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၁။ ြ တ်ဆက် 

 

က ွားစက်ဖြေ်အဆိုတ်ရ ောင်ရ ောဂါ (COVID-19) ည် ကြဘောအန ံုံ့တ င်က ွားစက်ဖပေု်ံ့ပ ောွားလ က်    ော ကြဘောလ ည်ေ့ခ ီွား  ောွား 

အရ အတ က်ရလ ောေ့ေည်ွားလောပပီွား ဟ ိုတယ်ြ ောွား၊ အဖပည်ဖပည်ဆ ိုင် ောရလရ ကောင်ွားလ ိုင်ွားြ ောွား၊ ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားြ ောွား၊ 

အရပ ေ်ာစီွား ရ္ဘောလ ိုင်ွားြ ောွားန ငေ့် အဖခောွားဆက်စပ်လိုပ်ငေ်ွားြ ောွား စရ ောခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားန ငေ့် ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုကဏ္ဍအောွား 

အကကီွားအက ယ် ထ ခ ိုက်လ က်   ပါ ည်။ ယခင်ြ ံွံ့ပြ ြုွံ့တ ိုွားတက်လောရေရ ော ဖြေ်ြောခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွား ည်လည်ွား ကပ် 

ရ ောဂါ၏ ခေု်ံ့ြ ေ်ွား ခက်ခ ရ ော က်ရ ောက်ြှုြ ောွားြ  ြလ တ်ရဖြောက်ခ ေ့ပါ။ ၂၀၁၉ ဇေ်ေဝါ ီလြ  ရြလအတ င်ွား ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ 

  ိုုံ့လော ရ ောက်လည်ပတ် ညေ့် ခ ီွား  ောွားအရ အတ က် (၁.၈)  ေ်ွားရက ေ်ာ   ခ ေ့ ောြ  ၂၀၂၀ ခိုန စ် အလောွားတ ကောလတ င် 

ခ ီွား  ောွားဦွားရ  (၈၀၀,၀၀၀) ခေု်ံ့အထ  က ဆင်ွားခ ေ့ရ ောရ ကောငေ့် ၅၅% ခေု်ံ့ရလ ောေ့ေည်ွားခ ေ့ပါ ည်။ ခ ီွား  ောွား ော ီဖြစ်ရ ော 

န စ်စဉ ် ရအောက်တ ို္ောလြ  ြတ်လအထ ကောလအတ င်ွားတ င်လည်ွား ကြဘောလ ညေ့်ခ ီွား  ောွားြ ောွားအရပ  တ ိုက်ရ ိုက်ြ ီခ ို 

အောွားထောွားရေ ရ ော ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားကဏ္ဍက ို  က်ရ ောက်ြှုြ ောွားစ ော   ြည်ဟို ခေု်ံ့ြ ေ်ွား ပါ ည်။ ကြဘောေ့ခ ီွား  ောွား 

လိုပ်ငေ်ွားအြ  ွံ့ (UNWTO) ၏ အဆ ိုအ  ကြဘောတစ်ဝ ြ်ွား    ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားကဏ္ဍန ငေ့်ဆက်စပ်လ က်   ရ ော အလိုပ်အက ိုင် 

 ေ်ွားရပါင်ွား (၁၀၀)ခေု်ံ့ြ ော ဆ ိုွား ွောွားရ ောအရဖခအရေြ ောွားန ငေ့်  င်ဆ ိုင် ရေ  ည်။ ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ၏ ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားကဏ္ဍ 

တ င် ဝေ်ထြ်ွားဦွားရ (၅၀၀,၀၀၀)ခေု်ံ့န ငေ့် ဆက်စပ်ပတ် က်   (၈၀၂,၀၀၀)ဦွားရ ခေု်ံ့ လိုပ်က ိုင်ရေ က ော ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှု 

ကဏ္ဍ   ဝေ်ထြ်ွားရပါင်ွား (၁၀၀,၀၀၀) ရက ေ်ာခေု်ံ့က ို  က်ရ ောက်ြှု   န ိုင်ပါ ည်။ ၎င်ွားအဖပင ်အလိုပ်အက ိုင်တည်ပြ ရ ွားန ငေ့် 

ပတ် က်၍လည်ွား ြခေု်ံ့ြ ေ်ွားန ိုင်ရ ောအရဖခအရေက ို ဆက်လက် င်ဆ ိုင် က ြည်ဖြစ် ည်။ 

 

Swisscontact အြ  ွံ့အစည်ွား ည် ၂၀၁၄ ခိုန စ်ြ  စတင်၍ ယခိုခ  ေ်ထ  အ က်ရြ ွားဝြ်ွားရက ောင်ွားကျွြ်ွားက င်ြှုအတတ်ပညော 

ြ ံွံ့ပြ ြုွားြှုအစီအစဉ်(VSDP)အ  ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုေယ်ပယ ်   ကျွြ်ွားက င်လိုပ် ောွားလ ိုအပ်ခ က်ြ ောွားက ို ဖြညေ့်ဆည်ွားပံေ့ပ ိုွားန ိုင် 

 ေ် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံတစ်ဝ ြ်ွား    ြ တ်ြက်ဟ ိုတယ်(၁၉၉)လံိုွားတ င်  င်တေ်ွား ောွားရပါင်ွား (၇,၇၅၀)ရက ေ်ာအတ က်  င်တေ်ွားြ ောွား 

က ို အရကောင်အထည်ရြော်ြ ငေ့်လ စ်ရပွားန ိုင်ခ ေ့ပါ ည်။ က ွားစက်ဖြေ်အဆိုတ်ရ ောင်ရ ောဂါ (COVID-19) ရ ကောငေ့် ဖြစ်ရပ လော 

ရ ော ရေောက်ဆက်တ  အက  ြုွား က် ရ ောက်ြှုြ ောွား ည် ဟ ိုတယြ် ောွား၏လ ူ့စ ြ်ွားအောွားအ ငွ်ားအဖြစ် ဆ ိုင် ောအစီအြံြ ောွားန ငေ့် 

 က်ဆ ိုင် ောကဏ္ဍြ ောွားက ို အရဖပောင်ွားအလ ြ ောွားဆီ  ိုုံ့ ဦွားတည်  ောွားရစပါ ည်။ ၎င်ွားအဖပင် အ က်ရြ ွားဝြ်ွားရက ောင်ွား 

ကျွြ်ွားက င်ြှုအတတ်ပညောြ ံွံ့ပြ ြုွားြှုအစီအစဉ် (VSDP) ၏  င်တေ်ွားရဆောင် ွက်ခ က်ြ ောွားက ိုလည်ွား အက  ြုွား က်ရ ောက် 

လောြည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

 

ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ    ဟ ိုတယလ်ိုပ်ငေ်ွား၏အေောဂတ်ြ ော ခေု်ံ့ြ ေ်ွား ခက် ညေ့်အရဖခအရေတ င် ရ ောက်   ရေရ ေ်ာလည်ွား ၎င်ွားကဏ္ဍ 

အရပ  အထ ွား ိုရတ ေဖပြုလိုပ်ထောွား ညေ့် ခ ိုင်ြောရ ောအခ က်အလက်၊ ယ ဆခ က်စ ည်တ ိုုံ့အောွား ယခိုအခ  ေ်ထ  

ြရတ ွံ့    ရ ွားပါ။   ိုုံ့ပါ၍ ဖြေ်ြောန ိုင်ငံဟ ိုတယ်လိုပ်ငေ်ွားအရပ  ကြဘောအန ံုံ့ရ ောဂါက ွားစက်ပ ံွံ့န ံုံ့ြှု ရေောက်ဆက်တ  အက  ြုွား 

 က်ရ ောက်ြှုြ ောွားက ို ပ ိုြ ို     ေောွားလည်န ိုင်ရစ ေ် Swisscontact အရေဖြငေ့် ယခိုက ေ့  ိုုံ့ရ ောစစ်တြ်ွားြ  ြုွားက ို န စ်ကက ြ် 

ရကောက်ယ ြည်ဖြစ်ပပီွား ယခိုန စ်ဇ ေ်လအတ င်ွား ပထြအကက ြ်ရကောက်ယ ပပီွားစီွားခ ေ့ကော ၂၀၂၀ ခိုန စ် အကိုေ်ပ ိုင်ွားတ င် ဒိုတ ယ 

အကက ြ်ထပ်ြံရကောက်ယ ြည်ဖြစ်ပါ ည်။ ဤစစ်တြ်ွားြ ောွား ည် ခေု်ံ့ြ ေ်ွား ခက်ရ ော အ ကပ်အတည်ွားကောလအလ ေ် 

လ ိုအပ်ြညေ့် ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှု င်တေ်ွားြ ောွားန ငေ့် င်ရ ိုွားညွှေ်ွားတြ်ွားြ ောွားဖပြုဖပင်ြေ်တီွား ောတ င်  ငေ့်ရလ ေ်ာ လ ိုအ ံိုွားဖပြုန ိုင် 

 ေ် ည် ွယ်ပါ ည်။ 
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• ၂၀၂၀ ခိုန စ် ဧပပီလတ င် ဟ ိုတယ်အောွားလံိုွား၏ ၆၀% ရက ေ်ာခေု်ံ့ ည် ၎င်ွားတ ိုုံ့၏လိုပ်ငေ်ွားလည်ပတ်ြှုြ ောွားက ို 

 ပ်ဆ ိုင်ွားခ ေ့ ပါ ည်။ ၎င်ွား ပ်ဆ ိုင်ွားထောွားရ ောဟ ိုတယြ် ောွား၏ ၄၀% ခေု်ံ့ြ ော ဇ ေ်လအထ ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်န ိုင်ဖခင်ွား 

ြ   ရ ွားရ ကောင်ွား ရတ ွံ့ ပါ ည်။ 

• စီွားပ ောွားရ ွားဆ ိုင် ောရြ ေ်ာြ ေ်ွားထောွားခ က်ြ ောွားလည်ွား    ောစ ောက ဆင်ွားခ ေ့ပပီွား ဟ ိုတယ်အောွားလံိုွား၏ ၈၇% ြ ော COVID-

19 ရ ောဂါြဖြစ်ပ ောွားြီ ရြ ေ်ာြ ေ်ွားထောွားခ က်ြ ောွားထက် ပ ိုြ ိုဆ ိုွား ွောွားရ ကောင်ွားရြေ်ာဖပ က ည်။ 

• ြေ်ရေဂ ောြ ောွား၊ ကကီွား ကပ်ရ ွားြ  ွားြ ောွားန ငေ့် အရဖခခံဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအပါအဝင် ၂၅% ရ ော ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား ော ၂၀၂၀ 

ခိုန စ် ဧပပီလြ  ဇ ေ်လအထ  လစောအဖပညေ့်အဝဆက်လက်     ကပါ ည်။ က ေ်   ရ ော ၇၅% ၏ အြ ောွားစို ည် 

 က် အကေု်ံ့အ တ်န ငေ့်လစောြ ေ့ဖြငေ့်ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊ အလိုပ် ပ်စ ဖခင်ွား၊ ယောယီ ပ်ေောွားဖခင်ွားဖြငေ့် ရ ေ်ာလည်ွား 

ရကောင်ွား (  ိုုံ့) COVID-19 ရ ောဂါ ဖြစ်ပ ောွားစဉ်ရထောက်ပံေ့ရ ကွားဖြငေ့်ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား လိုပ်ရဆောင်ခ ေ့ ကပါ ည်။ 

• စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ ၁၃%  ည် စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွားအဆငေ့်အကကီွားတေ်ွား ောထ ွားြ ောွား၊ ၁၂%  ည် 

ကကီွား ကပ်ရ ွားအဆငေ့် ောထ ွားြ ောွား၊ ၂၃%  ည် အရဖခခံအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားရလ ောေ့ခ ပပီွားြ  ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ပါ 

လ ြေ့်ြည်။  

• စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ော ဟ ိုတယြ် ောွား၏ ၈၂%  ည် က ေ်   ရ ောဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအောွားလံိုွား၏ ပံိုြ ေ်လစောက ို 

