အမတဟိုး(လ်)ဒင်ိုးအမ ောိုးနှငသ
် က်ဆင်သသောကမပဏီလမ
ီ တက်
၏
၂၀၂၀ ခနှစ် ဒီဇင်ဘောလ ၂၈ ရက်သ ရက်စဖွဲ ြင ်
ထတ်ဖြ ်သည်
စောရင်ိုးဝင်ရ ် ြင်ဟသ ကညောစောတမ်ိုး အသြေါ်
သ ောက်ဆက်တအ
ွဲ စီရင်ခံစော
၂၀၂၁ ခနှစ် သမလ ၂၄ ရက်သ

1

အသ ကောင်ိုးအရော

၁။

COVID-19 နှင ် ဖမ ်မောနင်င၏
ံ မ ကောသသိုးမီကောလအတင်ိုးဖြစ်သြေါ် ခွဲသသော အသဖြောင်ိုးအလွဲမ ောိုး
နှငစ
် ြ် လ ဉိုးသည် အသဖခအသ ရှငိုး် လင်ိုးခ က်

၂။

လက်ရှလြ် င ်ိုးလည်ြတ်သဆောင်ရက်သ မှု အသ အထောိုး

၃။

အ ောဂတ်အတက် ကကြိုတင်ဖြင်ဆင်ထောိုးရှမှု

အခြ ြားနည့်ြားဖွငဆ
့် ထ
ှိို ြားခြင့်ြားမရှိပါက၊ ဤနန က့်ဆက့်တအ
ွွဲ စီရင့်ြစ
ံ တွင ့် စ လံြားို ကကီြားခဖင ့် နဖ ့်ခပထ ြားန
န ါဟ ရမ ြားမ အမတဟှိြားို (လ့်)ဒင့်ြားအမ ြားနင ့် က့်ဆင
ှိို န
့်
၂၈ ရက့်နန ရက့်စွွဲခဖင ့် ထိုတခ့် ပန့်
ညွှနြား့် ဆှိထ
ို ြား

ကိုမပဏလ
ီ မ
ီ ှိတက့် ၏ ၂၀၂၀ ြိုနစ့် ဒီဇင့်ဘ လ

ည့် စ ရင့်ြား င့်ရန့်ဖွငဟန
့်
ကည စ တမ့်ြား ("ြငဟ
် သ ကညောစောတမ်ိုး") တွင ့်

ညအ
့် တှိင
ို ြား့် အလ ြားတူအနက့်အဓှိပပ ယ့်ရှိနစရမည့်။
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၁။

COVID-19 နှင ် ဖမ ်မောနင်င၏
ံ မ ကောသသိုးမီကောလအတင်ိုးဖြစ်သြေါ် ခွဲသသော အသဖြောင်ိုးအလွဲမ ောိုး
နှင ် စြ် လ ဉိုးသည် အသဖခအသ ရှငိုး် လင်ိုးခ က်

COVID-19
၂၀၁၉ ြိုနစ့်နန င့်ြားပှိင
ို ြား့် တွင ့် ကှိရ
ို ို ှိန ဗှိိုငြား့် ရပ့်စမ
့် ှိ ြားစှိတ့်
ကမဘ အနပ
ံ ံျံ့ နြ
ံ ရ
ွဲ

ကမဘ အနခြအနနအရပ့်ရပ့်က ဆင့်ြားမှု

ခဖစ့်နပေါ် ြွဲရပပီြား နရ င့်ြားလှိအ
ို ြား၊
ခဖစ့်နပေါ် ြွဲရ

စ့် တစ့်ြို (COVID-19) ခဖစ့်ပွ ြားကူြားစက့်ြပပီ
ွဲ ြား
နင ့်

စီြားပွ ြားနရြားအဆင့်မနခပမှုမ ြား

ယ့်လအ
ှိို ြား နစ ြားကွကက
့် င
ွ ြား့် ဆက့်မ ြား အ ြားလည့်ြားအနန ငအ
့် ယက့်

ည့်။ COVID-19 ကူြားစက့်မှု

ည့် နှိင
ို င
့် တ
ံ က အတွက့် စှိိုြားရှိမ့်ဖွယ့် ခပည့်

က
ူ န့်ြားမ နရြား

အနရြားနပေါ်အနခြအနနတစ့်ရပ့်ခဖစ့်န က င့်ြား ကမဘ က န့်ြားမ နရြားအဖွွဲျံ့က ၂၀၂၀ ြိုနစ့် ဇန့်န ါရီလ ၃၀
ရက့်နန တွင ့် န ကည ြွဲပပီြား နန က့် ၂၀၂၀ ြိုနစ့် မတ့်လ ၁၁ ရက့်နန တွင ့် COVID-19 ကူြားစက့်မှု
ကပ့်နရ ဂါ အ

