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ေကျးဇူးတင်စကား
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သုေတသနြပ� ေရးသားြခင်းြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ့စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအေ�ကာင်း အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၀ခု�ှစ်) ၏

အစိတ်အပုိင်း တစ်ခုအြဖစ် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး�ိှ စီးပွားေရး

လုပ်ငနး်များကုိ ဖုနး်အင်တာဗျ�းနည်းြဖင့် ေမးြမနး် သုေတသနြပ�လုပ်၍ ေရးသားထားသည့် စာတမ်းတိုြဖစ်

ပါသည်။ သိ� �ြဖစ်ပါ၍ ဤစာတမ်းြဖစ်ေြမာက်ေစရန  ်အဓိကပါဝင်ကူညီ ေြဖ�ကားေပး�ကပါေသာ တိုင်းေဒသ�ကီး

�ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး�ိှ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ှင်များကုိ ဦးစွာ ေကျးဇူးတင်လိုပါသည်။

          အေရးပါ၍ တနဖုိ်း�ိှလှေသာ အ�ကံဉာဏ်များေပးခ့ဲ�ကပါေသာ ဆနး်လင်းေအာင် (ပုဂ�လိကက� ဖ�ံ ��ဖိ�း

တိးုတက်ေရးအစီအစ�် ည�ိ�ှ�ိင်းေရးမ�း)၊ ရဲမင်းေအာင် (ပုဂ�လိကက� ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအစီအစ�် အရာ�ိှ)�ှင့်

သူရိနလ်ွင်တိ� ကုိ ေကျးဇူးတင်�ိှလိုပါသည်။ လိုအပ်ေသာ တည်းြဖတ်၊ ြပင်ဆင်ေပးမ�တွင် ပါဝင်ေပးပါေသာ ေမသူ

ထက် (အချနိပုိ်င်းနည်းပညာအ�ကံေပး) ကုိလည်း ေကျးဇူးတင်�ိှပါသည်။ 

          စစ်တမ်းတိုကုိ ခင်စုစုသွယ် (တတိယ�ှစ်၊ ြပည်သ�ေရးရာစီမံခန ့�်ခဲွမ�ဘာသာရပ်အထူးြပ�၊ ရနကု်နစီ်းပွားေရး

တက� သုိလ်)၊ ပျ�ိးြမတ်ပုိင် (ပထမ�ှစ်၊ ဖံွ�ဖိ�းမ�ပညာဘာသာရပ်အထူးြပ�၊ ရနကု်နစီ်းပွားေရး တက� သုိလ်)၊ အိအိ

ခင်(တတိယ�ှစ်၊ ြပည်သ�ေရးရာစီမံခန ့�်ခဲွမ�ဘာသာရပ်အထူးြပ�၊ ရနကု်နစီ်းပွားေရးတက� သုိလ်) �ှင့် ေအးလ�ိင်လ�ိင်

ေကျာ် (တတိယ�ှစ်၊ ြပည်သ�  ေရးရာစီမံခန ့�်ခဲွမ�ဘာသာရပ်အထူးြပ�၊ ရနကု်နစီ်းပွားေရးတက� သုိလ်)တိ�က အဓိက

ေရးသား ြပ�စုခ့ဲ�ကသည်။ အင်းလျားေဘာဂေဗဒမှ ဤစစ်တမ်းတိုအတွက် ကနဦးအချက်အလက်ေကာက်ယူ
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မုိး၊ သိမ့်သဇင်လင်း�ှင့် ေအးချမ်းြဖ�ြဖ�တိ�အား  အထူးေကျးဇူးတင်�ိှပါေ�ကာင်း ေဖာ်ြပလိုပါသည်။

(က )



မာတိကာ

ေကျးဇူးတင်စကား....................................................................................................(က)

အ�ှစ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပချက်................................................................................................(ဂ)

နညး်နာနိဿယအကျ�်း.............................................................................................(ယ)

၁။ ကုိဗစ်လ�ိင်းများအေ�ကာင်း အကျ�်းချ�ပ်ေလ့လာြခင်း............................................................၁

၂။ ြမန်မာ�ုိင်ငံ တုိင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအေပ� ထိခုိက်မ� �ှင့်

သက်ေရာက်မ�များ

၂.၁ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ�ကီး

၂.၁.၁ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ ဆန်စက်လုပ်ငနး်များ အေပ� ထိခုိက်မ�.......................................................၁

၂.၂ ပဲခူးတုိင်းေဒသ�ကီး

၂.၂.၁ ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ ပဲလုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�..........................................................................၃

၂.၂.၂ ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ �ကံလုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�........................................................................၄

၂.၃ မေကွးတုိင်းေဒသ�ကီး

၂.၃.၁ မေကွးတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ ပဲ�ှင့် ဆီထွက်သီး�ှံလုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�..............................................၆

၂.၃.၂ မေကွးတိုင်းေဒသ�ကီး �ကက်သွန်လုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�............................................................၇

၂.၄ ချင်းြပည်နယ်

၂.၄.၁ ချင်းြပည်နယ် ဝဥကုန်သည်လုပ်ငနး်များအေပ� ထိခုိက်မ�...................................................................၈

၂.၄.၂ ချင်းြပည်နယ်�ိှ ဟိုတယ်လုပ်ငနး်များအေပ� ထိခုိက်မ�.......................................................................၉

၂.၅.၁ ကရင်ြပည်နယ်

၂.၅.၁ ကရင်ြပည်နယ် ရာဘာလုပ်ငနး်များအေပ�သက်ေရာက်မ�.................................................................၁၀

၂.၆ မန�ေလးတုိင်းေဒသ�ကီး

၂.၆.၁ မန�ေလးတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ ခရီးသွားများအေပ�မီှခုိအားထားရေသာလုပ်ငနး်များ..................................၁၁

၂.၇ မွန်ြပည်နယ်

၂.၇.၁ မွန်ြပည်နယ် ရာဘာလုပ်ငနး်များအေပ� သက်ေရာက်မ�.....................................................................၁၃

၂.၈ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ�ကီး

၂.၈.၁ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ�ကီး၏ စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များ အေပ�ထိခုိက်မ�.....................................................၁၄

၂.၉ �ှမ်းြပည်နယ်

၂.၉.၁ �ှမ်းြပည်နယ်၏ လက်ဖက်လုပ်ငနး်အေပ�ထိခုိက်မ�.......................................................................၁၆

၂.၉.၂ �ှမ်းြပည်နယ်ေကာ်ဖီလုပ်ငနး်အေပ�ထိခုိက်မ�..................................................................................၁၈

၃။ မူဝါဒေရးရာ အ�ကံြပ�ချက်များ.........................................................................................၂၀

(ခ )



အ�ှစ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပချက်

           ဤစစ်တမ်းတိုအား ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ အေြခအေနကုိ

အစုိးရ၊ အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ၊ သုေတသီများ�ှင့် ြပည်သူများအားလံးု အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နားလည်

သေဘာေပါက်၍ လိုအပ်ေသာ တံ� �ြပနမ်�များ ြပ�လုပ်�ိုင်ရန  ်ရည်ရွယ်၍ ေရးသားခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤစစ်တမ်း

တိုတွင် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏  ထိခုိက်မ�များ�ှင့် သက်ေရာက်မ�များကုိ

အသားေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။

          ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြပည်ပဝယ်လိုအား မေသချာသည့် အေြခအေနတွင် စုစုေပါင်းဝယ်လိုအား

တိးုတက်ေစရနအ်တွက် ြပည်တွင်းဝယ်လိုအား တိးုတက်ေစေရးမှာ အဓိကကျလာသည်။ အဘယ့်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ်

ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အများစု ထိခုိက်ေနချနိတ်ွင် ြပည်တွင်းဝယ်လိုအားေသချာမ��ိှသည့်

လယ်ယာစုိက်ပျ�ိးေရးလုပ်ငနး်မှာ ပုိမုိတိးုတက်လျက်�ိှသည်ကုိ ေတ��ိှရသြဖင့် ြပည်တွင်းဝယ်လိုအား ေသချာမ��ိှ

ြခင်းက စုစုေပါင်းြပည်တွင်းဝယ်လိုအား ြပနလ်ည် ေကာင်းမွနလ်ာေစရနအ်တွက် များစွာ အေထာက်အကူြပ��ိုင်

ပါသည်။        

          တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အများစုသည် ြပည်ပဝယ်လိုအား ကျဆင်းမ�

ေ�ကာင့် လုပ်ငနး်ဝင်ေငွသိသာစွာ ထိခုိက်ြခင်း�ှင့် ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှံမ� အသစ်များြပ�လုပ်ရနမှ်ာမ� များစွာ မေသချာ မ

ေရရာမ�များ �ိှပါသည်။        

      ေလ့လာခ့ဲသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အများစုတွင် ၎င်းတိ�၏ အလုပ်သမား ေလ�ာ့ချရမ�များကုိ လုပ်အား

အေြခြပ� စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များတွင် ပုိမုိေတ��ိှရ�ပီး၊ လုပ်သားအင်အားေလ�ာ့ချြခင်း ခံခ့ဲရသည့် ဝနထ်မ်းများကုိ

အစားထုိးအလုပ်များေပး�ိုင်ရနအ်တွက် အစုိးရမှ အချနိမီ် မလုပ်ေဆာင်�ိုင်သလို၊ လုပ်ေဆာင်�ိုင်ရန  ် အတွက်

လည်း  အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများစွာ �ိှေနေပသည်။ အလုပ်သမားများအတွက် အဆုိးရွားဆုံး ထိခုိက်မ�မှာ

ေနရပ်ြပနရ်န  ်ကန ့သ်တ်မ�များ �ိှေနြခင်းေ�ကာင့် လုပ်ငနး်တည်�ိှရာေနရာတွင်ပင် �ှင်သနေ်နထုိင် ေနရ�ပီး ေ�ကး

�ွံနစ်မ�များကုိ �ကံ�ေတ�ရ�ိုင်ေြခ ြမင့်မားေနြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။        

            သိ� �ြဖစ်ရာ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး�ိှ စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များကုိ ကျားကနေ်ပး�ိုင်ရန်

အတွက် အစုိးရ၏ အေထာက်အပ့ံမှာ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း�ှင့် အလွနတ်ွင် အထူးပင်အေရး�ကီးလှပါသည်။         

         ကပ်ေရာဂါအတွင်း ကူးစက်မ�များ မြပန ့�်ပွားရနအ်တွက် လူစုလူေဝးမြပ�လုပ်ေစြခင်းမှာ အလွနအ်ေရး�ကီး

သည့် ကာကွယ်မ�ြဖစ်သလို၊ စီးပွားေရးနာလနြ်ပနထူ်�ိုင်ေစရန  ် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ကုနစ်ည်စီးဆင်းမ�များ�ှင့်

ေရာင်းဝယ်သယ်ေဆာင်မ�များကုိ လံးုဝြပတ်ေတာက်သွားြခင်းမ�ိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှာလည်း တနး်တူ

အလွနအ်ေရး�ကီးလှပါသည်။

(ဂ )



နညး်နာနိဿယအကျ�်း

(ဃ )

        ဤသုေတသနအား ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ဂျဒီီပီတွင် က��ကီး (၃)ခုြဖစ်သည့် လယ်ယာက�၊ စက်မ�က��ှင့်

ဝနေ်ဆာင်မ�က�များေအာက်၌ အဓိကပါဝင်ေန�ပီး ဂျဒီီပီပါဝင်မ� ရာခုိင်�ှ�နး်အများဆုံးြဖစ်သည့် လုပ်ငနး်အမျ�ိး

အစားများကုိ စနစ်တကျ စစ်ထုတ်ေရွးချယ်၍ ေပ�ထွက်လာေသာ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့်ြပည်နယ် (၉)ခု�ိှ လုပ်ငနး်

အမျ�ိးအစားေပါင်း (၁၇)ခုတွင် လုပ်ငနး်ပုိင်�ှင် (သိ� ) အ�ကီးတနး်စီမံခန ့�်ခဲွခွင့်�ိှသူအား  ၂၀၂၀ ခု�ှစ် ဇူလိုင်လမှ

ဩဂုတ်လအတွင်း အင်တာဗျ�းေမးြမနး်�ပီး အြခားေသာစာတမ်းများပါ ေပါင်းစပ်ေလ့လာ၍ သုေတသနြပ�လုပ်

ထားပါသည်။ ဤစစ်တမ်းတွင် ေလ့လာခ့ဲသည့် ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးအလိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များမှာ-

သုေတသနြပ�  ေမး ြမနး် ခ့ဲေသာ  ြပည်နယ် �ှင့် တုိ င်းေဒသ�ကီးများ �ှင့်  ၎င်းတိ�၏  က��ကီးများ ြပ ပုံ



      စ�်                     ြပညန်ယ်/                က��ကီး              စီးပွားေရးလုပ်ငနး်            ြပညတွ်င်းေဈးကွက်              ြပညပ်ေဈးကွက်      