ဆက်လက်ရထောက်ပံေ့ရပွားြည်ဖြစ်ရ ကောင်ွား ရဖပောဆ ို ကပါ ည်။ 

• ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအောွား ဆက်လက်ထ ေ်ွား  ြ်ွားထောွားန ိုင်ရ ွားြ ော ဟ ိုတယြ် ောွားအဖပညေ့်အဝဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်န ိုင် ည် 

အထ  ၎င်ွားတ ိုုံ့န ငေ့်ပံိုြ ေ်ထ ရတ ွံ့ဆက်  ယ်ရေ ေ်အရ ွားပါရ ကောင်ွား  စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ော ဟ ိုတယြ် ောွား၏ 

၉၄% က ေောွားလည်ထောွား ကပါ ည်။ 

• စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ောဟ ိုတယြ် ောွား၏ ၃၇ % ခေု်ံ့က တစ်က ိုယ်ရ  ေု်ံ့  င်ွားရ ွား၊ က ေ်ွားြောရ ွား၊ လံိုခခံြုရ ွား၊ 

အစောွားအစော ရ္ွားအနတ ောယ်ကင်ွား  င်ွားရ ွားစ ည်ေ့ လိုပ်ငေ်ွားကျွြ်ွားက င်ြှုြ ောွားန ငေ့် ၁၇% ကလိုပ်ငေ်ွားခ င်အြ အက ငေ့် 

ရကောင်ွားဆ ိုင် ောကျွြ်ွားက င်ြှုတ ိုုံ့ ည် အရ ွားအပါဆံိုွားဖြစ် ည်ဟို ြ တ်ယ  ကပါ ည်။ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ြ တ် ောွားြ ယ် ောြ ောွား 
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၂။ ခ ဉ်ွားကပ်ရဆောင် ွက်ပံို၊ ေည်ွားလြွ်ားန င်ေ့ ဥပြောြ ောွား 
  

ဤစစ်တြ်ွားတ င် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံအန ံုံ့    ဟ ိုတယ်ရပါင်ွား (၂၅၆) လံိုွားပါဝင်ခ ေ့ပပီွား ဟ ိုတယ်၏လ ူ့စ ြ်ွားအောွားအ င်ွားအဖြစ်အစီအြံ 

ြ ောွားအရပ  က ွားစက်ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားဖခငွ်ား၏အက  ြုွား က်ရ ောက်ြှုက ို ေောွားလည်န ိုင် ေ် ည် ွယ်၍ ရြွားခ ေ်ွား (၂၁)ခို က ို ရဖြဆ ို 

ရစခ ေ့ပါ ည်။ စစ်တြ်ွားပါ အခ က်အလက်အောွားလံိုွားက ို ၂၀၂၀ ခိုန စ်ဇ ေ်လ (၃၀) က်ြ  ဇ လ ိုင်လ (၉) က်အတ င်ွား ရကောက် 

ယ ခ ေ့ပပီွား ဟ ိုတယ်တစ်လံိုွားခ င်ွားအလ ိုက် ဖပေ်လည် ံိုွား ပြ်ည်ြဟိုတ်ပါ။ 

 

အခ က်အလက်အောွားလံိုွားက ို အဂဘလ ပ်၊ ဖြေ်ြော န စ်္ော ောဖြငေ့် ဖပင်ဆင်ထောွားပပီွား က ေ်ပ  တောစေစ် ံိုွား Kobo Toolbox တ င် 

တ ိုက်ရ ိုက်ရဖြဆ ိုဖခင်ွားဖြငေ့်ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊ Swisscontact ြ   င်တေ်ွားေည်ွားဖပဆ ော/ြ (၁၂)ဥွီားန ငေ့် အရတ ွံ့အကကံြု    

ဟ ိုတယ်ြေ်ရေဂ ောတစ်ဦွားတ ိုုံ့ြ  တယလ်ီြိုေ်ွားဖြငေ့်တ ိုက်ရ ိုက်ရြွားဖြေ်ွားဖခင်ွားဖြငေ့်ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား ရကောက်ယ ခ ေ့ပါ ည်။ 

ရဝွားလံရ ောရဒ ြ ောွားအပါအဝင် န ိုင်ငံအန ံုံ့ြ အခ က်အလက်ြ ောွားက ို ရကောက်ယ န ိုင်ခ ေ့ဖခင်ွားရ ကောငေ့် စစ်တြ်ွား ည်ပ ိုြ ို 

က ယ်ဖပေု်ံ့ပပီွား အ ည်အရ  ွားဖြငေ့်ြောွားရစခ ေ့ပါ ည်။ 

 

ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ    အဓ ကခ ီွားစဉ်ရဒ  (၁၀) ရေ ောတ င် ဤစစ်တြ်ွားက ို အဓ ကရကောက်ယ ခ ေ့ပပီွား  လဒ်ြ ောွား ည် ေယ်ပယ် 

တစ်ခိုလံိုွားက ိုက ိုယ်စောွားဖပြုန ိုင် ေ် ရေ ောရဒ အလ ိုက် အခေ်ွားရပါင်ွား(၂၀)ထက်ပ ိုရ ော ပိုဂဂလ ကပ ိုင်ဟ ိုတယ်ြ ောွား၊ 

ဖပည်တ င်ွားဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွားန ငေ့် န ိုင်ငံတကောဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွားစ ည်ဖြငေ့် ခ  ဖခောွား၍ရကောက်ယ ခ ေ့ပါ ည်။ စစ်တြ်ွား 

ရကောက်ယ  ဖခင်ွား၏  ည် ွယ်ခ က်အ  န ိုင်ငံတကောဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွားတ င် ၎င်ွားတ ိုုံ့၏အြ တ်တဆံ ပ်န ငေ့်ဆက်န ယ် 

ရေရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွား၊ ကြဘောအန ံုံ့   ရံိုွားြ ောွားန ငေ့် ရံိုွားခ ြုပ်ြ ောွား၊ ဖပည်တ င်ွားဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွားတ င် တစ်န ိုင်ငံလံိုွားအတ ိုင်ွား 

အတောဖြငေ့် တ ညီရ ောအြ တ်တံဆ ပ်ရအောက်တ င်လည်ပတ်ရေရ ော ညီရေောင်ဟ ိုတယ်ြ ောွား စ ည်ဖြငေ့်ပါဝင်ပါ ည်။ 

ပိုဂဂလ ကပ ိုင်ဟ ိုတယ်ြ ောွား ည် န ိုင်ငံ ောွားတစ်ဦွားခ င်ွားရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား (  ိုုံ့) ကိုြပဏီြ ောွားကရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား 

ပ ိုင်ဆ ိုင် ကပပီွား အဖခောွားဟ ိုတယ်ြ ောွားန ငေ့် ြ ောွားစ ောဆက်စပ်ြှုြ   ပါ။ ထ ိုုံ့ရ ကောငေ့်     ရ ောစစ်တြ်ွား လဒ်ြ ောွားတ င် ပ ိုင်  င်န ငေ့် 

အိုပ်ခ ြုပ်ရ ွားအြ  ွံ့ြ ောွား၏  ရ္ောထောွားအဖြငြ် ောွားက ို ရတ ွံ့   န ိုင်ပါ ည်။ 

 

လက်   အရေအထောွားက ို တတ်န ိုင် ြ ထင်ဟပ်န ိုင်ရ ော စစ်တြ်ွားတစ်ခိုဖြစ် ေ် ည် ွယ်ခ ေ့ရ ေ်ာလည်ွား အဟေု်ံ့အတောွား 

အခ  ြုွံ့က ို ရတ ွံ့   ခ ေ့ ပါ ည်။ ပထြဦွားစ ော ဟ ိုတယ်၏ဝေ်ထြ်ွားလစောရထောက်ပံေ့ပံိုက ို ပ ငေ့်လင်ွားစ ောရဆ ွားရန ွား ေ် အေည်ွားငယ် 

ခက်ခ ရ ောအရေအထောွား   ရ ကောင်ွား ဖပ ခ ေ့ ကပါ ည်။ ၎င်ွားအရဖခအရေတ င် ဟ ိုတယ်တစ်လံိုွားခ င်ွားစီ၏ ရဖြဆ ိုခ က်ြ ောွား 

က ို လ  ြုွံ့ဝ က်ထောွားပပီွား ြည်  တစ်ဦွားတစ်ရယောက်န ငေ့်ြ  ြ ရဝြည်ြဟိုတ်ရ ကောင်ွား အရလွားထောွားရဖပော ကောွားခ ေ့ ပါ ည်။ 

ဒိုတ ယအဟေု်ံ့အတောွားြ ော ္ော ောစကောွားအခက်အခ ပင် ဖြစ်ပါ ည်။ စစ်တြ်ွားအောွား အဂဘလ ပ်၊ ဖြေ်ြော န စ်္ော ော 

ဖြငေ့်ရပွားအပ်ခ ေ့ပပီွား ရဖြဆ ို  အရေဖြငေ့် ြ ြ အ ံိုွားဖပြုလ ို ည်ေ့္ော ောစကောွားက ို လ တ်လပ်စ ောဆံိုွားဖြတ်ရဖြဆ ိုခ ေ့ ကပါ ည်။ 

ရေောက်ဆံိုွားအဟေု်ံ့အတောွားြ ော (COVID-19)ရ ောဂါ ဖြစ်ပ ောွားရေဖခင်ွားရ ကောငေ့် ကြဘောေ့ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားန ငေ့် ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှု 

ကဏ္ဍအရပ  အက  ြုွား က်ရ ောက်ြှုြ ောွားန ငေ့် ြ ေ်ွားဆ၍ြ န ိုင်ရ ောအရဖခအရေြ ောွားက ို ထညေ့်  င်ွားစဉ်ွားစောွား ေ် ဟ  ည်ေ့ 

အခ က်ပင် ဖြစ်ပါ ည်။ 

 

ဟ ိုတယ်န ငေ့်ခ ီွား  ောွားလောရ ွားညွှေ် ကောွားြှုဦွားစီွားဌောေ၏ ၂၀၁၉ ခိုန စ်စော ငွ်ားအ  တ ောွားဝင်ြ တ်ပံိုတင်ထောွားရ ော 

ဟ ိုတယ်ရပါင်ွား (၉၈၄) လံိုွား    ော ၁၃% ရ ော ဖြေ်ြောန ိုင်ငံအန ံုံ့အဖပောွား    ဟ ိုတယ(်၂၅၆)လံိုွားြ  စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ြှုတ င် 

ပါဝင်ခ ေ့ ဖြငေ့ ်တစ်န ိုင်လံိုွားအတ ိုင်ွားအတောဖြငေ့် က ိုယ်စောွားဖပြု ည်ဟို ဆ ိုန ိုင်ပါ ည်။ ယင်ွားအရဖခအရေတ င် ဤအြ  ွံ့အစည်ွား 

အရေဖြငေ့် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ၏ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုကဏ္ဍအရပ  ကပ်ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားဖခင်ွား၏ရ   ည်အက  ြုွား က်ရ ောက်ြှုြ ောွား၊ 

ဖြစ်ရပ ရေြှုြ ောွားက ို       ံိုွား ပ်န ိုင် ေ် ၂၀၂၀ ခိုန စ်အကိုေ်ပ ိုင်ွားတ င်လည်ွား ယင်ွားဟ ိုတယြ် ောွားန ငေ့် အလောွားတ စစ်တြ်ွားအောွား 

ထပ်ြံဖပြုလိုပ်  ောွားြည်ဖြစ်ပါ ည်။ 
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ဤအရ ွားပါရ ောစစ်တြ်ွား လဒ်ြ ောွားက ို အ က်ရြ ွားဝြ်ွားရက ောင်ွားကျွြ်ွားက င်ြှုအတတ်ပညောြ ံွံ့ပြ ြုွားြှုအစီအစဉ် (VSDP)၊ 

ြ တ်ြက်ဝေ်ကကီွားဌောေဖြစ်ရ ော ဟ ိုတယ်န ငေ့်ခ ီွား  ောွားလောရ ွားဝေ်ကကီွားဌောေ၊ အဖခောွားအ င်ွားအြ  ွံ့ြ ောွား၊ အဖခောွားစီြံက ေ်ွားြ ောွား 

