
COVID-19 ေ�ကာင့ ်လ�မ�ေရး��င့ ်စးီပွားေရးဆိ�ငရ်ာ သက်ေရာက်မ�များကိ� ေလ�ာ့ချရန် �က�ိးပမ်းမ�

များကိ� က�လသမဂ�အဖဲွ� တိ�းြမ�င့ေ်ဆာငရွ်က်

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ က�လသမဂ�အဖဲွ�သည် COVID-19 ေ�ကာင့ ်စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များအေပ� သက်ေရာက်မ�

များကိ� ေလ�ာ့ချရန�်�င့ ်�ိ�ငင်တံစ်ဝ�မ်းလံ�း��ိ အမျိ�းသမီများ��င့ ်အမျိ�းသားများအတွက် အားလံ�းပါဝင်

�ိ�ငေ်သာ စီးပာွး ေရးလ�ပ်ငနး်ဝနး်ကျငက်ိ� အားေပးြမ�င့တ်ငရ်န ်ရည်ရွယ်၍ �က�ိးပမ်းေဆာငရွ်က်လျက်

��ိပါသည်။

ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ် က�းစက်ြပန ့ပ်ာွးမ�ေ�ကာင့ ်တစ်ကမ�ာလံ�းတွင ်ကျနး်မာေရးဆိ�ငရ်ာ အေရးေပ�

အေြခအေန တစ်ရပ် ြဖစ်ေပ�လျက် ��ိပါသည်။ ထိ� ့ြပင ်ကမ�ာ့စီးပာွးေရးကိ�လညး် ေ��းေကးွသာွးေစ

ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ��င့ ်ကမ�ာတစ်ဝ�မ်းတွင ်က�နသ်ွယ်ေရး၊ ရငး်��းီြမ��ပ်��မံ�၊ ဖံွ� �ဖိ�းမ�၊ အလ�ပ်အကိ�င�်�

င့ ်ဝငေ်ငဖွနတ်းီေပးေသာ အေသးစားစီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်ယ��ရားများအားလံ�းသည် ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်

ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� ခံ�ကရ ပါသည်။ က�လသမဂ�အဖဲွ� �ကးီသည် ဗိ�ငး်ရပ်က�းစက်ြပန ့ပ်ာွးမ�ကိ�

ထိနး်ချ�ပ်ရန ်�က�ိးပမ်းမ�များတွင ်က�ညီပံ့ပိ�း ေပးေနသလိ� COVID-19 ေ�ကာင့ ်အေသးစားစီးပာွးေရး

လ�ပ်ငနး်အေပ� စီးပာွးေရးဆိ�ငရ်ာ သက်ေရာက်မ�များ ကိ� ေလ�ာ့ချရနအ်တွက်လညး် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ

အစိ�းရ��င့ ်လက်တွဲေဆာငရွ်က်ေနပါသည်။

ဥေရာပသမဂ�သည် အထည်ချ�ပ်က���ိ လ�ပ်သားများအတွက် အေရးေပ�ရနပံ်�ေင ွယ��ိ�  ၅ သနး်ကိ�

ြမနမ်ာ �ိ�ငင် ံအတွက် ယငး်၏ Nexus Response ယ��ရားမ�တစ်ဆင့ ်ေပးအပ်ခဲ့�ပီး ထိ�ရနပံ်�ေငကွိ�

က�လသမဂ� စီမံကိနး်ဝနေ်ဆာငမ်��ံ� း (UNOPS)မ� စီမံခန ့ခ်ွဲပါသည်။ လက်��ိအေြခအေနတွင ်အထည်

ချ�ပ်လ�ပ်ငနး်က� အတွငး် လ�ပ်သားေပါငး် ၇၀၀,၀၀၀ အနက် ခန ့မ်�နး်ေြခ ၃၅၀,၀၀ ခန ့သ်ည် လစာမ

ရဘဲ အလ�ပ်မ� ရပ်နားခံရ �ိ�ငေ်ြခ သိ�မ့ဟ�တ် အ�ပီးအပိ�င ်အလ�ပ်ြပ�တ်သာွး�ိ�ငေ်ြခ ��ိေနပါသည်။ ဤ