င
ွ ခ့် ဖစ့်ပွ ြားန က င့်ြား န ကည ြွဲ

နှိင
ို င
့် အ
ံ မ ြားခပ ြားတွင ့် အမ ြားခပည့်
COVID-19

ကပ့်နရ ဂါမ

ပ ံျံ့ နမှု
ံ အတှိင
ို ြား့် အတ

ည့်။

အ
ူ တွက့် က ကွယန
့် ဆြားမ ြား ထှိြားို နန
ံ ပြားနနပပီခဖစ့်န

ဆက့်လက့်ခဖစ့်ပွ ြားနနဆွဲခဖစ့်၍

နင ့် ခပည့်တင
ွ ြား့် ၊ နဒ

အ

ြား

ပှိိုမှိို က နည င့်ြားလ

နှိင
ို ပ့် ပီြား

့်လည့်ြား၊

အမန့်တစ့်ကယ့်
က့်နရ က့်မှု

ည့့် အန့နအထ ြားတွင ့် ဆက့်လက့်ရှိန့န

ည့်။ COVID-19 ကပ့်နရ ဂါန က င့် နှိင
ို င
့် တ
ံ က

အန့နအထ ြား
ြရီြား

ကပ့်နရ ဂါ၏

တွငြား့် နင ့် ကမဘ စီြားပွ ြားနရြား အနပေါ်

အတှိင
ို ြား့် အတ အ ြား နရရ စွ နခပ ဆှိန
ို င
ှိို ခ့် ြင့်ြား မရှိန
မည့်ခဖစ့်

ည့်

ြရီြားအ

နစ ြားကွကမ
့် ြား၏ မတည့်ပငှိမ့်မှု

ွ ြားအလ

နင ့်

လက့်လက
ီ ဏ္ဍ

မ ြား၊

ွ ြားလိုပ့်ငန့်ြား နင ့် ကိုနထ
့် တ
ို လ
့် ပ
ို ့်မှုဘက့်စံိုနထ က့်ပံပှိိုနဆ င့်မှုကင
ွ ြား့် ဆက့်မ ြား အဆင့်မနခပမှု၊
ွ ြားအလ ကန ့်

တ့်ထ ြားရှိမှုမ ြား (ကွ ရန့်တင့်ြား) နင ့် အလိုပ့်ြင
ွ မ
့် ြား က ရည့်စွ ပှိတထ
့် ြားရမှု တှိ၏
ို

အက ှိ ြားဆက့်အခဖစ့် ကမဘ စီြားပွ ြားပ က့်က လ တစ့်ရပ့် ခဖစ့်နပေါ်လ နစနှိင
ို ပ
့် ါ

ကမဘ တစ့်လွှ ြားမ အစှိိုြားရမ ြား
ထှိနြား့် ြ ပ့်ခြင့်ြား၊ ြရီြား

ည့် ြျွငြား့် ြ က့်အြ ှိ ျံ့ကန့် တ့်ထ ြားရှိ

ွ ြားလ မှုကန့်

တ့်ခြင့်ြား နင ့် နဒ

နင/့်

မူတည့်ပပီြား မတူညန
ီ

မဟို
ှိို
တ့်

ပမှိ ျံ့မ ြားအတွငြား့်

တ့်မတ့်၍ နယ့်စပ့်ခဖတ့်နက ့်မှု

ြံမ ြားကှိို နနအှိမ့်တင
ွ ့်

အပါအ င့် ဗှိိုငြား့် ရပ့်စ့်ပ ံျံ့ နမှု
ံ နနြားနကွြားနစရန့် ရည့်ရွယ့်
နှိင
ို င
့် မ
ံ ြားအတွငြား့်