က ို ပံေ့ပ ိုွားရပွားရေရ ောအလ    င်ြ ောွား န ငေ့် ကဏ္ဍတစ် ပ်လံိုွားပါဝင်ပတ် က်  ြ ောွားအောွားလံိုွား အ ံိုွားဖပြုန ိုင် ေ် ည် ွယ်ပါ 

 ည်။ 

 

 

 
 
 
 
 

ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုကဏ္ဍတစ် ပ်လံိုွားဖပေ်လည်ြ ံွံ့ပြ ြုွားန ိုင်ရစ ေ် 

အရထောက်အပံေ့ဖြစ်ရစြညေ့် ဤစစ်တြ်ွားအောွား 

အခ  ေ်ယ ရဖြဆ ိုရပွားခ ေ့ ကရ ော ဟ ိုတယ် (၂၅၆) လံိုွားအောွား 

အထ ွားပင်ရက ွားဇ ွားတင်   ပါ ည်။ 
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၃။ စစ်တြွ်ားရကောက်ယ  ောတ င် ပါဝင်ရဖြဆ ိုခ ေ့ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွားဆ ိုင် ော  

    အခ က်အလက်ြ ောွား  
 

 ပံို (၁) စစ်တြ်ွားပါဝင်ရဖြဆ ိုခ ေ့ရ ော ဟ ိုတယ်ြ ောွားတည်    ောရေ ောရဒ ြ ောွား 

 

ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ၏ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုေယ်ပယတ်စ် ပ်လံိုွားက ို က ိုယ်စောွားဖပြုန ိုင် ေ် ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားြ ံွံ့ပြ ြုွားတ ိုွားတက်ရေရ ော 

ရဒ ြ ောွားဖြစ် ညေ့်  ေ်ကိုေ်၊ ပိုဂံ၊ ြနတရလွား၊ ရေဖပည်ရတေ်ာပြ ြုွံ့ြ ောွားန ငေ့် အဖခောွားြ ံွံ့ပြ ြုွားတ ိုွားတက်ဆ ရေ ောြ ောွားတ င်   ရ ော 

ဟ ိုတယ်ြ ောွားအောွား စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ပါ ည်။ စစ်တြ်ွားတ င်  ေ်ကိုေ်ပြ ြုွံ့ြ ဟ ိုတယ် ရပါင်ွား (၇၀)ရက ေ်ာ၏ လဒ်ြ ောွား 

အဖပင် ပိုဂ၊ံ ြနတရလွား၊   ြ်ွားဖပည်ေယရ်တောင်ပ ိုင်ွား၊ ကယောွားဖပည်ေယ်အပါအဝင် အဖခောွား ရဒ ြ ောွားြ အခ က်အလက်ြ ောွား 

လည်ွား ပါဝင်ပါ ည်။ ကြ်ွားရဖခရဒ ြ ောွားဆ ို ည်ြ ော ငပလီ၊ ရင ရဆောင်န ငေ့် ရခ ောင်ွား ော စရ ောရဒ ြ ောွားက ို 

လည်ွားရကောင်ွား၊ အဖခောွားရဒ ြ ောွားဆ ို ည်ြ ော ကခ င်ဖပည်ေယ်ြ ဖြစ်ကကီွားေောွားပြ ြုွံ့၊ ဧ ောဝတီတ ိုင်ွားရဒ ကကီွားြ  ပို  ြ်ပြ ြုွံ့န ငေ့် 

ခ င်ွားဖပည်ေယ်ြ  ကေ်ပက်လက်ပြ ြုွံ့တ ိုုံ့အောွား  ည်ညွှေ်ွားပါ ည်။ 
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 ပံို (၂) စစ်တြ်ွားပါဝင်ရဖြဆ ိုခ ေ့ရ ော ဟ ိုတယ်အြ  ြုွားအစောွားြ ောွား 

 

ပံို (၂) ပါအတ ိုင်ွား ဤစစ်တြ်ွားတ င် န ိုင်ငံ ောွားပ ိုင်ပိုဂဂလ ကဟ ိုတယ်ြ ောွားက ၇၃% ဖြငေ့်အြ ောွားစိုပါဝင်ခ ေ့ပပီွား ဖပည်တ င်ွား 

ဟ ိုတယအ်ိုပ်စိုြ ောွားက ၂၂%၊ န ိုင်ငံတကောဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွားက ၅% စ ည်ဖြငေ့် ပါဝင်ခ ေ့ ကပါ ည်။ န ိုင်ငံတကောဟ ိုတယ် 

အိုပ်စိုြ ောွား၏အရ အတ က်ြ ောေည်ွားပါွားဆ ဖြစ်ပပီွား ဖပည်တ င်ွားပိုဂဂလ ကပ ိုင်ဟ ိုတယ်ြ ောွားက အြ ောွားစိုဖြစ်ရ ောရ ကောငေ့် 

ဤ လဒ် ည် န ိုင်ငံတစ်ဝ ြ်ွားလံိုွားအရဖခအရေက ို က ိုယ်စောွားဖပြုန ိုင်ပါ ည်။ 

 

ပံို (၃) COVID-19ရ ောဂါြဖြစ်ပ ောွားြီကောလ    ဟ ိုတယဝ်ေ်ထြ်ွားဦွားရ  (၂၀၁၉ ခိုန စ် ဒီဇင်္ောလ ြ  ၂၀၂၀ ခိုေစ် 

ြတ်လအထ ) 

 

ပံို (၃)တ င်ရြော်ဖပထောွား ညေ့်အတ ိုင်ွား ၇၀% ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွားတ င် ဝေ်ထြ်ွားဦွားရ  (၂၀)ရယောက် ြ  (၁၀၀)ရယောက်ခေု်ံ့ 

    က ည်။ ဖြေ်ြောန ိုင်ငံတ င် ဟ ိုတယ်ြ ောွားက ို ဝေ်ထြ်ွားအရ အတ က်အလ ိုက် အြ  ြုွားအစောွားခ  ဖခောွား တ်ြ တ် ေ် 

တ ောွားဝင်ထိုတ်ဖပေ် တ်ြ တ်ခ က် ြရတ ွံ့    ရ ွားပါ။ 
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၄။ COVID-19ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားြှုရ ကောငေ့် ရပ ရပါက်လောရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွား  

     ၏ ရဖပောင်ွားလ ြှုအရဖခအရေြ ောွား 
 

 ပံို (၄) ၂၀၂၀ခိုန စ် ဧပပီလအတ င်ွား  ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏အရဖခအရေအောွား ၂၀၂၀ခိုန စ် ဇ ေ်လန ငေ့် န ှုင်ွားယ ဉ်ခ က ်

 

ပံို(၄)အ  အလံိုွားစံိုပ တ်ထောွားရ ော ဟ ိုတယ်အရ  

အတ က် ည် ၆၂ % ြ  ၃၈%   ိုုံ့ က ဆင်ွားခ ေ့ပပီွား ဧပပီလ 

အတ င်ွား အဖပညေ့်အဝဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ခ ေ့ရ ော ဟ ိုတယ် 

အရ အတ က်ြ ော ၁၆ %    ခ ေ့ ောြ  ၃၅ % အထ  တ ိုွားတက် 

လောခ ေ့ဖခင်ွားရ ကောငေ့် ဖပေ်လည်ရကောင်ွားြ ေ်ရ ော အရဖခ 

အရေအဖြစ်ရတ ွံ့   န ိုင်ပါ ည်။ အခ  ြုွံ့ဟ ိုတယြ် ောွား ည် 

ခ ီွား  ောွားဧညေ့် ည်ေည်ွားပါွားဖခငွ်ားရ ကောငေ့် အခေ်ွားအောွားလံိုွား 

ဖပေ်လည်ြြ ငေ့်လ စ်ရ ေ်ာလည်ွား ပံိုြ ေ်    န ိုင်ရ ောဝေ်ရဆောင်ြှုြ ောွားက ို အတ ိုင်ွားအတောတစ် ပ်အရေဖြငေ့် ဖပေ်လည်စတင် 

ခ ေ့ ကပါ ည်။ ဟ ိုတယ်(၆)လံိုွားကြ  စောွားရ ောက်ဆ ိုင်ြ ောွားက ို ော ြ ငေ့်လ စ်ရဆောင် ွက်ခ ေ့ပါ ည်။  

  

ဤစစ်တြ်ွားတ င်ပါဝင်ရဖြဆ ိုခ ေ့ ကရ ော အခ  ြုွံ့ဟ ိုတယြ် ောွားကြ  ၎င်ွားတ ိုုံ့ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်န ိုင် ေ်ြ ော န ိုင်ငံတကော 

ရလရ ကောင်ွားလ ိုင်ွားြ ောွား ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ  ိုုံ့ ဖပေ်လည်ဝင်ရ ောက်ခ ငေ့်ဖပြုဖခင်ွားအရပ ြ တည်ရ ကောင်ွား ြ တ်ခ က်ဖပြုခ ေ့ ကပါ ည်။ 

၎င်ွားအရဖခအရေက ို ၂၀၂၀ ခိုန စ် အကိုေ်ပ ိုင်ွားတ င် ထပ်ြံဖပြုလိုပ်ြညေ့်စစ်တြ်ွား၌ ဖပေ်လည် ံိုွား ပ်ြည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

 

ရအောက်ရြေ်ာဖပပါပံိုတ င် ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏တည်ရေ ောအလ ိုက်  ဧပပီလန ငေ့် ဇ ေ်လအတ င်ွား    အရဖခအရေန ှုင်ွားယ ဉ်ခ က်ြ ောွားက ို 

ထပ်ြံရတ ွံ့   န ိုင်ပါ ည်။ 
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COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားြှုရ ကောငေ့် ၆၀% ရ ော 

ဟ ိုတယ်ြ ောွား ည် ၂၀၂၀ခိုန စ် ဧပပီလအတ င်ွား 

အလံိုွားစံိုပ တထ်ောွားခ ေ့ က ည်။ 
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 ပံို (၅)  ေ်ကိုေ်ပြ ြုွံ့    ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ ဧပပီလန ငေ့် ဇ ေ်လအတ င်ွားအရဖခအရေ န ှုင်ွားယ ဉ်ခ က် 

 

စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ော  ေ်ကိုေ်ပြ ြုွံ့    ဟ ိုတယ် (၇၂) လံိုွားအေက်  (၂၃)လံိုွား (၃၁%)  ည် ဧပပီလအတ င်ွား အဖပညေ့်အဝ 

ြ ငေ့်လ စ်ခ ေ့ပပီွား လိုပ်ငေ်ွားလည်ပတ်ခ ေ့ရ ကောင်ွား ရြော်ဖပခ ေ့ ည်။ အဖခောွားရဒ ြ ောွားန ငေ့်န ှုင်ွားယ ဉ်ပါက ကပ်ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားရေစဉ် 

ကောလအတ င်ွား ဟ ိုတယ်အြ ောွားစို ည် ြ ငေ့်လ စ်ထောွား ကဆ ဖြစ် ည်။  ေ်ကိုေ်ပြ ြုွံ့တ င် ဧပပီလန ငေ့်န ှုင်ွားယ ဉပ်ါက 

ဇ ေ်လအတ င်ွား လိုပ်ငေ်ွားအဖပညေ့်အဝ ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်လိုပ်က ိုင်ရ ောဟ ိုတယ်အရ အတ က် အေည်ွားငယ်တ ိုွားတက်လော 

 ည်က ို ရတ ွံ့ဖြငန် ိုင်ပါ ည်။ 

 

 ပံို (၆) ပိုဂပံြ ြုွံ့    ဟ ိုတယြ် ောွား၏ ဧပပီလန ငေ့် ဇ ေ်လအတ င်ွား အရဖခအရေန ှုင်ွားယ ဉ်ခ က် 

 

ပံို (၆) တ င် ရြေ်ာဖပထောွား ညေ့်အတ ိုင်ွား ပိုဂံပြ ြုွံ့တ င် စိုစိုရပါင်ွားဟ ိုတယ် (၃၁)လံိုွားအေက် (၂၈)လံိုွားခေု်ံ့ ည်  ဧပပီလ၌ အလံိုွားစံို 

