
ကမ္ဘာ့ ဘဏ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့် စစ်တမ်းအေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 
 များအရပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ဒုတိယလင်း၏ စီးပွားရေးဆိုင်ော  

 သက်ရောက်မှုသည် ပထမလင်းထက် သိသိသာသာ ပို၍ပပင်းထန် 
ခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် စစ်တမ်းရှစ်ခုအနက် ယခုဆနာက်ေုံးဖြစ်သည့် 
စတုတ္ထအကကိမ်ဆဖမာက်စစ်တမ်းကို ၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ဆန့မှ 
၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ ဆအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ဆန့အကကားတွင် ဆကာက်ယူခဲ့ြါသည်။ 
တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားဖြုသည့၁် နမူနာအုြ်စုတွင် ကုမ္ပဏီဆြါင်း ၅၀၀၂ ြါဝင်ြါသည်  
(ဆလးဆထာင့်ကွက်-၁)။ စတုတ္ထအကကိမ်ဆဖမာက် စစ်တမ်းဆကာက်ယူချနိ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 
ဆရာဂါဖြစ်ြွားမှုများ၏ ဒုတိယလင်းနှင့်အတူ ဆနအိမ်တွင်ဆနထိုင်ရန် အမိန့်ညွှန်ကကား 
ချက်များ ဖြန်လည်ထုတ်ဖြန်သည့်အချနိ်နှင့် တိုက်ေိုင်ဆနပြီး ထိုညွှန်ကကားချက် 
များကို ကသဂုတ်လဆနှာင်းြိုင်းတွင် ရခိုင်နှင့် စက်တင်ဘာလေန်းတွင် ရန်ကုန်၌ 
စတင်၍ ဖြန်လည်ထုတ်ဖြန်ခဲ့ြါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ဒုတိယလင်းကို ခံနိုင်ရန် 
ကကိုတင်ဖြင်ေင်မှုများ ဆကာင်းစွာဖြုလုြ်ထားဖခင်း မရှိကကြါ။ ဖမန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကူးစက်ဖြန့်ြွားမှု ဒုတိယလင်းအတွက် စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများ၏ ကကိုတင်ဖြင်ေင်မှုနှင့ ်
စြ်လျဉ်း၍ ကဏ္ဍများအားလုံးရှိ လုြ်ငန်းများ (၆၆ ရာခိုင်နှုန်း)က ၎င်းတို့ အေင်သင့်  
မဖြစ်ဟုေိုကကပြီး ကကိုတင်ဖြင်ေင်ထားမှု အနည်းေုံးမှာ စိုက်ြျ ိုးဆရးလုြ်ငန်းများ၊ 
တစ်နိုင်တစ်ြိုင်နှင့် အဆသးစားလုြ်ငန်းများ (၇၃၊ ၆၈ နှင့် ၆၄ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး) 
ဖြစ်ဆကကာင်း ဆတွ့ရြါသည်။ ြျမ်းမျှအားဖြင့် ဖမန်မာနိုင်ငံရှိ စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများ၏ 
၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုများကို ရင်ေိုင်ရသည်ဟု စစ်တမ်းတွင် 
ဆတွ့ရှိရပြီး ယင်းသည် ကသဂုတ်လတွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ရာမှ ဖမင့်တက်လာဖခင်း 
ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ဆန့တွင် အစိုးရမှ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအဆရအတွက် 
ဖမင့်တက်လာသည့်နှုန်းကို ဆလျှာ့ချရန်အတွက် ဆနအိမ်တွင်သာ ဆနထိုင်ရန် အမိန့် 
ညွှန်ကကားချက်များ ထုတ်ဖြန်ခဲ့သဖြင့် စက်ဘာလအတွင်းတွင် မဖြစ်မဆန ြွင့်လှစ် 
ဆြးရမည့် လုြ်ငန်းအမျ ိုးအစားမှလွဲ၍ အရွယ်အစားကကီးသည်ဖြစ်ဆစ၊ ဆသးသည်ဖြစ်ဆစ 
စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများအားလုံးသည် ယာယီြိတ်ထားဖခင်းတွင် ဖမင့်တက်လာြါသည်။ 
ကသဂုတ်လနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် စိုက်ြျ ိုးဆရးကဏ္ဍရှိ လုြ်ငန်းများမှလွဲ၍ အဖခားကဏ္ဍများ 
အားလုံးတွင် ယာယီြိတ်ထားရသည့် လုြ်ငန်းအဆရအတွက် ဖမင့်တက်လာသည်ကို 
ဆတွ့ရြါသည် (ြုံ-၁)။ အထူးသဖြင့် အလတ်စားနှင့် အကကီးစားကုမ္ပဏီများသည် 
ဇူလိုင်လနှင့် ကသဂုတ်လအတွင်းတွင် ယာယီြိတ်ထားမှုများ မရှိဆတာ့သဆလာက၃် ဖြစ်ခဲ့ 
ရာမှ စက်တင်ဘာလတွင် ယာယီြိတ်ထားရသည့် လုြ်ငန်းအဆရအတွက် ရုတ်တရက် 
ထိုးတက်သွားြါသည်။ အလတ်စားကုမ္ပဏီများတွင် ယာယီြိတ်ထားရဆသာ ကုမ္ပဏီ 
၃၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပြီး အကကီးစားကုမ္ပဏီများတွင် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာြါသည်။ 
ဆဒသ/ဇုန်များထဲတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ြွားမှုအများေုံး ဆတွ့ရှိပြီး အိမ်တွင်သာ ဆနထိုင်ရန် 
အတင်းကျြ်ေုံး ညွှန်ကကားချက်များ ထုတ်ဖြန်ထားသည့် ရန်ကုန်၌ ကသဂုတ်လနှင့် 
စက်တင်ဘာလအကကား ယာယီြိတ်ထားဆသာ လုြ်ငန်းအဆရအတွက် ဖမင့်တက်မှုမှာ 
အဖမင့်မားေုံး ဖြစ်ြါသည် (၃၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖမင့်တက်)။ ချင်းနှင့် အြူြိုင်းဇုန်အဖြင် 
မန္တဆလးတွင်လည်း ယာယီြိတ်ထားမှုများ အနည်းငယ်တိုးလာြါသည် (၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ 
၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ အသီးသီးရှိ)။ ဆတာင်ဆြါ်ဆဒသမှ ကုမ္ပဏီများသည် ယာယီ 
ြိတ်ထားမှု ဖမင့်တက်သည့်နှုန်း အနည်းေုံးနှင့် ယာယီြိတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစား 
အနည်းေုံးဖြစ်ပြီး ကသဂုတ်လတွင် ကုမ္ပဏီများ၏ ၇ ရာခိုင်နှုန်း ယာယီြိတ်ထားရာမှ 
စက်တင်ဘာလတွင် ၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်လာြါသည်။ မတ်လတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် 
ဖြန့်ြွားမှုကို တားေီးရန် ြထမေုံးအကကိမ် ချမှတ်ဆသာ အသွားအလာြိတ်ြင်တားဖမစ် 
ဖခင်းများနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် ဒုတိယလင်းအတွင်း မန္တဆလး၊ ဖမစ်ဝကျွန်းဆြါ်နှင့် ဆဖမနိမ့်ြိုင်း 
ကမ်းရိုးတန်းဆဒသတို့မှလွဲ၍ ကျန်ဆဒသ/ဇုန်များအားလုံးတွင် ယာယီြိတ်ထားရဆသာ 
ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစား ြိုမိုများဖြားလာသည်ကို ဆတွ့ရြါသည် (ြုံ-၂)။ 