ရန်ကုန်၊ မန�ေလး၊ �မိတ်၊

ြမဝတီ၊ �ှမ်းြပည်

ေြမာက်ပုိင်း၊ �ှမ်းြပည်

ေတာင်ပုိင်း၊ ဘုရားသုံး

ဆူ၊ ေကာ့ေသာင်း၊ 

မူဆယ်၊ေမာ်လ�မိ�င်

ဆန်စက်လုပ်ငနး် တ�ုတ်၊ ထုိင်းလယ်ယာဧရာဝတီတိုင်း
ေဒသ�ကီး

ချင်းြပည်နယ်

လယ်ယာ

ဝဉလုပ်ငနး်၊

ဟိုတယ်လုပ်ငနး်
ရန်ကုန်၊ မန�ေလး၊ 
ပခုက� ူ

ဂျပန်၊ ကုိရီးယား

လယ်ယာ ရခုိင်ပဲလုပ်ငနး်၊ �ကံလုပ်ငနး် ဘဂ�လားေဒ့�်ှ၊
အိန �ိယ၊ UAE

ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး

မန�ေလး

ဂျပန်၊ အိန �ိယပဲ�ှင့် ဆီထွက်သီး�ှံ

လုပ်ငနး်၊

�ကက်သွန်လုပ်ငနး်

လယ်ယာ၊

ဝန်ေဆာင်မ�

မေကွးတိုင်း

ေဒသ�ကီး

၁။

၇။

၂။

၅။ ရန်ကုန်၊ မန�ေလး

တ�ုတ် ၊ဂျပန်၊ 

ဥေရာပ�ှင့်  အာ�ှ�ိုင်ငံ

များ

ခရီးသွားများအေပ� မီှ ခုိ

ေသာလုပ်ငနး်များ

လယ်ယာကရင်ြပည်နယ်

၃။ မန�ေလး

၄။

မန�ေလးတိုင်း

ေဒသ�ကီး

တ�ုတ်၊ စင်ကာပူ

ရာဘာလုပ်ငနး်

ရာဘာလုပ်ငနး်

၈။

လယ်ယာမွန်ြပည်နယ်

ရန်ကုန်တိုင်း

ေဒသ�ကီး

ဝန်ေဆာင်မ�

အထည်လုပ်ငနး်၊ 

စာေသာက်ဆုိင်လုပ်ငနး်၊

ေဈးဝယ်စင်တာများ၊

လ�ပ်စစ်ပစ�ည်းလုပ်ငနး်

မန�ေလး၊ ကေလး၊ 

နမ့်ဆန်၊ ေတာင်�ကီး၊

ေမ�မိ�၊ မုံရွာ၊

ြမန်မာြပည်ေအာက်ပုိင်း

အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ

�ိုင်ငံများ �ှင့် ဂျပန်၊

အိန �ိယ

၆။

လက်ဖက်လုပ်ငနး်၊ 

ေကာ်ဖီလုပ်ငနး်

တ�ုတ်၊ အေမရိကန်၊

ဂျာမနီ၊ စင်ကာပူ၊ 

မေလး�ှား၊ ဂျပန်၊ 

ကုိးရီးယား၊ �သစေ�တး

လျ၊ နယူးဇီလန်၊

ထုိင်း၊ �ဗိတိန်

�ှမ်းြပည်နယ် လယ်ယာ

မန�ေလး၊ မုံရွာ၊

ေတာင်ငူ၊ ရန်ကုန်

၉။

မှတ်ချက်။       ။ အဆုိပါလုပ်ငနး်များ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေဈးကွက်အေြခြပ�ေနရာများမှာ အင်တာဗျ�းအေြဖများေပ�မူတည်၍ ေဖာ်ြပထား
ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

အမျ�ိးအစား

ဝန်ေဆာင်မ�

(င )

တုိင်းေဒသ�ကီး
စ�်



၁။  ကုိဗစ်လ�ိ င်းများအေ�ကာင်း  အကျ�်းချ�ပ်ေလ့လာြခင်း

       မတ်လ ၁၁ရက်ေန ့၊ ၂၀၂၀ခု�ှစ်တွင် ကမ�ာ့ကျနး်မာေရးအဖ�ဲ မှ ကုိ�ုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ေရာဂါကုိ ကမ�ာ့

ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ေ�ကညာခ့ဲ�ပီးေနာက် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအေနြဖင့် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါအတွက် �ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ� များ

ြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။ မတ်လ ၂၃ရက်ေန ့�တွင် ြပည်ပမှ ြပနလ်ာသူ ၂ဦးထံမှ ကုိဗစ်ေရာဂါ ေတ��ိှ�ပီးေနာက်

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ ပထမလ�ိင်းစတင်ခ့ဲပါသည်။ ကုိဗစ် ပထမလ�ိင်းတွင် ကူးစက်ပျ�ှံ�ံမ��ှ�နး်မှာ

သိသာစွာ တိးုတက်မလာသည့်အတွက် အစုိးရအေနြဖင့် ေကာင်းစွာထိနး်ချ�ပ်�ိုင်သည်ဟု ဆုိ�ိုင်ပါသည်။ သိ� ေသာ်

ဩဂုတ်လ ဒုတိယအပတ်တွင် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ကုိဗစ်ဒုတိယလ�ိင်း စတင်ခ့ဲပါ�ပီး ဤတစ်�ကိမ် သက်ေရာက်မ�မှာမူ

ပထမအ�ကိမ်ထက် ပုိမုိသက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။

          အစုိးရအေနြဖင့် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ တံ� �ြပနရ်နအ်တွက် “အားလံးုတစ်ေပါင်းတည်း

ေကျာ်လ�ားြခင်း COVID-19 စီးပွားေရးထိခုိက်မ� သက်သာေရးစီမံချက် (Overcoming as One: COVID-19

Economic Relief Plan-CERP) ကုိ ဧ�ပီလ ၂၇ ရက်ေန ့၊ ၂၀၂၀ ခု�ှစ်တွင် ထုတ်ြပနခ့ဲ်�ပီး ေရတိုကာလစီမံ

ချက်အေနြဖင့် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ ကာကွယ်ရန  ် �ကိ�းစားခ့ဲပါသည်။ အစုိးရအေနြဖင့် ကာလ

လတ်အတွက် Myanmar Economic Resillence and Reform Plan ကုိေရးဆဲွလျက်�ိှသည်။ ကုိဗစ်

စတင်ြဖစ်ချနိမှ်စ၍ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခု�ှစ်အထိ COVID-19 ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�သည့် သက်ေရာက်မ�များ ကုစား

�ိုင်ရန  ် �ိုင်ငံေတာ်က ကျပ်ဘီလျ  ံ ၃,၀၀၀ နးီပါးသုံးစဲွခ့ဲ�ပီး အြခားေလ�ာ့ေပါသ့က်သာေပးမ�များကုိပါ ထည့်သွင်း

တွက်ချက်ပါက ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မ��ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�တနဖုိ်းစုစုေပါင်း (GDP) ၏ ေလးရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့ ်ကျခံသုံးစဲွ

ထားသည်။

၂။ ြမန်မာ�ုိင်ငံ တုိင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်

များအေပ� ထိခုိက်မ� �ှင့် သက်ေရာက်မ�များ

၂.၁ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ�ကီး
၂.၁.၁ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ�ကီး�ိှ ဆန်စက်လုပ်ငနး်များ အေပ� ထိခုိက်မ�

          ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ�ကီး၏ အဓိက စီးပွာေရးလုပ်ငနး်မှာ လယ်ယာစုိက်ပျ�ိးေရးြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏

စုိက်ပျ�ိးေရးပိ� ကုနမ်ျားကုိ အဓိက ဝယ်ယူေနသည့် �ိုင်ငံမှာ တ�ုတ်�ိုင်ငံြဖစ်ရာ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် တ�ုတ်

�ိုင်ငံမှ ြမနမ်ာ့စုိက်ပျ�ိးေရးထုတ်ကုနမ်ျားကုိ ဝယ်ယူရန  ် �ုတ်တရက်တံ� ဆုိင်းသွားေသာ အေြခအေနသည်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ�ကီး၏ လယ်ယာက�ကုိ �ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မ��ိှခ့ဲသည်။ အထူးသြဖင့် ြပည်တွင်း

ေရာင်းလိုအား ပုိလ�ေံနချနိတ်ွင် ြပည်ပဝယ်လိုအား ရပ်တန ့�်သွားြခင်းေ�ကာင့် ဆနစ်ပါးက�မှာ ပုိ၍

သက်ေရာက်မ� များခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ အဆုိပါသက်ေရာက်မ�ကုိ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ ဆနစ်က်�ှင့်ပဲွ�ုံများ

တွင် သုေတသန ြပ�လုပ်ခ့ဲသည်။

၁



         ပထမဦးဆုံး ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ ခံစားရသူ

များမှာ အလုပ်သမားများြဖစ်သည်။ ေြဖဆုိသူများထဲတွင်

အလုပ်သမားထက်ဝက်ေကျာ်ကုိသာ ကုိဗစ်ကာလတွင် ထပ်မံ

ဌား�ိုင်သည့် အေြခအေနကုိ ေတ�ရသည်။

          ဒုတိယသက်ေရာက်မ�မှာ ဝယ်လုိအား ေလျာန့ညး် သွား

ြခင်းြဖစ်သည်။ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပတွင်ဝယ်လုိအား ကျဆင်း

မ�ေ�ကာင့်ကုနစ်ည်ပုိလ�မံ�များြဖစ်လာသလုိ၊ ေငွလည်ပတ်မ�မှာ

လညး် ကျပ်တညး်သွားသည်။ အဆုိပါ အကျပ်အတည်း

ေ�ကာင့်စက်�ုံပိတ်သိမ်းမ�များလည်း�ိှသည်။အေြခခံကုနစ်ည်

များြဖစ်သည့်အတွက် ြပည်တွင်း ဝယ်လိုအားမေလျာ့ကျ�ိုင်

ဟု  စစ်တမ်းပါ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ှင်များမှ တွက်ဆ

ေသာ်လည်း ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီး၏ဝယ်လိုအားေလျာ့နည်း

သွားေသာေ�ကာင့် ခန ့မှ်နး်သည်ထက်ပုိ၍ ထိခုိက်ခ့ဲသည်။ ရန်

ကုနမှ်ာ ကပ်ေရာဂါ ကူးစက်မ�တွင် �ိုင်ငံလံးုအတိုင်းအတာအရ

အြပင်းထနဆုံ်းေနရာတွင် �ိှေန�ပီး၊ �ိုင်ငံ့ စုစုေပါင်း

ဝယ်လိုအား၏ ထက်ဝက်ေကျာ်မ��ိှေနြခင်းေ�ကာင့်

ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီး၏ ဝယ်လိုအားကျဆင်းမ�သည် အြခား

တိုင်းေဒသ�ကီးများ၏ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးများကုိပါ ထိခုိက်

ခ့ဲသည်ကုိေတ�ရပါသည်။

            တတိယသက်ေရာက်မ�မှာ ဝယ်လုိအားကျ၍ ေငွမ

လည်ြခင်းေ�ကာင့် ဆနစ်က်လုပ်ငနး်�ှင်များ ေငွကျပ်ေနြခင်း

ကုိ �ကံ�ေတ�ခ့ဲရသည်။ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်

အေရာင်းအဝယ် စီးဆင်းမ� ေလျာ့ကျြခင်း၊ ေငွေ�ကး

လည်ပတ်မ�များ ေ�ှးေကွးြခင်း�ှင့် ကုန�်ကမ်းရ�ိှမ� ေ�ှာင့်ေ�ှး

ြခင်းတိ� ေ�ကာင့် ဆနစ်က်လုပ်ငနး်များသည် ပုံမှန  ် အတိုင်း

လည်ပတ်ရန  ် �ုနး်ကနေ်နရလျက်�ိှသည်။ လုပ်ငနး်�ှင်

အနည်းငယ်ကသာ အစုိးရ၏ ကုိဗစ်ေချးေငွကုိ ရ�ိှခ့ဲသည်ဟု

ဆုိပါသည်။

Box 3 

“COVID-19 ချနိမှ်ာဆုိ အိတ်ထဲက

စုိက်ရတာများတယ်။” 

 (ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ

ဆနစ်က်လပ်ုငနး်�ှင်)

Box 2 

“ခုနက ဆက်�ပီးလည်မပတ်ေတာတဲ့့

လပ်ုငနး်ေတထဲွမှာ ကုိဗစ်ေ�ကာင့် ေဈးကွက်

ကျသွားတာေ�ကာင့်မကုိက်ေတာလိ့� ပိတ်

လိက်ုတာေတလဲွ�ိှတယ်ေပါေ့နာ်။”

(ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ ဆနစ်က်

လပ်ုငနး်�ှင်)

၂

Box 1

“ခုဆုိရင်ဆနစ်က်က တစ်ြခမ်းပဲလည်

ေနရတယ် ေနလ့ည်ညလည်ေပါ၊့ ဒီလိပဲု

အလပ်ုသမားထိနး်ေနရတာေပါ ့

 အေရာင်းအဝယ်ကေတာတ့အားေအး

တယ်။” (ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ

ဆနစ်က်လပ်ုငနး်�ှင်)



          ပဲလုပ်ငနး်သည် ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးတွင် အဓိကလုပ်ကုိင်

ေနေသာ လုပ်ငနး်များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပါ သည်။ ြပည်ပသိ�တင်ပိ�

ေရာင်းချမ�များေ�ကာင့် ပဲလုပ်ငနး်�ှင်များအား ဝင်ေငွများစွာ ရ�ိှ

ေစခ့ဲေသာလုပ်ငနး် ြဖစ်ပါသည်။ သိ� ေသာ် ယခုအခါ ကုိဗစ်ကပ်

ေရာဂါေ�ကာင့် ေရာင်းချရနပဲ်များ�ိှေနေသာ်လည်း ြပည်ပ

ေဈးကွက် များသိ�  ဆက်လက်တင်ပိ� ေရာင်းချ�ိုင်ြခင်းများ မ

လုပ်ေဆာင်�ိုင်ေတာ့ပါ။ ထိ� ေ�ကာင့် ထုိေဒသ�ိှ ပဲလုပ်ငနး် လုပ်ကုိင်

သူများအေပ� ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�များကုိ

သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

       လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရးများ ပိတ်ပင်ထားြခင်းေ�ကာင့် ပဲ