ပ တ်ထောွား ော အေည်ွားငယ်ြ ောွားဖပောွားရ ောအ ရ အတ က်ပင် ဖြစ် ည်။ စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ  ေ်တ င် အခ  ြုွံ့ြ ောဖပေ်လည် 

ြ ငေ့်လ စ်ခ ေ့ရ ေ်ာလည်ွား ၇၁% ရ ော ဟ ိုတယြ် ောွားြ ော ဇ ေ်လအထ  ပ တ်ထောွားဆ ပင်ဖြစ် ည်။ 
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 ပံို (၇) ြနတ ရလွားပြ ြုွံ့    ဟ ိုတယြ် ောွား၏ ဧပပီလန ငေ့် ဇ ေ်လအတ င်ွား အရဖခအရေန ှုင်ွားယ ဉခ် က် 

 

စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ောဟ ိုတယ် (၃၈)လံိုွားအေက် ၆၀% ရက ေ်ာ ည် ဧပပီလအတ င်ွားလံိုွားဝပ တ်ထောွားရ ကောင်ွား 

ရြောဖ်ပထောွားရ ေ်ာလည်ွား ဇ ေ်လအတ င်ွားတ င် ၄၀%  ောပ တ်ထောွားခ ေ့ ည်။ အဖပညေ့်အဝြ ငေ့်လ စ်ထောွားရ ောဟ ိုတယ်အရ  

အတ က်ြ ော ဧပပီလတ င် (၄)လံိုွား   ခ ေ့ ောြ  ဇ ေ်လအတ င်ွား (၁၂)လံိုွားအထ  တ ိုွားတက်လောခ ေ့ ည်။ 
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၅။ ၂၀၂၀ ခိုန စ်လက်က ေ်ကောလြ ောွားအတ က် စီွားပ ောွားရ ွားဆ ိုင် ော  

      ံိုွား ပ်ခ က် 
 

 ပံို (၈) ၂၀၂၀ ခိုန စ် ဇ လ ိုင်လြ  ဒီဇင်္ောလအထ  စီွားပ ောွားရ ွားဆ ိုင် ောရြ ေ်ာြ ေ်ွားခ က်ြ ောွားက ို COVID-19ရ ောဂါြဖြစ်ပ ောွားြီ   

 ထောွား   ခ ေ့ရ ော စီွားပ ောွားရ ွားဆ ိုင် ောရြ ေ်ာြ ေ်ွားခ က်ြ ောွားန ငေ့် န ှုင်ွားယ ဉ်ခ က် 

 

စ တ်ဝင်စောွားစ ော အရဖခအရေတစ် ပ်ြ ော 

စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ော  ေ်ကိုေ်ပြ ြုွံ့    

ဟ ိုတယ်(၇)လံိုွား ည် ယခိုန စလ်က်က ေ ်

ကောလအတ က် စီွားပ ောွားရ ွားအလောွားအလောြ ော 

ရြ ေ်ာြ ေ်ွားထောွား ည်ထက် ပ ိုြ ိုရကောင်ွားြ ေ် 

ြည်ဟိုြ တ်ခ က်ဖပြုခ ေ့ ည်။ ယင်ွားဟ ိုတယ် 

ြ ောွား ည် န ိုင်ငံတကောခ ီွား  ောွားလောြှုအကေု်ံ့  

အ တ်ရ ကောငေ့် ဖပည်တ င်ွားခ ီွား  ောွားဦွားရ ဖြငေ့် 

တက်န ိုင်ရ ောရဒ တ င် တည်   ဖခင်ွား (  ိုုံ့) 

ကပ်ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားစဉ်ကောလအတ င်ွား ရ ောဂါပ ိုွား 

က ွားစက်ပ ံွံ့ပ ောွားဖခငွ်ားြဖြစ်ရပ ရစ ေ် အ  ောွား 

အလောကေု်ံ့ တ်ထောွား   ရ ောရေ ော “Quarantine Center”ြ ောွားအဖြစ် ရဖပောင်ွားလ ရဆောင် ွက်ဖခင်ွားရ ကောငေ့် ဖြစ်န ိုင် 

ပါ ည်။ ဟ ိုတယ်အြ ောွားစိုက ၎င်ွားတ ိုုံ့၏စီွားပ ောွားရ ွားအလောွားအလော ည် ဖပည်တ င်ွားအ  ောွားအလောကေု်ံ့ တ်ြှုြ ောွား 

ရဖြရလ ောေ့ဖခင်ွားန ငေ့် န ိုင်ငံတကောရလဆ ပ်ြ ောွား ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ဖခင်ွားတ ိုုံ့အရပ တ င် ြ ောွားစ ောြ တည်ရ ကောင်ွား ရြေ်ာဖပခ ေ့ 

 က ည်။ 

   

 

87%

10%

3%

Worse than budgeted /planned

Same as budgeted / planned

Better than budgeted / planned

ယခိုန စ်အတ က် စီွားပ ောွားရ ွားဆ ိုင် ောရြ ော်ြ ေ်ွားခ က်ြ ောွား 

တ င် ၂၀၂၀ ခိုန စ်လက်က ေ်ကောလြ ောွားအတ က် 

အကကီွားအက ယထ် ခ ိုက်ရစဖခင်ွားြ ော အံေ့အောွား ငေ့်စ ော 

ြဟိုတရ်ပ။ ၈၇% ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွားက ကပ်ရ ောဂါ 

ဖြစ်ပ ောွားဖခင်ွားရ ကောငေ့် ပ ိုြ ိုဆ ိုွား ွောွားရ ကောင်ွား  

ရြော်ဖပ က ည။် 
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၅.၁။ လ ူ့စ ြွ်ားအောွားအ င်ွားအဖြစ်ဆ ိုင် ောအစီအြံြ ောွားန ငေ့် ဝေ်ထြွ်ားလစော 

 
 ပံို (၉) ဟ ိုတယ်ြ ောွားတ င် ဝေ်ထြ်ွားလစောရပွားအပ်ြှုအရဖခအရေ 

 

စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ ထက်ဝက်ခေု်ံ့ ည် န ိုင်ငံတကောတ င်က ငေ့် ံိုွားရလေ့   ရ ော အရဖခခံလစောန ငေ့် 

ဝေ် ရဆောင်ြှုအတ က်    ရ ောအပ ိုဝင်ရင  န စ်ခိုရပါင်ွား၍ရပွားအပ်ရ ောစေစ်က ို က ငေ့် ံိုွား က ည်။ ဆ ိုလ ို ည်ြ ော အခ  ေ် 

ဖပညေ့ဝ်ေ်ထြ်ွားြ ောွား ည် တ ညီရ ောအရဖခခံလစော     က ည်ေ့အဖပင ် ဟ ိုတယ်၏ဝင်ရင အရပ ြ တည်၍ အပ ိုဝင်ရင  

လည်ွား     က ည်။ 

 

ထ ိုုံ့ရ ကောငေ့် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ  ိုုံ့လောရ ောက်ရ ော န ိုင်ငံတကောခ ီွား  ောွားြ ောွားြ    ညေ့်အခ  ေ်တ င် ၎င်ွားအရပ ြ တည်၍ 

ဝေ်ရဆောင်ြှုအတ က်     ညေ့်အပ ိုဝင်ရင ြ ောွား ည်လည်ွား အ  ောွားအလောကေု်ံ့ တ်ြှုြ ောွားရိုပ်  ြ်ွားပပီွား န ိုင်ငံတကော 

ရလရ ကောင်ွားလ ိုင်ွားြ ောွား ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ခ  ေ်အထ  ေ ြေ့်က ရေြည်ဟိုရြ ေ်ာလငေ့် ပါ ည်။ ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ၏ခ ီွား  ောွား 

 ော ီအတ င်ွား ဝေ်ထြ်ွားတစ်ဦွား၏အဓ ကဝင်ရင ြ ော ဝေ်ရဆောင်ြှုအတ က်    ရ ောအပ ိုဝင်ရင ပင် ဖြစ် ည်။ ထ ိုုံ့ရ ကောငေ့် 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအရေဖြငေ့် လိုပ်ခလစောအဖပညေ့်အဝ    ရ ွားရ ေ်ာလည်ွား ခ ီွား  ောွားဦွားရ က ဆင်ွားဖခင်ွား ည် ၎င်ွားတ ိုုံ့၏ ဝင်ရင  

က ို ြ ောွားစ ောရလ ောေ့ေည်ွားရစြည်ဖြစ် ည်။ ခ ိုင်ြောရ ောအခ က်အလက်ြ ောွား၊ အရထောက်အထောွားြ ောွားအ  ဝေ်ရဆောင်ြှု 

အတ က်     ရ ောအပ ိုဝင်ရင  ည် ခ ီွား  ောွားေည်ွားရ ော ော ီတ င် ၁၀ % ခေု်ံ့၊ ခ ီွား  ောွားြ ောွားရ ော ော ီတ င် ၁၀၀ % ခေု်ံ့ 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား၏ဝင်ရင က ို ဖြငေ့်တက်ရစ ည်ဟို ရြေ်ာဖပ က ည်။ 

 

 

  

54%

46%
Basic Salary Only

Basic Salary plus service charge
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၆။ COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားစဉ်ကောလအတ င်ွား လ ူ့စ ြွ်ားအောွားအ င်ွား  

    အဖြစ်ဆ ိုင် ောတံိုုံ့ဖပေ်ြှုအစီအြံြ ောွား 
 

 ပံို (၁၀) COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားစဉ်ကောလအတ င်ွား ဟ ိုတယြ် ောွား၏လ ူ့စ ြ်ွားအောွားအ င်ွားအဖြစ်အစီအြံဆ ိုင် ော အြ ောွားဆံိုွား 

ရတ ွံ့    ရ ောတံိုုံ့ဖပေ်ရဆောင် ွက်ခ က်ြ ောွား 

 

ဧပပီလြ ဇ ေ်လအထ ကောလအတ င်ွား ဟ ိုတယ်ြ ောွားပ တ်ထောွား ေ်ဆံိုွားဖြတ်လ ိုက် ည်န ငေ့် ဟ ိုတယ်အြ ောွားစိုက ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား 

အောွား လစောြ ေ့ခ ငေ့် က်ယ ရစဖခင်ွားြ ော အက  ြုွားအရ ကောင်ွားဆီရလ ေ်ာလ ရပ ည်။   ိုုံ့ရ ေ်ာလည်ွား ၂၅% ခေု်ံ့ရ ော ဟ ိုတယ်ြ ောွား 

 ည်  ၎င်ွားတ ိုုံ့၏ြေ်ရေဂ ော၊ ကကီွား ကပ်ရ ွားအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့် အရဖခခံဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအောွား လစောအဖပညေ့်အဝဆက်လက် 

ရထောက်ပံေ့ရေ ရ ကောင်ွား အဖပြု ရ္ောရဆောင်လ က် ြ တ်ခ က်ဖပြုန ိုင်ပါ ည်။ အဖခောွားတစ်ြက်တ င် အခ  ြုွံ့ဟ ိုတယ်ြ ောွား 

 ည် ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားက ိုဆက်လက်ထ ေ်ွား  ြ်ွားထောွားန ိုင် ေ်န ငေ့် အရဖခခံလ ိုအပ်ခ က်ြ ောွားပံေ့ပ ိုွားရပွားန ိုင် ေ် ကပ်ရ ောဂါကောလ 

အတ င်ွား ရထောက်ပံေ့ရင ရပွားအပ် ေ် ော ရ ွွားခ ယ်ခ ေ့ပါ ည်။ ဟ ိုတယ်အခ  ြုွံ့ကြ  ဝေ်ထြ်ွားလစောရထောက်ပံေ့ 

ြရပွားရ ေ်ာလည်ွား ဆေ်န ငေ့်အဖခောွားအစောွားအရ ောက်ြ ောွားက ေ့  ိုုံ့ရ ောပံေ့ပ ိုွားြှုြ ောွားက ို ရပွားအပ် ကရ ကောင်ွားရြေ်ာဖပ က ည်။ 

 

စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွားအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့် ကကီွား ကပ်ရ ွားအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအရေဖြငေ့် ြဖြစ်ြရေလစောြ ေ့ခ ငေ့် က်အခ  ြုွံ့ ယ  က  