၁  စစ်တမ်းသည် တစ်နိုင်ငံလုံးကို 
ကိုယ်စားဖြုနိုင်ပြီး များဖြားလှစွာ 
ဆသာ ကဏ္ဍများမှ ကုမ္ပဏီများ/
စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများ ြါဝင်ြါသည်။ 
ဖမန်မာနိုင်ငံရှိ စီးြွားဆရးလုြ်ငန်း 
အေင့် စစ်တမ်းများသည် ကုန်ထုတ် 
လုြ်မှု၊ လက်လီလက်ကားနှင့် 
ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများကို အဓိကထား 
ဆလ့လာဆလ့ရှိကကဆသာ်လည်း 
ကမ္ဘာ့ဘဏ်စစ်တမ်းသည် စိုက်ြျ ိုးဆရး 
ကဏ္ဍ၊ အဆသးစားနှင့် အလတ်စား 
စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများ (SMEs) နှင့ ်

ကျြန်းစီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများ 
ြါဝင်သည့် ဖမန်မာ့စီးြွားဆရးလုြ်ငန်း 
များအားလုံးကို ြိုမိုတိကျစုံလင်စွာ 
ဆလ့လာထားြါသည်။ 
စတုတ္ထအကကိမ်စစ်တမ်းအတွက် 
အချက်အလက်များ ဆကာက်ယူမှုကို 
၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ 
ရက်နှင့် ဆအာက်တိုဘာလ  
၁ ရက်ဆန့အကကားတွင် ဆောင်ရွက် 
ခဲ့ြါသည်။

၂  စတုတ္ထအကကိမ်စစ်တမ်းတွင် 
တတိယအကကိမ်က စစ်တမ်း 

ဆကာက်ယူခဲ့ဆသာ ကုမ္ပဏီ 
၄၀၁ ခု ဖြန်လည်ြါဝင်ြါသည်။ 
ကျန်ရှိဆသာ ကုမ္ပဏီများကို 
ေက်လက်ြါဝင်နိုင်ဖခင်း မရှိဆတာ့ 
သဖြင့် အဖခားကုမ္ပဏီများနှင့် 
အစားထိုးခဲ့ြါသည်။

၃  ဇူလိုင်လနှင့် ကသဂုတ်လတွင် 
အလတ်စားကုမ္ပဏီများ၏ 
ငါးရာခိုင်နှုန်းဆအာက်နှင့် 
အကကီးစားကုမ္ပဏီများ၏ 
တစ်ရာခိုင်နှုန်းဆအာက်သာ 
ယာယီြိတ်ထားဖခင်း ဖြစ်ြါသည်။ 

ပုံ (၁) ကဏ္ဍအလိုက် ယာယီြိတ်ထားရသည်ဟုေိုဆသာ ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ကသဂုတ်လတွင် အားလုံးနီးြါး ဖြန်ြွင့်ခဲ့ပြီးသည့်ဆနာက်တွင် ကုမ္ပဏီများ၏ 
လုြ်ငန်းများ ယာယီြိတ်ထားရမှု တိုးဖမင့်လာခဲ့သည်။

ပုံ (၂) ဇုန်အလိုက် ြိတ်ထားရသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အချ ိုးအစား 

ကုမ္ပဏီများ ြိတ်ထားရဖခင်းသည် ရန်ကုန်တွင် အများေုံး ဖြစ်သည်။ 

စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့သည့် အကကိမ်များ

၁- ရမ ၂ - ဇူလိုင် ၃ - သသဂုတ် ၄ - စက်တင်ဘာ

ကိုဗစ်-၁၉ ဆရာဂါဖြစ်ြွားမှုများနှင့် 
အိမ်တွင်သာဆနရန် အမိန့်ညွှန်ကကားချက် 
များဆကကာင့် ဒုတိယလင်း၏ စီးြွားဆရး 
လုြ်ငန်းများအဆြါ် သက်ဆရာက်မှုသည် 
ြထမလင်းထက်ြို၍ ဖြင်းထန်ြုံရြါသည်။ 

ဆရာင်းအားကျေင်းဖခင်းသည် စီးြွားဆရး 
လုြ်ငန်းများ၏ နံြါတ် (၁) စိုးရိမ်ြူြန် 
ရသည့်ကိစ္စအဖြစ် ရှိဆနေဲ ဖြစ်ြါသည်။ 

ကုမ္ပဏီကကီးများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှ 
ကုမ္ပဏီများက ကိုဗစ်-၁၉ ဆကကာင့် 
ဖြစ်ဆြါ်သည့် ေိုးကျ ိုးများသည် 
ဖမင့်တက်လာသည်ဟု ေိုြါသည်။ 

စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများသည် 
၎င်းတို့၏လုြ်ငန်းများ ေက်လက် 
လည်ြတ်နိုင်ဆဖခရှိမှုအဆြါ် ယုံကကည်မှု 
ဆလျာ့နည်းလာပြီး ဒုတိယလင်းကို 
ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ကကိုတင်ဖြင်ေင်မှုများ 
ဆကာင်းစွာဖြုလုြ်ထားဖခင်း မရှိကကြါ။ 

၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ ဆအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်

ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ရစာင့်သကည့်ရလ့လာမှု (MYANMAR COVID-19 MONITORING) ကို ဖမန်မာနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအြွဲ့ (CSO) ၏ အကူအညီ 
ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ေင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့ (POVERTY AND EQUITY GLOBAL PRACTICE)နှင့် ဆမခရို 
စီးြွားဆရး၊ ကုန်သွယ်ဆရးနှင့် ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှုေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့ (MACRO, TRADE AND INVESTMENT GLOBAL PRACTICE) 
တို့မှ အိမ်ဆထာင်စုများ၏ ဆနထိုင်မှုအဆဖခအဆနနှင့် စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများ၏ လုြ်ဆောင်ချက်များေိုင်ရာ ဆနာက်ေုံးရအချက်အလက်များကို 
ြုံမှန်ြံ့ြိုးဆြးနိုင်ရန် လစဉ်ဆကာက်ယူလျက်ရှိဆသာ အိမ်ဆထာင်စုနှင့် စီးြွားဆရးလုြ်ငန်း စစ်တမ်းတစ်ခုကို အဆဖခခံကာ ဆောင်ရွက်ထားဖခင်းဖြစ်ြါ 
သည်။ ထို့ဖြင် လူမှုြွံ့ပြိုးဆရးေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးမှုအြွဲ့ (SOCIAL DEVELOPMENT GLOBAL PRACTICE) မှ ဦးဆောင်ဆကာက်ယူဆသာ 
ရြ်ရွာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာမှုကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ 
ြွံ့ပြိုးမှုဌာန၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံဖခားဆရးနှင့် ကုန်သွယ်ဆရးဌာနတို့မှ စုဆြါင်းထည့်ဝင်ဆသာ စာရင်းအင်းစွမ်းရည်ဖမှင့်တင်
ဆရးရန်ြုံဆငွ (TRUST FUND FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING - TFSCBIII) မှ ကူညီြံ့ြိုးဆြးဖခင်း ဖြစ်ြါသည်။ ကသစဆကတးလျနိုင်ငံအစိုးရ၊ 
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ြင်လန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ေွီဒင်နိုင်ငံအစိုးရတို့မှလည်း ထြ်ဆောင်းြံ့ြိုးကူညီထားြါသည်။
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စာတမ်းတို
အမှတ်(၇) 

ပမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉
ရစာင့်သကည့်ရလ့လာမှု

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် 
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ 

သက်ရောက်မှု 
စတုတ္ထအကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များအနှစ်ချုပ်

၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ဆန့မှ ဆအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ဆန့အထိ

စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့သည့် အကကိမ်များ
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ဝန်ရဆာင်မှု လက်လီလက်ကား စိုက်ပျ ိုးရေး 

ေန်ကုန် မန္တရလး ချင်းနှင့် 
အပူပိုင်းဇုန် 

ပမစ်ဝကျွန်း 
ရပါ်နှင့် 

ကမ်းရိုးတန်း 
ရပမနိမ့် 

ရတာင်ရပါ် စုစုရပါင်း 

ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး စုစုရပါင်း 
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ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကြ်ဆရာဂါ၏ သက်ဆရာက်မှုများကို နားလည်သိရှိနိုင်ရန် 
စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းအေင့် စစ်တမ်းများကို ဆောင်ရွက်ဆြးလျက်ရှိြါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားဖြုဆသာ 
စစ်တမ်းဆလးကကိမ်အား ယခုနှစ်၏ ဆမလ၊ ဇူလိုင်လ၊ ကသဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ 
ြါသည်။ စတုတ္ထအကကိမ်ဆဖမာက်စစ်တမ်းတွင် ကုမ္ပဏီဆြါင်း ၅၀၀ ြါဝင်ပြီး လုြ်ငန်းကဏ္ဍအမျ ိုးမျ ိုးမှ အရွယ် 
အစားအမျ ိုးမျ ိုးရှိဆသာ ကုမ္ပဏီများ၊ တရားဝင်နှင့် ကျြန်းစီးြွားဆရးကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးမှ ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ကက 
ြါသည်။ ထိုကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ခုထဲတွင် ၄၀၁ ခုသည် တတိယအကကိမ်က စစ်တမ်းဆကာက်ယူခဲ့ဆသာ ကုမ္ပဏီများ 
ဖြစ်ြါသည်။ ဤစာတမ်းတိုတွင် ကမ္ဘာ့ကြ်ဆရာဂါ စတင်ဖြစ်ြွားပြီးဆနာက်ြိုင်း အေိုြါကုမ္ပဏီများ၏ စီးြွား 
လုြ်ငန်းများ လည်ြတ်ဆောင်ရွက်ဆနကကြုံကို အနှစ်ချုြ် တင်ဖြထားြါသည်။ 

ပုံ (၃) စစ်တမ်းဆကာက်ယူဖခင်း တတိယအကကိမ်နှင့် စတုတ္ထအကကိမ်အကကား ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအဆရအတွက် 
ေြွားဖမင့်တက်လာမှု 

ရလးရထာင့်ကွက် (၁) ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ စီးြွားဆရးလုြ်ငန်း အဆဖြာင်းအလဲများကို 
ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာရန်အတွက် ဖမန်ေန်စွာနှင့် အကကိမ်ဆရစိတ်စိတ် ဆောင်ရွက်ဆြးဆနဆသာ စစ်တမ်းများ (business 
pulse surveys) 

ရောင်းအားကျဆင်းမှုသည် ကုမ္ပဏီများအတွက် နံပါတ် 
တစ် စိုးေိမ်ပူပန်ရနေရသာ ကိစ္စအပြစ် ေှိရနဆဲ ပြစ်သည်။ 
စက်တင်ဘာလတွင် ဆရာင်းအားကျေင်းသည်ဟုေိုဆသာ 
ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစားသည် ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသဖြင့် ကသဂုတ် 
လကထက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာဖခင်း ဖြစ်ြါသည်။ ဆရာင်း 
အားကျေင်းဖခင်းသည် တစ်နိုင်တစ်ြိုင်၊ အဆသးစားနှင့် 
အလတ်စား စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများအတွက် နံြါတ်တစ် 
စိုးရိမ်ြူြန်ရသည့်ကိစ္စ ဖြစ်ဆသာ်လည်း ကုမ္ပဏီကကီးများ 
အတွက်မူ ထိုမျှဆလာက် စိုးရိမ်ြူြန်ရသည့် ကိစ္စမဟုတ်ြါ 
(ကသဂုတ်လနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျေင်း 
သွားြါသည်)။ ဆငွသားစီးေင်းမှု ဖြတ်လတ်ဖခင်းသည် 
ဒုတိယအဆရးအကကီးေုံး ဖြဿနာဖြစ်ဆနေဲ ဖြစ်ဆသာ် 
လည်း စက်တင်ဘာလတွင် ယင်းဆကကာင့် ထိခိုက်သည်ဟု 
ေိုဆသာ ကုမ္ပဏီသည် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသဖြင့် 
ကသဂုတ်လကထက် အနည်းငယ် တိုးတက်လာဖခင်းဖြစ် 
ြါသည်။ ကသဂုတ်လအတွင်းက ထိုသို့ေိုဆသာ ကုမ္ပဏီမှာ 
၃၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ြါသည်။ 

သို့ရသာ် စက်တင်ဘာလတွင် ပိုမိုများပပားရသာ ကုမ္ပဏီ 
အချ ိုးအစားအတွက် ေင်းနှီးရငွနှင့် ဆက်စပ်ရသာ 
ပပဿနာများသည် ပို၍ ကကီးထွားလာဟန် တူပါသည်။ 
အဘယ်ရသကာင့်ဆိုရသာ် သသဂုတ်လရနာက်ပိုင်းတွင် လူမွဲ 
ခံယူေန် ရလှောက်ထားမှု (၆ ောခိုင်နှုန်း တိုးလာ)၊ ဝန်ထမ်း 
များ ရလှော့ချမှု (၄ ောခိုင်နှုန်း တိုးလာ)၊ ရချးရငွများနှင့် 
ရချးရငွဆိုင်ောကိစ္စေပ်များတွင် ပပန်လည်ရပးဆပ်နိုင်ေန် 
ခက်ခဲမှု (၈ ောခိုင်နှုန်း တိုးလာ) တို့ ေှိခဲ့ရသကာင်း ရပပာဆို 
မှုများ ပိုမို များပပားလာပခင်းရသကာင့်ပြစ်သည် (ပုံ-၄)။ 
ကျား-မ ကွာဖခားချက်များကို ကကည့်လျှင် အမျ ိုးသားြိုင် 
ကုမ္ပဏီများနှင့် အမျ ို းသမီးြိုင် ကုမ္ပဏီများအကကား 
အသိသာေုံး ကွာဖခားချက်မှာ ဆငွသားစီးေင်းမှုနှင့် 
ေက်နွှယ်ဆနြါသည်။ အမျ ို းသမီးြိုင် ကုမ္ပဏီများ၏ 
၄၁ ရာခိုင်နှုန်းက ဆငွသားစီးေင်းမှု ဖြတ်လတ်သည်ဟု 
ေိုဆသာ်လည်း အမျ ိုးသားြိုင်ကုမ္ပဏီများတွင်မူ ထိုသို့ 
ေိုသည်မှာ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိြါသည် (ြုံ-၅)။ 