အေရးေပ�ရနပံ်�ေငသွည် COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မ� ခံရသ�ေပါငး် ၈၀,၀၀၀ ေကျာ်အား က�ညီေပး

�ိ�ငရ်န ်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ထိ� ့ြပင ်�ဗိတိန၊် ဥေရာပသမဂ�၊ �သစေ�တးလျ၊ ဆွစ်ဇာလန၊် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�၊ ကေနဒါ��င့်

အိ�ငယ်ာ လနတ်ိ�မ့� ရနပံ်�ေငပံွ့ပိ�း�ပီး UNOPS မ� စီမံခန ့ခ်ွဲသည့် အသက်ေမးွဝမ်းေကျာငး်မ���င့်

စားနပ်ရိက�ာဖ�လံ�ေရး ရနပံ်�ေင ွ(LIFT) ကလညး် အရငး်အ��းီေဈးကွက်အစီအစ�အတွက် အေမရိ

ကနေ်ဒ�လာ ၃ သနး် သံ�းစွဲမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိ�အစီအစ�သည် အေသးစားေငေွရးေ�ကးေရးအဖဲွ�

အစညး်များ (MFIs) မ�တစ်ဆင့ ်ေငြွဖစ် လွယ်မ�ကိ� တိ�းတက်ေစမည်�ပီး အိမ်ေထာငစ်���င့ ်အေသးစား



စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်ေပါငး် ၆၀၀,၀၀၀ အထိအား က�ညီမည်ြဖစ်သည်။ ဤရနပံ်�ေငအွသစ်သည် MFI

များအား စ�စ�ေပါငး် ေချးေငမွတည်မ� အေမရိကန ်ေဒ�လာ သနး် ၆၀ မ�တစ်ဆင့ ်လ�ေပါငး် ၅၀၀,၀၀၀

ခန ့ ်အကျိ�းခံစားခွင့ ်ရ��ိမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�သိ� ့ မတည်ေပးြခငး်ြဖင့ ်MFI များသည် အထည်ချ�ပ်

လ�ပ်သား ၄၂,၀၀၀ ဦးအပါအဝင ်COVID-19 ေ�ကာင့ ်ဆိ�းရွားစာွထိခိ�က်မ� ��ိမည်ဟ� ခန ့မ်�နး်ရသည့်

နယ်ပယ်များ��ိ ဝနေ်ဆာငမ်�သံ�းစွဲေနေသာ ေဖာက်သည်များကိ� ေချးေင ွအေမရိကန ်ေဒ�လာ

၁၀၀-၂၀၀ အား ထပ်ေဆာငး် ထ�တ်ေချးေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။

�ိ�ငင်ေံတာ်အစိ�းရမ� ထ�ေထာငထ်ားေသာ COVID-19 ရနပံ်�ေငမွ� ေချးေငမွျား ေလ�ာက်ထားရ��ိ�ိ�ငေ်ရး

အတွက် ရနက်�န၊် စစ်ေတွ��င့ ်မ��ေလး��ိ အေသးစားစီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များကိ� က�လသမဂ�ဖံွ� �ဖိ�းမ�

အစီအစ� (UNDP) သည် စီမံကိနး်၊ ဘ�ာေရး��င့ ်စက်မ�ဝန�်ကးီဌာနေအာက်��ိ စက်မ��ကးီ�ကပ်ေရး��

င့ ်စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ��င့ ်ပ�းေပါငး်၍ ေလ�ာက်လ�ာတင�်ိ�ငရ်န ်အက�အညီေပးေနပါသည်။ ထိ�

ရနပံ်�ေငမွ� အေသးစားစီးပာွးေရး လ�ပ်ငနး်များအတွက် ေချးေငမွျားကိ� အတိ�း��နး် တစ်ရာခိ�င�်�နး်ြဖင့်

တစ်��စ် ထ�တ်ေချးမည်ြဖစ်သည်။ �ိ�ငင်ေံတာ်အစိ�းရသည် COVID-19 ေ�ကာင့ ်ထိခိ�က်မ���ိသည့် က�

များမ� သတ်မ�တ်ထားေသာ စီးပာွးေရး လ�ပ်ငနး်များထံသိ� ့ ေချးေငမွျား ချက်ချငး်ထ�တ်ေပး�ိ�ငရ်န်