ပပီွား အရဖခခံဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့်န ှုင်ွားယ ဉ်ပါက COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားစဉ်ကောလအတ င်ွား ရထောက်ပံေ့ရင     လ က် ရေအ ြ်၌ 

ရေထ ိုင် က  ည်။ အရဖခခံဝေ်ထြ်ွားအြ ောွားစိုြ ောြ  စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွားအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားထက် လစောြ ေ့ခ ငေ့် က်  ည် (  ိုုံ့) 

လစောြ ေ့အလိုပ် ပ်ေောွားဖခင်ွား (  ိုုံ့) လစောရင     လ က်အလိုပ် ပ်ေောွားဖခငွ်ားစ ည်ဖြငေ့် ပ ိုြ ိုရတ ွံ့ကကံြု က  ည်။ ခေု်ံ့ြ ေ်ွားရဖခ 

အောွားဖြငေ့် စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွား ောဝေ်ထြ်ွားြ ောွား၏ ၁၆ % ခေု်ံ့ ော အလိုပ်ြ ခ ငေ့် က်  ည်ယ ရစဖခင်ွား၊ အလိုပ်ယောယီ ပ်ေောွားဖခင်ွားြ ောွား 

ဖပြုလိုပ် ခ  ေ်တ င် အရဖခခံဝေ်ထြ်ွားြ ောွားြ ော ၂၅% အထ အလောွားတ  ဖပြုလိုပ် ရပ ည်။ ထ ိုုံ့ရ ကောငေ့် ြ ောွားစ ောရ ောလိုပ်ငေ်ွား 

ကျွြ်ွားက င် ညေ့်အရဖခခံဝေ်ထြ်ွားြ ောွား ည် လောြညေ့်ကောလြ ောွားအတ င်ွား အလိုပ်အက ိုင်  ောရြ  ကလ ြ်ေ့ြည်ဟို ခေု်ံ့ြ ေ်ွား  

 ည်။ 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Continue to receive full pay

Had to take mandatory unpaid partial leave

Have been furloughed (100% unpaid leave)

Have been laid off (paid out)

Have been laid off (not paid)

COVID-19 remuneration & stay at home

Linestaff Supervisors ManagersLine Staff 



 COVID -19 ရ ောဂါ ဖြစ်ပ ောွားရေစဉ်ကောလအတ င်ွား ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ   ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ လ ူ့စ ြ်ွားအောွားအ င်ွားအဖြစအ်စီအြံြ ောွားအရပ   ရလေ့လောဆေ်ွားစစ်ခ က်ြ ောွား 
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ပံို (၁၁) COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားစဉ်ကောလအတ င်ွား စီမံခန ့်ခ ွဲရ ေးအဆ င ့်ဝန ့်ထမ့်ေးမ  ေးအရပ ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏တံိုုံ့ဖပေ် 

ခ က်ြ ောွား 

 

ပံို (၁၂) COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားစဉ်ကောလအတ င်ွား ကြီေးကြပ့်ရ ေး အဆ င ့်ဝန ့်ထမ့်ေးမ  ေးအရပ  ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏တံိုုံ့ဖပေ် 

ခ က်ြ ောွား 

 

ပံို (၁၃) COVID-19 ရ ောဂါ ဖြစ်ပ ောွားစဉ်ကောလအတ င်ွား အရ ခခ ံ အ ဆင ့်ဝန ့်ထမ့်ေးမ  ေးအရပ  ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏တံိုုံ့ဖပေ်ခ က်ြ ောွား 
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 COVID -19 ရ ောဂါ ဖြစ်ပ ောွားရေစဉ်ကောလအတ င်ွား ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ   ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ လ ူ့စ ြ်ွားအောွားအ င်ွားအဖြစအ်စီအြံြ ောွားအရပ   ရလေ့လောဆေ်ွားစစ်ခ က်ြ ောွား 
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န ိုင်ငံတကောဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွားတ င်ြ  စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွားအဆငေ့ဝ်ေ်ထြ်ွားြ ောွားြ အပ ကကီွား ကပ်ရ ွားအဆငေ့်န ငေ့် အရဖခခံအဆငေ့် 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား ည် လစောအဖပညေ့်အဝဆက်လက်    ရ ကောင်ွား ရြေ်ာဖပ က ည်။ ၎င်ွားအဖပင် အရဖခခံအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား 

အတ က်ပ ိုြ ိုစဥ်ွားစောွားရပွားရ ကောင်ွား၊ ြည် ည်ေ့ဝေ်ထြ်ွားြ ရထောက်ပံေ့လစောြရပွားအပ်္  အလိုပ် ပ်ေောွားရစဖခင်ွားြ   ရ ကောင်ွား 

စစ်တြ်ွားအ        ပါ ည်။ 

 

စိုရဆောင်ွား    ရ ောအခ က်အလက်ြ ောွားအ  စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွားအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားအေည်ွားငယ် ော ဆက်လက်၍လစောအဖပညေ့်အဝ 

     ကပပီွား အဖခောွားဝေ်ထြ်ွားအြ ောွားစိုြ ော လစောြ ေ့တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်ွားခ ငေ့်ြ ောွားယ  က ရ ကောင်ွား ရတ ွံ့  ည်။ ၂၀ % ရက ေ်ာခေု်ံ့ 

ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွားတ င် ကကီွား ကပ်ရ ွားအဆငေ့်န ငေ့်အရဖခခံအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား ည် လစောအဖပညေ့်အဝဆက်လက်    ရေ  

ရ ကောင်ွား ရတ ွံ့ ပါ ည်။ 

 

COVID-19 ရ ောဂါကောလအတ င်ွား ဝေ်ထြ်ွားရ ွား ောြ ောွားန ငေ့်ပတ် က်၍ တံိုုံ့ဖပေ်က ိုင်တ ယ် ောတ င် န ိုင်ငံ ောွားပ ိုင်ပိုဂဂလ က 

ဟ ိုတယ်ြ ောွားအရေဖြငေ့်လည်ွား အလောွားတ တံိုုံ့ဖပေ်ြှုြ  ြုွားက ိုရတ ွံ့  ည်။ ၎င်ွားအရဖခအရေြ ော ဟ ိုတယအ်ိုပ်စိုြ ောွားန ငေ့် 

န ှုင်ွားယ ဉ်ပါက  ောထ ွားအဆငေ့်ြ ောွားအ ကောွား လစောပြောဏက ောဟြှုေည်ွားပါွားဖခငွ်ားန ငေ့် ဆက်စပ်န ိုင်ပါ ည်။  

 

ရကောင်ွားြ ေ် ညေ့်အရဖခအရေတစ် ပ်ြ ော ဟ ိုတယ်အြ  ြုွားအစောွား ံိုွားြ  ြုွားလံိုွားတ င် အရဖခခံအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအရေဖြငေ့် 

လစောအဖပညေ့်အဝဆက်လက်      ၊ လစောြ ေ့တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်ွားခ ငေ့်ယ     (  ိုုံ့) အဖခောွားပံိုစံတစ်ြ  ြုွားြ  ြုွားဖြငေ့် လိုပ်ငေ်ွားခ င် 

ဝင်ရ ောက်   ြ ောွားြ ော၂၀% န ငေ့် ၄၀% အ ီွား ီွား   ရ ကောင်ွားရတ ွံ့  ည်။ ဟ ိုတယ်အြ ောွားစိုက ခ ီွား  ောွားအရ အတ က် 

ေည်ွားပါွားဖခငွ်ားရ ကောငေ့် ဝေ်ထြ်ွားဦွားရ က ိုရလ ောေ့ခ  ကရ ေ်ာလည်ွား ဟ ိုတယ်အခ  ြုွံ့ကြ  ၎င်ွားတ ိုုံ့၏ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားက ို ဆက်လက် 

ထ ေ်ွား  ြ်ွား ေ်လည်ွား ကက ြုွားစောွား ကရ ကောင်ွား ရတ ွံ့ဖြင ် ည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 COVID -19 ရ ောဂါ ဖြစ်ပ ောွားရေစဉ်ကောလအတ င်ွား ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ   ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ လ ူ့စ ြ်ွားအောွားအ င်ွားအဖြစအ်စီအြံြ ောွားအရပ   ရလေ့လောဆေ်ွားစစ်ခ က်ြ ောွား 
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၇။ ဝေ်ထြွ်ားရ ွား ောအစီအြံြ ောွား 
 

 ပံို (၁၄) ရလ ောေ့ခ ပပီွားက ေ်   ရ ောဝေ်ထြ်ွားြ ောွားဖြငေ့် ဟ ိုတယ်ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ် ေ်အစီအစဉ်ြ ောွား 

 

ပံို (၁၄) တ င်ရြေ်ာဖပထောွား ညေ့်အတ ိုင်ွား ၂၀၂၀ခိုန စ်ဇ လ ိုင်လတ င် ဟ ိုတယြ် ောွားဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ရ ောအခါ အြ ောွားစိုက 

ဝေ်ထြ်ွားဦွားရ ရလ ောေ့ခ  ေ် အစီအစဉ်ြ    ကပါ။   ိုုံ့ရ ေ်ာ ၅၄% ရ ော ဟ ိုတယြ် ောွား   အရဖခခံအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား ည် 

လောြညေ့်ကောလြ ောွားအတ င်ွား အလိုပ်အက ိုင်တည်ပြ ရ ွားအတ က် ရိုေ်ွားကေ် န ိုင်ရ ောရ ကောင်ေ့ ယင်ွား ည် အတေ်ငယ် 

ဖြငေ့ြ်ောွားရ ော ောခ ိုင်နှုေ်ွားဖြစ်ပါ ည်။ ၁၃% ရ ော ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွားအဆငေ့ဝ်ေ်ထြ်ွားြ ောွားက ိုလည်ွားရကောင်ွား၊ 

၁၂% ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ ကကီွား ကပ်ရ ွားအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားက ိုလည်ွားရကောင်ွား၊ ၂၃% ရ ော ဟ ိုတယ်ြ ောွားြ အရဖခခံအဆငေ့် 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားက ိုလည်ွားရကောင်ွား ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ပါက ရလ ောေ့ခ  ေ်ဆံိုွားဖြတ်ထောွားပပီွားဖြစ် ည်။ ဟ ိုတယ၂်၂% ခေု်ံ့ကြ  

ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ပါက ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားရလ ောေ့ခ  ေ်အစီအစဉ်က ို ြဆံိုွားဖြတ် ရ ွားရပ။ ြည်  ိုုံ့ပင်ဆ ိုရစ  ဟ ိုတယ်အြ ောွားစို 

 ည် အ ကပ်အတည်ွားြ ောွားရ ကောငေ့် ရ   ည်အက  ြုွားအဖြတ်   ရေရစရ ွားအတ က် လိုပ်ငေ်ွားခ င်အတ င်ွားလိုပ်ထံိုွားလိုပ်ေည်ွား 

ြ ောွား၊ အက  ြုွား က်ရ ောက်ြှုြ ောွားက ို ပ ိုြ ို ံိုွား ပ်ရဆောင် ွက်လော ကလ ြေ့်ြည်ဖြစ် ည်။ 

 

စစ်တြ်ွားအရဖြြ ောွားအ  ကျွြ်ွားက င်လိုပ် ောွားြ ောွားစ ော ြ ကောြီကောလအတ င်ွား အလိုပ်အက ိုင်  ောရြ  ကလ ြေ့်ြည်ဟို ြ တ်ယ  

န ိုင်ပါ ည်။ ထ ိုုံ့အဖပင ်COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားဖခင်ွားရ ကောင်ေ့ ထ ိုင်ွားန ိုင်ငံ၊ အရ  ွံ့အလယ်ပ ိုင်ွားန ိုင်ငံြ ောွား၊ အဖခောွားန ိုင်ငံြ ောွားန ငေ့် 

န ိုင်ငံတကောအရပ ေ်ာစီွား  ရ္ဘောလ ိုင်ွားြ ောွား၏ ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုေယ်ပယ်အတ င်ွား လိုပ်က ိုင်ရေ ကရ ော ဖပည်ပြ ဖပေ်လည် 