အကကီးစားကုမ္ပဏီများနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုကဏ္ဍမှ ကုမ္ပဏီ 
များက ကိုဗစ်-၁၉ ရသကာင့် ပြစ်ရပါ်ရသာ ဆိုးကျ ိုး 
သက်ရောက်မှုများသည် စက်တင်ဘာလတွင် သိသာစွာ 
ပမင့်တက်လာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ စက်တင်ဘာလတွင် 
စစ်တမ်းဆကာက်ယူခဲ့ဆသာ ကုမ္ပဏီများထဲတွင် ဆနာက် 
သုံးလအတွင်း အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့် အဆဖခအဆနသို့ 
ဆရာက်ရှိနိုင်သည်ဟု ေိုသည်မှာ စိုက်ြျ ိုးဆရးကဏ္ဍတွင် 
ကုမ္ပဏီများ ထက်ဝက်နှင့် လက်လီလက်ကားကဏ္ဍတွင် 
ကုမ္ပဏီများ၏ သုံးြုံတစ်ြုံခန့် ရှိြါသည်။ အကကီးစား 
ကုမ္ပဏီများအတွက်ေိုလျှင် ဤဖြဿနာကို ကကုံဆတွ့ 
ရသည့် ကုမ္ပဏီအချ ိုးအစားသည် ကသဂုတ်လကထက် 
ထက်ဝက်ဆကျာ် ဆလျာ့နည်းသွားသည်ကို ဆတွ့ရြါသည် 
(၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသို့)။ ဆနာက်တစ်လတွင် 
လုြ်ငန်းေက်လက် လည်ြတ်ရန် ယုံကကည်မှုရှိသည့် 
အတိုင်းအတာသည် အကကီးစား ကုမ္ပဏီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု 
ကုမ္ပဏီများအကကားတွင် အနည်းေုံးဖြစ်ဆနပြီး ယုံကကည်မှု 
မရှိဟုေိုသည့် ထိုကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် 
ကသဂုတ်လမှ စက်တင်ဘာလအကကားတွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း 
နှင့် ၉ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး ဖမင့်တက်လာြါသည်။ ထို့အတူ 
အကကီးစားကုမ္ပဏီများသည် အဖခားအရွယ်အစားရှိဆသာ 
ကုမ္ပဏီများနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု 
ကျေင်းဆကကာင်း ေိုနိုင်ြွယ်ရှိခဲ့ြါသည်။ (၂၁ ရာခိုင်နှုန်း 
တိုးလာ)။ အဖခားကဏ္ဍများနှင့်နင်းယှဉ်လျှင် စိုက်ြျ ိုးဆရး 
ကုမ္ပဏီများသည် ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွား 
ဖခင်းကို အချ ိုးအစား မမျှတစွာ ြိုမိုဆတွ့ကကုံရဆကကာင်း 
ဆလ့လာဆတွ့ရှိရပြီး ဤသည်မှာ ၎င်းတို့၏ ကျြန်း 
စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းဖြစ်မှုနှုန်း ြိုမိုဖမင့်မားဖခင်းနှင့် ေက်စြ် 
ဆနနိုင်ြွယ်ရှိြါသည် (ကသဂုတ်လတွင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းမှ 
စက်တင်ဘာလတွင် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း)။ ထိုအချက်သည် 
ဒုတိယလင်း ရိုက်ခတ်သည့်ကာလအတွင်း ဆချးဆငွများ 
လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ဆရး အေုံးအဖြတ်ဆြးသည့် အဆကကာင်း 
အချက်တစ်ခု ဖြစ်လာြါသည် (ြုံ-၆ နှင့် ြုံ-၇)။ 

ဒုတိယလင်း စတင်လာမှုနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီများသည် 
လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်ေန် ယုံသကည်မှု ရလျာ့ 
နည်းလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကသဂုတ်လနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် 
စက်တင်ဘာလတွင် ကုမ္ပဏီများသည် တစ်လအတွင်းတွင် 
လုြ်ငန်းများ ေက်လက်လည်ြတ်နိုင်ဆဖခနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 
ယုံကကည်မှု ြိုနည်းဆနြါသည်။ ဤသို့ ယုံကကည်မှု မရှိဖခင်း 
သည် စိုက်ြျ ိုးဆရးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင် ြိုမို 
သိသာထင်ရှားပြီး ကသဂုတ်လဆနာက်ြိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီများ 
၏ယုံကကည်မှုသည် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း 
အသီးသီး ကျေင်းသွားြါသည် (ြုံ-၈)။ ထိုမျှသာမက 
ကုန်ထုတ်လုြ်မှုကဏ္ဍရှိ ကုမ္ပဏီများမှအြ အဖခားကဏ္ဍ 
များအားလုံးရှိ ကုမ္ပဏီများ၏ ဖြန်လည်နာလန်ထူရန် 
ဆမျှာ်လင့်ချက်များ ဆလျာ့နည်းသွားရာ ထိုသို့ဆမျှာ်လင့် 
သည့် ကုမ္ပဏီသည် စက်တင်ဘာလတွင် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်း 
သာရှိပြီး ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့သည့် ကသဂုတ်လနှင့် နင်းယှဉ် 
ကကည့်လျှင် ဆမျှာ်လင့်ချက်များ ဆလျာ့နည်းသွားသည်ကို 
ဆတွ့ဖမင်ရမည်ဖြစ်သည် (ြုံ-၉)။ ကုမ္ပဏီများ၏ ဖြန်လည် 
နာလန်ထူနိုင်မှုနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အဆကာင်းဖမင်မှုများ 
သည် ကသဂုတ်လတွင် ဖမင့်တက်လာခဲ့ဆသာ်လည်း ဖမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ဆြါ်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ဒုတိယလင်းနှင့် 
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၁၀၀၀၀

၅၀၀၀

၀

မတ် ဧပပီ ရမ

ပ-ကကိမ် ဒု-ကကိမ် တ-ကကိမ် စ-ကကိမ်

ဇွန် ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ ရအာက်တိုဘာ

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲ 
အတည်ဖြုလူနာ 
ဆြါင်းစု 
အဆရအတွက်နှင့် 
စစ်တမ်း 
ဆကာက်ယူသည့် 
ကာလ 

ဒုတိယလင်းြထမလင်း

လူနာ 
အရေအတွက်

ဆရာင်းအားကျေင်းဖခင်း

၀% ၂၅ ၅၀ ၇၅ ၁၀၀

ဆငွသားစီးေင်းမှု ဖြတ်လြ်ဖခင်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းဖခင်း

သွင်းအားစု (သို့) ကုန်ကကမ်းြစ္စည်းများ ဖြတ်ဆတာက်ဖခင်း 

ပုံ (၄) ကုမ္ပဏီများ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုအဆြါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ဆရာက်မှု