လုပ်ငနး်�ှင်များသည် ြပည်ပေဈးကွက် ပျက် သွားြခင်း�ှင့် �ကံ�

ေနရပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် ကုလားပဲကုိ ရခုိင်ြပည်နယ်ဘက်သိ�

တင်ပိ� ��ကရ�ပီး ထုိမှ တစ်ဆင့် ဘဂ�လားေဒ့�်ှ�ိုင်ငံသိ�တင်ပိ� ��ကြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ အစုိးရမှ ကပ်ေရာဂါအား ထိနး်ချ�ပ်�ိုင်ရန်

ရည်ရွယ်လျက် နယ်စပ်ြဖတ်သနး်ခွင့်များကုိ ယာယီတားြမစ်

ထားသည်ြဖစ်ရာ ြပည်ပမှ ဝင်ေငွစီးဆင်းမ�များ ရပ်တန ့�်သွား

ပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ပဲလုပ်ငနး်�ှင်များအေနြဖင့် ဝင်ေငွေလျာ့နည်း

သွားြခင်းများကုိ ရင်ဆုိင်ေနရပါသည်။

ပုံ  ၁၊   ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပေဈးကွက်များသိ�  ဧရာဝတီတို င်းေဒသ�ကီး၏ထုတ်ကုန်  စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ

၃

၂ .၂  ပဲခူးတုိင်းေဒသ�ကီး
၂ .၂ .၁  ပဲခူးတုိင်းေဒသ�ကီး�ိှ  ပဲလုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�

Box 4

“ကုန�်ကမ်းကအားေကာင်းလာေပမ့ဲ

ဝယ်လိအုားကကျသွားေတာ ့မ

ေကာင်းဘူးေတာြ့ဖစ်သွားတာေပါ”့

(ပဲခူးတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ ပဲပဲွ�ုံလပ်ုငနး်

�ှင်)



          ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ ေဒသအချ�ိတွင် �ကံစုိက်ပျ�ိးြခင်း�ှင့်

သ�ကားထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငနး်များ လုပ်ကုိင် လျက်�ိှေသာလည်း ထုိင်း

�ိုင်ငံဘက်မှ သ�ကားများသည် ြမနမ်ာ့ေဈးကွက်အတွင်း၌ ထုိးေဖာက်

ေနရာယူ ထားရာ ြမနမ်ာ့သ�ကားသည် ြပည်တွင်းေဈးကွက်တွင် ေဈးမ

တည်�ငိမ်မ�များ �ကံ�ရေလ့�ိှပါသည်။ အထူးသြဖင့် �ကံလုပ်ငနး် �ှင်

များသည် ေဈး�ှ�နး်ကျဆင်းမ�များကုိ မ�ကာခဏ�ကံ�ေတ�ရပါသည်။ ကပ်

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ�ေ�ကာင့် ဝယ်လိုအားမှာ မူလထပ် ထပ်မံကျဆင်းသွားြပန်

ပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�များအားသိ�ိုင်

ရန  ် ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ �ကံလုပ်ငနး်�ှင်များအား သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲ

ပါသည်။

  ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် သ�ကား�ှင့် ဆက်စပ်သည့် စားေသာက်ကုန်

လုပ်ငနး်များ လည်ပတ်မ�  တံ� ဆုိင်း သွားြခင်းသည် သ�ကားထုတ်လုပ်

သည့် �ကံလုပ်ငနး်�ှင်များအေပ� အ�ကပ်အတညး် ြဖစ်ေစခ့ဲပါသည်။

ထိ� ေ�ကာင့် သ�ကားစက်�ုံများက ေဈး�ှိမ်၍ �ကံလုပ်ငနး်�ှင်များဆီမှ

ဝယ်ယူ�ကရာ �ကံလုပ်ငနး်�ှင်များအတွက် စုိက်ပျ�ိး ထားေသာ

ကုနက်ျစရိတ်များ�ှင့် တွက်ေချမကုိက်မ�များ �ကံ�ေတ�လာရပါသည်။ ထိ�

အြပင် ကျန�ိှ်ေနေသးေသာ �ကံများအား ဆက်လက်ေရာင်းချရနအ်တွက်

လည်း ဝယ်ယူမည့်စက်�ုံများဘက်မှ ယခုအချနိထိ် တိတိကျကျ ေဈး�ှ�နး်

သတ်မှတ်မ�မ�ိှြခင်းေ�ကာင့် စုိးရိမ်ပူပနပူ်မ� များ�ိှေနရပါသည်။

ပုံ  ၂၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  ပဲ ခူးတို င်းေဒသ�ကီး၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ

၄

၂ .၂ .၂  ပဲခူးတုိင်းေဒသ�ကီး�ိှ  �ကံလုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�

Box 5

“COVID-19 ြဖစ်တဲအ့ခါမှာ

restaurant ေတကွရပ်သွားတယ်

က�နေ်တာ်တိရဲု�ကုန�်ကမ်းကုိလည်း

စက်�ုံကေန ေဈးေလျာဝ့ယ်တယ်

က�နေ်တာ်တိ� စုိက်တဲစ့ရိတ်နဲမ့ကာမိဘူး

ေပါဗ့ျာ” (ပဲခူးတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ

စုိက်ပျ�ိးေရး company ပုိင်�ှင်)



           ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် �ကံလုပ်ငနး်�ိှ အလုပ်သမားအချ�ိ

အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်သွားရပါသည်။ �ိုင်ငံေတာ်၏ အမိန ့အ်တိုင်း လူစု

လူေဝးမြဖစ်ေစရန  ် လုပ်ငနး်�ှင်များမှ အလုပ်သမားေလ�ာ့ချြခင်း

များ ြပ�လုပ်ရပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် အလုပ်သမားများနည်းသွား

ြခင်းေ�ကာင့် လုပ်ငနး်များ တွင်ကျယ်စွာ မလည်ပတ်�ိုင်ြခင်း�ှင့်

ရင်ဆုိင် ေနရပါသည်။ ထိ�အြပင် ၎င်းသီး�ှံအမျ�ိးအစားသည် တစ်

�ှစ်ပတ်လံးု လုပ်ကုိင်၍ရေသာ သီး�ှံမျ�ိး မဟုတ်သည့် အတွက်

စုိက်ပျ�ိးရိတ်သိမ်းရမည့် အချနိအ်ခါ�ှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ရပါသည်။

ထိ� ေ�ကာင့် လုပ်ငနး်�ှင်များအေနြဖင့် အလုပ်သမားအလုံအေလာက်

မ�ိှသည့် အ�ကပ်အတညး်များ�ှင့် �ကံ�ေတ�ေနရပါသည်။

Box 6

“အလပ်ုသမားေတကွနားတာေတ�ိှွ

ေတာ ့အခက်အခဲ�ိှတယ်။  ရာသီ

ချနိေ်ပ� မူတည်ရတဲအ့လပ်ုြဖစ်

ေတာ ့ေရာဂါေတေွ�ကာင့်

အလပ်ုသမားအခက်အခဲ ေတ�ိှွလာ

တယ်” (ပဲခူးတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ

စုိက်ပျ�ိးေရး company ပုိင်�ှင်)

၅

၂ .၃  မေကွးတုိင်းေဒသ�ကီး

ပုံ  ၃၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  မေကွးတို င်းေဒသ�ကီး၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ



၆

Box 7

“လမ်းေတပိွတ်ဆိ�ထားတာေတ�ိှွေတာ ့မ

ထွက်ရရင်ေဈး�ှ�နး်ကကျမှာပဲေလ”

(မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ ေြမပဲစုိက်ပျ�ိး

ေရာင်းချသူ)

          မေကွးတိုင်းေဒသ�ကီးသည်  ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏  ဆီအိးု�ကီးဟု

ပင် ေြပာစမှတ်ြပ�ထားရေသာ ေဒသတစ်ခု ြဖစ်ရ ေလာက်ေအာင်

ပင် �ှမ်း၊ ေြမပဲက့ဲသိ� ေသာ သီး�ှံများြဖစ်ထွနး်ရာ  အရပ်ြဖစ်

ပါသည်။ ပဲ�ှင့်ဆီထွက် သီး�ှံများသည် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ

ေဈးကွက်�ှစ်ခုစလံးု၌ တွင်ကျယ်လျက်�ိှ�ပီး ၎င်းသီး�ှံများကုိ

အဓိကအားြဖင့် တ�ုတ်၊ ဂျပန�ှ်င့် အိန �ယိတိ�အား တင်ပိ�လျက်�ိှခ့ဲ

ပါသည်။ သိ� ေသာ် ယခုအခါ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြပည်ပ

ေဈးကွက်များ ကျဆင်း လျက်�ိှရာ ဤလုပ်ငနး်လုပ်ကုိင်သူများ

ရင်ဆုိင်လာရေသာ အခက်အခဲများကုိ သိ�ိှ�ိုင်ရန  ်သုေတသနတစ်

ခု ြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။

          ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြပည်ပေဈးကွက်များ �ုတ်တရပ်

ရပ်တန ့�်သွားရ�ပီး ပဲ�ှင့်ဆီထွက်သီး�ံှလုပ်ငနး် �ှင်များသည် သီး�ံှ

ေဈး�ှ�နး်ကျဆင်းမ�ဒဏ်ကုိ ခံေနရပါသည်။ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်

ြပည်ပတင်ပိ� ရသည့် လမ်းေ�ကာင်း များအား ြဖတ်သနး်ခွင့်များ

ပိတ်ထားသြဖင့် ြပည်ပေဈးကွက်သိ�  တင်ပိ� ေရာင်းချ�ိုင်ြခင်းမ�ိှ

ေတာ့ပါ။ ဝယ်လိုအား ေလျာ့နည်းသွားြခင်းေ�ကာင့် ေဈး�ှ�နး်များ

လည်း သိသိသာသာကျဆင်းသွားရပါသည်။ ကုိဗစ်ြဖစ်ပွား

ေသာအခါ ေဈး�ှ�နး်များသည် ေပါက်ေဈးထက် ကျပ်တစ်ေသာင်း

ေကျာ် �ှစ်ေသာင်းနးီပါးခန ့ ်ကျဆင်းသွားခ့ဲပါသည်။ သီး�ှံ ဝယ်ယူ

သူများသည်လည်း ေဈး�ှ�နး်ေ�ကာင့် တွန ့ဆု်တ်ေန�ကသက့ဲသိ�

ေရာင်းချသူများသည်လည်း ေဈး�ှ�နး် ကွာဟမ� များေ�ကာင့်

ဆက်လက်မေရာင်းချ�ိုင်ေတာ့သည်အထိ ေရာက်�ိှခ့ဲပါသည်။

  ေဈး�ှ�နး်များကျသွားြခင်းေ�ကာင့် ေတာင်သူများသည်

ြပည်တွင်းကုနသ်ည်များ၏ အြမတ်�ကီးစားမ�ကုိခံေနရပါသည်။  

ေတာင်သူများအေနြဖင့် မူလကတည်းက ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်း ခံလာ

ရသြဖင့် အ�ကပ်အတည်းများ �ကံ�ေတ�ေနရသည့်အချနိတ်ွင်

ယခုက့ဲသိ�  မေမ�ာ်လင့်သည့် ကမ�ာ့ကပ်ဆုိးတစ်ခုကုိပါ ခါးစည်း

ခံရလာချနိတ်ွင် မူလကထက်ပင် ပုိမုိ�ကပ်တည်းလာသည်ကုိ ေတ�

�ိှရပါသည်။

၂ .၃ .၁  မေကွးတုိင်းေဒသ�ကီး�ိှ  ပဲ�ှင့်  ဆီထွက်သီး�ံှလုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�

Box 8

“ြပည်တင်ွးအဝယ်ကေတာ�ိှ့တယ်

ေခါင်းပုံြဖတ်တာခံရတာပါ”

(မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ ြမနမ်ာ�ှမ်း

စုိက်ေတာင်သူများအသင်းမှ တာဝန�ိှ်

သူတစ်ဦး)



          မေကွးတိုင်းေဒသ�ကီး�ိှ �ကက်သွနလ်ုပ်ငနး်သည် တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကုိင်ေနေသာ လုပ်ငနး်များထဲမှ တစ်ခု

ြဖစ်ပါသည်။ သီး�ှံများထဲတွင် ရာသီဥတုအေပ�မီှခုိမ�နည်းပါး�ပီး ေရလံုလံုေလာက်ေလာက် �ိှ�ုံမ�ြဖင့် စုိက် ပျ�ိး�ိုင်

ေသာ သီး�ှံတစ်မျ�ိးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ေဈး�ှ�နး်တည်�ငိမ်ြခင်းမ�ိှဘဲ ေဈး�ှ�နး်အတက်အကျ အေြပာင်းအလဲ

များကုိ မ�ကာခဏ�ကံ�ေတ�ေနရေသာသီး�ှံလည်းြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ပေဈးကွက်အြဖစ် တ�ုတ်၊ထုိင်း�ှင့် ဘဂ�လား

ေဒ့�်ှတိ� မှဝယ်ယူလျက်�ိှပါသည်။ ယခုအခါ ြပည်ပေဈးကွက်များ ပျက်သွားရပါသည့် �ကက်သွနလ်ုပ်ငနး်အေပ�

ကပ်ေရာဂါ၏သက်ေရာက်မ�ကုိ ေလ့လာ�ိုင်ရန  ်သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။    

    ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြပည်တွင်းြပည်ပသိ�  တင်ပိ� ေရာင်းချရာတွင်