ည့်။

နနထှိင
ို န
့် စခြင့်ြားတှိို

ည့် အစီအမံမ ြား ြ မတ့်ြွဲ ကပါ

ကူြားစက့်မှုခဖစ့်ပွ ြား

ညအ
့် နရအတွက့်

ကန့် တ့်မှု အဆငအ
့် မ ှိ ြားမ ှိ ြားကှိို အြါအ ြားနလ ့်စွ ြ မတ့်လ က့်ရှိပါ
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ည့်။

အနပေါ်
ည့်။

COVID-19 န က င ့် ကမဘ တစ့်လွှ ြား ဤ
ခမန့်မ အ ဏ ပှိိုငမ
့် ြားကလည့်ြား

ခဖစ့်
ှိို ပွ ြားနန

နယဘိုယ အ ြားခဖင့်

လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွကမ
့် ှုမ ြား အနပေါ် ကန့်
ည့်လည့်ြား

ယင့်ြားကန့် တ့်ြ က့်မ ြားနင ့်

က့်နရ က့်မရ
ှု ှိြပါ
ွဲ

ဖွငဟ
့် န ကည စ တမ့်ြားပါ

"Covid-19

ြရီြား

ွ ြားလ ခြင့်ြား၊

တ့်ြ က့်မ ြားြ မတ့်ြပါ
ွဲ

စပ့်လ ဉြား၍

အနပေါ်တင
ွ လ
့် ည့်ြား အလ ြားတူ

ဆက့်လက့်ခဖစ့်နပေါ်နနပါက

ည့် နန က့်ြအ
ံ နခြအနနနပေါ် မူတည့်၍၊

လှိက
ို န
့် ရ

ည့်။ နန က့်ထပ့်

လှုပ့်ရ ြားမှု၊

ည့်။ မှိမှိတလို
ှိို ပ့်ငန့်ြားစို

ည့်ခဖစ့်ရ

မှိမှိတလို
ှိို ပ့်ငန့်ြား

တင့်ြားအြ က့်အလက့်အတွက့်

ကပ့်နရ ဂါနင ့်

ကမဘ စီြားပွ ြားနရြားက ဆင့်ြားမှုတှိို

မဟို
ှိို
တ့် ပှိိုမှိိုဆြားှိို ရွ ြားလ ပါက မှိမှိတှိို င့်နငွနင ့် အက ှိ ြားအခမတ့်မ ြား ည့်

ယြိုထက့်ပှိိုမှိိုက ဆင့်ြားလ နှိင
ို ပ
့် ါ ည့်"

ဟို

နြါင့်ြားစဉတပ့်ထ ြားန

ဆံြားို ရှုံြားနင
ှိို န
့် ခြရှိ

ည့်

အြ က့်မ ြားကှိို ကညပ
့် ါ။

မ ကောသသိုးမီကောလက ဖမ ်မောနင်င၏
ံ အသဖခအသ ဖြစ်သြေါ်သဖြောင်ိုးလွဲမှုမ ောိုး

နန က့်ထပ့်

တင့်ြားအြ က့်အလက့်အတွက့် ဖွငဟ
့် န ကည စ တမ့်ြားပါ " ကျွနပ
့်ို ့် တှိို ကိုမပဏီ အနနခဖင ့်

ခမန့်မ နှိင
ို င
့် ၏
ံ
နှိင
ို င
့် န
ံ ရြား၊ လံခို ြံ နရြား၊ စီြားပွ ြားနရြားနင ့် လူမှုနရြား အနခြအနနမ ြား၏
ြံရနှိင
ို ပ
့် ါ ည့်" နင ့် " ခမန့်မ နှိင
ို င
့် ံ အနပေါ် ြ မတ့်န