ဆရာင်းအားကျေင်းဖခင်းသည် ကုမ္ပဏီများအတွက် အကကီးမားေုံးဖြဿနာအဖြစ် ရှိဆနေဲ ဖြစ်သည်။ 

ပုံ (၆) ကဏ္ဍအလိုက် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ဆရာက်မှု 

စက်တင်ဘာလတွင် အဆြကးမေြ်နိုင်သည့် အဆဖခအဆနသို့ ကျဆရာက်မည်ကိ ု
စိုးရိမ်ြူြန်ဆသာ ကုမ္ပဏီများ ဆလျာ့နည်းသွားြါသည်။ 

ပုံ (၅) အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီး ြိုင်ေိုင်မှုအလိုက် ကုမ္ပဏီများ၏ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုအဆြါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ 
သက်ဆရာက်မှု - ၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

အမျ ိုးသမီးြိုင်ေိုင်ဆသာ လုြ်ငန်းများက ဆငွသားစီးေင်းမှု ဖြတ်လြ်ဖခင်းကို ြို၍ ရင်ေိုင်ကကရြါသည်။ 

ဆချးဆငွများနှင့် အဖခားလုြ်ငန်းဆချးဆငွများ ဆြးဆချရန် ခက်ခဲဖခင်း

လူမွဲခံယူရန် ဆလျှာက်ထားဖခင်း

ဝန်ထမ်းဆလျှာ့ချရဖခင်းဆကကာင့် လုြ်သားအင်အား ဆလျာ့နည်းဖခင်း 

အမျ ိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှု၊ 
စက်တင်ဘာ

ဆရာင်းအားကျေင်းဖခင်း ဆငွသားစီးေင်းမှု ဖြတ်လြ်ဖခင်း

အမျ ိုးသားပိုင်ဆိုင်မှု၊ 
စက်တင်ဘာ

သသဂုတ် ဇူလိုင် ရမ

ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းဖခင်း

၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ ဆအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ဖမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာမှု စာတမ်းတို အမှတ်(၇)

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀%

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

စိုက်ပျ ိုးရေး

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

လက်လီလက်ကား
ရောင်းဝယ်မှု

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဝန်ရဆာင်မှု



အတူြါလာဆသာ အိမ်တွင်သာ ဆနထိုင်ရန် ညွှန်ကကား 
ချက်များ ထုတ်ဖြန်ပြီးဆနာက်ြိုင်း စက်တင်ဘာလတွင် 
ဆဖြာင်းဖြန် ဖြန်ဖြစ်သွားြါသည်။

သသဂုတ်လနှင့် နင်းယှဉ်လှေင် စက်တင်ဘာလတွင် အစိုးေ 
၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်များအရသကာင်း သိေှိရသာ ကုမ္ပဏီ 
အချ ိုးအစားသည် ကျဆင်းသွားပုံေပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ 
အတွက် အစိုးရ၏ကူညီြံ့ြိုးမှုများကို သိရှိဆသာ ကုမ္ပဏီ 
သည် ထက်ဝက်ဆကျာ်ရှိဆသာ်လည်း ဤအချ ိုးအစားသည် 
ကသဂုတ်လတွင် ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ရာမှ စက်တင်ဘာလ 
တွင် ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျေင်းသွားဖခင်း ဖြစ်ြါသည် 
(ြုံ-၁၀)။ ဤရာခိုင်နှုန်း ကျေင်းသွားရဖခင်းသည် ကမ္ဘာ့ 
ကြ်ဆရာဂါ၏ ဒုတိယလင်း ရိုက်ခတ်သည့်ကာလအတွင်း 
ေက်လက် ဆောင်ရွက်ဆြးဆသာ သို့မဟုတ် အသစ် 
ဆောင်ရွက်ဆြးဆသာ ကူညီြံ့ြိုးမှု အစီအစဉ်များ၏ 
မဆရရာမှုများဆကကာင့် ဖြစ်ြွယ်ရှိြါသည်။ ယခင်လများက 
ကဲ့သို့ြင် စက်တင်ဘာလတွင်လည်း ကုမ္ပဏီများ၏ 
ကကီးမားဆသာ အချ ိုးအစား (၄၅ ရာခိုင်နှုန်း) ကဆဖြာသည် 
မှာ အစိုးရက ကကားဝင်ဆောင်ရွက်ဆြးရန် လိုအြ်သည့် 
၎င်းတို့၏ ဦးစားဆြးကိစ္စများမှာ ဆချးဆငွနှင့် ဆချးဆငွ 
အာမခံများ ရရှိနိုင်ဆအာင် ဆောင်ရွက်ဆြးရန် ဖြစ်ြါသည်။ 
အရွယ်အစားဆြါ် မူတည်၍ ခွဲဖခားထားဆသာ ကုမ္ပဏီအမျ ိုး 
အစားများအားလုံးတွင် အရွယ်အစားဆသးငယ်ဆသာ 
ကုမ္ပဏီများမှလွဲ၍ ကျန်အားလုံးတွင် လိုက်ဆလျာညီဆထွ 
ဆဖြာင်းလဲမှုများ အနည်းငယ် ဆလျာ့နည်းသွားြါသည်။ 
ကမ္ဘာ့ကြ်ဆရာဂါနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏ မူဝါဒများ၊ 
ကူညီြံ့ြိုးမှုများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို စိတ်ဆကျနြ်မှု 
ရှိသည့် ကုမ္ပဏီသည် ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး ကုမ္ပဏီ 
ထက်ဝက်ဆကျာ် (၅၄ ရာခိုင်နှုန်း) က အစိုးရသည် 
ဟန်ချက်ညီဆသာ တုံ့ဖြန်ဆောင်ရွက်မှုကို လုြ်ဆောင်နိုင် 
သည်ဟု ယူေကကြါသည်။ သို့ဆသာ် ကုမ္ပဏီကကီးများ  
အကကား အစိုးရ၏ ြံ့ြိုးကူညီမှုများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ စိတ် 
ဆကျနြ်မှုသည် ြျမ်းမျှနှုန်းထက်ြို၍ ဆလျာ့နည်းြါသည် 
(၃၄ ရာခိုင်နှုန်း) (ြုံ-၁၁)။ 