အတွက် ရနပံ်�ေင ွြမနမ်ာကျပ်ေင ွ၁၀၀ ဘီလ�ံကိ� ထ�ေထာငခ်ဲ့ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ထိ�ရနပံ်�ေငမွ� ေချးေငွ

ထ�တ်ေပးမည့် လ�ပ်ငနး်များတွင ်အထည်ချ�ပ်လ�ပ်ငနး် များ၊ ဟိ�တယ်��င့ ်ခရီးသာွးလာေရးလ�ပ်ငနး်များ

��င့ ်အေသးစား��င့အ်လတ်စား စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များ ပါဝငပ်ါသည်။ UNDP သည် ရနပံ်�ေငစွတင်

ထ�ေထာငခ်ဲ့သည့် ဧ�ပီလ အေစာပိ�ငး်မ� စတင၍် ေချးေင ွေလ�ာက်လ�ာေပါငး် ၁၈၀ ေကျာ် တင�်ိ�င်

ေအာင ်က�ညီေပးခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါသည်။

COVID-19 သည် စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်က�အတွငး်��ိ ကျားမတနး်တ�ညီမ� မ��ိမ�များကိ�လညး် လ�စ်ဟ

ြပသ ခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ စားေသာက်ေနထိ�ငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်လ�ပ်ကိ�ငေ်နေသာ

အလ�ပ်သမား များ၏ ၆၀ ရာခိ�င�်�နး်��င့ ်အစားအေသာက် ေရာငး်ချေသာ လမ်းေဘးေဈးသည်များ၏

၇၀ မ� ၉၀ ရာခိ�င�်�နး် �ကားသည် အမျိ�သမီးများ ြဖစ်ပါသည်။ ထိ� ့ြပင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ အထည်ချ�ပ်စက်

�ံ�လ�ပ်သားအများစ�သည် လညး် အမျိ�းသမီးများြဖစ်�က�ပီး စက်�ံ�များ ပိတ်သာွးသြဖင့ ်ထိ�အမျိ�းသမီး

လ�ပ်သားအများအြပားအေပ� ထိခိ�က်မ� ��ိေန�ပီ ြဖစ်ပါသည်။ အမျိ�းသမီးများ၏ စီးပာွးေရးစွမ်းေဆာင်

ရည်ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်တွင ်ပါဝင ်ေသာ အစိတ်အပိ�ငး်များမ�ာ လက်��ိေဈးကွက်များအတွငး် တနး်တ�

ညီမ� ပါဝင�်ိ�ငစ်ွမ်းကိ� ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ က�နထ်�တ်လ�ပ်မ� အရငး်အြမစ်များကိ� လက်လ�မ်းမီအသံ�းြပ�

�ိ�ငြ်ခငး်��င့ ်စီမံထိနး်ချ�ပ်�ိ�ငြ်ခငး်၊ ေကာငး်မွန ်သင့တ်င့ေ်သာ အလ�ပ်များကိ� လက်လ�မ်းမီရ��ိြခငး်၊ ၎ငး်

တိ�၏့ ကိ�ယ်ပိ�ငအ်ချိန၊် ဘဝ��င့ ်ခ��ာကိ�ယ်ကိ� ပိ�ငစိ်�း �ိ�ငြ်ခငး်၊ အိမ်ေထာငစ်�အဆင့မ်� �ိ�ငင်တံကာအဖဲွ�



အစညး်များအထိ အဆင့မ်ျားအားလံ�း��ိ စီးပာွးေရးဆိ�ငရ်ာ ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်မ�များတွင ်ေြပာေရးဆိ�

ခွင့ ်��ိြခငး်��င့ ်အဓိပ�ါယ်ြပည့်ဝထိေရာက်စာွ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်�ိ�င ်ြခငး်တိ� ့ ြဖစ်ပါသည်။

စီးပာွးေရးဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတက်ရန ်တွနး်အားေပးရာတွင ်အမျိ�းသမီးများ၏ စီးပာွးေရးစွမ်းေဆာငရ်ည် ြမ�င့်