က့်နရ က့်မှု

တ ြားဆြားီ ပှိတဆ
့် မှု
ှိို မ ြားက ဤကိုမပဏီ အနပေါ်

က့်နရ က့်မှု ရှိနင
ှိို ပ
့် ါ ည့်" ဟို နြါင့်ြားစဉတပ့်ထ ြားန

ဆံြားို ရှုံြားနှိင
ို န
့် ခြရှိ

ည့် အြ က့်မ ြားကှိို

ကညပ
့် ါ။

အသဖခအသ ရှငိုး် လင်ိုးခ က်

မှိမှိတလို
ှိို ပ့်ငန့်ြား နရရည့်တည့်တြှိ
ံ င
ို ပ့် မွဲမအ
ှု နပေါ် အထက့်ပါ အန က င့်ြားအြ က့်မ ြားနင ့် ကမဘ စီြားပွ ြားနရြား
က ဆင့်ြားမှု၏

က့်နရ က့်မှု နလ နည့်ြားနစရန့် နရတှိအ
ို နနခဖင ့် ကိုနက
့် စရှိတန
့် ြျွတ နရြားအစီအစဉ

တစ့်ရပ့်ြ မတ့်ထ ြားပပီြား အ
ထှိနရ က့်န

ြားံို န့်နဆ င့်မစ
ှု ရှိတမ
့် ြား နင ့် လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်မှုစရှိတ့် အနည့်ြားဆံြားို ခဖင ့်

အခမငဆ
့် ြားံို လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွကမ
့် ရ
ှု ရှိနရြားအတွက့် နဆ င့်ရွကထ
့် ြားပါ

ထှိခပင့်
ို
နခမခပင့်လပ
ို ့်ငန့်ြားြွငလ
့် ည့်ပတ့်မှုအတွက့် မရှိမခဖစ့်လအ
ှိို ပ့်န
အခြ ြား န့်ထမ့်ြားမ ြားကှိို

ခဖစ့်နင
ှိို ့်

မျှ

လစ ဖွွဲျံ့စည့်ြားပံို ယ ယီနလျှ ြ ထ ြားန
နလျှ ြ ထ ြားနှိင
ို ပ
့် ါ

နနအှိမ့်မအလိုပ့်လပ
ို ့်

န့်ထမ့်ြားမ ြားကှိို
ညအ
့် စီအစဉခဖင ့်

ည့်။

ထ ြားရှိပပီြား
ထ ြားရှိ

လှိို

န က င ့် လိုပ့်ငန့်ြားစို၏ လိုပ့်ြလစ ကိုနက
့် စရှိတက
့် လ
ှိို ည့်ြား

ည့်။

4

ြရီြား

ွ ြားလိုပ့်ငန့်ြားနယ့်ပယ့်

ည့် ထှိြက
ှိို န
့် င
ှိို န
့် ခြအခမင့်ဆံြားို ကဏ္ဍမ ြားအနက့်မ တစ့်ရပ့်ခဖစ့်

မှိမှိတဘို
ှိို တအ
့် ဖွွဲျံ့ နင ့် စီမံြန့်ြွန
ွဲ ရြားအဖွွဲျံ့ က န ြားလည့်ထ ြားပါ
ခဖန့်ခဖ ြားလ နှိင
ို မ
့် ှု၊

အစှိိုြားရ၏

ြရီြား

ခမန့်မ နှိင
ို င
့် ၏
ံ အနခြအနနမ ြား မ က န
အနခြအနနနရ က့်ရှိလ ပါက ြရီြား

ွ ြားလ မှုဆင
ှိို ရ
့် ကန့်

ရ
ှိို တွင ့် က ကွယန
့် ဆြားမ ြား

တ့်ြ က့်မ ြားနခဖနလျှ နပြားမှု

နင ့်

ြားမီက ခဖစ့်နပေါ်နခပ င့်ြားလွဲြမှု
ွဲ တင
ွ ့် တှိြားို တက့်နက င့်ြားမွန ့် ည့်

ွ ြားလိုပ့်ငန့်ြားနယ့်ပယ့်

လ မည့်ဟို မှိမှိတအြှိ
ှိို
င
ို အ
့် မ ယံို ကည့်ထ ြားပါ

၂။

ည့်၊။

ည့်ကှိို

ည့် လ င့်လ င့်ခမန့်ခမန့် ခပန့်လည့်န လန့်ထူ

ည့်။

လက်ရှလြ် င ်ိုးလည်ြတ်သဆောင်ရက်မှု အသဖခအသ

ဤနန က့်ဆက့်တအ
ွွဲ စီရင့်ြစ
ံ
နအ က့်ပါအတှိင
ို ြား့် ခဖစ့်

ထိုတခ့် ပန့်

ညန
့် နအထှိ

မှိမှိတှိို

လိုပ့်ငန့်ြားအနခြအနနမ

ည့်။

Amata Resort & Spa (ငပလီကမ့်ြားနခြ)

လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွကလ
့် က့်ရှိပါ

Amata Garden Resort (အင့်ြားနလြားကန့်)

ယ ယီပှိတထ
့် ြားန

့်လည့်ြား ၂၀၂၁ ြိုနစ့် ဇွနလ
့်

န့်ြားက င့်တင
ွ ့် အမ ြားခပည့်

Amata Garden Resort (ပိုဂံ)

ည့်

အ
ူ တွက့် အြန့်ြား ၆၀

ြန့် ဖွငလ
့် စ့်ရန့်ရည့်ရွယထ
့် ြားပါ

ည့်

ယ ယီပှိတထ
့် ြားန

၂၀၂၁

့်လည့်ြား

စက့်တင့်ဘ လ န့်ြားက င့်တင
ွ ့်

ြိုနစ့်

အမ ြားခပည့်

အတွက့် ဖွငလ
့် စ့်ရန့် ရည့်ရွယထ
့် ြားပါ

ည့်

My Bagan Residence

လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွကလ
့် က့်ရှိပါ

ည့်

My Hpa-an Residence

လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွကလ
့် က့်ရှိပါ

ည့်

Oriental Ballooning Service

ယ ယီပှိတထ
့် ြားန
စက့်တင့်ဘ လ

့်လည့်ြား

၂၀၂၁

ခမန့်မ နှိင
ို င
့် တ
ံ င
ွ ့် COVID ကန့်
ြရီြား

ွ ြားရ

တ့်ြ က့်မ ြား တခဖည့်ြားခဖည့်ြား နခဖနလျှ နပြားလ

အ
ီ ြားအနက င့်ြားဆံြားို အြ ှိနတ
့် င
ွ ့် ခပည့်တင
ွ ြား့် ြရီြား

နမျှ ့်လငထ
့် ြားပပီြား
နမျှ ့်လငထ
့် ြားပါ

တည့်ြားြှိို

န
ူ ည့်ြားပါြား

ည့်က လကှိို

ည့်။
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ြိုနစ့်

န့်ြားက င့်တင
ွ ့် အမ ြားခပည့်

အတွက့် ဖွငလ
့် စ့်ရန့် ရည့်ရွယထ
့် ြားပါ

ူ

ူ

ည့်

ည့်နငအ
့် မျှ လ မည့်

ွ ြားအနရအတွက့် တှိြားို ပွ ြားလ မည့်ဟို
နထမှိ

က့်

နစမည့်ဟို

၃။

အ ောဂတ်အတက် ကကြိုတင်ဖြင်ဆင်ထောိုးရှ မှုမ ောိုး
Covid-19

ကပ့်နရ ဂါ၏

က့်နရ က့်မှုမ ြား

ည့်

မှိမှိတလို
ှိို ပ့်ငန့်ြားအန ဂတ့်နရ ျံ့ဆက့်

ရွ ကမ
့် ှုမ ြား အနပေါ် မနရရ မှုမ ြား ဖန့်တြားီ နနဆွဲခဖစ့်
ကပ့်နရ ဂါ နခပ င့်ြားလွဲခဖစ့်နပေါ်လ
ကိုနက
့် စရှိတန
့် ြျွတ နရြား

အစီအမံမ ြား

ြ မတ့်ခြင့်ြား၊

ငန
့် လ ့်

ွ ြားမည့်ခဖစ့်ပါ

ြရီြား

တှိန
ို က င့်

တွင ့်

ွ ြားရ

အ
ီ စ

အခပညအ
့်
လည့်ပတ့်နင
ှိို ရ
့် န့် နမျှ ့်လငထ
့် ြားပါ

ညန
့် နရက့်ကတည့်ြားကစ၍

ကပ့်နရ ဂါန က င ့်

မက

ခဖစ့်နပေါ်မှုတန
ှိို က င့်
က့်နရ က့်မရ
ှု ှိြပါ
ွဲ
မက ြရီြား
က့်နရ က့်

ခမန့်မ ြရီြား
ည့်။

လှိအ
ို ပ့်ခြင့်ြားမရှိ

ည့်

ည့် တန့်ခပန့်အစီအမံမ ြား ကကှိ တင့်စီမ၊ံ

ွ ြားလ မှု

ြားမီက က ကွယန
့် ဆြားမ ြားခဖနခ့် ဖ ြားမှုနင ့်
ကန ့် တ့်ြ က့်မ ြားနခဖနလျှ နပြားခြင့်ြား