အနည်းငယ်ရသာ ကုမ္ပဏီများသည် ဒုတိယလင်း၏ 
သက်ရောက်မှုများအတွက် ကကိုတင်ပပင်ဆင်နိုင်ခဲ့သကပါ 
သည်။ ထိုကုမ္ပဏီများ အသုံးဖြုသည့် ကကိုတင်ဖြင်ေင်မှု 
နည်းလမ်းများကို ဆလ့လာကကည့်လျှင် ကုမ္ပဏီများ၏ 
၁၈ ရာခိုင်နှုန်းက လုြ်ငန်းခွင်တွင် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး 
ခြ်ခွာခွာဆနဖခင်းနှင့် အဖခားဆသာ ဆဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းဆရးမူဝါဒများကို အဆကာင်အထည်ဆြာ်ဖခင်း 
သို့မဟုတ် လိုက်နာဆအာင် ကကြ်မတ်ဆောင်ရွက်ဖခင်း၊ ၁၅ 
ရာခိုင်နှုန်းက လုြ်ငန်းများ ေက်လက်လည်ြတ်နိုင်ရန် 
အတွက် လိုအြ်ဆသာ ြစ္စည်းများကို ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုြ်မှု 
ကွင်းေက်မှတစ်ေင့် ရရှိဆအာင် ဆောင်ရွက်ထားဖခင်း၊ ၄ 
ရာခိုင်နှုန်းက ဝန်ထမ်းများကို အေိုင်းခွဲ၍ အလှည့်ကျ 
အလုြ်ေင်းဆစဖခင်းနှင့် ဆနာက်ထြ် ၄ ရာခိုင်နှုန်းက လူမွဲ 
ခံယူရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ဆလျာ့ြါးဆစရန် ဘဏ္ဍာဆငွများ 
ထြ်ဆောင်းဖြည့်ေည်းဖခင်းနှင့် ၁ ရာခိုင်နှုန်းက IT နှင့် 
အဖခားဆသာ အဆဝးမှ အလုြ်လုြ်နိုင်မည့် စက်ြစ္စည်း 
ကိရိယာများအတွက် ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံဖခင်းများ ဖြုလုြ်ခဲ့ကက 
ဖခင်းဖြစ်ြါသည် (ြုံ-၁၂)။ ကုမ္ပဏီများသည် ကိုဗစ်-၁၉ 
ဆရာဂါဖြစ်ြွားမှု အဆရအတွက် ဖမင့်တက်လာမှုအတွက် 
ကကိုတင်ဖြင်ေင်မှုများ ဖြုလုြ်ကကရဆသာအခါ ကုမ္ပဏီ  
အများစုက စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများ ြွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် 
သည့်အချနိ်ကို ဆလျှာ့ချဖခင်း နည်းလမ်းများထက် ခရီးသွား 
လာမှုများကို ကန့်သတ်ဖခင်း (၆၉ ရာခိုင်နှုန်း)၊ လူစုလူဆဝး 
ဖြုလုြ်နိုင်သည့် အရွယ်အစား ကန့်သတ်ဖခင်း (၅၇ ရာခိုင် 
နှုန်း) နှင့် ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ဖြန်ဖခင်း (၄၇ ရာခိုင်နှုန်း) 
တို့ကို ြို၍နှစ်သက်ကကသည်ဟု ေိုြါသည် (ြုံ-၁၃)။

သသဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအသကားတွင် ဓာတ်ခွဲ 
အတည်ပပုလူနာ ရတွ့ေှိမှုနှုန်းများ ပမင့်တက်လာော ပမန်မာ 
နိုင်ငံေှိ ကုမ္ပဏီများထဲတွင် ကန့်သတ်ချက်များအတွက် 
စိုးေိမ်ပူပန်ရသကာင်းရပပာသည့် ကုမ္ပဏီအရေအတွက် ပိုများ 
လာပါသည်။ ဒုတိယလင်း ကန့်သတ်ချက်များအဆကကာင်း 
ဆမးဖမန်းဆသာအခါ ကုမ္ပဏီများ၏ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းက 
“အလွန်စိုးရိမ်သည်” ဟု ေိုကကပြီး စိုးရိမ်သည်ဟု အများေုံး 
ဆဖြာဆသာ ကုမ္ပဏီများသည် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ (၄၅ 
ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် အလယ်အလတ်ကုမ္ပဏီများ (၄၃ ရာခိုင်နှုန်း) 
ဖြစ်ကကြါသည်။ ဒုတိယလင်းတွင်လည်း ဆရာင်းအား 
ကျေင်းဖခင်းသည် စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းများကုိ ထိခိုက်မှု 
အရှိေုံး အဆကကာင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ် ေက်လက်ရှိဆနပြီး 
ကုမ္ပဏီများ၏ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းက ထိုဖြဿနာကို ရင်ေိုင် 
ဆနရသည်ဟု ေိုြါသည်။ ဆတာင်ဆြါ်ဆဒသရှိ ကုမ္ပဏီများ 
အတွက် အစိုးရိမ်ရေုံးကိစ္စမှာ ဆရာင်းအားကျေင်းဖခင်း 
(၇၇ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရှိ ကုမ္ပဏီများအတွက် 
စိုးရိမ်မှု အများေုံးအရာမှာ လုြ်ငန်းများ ယာယီြိတ်ထား 
ရဖခင်း (၄၆ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်ြါသည် (ြုံ-၁၄)။ ဝန်ဆောင်မှု 
ကဏ္ဍရှိ ကုမ္ပဏီများ၏ ထက်ဝက်ဆကျာ်သည် ၎င်းတို့၏ 
လုြ်ငန်းများ ယာယီြိတ်ထားရပြီး စိုက်ြျ ိုးဆရးကုမ္ပဏီ 
များသည် ယာယီြိတ်ထားရနိုင်ဆဖခ အနည်းေုံး ဖြစ်ြါ 
သည်။ အရွယ်အစားဆသးငယ်ဆသာ ကုမ္ပဏီများအြို့ 
ဆရာင်းအား ကျေင်းဖခင်းသည် အဓိကသက်ဆရာက်မှု 
ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားကကီးမားဆသာ ကုမ္ပဏီများအတွက်မူ 
လုြ်ငန်းများ ယာယီြိတ်ထားရဖခင်းက အကကီးမားေုံး 
သက်ဆရာက်မှု ဖြစ်ြါသည်။ 

ပုံ (၇) ကုမ္ပဏီအရွယ်အစားအလိုက် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ဆရာက်မှု 

စိုက်ြျ ိုးဆရးကုမ္ပဏီများသည် ဆချးဆငွများ လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်မှု ဆလျာ့နည်းသွားဖခင်းကို အချ ိုးမျှတမှုမရှိစွာ ြို၍ 
ရင်ေိုင်ကကုံဆတွ့ရသည်။ 

ပုံ (၈) ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းများ ေက်လက် 
လည်ြတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟူဆသာ ယုံကကည်ချက် 
ဆလျာ့နည်းဆနဆသာ ကုမ္ပဏီများ၏ အချ ိုးအစား 
(ကဏ္ဍအလိုက်) 

ကိုဗစ်-၁၉ ဆရာဂါ ေက်လက်ဖြစ်ြွားဆနသည်နှင့်အမျှ 
ကုမ္ပဏီများ၏ လုြ်ငန်းများ ေက်လက်လည်ြတ်နိုင် 
မည်ဟူဆသာ ယုံကကည်ချက်များ ဆလျာ့နည်းလာသည်။ 

ပုံ (၉) ကိုဗစ်-၁၉ မှ ဖြန်လည်နာလန်ထူလာမည်ဟု 
ဆမျှာ်လင့်ဆသာ ကုမ္ပဏီများ၏ အချ ိုးအစား - 
ကဏ္ဍအလိုက် 

ြထမလင်းနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် 
ဖြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မည်ဟု ဆမျှာ်လင့်ဆသာ 
ကုမ္ပဏီများ ြိုနည်းသွားြါသည်။

ပုံ (၁၀) အစိုးရ၏ ကူညီဆထာက်ြံ့မှုများကို သိရှိဆသာ 
ကုမ္ပဏီများ၏ အချ ိုးအစား - အရွယ်အစားအလိုက် 