ဝင်ရ ောက်လော  ြ ောွားက ိုလည်ွား ရတ ွံ့ဖြင်ရေ  ည်။ ဖပေ်လည်ဝငရ် ောက် ောတ င် တ ောွားဝင်ြ တ်တြ်ွားြတင်ဖခင်ွား၊ 

စေစ်က ရ ောအခ က်အလက်စိုရဆောင်ွားေည်ွားစေစ်ြ   ဖခင်ွားတ ိုုံ့ရ ကောငေ့် ၎င်ွားတ ိုုံ့၏အရ အတ က်န ငေ့် ကျွြ်ွားက င်ြှုအ ည် 

အရ  ွားအောွား အတ အက ြ   ရ ွားပါ။ ယင်ွားအရဖခအရေ ည် အလိုပ်အက ိုင်အခ ငေ့်အလြ်ွား  ောရြ    အရ အတ က်က ို 

ထပ်ြံ တ ိုွားဖြငေ့လ်ောရစြည်ဖြစ် ည်။ ထ ိုုံ့ရ ကောငေ့် ဟ ိုတယ်ြ ောွားဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ရ ောအခါ ြ ောွားဖပောွားရ ောကျွြ်ွားက င် 

လိုပ် ောွား အရ အတ က်    န ိုင်ဖခင်ွားရ ကောငေ့်- 

(၁) ယ ဉ်ပပ ြုင်ြှုြ ောွားဖပောွားလော၍ လိုပ်ခ/လစောရလ ောေ့ခ ရပွားအပ်ဖခင်ွား 

(၂) လက်   ရပွားအပ်ရေရ ောလိုပ်ခ/လစောဖြငေ့် လိုပ်ငေ်ွားပ ိုြ ိုကျွြ်ွားက င်  အောွား င ောွား ြ်ွားဖခင်ွားတ ိုုံ့ ဖပြုလိုပ်လောန ိုင်ပါ ည်။ 

 

13%

65%

22%

Managers

Yes No Not decided

12%

65%

23%

Supervisors

Yes No Not decided

23%

54%

23%

Line staff

Yes No Not decided
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စစ်တြ်ွားအရဖြအ  ရယ္ိုယ အောွားဖြငေ့ ်ကျွြ်ွားက င်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားစ ော ရစ ွားက က်တ င်ရတ ွံ့   န ိုင်ပပီွား အလိုပ်အက ိုင်  ောရြ  က 

လ ြေ့်ြည်။ ထ ိုုံ့ရ ကောင်ေ့ အလိုပ်အက ိုင်အခ ငေ့်အလြ်ွားလည်ွား ေည်ွားပါွား  ောွားလ ြေ့်ြည်ဟို ြ တ်ခ က်ဖပြုန ိုင်ပါ ည်။ 

 

 ပံို (၁၅)  ောထ ွားအလ ိုက်လစောရလ ောေ့ခ  ေ် ဟ ိုတယ်၏အစီအစဉ်ြ ောွား 

 

ခ ီွား  ောွားအရ အတ က်ေည်ွားပါွားဖခင်ွား၊ ြခေု်ံ့ြ ေ်ွားန ိုင် 

ရ ောအရဖခအရေြ ောွား တ ိုွားပ ောွားလောဖခင်ွားတ ိုုံ့ရ ကောငေ့် 

ဟ ိုတယ်ြ ောွား ည် ကိုေ်က စ  တ်ြ ောွားရလ ောေ့ခ  ေ် 

ေည်ွားလြ်ွားအြ  ြုွားြ  ြုွားက ို ရတ ွားရတောလောခ ေ့ က ည်။ 

ဟ ိုတယ်အြ ောွားစိုက ရလ ောေ့ခ ပပီွားက ေ်   ရ ော 

ဝေ်ထြ်ွားအင်အောွားဖြငေ့်ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ြည်ဟို ရြေ်ာ 

ဖပ က ည်။ အခ  ြုွံ့ကြ  ကိုေ်က စ  တ်ရလ ောေ့ေည်ွား 

ရစ ေ် ဝေ်ထြ်ွားတ ိုင်ွားအောွားလစောရလ ောေ့ခ  ေ် ဆံိုွား 

ဖြတ်ခ ေ့ က ည်။  

 

စဉ်ွားစောွား ငေ့် ည်ြ ော ဟ ိုတယြ် ောွားက ဝေ်ထြ်ွားဦွားရ ရလ ောေ့ခ ဖခင်ွားန ငေ့် ကျွြ်ွားက င်လိုပ် ောွားြ ောွားစ ော    န ိုင်ဖခင်ွားတ ိုုံ့ရ ကောငေ့် 

လက်   ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားဖြငေ့် ဆက်လက်လိုပ်က ိုင်ြည်ဟိုြရ ခ ော္  အ ည်ခ င်ွားတ လိုပ်ခလစောအေည်ွားငယ်ဖြငေ့်င ောွား ြ်ွား 

န ိုင်ရ ောဝေ်ထြ်ွားြ ောွားဖြငေ့် အစောွားထ ိုွားန ိုင် ညေ့်အခ က်ပင် ဖြစ် ည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

13%

5%

No

Yes

Not decided

၁၃% ရ ော ဟ ိုတယ်ြ ောွားက  ောထ ွားအလ ိုက် 

လစောရလ ောေ့ခ ြညဖ်ြစ်ပပီွား ၃၃% ြ  စီြခံေုံ့်ခ  ရ ွား 

 ောထ ွားြ ောွား၊ ၂၄ % ြ အရဖခခံဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအောွား 

လစောရလ ောေ့ခ ြညဟ်ို စစ်တြွ်ားအ ရတ ွံ့    ပါ ည်။ 
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၈။ ဆက်  ယ်ရ ွား 
 

 ပံို (၁၆) ဟ ိုတယ်ြ ောွားန ငေ့်၎င်ွားတ ိုုံ့၏ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအ ကောွား ထ ရတ ွံ့ဆက်ဆံဖခင်ွား 

 

စစ်တြ်ွားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ော ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ 

ထက်ဝက်ခေု်ံ့ြ ော ၎င်ွားတ ိုုံ့၏ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့် 

အေည်ွားဆံိုွား တစ်ပတ်လ င်တစ်ကက ြ်ခေု်ံ့ အဆက်   

အ  ယ်   ရေဆ ဖြစ်ပပီွား ၆% ကြ  ြည် ညေ့် 

အဆက်အ  ယ်ြ ြ   ရ ကောင်ွား ရတ ွံ့ ပါ ည်။ 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့် ပံိုြ ေ်အဆက်အ  ယ်ဖပြုလိုပ်ဖခင်ွား 

 ည် ဟ ိုတယ်ြ ောွားဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ရ ောအခါ 

ကျွြ်ွားက င်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအောွား  ပပ ြုင်္က်ြ ောွားထံ  ိုုံ့ 

ရဖပောင်ွားရ  ွံ့၍ ြဆံိုွားရံှုွားရစ ေ်အတ က် အ ရ ွားပါလ  

 ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

47%
28%

19%

Not been in touch

Once a week

Once a month

Hotel is not closed (staff is
working)

စစ်တြွ်ားရကောက်ယ ခ ေ့ရ ောဟ ိုတယ်အြ ောွားစိုက 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့် အဆက်အ  ယ်ြဖပတ်   ရေဖခင်ွား 

 ည ်အရ ွားပါ ညဟ်ို ြ တ်ခ က်ဖပြု က ည်။ 

စီြခံေုံ့်ခ  ရ ွားအြ  ွံ့ြ ောွား ည်  ဟ ိုတယ်ပ တ်  ြွ်ား 

ထောွားရ ော်လည်ွား ၎င်ွားတ ိုုံ့၏ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့် 

အပြ တြ်ွားဆက်  ယ်ရေ ကရ ကောင်ွား     ည်။ 

Hotel is not closed (staff are 

working) 
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ပံို(၁၇) ရဒ အလ ိုက် ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့်ဆက်  ယြ်ှုေည်ွားလြ်ွားြ ောွား

 

 

ဟ ိုတယ်အြ ောွားစို ည် ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့် (Viber န ငေ့် WhatsApp အ ံိုွားဖပြု၍) အိုပ်စိုြ  ွံ့၍ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊ 

တယလ်ီြိုေ်ွားဖြငေ့် တ ိုက်ရ ိုက်ရခ ဆ ို၍ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊ ရဖပောဆ ိုဆက်  ယ် ကရ ကောင်ွား ပံို (၁၇) တ င် ရတ ွံ့န ိုင်ပါ ည်။ 

န ိုင်ငံတကောတ င်အ ံိုွားြ ောွားရေရ ော Video Conferencing စေစ် (ေည်ွားပညော ံိုွား၍ လ အြ ောွားတ ိုက်ရ ိုက်ရဖပောဆ ို 

ရဆ ွားရန ွားန ိုင်ရ ောစေစ်)  ည် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုေယ်ပယ်၌ ရကောင်ွားြ ေ်စ ော အ ံိုွားြဖပြု ကရ ွားပါ။ ကြဘောအန ံုံ့ 

(Zoom န ငေ့် Microsoft Team) က ေ့  ိုုံ့ရ ော စေစ်ြ ောွားအ ံိုွားဖပြု   တ ိုွားတက်ြ ောွားဖပောွားလောရေရ ေ်ာလည်ွား ဖပည်တ င်ွား    

ဟ ိုတယ်ြ ောွားက ဆက်  ယရ် ွားအတ က် ဦွားစောွားရပွားအ ံိုွားြဖပြု ကရပ။ 

 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့်ဆက်  ယ် ောတ င် ဦွားစောွားရပွားအ ံိုွားဖပြုရ ောေည်ွားလြ်ွားြ ော တ ိုက်ရ ိုက်ြိုေ်ွားရခ ဆ ိုဖခင်ွားပင် ဖြစ် ည်။ 

၎င်ွားြ ော ဆက်  ယ်ရ ွားေည်ွားပညောန ငေ့်ပတ် က်၍ အ ံိုွားဖပြု၍ န ိုင်ဖခင်ွား၊ အ ံိုွားဖပြုပံိုဗဟို ိုတန ငေ့် ကိုေ်က စ  တ် 

စရ ောအရ ကောင်ွားအ ောြ ောွားအဖပင် ရဒ အခ  ြုွံ့၏ အင်တောေက်အ ံိုွားဖပြုြှုအကေု်ံ့အ တ်ြ ောွားရ ကောငေ့် ဖြစ်န ိုင်ပါ ည်။ 

 

Facebook န ငေ့် အဖခောွားလ ြှုက ေ် က်စေစ်ြ ောွားက ို ပိုဂဂလ ကလ ြှုဆက်ဆံရ ွားအတ က် တ င်က ယ်စ ောအ ံိုွားဖပြုရေ က 

ရ ေ်ာလည်ွား ၎င်ွားက ေ် က်ြ ောွား၏ စီွားပ ောွားရ ွားဆ ိုင် ောရထောက်ပံေ့ရပွားရ ောလိုပ်ရဆောင်ခ က်ြ ောွားက ို အ ံိုွားဖပြုြှုြ ောွားြ ော 

အကေု်ံ့အ တ်   ရေဆ  ဖြစ် ည်။ ဟ ိုတယ်ြ ောွား ည် ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့်ဆက်  ယ် ောတ င် ၎င်ွားလ ြှုက ေ် က်စေစ်ြ ောွားက ို 

အ ံိုွားဝင် ညေ့်က   ယောတစ်ခိုအဖြစ် အြ ောွားအောွားဖြငေ့်ြြ တ်ယ ရ ကောင်ွား စစ်တြ်ွားကရြေ်ာဖပ ည်။ 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Chat (Facebook, Yammer, etc.) Team calls (MS Chat, Zoom, Skype, etc.)

Individual calls (Telephone) Group Chats (Viber, Whatsapp, etc.)