တင ်ေပးြခငး်သည် မ��ိမြဖစ် လိ�အပ်�ပီး �ိ�ငင်တံကာမ� အေထာက်အထားများအရ စီးပာွးေရးက�

တွင ်အမျိ�း သမီးများ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်�ိ�ငြ်ခငး်သည် GDP တိ�းတက်မ���နး်၊ က�နထ်�တ်စွမ်းအား၊

စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး် အမျိ�းအစား စံ�လငစ်ာွ လ�ပ်ကိ�င�်ိ�ငမ်���င့ ်ဝငေ်ငတွနး်တ�ညီမ�မ�တိ�က့ိ� တိ�းတက်ေစ

ေ�ကာငး် သက်ေသြပ�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေရးေပ�အေြခအေန တံ� ့ြပနရ်ာတွင ်ကျားမတနး်တ�ညီမ�မ�ကိ�

အေလးဂ��ြပ�၍ ေဆာငရွ်က် �ိ�ငေ်ရး က�ညီပံ့ပိ�းေပးရနအ်တွက် UN Women သည် ဥေရာပသမဂ�မ�

ရနပံ်�ေငပံွ့ပိ�းသည့် ၎ငး်၏ ေဒသတွငး် အဆင့အ်စီအစ�တစ်ခ� ြဖစ်ေသာ #WeEmpowerAsia

အစီအစ�မ�တစ်ဆင့ ်အမျိ�းသမီးများ၏ စီးပာွးေရး စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်ငမ်�ကိ� အဓိကထား

ေလ့လာသည့် စစ်တမ်း��စ်ခ�ကိ� ဦးေဆာငေ်ကာက်ယ�ရန ်စီစ�ေန ပါသည်။ ပထမစစ်တမ်းတွင်

အမျိ�းသမီး စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်စွမ်းေဆာင�်�ငမ်ျား��င့ ်၎ငး်တိ�က့ိ� ပံ့ပိ�းေပးေန ေသာ အဖဲွ�အစညး်များ

အေပ� COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� ေလ့လာမည်ြဖစ်�ပီး ဒ�တိယစစ်တမ်းတွင ်အလ�ပ်သမားများ

အေပ� အေရးေပ�အေြခအေန၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� ေလ့လာမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�စစ်တမ်း များမ� ရလဒ်

များကိ� အစိ�းရ��င့ ်ဖံွ� �ဖိ�းမ�မိတ်ဖက်များထံ မ�ေေဝပးမည်ြဖစ်�ပီး ပ�ဂ�လိကက�မ� အမျိ�းသမီးများ ၏

လိ�အပ်ချက်များကိ� အြပည့်အဝကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်ေပးမည့် အစီအစ�များ ေရးဆွဲေဆာငရွ်က်ရာတွင်

အသံ�းြပ��ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရ��ည်တည်တံ့ခိ�င�်မဲ�ပီး ဟနခ်ျက်ညီေသာ ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�စီမံကိနး်တွင ်အေသးစား

��င့ ်အလတ်စား စက်မ�လ�ပ်ငနး်များ ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတက်ြခငး်သည် ပ�ဂ�လိကက� ဦးေဆာငသ်ည့်

စီးပာွးေရး ဖံွ� �ဖိ�း တိ�းတက်မ�အတွက် အငအ်ားြဖစ်ေစသည်သာမက ေရ��ည်တည်တံ့�ပီး ကျယ်ြပန ့သ်

ည့် အလ�ပ်အကိ�င ်ဖနတ်းီ မ�အတွက် မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည်ဟ� ေဖာ်ြပပါ��ိပါသည်။ က�လသမဂ�အဖဲွ�

�ကးီသည် စ�ဆက်မြပတ်ဖံွ� �ဖိ�း တိ�း တက်ေရးအတွက် ၂၀၃၀ လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး်��ိ ကျားမတနး်တ�

ညီမ�ေရး �က�ိးပမ်းလ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်နညး်လမ်း အပါအဝင ်စီးပာွးေရးစွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်ငမ်�ကိ�

အားေပးက�ညီသာွးရန ်သ���ိာန ်ချမ�တ်ထားပါသည်။

�ပီးပါ�ပီ