ကုမ္ပဏီများ၏ ထက်ဝက်ဆကျာ်သည် အစိုးရ၏ 
ကူညီြံ့ြိုးမှုများကို သိရှိကကြါသည်။

၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ ဆအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ဖမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာမှု စာတမ်းတို အမှတ်(၇)

ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀%

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် (၁-၄)

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

အရသးစား (၅-၁၉)

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

အလတ်စား (၂၀-၉၉)

ဆနာက်တစ်လတွင် လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်ရန ်
ယုံကကည်မှုမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆချးဆငွလက်လှမ်းမီမှု ဆလျာ့နည်းသွားသည့ ်
ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

ဆနာက် ၃ လတွင် အဆြကးဖြန်မေြ်နိုင်သည့ ်
အဆဖခအဆနဆရာက်ရှိမည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

အကကီးစား (> ၉၉)

ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

စိုက်ပျ ိုးရေး

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု

လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်မှု

ဝန်ရဆာင်မှု

စုစုရပါင်း

စိုက်ပျ ိုးရေး

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု

လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်မှု

ဝန်ရဆာင်မှု

စုစုရပါင်း

၆% ၈၈%

၇၀%
၄၆%

၇၁%

၆၃%
၆၇%

၆၁%
၅၁%

၆၀%

၇၁%
၅၈%

၆၇%

၅၇%
၆၇%

၆၁%
၅၇%

၆၁%
၅၅%

၆၀%
၄၈%

၇၈%

၉၁%

၆၀%

၆၇%

၇၅%

၆၃%

၆၉%

၇၇%

၆၁%

၇၄%

၉၈%

၅၄%

၅၈%

၆၄%
၆၂%

၅၆%

၇၃%

၇၃% ၆၇%
၇၄%

၃၄%

၇၁%

၅၉%
၇၂%

၄၉%

၆%

၄%

၄%

၄%
၃%

၄%

၁၄%

၁၁%

၇%

၇%

၄%
၂%

၂%

၂%
၂%

၈%
၈%

၈%

၈%

ပုံ (၁၁) အစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အား ကိုင်တွယ်ြုံနှင့် 
စြ်လျဉ်း၍ စိတ်ဆကျနြ်မှု ရရှိဆသာ ကုမ္ပဏီများ၏ 
အချ ိုးအစား - အရွယ်အစားအလိုက် 

ကုမ္ပဏီကကီးများမှလွဲ၍ ကျန်ကုမ္ပဏီများအားလုံးသည် 
အစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အား ကိုင်တွယ်ြုံနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 
စိတ်ဆကျနြ်မှု ရှိကကြါသည်။

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် (၁-၄) 

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် 
(၁-၄) 

အရသးစား 
(၅-၁၉) 

အလတ်စား
(၂၀-၉၉) 

အကကီးစား
(> ၉၉) 

စုစုရပါင်း

အရသးစား (၅-၁၉)

အလတ်စား (၂၀-၉၉)

အကကီးစား (> ၉၉)

စုစုရပါင်း



ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကို ရပြေှင်းစီမံ
ခန့်ခွဲရကျာ်လွှားသည့် နည်းလမ်းများသည် သသဂုတ်လနှင့် 
စက်တင်ဘာလအသကားတွင် ကွာပခားမှုမေှိလှပါ။ စက်တင် 
ဘာလတွင် အဆဝးမှ အလုြ်လုြ်ဖခင်းကို တိုးဖမှင့်လုြ်ဆောင် 
ဆသာ သို့မဟုတ် စတင်လုြ်ဆောင်ဆသာ ကုမ္ပဏီများ 
တိုးလာြါသည် (၅ ရာခိုင်နှုန်း ြိုမိုဖမင့်မား)။ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းလမ်းများကို လိုက်ဆလျာညီဆထွ ဆဖြာင်းလဲကျင့်သုံးမှု 
များ တိုးြွားလာဆသာ်လည်း များစွာြွံ့ပြိုးမှု မရှိဆသးြါ။ 
ကုမ္ပဏီများ၏ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့တွင် ကုန်ြစ္စည်းများ 
သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအား အွန်လိုင်းမှ ဆရာင်းချရာ 
တွင် စိန်ဆခါ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မရှိြါဟု ေိုြါသည်။ ကုမ္ပဏီ 
ငါးခုတွင် တစ်ခုနီးြါးက ၎င်းတို့ ရင်ေိုင်ဆနရသည့် 
အကကီးမားေုံးစိန်ဆခါ်မှုမှာ IT စွမ်းရည်နှင့် နည်းြညာ 
ကျွမ်းကျင်မှုများ မရှိဖခင်းဖြစ်သည်ဟု ေိုြါသည်။ 

စက်တင်ဘာလတွင် ရယဘုယျအားပြင့် အဓိကကျသည့် 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုများအတွက် အွန်လိုင်းနှင့် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများ လိုက်ရလျာညီရထွ အသုံးပပု 
မှုနှုန်းသည် ပိုမိုနည်းပါးရနရသာ်လည်း ကုန်ထုတ်လုပ် 
ရေးနှင့် လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများ 
အသကားတွင်မူ ထိုနှုန်းသည် အနည်းငယ်တိုးလာပါသည်။ 
သို့ဆသာ် စိုက်ြျ ိုးဆရးကုမ္ပဏီများနှင့် တစ်နိုင်တစ်ြိုင် 
လုြ်ကိုင်ဆသာ လုြ်ငန်းများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ် 
ချက်များကို ဆကျာ်လွှားရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းလမ်း 
များကို အားကိုးအားထားဖြုနိုင်ဆဖခ ြိုနည်းြါသည်။ 
သို့တိုင်ဆအာင် စိုက်ြျ ိုးဆရးကုမ္ပဏီများနှင့် တစ်နိုင်တစ်ြိုင် 
လုြ်ကိုင်ဆသာ လုြ်ငန်းများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်း 
ဆဖြာင်းလဲ အသုံးဖြုမှုနှုန်းသည် ဆမလဆနာက်ြိုင်းတွင် 
များစွာ တိုးတက်လာြါသည် (၁၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၇ ရာခိုင် 
နှုန်းအသီးသီး တိုးတက်လာ)။ 

ဒုတိယလင်းနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီများသည် ရြာက်သည် 
များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ရဘးအန္တောယ် ကင်းေှင်းရေး 
နည်းလမ်းများ အသုံးပပုမှု ပမင့်မားလာရသကာင်း ရပပာပပသက 
ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများမှ ဆြာက်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ 
အတွက် ဦးတည်၍ အများေုံး ဆောင်ရွက်ဆြးသည့် 
ဆဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဆရးနည်းလမ်းများမှာ(ဆအာက်ြါ 
အစီအစဉ်အတိုင်း) - လက်သန့်ဆေးရည်နှင့် သန့်ရှင်းဆရး 
ြစ္စည်းများ ြံ့ြိုးဖခင်း (၁၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးလာ)၊ ြါးစြ် 
နှင့် နှာဆခါင်းစည်း တြ်ေင်ဆစဖခင်း (၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ 
တိုးလာ)နှင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ခြ်ခွာခွာဆနဆစဖခင်း 
(စစ်တမ်းဆကာက်ယူသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း 
ခန့်) တို့ဖြစ်ြါသည်။ စိတ်ဝင်စားြွယ်ဆကာင်းသည်မှာ 
ကုမ္ပဏီများ၏ ထက်ဝက်ဆကျာ်သည် ဆြာက်သည်များ 
ဆဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဆရးအတွက် လုြ်ငန်းခွင်တွင် 
ြိုးသန့်စင်ဖခင်းကို ဆောင်ရွက်သည်ဟုေိုကကပြီး ၆၉ ရာခိုင် 
နှုန်းက ဝန်ထမ်းများ ဆဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဆရးအတွက် 
ထိုသို့လုြ်ဆောင်သည်ဟု ေိုြါသည် (ြုံ ၁၅ နှင့် ၁၆)။

