နှင်

မပီျားဆံိုျား

သည်

အခ န်တွင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၁၁. ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ
ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှလိုပင
် န်ျား

(၂၃)

ခို သည်

ဤစစ်တြ်ျားအာျား

ပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားတွင် အပသျားစာျား ၄၃%၊ အငယ်စာျား ၃၀%၊
အလတ်စာျားကိုြပဏီ ၂၂%

ှမပီျား ၄% ြှာ အကကီျားစာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ်မပီျား ၀န်ထြ်ျား ၂၅၀ နှင် အထက်

ှ ကသည်။ ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၃၉% သည် အ၀င်/မပည်တွင်ျားနှင် အထွက်/အမပည်မပည်ဆိုင် ာ ၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျား
ပပျားပသာ

ကိုြပဏီမ စ်မပီျား၊

၄၈%ြှာ

အ၀င်ခ ီျားစဉ်ကိုသာလက်ခံ ကသည်။

အထွက်/အမပည်မပည်ဆိုင် ာ ခ ီျားစဉ်ကိုသာလိုပ်ပဆာင်သည်။

ထိုို့အမပင်

၄%

သည်

1

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် အစိုျား ထံြှတ်ပံိုတင်ထာျားပသာလိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။ ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှ အကကီျားတန်ျား
ာထူျားတွင်

ထြ်ျားပဆာင်ပနသူအြ ာျားစြ
ို ှာ

အြ ျားသြီျားြ ာျားမ စ် ကမပီျား အသက်

မ စ် ကသည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည်

၃၅နှစ်ပအာက်

လူငယ်ြ ာျား

၎င်ျားတိုို့၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို ပ ာ်မပမခင်ျား

ြ ှပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာ အြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စို
စိုပပါင်ျားက ပ် ၆၀,၀၀၁ ြှ ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင် အထက်မ စ်သည်။
ခရီ်းသွာ်းလပ်ငန််းကဏ္ဍအကပေါ် COVID-19 ၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်
အာျားလံိုျားသည်
အနည်ျားငယ်

ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျား

ကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံိုပြျားမြန်ျားခပသာ

coronavirus ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှု မ စ်ပပေါ်ခသည်
ထခိုက်ြှု

သာ အနည်ျားငယ်

မ စ်ပပေါ်ခသည်။

သိုို့ြဟိုတ်

အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အငယ်စာျားနှင်

အတန်အသင်သာ

ခ ီျားသွာျားသာလက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျားသည်

ထခိုက်ခံခ သည်

အထွက်/အမပည်မပည်ဆိုင် ာ

(၈၇%)။ ၄%သာ

အပသျားစာျား

(ပံို ၇၉)။ ထိုို့အမပင်

ကိုြပဏီြ ာျား
ကိုြပဏီြ ာျား

အ၀င်/မပည်တွင်ျား

ခ ီျားသွာျားဝန်ပဆာင်ြှုပပျားပသာ

ကိုြပဏီြ ာျားထက် ပို၍ ထခိုက်ြှုနည်ျားပ ကာင်ျားပတွွဲ့ ှ သည်။ COVID-19 အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင် ထခိုက်ြှု ှပသာ
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို ကည်လျှင် အြ ျားသာျားြ ာျားနှင်လူကကီျားြ ာျား ဦျားပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည် ပိုြထ
ို ခိုက်ြှု ှပ ကာင်ျား
ပတွွဲ့ ှခသည်။
ပံို (၇၉) COVID-19 ပ ကာင် ခ ီျားသွာျားစျားီ ပွာျားပ ျား လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19)

ကူျားစက်ြှုပ ကာင်

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား

အက ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

1

ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
တင်သင
ွ ်း် သူ အစ ်း အ၀င်/ပပည်တင
ွ ်း် ခရ်းသွ ်း သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ဈ ်းကွက် နှင ်ို့ အထွက/် အပပည်ပပည်ဆင
်ု ရ
် ခရ်းသွ ်း

သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ဈ ်းကွက် က်ု တင်ပ်ုသူ
ို့ အစ ်း အစ ်းထ်း်ု ၍ဈ

်ပပထ ်းသည်။
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ြည်သိုို့

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

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏

၁၇% သည်

ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ြည်ကသိုို့ ှြည်ကို

ြသပသျားပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ် ၄၃% သည် ၂၀%ထက်ပို၍ က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကမပီျား၊ ၃၀%သည်
၁၀-၂၀%ထ

က ဆင်ျားနိုင်ြည်ဟို

ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည်

(ပံို၈၀)။

သိုို့ပသာ် ၉%ပသာ

ပမ ဆိုသူြ ာျားသည်

လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန ၁-၅% တိုျားလာနိုင်ြည်ဟို ပြျှာ်လင်ထာျား ကသည်။
ပံို (၈၀) လာြည် ၃ လတွင် ခ ီျားသွာျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ပအာ်ဒါလက်ခံနိုင်ြှုနှင် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား'ပနာက်လာြည်

၃လတာ ကာလအတွငျား် သင်၏ ပအာ်ဒါအပမခအပန
ြည်သိုို့ ှြည်နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Surveyအပပေါ်

အပမခခံ၍

Covid-19
ITC၏

Impact

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွင်ျားပကာက်ယပ
ူ သာအ
ခ က်အလက်ြ ာျား။

ပံို (၈၁) ထပ်တန်ျားနိုငင
် ံမခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လိုအာျားပလျှာခ န်ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည် ကာခ န်

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏
၅ခိုတွင်

အဓကက ပသာ

'ယခိုလက် ှတွင်
နိုငင
် မံ ခာျားပ ျားကွက်

ဝယ်လိုအာျားက ဆင်ျားြှုနှင်

င်ဆင
ို ပ
် န ပါ

သလာျား’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ်

အပမခခံ၍

ITC၏

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ၂၆ က်အတွင်ျားပကာက်ယပ
ူ သာ
အခ က်အလက်ြ ာျား။

ဝယ်ယူသူ၏ အမပျုအမူမျာ်း
လာြည်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာ်ဒါအပမခအပနသည် ‘တိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာမခင်ျား၊
က်သြ်ျားမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတိုင်ျား ထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား

ှြ ှဟို ပြျားမြန်ျားလိုကပ
် သာအခါ၊

အြ ာျားစ၏
ို အပမ ြှာ ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျား (၅၈%) ပအာ်ဒါ က်သြ်ျားမခင်ျား (၂၁%) နှင် ပအာ်ဒါြ ာျားမပန်အြ်ျားမခင်ျား
(၁၃%) တိုို့မ စ် ကသည်။ ဤအခက်အခြ ာျားသည် ပလပ ကာင်ျားနှင်နယ်နြတ်ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားနှင် ပတ်သက်
ဆက်နွယ်ပနမခင်ျားမ စ်သည်။
75

စစ်တြ်ျားအ

အထွက်/အမပည်မပည်ဆိုင် ာ

ခ ီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျားသည်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူခ န်တွင်

ထပ်တန်ျားနိုင်ငံမခာျားပ ာက်သည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လိုအာျားပလျှာခ ြှုနှင်

သူတိုို့၏

င်ဆိုင်ပန ပ ကာင်ျားမပသခမပီျား ၂၀%က

ဝယ်လိုအာျားပလျှာခ ြှုကို ၁နှစ်အထက် ကာြည်ဟို ခနို့်ြှနျား် ထာျား ကသည် (ပံို ၈၁)။
စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှ

ခ ီျားသွာျား

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န် အစီအစဦြ ှခပါ။ ပံို (၈၂) အ
၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျားလြ်ြည်ဟို

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

၎င်ျားတိုို့၏

စီျားပွာျားပ ျားကို

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏ ၇၀% သည်
ြပြျှာလ
် င်ပ ကာင်ျား၊

၃၀%

ကြူ

လာြည်လြ ာျား၌

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်မ စ်နိုင်ပ ကာင်ျား ထိုတ်ပ ာ်ပမပာ ကာျားခသည်။
ပံို (၈၂) ခ ီျားသွာျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အမပီျားတိုငပ
် တ်သြ်ျား နိုင်ြည် အနတ ာယ်

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား

’COVID-19ပ ကာင်

သင်ကြ
ို ပဏီ လံျားို ဝပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငြ
် ည်ဟို ထင်ပါသလာျား?
အကယ်၍ ထင်ခလျှင် ဘယ်အခ န်ထ လံျားို ဝပတ်သြ်ျား ြည်ဟို
ထင်ပါသလ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျား
ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။) အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19
Impact Survey အပပေါ်အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။
၂၀၂၀

ပြလ

၉

က်ြှ၂၆ က်

အတွငျား်

ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19 သည် ခရီ်းသွာ်းလပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
Covid-19 ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင် ခ ီျားသွာျား လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အပပေါ် ြည်သိုို့သက်ပ ာက်ြှု ပ
ှ ကာင်ျား ကိုြပဏီြ ာျားအာျား
ပြျားမြန်ျားပသာအခါ ၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစို (၆၃%) သည် ယာယီပတ်သြ်ျားမခင်ျား ြ ာျားနှင် င်ဆိုင်ခ မပီျား (ပံို ၈၃)၊
တံဆပ်ကပ်မခင်ျားနှင်

ထိုပ်ပိုျားြှုဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား

ဆက်သွယ်ပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား ပလ ာက မခင်ျားနှင်

ှနိုင်ြှု

ပလ ာက လာမခင်ျား၊

င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုြ ာျား ပလ ာက လာမခင်ျားနှင်

လြ်ျားပန်ျား

င်ဆိုင်ခ သည်။

ပံို (၈၃) COVID-19 ပ ကာင် ခ ီျားသာွ ျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်
ထခက
ို ်ခြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ကူျားစက်ြသ
ှု ည်

ပမ ဆသ
ို ြ
ူ ာျားအာျား
သင်၏

ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်
ပြျားခသည်

(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို

'(COVID-19)

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို
သက်ပ ာက်သလာျား'
-%

သည်

ဟို

စိုစိုပပါင်ျား

တံို့ိုမပန်ြြ
ှု ာျား၏ ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ
၉ က်ြှ၂၆ က်အတွငျား်
အခ က်အလက်ြ ာျား။
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ပကာက်ယပ
ူ သာ