Email Other

No communication
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၉။ “အရဖခအရေအ ဖပြုဖပင်ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်ပံိုြ ေ်လိုပ်ငေ်ွားစဉ်ြ ောွား”  

     (NEW NORMAL)အောွား အရကောင်အထည်ရြေ်ာရဆောင် ွက်ဖခင်ွား 

  

ပံို (၁၈) ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ် ညေ့်အခါ ဟ ိုတယြ် ောွားလ ိုက်ေော ြညေ့် “အရဖခအရေအ ဖပြုဖပင်ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်ပံိုြ ေ်လိုပ်ငေ်ွား 

စဉ်ြ ောွား” အတ က်လြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွား 

 

စစ်တြ်ွားရဖြဆ ိုခ ေ့ ကရ ော ဟ ိုတယ်အြ ောွားစို (၅၆%) ခေု်ံ့ ည် က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်အောွားကစောွားဝေ်ကကီွားဌောေြ  ခ ြ တ်ရ ော 

“အရဖခအရေအ ဖပြုဖပင်ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်ပံိုြ ေ်လိုပ်ငေ်ွားစဉ်ြ ောွား”အတ က် လြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွားက ို လ ိုက်ေောြည်ဖြစ် 

ရ ကောင်ွားန ငေ့် ဦွားစ ောဟ ိုတယ်ြ ောွားဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ခ ငေ့်ဖပြု ေ်လ ိုအပ်ရ ကောင်ွားတ ိုုံ့က ို ရြော်ဖပခ ေ့ ည်။ ၁၇% ကြ  ၎င်ွားတ ိုုံ့ 

ဟ ိုတယ်ြ ောွားန ငေ့် က်ဆ ိုင်ရ ောစည်ွားြ ဉ်ွားအခ  ြုွံ့က ို ထပ်ြံထညေ့်  င်ွားြည်ဖြစ်ပပီွား န ိုင်ငံတကောဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွား၊ 

ဖပည်တ င်ွားဟ ိုတယ်အိုပ်စိုြ ောွားအပါအဝင် ၂၇% ရ ောဟ ိုတယြ် ောွားက က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်အောွားကစောွားဝေ်ကကီွားဌောေ၊ ဟ ိုတယ် 

န ငေ့်ခ ီွား  ောွားလောရ ွားဝေ်ကကီွားဌောေတ ိုုံ့က ခ ြ တ်ရ ောလြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွားလ ိုက်ေောလ က်  က်ဆ ိုင် ော ီွား ေုံ့်စည်ွားြ ဉ်ွား 

အခ  ြုွံ့က ို ထပ်ြံဖြညေ့်  င်ွားြည်ဖြစ်ရ ကောင်ွား ရြော်ဖပခ ေ့ က ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

17%

27%
MOHS & MOHT

MOHS & MOHT and
individualhotel specific rules

MOHS & MOHT and hotel chain
specific rules
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 ပံို (၁၉) ဟ ိုတယတ် င်ွား “အရဖခအရေအ ဖပြုဖပင်ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်ပံိုြ ေ်လိုပ်ငေ်ွားစဉ်ွားြ ောွား”အတ က် လြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွား 

အရကောင်အထည်ရြော်ရဆောင် ွက် ေ် တောဝေ်      

 

 

၅၀ % ခေု်ံ့ရ ော ဟ ိုတယြ် ောွားက ၎င်ွားတ ိုုံ့အတ က် ဟ ိုတယ် 

အတ င်ွား  ီွား ေုံ့်တောဝေ်ရပွားအပ်ထောွား  ြ ောွားြ   ရ ေ်ာ 

လည်ွား  က်ဆ ိုင် ောအကကံရပွားပိုဂဂ ြုလ်ထောွား    ေ် ၁% ရ ော 

ဟ ိုတယ်ြ ောွားကစ တ်ဝင်စောွားရ ကောင်ွား စစ်တြ်ွားတ င် 

ရတ ွံ့    ပါ ည်။ ယင်ွားအရေအထောွား ည် COVID-19 

ရ ောဂါထ ေ်ွားခ ြုပ်ကောက ယရ် ွားဆ ိုင် ော လြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွား  

အရကောင်အထည်ရြော်ရဆောင် ွက် ောတ င် အောရံိုစ ွားစ ိုက်ြှု 

ေည်ွားပါွား  ောွားန ိုင်ပပီွား ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားဖပေ်လည်တ ိုွားတက် 

လောရ ောအခါ အစ ိုွား အရေဖြငေ့်  ငေ့်ရလ ေ်ာ 

လံိုရလောက်ရ ော က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်ရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရ ွား 

ဆ ိုင် ောအစီအြံြ ောွားက ို ပ ိုြ ိုအောွားထိုတ်လိုပ်ရဆောင် ေ် 

လ ိုအပ်ြည်ဟို  ံိုွား ပ် ပါ ည။် 

 

စစ်တြွ်ားအ  ၅၀% ခေုံ့် ည ်၎င်ွားတ ိုုံ့၏ 

ဟ ိုတယ်ြ ောွားအတ င်ွား “အရဖခအရေအ  

ဖပြုဖပင်ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်ပံိုြ ေ်လိုပ်ငေ်ွားစဉ်ြ ောွား” 

အတ က် လြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွား 

အရကောင်အထည်ရြော်ရဆောင် ွက် ေ် 

 ီွား ေု်ံ့တောဝေ်ရပွားအပ်ထောွား  ြ   ရ ကောင်ွား 

 ံိုွား ပ်ရတ ွံ့    ပါ ည်။ 

12%
1%

39%

49%

Dedicated Person (internal COVID-19 champion) External Consultant

Individual Department Heads organise themselves No specific person assigned (GM in charge)
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၁၀။ COVID-19ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားပပွီားရေောက်  င်တေ်ွားြ ောွားဖပြုလိုပ်ဖခင်ွား 
 

  ပံို (၂၀) COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားရေစဉ်န ငေ့် ဖြစ်ပ ောွားပပီွားရေောက် အရ ွားပါဆံိုွားဖြစ်န ိုင် ညေ့်ကျွြ်ွားက င်ြှု (၃) ြ  ြုွား 

 

COVID-19ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားရေစဉ်န ငေ့် ဖြစ်ပ ောွားပပီွားရေောက် အရ ွားပါဆံိုွားဖြစ်န ိုင် ညေ့် ကျွြ်ွားက င်ြှု (၃) ြ  ြုွားက ို စော ငွ်ားဖပြုစို 

ရြောဖ်ပန ိုင် ေ် စစ်တြ်ွားရဖြဆ ို  အောွားလံိုွားက ို ရြွားဖြေ်ွားခ ေ့ပါ ည်။ အရဖြြ ောွားက ို ြ ေ်ကေ်တ က စ ော ံိုွား ပ်န ိုင် ေ် 

ရြွားခ ေ်ွားြ ောွားက ို ဦွားစောွားအရပွားအစီအစဉ်အတ ိုင်ွား ရဖြဆ ို  ြ ောွားြ ရ ွွားခ ယ်ခ ေ့ ကပါ ည်။ 

၁၆% ရ ော ဟ ိုတယြ် ောွားက ဖပြုြ ဆက်ဆံပံိုဆ ိုင် ော 

ကျွြ်ွားက င်ြှုအောွား လ ိုအပ်ရ ကောင်ွား အြ ောွားဆံိုွား ြ တ် 

ခ က်ဖပြု ကပါ ည်။ ၂၀% ရ ော န ိုင်ငံအန ံုံ့   ဟ ိုတယ် 

ြ ောွားကြ  စီြံခေု်ံ့ခ  ြှုဆ ိုင် ောကျွြ်ွားက င်ြှုြ ောွားဟို 

ရဖြဆ ိုခ ေ့ က၍ အရ ွားပါဆ ဟိုဆ ိုန ိုင်ပါ ည်။ ္ော ော 

စကောွားဆ ိုင် ော န ငေ့်  ္ောဝပတ်ဝေ်ွားက င်န ငေ့်လ ိုက် 

ရလ ောညီရထ ဖြစ်ရ ော ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုစ ြ်ွား ည် 

ဆ ိုင် ောကျွြ်ွားက င်ြှုြ ောွား ည် လက်   ကောလတ င် 

အရ ွားပါြှုရလ ောေ့ေည်ွား၍ ္ော ောစကောွားဆ ိုင် ော 

ကျွြ်ွားက င်ြှုက ို ၅% ြ  ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊  ္ောဝ 

ပတ်ဝေ်ွားက င်န ငေ့် လ ိုက်ရလ ောညီရထ ဖြစ်ရ ော ဧညေ့် 

ဝေ်ရဆောင်ြှုစ ြ်ွား ည်ဆ ိုင် ောကျွြ်ွားက င်ြှုက ို  ၆% ြ  

ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား အရ ွားပါ ည်ဟို ရဖြဆ ိုခ ေ့ က 

ပါ ည်။ ယင်ွားအရဖခအရေ ည် ယောယီြ  ောဖြစ် 

န ိုင်ပပီွား ထပ်ြံဖပြုလိုပ်ြညေ့်စစ်တြ်ွားြ ောွားတ င်  လဒ် 

က  ဖပောွားလောန ိုင်ပါ ည်။ 

37%

20%

16%

16%

5%

6% NEW Normal: Health and safety,
hygiene, good safety skills

Management skills

Departmental, job specific skills
(room service, front office etc.)

NEW Normal: Behavioural skills
(adjusting service sequences,
customer interactions etc.)
Language skills

Green hospitality skills

COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားရေစဉ်န ငေ့် ဖြစ်ပ ောွားပပီွား 

ကောလအောွား  ည ်ွယ်ရြွားဖြေ်ွားဖခင်ွားရ ကောငေ့် 

က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့် ရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရ ွား၊ တစ်က ိုယရ်  

 ေု်ံ့  င်ွားရ ွား၊ အစောွားအစောရ္ွားအနတ ောယ်ကင်ွား  င်ွား 

ရ ွားစ ည်တ ိုုံ့န ငေ့်ပတ် က်ရ ော အရဖခအရေအ  

ဖပြုဖပင်ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်လိုပ်ငေ်ွားစဉဆ် ိုင် ော 

ကျွြ်ွားက င်ြှုြ ောွား ည ်အရ ွားအကကီွားဆံိုွားဖြစ် ညဟ်ို 

စဥ်ွားစောွား က ညြ် ော အောွား ငေ့်စ ောြဟိုတရ်ပ။ 
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  ပံို (၂၁) ဟ ိုတယြ် ောွားဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ရ ောအခါ ပ ိုြ ိုန စ် က် ညေ့် င်တေ်ွားေည်ွားစေစ်ြ ောွား 

 

အြ ောွားစိုဟိုဆ ိုန ိုင်ရ ော ဟ ိုတယ် ၅၆% ခေ်ုံ့ ည် စောရတ ွံ့လက်ရတ ွံ့ရပါင်ွားစပ် င် ကောွားရ ွားေည်ွားလြ်ွားက ို ပ ိုြ ိုန စ် က် 

 ကရ ကောင်ွား စစ်တြ်ွားကရြော်ဖပပါ ည်။  အံေ့  စ ောရကောင်ွား ည်ြ ော က ွားစက်ရ ောဂါရ ကောငေ့်ဖြစ်ရပ ရ ော လက်    

အရဖခအရေအောွား လက်ရတ ွံ့က က  ငဆ် ိုင် ေ် စဉ်ွားစောွား ကဖခင်ွားဖြစ် ည်။ ဒိုတ ယအန စ် က်ဆံိုွား င် ကောွားရ ွားေည်ွားစေစ် 

ြ ော လိုပ်ငေ်ွားခ င်အတ င်ွား လက်ရတ ွံ့ င်ယ ဖခင်ွားဖြစ်ပါ ည်။  

 

ေည်ွားပညော ံိုွား၍ အ ေ်လ ိုင်ွား င် ကောွားရ ွားေည်ွားစေစ်က ို န စ် က်ြှုြ ော ၁၄% ဖြငေ့်အေ ြေ့်ဆံိုွားအဆငေ့်တ င်   ပပီွား လက်ရတ ွံ့ 

ရလေ့က ငေ့် ေ်လ ိုအပ်ရ ော ဧညေ့်ဝေ် ရဆောင်ြှုလိုပ်ငေ်ွား၏ ရ္ော ္ောဝအ  ပါဝင်ရဖြဆ ိုခ ေ့ ညေ့်ဟ ိုတယ်အြ ောွားစိုြ ော 