ပုံ (၁၂) ဒုတိယလင်းအတွက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး 
ခြ်ခွာခွာဆနရန်နှင့် ဆဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး 
နည်းလမ်းများဖြင့် ကကိုတင်ဖြင်ေင်ထားခဲ့ဆသာ 
ကုမ္ပဏီများ 

ကုမ္ပဏီများ ကျင့်သုံးသည့် ကကိုတင်ဖြင်ေင်မှု 
နည်းလမ်းများ

ပုံ (၁၄) ဒုတိယလင်းဆကကာင့် အဓိကစိုးရိမ်ြူြန်ရသည့် ကိစ္စများအဖြစ် ဆရာင်းအားကျေင်းဖခင်းများနှင့် 
ယာယီြိတ်ထားရဖခင်းများကို ဆြာ်ဖြဆဖြာေိုဆသာ ကုမ္ပဏီများအချ ိုးအစား - ဇုန်အလိုက် 

ရန်ကုန်ရှိ ကုမ္ပဏီများက လုြ်ငန်းများ ယာယီြိတ်ထားရဖခင်းကို ဒုတိယလင်းဆကကာင့် ဖြစ်ဆြါ်ဆသာ အကကီးမားေုံး 
စိုးရိမ်ြူြန်ရမှုအဖြစ် ဆြာ်ဖြဆဖြာေိုကကသည်။ 

ပုံ (၁၅) ဆြာက်သည်များ ဆဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးကို ဆောင်ရွက်သည်ဟု ေိုဆသာ ကုမ္ပဏီများ ကျင့်သုံးဆသာ 
နည်းလမ်းများ 

စက်တင်ဘာလတွင် ကုမ္ပဏီများက ဆြာက်သည်များ၏ ဆဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးကို တိုးတက်ဆကာင်းမွန်ဆအာင် 
လုြ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 

ပုံ (၁၆) စက်တင်ဘာလတွင် ဝန်ထမ်းများအတွက် ဆဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနည်းလမ်းများကို 
တိုးတက်ဆကာင်းမွန်ဆအာင် လုြ်ဆောင်ခဲ့ဆသာ ကုမ္ပဏီများ 

ဝန်ထမ်းများ ဆဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆစရန် ဆောင်ရွက်ဆြးသည်ဟု ေိုဆသာ ကုမ္ပဏီများ ကျင့်သုံးသည့် နည်းလမ်းများ 
ပုံ (၁၃) ကုမ္ပဏီအများစု၏ ခရီးသွားလာမှု 
ကန့်သတ်ချက်များ ဖြန်လည်ချမှတ်ဖခင်းကို 
နှစ်သက်လက်ခံမှု 

အစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ဆလျှာ့ချဆရး နည်းဗျူဟာများကို 
ကုမ္ပဏီများက ဆထာက်ခံမှု

ရည်ညွှန်းချက် - ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကိုဗစ်-၁၉ စီးြွားဆရးလုြ်ငန်းစစ်တမ်း 

၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်၊ ဆအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ဖမန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာမှု စာတမ်းတို အမှတ်(၇)
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လုြ်ငန်းခွင်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခြ်ခွာခွာဆနရန်နှင့် ဆဘးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းဆရးနည်းလမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးဆစဖခင်း

လုြ်ငန်းေက်လက်လည်ြတ်နိုင်ရန် ကုန်ကကမ်းြစ္စည်းများကို 
လုံဆလာက်စွာ ရရှိဆစရန် ကကိုတင်၍ ဆောင်ရွက်ထားဖခင်း 

ဝန်ထမ်းများကို အေိုင်းဖြင့် အလှည့်ကျ အလုြ်ေင်းဆစဖခင်း 

လူမွဲခံယူရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ဆလျာ့ြါးဆစရန် ဘဏ္ဍာဆငွများ 
(ဥြမာ-ဆချးဆငွများကဲ့သို့) ကို ကကိုတင်၍ လုံဆလာက်စွာ 
ထြ်ဆောင်းဖြည့်ေည်းဖခင်း 

IT နှင့် အဆဝးမှ အလုြ်လုြ်နိုင်မည့် စက်ကိရိယာြစ္စည်းများအတွက် 
ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံဖခင်း 

ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်များ

လူ ၅ ဦးထက် ြို၍ စုဆဝးခွင့်မဖြုဖခင်း 

ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ဖြန်ဖခင်း

ြါေယ်ဆရာင်းချဖခင်းမှလွဲ၍ ေိုင်ထိုင်စားခွင့်မဖြုဖခင်း 

စီးြွားလုြ်ငန်းများ ြွင့်လှစ်လည်ြတ်ချနိ် ဆလျှာ့ချဖခင်း 

၁၅%

ရောင်းအားကျဆင်းပခင်း လုပ်ငန်းများ ယာယီပိတ်ထားေပခင်း

ေန်ကုန် 

ချင်းနှင့် အပူပိုင်းဇုန် 

ရတာင်ရပါ် 

မန္တရလး 

ပမစ်ဝကျွန်းရပါ်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ရပမနိမ့် 

စုစုရပါင်း 
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ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

၁၀၀%အွန်လိုင်းမှ ဝန်ရဆာင်မှုများ ရဆာင်ေွက်ရပးပခင်း

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ထိရတွ့မှုများ ရလှော့ချေန် လုပ်ငန်းြွင့်လှစ်ချနိ် ရလှော့ချပခင်း

လုပ်ငန်းခွင်အား ပုံမှန် ပိုးသန့်စင်မှု ပပုလုပ်ပခင်း

ရြာက်သည်များ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေှိရနရစပခင်း

ရြာက်သည်များအား ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း တပ်ဆင်ရစပခင်း

ရြာက်သည်များအတွက် လက်သန့်ရဆးေည်နှင့် သန့်ေှင်းရေးပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပခင်း

ရနအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ရစပခင်း

အလုပ်ချနိ် ရလှော့ချပခင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများကို အဆိုင်းခွဲ၍ အလှည့်ကျ အလုပ်ဆင်းရစပခင်း

လုပ်ငန်းခွင်အား ပုံမှန် ပိုးသန့်စင်မှု ပပုလုပ်ပခင်း

ဝန်ထမ်းများ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေှိရနရစပခင်း

ဝန်ထမ်းများအား ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း တပ်ဆင်ရစပခင်း

လက်သန့်ရဆးေည်နှင့် သန့်ေှင်းရေးပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပခင်း

ရမ ဇူလိုင် သသဂုတ် စက်တင်ဘာ

၁၀၀%