ခရီ်းသွာ်း ကမပဏီမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်စစ်တြ်ျားပကာက်ယူထာျားသည် ခ ီျားသွာျားကြ
ို ပဏီြ ာျား၏ ၇၄%သည် အလိုပ်အကိုင် အခွင်အလြ်ျား
ြ ာျားကို ယာယီပလျှာခ ကသည်။ တစ်ခ ွဲ့ြှာ အြ်ြှအလိုပ်လိုပ် ကသည်။အငယ်စာျားနှင် အပသျားစာျား ကိုြပဏီြ ာျားတွင်
အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား

ထိုတ်ပယ်မခင်ျား

ြ ာျားမပ လိုပ် ကသည်။

ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

အပမခအပနအသစ်ပ ကာင်

တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာ

စီျားပွာျားပ ျားအခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို

ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။

၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစသ
ို ည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုကို တိုျားမြြှင် န် စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊ တစ်ခ ွဲ့က အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင်
ပ ာင်ျားခ ြှု၊ ပစ ျားကွကအ
် သစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင် စီျားပွာျားပ ျားြဟာဗ ျူဟာပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကိုတိုျားမြြှင်ခသည်။

အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င် အ ကပ်အတည်ျားကို

င်ဆိုင်ပမ

ှင်ျားနိုင် န် ကူညီသည် ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင် 'ကိုယ်ပိုင်

လိုပ်ငန်ျား လိုပ်ကင
ို ်သူြ ာျားအာျား ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား'သည် စစ်တြ်ျားပကာက်ယူသည် ကိုြဏ
ပ ီြ ာျား အ ကာျားတွင်
ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား ပငွပ ျားပ ကျားပ ျား ဆိုင် ာ အစီအစဉ်ြ ာျား (ဥပြာ- ယာယီအလိုပ်လက်ြဆိုင် ာ
အပမခခံလိုအပ်ခ က် အတွက် ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား) နှင် အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ်ယာယီအခွန် ပလျှာခ မခင်ျား
တိုို့ကလ
ို ည်ျား ပ ျားခ ယ်ခ ကသည် (ပံို ၈၄)။
စစ်တြ်ျားအ

ခ ီျားသွာျားကိုြပဏီြ ာျား၏ ၄၄%သည် အစိုျား ထံြှ COVID-19 နှင်သက်ဆိုင်သည် အပသျားစာျားနှင်

အလတ်စာျား

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ

ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို

အကူအညီြ ာျား

အတွက်

သတင်ျား

အခ က်အလက်ြ ာျားနှင်

ယူ ာတွင် ခက်ခမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် အလွန်ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ မပီျား ၄၃% ြှာ

ပံိုြှန်အပနအထာျား ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။ ထိုို့အမပင် ၁၃% လွယ်ကူြှု ှပ ကာင်ျား ပမ ကာျားခသည်။
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား

အြ ာျားစသ
ို ည်

ပ စ်ဘွတ်ခ်

စာြ က်နှာြ ာျား

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွဲ့ွ ြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား
တစ်ဆင်

သိုို့ြဟိုတ်

အစိုျား ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင်

ှမပီျား တစ်ခ ွဲ့ြှာ သတင်ျားစာ နှင် သူငယ်ခ င်ြ ာျားြှ

ှ ကသည်။

ပံို (၈၄) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို ပမ

င
ှ ်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု အ ှဆံျားို အစိုျား

၏ စီြံပဆာင် ွက်ြှု ၃ခို ကို ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို

ပြျားမြန်ျား ခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို -% သည် စိုစပ
ို ပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။
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အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာ။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

၎င်ျားတိုို့

ှလိုပသာ

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ ‘ပခ ျားပငွနှင် ပထာက်ပြှု
ံ ြ ာျားကသိုို့ ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားလိုပ်ပဆာင်ြှုြ ာျားနှင်
အစီအစဥြ ာျား ပထာက်ပံပပျား န်’ အာျား အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။ ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ ‘ခ ီျားသွာျားလာပ ျားနှင်
ပ ွဲ့ပမပာင်ျားပ ျားကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားကို
အြ ျားြ ျားပသာ ပထာက်ပံြှုြ ာျား၏

သတင်ျားအခ က်အလက်မ နို့်ပဝပပျား န်’

မ စ်သည်။

ပံ(ို ၈၅)သည်

အခ န်တွင်

သင်လပ
ို ်ငန်ျားနှင်

ှပသာ ြှတ်ြ ာျားကို မပသထာျားသည်။

ပံို (၈၅) ကဏ္ဍဆင
ို ် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ကာျားသအ
ူ ာျား

‘Covid

အခ န်တွင်ျား

နှင်

မပီျားဆံိုျား

သည်

သက်ဆိုငသ
် ညလ
် ိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

အရင််းမမစ်။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူထာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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၁၂. သစ်သျားီ ဝလံနှင် ဟင်ျားသျားီ ဟင်ျား က
ွ ်ကဏ္ဍ
လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင်ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်ကဏ္ဍ ှ အပသျားစာျား၊ အလတ်စာျား နှင် အကကီျားစာျားြှ
လိုပ်ငန်ျား (၂၁)ခို သည် ဤစစ်တြ်ျားအာျား ပမ ဆိုခပါသည်။ ဤကဏ္ဍ ှ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီြ ာျားသည်
အငယ်စာျား ၁၅%၊ အပသျားစာျား ၄၀% နှင် အလတ်စာျား ၄၃% တိုို့မ စ် ကသည်။ ကိုြပဏီ၏ ၇၆%သည်
အမပည်မပည်ဆိုင် ာ

ကိုန်သွယ်ြှုတင
ွ ်

ပါဝင်မပီျား

၁၉%ြှာ

တင်သွင်ျားနှင်

တင်ပိုို့လိုပ်ငန်ျား

လိုပ်ပဆာင်ပသာ

ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကမပီျား၊ ၅၇%သည် တင်ပိုို့သီျားသနို့်သာ လိုပ်ပဆာင်ပသာ ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။ ထိုို့အမပင်
၂၄%သည် နိုင်ငံအတွင်ျား၌သာ ပ ာင်ျား၀ယ် ကသည်။
လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏

၉၀%သည် အစိုျား ထံ

၏ အကကီျားတန်ျား ာထူျားြ ာျားတွင်

ြှတ်ပိုံတင်ထာျားပသာ

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားမ စ် ကသည်။

အြ ျားသာျားြ ာျားစြ
ီ ံခနို့်ခွ ကမပီျား အသက်၃၅နှစ်

သည်။ စစ်တြ်ျားပမ ဆိုထာျားပသာ ကိုြပဏီအြ ာျားစိုသည်

၎င်ျားတိုို့၏

အထက် ှ

ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျား

လူကကီျားြ ာျား

တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားကို

မ စ် က

ပ ာ်မပမခင်ျား

ြ ှပသာ်လည်ျား ပြျားခွန်ျားအာျားပမ ဆိုထာျားပသာအြ ာျားဆံိုျားဝင်ပငွ သည် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တစ်နှစ်တာပ ာင်ျားအာျားြာှ စိုစို
ပပါင်ျားက ပ် ၁၀,၀၀၁ ြှ ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင် အထက်မ စ်သည်။

သစ်သီ်းဝလံနှင် ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်အကပေါ် COVID-19၏ အကျျု်းသက်ကရာက်မှုမျာ်း
စစ်တြ်ျားအခ က်အလက်ပကာက်ယူ ာတွင်
ပြျားမြန်ျားခပသာ

ကိုြပဏီြ ာျား

သစ်သီျားဝလံနှင်

အာျားလံိုျားသည်

ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်

coronavirusကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

ြှ အမပင်ျားအထန် အထ ှသည်။ အခ ပ်အာျားမ င်

လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ

လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ လိုပ်ငန်ျားြ ာျား၏

အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြ၊ှု

၁၀%ြှာ အမပင်ျားအထန်

၃၃%သည်

ထခိုက်ြှု အနည်ျားငယ်

သစ်သီျားဝလံနှင်
၅၇%ြှာ

ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်

အတန်အသင်ထခိုက်ြှု ှမပီျား

ထခိုက်ြှု ှခသည်။ အ ွယ်အစာျားအာျားမ င် အငယ်စာျားနှင်အလတ်စာျား

သည် အနည်ျားငယ်

သိုို့ြဟိုတ်

မ င်

ထခိုက်ြှုကိုခံခ သည်

အမပင်ျားအထန်

လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍ ှ ပတွွဲ့ဆံို

အတန်အသင်

ထခိုက်ခံ မပီျား၊ အပသျားစာျား

(ပံို ၈၆)။ ထိုို့အမပင်

ကိုြပဏီြ ာျား

ကိုြပဏီြ ာျားြာှ အြ ာျားအာျား

မပည်တွင်ျားပ ျားကွက်၌သာ

ပ ာင်ျားဝယ်ပသာ

ကိုြပဏီြ ာျား (၄၀%)သည် အမပင်ျားအထန်ထခိုက်ြှုခံခ မပီျား မပည်ပသိုို့ သီျားသနို့်တင်ပိုို့ပ ာင်ျားခ ကပသာ ကိုြပဏီြ ာျားြှာ
အတန်အသင်သာ ထခိုက်ြှုခံခ သည်။
ပံို (၈၆) COVID-19 ပ ကာင် လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား က
ွ ်လိုပ်ငန်ျားအပပေါ် အက ျူျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား 'Coronavirus(COVID-19)

ကူျားစက်ြှုပ ကာင်

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအာျား

အက ျားသက်ပ ာက်ြှု သနည်
ှ
ျား။' ဟိုပြျားမြန်ျားခပါသည်။ (အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ျားွ ခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)
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ြည်သိုို့