အခက်အခဲများ�ိှလာသြဖင့် ေတာင်သူများ�ှင့် ကုနသ်ည်များ

ထိခုိက်နစ်နာခ့ဲရပါသည်။ ြပည်ပေဈးကွက် ရပ်တန ့�်သွားေသာအခါ

အေရာင်းအဝယ်များ ပါးသွား�ကပါသည်။ ြပည်တွင်း၌ ေဈးကွက်

ရပ်တန ့မ်သွားေသာ်လည်း ေနရာေဒသအချ�ိအား

လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး ပိတ်ပင် ထားမ� အချ�ိေ�ကာင့် ဆက်လက်မ

တင်ပိ� �ိုင်�ကေတာ့ပါ။ ထိ�အြပင် ြပည်တွင်း၌ အလ�ပဲွက့ဲသိ� ေသာ

ပဲွလမ်းသဘင် များအား ကျင်းပခွင့်ကုိ ယာယီပိတ်ပင်ထားရ

ေသာေ�ကာင့် �ကက်သွနအ်ေရာင်းအဝယ်များ ပုိမုိနည်းပါးသွား ရ

ပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ေဈးကွက်အတွင်း၌ ကုနစ်ည်ပုိလ�မံ�များ

ြဖစ်လာ�ပီး ေဈး�ှ�နး်များ ကျဆင်းသွားခ့ဲပါသည်။ ေဈး�ှ�နး်

များသည် မူလ�ိှသင့်သည့် ေဈးထက် ထက်ဝက်ခန ့ ် ကျဆင်းခ့ဲ

ပါသည်။

၇

၂ .၃ .၂  မေကွးတုိင်းေဒသ�ကီး  �ကက်သွန်လုပ်ငနး်များအေပ�ထိခုိက်မ�

Box 9

“�ိင်ုငံြခားက သိပ်မသွင်းေတာ ့ေဈးကျ

လာတယ်ထင်တယ် ဒီအချနိဆုိ် ၇၀၀

ကျပ် ၈၀၀ ကျပ်ေလာက်ေတာေ့ရာင်းရမ့ဲ

ဟာကုိ အခု ၄၀၀ ကျပ်ပဲဆုိေတာ့

တစ်ဝက်ေလာက်ကျေနတာေပါ ့

ြပည်တင်ွးအဝယ်လဲကျတယ်” 

(မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ �ကက်သွနပဲွ်�ုံ

လပ်ုငနး်�ှင်)

၂ .၄  ချင်းြပည်နယ်

ပုံ  ၄၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  ချ င်း ြပည်နယ်၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ



        ချင်းြပည်နယ်တွင်  ဝဥစုိက်ပျ�ိးေရးလုပ်ငနး်မှ ာ အဓိက

လုပ်ငနး်တစ်ခုအြဖစ်ပင် ယခုေနာက်ပုိင်းတွင် တွင်ကျယ်လာခ့ဲ

သည်။ ထိ�အြပင် ချင်းြပည်နယ်မှ ဝဥများကုိ အဓိကဝယ်ယူေနေသာ

�ိုင်ငံမှာ တ�ုတ်�ိုင်ငံ ြဖစ်သည့်အတွက် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်

တ�ုတ်�ိုင်ငံမှ ြမနမ်ာ့စုိက်ပျ�ိးေရးထုတ်ကုနမ်ျားကုိ ဝယ်ယူရန်

�ုတ်တရက် ရပ်ဆုိင်းသွားေသာ အေြခအေနတွင် အဆုိပါလုပ်ငနး်

များ�ိှ တိုင်းရင်းသားလုပ်သားများ�ှင့် ချင်းြပည်နယ်၏

စုိက်ပျ�ိးေရးက�ကုိ �ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မ��ိှခ့ဲသည်။ အဆုိပါ

သက်ေရာက်မ�ကုိ ချင်းြပည်နယ်�ိှ ဝဥကုနသ်ည် လုပ်ငနး်�ှင်များကုိ

သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲသည်။

      ပထမဦးဆုံး သက်ေရာက်မ�မှာ ဝဥကုနသ်ည်များထံတွင်

ကုနစ်ည်ပုိလ�မံ� �ှင့် ပျက်စီးဆုံ���ံးမ�များ ြဖစ်သည်။ ကုိဗစ်ကပ်

ေရာဂါေ�ကာင့် နယ်စပ်ြဖတ်သနး်ခွင့်ကုိ ကန ့သ်တ်ချက်များ ြပ�လုပ်

ထားသြဖင့် တ�ုတ်�ိုင်ငံသိ�  ေရာင်း�ိုင်စွမ်းအားကျဆင်းသွားခ့ဲ

သည်။ ထုိအကျ�ိးဆက်ေ�ကာင့် ြပည်တွင်း ဝဥကုနသ်ည်များထံတွင်

ကုနစ်ည်စီးဆင်းမ� မ�ိှဘဲ၊သီး�ှံများသည် �ကာ�ှည်ခံသည့် ကုနစ်ည်

မဟုတ်သည့်အတွက် ယခုက့ဲသိ�  ကုနစ်ည်ေရာင်းဝယ်မ�များ ရပ်တန ့်

သွားသည့်အခါ လုပ်အား၊ ေငွအားစသည့် အရင်းအြမစ်များဆုံး���ံးမ�

များကုိ �ကံ�ေတ�ခ့ဲရပါသည်။

          ဒုတိယအေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ ခံစားရ

သူများမှာ အလုပ်သမားများ ြဖစ်သည်။ စုိက်ပျ�ိးေရးြခံပုိင်�ှင်

များသည် ဝယ်လိုအားကျဆင်းမ�ဒဏ်ေ�ကာင့် ဝင်ေငွစီးဆင်းမ�နည်း

လာသြဖင့် အလုပ်သမားများကုိ ေလျာ့ချခ့ဲရသည်။

              တတိယ သက်ေရာက်မ�မှာ ဝယ်လုိအား ကျဆင်းြခင်းေ�ကာ

င့်ဝဥေစျး�ှ�နး်များ အဆမတန  ် ကျဆင်းမ�ြဖစ်ေပ�လာ�ပီး ဝဥ

ကုနသ်ည်ပဲွစားများတွင် ဆုံး���ံးမ�များြဖစ်ေပ�လာသည်။ ေနာက်ပုိင်း

တွင် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် တ�ုတ်�ိုင်ငံမှ စက်�ုံများ မလည်ပတ်ေတာ့

ပါက ဝဥ ဝယ်လိုအားလံးုဝမ�ိှေတာ့သြဖင့် ဝဥ စုိက်ပျ�ိးေရးလုပ်

သူများပါ အကျပ်အတည်းကုိ ရင်ဆုိင်လာရ�ိုင်သည်။

Box 10

“လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရးတိ� ၊ တစ်ချ�ိ

တေလဆုိ အဝင်မခံတာ လမ်းပိတ်

တာေတ�ိှွတယ်။ �ိှ�ပီးသားပစ�ည်း

ေတလွည်း ေရာင်းမထွက်လိ�  ပျက်စီး

သွားတာလည်း �ိှတယ်။…” (ဝဥ

ကုနသ်ည်လပ်ုငနး်�ှင်)

၂ .၄ .၁  ချင်းြပည်နယ်  ဝဥကုန်သည်လုပ်ငနး်များအေပ�  ထိခုိက်မ�

၈

Box 11

“ဝင်ေငနွည်းသွားေတာ ့လပ်ုသား

ေတ ွဘာေတ ွေကာင်းေကာင်းမငှါး

�ိင်ုေတာဘူ့း။” (ဝဥ စုိက်ပျ�ိးေရး

ြခံလပ်ုငနး်�ှင်)

Box 12

“ ကုိဗစ်လဲြဖစ်ေရာ ြဖစ်ေရာ ေဈးက

ြပနက်ျသွားတယ် ြပနက်ျသွားတာမှာ

ေနာက်ဆုံးမှာ ၁၅၀၀ ေလာက်အထိ

ြဖစ်သွားတယ် ဒါကေတာ ့ထူးြခား

ြဖစ်စ�်လိ�ေြပာရမှာေပါေ့နာ်” (ဝဥ

ကုနသ်ည်လပ်ုငနး်�ှင်)



၉

၂ .၄ .၂  ချင်းြပည်နယ်�ိှ  ဟုိတယ်လုပ်ငနး်များအေပ�  ထိခုိက်မ�

         ချင်းြပည်နယ်သည် ယခင်က သွားလာေရးခက်ခဲသည့် ေဒသြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုအခါ လမ်းပနး်ဆက်

သွယ်ေရး တိးုတက်လာသြဖင့် ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငနး်မှာ ဖ�ံ ��ဖိ�းလာခ့ဲသည်။ ချင်းြပည်နယ်သိ�  လာေရာက်

လည်ပတ်သူများမှာ ြပည်တွင်းမှ ခရီးသွားလာသူများ၊ ေတာင်တက်အဖ�ဲများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖ�ဲအစည်း

များ၊ �ိုင်ငံတကာေကျာင်းများမှ ဆရာ�ှင့်ေကျာင်းသားများအြပင် ြပည်ပ�ိုင်ငံများမှလည်း ခရီးသွားလှည့်လည်

သူများစသြဖင့် �ှစ်စ�် တိးုတက်လာခ့ဲသည်။ ယခုအခါ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် အစုိးရမှ အသွားအလာများ  က

န ့သ်တ်ထားသြဖင့် ချင်းြပည်နယ်၏ ဟိုတယ်�ှင့်ခရီးသွားလာေရးက�အေပ� �ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မ��ိှခ့ဲ

သည်။ အဆုိပါ သက်ေရာက်မ�ကုိ သိ�ိှ�ိုင်ရန  ်သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲသည်။

      ပထမဦးဆုံး သက်ေရာက်မ�မှာ ကုိဗစ်ေရာဂါေ�ကာင့် ခရီးသွားလာမ�များ ကျ

ဆင်းလာသြဖင့် ဟုိတယ်လုပ်ငနး်များ၏ ဝင်ေငွများ ေလျာန့ညး်လာခ့ဲသည်။ ကုိ

ဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ခရီးအသွားအလာများ ကနသ်တ်ထားသြဖင့် ြပည်တွင်း

ေရာ ြပည်ပမှပါ ခရီးသွားလာမ�များ ကျဆင်းခ့ဲသည်။ ထုိအကျ�ိးဆက်ေ�ကာင့်

ဟိုတယ်�ကီးများမှာ ေငွေ�ကးကျပ်တည်းလာသြဖင့် ပုံမှနအ်တိုင်း လည်ပတ်�ိုင်

ရန  ် ခဲယ�်းလာခ့ဲသည်။ထိ� �ြပင် အင်တာဗျ�းေမးြမနး်မ�မှ ရ�ိှသည့်

အချက်အလက်များအရ လက်ငင်းအကျ�ိးသက်ေရာက်သည့် ထိခုိက်မ�မှာ

ခရီးသွားရာသီအတွက် �ကိ�တင်ြပင်ဆင်ထားသည့် စရိတ်များြဖစ်သည်။

         ကပ်ေရာဂါ၏ ဒုတိယသက်ေရာက်မ�ေ�ကာင့် ဟုိတယ်ဝနထ်မ်းများ အေပ�

အခက်အခဲများ �ကံ�ေတ�ခ့ဲရသည်။ ဝင်ေငွေလျာ့နည်းလာြခင်း�ှင့် ခရီးသွားဧည့်

သည် နည်းလာြခင်းတိ� ေ�ကာင့် ဟိုတယ်လုပ်ငနး်များတွင် ဝနထ်မ်းေလျာ့ချြခင်း�ှ

င့် လစာေလျာ့ချြခင်းများ ြပ�လုပ်ခ့ဲရသည်။ ဝင်ေငွကျဆင်းမ�ေ�ကာင့် ဟိုတယ်

လုပ်ငနး်�ှင်များ သာမက အလုပ်သမားဝနထ်မ်းများ၏ စားဝတ်ေနေရးကုိပါ

ထိခုိက်လာသည်။

        လတ်တေလာ ကုိဗစ်ေရာဂါအတွင်းတွင် ထိခုိက်ဆုံး���ံးမ�အေနြဖင့် ဟုိတယ်

လုပ်ငနး်များတွင် မေသချာမေရရာေသာအနာဂတ်ကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်။

ဟိုတယ်လုပ်ငနး်�ှင်�ကီးများအေနြဖင့် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်  အသွားအလာ

များ ကန ့သ်တ်ထားသြဖင့်၊ ဟိုတယ်လုပ်ငနး်များ ရပ်နားထားရြခင်း၊ ကုိဗစ်

ေရာဂါပျ�ံပွါးမ�သည် မည်သည့်အချနိက်ာလအထိ ဆက်လက်ြဖစ်မည်ကုိ မခန ့်

မှနး်�ိုင်ြခင်း၊ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါအား ထိနး်ချ�ပ်�ိုင်ေသာ ကာကွယ်ေဆးအား အ

သုံးြပ��ိုင်သည့် အေြခအေန �ှင့် အသွားအလာ ကန ့သ်တ်မ�များ မ�ိှေတာ့သည့်

အချနိအ်ထိ ဟိုတယ်လုပ်ငနး်များမှာ မည်သိ� ရပ်တည်မည် စသြဖင့် ဟိုတယ်

လုပ်ငနး်များသည် မေသချာေသာ အနာဂတ်အတွက် မည်သိ� မည်ပုံ ေြဖ�ှင်းရ

မည်ကုိ လမ်းေပျာက်ေနသည်။

Box 14

“ထိခုိက်မ�ဆုိတာကုိယ်ကကုိယ့်ေဒသခံ

ေလးေတအွေပ�မှာ အလပ်ုအကုိင်

�ှားပါးတာနဲပ့က်သက်�ပီးသက်ေရာက်

မ��ိှတယ်။  လက်�ိှလပ်ုေနတဲ ့ဝနထ်မ်း

ေတဆုိွလည်း လခကုိ အြပည့်မရ

ဘူး။” (ချင်းြပည်နယ် ဟိတုယ်

လပ်ုငနး်�ှင်)