မှိမတ
ှိ ဟှိ
ှိို တ
ို ယ့်အ ြားလံြားို

ခပန့်လည့်ဖွငလ
့် စ့်ပပီြား

န
ှိ ြားလည့်ထ ြားမှုအရဆှိလ
ို ျှင ့်

ြားမီက

ခမန့်မ နှိင
ို င
့် ၏
ံ အနခြအနနမ ြား

ွ ြားလိုပ့်ငန့်ြား၏

ခဖစ့်
ှိို ရ

ွ ြားမည့် ခဖစ့်ပပီြား၊

ည့်။

နန က့်ဆြားံို တင့် င
ွ ြား့်

မက န

မခဖစ့်မနန

ည့်။ မ က န

က န့်ြားမ နရြားနငအ
့် ြားကစ ြား န့်ကကီြားဌ နက
လ မည့်ြရီြား

့်လည့်ြား လိုပ့်ငန့်ြားစိုအနနခဖင ့်

ြားံို စွွဲမှုမ ြား နရွှျံ့ဆင
ှိို ြား့် ခြင့်ြား အပါအ င့်၊ လိုပ့်ငန့်ြားစိုအနပေါ်

က့်နရ က့်မအ
ှု နည့်ြားဆြားံို ခဖစ့်နစနရြား

ကှိက
ို ည
့် ှိ တံခပန့်
ို
နဆ င့်ရွက့်

န
ှိို

ည့် အနခြအနနကှိို ဆက့်လက့်နစ င ့် ကည့်

လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်မှု နင ့် မတည့်ရင့်ြားနြားီ နငွ
ထှိြက
ှိို ့်

ည့်။

နဆ င့်

အလ ြားအလ အနပေါ်

ယင့်ြားဆှိြားို က ှိ ြား

က့်နရ က့်မှု

ည့်

COVID-19
အနခပ င့်ြားအလွဲ
ဆှိြားို ဆှိြားို ရွ ြားရွ ြား

မှိမှိတလို
ှိို ပ့်ငန့်ြားအနပေါ်

ွ ြားလိုပ့်ငန့်ြားနယ့်ပယ့်တစ့်ြလ
ို ြားံို အနပေါ် လ မည့် လအနည့်ြားငယ့်အထှိ ဆက့်လက့်
နနမည့်ဟို

ယူဆရပါ

ည့်။

နစ ြားကွကမ
့် လည့်ြား

နခပ င့်ြားလွဲ

အစှိတအ
့် ပှိင
ို ြား့် အနပေါ်

ပစ့်မတ့်ထ ြားခြင့်ြားအ ြားခဖင ့်

နဆ င့်ရွကန
့် င
ှိို န
့် ရြားအတွက့်

ွ ြားမည့်ဟို

ရလဒ့်အခဖစ့်

ကိုမပဏအ
ီ နနခဖင ့်

အနက င့်အထည့်နဖ ့်ထ ြားပပီြားခဖစ့်ပါ

နမျှ လ
့် ငရ
့်

ဧည့်

ည့်တ၏
ှိို

ည့်ခဖစ့်ရ ၊

အနခပ င့်ြားအလွဲနင ့်
လှိအ
ို ပ့်

ည့်

နရွ ြားြ ယ့်မှုနင ့်

မန့်ကန့် ည့်နစ ြားကွက့်
လှိက
ို န
့် လ ညီနထွစွ

အစီအမံမ ြား

လည့်ြားြ မတ့်

ည့်။
ဒါရှိိုကတ
့် ဘိုတအ
့် ဖွွဲျံ့ ကှိယ
ို စ
့် ြား

ဦ င့်ြားနအ င့်
ဥကကဋ္ဌ
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