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

ကအာ်ဒါအကမခအကနနှင်ပတ်သက်၍ ကရတကမ ာ်မှန််းချက်မျာ်း
စစ်တြ်ျားပမ ဆိုသူ၏

၇၆% သည်

ပနာက်လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား

ပအာ်ဒါအပမခအပန

ြည်ကသို့ို ှြည်ကို

ြသပသျားပသာ်လည်ျား၊ပနာက်ထပ်၂၀% သည် ပအာ်ဒါအပမခအပနြှာ အတိုင်ျားအတာတစ်ခိုအထက ဆင်ျားလြြ
် ည်ဟို
ပြျှာ်လင်ထာျားသည်(ပံို ၈၇)။ ၎င်ျားတိုို့အနက်

အြ ာျားစသ
ို ည်

၂၀%ထက်ပို၍

က ဆင်ျားလြ်ြည်ဟို

ခနို့်ြှန်ျား

ထာျား ကသည်။ သိုို့ပသာ် ၅%ပသာပမ ဆိုသူြ ာျားသည် လာြည်သံိုျားလအတွင်ျား ပအာ်ဒါအပမခအပန တိုျားလာြည်ဟို
ပြျှာ်လင်ထာျား ကမပီျား ထိုကိုြဏ
ပ ီြ ာျားြှာ အလတ်စာျား ကိုြပဏီြ ာျားမ စ် ကသည်။
ပံို

(၈၇)

လာြည်

၃လတွင်

ကိုြပဏီြ ာျား၏

ပအာ်ဒါလက်ခံနိုင်ြှုနင
ှ ် ပတ်သက်၍ ပြျှာ်လင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

၃လတာ

ကာလအတွငျား်

အပမခအပန ြည်သိုို့ ှြည်

'ပနာက်လာြည်
သင်၏

ပအာ်ဒါ

နည်ျား' ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Surveyအပပေါ်

အပမခခံ၍

Covid-19
ITC၏

Impact

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆ က် အတွင်ျား ပကာက်ယပ
ူ သာ
အခ က်အလက်ြ ာျား။

ပံို (၈၈)
ထပ်တန်ျားနိုင်ငံမခာျားပ ာက်သည်ြ ာျားထံြှဝယ်လိုအာျားပလျှာခ

မှတ်ချက်။

န်ခနို့်ြှန်ျားထာျားသည် ကာခ န်

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

သင်လပ
ို ်ငန်ျား၏

အဓက

'ယခိုလက် ှတွင်

က ပသာ

နိုငင
် မံ ခာျား

ပ ျားကွက်၅ခိုတင
ွ ် ဝယ်လအ
ို ာျားက ဆင်ျားြှုနှင်

င်ဆိုင်

ပန

ခ
ှ လျှင်

ပါသလာျား။

အခ န်ဘယ်ပလာက်ထ

အကယ်၍
ပ်ဆိုင်ျားပနြည်ဟို

ထင်ပါ

သလ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။ ။Myanmar Covid-19 Impact Survey
အပပေါ်

အပမခခံ၍

ITC၏

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၀၂၀ ပြလ ၉ က် ြှ၂၆ က် အတွငျား် ပကာက်ယူထာျား
ပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ဝယ်ယူသူမျာ်း၏ ဝယ်လအာ်း
လာြည်ပလျားလတွင် ကိုြပဏီ၏ ထပ်တန်ျားပ ာက်သည် ၅ဦျား၏ ပအာ်ဒါအပမခအပနသည် ‘တိုျားမခင်ျား၊ ပလျှာမခင်ျား၊
က်သြ်ျားမခင်ျား သိုို့ြဟိုတ် ပံိုြှန်ပနအထာျားအတိုင်ျား ထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား’ ြ ာျား

ှြ ှကို ပြျားမြန်ျားပသာအခါ၊

အြ ာျားစ၏
ို အပမ ြှာ ပအာ်ဒါပလျှာခ မခင်ျား (၃၈%)၊ ပမပာင်ျားလြှုြ ှ ပံိုြှန်အပနအထာျားအတိုင်ျားထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား
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(၂၄%)

နှင်

ပအာ်ဒါြ ာျားတိုျားမြြှငမ် ခင်ျား

(၂၄%)

တိုို့မ စ် ကသည်။

ပိုို့ကိုန်ကဏ္ဍ ှ

ကိုြပဏီအြ ာျားစိုြှာ

အ ကပ်အတည်ျားကာလအတွင်ျားတွင် ၎င်ျားတိုို့၏ ပအာ်ဒါလက်ခံြှုြှာ ပမပာင်ျားလြှုြ ှ ပံိုြှန်အပနအထာျားအတိုင်ျား
ထန်ျားသြ်ျားထာျားမခင်ျား နှင် ပအာ်ဒါ က်သြ်ျားမခင်ျား တိုို့မ င် င်ဆိုင်ကကံ ပတွွဲ့ သည်။
စစ်တြ်ျားအ

ပိုို့ကိုန်တင်ပိုို့သူြ ာျား၏

၃၁%သည်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယူခ န်တွင်

နိုင်ငံမခာျားပ ာက်သည် ၅ဦျား ထံြှ ဝယ်လိုအာျားပလျှာခ ြှုနှင်

သူတိုို့၏

ထပ်တန်ျား

င်ဆိုင်ပန ပ ကာင်ျားမပသခသည်။ ပိုို့ကိုန်တင်ပိုို့သူ

အာျားလံိုျား၏ ၁၃%က ဝယ်လိုအာျားပလျှာခ ြှုကို ၂-၃ လအထ ကာမြင်ြည်ဟို ခနို့ြ
် ှန်ျားပသာ်လည်ျား ၆% သည်
၁နှစ်အထက် ကာမြင် ြည်ဟို ခနို့်ြှန်ျားထာျား ကသည် (ပံို ၈၈) ။
စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ အပပီ်းတင်ရပ်ဆင််းပတ်သမ််းမခင််းအနတရာယ်
ဤအ ကပ်အတည်ျားကာလတွင်
ကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှ

၎င်ျားတိုို့၏

စီျားပွာျားပ ျားကို

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီြ ာျား၏
ြပြျှာ်လင်ပ ကာင်ျား၊

၁၅%ကြူ

၈၅%

လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ

သစ်သီျားဝလံနှင်

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်

အစီအစဦြ ှခပါ။

သည်

လာြည်လြ ာျား၌

၎င်ျားတိုို့၏စီျားပွာျားပ ျားကို

ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်
ပံို

(၈၉)

အ

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျားလြ်ြည်ဟို

အမပီျားတင
ို ်ပတ်သြ်ျား န်မ စ်နိုင်ပ ကာင်ျား

ထိုတ်ပ ာ်

ပမပာ ကာျားခသည်။
ပံို (၈၉) သစ်သီျားဝလံနှင် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား က
ွ ်လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အမပီျားတိုငပ
် တ်သြ်ျား နိုငြ
် ည် အနတ ာယ်

မှတ်ချက်။

။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား

သင်ကိုြဏ
ပ ီ
သလာျား?

’COVID-19ပ ကာင်

လံိုျားဝပတ်သြ်ျားသွာျားနိုငြ
် ည်ဟို
အကယ်၍

ထင်ခလျှင်

ထင်ပါ

ဘယ်အခ န်ထ

လံိုျားဝပတ်သြ်ျား ြည်ဟို
ထင်ပါသလ’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။
(အပမ တစ်ခိုတည်ျားသာပ ွျားခ ယ်ခွင်ပပျားထာျားသည်။)

အရင််းမမစ်။

။Myanmar

Surveyအပပေါ်

အပမခခံ၍

၂၀၂၀ ပြလ

၉ က်ြှ

Covid-19
ITC၏

Impact

တွက်ခ က်ြှုြ ာျား။

၂၆ က်

အတွငျား်

ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကန်ကကမ််းမျာ်းနှင်က ာက်သည်မျာ်းရရှနင်မှုအကမခအကန
အဆိုပါ

COVID-19

မ စ်လာခမပီျား၊

အ ကပ်အတည်ျားပ ကာင်

မပည်တွင်ျား၌

ကိုန်ပစစည်ျားတင်ပိုို့မခင်ျားသည်

ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားကို

အတာျားအဆီျားြ ာျားမ စ်လာခသည်။
ပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျားလာမခင်ျားနှင်

ထအ
ိုို့ မပင်
မပည်ပြှ

ယူ ာတွင်

အခက်အခ ှမခင်ျား

မပည်တွင်ျားစာျားသံိုျားသူနှင်
ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားကို

အဓကက ပသာ
တိုို့သည်

အတာျားအဆီျား
အမခာျားပသာ

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျား

ပ ာင်ျား ာတွင်

တင်သွင်ျား ယူြှုခက်ခမခင်ျား

ြ ာျားနှင်လည်ျား

င်ဆိုင်ပန သည် (ပံို ၉၀)။ ထိုို့အမပင် ပဒသတွင်ျားနှင်နိုင်ငံတကာပ ျားကွက်ြ ာျားြှ ကိုန် ကြ်ျား အ င်ျားအမြစ်ြ ာျား
ယူ ာတွင် အခက်အခနှင်

င်ဆိုင်ပန ပသာလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစသ
ို ည် လွန်ခပသာနှစ်လတွင် ဤအခက်အခကို

င်ဆိုင်ခ ပ ကာင်ျား ပမပာ ကာျားခ ကသည်။
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ပံို (၉၀) ကိုြပဏီြ ာျား၏ ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားဝယ်ယူ န်နင
ှ ် / သိုို့ြဟိုတ်ထွကက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ ြှုအပပေါ် အက ျားသက်ပ ာက်ြှု

မှတ်ချက် ။ ။ 'Coronavirus (COVID-19) ကူျားစက်ြသ
ှု ည် သင်၏လိုပင
် န်ျားအတွက်ကိုန် ကြ်ျားဝယ်ယူမခင်ျားနှင် သိုို့ြဟိုတ်
ထိုတက
် ိုန်ြ ာျားပ ာင်ျားခ နိုင်မခင်ျား
(ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို

-%

အပပေါ်အက ျားသက်ပ ာက်ြှု ပါသလာျား
ှ
'
သည်

စိုစိုပပါင်ျားတိုို့ံမပန်ြှုြ ာျား၏

ကို

ပမ ဆိုသူြ ာျားကို

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို

ပြျားမြန်ျားခသည်။

ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်)