Box 13

“ထိခုိက်မ� နပံါတ် ၁ ကေတာ ့income

နည်းတယ်။” (ချင်းြပည်နယ် ဟိတုယ်

လပ်ုငနး်�ှင်)



     ကရင်ြပည်နယ်သည်  ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် ရာဘာစုိက်ပျ�ိးမ��ှင့်

ထုတ်လုပ်မ� အများဆုံး ြပည်နယ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်သည်။

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအ�ှ�ံမှ ထွက်ေသာ ရာဘာ၏ ၈ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့ကုိ်သာ

ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မ�အတွက် အသုံးြပ��ပီး အများစုကုိ တ�ုတ်

ြပည်သိ�  တင်ပိ�လျက်�ိှသည်။ အချ�ိေသာ အရည်အေသွး

ေကာင်းမွနေ်သာ၊ သတ်မှတ်စံ�ှ�နး် ြပည့်မီေသာ ရာဘာများကုိသာ

ဂျပန�်ိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသည်။ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွါးချနိတ်ွင်

ြပည်ပမှ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ရာဘာကုိ ဝယ်လိုအားကျဆင်းသွားသည်။

ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွင်း ရာဘာလုပ်ငနး်များအေပ�

သက်ေရာက်မ�ကုိ ကရင်ြပည်နယ်�ိှ ရာဘာလုပ်ငနး်�ှင် အချ�ိကုိ

သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲသည်။

        ပထမသက်ေရာက်မ�မှာ ကပ်ေရာဂါပုိးေတ��ှ�နး်အေြခအေန

ေ�ကာင့် ရာဘာကုနစ်ည်များေရာင်းမထွက်ဘဲ ကုနစ်ည်ပုိလ�မံ�များ

ကုိ �ကံ�ေတ�ေနရသည်။ ြပည်ပမှ ရာဘာစက်�ုံအချ�ိ ပိတ်လိုက်

ရသြဖင့် ဝယ်လိုအား မ�ိှေတာ့ေသာေ�ကာင့် ရာဘာအေရာင်းအဝယ်

�ှင့် ကုနသွ်ယ်ေရးမှာ ေလျာ့နည်းသွားခ့ဲသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ရာဘာြခံ

ပုိင်�ှင်များ�ှင့် ရာဘာကုနသ်ည် ပဲွစားများထံတွင် ကုနစ်ည်များ

ေရာင်းမထွက်ဘဲ ပုိလ�ေံနသည်။

          ဒုတိယ သက်ေရာက်မ�မှာ ြမနမ်ာ�ုိင်ငံမှ ရာဘာေရာင်းလုိအား

များ�ပီး ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရာဘာ၏ဝယ်လုိအား ေလျာန့ညး်သြဖ

င့် ရာဘာေစျး�ှ�နး် ထုိးကျလာခ့ဲသည်။ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်

အသွားအလာ ကန ့သ်တ်မ�များ ြပ�လုပ်ထားရသြဖင့် ရာဘာစက်�ုံ

များ ပိတ်ြခင်း၊ နယ်စပ်ြဖတ်သနး်ခွင့်ကုိ ကန ့သ်တ်ြခင်းများ ြပ�လုပ်

ထားရသည်။ ထုိအေြခအေန အခက်အခဲများေ�ကာင့် ရာဘာ

ဝယ်လိုအား မ�ိှေတာ့သည့်အြပင် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံမှာလည်း ပုိလ�ေံန

ေသာ ကုနစ်ည်များ�ှင့်အတူ ရာဘာေရာင်းလိုအား ြမင့်ေနသြဖင့်

ေရာင်းလိုအား�ှင့် ဝယ်လိုအား�ကား ကွာြခားမ�ြဖစ်�ပီး ရာဘာေစျး

�ှ�နး်များ အဆမတန  ်ထုိးကျသွားသည်။

Box 15

“ကုိဗစ်ကာလ ေ�ကာင့် အေရာင်း

အ၀ယ်ေတ ွေအးတယ်။ စက်�ုံ အလပ်ု

မလပ်ုဘူး။ ပစ�ည်းေတ ွလက်ထဲမှာ ပုံ

ေနတယ်။” (ကရင်ြပည်နယ်�ိှ ရာဘာ

လပ်ုငနး်�ှင်)

၂ .၅ .၁  ကရင်ြပည်နယ်
၂ .၅ .၁  ကရင်ြပည်နယ်  ရာဘာလုပ်ငနး်များအေပ�သက်ေရာက်မ�

Box 16

“အေရာင်းနဲ ့ ၀ယ်လိအုား နမ့်ိသွား

တာနဲ ့ ေဈးကထုိး ဆင်းသွား�ပီ။”

(ကရင်ြပည်နယ် ရာဘာလပ်ုငနး်

�ှင်)

၁၀



          မန�ေလးတိုင်းေဒသ�ကီးတွင် ယခုေနာက်ပုိင်း�ိုင်ငံြခားသားများ လည်ေရာက်မ�ြမင့်မားလာသည်�ှင့်အမ�

ခရီးသွားလုပ်ငနး်မျာအြခားေသာ ခရီးသွားများအေပ� အားထားေနရေသာလုပ်ငနး်များ ကျယ်ြပန ့လ်ာသည်ကုိေတ�

ရသည်။ထိ�အြပင်ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ဒုတိယစီးပွါးေရး�မိ�ေတာ်ြဖစ်သည့်အေလျာက်လက်မ�ပညာလုပ်ငနး်များ၊ပုိးထည်

လုပ်ငနး်များစသည့် အြခားေသာစီးပွါးေရးလုပ်ငနး် များကတိးုတက်ဖ�ံ ဖုိးလျက်�ိှသည်။ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်

ြပည်တွင်းြပည်ပ ပိ� ေဆာင် ဆက်သွယ်ေရးများရပ်ဆုိင်းလိုက်သြဖင့် ခရီးသွားလုပ်ငနး်�ှင်များ �ှင့် လက်မ�လုပ်ငနး်

�ှင်များအေပ�များစွာသက်ေရာက်ခ့ဲသည်။ အဆုိပါသက်ေရာက်မ�ကုိ မန�ေလးတိုင်း�ိှ ခရီးသွားလုပ်ငနး်များ၊

လက်မ�လုပ်ငနး်များကုိ ေမးြမနး်ကာသုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲ�ကသည်။

Box 17

"ဒီ COVID ေ�ကာင့် Arrival Visa ေတကုိွ

သုံးလပိတ်လိက်ုတယ် �ပီးေတာ ့က�နေ်တာ်

တိ�လပ်ုငနး်က Foreigner ေတကုိွ

အားထားရတဲ ့ေစျးကွက်ြဖစ်ေတာ့

ေရာင်းချမ�ေတာက့ျတာေပါ။့"

(မန�ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး လက်မ�ပညာ�ှင်)

ပုံ  ၅၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  ကရင် ြပည်နယ်၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ

၂ .၆  မန�ေလးတုိင်းေဒသ�ကီး
၂ .၆ .၁  မန�ေလးတုိင်းေဒသ�ကီး�ိှ  ခရီးသွားများအေပ�မီှခုိအားထားရေသာလုပ်ငနး်များ

၁၁

             ပထမဦးဆုံး သက်ေရာက်မ�မှာ မန�ေလးတုိင်းသိ�  ခရီးသွား

ြခင်းများ မ�ိှေတာြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်

နယ်စပ်ြဖတ်သနး်မ�များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပသွားလာေရးများ

ရပ်ဆုိင်းထားသြဖင့် ေဖာက်သည်များေလျာ့နည်းလာရသည်။ထုိ

အကျ�ိးဆက် ေ�ကာင့် ခရီးသွားလုပ်ငနး်များ လက်မ�လုပ်ငနး်စသည်

တိ�သည်ေရာင်းအားများကျဆင်းရသည်။ထိ� ေ�ကာင့်ခရီးသွားများကုိ

အားကုိးအားထားြပ�ရေသာလုပ်ငနး်အများစုသည် စီးပွါးေရး�ကပ်

တည်းမ�များြဖစ်လာ ရသည်။



Box 19

"COVID ကာလြဖစ်တယ် ဒါကခရီးသွား

လပ်ုငနး်ေတ ွလံးုဝရပ်ဆုိင်းသွားတယ် တစ်

ကမ�ာလံးုြဖစ်တဲ ့ကိစ�ြဖစ်တဲအ့တက်ွ က�နေ်တာ်

တိ�လည်း ဘာေရာင်းအားမှမ�ိှဘူး အဲက့ေန

Local Market ကုိသွားမယ်ဆုိ�ပီး Local

�ကိ�က်ပစ�ည်းေလးေတ ွစတင်ထုတ်လပ်ုပါ

တယ်။ COVID ကာလမှာေတာ ့online ေပ�မှာ

ေရာင်းေန�ကတယ်ေပါ။့" (မန�ေလးတိင်ုးေဒသ

�ကီးယွနး်ထည်လပ်ုငနး်လပ်ုငနး်�ှင်)

     ထုိက့ဲသိ�  စီးပွါးေရးအခက်အခဲများ �ကံ�ေနရ

ေသာ်လည်း လုပ်ငနး်�ှင်များသည်  အြခားေသာနည်း

လမ်းများြဖင့်ြပည်တွင်းဝယ်လိုအားတတ်လာေစရန်

လက်ေတ�ကျေသာေြဖ�ှင်းနည်းများြဖင့်

လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင်�ကိ�းစားေနသည်ကုိလဲေတ�

ရသည်။ ကုိဗစ်ကာလာအတွင်း အွနလိ်ုင်းကုနစ်ည်

ေရာင်းဝယ်မ�သည်လည်း အေရး�ကီးေပသည်။

            ဒုတိယအေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�

ကုိခံစားရသူများမှာ အလုပ်သမားများြဖစ်�ကသည်။ စီး

ပွါးေရးအကျပ်အတည်း များ�ကံ�လာရသည်�ှင့်အမ�

စက်�ုံ၊အလုပ်�ုံများတွင် အလုပ်သမားများေလ�ာ့ချြခင်း၊

လစာများေလ�ာ့ ချြခင်းတိ�  ေ�ကာင့် အလုပ်သများတိ�၏

စားဝတ်ေနေရး အေြခအေန များ�ကပ်တည်းလာရသည်။

သိ� ေသာ် အလုပ်�ှင်များဘက်ကလည်း တတ်�ိုင်

သေလာက်ကူညီေထာက်ပ့ံေပးသည်ကုိ ေတ�ရသည်။

Box 20

"စက်�ုံက အဓိကထုတ်တာကလည်း

မဂ�လာေဆာင်ပဲွတက်ပုဆုိးေတေွပါ ့covid

မှာ မဂ�လာေဆာင်လည်းမလပ်ုရဘူးဆုိေတာ့

အဲတ့ာေလ�ာထ့ားရတာေပါ။့ဆုိင်ဆုိေတာ့

design စုံေအာင်ေတာထ့ားရတာေပါ"့

(မန�ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး ရက်ကနး်လပ်ုငနး်

�ှင်)

Box 21

"COVID ေ�ကာင့်တစ်�မိ�လံးုလိလိုကုျပ်တည်း�က

တယ် ရက်ကနး်စင်ေတ ွလည်းတနး်မေပး�ိင်ု�ကေတာ့

ဘူးဝနထ်မ်းေတလွည်းမေပး�ိင်ုေတာဘူ့း။ COVID

ရက်က အလပ်ုသမားေတကုိွ ေထာက်ပ့ံရတာေပါ ့

ကုိယ်တတ်�ိင်ုတာေတဝွယ်ေပးရတာ ကုိယ်အဆင်မ

ေြပလည်း..." (မန�ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး ရက်ကနး်

လပ်ုငနး်�ှင်)

၁၂

Box 18

"COVID ကာလကျ tourists ေတွ

လည်းမလာ ဗမာေတလွည်းမလာ

ေတာမ့ေရာင်းရေတာဘူ့းေပါမ့ေရာင်း

ရတာ ၅လ �ိှသွား�ပီ" (မန�ေလးတိင်ုး

ေဒသ�ကီး ယွနး်ထည်လပ်ုငနး်

လပ်ုငနး်�ှင်)



   ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် ရာဘာစုိက်ပျ�ိးမ� အများဆုံး ေဒသမှာ မွနြ်ပည်နယ် ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ှင့် အဓိက

ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ေသာ�ိုင်ငံြဖစ်သည့် တ�ုတ်�ိုင်ငံသိ�  မွနြ်ပည်နယ်မှ ရာဘာများကုိ တင်ပိ�လျက်�ိှ

သည်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံမှ ရာဘာများသည် သက်တမ်း�ှည်�ကာလာြခင်း၊ နည်းပညာ အကူအညီအားနည်းြခင်း တိ�

ေ�ကာင့် လက်�ိှရာဘာ အရည်အေသွးြဖင့် အြခားေသာ �ိုင်ငံများသိ�  တင်ပိ� ထုိးေဖာက်ရနမှ်ာ အခက်အခဲ �ိှေနသြဖ

င့် တ�ုတ်�ိုင်ငံသိ�သာ တင်ပိ� ေနရသည်။ ရာဘာသည် လူမ�အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းများ ြပ�လုပ်ရာတွင် မ�ိှမြဖစ်