အရင််းမမစ် ။ ။ Myanmar Covid-19 Impact Survey အပပေါ် အပမခခံ၍ ITC၏ တွက်ခ က်ြြ
ှု ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ ၂၆
က်အတွငျား် ပကာက်ယူပသာအခ က်အလက်ြ ာျား။

COVID-19 သည် သစ်သီ်းဝလံနှင် ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်လပ်ငန််းမျာ်း အကပေါ် မည်သို့ အကျျု်းသက်ကရာက်မှု ရှပါသလ။
Covid-19ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

သစ်သီျားဝလံနှင်

ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

သက်ပ ာက်ြှု ှပ ကာင်ျား

ကိုြပဏီြ ာျားအာျား

ပြျားမြန်ျား

ပသာအခါ

လြ်ျားပန်ျားဆက်သွယ်ပ ျား

ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျား

ပလျှာက

မခင်ျား ြ ာျားနှင် င်ဆိုင်ခ မပီျား

ကပလျားပစာင်ပ ှာက်ြှုပ ကာင် ဝန်ထြ်ျားြ ာျား ပ က်ကွကမ် ခင်ျား နှင်

၎င်ျားတိုို့ထြှ

အြ ာျားစို

(၃၂%)

(ပံို ၉၁)

ြည်သိုို့
သည်
ာျားနာြှု/

င်ျားနှီျားမြ ပ်နှံြှု ပလျှာက မခင်ျား ြ ာျားနှင်လည်ျား

င်ဆိုင်ခ သည်။
ပံို

(၉၁)

COVID-19

ပ ကာင်

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအပပေါ်

ထခက
ို ်ခြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။

။

ပမ ဆိုသူြ ာျားအာျား'(COVID-19)

သင်၏စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားကို

ကူျားစက်ြှုသည်

ပအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်

သက်ပ ာက်သလာျား' ဟိုပြျားခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြှုြ ျားစိုံ -% သည်
စိုစပ
ို ပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏ ှယ်ယာြ ာျားကို ကယ
ို ်စာျားမပ သည်) ။

အရင််းမမစ်

။

။

Myanmar

Covid-19

Impact

Survey

အပပေါ်အပမခခံ၍ ITC၏တွကခ
် က်ြှုြ ာျား။ ၂၀၂၀ ပြလ ၉ က်ြှ
၂၆ က်အတွင်ျား ပကာက်ယူပသာ အခ က်အလက်ြ ာျား။
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သစ်သီ်းဝလံနှင်ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်လပ်ငန််းမျာ်းမှရင်ဆင်ကနရသည်လပ်ထံ်းလပ်နည််းဆင်ရာမပဿနာမျာ်း
ကူျားစက်ပ ာဂ္ါပ ကာင်

သစ်သီျားဝလံနှင်ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်

ကိုြပဏီြ ာျားသည်

အတာျားအဆီျားြ ာျားပ ကာင် မ စ်ပပေါ်လာပသာအခက်အခြ ာျားကိုလည်ျား
အခက်အခြ ာျားြှာ

နယ်စပ်စစ်ပဆျားြှုြ ာျား/

လိုပ်ထံိုျားလိုပန
် ည်ျားဆိုင် ာ

င်ဆိုင်ခ သည်။ အြ ာျားစို င်ဆိုင်ခ ပသာ

ပတ်မခင်ျားြ ာျားတိုျားမြြှင်ြပ
ှု ကာင်

ပနှာင်ပနှျား ကနို့် ကာြှုြ ာျား

(စစ်တြ်ျား လဒ်၏ ၂၉%) နှင် က န်ျားြာပ ျားနှင် သက်ဆိုင်ပသာ/ ြသက်ဆိုင်ပသာ စည်ျားြ ဉ်ြ ာျား (သိုို့) လိုက်နာ ြည်
လိုပ်ငန်ျားစဉ်ြ ာျား တိုျားြ ာျားလာာြခင်ျား (၂၅% နှင် ၁၉% အသီျားသီျား) တိုို့မ စ် ကသည်။ တမခာျားပသာ အခက်အခြ ာျားြှာ
ကိုန်ပစစည်ျားသယ်ယပ
ူ ိုို့ပဆာင်ပ ျားဆိုင် ာ အခက်အခြ ာျား (၈%)၊ ပမပာင်ျားလသွာျားပသာ ပိုို့ကိုန် / သွင်ျားကန
ို ် ဆိုင် ာ
စည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျားနှင် ပတ်သတ်၍ ခိုင်ခနို့်ပသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ှမခင်ျား (၆%)၊ နှင် အပကာက်ခွန်ဆိုင် ာ
လိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်ြှုပလ ာက လာမခင်ျား (၆%) တိုို့နှင် င်ဆိုင်ခ ပ ကာင်ျား ပမပာဆိုခသည်။
သစ်သီ်းဝလံနှင်ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်လပ်ငန််းမျာ်းမှ ကင်တွယ်ကမ ရှင််းကသာနည််းလမ််းမျာ်း
ပယဘိုယ အာျားမ င်စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည်

လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ

သစ်သီျားဝလံနှင်ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက်

ကိုြပဏီြ ာျားသည် အလိုပ်အကိုင်အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို ယာယီပလျှာခ မခင်ျား၊ အပ ာင်ျားမြင်တင်ပ ျား(ြာျားကတင်ျား)
ပိုြလ
ို ိုပ်ပဆာင်ထာျားမခင်ျားနှင်

အင်တာနက်လိုင်ျားပပေါ်ြှ

ပ ာင်ျားခ မခင်ျားြ ာျား

မပ လိုပ်ခ ကသည်။

သိုို့ပသာ်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယထ
ူ ာျားသည် အငယ်စာျားကိုြပဏီြ ာျားသည် ြည်သည်ပမ

ှင်ျားနည်ျားကိုြျှ ြက င်သံိုျားခ ကပါ။

တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင်

အပမခအပနအသစ်ပ ကာင်

စစ်တြ်ျားပကာက်ခံပသာကိုြပဏီအြ ာျားစသ
ို ည်

စီျားပွာျားပ ျား

အခွင်အလြ်ျားအသစ်ြ ာျားကို ပတွွဲ့မြင်ခ သည်။ ၎င်ျားတိုို့ထြှ အြ ာျားစိုသည် နည်ျားပညာအသံိုျားမပ ြှုကို တိုျားမြြှင် န်
စီစဉ်ထာျား ကမပီျား၊

တစ်ခ ွဲ့က

အွန်လိုင်ျားြှတစ်ဆင်

ပ ာင်ျားခ ြှု၊

ပစ ျားကွက်အသစ်ခ ွဲ့ထွင်မခင်ျားနှင်

စီျားပွာျားပ ျား

ြဟာဗ ျူဟာ ပမပာင်ျားလြှုြ ာျားကတ
ို ိုျားမြြှင်ခသည်။
အကကပ်အတည််းကကမ ရှင််းနင်ရန် အစ်းရ၏ ကူညီကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
အစိုျား အပနမ င်

အ ကပ်အတည်ျားကို

'ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာ
ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား)'သည်

အစီအစဉ်ြ ာျား

င်ဆိုင်ပမ
(ဥပြာ-

ကူညီသည်

ပဆာင် ွက်ခ က်ြ ာျားတွင်

ယာယီအလိုပ်လက်ြဆိုင် ာ

အပမခခံလိုအပ်ခ က်အတွက်

စစ်တြ်ျားပကာက်ယသ
ူ ည်

ှင်ျားနိုင် န်
ကိုြပဏီြ ာျား

အ ကာျားတွင်

ပ ွျားခ ယ်ြူအြ ာျားဆံိုျားမ စ်မပီျား

အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင် သိုို့ြဟိုတ် ယာယီအခွန်ပလျှာခ မခင်ျားနှင် ငှာျား ြ်ျားခပလျှာခ မခင်ျား (သို)ို့ အခွန်ပကာက်ခံြှု
ပ်ဆိုင်ျားပပျားမခင်ျား တိုို့ကလ
ို ည်ျား ပ ျားခ ယ်ခ ကသည် (ပံို ၉၂)။
စစ်တြ်ျားအ

လတ်ဆတ်သနို့် ှင်ျားပသာ သစ်သီျားဝလံနှင် ဟင်ျားသီျားဟင်ျား ွက် ကိုြပဏီြ ာျား၏ ၄၃%သည် အစိုျား ထံြှ

COVID-19 နှင်သက်ဆိုင်သည် အပသျားစာျားနှင် အလတ်စာျား စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆိုင် ာ အကူအညီြ ာျား အတွက်
သတင်ျားအခ က်

အလက်ြ ာျားနှင်

ပထာက်ပံပ ကျားြ ာျားကို

ယူ ာတွင်

ခက်ခမခင်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

အလွန်

ခက်ခြှု ှပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ မပီျား ၁၉% ြှာ လွယ်ကူပ ကာင်ျား ပတွွဲ့ ှ သည်။
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျား အြ ာျားစိုသည် အစိုျား ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင် လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ (UMFCCI) သိုို့ြဟိုတ် ပ စ်ဘွတ်ခ်
စာြ က်နှာြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား

ှမပီျား အခ ွဲ့ြှာ သတင်ျားစာြ ာျားြှတစ်ဆင်
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ှသည်။

ပံို (၉၂) COVID-19 ပ ကာင်မ စ်ပပေါ်လာသည် အ ကပ်အတည်ျားကို ပမ

င
ှ ်ျား န် အစိုျား ၏လိုပ်ပဆာင်ခ က်ြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ‘COVID-19နှင် ပတ်သတ်၍ ထပ ာက်ြှု
အ ှဆံျားို

အစိုျား

၏

စီြံပဆာင် ွက်ြှု

၃ခို

ကို

ပ ျားခ ယ်ပပျားပါ။ ‘ဟို ပြျားမြန်ျား ခသည် (ပ ျားွ ခ ယ်ြြ
ှု ျားစံို -%
သည်

စိုစပ
ို ပါင်ျားတံိုို့မပန်ြှုြ ာျား၏

ယ
ှ ယ
် ာြ ာျားကို

ကယ
ို စ
် ာျားမပ သည်) ။

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

၂၆

က်အတွငျား်

ပကာက်ယထ
ူ ာျားပသာ

အခ က်အလက်ြ ာျား။

ကဏ္ဍဆင်ရာ လပ်ငန််းအသင််းအ ွွဲ့မျာ်း၏ ကထာက်ပမှု
ံ မျာ်း
ကဏ္ဍဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားထံြှ

၎င်ျားတိုို့

ပတာင်ျားဆိုပသာအခါ

‘အဓက ည် ွယ်ပသာ

အခ န်နှင်တပမပျားညီ

သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား

ှလိုပသာ

ပ ျားကွက်ြ ာျား၊

ပထာက်ပံြှုြ ာျားကို

အဆင်သတ်ြတ
ှ ် န်

ပပေါ်ပပါက်လာပသာ

အခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို

ပံပျားို ပထာက်ပပပျား
ံ
န်’

အာျား

အြ ာျားဆံိုျားပ ွျားခ ယ် ကသည်။

ဒိုတယပ ွျားခ ယ်ြှုြာှ ‘အစိုျား ြှ ြြ၏ လိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍတွင် လိုပ်ငန်ျားဆိုင် ာ ပထာက်ပံြှုြ ာျား ပိုြပ
ို ဆာင် ွက်ပပျား န်’
မ စ်သည်။ ပံို (၉၃) သည်အြ ျားြ ျားပသာ ပထာက်ပံြှုြ ာျား၏

ှပသာ ြှတ်ြ ာျားကိုမပသထာျားသည်။

ပံို (၉၃) ကဏ္ဍဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားြှ ပထာက်ပံြှုြ ာျား

မှတ်ချက်။ ။ ပမ ဆသ
ို ူြ ာျားအာျား ‘Covid အခ န်တွင်ျား နှင် မပီျားဆျားံို သည် အခ န်တွင် သင်လပ
ို င
် န်ျားနှငသ
် က်ဆင
ို ်သည်
လိုပင
် န်ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားြှ ကူညီပထာက်ပံပပျားသင်သည်ဟို ထင်ပါသလာျား။’ ဟို ပြျားမြန်ျားခသည်။

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

နဂ္ံိုျား
မပည်ပထာင်စိုသြမတမြန်ြာနိုင်ငံပတာ်အစိုျား သည်

စီြံခနို့်ခွ န်

ကက တင်ကာကွယြ
် ှုြ ာျား

နိုင်ငံအတွင်ျား

မပ လိုပ်ခသည်။

Covid-19

Covid-19

မပနို့်ပွာျားြှုအနတ ာယ်ကို

၏နိုင်ငစီ
ံ ျားပွာျားပ ျားသက်ပ ာက်ြှုအပပေါ်

ကနဦျားလံှုွဲ့ပဆာ်ြှု အစီအစဉ်အပါအဝင်၊ ပဒေါ်လာသန်ျား ၇၀ နီျားပါျားတန်ပသာ ပခ ျားပငွြ ာျားအပါအ၀င် မြန်ြာနိုင်ငံ၏
စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား သိုို့ အခွန်ပပျားပဆာင်မခင်ျားနှင် အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင်ြ ာျားကို သတ်ြှတ် က်ပလျှာခ မခင်ျားတိုို့ကို
ပ ကညာခသည်။

COVID-19

အက ပ်အတည်ျားကို

ြဟာဗ ျူဟာပမြာက်တိုနို့်မပန် န်

မြန်ြာစီျားပွာျားပ ျား

ကိုစာျားြှုအစီအစဉ် (CERP) ကို ၂၀၂၀၊ ဧမပီလ ၂၇ တွင်စတင်ခသည်။ ၎င်ျားတွင် ည်ြှန်ျားခ က် ၇ ခို၊ ြဟာဗ ျူဟာ ၁၀
ခို၊ စီြံခ က် ၃၆ ခိုနှင် ကူျားစက်ပ ာဂ္ါ၏စီျားပွာျားပ ျားသက်ပ ာက်ြှုြ ာျားကို ပလျှာခ န် လိုပ်ပဆာင်ြှု ၇၆ ခို
ပါ၀င်သည်။

တစ်ခိုစတ
ီ ွင်

ခနို့်ြှန်ျားတွကခ
် က်ထာျားသည်အခ န်ကာလ၊

သက်ဆိုင် ာအာဏာနှင်

ဘဏ္ဍာပ ျား၊

လူြှုပ ျားတိုငျား် တာခ က်အြ ျားြ ျား ပါဝင်သည်။
စစ်တြ်ျားအ

လူအြ ာျားပက နပ်ြှု ှပသာ

စီြံခ က်ြ ာျားြှာ

အခွန်ကင်ျားလွတ်ခွင် မခင်ျား

ယာယီအခွန်ပလျှာပပါမခင်ျားြ ာျားအမပင်

အစိုျား ထံြှ ပငွပ ကျားပထာက်ပံြှုပပျားသည်

လူအြ ာျား

သိုို့ပသာ်ကိုြပဏီြ ာျားအပနမ င်

ပက နပ်ြှု

စပ်လ ဉ်ျား၍

ှ ကသည်။

မ စ်နိုင်ပခ ှပသာအပမခအပနြ ာျားကိုလည်ျား

သိုို့ြဟိုတ်

ဘဏ္ဍာပ ျားအစီအစဉ်ြ ာျားကို

ထိုမပန်လည်ထူပထာင်ပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားနှင်

သတမပ ြည်။

ဥပြာအာျားမ င်

ကိုြပဏီြ ာျားသည်

၎င်ျားတိုို့၏၀န်ထြ်ျားြ ာျားကို ဆက်လက်ခနို့်ထာျား န် သိုို့ြဟိုတ် မပန်လည်ငှာျား ြ်ျား န်အတွက် အစိုျား ပခ ျားပငွအာြခံ
အစီအစဉ်အ

ပခ ျားပငွပလျှာက်ထာျား န်လိုအပ်ပ ကာင်ျား

လစာကို ညြှနှုင်ျားနိုင်မခင်ျား

ပမ ဆိုခ ကသည်။

သိုို့တိုင်

အလိုပ် ှင်ြ ာျားအပနမ င်

ှြ ှနှင် ၀န်ထြ်ျားြ ာျားအာျားအလိုပ်ြှထိုတပ
် ယ်မခင်ျားြမပ န် တာျားမြစ်ထာျားသည်ကာလကို

ပလျှာခ မခင်ျား ှြ ှနှင် ပတ်သက်၍ သတင်ျားအခ က်အလက်အလံိုအပလာက် ြ
စွြ်ျားပဆာင် ည်နြ်က မခင်ျားနှင်

သက်ဆိုင်ပသာမပဿနာြ ာျားကို

ှ ကပပ။
ပမ

ှင်ျား န်

အစိုျား အပနမ င်လည်ျား

စီျားပွာျားပ ျားကိုစာျားြှုအစီအစဉ်ကို အပကာင်အထည်ပ ာ် ာတွင် အကူအညီလိုအပ်သည်။ MSME ြ ာျားတည် ှ ာ
မပည်နယ်နှင်တိုင်ျားပဒသကကီျားြ ာျား ရံ
ှ ိုျားြ ာျားကို အာျားမ ည်ပပျားမခင်ျားသည် အစိုျား ၏အ ွွဲ့အစည်ျားဆိုင် ာ စွြ်ျားပဆာင် ည်
ကို

ပထာက်ပပပျား
ံ ပသာ

စီျားပွာျားပ ျားပဒသြ ာျားတွင်

နည်ျားလြ်ျားတစ်ခိုမ စ်ပပသည်။

ပ ှွဲ့ပမပျားအစီအစဉ်ြ ာျားကို

အဆင်ြ ာျားတွင်လည်ျား

န်ကိုန်နှင်ြနတပလျားတိုင်ျားြ ာျား

ပိုြဒ
ို ီဇင
ို ်ျားပ ျားဆွသင်သည်။

ကသိုို့ပသာ

ပနမပည်ပတာ်နှင်

ပဒသနတ

ထပ ာက်ပသာ ညြှနှုင်ျားပဆာင် ွက်ြှု လိုအပ်ပပသည်။ အစိုျား ြှ သတ်ြှတထ
် ာျားပသာ

လိုပ်ငန်ျားပဆာင် ွက်သည်အ ွွဲ့၊ အစိုျား အ ွွဲ့အစည်ျားအြ ျားြ ျားပါဝင်သည်အ ွွဲ့ြ ာျားနှင် အလှျူ ှင်ြ ာျားသည် ဗဟိုနှင်
ပဒသအဆင်တွင် ညြှနှုင်ျားပဆာင် ွက်ပပျားမခင်ျားမ င် ကူညီနိုင်သည်။
ယခိုအခါစီြံကန်ျား၊ ဘဏ္ဍာပ ျားနှင်စက်ြှု၀န်ကကီျားဌာန (ယခင်စက်ြလ
ှု က်ြှု ၀န်ကကီျားဌာန လက်ပအာက်တွင်)
မ စ်ပသာ

နိုင်ငံတစ်ဝှြ်ျား

ွံွဲ့မ ျားတိုျားတက်ြှုဦျားစျားီ ဌာန

MSME

ကွန်ယက်ပထာက်ပံပပျားနိုင်ပသာ

ကသိုို့ပသာ

ပအဂ္ င်စြ
ီ ာျားထံသိုို့လည်ျား

အပသျားစာျားနှင်

အလတ်စာျားစီျားပွာျားပ ျား

ပထာက်ပံြှုကို

တိုျားခ ွဲ့နိုင်သည်။

င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှုနှင်ကိုြပဏီြ ာျားညွှန် ကာျားြှုဦျားစီျားဌာန (DICA)နှင် စီျားပွာျားပ ျားအသင်ျားအ ွွဲ့ ြ ာျားမ စ်ပသာ UMFCCI၊
မပည်ပထာင်စမို ြန်ြာနိုင်ငံကိုန်သည်ြ ာျားနှင်
ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ အ ွွဲ့အစည်ျားနှင်
လိုပ်ငန်ျားြ ာျားအတွက်