လိုအပ်ေသာ ပစ�ည်းြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ် ရာဘာ၏တနဖုိ်းသည် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် သာမက ကမ�ာ့ေစျးကွက်တွင်

ပါ ကျဆင်းေနသည်။ ထိ�အြပင် ယခု ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ အေြခအေနေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ရာဘာလုပ်ငနး်တွင်

�ကီးမားေသာသက်ေရာက်မ�များ �ိှေနသည်။ ထုိသိ�  ကုိဗစ်ကာလအတွင်း သက်ေရာက်မ�များကုိ မွနြ်ပည်နယ်�ိှ

ရာဘာလုပ်ငနး်�ှင်အချ�ိအား သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။

ပုံ  ၆၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  မန�ေလးတို င်းေဒသ�ကီး၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ

၂ .၇  မွန်ြပည်နယ်
၂ .၇ .၁  မွန်ြပည်နယ်  ရာဘာလုပ်ငနး်များအေပ�  သက်ေရာက်မ�

၁၃

      ပထမဦးဆုံး ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါအတွင်း သက်ေရာက်မ�မှာ

တ�ုတ်�ှင့် ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကား လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး ကန ့သ်တ်

ချက်များေ�ကာင့် တ�ုတ်�ုိင်ငံမှ ဝယ်လုိအား ေလျာန့ညး်လာ�ပီး ရာ

ဘာေစျး�ှ�နး် ကျဆင်းလာခ့ဲသည်။ ယခု ကုိဗစ်ကာလအချနိတ်ွင်

ရာဘာ၏ေရာင်းလိုအားမှာ ြမင့်တက်ေနေသာ်လည်း

လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး အခက်အခဲ �ှင့် ရာဘာစက်�ုံအချ�ိ

လည်ပတ်မ� နားထားြခင်းများေ�ကာင့် ဝယ်လိုအား မ�ိှေတာ့သြဖင့်

ရာဘာေစျး�ှ�နး်မှာ ကျဆင်းလာရသည်။

Box 22

“အခုကားေတဘွာေတ ွအဝင်အထွက်

မ�ိှဘူးဆုိေတာ ့တချ�ိဝယ်ကုိ မဝယ်

ေတာဘူ့း တချ�ိကဝယ်ေတာလ့ည်း

ေဈး�ှမ်ိ�ပီးေတာဝ့ယ်တယ်။”

(မွနြ်ပည်နယ် ရာဘာလပ်ုငန�ှ်င်)



              ဒုတိယ သက်ေရာက်မ�မှာ အချ�ိေသာ ရာဘာြခံပုိင်�ှင်များ

အေနြဖင့် ကုိဗစ်ကာလအတွင်း ေငွေ�ကး အခက်အခဲများေ�ကာင့်

ရာဘာြခံများ ပိတ်လုိက်ရသည်။ ကုိဗစ်ကာလ အတွင်း ရာဘာ

အေရာင်းအဝယ် နည်းြခင်း၊ ရာဘာေစျး�ှ�နး် ကျြခင်း၊

အေရာင်းအဝယ် ေအးေသာေ�ကာင့် သုိေလှာင်ထားရေသာ ကုနစ်ည်

များ ပုိလ�ြံခင်းများ �ိှသည်။ ထိ�အြပင် ဝင်ေငွလည်ပတ်မ� မ�ိှေတာ့

သြဖင့် အလုပ်သမားများအား ဆက်လက် မငှါး�ိုင်ေတာ့သြဖင့်

အချ�ိေသာ ရာဘာြခံပုိင်�ှင်များမှာ ရာဘာြခံအား စွန ့�်လ�တ်လိုက်ရ

သည့် အေြခအေနသိ�  ေရာက်ရသည်။

Box 23

“ြခံေတဘွာေတပိွတ်လိက်ုရတာ

မျ�ိးလည်း�ိှတယ်။”

(မွနြ်ပည်နယ် ရာဘာလပ်ုငနး်�ှင်)

၁၄

၂ .၈  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ�ကီး
၂ .၈ .၁  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ�ကီး၏  စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များ  အေပ�ထိခုိက်မ�

          ရနကု်နသ်ည် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏အဓိက စီးပွါးေရး�မိ�ေတာ် ြဖစ်သည်။ အထည်ဆုိင်၊စားေသာက်ဆုိင်၊ ေစျး

ဝယ်စင်တာများ၊လ�ပ်စစ်ပစ�ည်းဆုိင်များ အစ�ိှသည်တိ� ကုိ ရနကု်န�်မိ�တွင် ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ေ်တ��ိုင်သည်။ 

 ယခုအခါ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေ�ကာင့် ရနကု်န�်မိ�သည် သက်ေရာက်မ�များစွာကုိခံစားေနရသည်။

             ပထမဆုံးအေနြဖင့်  စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်�ှင်များသည်  ကုိဗစ်ကာလအတွင်း ေချးေငွအခက်အခဲများကုိ

လညး်�ကံ�ေနရသည်။ စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များ တစ်ေနထ့က်တစ်ေန ့ ခက်ခဲလာသည်�ှင့်အမ� ဝင်ေငွများ

ေလျာ့နည်းကာ စားဝတ်ေနေရး�ကပ်တည်းလာသည်။ ထုိသိ�  စားဝတ်ေနေရး အတွက်�ုနး်ကနေ်နရချနိတ်ွင်

ေချးေငွများ ကုိအားကုိးလာရ ေတာ့သည်။

ပုံ  ၇၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  မွန် ြပည်နယ်၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ



Box 25

"သူတိ�က "ေတာင်သူလယ်သမားေတကုိွ

ြပန�်ပီးေချးေငခွျေပးတယ်။

ေတာင်သူလယ်သမားေတကွ ဝင်ေငမွ�ိှ

ဘူး။ ပုိက်ဆံမ�ိှေတာမ့ဝယ်ကျတာရယ်

အေ�ကးဆပ်စရာ�ိှလည်း ေတာင်သူဘက်

ကမဆပ်�ိင်ုတာေတေွပါ။့" (ရနကု်နတိ်င်ုး

ေဒသ�ကီး စက်မ�လယ်ယာလပ်ုငနး်�ှင်)

၁၅

Box 27

"ဝနထ်မ်းေတကုိွလည်း ဆနဆီ်တိ�

အိမ်စရိတ်တိ� �ြပနေ်ထာက်ပ့ံေနရ

ေတာ ့အစ်မ�ိင်ုတဲဝ့နန်ဲပဲ့လည်ပတ်

ေနတာေပါ။့" (ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ

�ကီး အစားအေသာက် စွန ့�်ဦး

လပ်ုငနး်�ှင်)

Box 26

"အခုကလမ်းေတပိွတ်တယ် ဟိလုမူဝင်ရ ဒီ

လမူဝင်ရနဲဆုိ့ေတာ ့အစ်မတိ�  ဒီကစက်ဆရာ

ေတသွွားလိ�မရ စက်ေတပွျက်ရင်  ဖုနး်ေတနွဲ ့

ေြပာရတယ် ကုိယ်တိင်ုသွားဖိ�က ရွာေတွ

ကလက်မခံေတာအ့စ်မတိ�လည်း

အခက်အခဲြဖစ်တယ်။" (ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ

�ကီး စက်မ�လယ်ယာလပ်ုငနး်�ှင်)

Box 24

"COVID ကာလမှာဆုိ အမတိ�အေ�ကး

ေတ ွအရစ်ကျနဲေ့ရာင်းထားတာေတ�ိှွ

တယ်ေလ အဲတ့ာေတမွဆပ်�ိင်ု�ကေသး

ဘူး။" (ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး

စက်မ�လယ်ယာလပ်ုငနး်�ှင်)

ပုံ  ၈၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  ရန်ကုန်တို င်းေဒသ�ကီး၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ



၂ .၉  �ှမ်းြပည်နယ်
၂ .၉ .၁  �ှမ်းြပည်နယ်၏  လက်ဖက်လုပ်ငနး်အေပ�ထိခုိက်မ�

       ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏  ေတာင်တနး်ေဒသဟု  ေခ�ေ၀��က ေသာ �ှမ်းြပည်နယ်သည် ေ�ှး�ှစ်ေပါင်းများစွာကပင်

လက်ဖက် အဓိကစုိက်ပျ�ိးသည့် ေဒသြဖစ်ေပသည်။ တချ�ိေသာ�ိုင်ငံများတွင် လက်ဖက်(အ)ေြခာက် တစ်မျ�ိး

တည်းကုိသာ သုံးစဲွ�က�ပီး ြမနမ်ာ့လက်ဖက်ယဥ်ေကျးမ�တွင်ကား လက်ဖက်စုိ �ှင့် လက်ဖက်ေြခာက်ဟူ၍ �ှစ်မျ�ိး

ထုတ်လုပ် သုံးစဲွ �ကသည်။

      လက်ဖက်စုိမှာ ြပည်တွင်းေစျးကွက်ကုိသာ အဓိကအားထားေနရ�ပီး လက်ဖက်ေြခာက်ကုိမူ ြပည်တွင်းြပည်ပ

ေစျးကွက်များသိ�  ြဖန ့�်ြဖ�းေရာင်းချလျက်�ိှပါသည်။  ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ အိမ်နးီချင်း�ိုင်ငံြဖစ်�ုံသာမက လက်ဖက် ယ

ဥ်ေကျးမ� ထွနး်ကားခ့ဲသည့် တ�ုတ်�ိုင်ငံသည် ြမနမ်ာ့လက်ဖက်ေြခာက်ကုိ အများဆုံး ၀ယ်ယူ�ပီး အေမရိကန�ှ်င့်

ဂျာမန  ီ�ိုင်ငံများသိ�လည်း ေအာဂစ်နစ်လက်ဖက် အနည်းငယ်ကုိ တင်ပိ� ေရာင်းချလျက်�ိှသည်။ 

Box 28

“ပုံမှန၁်ေထာင်ဆုိေပမ့ဲ ကုိဗစ်ြဖစ်ေတာ့

၅၀၀ဆုိ�ပီး ေလျာ�့ပီးေတာ ့၀ယ်ရတယ်။ ဒါ

ေတာင် က�နေ်တာ်တိ�  ဘယ်အချနိေ်ရာင်း

ထွက်မလဲဆုိတဲဟ့ာကုိ မသိေသးဘူး။

ေတာင်သူ ေတအွဆင်ေြပေစဖိ� ၊ စားဖိ�

ေသာက်�ိင်ုဖိ�  အတက်ွ၊ လံေုလာက်ဖိ�အတက်ွ

ေအာင့်အီး�ပီး ၀ယ်ေနရတဲအ့ေနအထားမျ�ိး

ေပါ။့” (�ှမ်းြပည်နယ် လက်ဖက်လပ်ုငနး်�ှင်)

၁၆

        ကုိဗစ်-၁၉ ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ ကျဆင်းသွားသည်နဲအ့မ�

လက်ဖက်လုပ်ငနး်တွင်လည်း သက်ေရာက်မ�များ�ိှခ့ဲသည်။

လက်ဖက်လုပ်ငနး်တွင် အဓိကအားြဖင့် ေကျးလက်ေန လက်ဖက်

စုိက်ပျ�ိးသည့် ေတာင်သူများအေပ�၌ များစွာထိခုိက်မ� �ိှခ့ဲသည်။

စက်�ုံတည်ေထာင်သူများအေနြဖင့် ကုိဗစ်ကာလ ေငွေ�ကး

အကျပ်အတည်းများေ�ကာင့် လက်ဖက်ကုန�်ကမ်းများကုိ

ေတာင်သူများထံမှ ၀ယ်ယူ သုိေလှာင်ရန  ် အဆင်မေြပမ�များ�ိှ

သလို ေတာင်သူများအေနြဖင့်လည်း လက်ဖက်ေရာင်းထွက်အား

�ှစ်ဆေလာက် ေလ�ာ့နည်းသွားမ��ှင့် ေတ���ကံ�ရသည်။ သိ� ေသာ်

လုပ်ငနး်�ှင်များမှ ေတာင်သူများ၏ စား၀တ်ေနေရး အဆင်ေြပ

ေစရန  ် စာနာေထာက်ထားေသာအားြဖင့် လက်ဖက်များကုိ

အနည်းအကျဥ်း ၀ယ်ယူသုိေလှာင်ေနရသည့် အေနအထားမျ�ိးကုိ

လည်း ေလ့လာရပါသည်။

   ဒုတိယ သက်ေရာက်မ�မှာ လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး ြဖစ်သည်။ ကုိဗစ်ကာလအတွင်း တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသိ�

ကူသနး်သွားလာမ�သည်အလွနပ်င်ခက်ခဲလှ သည်။ အချ�ိေနရာများတွင် နယ်ေြမသွားလားေရး ကန ့သ်တ်ထားသ

ြဖင့် ကုနစ်ည်များပိ� ေဆာင် ေရာင်းဝယ်မ� တွင်ခက်လဲ�ကန ့�်�ကာမ��ိှသည်။

             တတိယအေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါ သက်ေရာက်မ�ကုိခံစားရသူများမှာ လုပ်ငနး်�ှင်များသာမက ဝနထ်မ်းများ

လညး်အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ စီးပွါးေရးအကျပ်အတည်း များ�ကံ�လာရသည်�ှင့်အမ� စက်�ုံ၊အလုပ်�ုံများတွင်

အလုပ်သမားများေလ�ာ့ချြခင်း၊ လစာများေလ�ာ့ ချြခင်းတိ�  ေ�ကာင့် အလုပ်သများတိ�၏ စားဝတ်ေနေရး

အေြခအေန များ�ကပ်တည်းလာရသည်။ သိ� ေသာ် အလုပ်�ှင်များဘက် ကလည်းတတ်�ိုင်သေလာက် ကူညီ

ေထာက်ပ့ံေပးသည်ကုိေတ�ရသည်။



        ကုိဗစ်ေ�ကာင့် ေြပာင်းလဲမ�တစ်ရပ်အြဖစ် လုပ်ငနး်၀ယ်လုိ

အား နညး်ြခင်း�ှင့်  လုပ်ငနး်ရာခုိင်�ှ�နး် ကျဆင်းသွားသည်ကုိ

လညး်ေတ�ရသည်။ တချ�ိစက်�ုံများက ကုိဗစ်မတိုင်မီက

�ကိ�တင်မှာယူမ�များေပးထားေသာ်လည်း ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ

�ကံ�ေတ�ရသည့်အခါ  အေရာင်းအဝယ် အခက်အခဲ၊ ေစျးကွက်ကုိ

ြဖန ့ခ်ျရီန  ် အခက်အခဲများ�ိှလာသြဖင့် �ကိ�တင်မှာယူမ�ကုိ

ပယ်ဖျက်သည့်အ�ကိမ်အေရများ�ှင့် ယခင်ကထက် �ှစ်ဆ

ေလျာ့၍ မှာယူရသည့်အေနအထားမျ�ိးကုိလည်း ေတ��ိှရပါသည်။

      ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တွင် စီးပွားေရးမှာ ပုံမှနလ်ည်ပတ်လျက်�ိှ

ေသာ် လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့် ၂၀၁၉ ေနာက်ပုိင်း ၂၀၂၀ ခု�ှစ်

အတွင်းတွင် လက်ဖက်လုပ်ငနး်၌ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွား

သည်။ လုပ်ငနး်များတွင် ၀ယ်လုိအား မ�ိှေတာသ့ည့်အတွက်

စုိက်ပျ�ိးထုတ်လုပ်မ�အပုိင်း၌လညး် ေလ�ာခ့ျလုိက်ရသည့်အေြခ

အနများကုိေတ�ရသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အ

လမ်းများမှာ ယခင်ကထက် ပုိ၍နည်းသထက်နည်းလာသည်။

အဓိကအားြဖင် ေနစ့ားအလုပ်သမားများအေန�ှင့် စား၀တ်ေနေရး

အကျပ်အတည်းများကုိ ပုိမုိ�ကံ�ေတ���ကရသည်။ လုပ်ငနး်�ှင်များ

အေန�ှင့်ကလည်း လုပ်ငနး်တိးုချ�ဲမည့် ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ေမ�ာ်

လင့်ချက်များကုိလက်လ�တ် ဆုံး���ံး လိုက်�ကရသည်။

Box 29

“ကုမ�ဏီလပ်ုငနး်�ှင် တစ်စုက ၂ တန်

ယူရမှာကုိ တစ်တန ်ြဖစ်သွားတာမျ�ိး

သိ� မဟတ်ု လံးုဝမဝယ်ဘူး၊ ဒီအချနိ ်ရပ်

သွားတာမျ�ိး၊ ဒါေလးေတေွတာ ့အဲလိ့ု

ေလးေတ ွ�ိှေသးတယ်။”

(�ှမ်းြပည်နယ် လက်ဖက်လပ်ုငနး်�ှင်

တစ်ဦး)

Box 30

“ကုိဗစ်ေ�ကာင့် လပ်ုငနး်ကမ ဆုတ်ယုံ

တစ်မယ်ပဲ၊ အြမတ်ရ�ိှမ� လပ်ုငနး်ကုိ

တိးုချ�ဲမ�လည်း မရ�ိင်ုဘူး။”

(�ှမ်းြပည်နယ် လက်ဖက်လပ်ုငနး်�ှင်

တစ်ဦး)

၁၇

ပုံ  ၉၊  ြပည်တွ င်း �ှင့်  ြပည်ပ  ေဈးကွက်များသိ�  �ှ မ်း ြပည်နယ်၏  ထုတ်ကုန်စီးဆင်းမ� ြပ ပုံ



၂ .၉ .၂  �ှမ်းြပည်နယ်ေကာ်ဖီလုပ်ငနး်အေပ�ထိခုိက်မ�

          �ှမ်းြပည်နယ်တွင် ကာလ�ကာ�ှည်စွာ စုိက်ပျ�ိးခ့ဲသည့် ြမနမ်ာ့

ေကာ်ဖီသည် ယခုအချနိတ်ွင် ကမ�ာ့ေကာ်ဖီ အသုိက်အ၀နး်

ထဲ၌ေနရာတစ်ခုရ�ိှေန�ပီြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၌ ေကာ်ဖီစုိက်ပျ�ိး

သူ အများစုသည် အာေရဗီက  (Arabica) ဟူေသာေကာ်ဖီအမျ�ိး

အစားကုိ အများစုစုိက်ပျ�ိး�ကသည်။ 

       ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏   ပထ၀ီအေနအထားအရ   ပင်လယ်

ေရမျက်�ှာြပင်အထက် ၃၅၀၀ ေကျာ်၊ အပူချနိ  ် ၁၅ ဒီဂရီ ဆယ်လ်

စီးယပ်စ်�ှင့် ၂၄ �ကားတွင် အာေရဘိက (Arabica) ေကာ်ဖီ

စုိက်ပျ�ိး၍ ရသည်ဆုိေသာေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ တြခားေသာ တိုင်း

ေဒသ�ကီး၊ ြပည်နယ်များထက် အေအးပုိသည့် �ှမ်းကုနး်ြပင်ြမင့်

ေဒသတွင် အာေရဘိက (Arabica)  ေကာ်ဖီကုိ အများဆုံးစုိက်ပျ�ိး

�ကသည်။ 

        �ှမ်းြပည်နယ်မှ ထွက်�ိှေသာ ေကာ်ဖီကုိ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ

အ�ှ�ံအြပားသိ�  လည်းေကာင်း �ိုင်ငံြခားေစျးကွက်အေနြဖင့် ဂျာမန၊ီ

ဂျပန၊် ေဟာင်ေကာင်၊ ထုိင်း၊ အေမရိကန၊် စင်ကာပူ၊ မေလး�ှား၊ ကုိ

ရီးယား၊ �သစေ�တးလျ၊ နယူးဇီလန  ် �ှင့် အဂ�လန  ် စသည့် �ိုင်ငံ

အေြမာက်အြမားသိ�  တင်ပိ�  ေရာင်းချလျက်�ိှသည်။ �ိုင်ငံြခားေစျး

ကွက်သိ�  ြဖန ့�်ြဖ�းေရာင်းချသည့် ထုတ်ကုနမ်ျားမှာ အဓိကအားြဖင့်

ေအာဂစ်နစ် ေကာ်ဖီထုတ်ကုနမ်ျား ြဖစ်�ကသည်။ 

       �ှမ်းြပည်နယ်၏ ေကာ်ဖီလုပ်ငနး်သည် ြပည်တွင်းသာမက

�ိုင်ငံတကာ ေစျးကွက်အထိပါ တွင်ကျယ်လာသည့်အတွက် ကုိဗစ်

မတိုင်မီ ေကာ်ဖီလုပ်ငနး်၏ စီးပွားေရးသည်  အြခအေနေတာ်ေတာ်

ေကာင်းခ့ဲ�ပီး ကုိဗစ်ကာလအေတာအတွင်း၌မူ အေတာ်အတနက်ျ

ဆင်းသွားသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ကုိဗစ် ကာလအတွင်း �ှမ်းြပည်နယ်၏

ေကာ်ဖီလုပ်ငနး်အေပ�မည်သိ�  သက်ေရာက်မ�များ�ိှသည်ကုိ

သုေတသနြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။

          ကုိဗစ်ကာလ ၀င်ေငွ အကျပ်အတညး်ေ�ကာင့် ၀ယ်သူများ

သည် ေစျးသက်သာသည့် ကုနစ်ည်များကုိ အစားထုိး�ှာေဖွ ၀ယ်

ယူလာ�ကသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ယခင်က အရည်အေသွး (Quality)

ကုိ ဦးစားေပး ထုတ်လုပ်သည့် အထူးတနး် (Speciality) ေကာ်ဖီကုိ

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသည့် လုပ်ငနး်များသည်  (Commercial)

ေကာ်ဖီ ဟူသာ လူတနး်စားမေရွးစားသုံး�ိုင် ေသာထုတ်ကုနမ်ျားကုိ

ေြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ရန  ်ဦးတည်လာ�ကသည်။

Box 31

"အရင်တနုး်ကဆုိရင်ဒီ speciality

ဘက်ကုိေရာင်းေပးတာကုိ

commercial တိ�ဘက်ကုိ စ�်းစား

ေပးလာတာေပါ။့"(�ှမ်းြပည်နယ်

ေကာ်ဖီလပ်ုငနး်�ှင်တစ်ဦး)

၁၈

Box 32  

"ဟုတ်တယ်။အေြပာ င်းအလဲလု ပ်ရ
တယ်။  လစာေတွ  ေလ�ာ့ရတယ်။
တချ�ိလူေတွ  အလုပ်ထုတ်ရတယ်။ "
( �ှ မ်း ြပည်နယ်  ေကာ်ဖီလု ပ်ငနး် �ှ င်တ

စ်ဦး )



            ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ အလုပ်သမားများ၊ ၀န်

ထမ်းများမှာအဓိကခံစား�ကရသည်။ လုပ်ငနး်များအေန�ှင့်

ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း စီးပွားေရးပုံမှနလ်ည်ပတ်ရန်

အခက်အခဲ �ိှေနသြဖင့် ၀နထ်မ်းများအား လစာေလ�ာ့လိုက်ရ

ြခင်း၊ တချ�ိတ၀က်ကုိ အလုပ်ထုတ်လိုက်ရြခင်း စသည့်

အေြခအေနများကုိ ေတ�ရသည်။

            ြပည်တွင်းမှ ၀ယ်လုိအားများ ေလ�ာန့ညး် သွားသည်သာ

မက ြပည်ပမှ မှာယူမ�များလညး် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွား

သည်။ �ိုင်ငံြခားေစျးကွက်မှ ၀ယ်ယူသူများသည် ယခင်က

ထက် သုံးဆခန ့ ် ေလ�ာ့ ၍၀ယ်ယူြခင်း၊ အမှာစာများကုိ

ပယ်ဖျက်လိုက်ြခင်း စသည့်အခုိက်အတန ့မ်ျားကုိ ေတ��ိှရ

သည်။ အချ�ိလုပ်ငနး်များတွင်မူ ြပည်ပ�ိုင်ငံများ�ှင့် ချ�ပ်ဆုိ

ထားေသာ စာချ�ပ်များကုိ ပါဖျက်သိမ်းလိုက်ရ ေ�ကာင်း

လုပ်ငနး်�ှင်များ၏ ေြပာ�ကားချက်အရ သိ�ိှရပါသည်။ သိ�

ြဖစ်၍ လုပ်ငနး်၏ ၅၀% ေသာ ထုတ်ကုနမ်ျားသည် ေရာင်းချ၍

မရသည့် အေြခအေနသိ�  ေရာက်�ိှသွားသြဖင့် ကုနစ်ည်ပုိလ�မံ�

များ �ကံ�ေတ���ကရသည်။

        ကုိဗစ်ြပန ့�်ပွားမ�ကုိ ထိနး်ချ�ပ်�ိုင်ရန  ်ေလဆိပ်များပိတ်ရ

သည့်အတွက် �ိုင်ငံြခားကုိတင်ပိ� ရသည့် အဆက်အသွယ်များ

လည်း ြပတ်ေတာက်သွားခ့ဲသည်။ လုပ်ငနး်�ှင်များအေန�ှင့်

စီးပွားေရးကုိ တွင်ကျယ်ေအာင် ချ�ဲထွင်ချင်ေသာ်လည်း လက်�ိှ

အေြခအေနတွင် ကုိဗစ်ေ�ကာင့် မတိးုချ�ဲဘဲ အေြခအေနေကာင်း

လာသည်အထိ ရပ်တန ့ ်ေစာင့်�ကည့် ေန�ကရသည်။

Box 33

“အဓိကေတာ ့ကုိဗစ် ေ�ကာင့်ပဲ အ၀ယ်

ေတ ွေလျာတ့ာေပါေ့လ ။ Demand ေတွ

ေလျာ ့တယ်။ ဘာလိ�လဲ ဆုိေတာ ့အမတိ�

ေရာင်းတဲ ့US ဆုိရင် ေ�ှ��ှစ်ေတတွနုး် က

လနွခ့ဲ်တဲ ့၂�ှစ်တနုး် က container ၃ လံးု

ေတာင် ၀ယ်တဲ ့ကုမဏီ ဆုိရင် ဒီ�ှစ် ၁လံးု

ပဲ ၀ယ်�ိင်ုတယ်ေလ။" (�ှမ်းြပည်နယ်

ေကာ်ဖီလပ်ုငနး်�ှင်တစ်ဦး)

၁၉

Box 34

" အဓိကေတာ ့ကုိဗစ် ေ�ကာင့်ပဲ အ၀ယ်

ေတ ွေလျာတ့ာေပါေ့လ ။ Demand ေတွ

ေလျာ ့တယ်။ ဘာလိ�လဲ ဆုိေတာ ့အမတိ�

ေရာင်းတဲ ့US ဆုိရင် ေ�ှ��ှစ်ေတတွနုး် က

လနွခ့ဲ်တဲ ့၂�ှစ်တနုး် က container ၃ လံးု

ေတာင် ၀ယ်တဲ ့ကုမဏီ ဆုိရင် ဒီ�ှစ် ၁လံးု

ပဲ ၀ယ်�ိင်ုတယ်ေလ။"  (�ှမ်းြပည်နယ်

ေကာ်ဖီလပ်ုငနး်�ှင်တစ်ဦး)