စက်ြှုလက်ြှုလိုပင
် န်ျား ှင်ြ ာျားအသင်ျား၊

မြန်ြာနိုင်ငံ၏

ထပ်တန်ျား

တွ က်ထာျားပသာ အသင်ျားအ ွွဲ့ြ ာျားသည် ထခိုက်နစ်နာပသာ စီျားပွာျားပ ျား

အပထာက်အပံြ ာျား

ွံွဲ့မ ျားြှုြတ် က်အ ွွဲ့အစည်ျားတစ်ခိုစီသိုို့

ှ န်

အခွင်အပ ျား

အကကံမပ နိုင်ပသာ

ှသည်

အ ွွဲ့အစည်ျားြ ာျား

ခ ဉ်ျားကပ်ြတ
ှု စ်ခိုြှာ

COVID-19

မ စ်သည်။
ဆိုင် ာ

တိုနို့်မပန်ြှုဝန်ပဆာင်ြှု လိုပ်ငန်ျားစတင် န်အတွက် အသင်ျားအ ွွဲ့တစ်ခိုစ၏
ီ အသင်ျား၀င်၀န်ပဆာင်ြှုြ ာျားကို ယူ က န်
မ စ်သည်။
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စီျားပွာျားပ ျားအလာျားအလာသည်

လာြည်ကာလတွင်

ဆိုျား ွာျားလာြည်မ စ်သည်။

စစ်တြ်ျားအ

သက်ပ ာက်ြှု ှပသာ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအြ ာျားစသ
ို ည် ၎င်ျားတိုို့၏ ၀န်ထြ်ျားြ ာျားကို အလိုပ်မ တ်ထာျားမပီျားမ စ်သည်
သိုို့ြဟိုတ် အလိုပ်ခ န်ြ ာျားကို ပလျှာခ မပီျားမ စ်ပသာ်လည်ျား
အမြတြ်ျားမ စ်သွာျားနိုင်သည်ဟို

ြှတ်ခ က်မပ ထာျား ကသည်။

(ဥပြာအဝတ်အထည်ကဏ္ဍတွင)် ကိုန် ကြ်ျားြ ာျားကိုြ
ကကံ ပတွွဲ့ပန သည်။

လာြည်သံိုျားလပတ်တွင် ၎င်ျားယာယီအပမခအပနသည်

တစ်ခ န်တည်ျားြှာပင်

ကိုြပဏီြ ာျားသည်

မပည်ပြှ

ှမခင်ျားကသိုို့ပသာ တန် ိုျားကွင်ျားဆက်မပဿနာြ ာျားကိုလည်ျား

မပည်တွင်ျားလိုပ်ပ ာ်ကိုင် က်ြ ာျားအပပေါ်

ြှီခိုသူြ ာျားသည်

ပဒသတွင်ျားမပဿနာြ ာျား (ဥပြာ - ငါျားလိုပ်ငန်ျား) ကလ
ို ည်ျား င်ဆိုင် က သည်။
အစိုျား နှင်ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍြ ာျားသည် ြူဝါဒပိုင်ျားဆိုင် ာအာျား တစ်ြ ျားတစ်ြည် ဆန်ျားသစ်ပမပာင်ျားလနိုင်သည်။
ဥပြာအာျားမ င်

အမပ သပဘာ

ပလျှာက်ထာျားမခင်ျားအတွက်
၎င်ျားသည်ယာယီပမ

ပဆာင်ပသာလိုပ်ပဆာင်ခ က်တစ်ခိုြှာ

လိုပ်ပဆာင် ပသာ

စာ ွက်စာတြ်ျား

အဆင်ဆင်အာျား

ပိုို့ကိုန်သွင်ျားကိုန်ခွင်မပ ခ က်
ပလျှာခ မခင်ျားမ စ်သည်။

ှင်ျားခ က်မ စ်ပသာ်လည်ျား COVID-19 အက ပ်အတည်ျားြှ အမပည်အဝမပန်လည်

ပံိုြှန်အသစ်လိုပ်ပဆာင်ခ က်မ စ်လာနိုင်သည်။
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ှမပီျားသည်တိုင်

ကနာက်ဆက်တွ စစ်တမ််းကမ်းခွန််းလာ
ကန်ျားဂ္ဏန်ျားြ ာျား

ြူ င်ျားစာသာျား

Module X: Covid-19
COVID_01

COVID-19

က

သင်ကမပဏစ
ီ ီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််း

လည်ပတ်မှုအကပေါ်

ဘယ်လအကျျု်းသက်ကရာက်မရ
ှု ပါသလ
ှ
။

ညွှန် ကာျားခ က်

တစ်ခိုပပ ွျား န်

၁

ထခိုက်ြှုြ ပါ။
ှ

၂

အနည်ျားငယ်ထခိုက်ြှုြ ှပါ။

၃

အသင်အတင်ထခိုက်ြှုြ ှပါ။

၄

မပင်ျားမပင်ျားထန်ထန်ထခက
ို ြ
် ှု ပါသည်
ှ
။

COVID_MMR_01

ကနာက်

၃

လကကာလ င်

သင်ကမပဏီ၏

ကအာ်ဒါလက်ခံစာအပ်အကမခအကန

ဘယ်လအကနအထာ်းရှမည်ဟ ထင်ပါသလ။

ညွှန် ကာျားခ က်

တစ်ခိုပပ ွျား န်

၁

၁-၅ ာခိုငန
် ှုန်ျားမြငတ
် တ်

၂

၅-၁၀ ာခိုငန
် န
ှု ်ျားမြငတ
် တ်

၃

၁၀-၂၀ ာခိုင်နန
ှု ်ျားမြငတ
် တ်

၄

၂၀ ာခိုင်ထက် နှုန်ျားမြင်တတ်

၅

၁-၅ ာခိုငန
် ှုန်ျားက ဆင်ျား

၆

၅-၁၀ ာခိုငန
် န
ှု ်ျားက ဆင်ျား

၇

၁၀-၂၀ ာခိုင်နန
ှု ်ျားက ဆင်ျား

၈

၂၀ ာခိုင်နှုန်ျားထက်က ဆင်ျား

၉

ြသပါ။

COVID_MMR_02

သင်၏

ထပ်တန််းက ာက်သည်

၅

ဦ်းသည်

ကနာက်လာမည်

၄

လတွင်

မည်သို့လပ်ကဆာင်မည်ဟ ထင်ပါသလ။

ညွှန် ကာျားခ က်

မ စ်နိုင်ပခ ပသာ
ှ
အပမ ြ ာျားအာျားလံိုျားကို ပ ွျားခ ယ် န်။

၁

ပအာ်ဒါြ ာျားတိုျားြ ာျားလာြည်။

၂

ပအာ်ဒါြ ာျား လက် ှပံြ
ို ှန်အပနအထာျားအတိုင်ျားသာ ှပနြည်။

၃

ပအာ်ဒါြ ာျားပလ ာက သွာျားြည်။

၄

ပအာ်ဒါြ ာျားကို

၅

ပအာ်ဒါြ ာျားကို မပန်အပ်ြည်။

COVID_MMR_03

ယခလက်ရှသင်လပ်ငန််း၏

က်သြ်ျားမခင်ျားြည်။

ဝယ်လအာ်းကျဆင််းမှုမျျု်းနှင်

အဓကကျကသာ

နင်ငမံ ခာ်းကစ◌ျးျ်းကွက်

ရင်ဆင်ကနရပါသလာ်း။

အချန်ဘယ်ကလာက်ထ ရပ်ဆင််းကနမည်ဟ ထင်ပါသလ။

ညွှန် ကာျားခ က်

တစ်ခိုပပ ွျား န်

၁

၁ လ သိုို့ြဟိုတ် ၁ လပအာက်

၂

၂-၃ လ

၃

၃-၆ လ

၄

၆-၁၂ လ

87

အကယ်၍

၅

ခမှ

ရှခလ င်

၅

၁၂ လထက်ပို၍ ကာမြငြ
် ည်။

၆

ဝယ်လအ
ို ာျားက ဆင်ျားြှုြ ျားြ ပါ။
ှ

၇

ြသပသျားပါ။

COVID_02

COVID-19

ကကကာင်

သင်ကမပဏီက

ထင်ပါသလာ်း?

အကကာကကီ်း

ပတ်သမ််းသွာ်းနင်တယ်လို့

အကယ်၍ထင်ခရင်

ဘယ်ကလာက်ကကာကကာ

ပတ်သမ််းရမယ်လို့ထင်လ?

ညွှန် ကာျားခ က်

တစ်ခိုပပ ွျား န်

၁

၁ လ သိုို့ြဟိုတ် ၁ လပအာက်

၂

၃လ

၃

၆ လ သိုို့ြဟိုတ် ၆ လအထက်

၄

ခနို့်ြှန်ျားလိုို့ြ ပသျား

COVID_03

COVID-19

က

သင်ကမပဏီရွဲ့

ထတ်ကန်သွင််းကန်

ကရာင််းဝယ်ကရ်း

ကပ်းကချနင်မှုအကပေါ် အကျျု်းသက်ကရာက်မှုရလာ်း?
ှ

ညွှန် ကာျားခ က်

သက်ဆိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်

၁

မပည်တွင်ျားြာှ

၂

မပည်ပြှ သွငျား် ကိုန်ပတွကို တင်သွင်ျား ိုို့ ခက်ခ

၃

စာျားသံိုျားသူြ ာျားထသ
ံ ိုို့ မပည်တွငျား် ပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျား

၄

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားသိုို့ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားအာျားက ဆင်ျား

၅

မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားအာျားမြင်တက်

၆

တင်ပိုို့ န်ခက်ခ

၇

တင်ပိုို့နှုန်ျားမြငတ
် က်

၈

ြသပါ

COVID_MMR_04

ို့ို ခက်ခ

ကရာင််းအာ်းနှင်

ကမပဏအ
ီ ရင််းအမမစ်အကပေါ်

အကျျု်းသက်ကရာက်မှုရရင်
ှ

အကသ်းစတ်က ာ်မပကပ်းပါ။

ညွှန် ကာျားခ က်
COVID_MMR_05

ပက ျားဇူျားမပ ၍ အပသျားစတ်ပ ာ်မပပပျားပါ။
သွင််းကန်အရင််းအမမစ်

တာ်းမမစ်ကနို့်သတ်ချက်မျာ်းနှင်

ကကံျုကတွွဲ့ရတာမျျု်း

ရှပါသလာ်း။

ညွှန် ကာျားခ က်

Covid-03 အတွက် အပမ သည် ၁ သိုို့ ၂ မ စ်ပါက ပအာက်ပါအတစ်ခိုကို

ပ ွျားခ ယ်ပါ။
၁

လွန်ခပသာ ၂ လပက ာ်ြှစ၍ င်ဆိုင်ခ သည်၊ ဆက်လက် င်ဆိုင် အံျားို ြည်။

၂

လွန်ခပသာ ၂ လပက ာ်က ြ င်ဆိုငခ
် ပါ၊ သိုို့ပသာ် ယခိုလက် ှ င်ဆိုငပ
် န သည်။

၃

ြ င်ဆိုငခ
် ပါ၊ သိုို့ပသာ် ပနာက်လြ ာျားတွင် င်ဆင
ို ် ြည်ဟို ထင်မြင်သည်။

၄

ြ င်ဆိုငခ
် ပါ၊ ပနာက်လြ ာျားတွင် င်ဆိုင် ြည်ဟို ြထင်မြင်ပါ။

COVID_04

COVID-19 က သင်ရွဲ့စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းအကပေါ် ကအာက်က ာ်မပပါအချက်မျာ်းထမှ
ဘယ်အချက်က သက်ကရာက်မှုရခ
ှ သလ?