၃။  မူဝါဒေရးရာ  အ�ကံြပ�ချက်များ
မူဝါဒ  အ�ှစ်ချ�ပ်

(က) ြပည်ပဝယ်လုိအားကျဆင်းေနသည့်အချနိတွ်င် ြပည်တွင်းဝယ်လုိအား တုိးတက်ရန  ် ကုနစ်ည်စီးဆင်းမ�

မြပတ်ရနမှ်ာ အလွနအ်ေရး�ကီးပါသည်။ 

လူစုလူေဝးြဖစ်ေစေသာ ြပည်သူများ၏ အမူအကျင့်�ှင့် ေရာဂါပုိးကူးစက်ရန  ် မလွယ်ကူေသာ ကုနစ်ည်�ှင့်

ဝနေ်ဆာင်မ� ေရာင်းချမ�ကုိ ေသချာခဲွြခားသိြမင်ရနမှ်ာ အလွနအ်ေရး�ကီးသည်။ အသွားအလာအကန ့အ်သတ်ကုိ

ကုနစ်ည်များေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ� မထိခုိက်ေအာင် စ�်းစားရမည်ြဖစ်သလို ကျနး်မာေရး�ှင့် အားကစား

ဝန�်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပနခ်ျက်များကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များမှ လိုက်နာရာတွင် ရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်သည့် လူစုေဝးမ�

တစ်ဆင့် ေရာဂါပုိး မြပန ့�ှ်�ံေစရန  ်ရည်ရွယ်၍ လူတစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ေြခာက်ေပအကွာတွင် ေနေစြခင်း၊ လက်ေဆး

ြခင်းစေသာ ကာကွယ်မ�များကုိ ကုနစ်ည်ေရာင်းချ သယ်ယူ ပိ� ေဆာင်ရာတွင် တင်းတင်း�ကပ်�ကပ်အသုံးြပ�ေစသင့်

ပါသည်။ ထုိသိ� မဟုတ်ဘဲ ကုနစ်ည်�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေရာဂါမြပန ့�်ပွားေစရန  ် တစ်ဖက်သတ်အတင်းကျပ်

ပိတ်ပင်ခုိင်းမ�များသည် စီးပွားေရး ြပနလ်ည်ဦးေမာ့လာေစရန  ်အတားအဆီးြဖစ်�ုံမ�မက စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ

ပုိမုိေ�ကး�ွံနစ်ေစ�ပီး၊ ၎င်းတိ�၏ လုပ်ငနး်များလက်လွတ်ဆုံး���ံးမ�များ ြဖစ်ေပ�လာ�ိုင်သည် အထိ အန�ရာယ်�ကီးမား

ပါသည်။

(ခ)အလုပ်သမားများ အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်ြခင်း၊ အစားထုိးအလုပ်များ မဖနတီ်းေပး�ုိင်ြခင်း

ယခုေလ့လာမ�အရ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး�ိှ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ၎င်း

တိ�၏ ဝနထ်မ်း�ှင့် အလုပ်သမားဦးေရ ထက်ဝနခ်န ့န်းီပါးေလ�ာ့ချခ့ဲရပါသည်။ ထုိက့ဲသိ�  ေလ�ာ့ချြခင်းေ�ကာင့်

အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်သွားေသာ လုပ်သားများကုိအစုိးရမှ ေထာက်ပ့ံေ�ကးမေပး�ိုင်ြခင်း၊ စည်းေဘာင်အတွင်း�ိှမေန

ေသာ လုပ်ငနး်များ�ိှ အလုပ်သမားများအတွက် အစားထုိးအလုပ်ကုိင်များအချနိမီ်မဖနတီ်းေပး�ိုင်ြခင်းတိ�အြပင်၊

၎င်းတိ�၏ ေနရပ်ြပနရ်န  ် အသွားအလာကန ့သ်တ်မ�များေ�ကာင့် လုပ်ငနး်တည်�ိှရာေနရာတွင် ေသာင်တင်ေန�ပီး

အေ�ကး�ွံနစ်မ�များ ပုိမုိဆုိးဝါးလာေစပါသည်။

မူဝါဒ

ရည်ရွယ်ချက်

ြပည်တွင်း

ဝယ်လိုအား

တိးုတက်ေစရန်

အလုပ်လက်မ့ဲ

ေလ�ာ့ချရန်

အ�ုတ်လက�ဏာ ဆင့်

က့ဲအကျ�ိးသက်ေရာက်

မ� သက်သာေစရန်

ထိခုိက်လွယ်

သူများကုိ 

ကာကွယ်ရန်

အ�ကံြပ�ချက် တိုင်း�ှင့်ြပည်နယ်
အသီးသီး�ိှ အဓိက
စီးပွားေရးလုပ်ငနး်
များကုိ ပုိမုိ
ေထာက်ပ့ံေပးရန်

ေကာ်လံြပာ၊

ေကာ်လံြဖ�

လုပ်သားများ

အတွက်အစားထုိး

အလုပ်အကုိင်များ

ဖနတီ်းြခင်း

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ

ကုနစ်ည်စီးဆင်းမ�

ြပတ်ေတာက်မ�မ�ိှ

ေစရန  ်လိုအပ်

ြခင်း

ထိခုိက်လွယ်သူ

အုပ်စုများကုိ ပုိမုိ

သက်သာ ေချာင်ချ ိ

�ိုင်ေစေသာ နည်း

လမ်းများြဖင့် ပ့ံပုိး

ရန်

၂၀



(ဂ) တုိင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အလုိက် အဓိကအားထားရသည့် ကုနစ်ည်�ှင့် လုပ်ငနး်များကုိ အေသအချာ

ခဲွြခား၍ အေထာက်အပ့ံြပ�သင့်သည်။ ဤသိ�အားြဖင့် ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီးများ၏ စီးပွားေရးေထာက်တိုင်

ပုိမုိခုိင်မာလာမည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခု�ှစ်အထိ အစုိးရမှ ဂျဒီီပီ၏ ၄ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့(်ကျပ်၄ထရီလျနံးီပါး) ကုိဗစ်

ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် စီးပွားေရးနလနထူ်ေစရန  ် သုံးစဲွေနေသာ်လည်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ခု�ှစ်အထိ ြပည်တွင်း

စုစုေပါင်း ဝယ်လိုအားများ ြပနလ်ည်တိးုတက်လာြခင်းမ�ိှသလို၊ ြပည်ပပိ� ကုန  ် ရပ်ဆုိင်းေနြခင်းေ�ကာင့် ေဒ�လာ

ေဈးကျမ�များကုိလည်း ရင်ဆုိင်ေနရပါသည်။ ဤက့ဲသိ�  ြပည်တွင်းစုစုေပါင်း ဝယ်လိုအားကုိ ြမ�င့်တင်ရနမှ်ာ တိုင်း

ေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အလိုက် ၎င်းတိ�၏ အဓိက စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ အစုိးရမှ ေချးေငွများ ပုိမုိထုတ်ေချး

ြခင်းသည် ြပည်တွင်းစုစုေပါင်းဝယ်လိုအား အလျင်အြမနတိ်းုတက်လာ�ိုင်ေသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်�ိုင်ပါသည်။

အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေဈးကွက်ဝယ်လိုအားေသချာခုိင်မာမ��ိှေသာ ကုနစ်ည်များက

အလျင်အြမန  ်ြပနလ်ည်တိးုတက်ေကာင်းမွနလ်ာသည်ကုိ ယခုေလ့လာမ�အရ ေတ�ရသည်။(

(ဃ) လုပ်ငနး်သစ်များကုိ အားေပးြခင်းထက် လုပ်ငနး်ေဟာင်းများကုိ ပုိမုိအားေကာင်းေစရန  ် ပ့ံပုိးသင့်သည်။

အစုိးရအေနြဖင့် အေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငနး်များြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငနး်�ကီးများ ြဖစ်ေစ ေထာက်ပ့ံရာတွင်

လည်းေကာင်း၊ ေြဖေလ�ာ့ရာတွင်လည်းေကာင်း လက်�ိှလည်ပတ်ေန�ပီးေသာ လုပ်ငနး်များကုိ ေထာက်ပ့ံမ�ြပ�ြခင်း

မှာ ပုိမုိလွယ်ကူစွာ စီးပွားေရးြပနလ်ည်တည့်မတ်ေစရန  ်အေထာက်အကူြပ�ပါသည်။ ယခုလို မေရရာမေသချာမ�

များစွာ�ိှေနချနိတ်ွင် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပစီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ှင်များ�ှင့် ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှံသူများမှာ ၎င်းတိ�၏

ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှံမ�များ ထိခုိက်မ� မ�ိှေစရန  ် ပုိမုိအေသးစိတ်ေစာင့်�ကည့် အကဲြဖတ်ေသာေ�ကာင့် �ိှရင်းစဲွလုပ်ငနး်များ

တွင် ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှံမ�များပုိမုိ တိးုတက်လာေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်းက ပုိမုိလက်ေတ�ကျေသာ အေြဖတစ်ခု ြဖစ်�ိုင်

ပါသည်။

(င) ကုိဗစ်ကာလအတွင်း တုိင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် မာကတ်

တင်း၊ ဆုိ�ှယ်မီဒီယာကွနယ်က်များကုိ အသုံးြပ�၍ ၎င်းတိ�၏ လုပ်ငနး်များ ဆက်လက်ရပ်တည်�ုိင်ရန်

အစွမ်းကုန�ု်နး်ကနေ်န�ကသည်ကုိ ေတ�ရသည်။ ထုိက့ဲသိ�  �ုနး်ကနရ်မ�များကုိ အစုိးရအေနြဖင့် အခွနေ်ကာက်ြခင်း

���ေထာင့်မှ မ�ကည့်ဘဲ၊ အဆုိပါလုပ်ငနး်များ ပုိမုိအဆင်ေြပေစ�ိုင်သည့် နည်းလမ်းများကုိ ပ့ံပုိးသင့်ပါသည်။ 

(စ) ရနကု်နတုိ်င်းေဒသ�ကီးေနမေကာင်းြခင်းသည် ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ ေနမေကာင်းြခင်းြဖစ်သည်။ ရနကု်နတိ်ုင်း

ေဒသ�ကီးသည် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး�မိ�ေတာ် ြဖစ်သည့်အြပင် ကုိဗစ်ေရာဂါကူးစက်မ� အများဆုံး�ှင့် ထိခုိက်

မ�၊ သက်ေရာက်မ� အများဆုံးခံရသည် တိုင်းေဒသ�ကီးြဖစ်သည်။ ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီး၏ စီးပွားေရး တိးုတက်မ�

ကျဆင်းလာြခင်းသည် အြခားေသာ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်တိ� ကုိပါ တိုက်�ုိက် ထိခုိက်ေနလျက်�ိှသည်။

ထိ� ေ�ကာင့် လူဦးေရအများအြပား�ိှေနေသာ ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီးတွင် ကျနး်မာေရးထိခုိက်မ�များလည်း

ေလျာ့နည်းေအာင် �ကိ�းစားသင့်သလို၊ ၎င်း၏ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ လုပ်သာကုိင်သာ�ိှေစရန  ် ြပည်တွင်း

ဝယ်လိုအားများ တိးုတက်လာေစရနအ်တွက် အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်မ�ကုိ ကာကွယ်ေပး�ိုင်ေသာ အကျ�ိး-ကုနက်ျစရိတ်

ကုိက်ညီမ��ိှသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ေချးေငွများ ပုိမုိေထာက်ပ့ံေပးြခင်းြဖင့် ၎င်းတိ�၏ လုပ်ငနး်များ

ဆက်လက်လည်ပတ်ေစ�ပီး၊ အလုပ်လက်မ့ဲြပဿနာကုိလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိနး်ထား�ိုင်မည်

ြဖစ်သည်။

၂၁



(ဆ) အေသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ ကုိဗစ်ကာလအတွင်း ြပနလ်ည်ဦးေမာလ့ာေစရနမှ်ာမူ ၎င်း

တိ�၏ ဝယ်လုိအား ဝနး်ကျင်�ိှ အိမ်ေထာင်စုများ၏ ဝင်ေငွရ�ိှမ��ှင့် တုိက်�ုိက်သက်ဆုိင်ပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့်

အေသးစား၊ လုပ်ငနး်များကုိ ကျနး်မာေရးအရ လံးုဝပိတ်ထားြခင်းထက်၊ ကျနး်မာေရးလမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့် အညီ

ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်�ိုင်ေစရန  ် အစုိးရအေနြဖင့် မက်လံးုေပးြခင်း�ှင့်အတူ၊ ေြဖေလ�ာ့ြခင်း လုပ်ငနး်များကုိလည်း

တ�ပိ�င်နက်လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။

၂၂



�ုနး်ကန်ရသည့်  ကစား ပဲွ

ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ၏  ြမန်မာ ့စီး ပွားေရးလုပ်ငနး်များအေပ�
ထိ ခုိက်သက်ေရာက်မ� များ

“ ကုိဗ စ် ြဖ စ်ေတာ့  ပိတ် ဆုိေတာ့ ၊  

 

အနာဂတ်ေပျာက် ၊

 

လမ်းေပျာက်တယ်။ ”

 

ချ င်း ြပည်နယ်  ဟိုတယ်လု ပ်ငနး် �ှ င်

 

ဇနန်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၁ခု�ှစ်