ညွှန် ကာျားခ က်
၁
၂

သင်လိုပ်ငန်ျားနို့ သက်ဆိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်
ယာယီပတ်သြ်ျား ိုို့
ာျားနာြှု/ကပလျားပစာငပ
် ှာက်ြှုပ ကာင် ဝန်ထြ်ျားြ ာျားပ က်ကွက်ြှု
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၃

ပ ာက်သည် ပငွြပပျားပခ မခင်ျား

၄

သွာျားပ ျားလာပ ျားဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလျှာခ မခင်ျား

၅

အာြခံခ က်လက်ြှတ်ဆိုင် ာ ဝန်ပဆာင်ြှုြ ာျားပလျှာခ မခင်ျား

၆

အသစ်မ စ်ပပေါ်လာပသာ အပမခခံမပဿနာြ ာျား (ဥပြာ - အင်တာနက်/လြ်ျား)

၇

စီြံခနို့်ခွြှုဆိုင် ာ ပတ်ဆိုို့ ကနို့် ကာြှုြ ာျား မြင်တက်လာမခင်ျား

၈

င်ျားနှီျားမြြှ ပ်နှံြှု ပလျှာခ မခင်ျား

၉

အထက်ပါအခ က်ြ ာျား တစ်ခိုြှ ြပါဝင်ပါ။

၁၀

အမခာျား

၁၁

ြသပသျားပါ။

COVID_05
COVID_MMR_06

အမခာ်းအကျျု်းသက်ကရာက်မမ
ှု ျာ်းရှခပါက အကသ်းစတ်က ာ်မပကပ်းပါ။
Covid 19 ကကကာင် သင်လပ်ငန််း၏ သွင််းကန်၊ထတ်ကန် ကန်သွယစ
် ီ်းဆင််းမှုအကပေါ်
အကျျု်းသက်ကရာက်မှုရှပါသလာ်း။

ညွှန် ကာျားခ က်

သင်လိုပ်ငန်ျားနို့ သက်ဆိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်

၁

နယ်စပ်စစ
ံို ြ်ျားစစ်ပဆျားပ ျားြ ာျားပ ကာင် ပနှာငပ
် နှျား ကနို့် ကာမခင်ျား

၂

တံဆပ်ကပ်မခင်ျား၊ ထိုပ်ပိုျားြှုဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျားြ ာျား ပလ ာက မခင်ျား

၃

အပကာက်ခွနလ
် ည်ပတ်ြှုပလ ာခ မခင်ျား

၄

သပဘာသွာျားလာြှုနှင် သွာျားပ ျားလာပ ျားစီစဉ်ြှုြ ာျား အခက်အခပတွွဲ့မခင်ျား။

၅

က န်ျားြာျားပ ျားနင
ှ ်သက်ဆင
ို ်ပသာ

ပနာက်ဆက်တွ

စည်ျားြ ဉ်ျား

သိုို့

စည်ျားြ ဉ်ျား

သိုို့

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား။
၆

က န်ျားြာျားပ ျားနင
ှ ်ြသက်ဆိုင်ပသာ

ပနာက်ဆက်တွ

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား။
၇

ပမပာင်ျားလပသာထိုတ်ကိုန်သွင်ျားကိုန်ဆိုင် ာ

စည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျားနှင်ပတ်သတ်၍

ခိုင်လံိုပသာ သတင်ျားအခ က်အလက် ြ မခင်
ှ ျား။
၈

အထက်ပါအခ က်ြ ာျား တစ်ခိုြှ ြပါဝင်ပါ။

၉

ြသပသျားပါ။

COVID_06

ညွှန် ကာျားခ က်

ကအာက်က ာ်မပပါထမှ ဘယ်နည််းလမ််းကတွက ကျင်သံ်းပပီ်းပပီလ?

သင်လိုပ်ငန်ျားနို့ သက်ဆိုင်သြျှပ ွျားခ ယ် န်

၁

အလိုပ်သြာျားဦျားပ ယာယီပလျှာခ မခင်ျား

၂

အလိုပ်သြာျားြ ာျားအာျား ထိုတ်မခင်ျား

၃

အမခာျားလပ
ို ်ငန်ျားြ ာျားသိုို့ ကိုယအ
် လိုပ်သြာျားြ ာျား ငှာျား ြ်ျားပပျားမခင်ျား

၄

အြ်ြှအလိုပ်လိုပ်မခင်ျား

၅

ဘဏ်ပခ ျားပငွြ ာျား မပန်လည်အစီအစဉ်စွမခင်ျား

၆

ပ ာင်ျားဝယ်ပ ာက်ကာျားြှုမြြှင်တင်မခင်ျား

၇

လိုင်ျားပပေါ်ြှပ ာင်ျားခ မခင်ျား

၈

ဝယ်သူအကက က််လက
ို ်မခင်ျား/ထိုတ်ကိုန်အသစ်ြ ာျားထိုတ်လပ
ို ်မခင်ျား

၉

supplier (ပပျားသွင်ျားသူ) အသစ်ြ ာျားထံြှ အ င်ျားအမြစ်စတင်မခင်ျား

၁၀

ပဒဝါလီခံ ိုို့ စာ င်ျားတင်သွင်ျားမခင်ျား

၁၁

အမခာျား

89

၁၂
COVID_07
COVID_MMR_07

တစ်ခိုြှြ ှပါ။
အမခာျားနည်ျားလြ်ျားြ ာျား ပါက
ှ
ပ ာ်မပပပျားပါ။
အကမခအကနသစ်တစ်ခမှ
စဉ််းစာ်းမပါသလာ်း။

အမခာ်းစီ်းပွာ်းကရ်းအခွင်အလမ််းအသစ်မျာ်း
အကယ်၍

ရှခလ င်

စီ်းပွာ်းကရ်းစနစ်ကမပာင််းလမှု၊

က ာ်မပကပ်းပါ။

(ဥပမာ-

ထတ်ကန်နှငက
် စ◌ျးျ်းကွက်အသစ်ချွဲ့ထွင်မခင််း၊

နည််းပညာအသံ်းမပျုမခင််း၊ လင််းကပေါ်မက
ှု ရာင််းမခင််းမမြှင်တင်မခင််း။)

ညွှန် ကာျားခ က်
COVID_08

အပသျားစတ်ပ ာ်မပပပျားပါ။
Covid 19 နို့ပတ်သတ်၍ ထကရာက်မှုအမ စ်ဆံ်း အစ်းရရွဲ့စီမံကဆာင်ရွက်မှု ၃ ခက
ကရွ်းချယ်ကပ်းပါ။

ညွှန် ကာျားခ က်
၁

၃ ခိုအထ ပ ွျားခ ယ်ပပျားပါ။
အလိုပ်အကိုင်အခွင်အလြ်ျားဆင
ို ် ာ

အစီအစဉ်ြ ာျား

(ဥပြာ

-

ယာယီအလိုပ်လက်ြဆိုင် ာ အပမခခံလိုအပ်ခ က်အတွက် ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား)
၂

ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆိုင် ာအစီအစဉ်ြ ာျား

(ဥပြာ

-

အတိုျားနှုန်ျားပလျှာခ ၍

ပငွပ ကျားပလျှာခ မခင်ျား ၊ ပခ ျားပငွအာြခံ)
၃

အခွန်ကင်ျားလတ
ွ ်ြှု ၊ ယာယီအခွန်ပလျှာခ ြှု

၄

သွင်ျားကိုန်ြ ာျားအပပေါ် အခွန်ပလျှာခ မခင်ျား

၅

ငှာျား ြ်ျားခြ ာျားပလ ာမခင်ျား သိုို့ အခွန်ပကာက်ခံြှု ပ ွွဲ့ဆိုင်ျားပပျားမခင်ျား

၆

ပငွလွှပမပာင်ျားြှု

၇

ကိုယ်ပိုငလ
် ပ
ို ်ငန်ျားလိုပ်သူြ ာျားကို ပထာက်ပံပပျားမခင်ျား

၈

အမခာျား

COVID_09

အမခာ်းစီမံကဆာင်ရွက်မှုမျာ်းရှပါက က ာ်မပကပ်းပါ။

COVID_10

COVID-19

ဆင်ရာ

အကသ်းစာ်းနှငအ
် လတ်စာ်းစီ်းပွာ်းကရ်း

ကထာက်ပကရ်းအစီ
ံ
အစဉ်မျာ်းတွင်

သတင််းအချက်အလက်နှင်

ကထာက်ပကကက်းမျာ်းရရှ
ံ
ရန် လွယ်ကူပါသလာ်း?

ညွှန် ကာျားခ က်

တစ်ခိုပပ ွျား န်

၁

အလွန်လွယ်ကူ

၂

လွယ်ကူ

၃

ပံိုြှန်

၄

ခက်ခ

၅

အလွန်ခက်ခ

COVID_MMR_08

သင်လပ်ငန််းနို့ပတ်သတ်၍ သတင််းအချက်အလက်က မည်သည်အရင််းကအမစ်မှ
ရရှပါသလ။ (ဥပမာ-အစ်းရ Website မျာ်း)

ညွှန် ကာျားခ က်
COVID_MMR_09

ပက ျားဇူျားမပ ၍ အပသျားစတ်ပ ာ်မပပပျားပါ။
Covid အချန်တွင််းနို့ ပပီ်းသည်အချန်တွင် အမခာ်းစီ်းပွာ်းကရ်းမျာ်းက သင်လပ်ငန််းမှ
ကူညီကထာက်ပံကပ်းသင်သည်ဟ ထင်ပါသလာ်း။ ၁-၈ မှ သက်ဆင်ရာအကမ မျာ်းက
အစဉ်လက်က ာ်မပပါ။ ၁=အကူအညီအမ စ်ဆ်း၊ံ ၈= အကူအညီအမ စ်ဆံ်း။

ညွှန် ကာျားခ က်

စီျားပွာျားပ ျားဆိုင် ာ

ပခတ်ြသ
ှီ တင်ျားအခ က်အလက်နှင်

ပဒသနတ အစိုျား ြှပဆာင် ွက်ပသာ
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စီျားပွာျားပ ျားတိုင်ျားတာြှုြ ာျားနှင်

စည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား၊

နိုင်ငစ
ံ ီျားပွာျားပ ျားအပမခအပနနှင်
စီျားပွာျားပ ျားပ

စာျားသံိုျားသြ
ူ ာျား၏

ည
ှ ်တည်တံြှုဆိုင် ာ

အပထာက်အကူမပ ပစစည်ျားြ ာျားနှင်
စီြံခနို့်ခပ
ွ ျား

အ င်ျားအမြစ်ြ ာျား

ဉီျားစာျားပပျားကစြ ာျား

_

အစီအစဉ်ြ ာျားကသိုို့ပသာ
အ င်ျားအမြစ်၊
နှင်

ပငွပ ကျားလည်ပတ်ြှုအတွက်
ထိုတ်ကိုန်သွင်ျားကန
ို ယ
် နတ ာျားတွင်

ဥပပဒဆင
ို ် ာာြပဿနာြ ာျား။
၁

စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားအပပေါ် Covid ၏ အက ျားသက်ပ ာက်ြြ
ှု ာျားကို သ စံ
ှ ိုစြ်ျားနိုင် န်
Webniar ြ ာျားနှင်ပဆာင် ွက်မခင်ျား။

၂

က န်ျားြာပ ျားနှင် စီျားပွာျားပ ျား ွံွဲ့မ ျားတိုျားတတ်ြှုနင
ှ ် တိုင်ျားတာခ က်ြ ာျားနှင် ပတ်သတ်၍
အစိုျား ၏ ပနာက်ဆံိုျား သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား မ နို့်ပဝပပျားမခင်ျား။

၃

အလှြ်ျားပဝျားပသာ

ထပ ာက်ြှု ှသည်

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမ င်

ြည်သိုို့

အလိုပ်လိုပ် ြည်ဟို လက်ပတွွဲ့ပဆာင် ွက် န် နည်ျားလြ်ျားမပသမခင်ျား။
၄

အမပည်မပည်ဆိုင် ာ စီျားပွာျားပ ျားမပပွြ ာျားနှင် အခြ်ျားအနာျားြ ာျားကို အခ န်နတ
ို့ ပမပျားညီ
တင်ပပျားမခင်ျား။

၅

အဓကစီျားပွာျားပ ျားလပ
ို ်ငန်ျားြ ာျားနှင် ပပေါ်ပပါက်လာပသာအခွင်အလြ်ျားြ ာျားကို အခ န်နို့
တပမပျားညီ သတင်ျားအခ က်အလက် တင်ပပျားမခင်ျား။

၆

ခ ီျားသွာျားလာပ ျားနှင် ပ ွဲ့ပမပာင်ျားပ ျား ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာျားကို သတင်ျားအခ က်အလက်
မ နို့်ပဝပပျားမခင်ျား။

၇
၈
၉

ပိုို့ကိုန်မြြှငတ
် င်ပ ျားအတွက် ပြ
ို ိုပထာက်ပံမခင်ျား။
င်ျားနှီျားမြြှပန
် ှံြှုနင
ှ ် အက ျားတူစီျားပွာျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျား ပိုြမို ြြှင်မခင်ျား။
Covid

19

၏

စီျားပွာျားပ ျားသက်ပ ာက်ြှုကို

စီြခ
ံ နို့်ခွ န်

အသံိုျားဝင်ပသာ

ပစစည်ျားက ယာြ ာျားမပ လိုပ်မခင်ျား။
၁၀

အစိုျား ြှ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားဆင
ို ် ာပထာက်ပံြှုြ ာျား ပိုြိုပဆာင် ွက်မခင်ျား။

၁၁

ပခ ျားပငွနှင်

ခွင်မပ ပငွြ ာျားကသိုို့

ပငွပ ျားပ ကျားပ ျားဆင
ို ် ာ

လိုပ်ငန်ျားြ ာျားနှင်

အစီအစဉ်ြ ာျား ပထာက်ပပပျား
ံ မခင်ျား။
၁၂
COVID_MMR_10

အမခာျား
အမခာ်းစီမံကဆာင်ရွက်မှုမျာ်းရှပါက က ာ်မပကပ်းပါ။

Module B: Establishment Information
B_A_08

ညွှန် ကာျားခ က်

သင်လိုပ်ငန်ျားတွင် အခ န်မပည်ဝန်ထြ်ျား ဘယ်နှဦျား ှပါသလ?

တစ်ခိုပပ ွျား န်

၁

၀

၂

၁-၄

၃

၅-၁၉

၄

၂၀-၉၉

၅

၁၀၀-၂၄၉

၆

၂၅၀ နှင် အထက်

B_A_07
COR_A_05

ညွှန် ကာျားခ က်

သင်စီ်းပွာ်းကရ်းရွဲ့ အဓကစီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းအမျျု်းအစာ်းက က ာ်မပပါ။
ကမပဏရ
ီ ွဲ့ အထက်ပင််းစီမံခနို့်ခွသူ (top manager) ရွဲ့ ကျာ်း/မက ာ်မပကပ်းပါ။

တစ်ခိုပပ ွျား န်
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၁

အြ ျားသြီျား

၂

အြ ျားသာျား

၃

ြသပါ။

COR_A_06

ညွှန် ကာျားခ က်

လပ်ငန််းမန်ကနဂျာ ၏အသက်

ပ ွျားခ ယ်ြှုတစ်ခိုမပ လိုပ် န်

၁

၃၄ နှစ်နှင် ပအာက်ငယ်သည်

၂

၃၅ နှစန
် ှင်အထက်ကကီျားသည်

၃

ြသပါ။

B_A_02

ဤလပ်ငန််းသည်

အစ်းရမှ

တရာ်းဝင်လက်စင်ချကပ်းထာ်းကသာ/

မှတ်ပတင်
ံ
ထာ်းကသာ လပ်ငန််းမ စ်ပါသလာ်း ။

ညွှန် ကာျားခ က်

ပ ွျားခ ယ်ြှုတစ်ခိုမပ လိုပ် န််

၁

ြှတ်ပတ
ံို င်ထာျားပသာစီျားပာွ ျားပ ျားလပ
ို ်ငန်ျားမ စ်သည်။

၂

အလွတ်တန်ျား/ တစ်သီျားပိုဂ္ဂလ/ အကကံပပျားလပ
ို ်ငန်ျားမ စ်သည် ။

၃

ြှတ်ပြ
ံို တင်ထာျားသည်စီျားပွာျားပ ျားလပ
ို ်ငန်ျားမ စ်သည် ။

၄

ြသပါ ။

B_B_12

ညွှန် ကာျားခ က်

ဤစီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ငန််းသည်နင်ငတ
ံ ကာကန်သွယ်မှုတွင်ပါဝင်ပါသလာ်း။

ပ ွျားခ ယ်ြှုတစ်ခိုမပ လိုပ် န်

၁

ြဟိုတ်ပါ ၊ မပည်တွင်ျားပ ာင်ျားဝယ်ြှုလိုပ်ငန်ျားမ စ်သည် ။

၂

တင်သွင်ျားပသာ်လည်ျားတင်ပိုို့ြှုြမပ ပါ ။

၃

တင်ပိုို့ပသာ်လည်ျားတင်သွင်ျားြြ
ှု မပ ပါ ။

၄

မပည်ပပ ာင်ျားဝယ်ြှု မပ လိုပ်ပါသည် ။

B_B_09

လွန်ခကသာနှစန
် ှင် မပည်တွင််းကငွကကက်းတန် ်းတွင် ထတ်ကန်နှင် လပ်ငန််းမျာ်း၏
တစ်နစ
ှ ်လံ်းစာ စစကပါင််းကရာင််းရကငွမာှ မည်မ ရှခသနည််း။ ကရာင််းအာ်းမှလွ၍
အမခာ်းဝင်ကငွအရင််းအမမစ်မျာ်းက က ာ်မပရန် မလအပ်ပါ။

ညွှန် ကာျားခ က်

ပ ွျားခ ယ်ြှုတစ်ခိုမပ 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 သိုို့ အထက်

၈

ြသပါ

COR_04

"ဤစစ်တမ််း၏တံို့မပန်မှုမျာ်းအကပေါ် အကမခခံ၍ အစီရင်ခံစာမတတျူနှင်
အမပည်မပည်ဆင်ရာကန်သွယက
် ရ်းဌာနမှ နင်ငံအတွင််း အနာဂတ် အခွင်အလမ််းမျာ်း
နှင် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယမ
် ှုမပျုရန် သကဘာတူပါက သင်၏အီ်းကမ်းလ်လပ်စာက
ထည်သွင််းကပ်းပါရန် ။ သင်၏အချက်အလက်မျာ်းက လ ျုွဲ့ဝှက်ထာ်းပါမည် ။
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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.