လိုပ်ငေ်ွားခ င်လက်ရတ ွံ့ င်တေ်ွားက ို ပ ိုြ ိုန စ် က် က ည်။ 
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၁၁။ ေ ဂံိုွားန ငေ့် အကကံဖပြုခ က်ြ ောွား 
 

၁၁.၁။ ေ ဂံိုွား 
 

COVID-19ရ ောဂါကြဘောအန ံုံ့ဖြစ်ပ ောွားဖခငွ်ား ည် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ၏ဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုကဏ္ဍအရပ  ကကီွားြောွားစ ော က်ရ ောက်ရစ 

ခ ေ့ပါ ည်။ ၎င်ွားအရဖခအရေက ိုပ ိုြ ို     ရစ ေ် VSDP (အ က်ရြ ွားဝြ်ွားရက ောင်ွားကျွြ်ွားက င်ြှုအတတ်ပညောြ ံွံ့ပြ ြုွားြှုအစီအစဉ်) 

 ည် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံအန ံုံ့    ခ ီွား  ောွား ရဒ အ ီွား ွီားြ  ဟ ိုတယ် (၂၅၆) လံိုွားအောွား ၂၀၂၀ခိုန စ် ဇ ေ်လအတ င်ွား စစ်တြ်ွားရကောက်ယ  

ခ ေ့ဖခင်ွားဖြစ်ပါ ည်။ 

 

COVID-19 ရ ောဂါ ဖြေ်ြောန ိုင်ငံတ င်စတင်ဖြစ်ပ ောွားဖခင်ွား၊ န ိုင်ငံတကောရလရ ကောင်ွားခ ီွားစဉ်ြ ောွား ပ်ေောွားဖခငွ်ားတ ိုုံ့ရ ကောငေ့် ဟ ိုတယ် 

၆၀% ခေု်ံ့ ည် ၂၀၂၀ ဧပပီလအတ င်ွားပ တ်  ြ်ွားခ ေ့ရ ကောင်ွား စစ်တြ်ွားတ င်ရတ ွံ့    ပါ ည်။ လံိုွားဝပ တ်  ြ်ွားခ ေ့ရ ောဟ ိုတယ် 

အရ အတ က် ည် ဇ ေ်လအတ င်ွားက ဆင်ွား  ောွားပပီွား ဟ ိုတယ် ၄၀% ခေု်ံ့ြ ောြ  ဖပေ်လည်ြြ ငေ့်လ စ် ကရ ွားရပ။ ဖပေ်လည် 

ြ ငေ့်လ စ်ရ ောဟ ိုတယြ် ောွားအေက် အဖပညေ့်အဝြ ငေ့်လ စ်၍လိုပ်ငေ်ွားလည်ပတ်ရ ောအရ အတ က်ြ ော ၄၀% ထက်ေည်ွားပါွားပါ ည်။ 

 

လောြညေ့်လြ ောွားအတ က်စီွားပ ောွားရ ွားအရဖခအရေြ ောလည်ွား    ောစ ောက ဆင်ွားန ိုင်ြည်ဟို ရြ ေ်ာြ ေ်ွားထောွားပပီွား COVID-19 ကောလ 

ြတ ိုင်ြီအရဖခအရေြ ောွားန ငေ့်န ှုင်ွားယ ဉ်လ င် ပ ိုြ ိုဆ ိုွား ွောွားန ိုင်ရ ကောင်ွား ဟ ိုတယ် ၈၇%က စစ်တြ်ွားတ င်ရြေ်ာဖပ က ည်။ 

ဤအရဖခအရေက ိုကိုစောွားန ိုင် ေ် န ိုင်ငံတစ်ဝ ြ်ွား   ဟ ိုတယ်ြ ောွား ည် ဝေ်ထြ်ွားရ ွား ောက စစအပါအဝင် ကိုေ်က စ  တ်ရ ွား ောြ ောွားက ို 

ရဖပောင်ွားလ ဖခင်ွားဖြငေ့် တံိုုံ့ဖပေ်ရဖြ  င်ွားခ ေ့ ကပါ ည်။ စစ်တြ်ွားအ  ပ ြ်ွားြ  ၂၅% ရ ောဝေ်ထြ်ွားြ ောွားက ော (စီြံခေု်ံ့ခ  ရ ွား ောအဆငေ့် 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား၊ ကကီွား ကပ်ရ ွားြ  ွားြ ောွားန ငေ့် အရဖခခံအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအပါအဝင်) ၂၀၂၀ ဧပပီလန ငေ့်ဇ ေ်လအတ င်ွား လစော 

အဖပညေ့်အဝ ဆက်လက်    ခ ေ့ရ ကောင်ွား    ည်။ က ေ်   ရ ော ၇၅%တ င် အြ ောွားစိုြ ော ြဖြစ်ြရေလစောြ ေ့ခ ငေ့်ယ  က ပပီွား 

အေည်ွားစိုြ ော လစောြ ေ့/လစောဖပညေ့်ဖြငေ့် အလိုပ်ယောယီ ပ်ေောွား ဖခင်ွား၊ ခ ငေ့် က်  ည်ယ ရစဖခင်ွား (  ိုုံ့) ကပ်ရ ောဂါကောလအတ င်ွား လစဉ် 

ရထောက်ပံေ့ရင     ဖခင်ွားစ ည်ဖြငေ့် ရတ ွံ့ကကံြုခ ေ့ က ပါ ည်။ 

 

ဟ ိုတယ်ြ ောွား၏ ၁၃% က  စီြခံေု်ံ့ခ  ရ ွားအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားအရ အတ က်ရလ ောေ့ခ ၍ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊ ၁၂% က ကကီွား ကပ်ရ ွား 

အဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားအရ အတ က်ရလ ောေ့ခ ၍ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွားန ငေ့် ၂၃% က အရဖခခံအဆငေ့်ဝေ်ထြ်ွားအရ အတ က်ရလ ောေ့ခ ၍ 

ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ြည်ဖြစ်ရ ကောင်ွား ရဖြဆ ိုခ ေ့ က ည်။ ြ ောွားဖပောွားရ ောပြောဏဖြစ် ညေ့် ၈၂% 

ရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွားက လာြညေ့်လြ ောွားအတ င်ွား ဝေ်ထြ်ွားတ ိုင်ွားအောွား လစောရလ ောေ့ခ ြည်ြဟိုတ်ရ ကောင်ွား ရြေ်ာဖပခ ေ့ ကပါ ည်။ 

  ိုုံ့ရ ေ်ာလည်ွား အလိုပ်အက ိုင်  ောရြ ရေရ ော ကျွြ်ွားက င်လိုပ် ောွားဦွားရ ြ ောွားဖပောွားလော ည်န ငေ့်အြ  အရဖပောင်ွားအလ ြ ောွားဖြစ်ရပ  

န ိုင်ပါ ည်။ 

 

ဟ ိုတယ် ၉၄% က ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားဆက်လက်ထ ေ်ွား  ြ်ွားထောွားန ိုင် ေ်အတ က် အဆက်ြဖပတ်ထ ရတ ွံ့ရေ ေ်အ ရ ွားပါရ ကောင်ွားန ငေ့် 

ဖပေ်လည်ြ ငေ့်လ စ်ခ  ေ်အထ  အဆက်အ  ယ်ြဖပတ်ရစ ေ် ည် ွယ် က ဖြငေ့် ရကောင်ွားြ ေ်ရ ောထညေ့်  င်ွားစဉ်ွားစောွားခ က် 

တစ်ခိုအဖြစ်ရတ ွံ့ ပါ ည်။ ၎င်ွားြ ော ဖြေ်ြောန ိုင်ငံဧညေ့်ဝေ်ရဆောင်ြှုေယ်ပယ်၏ ဝေ်ထြ်ွားရ ွား ောစီြံခေု်ံ့ခ  ြှုက စစြ ောွားအရပ  

အောရံိုစ ွားစ ိုက်ြှုေည်ွားပါွားရလေ့   ခ ေ့ရ ော  ယခင်ကောလြ ောွားန ငေ့်န ှုင်ွားယ ဉ်ပါက အဖပြု ရ္ောရဆောင်ရ ောတ ိုွားတက်ြှုတစ် ပ်အဖြစ် 

ရတ ွံ့ဖြင်န ိုင်ပါ ည်။  ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားန ငေ့်ပံိုြ ေ်ထ ရတ ွံ့ဆက်ဆံဖခင်ွား   ပါက လိုပ်ခလစောေည်ွားပါွား၍ လိုပ်ငေ်ွားအေည်ွားငယ် 

ခက်ခ  ညေ့်ကောလဖြစ် ညေ့်တ ိုင် အ ည်အခ င်ွားဖပညေ့်ဝရ ောဝေ်ထြ်ွားြ ောွားက ို ဆက်လက်ထ ေ်ွား  ြ်ွားထောွားန ိုင်ြည်ဖြစ်ပါ ည်။ 
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COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားဖခင်ွား ည် ဖြေ်ြောန ိုင်ငံဧညေ့်ဝေ် ရဆောင်ြှုကဏ္ဍ၏ လ ူ့စ ြ်ွားအောွားအ ငွ်ားအဖြစ်ရစ ွားက က်အောွား အကကီွား 

အက ယ်ရဖပောင်ွားလ ြှုဖြစ်ရပ ရစ ေ် ဦွားတည်ရေပါ ည်။ COVID-19 ရ ောဂါြဖြစ်ပ ောွားြီန စ်ြ ောွားအတ င်ွား ကျွြ်ွားက င်လိုပ် ောွား 

ဦွားရ လ ိုအပ်ခ က်ြ ောွားဖပောွားြှုရ ကောငေ့် ဤေယ်ပယ်အတ င်ွား လိုပ် ောွားြ ောွားအကက ြုက်ရစ ွားက က်အဖြစ် ပ်တည်ခ ေ့ပပီွား အ ည်အခ င်ွား 

ဖပညေ့်ြီရ ောလိုပ် ောွားြ ောွားအရေဖြငေ့် အလိုပ်အက ိုင်၊ လစောန ငေ့်ပတ် က်၍ အရ ွားရပွားရတောင်ွားဆ ိုန ိုင်ခ ေ့ ကပါ ည်။   ိုုံ့ရ ေ်ာ 

လည်ွားကပ်ရ ောဂါဖြစ်ပ ောွားဖခင်ွား၊ ဟ ိုတယ်အခ  ြုွံ့ပ တ်ေောွားဖခင်ွားတ ိုုံ့ရ ကောငေ့် လောြညေ့်လြ ောွားအတ င်ွားအလိုပ်အက ိုင်  ောရြ    ကျွြ်ွားက င် 

လိုပ် ောွားြ ောွား ပ ိုြ ိုြ ောွားဖပောွားလောရစန ိုင်ပါ ည်။ 

 

လိုပ် ောွားရစ ွားက က် ည် ကြဘောလံိုွားဆ ိုင် ောအ ကပ်အတည်ွားကောလအတ ိုင်ွားအတောန ငေ့် န ိုင်ငံတကောခ ီွား  ောွားခ ငေ့်ပ တ်ပင်ထောွားခ  ေ် 

ြ ောွားအရပ ြ တည်၍ ဖြစ်ရပ ြည်ဖြစ် ည်။ အ ည်အခ င်ွားဖပညေ့်ဝရ ောလိုပ် ောွားအခ  ြုွံ့အရေဖြငေ့် အဖခောွားရ ောလိုပ်ငေ်ွား 

ေယ်ပယြ် ောွားန ငေ့် ဖပည်ပန ိုင်ငံြ ောွားတ င် အလိုပ်အက ိုင်ြ ောွားစတင်  ောရြ လောန ိုင်ပပီွား ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားကဏ္ဍ ည် ရ   ည်တ င် 

ကျွြ်ွားက င်လိုပ် ောွား  ောွားပါွားြှုန ငေ့် ရတ ွံ့ကကံြု န ိုင်ပါ ည်။  

  

ဟ ိုတယ်အြ ောွားစို ည် က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်ရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရ ွားအစီအြံြ ောွားထောွား    ေ်  ည် ွယ်ထောွား ကရ ကောင်ွား ဤစစ်တြ်ွား 

ရ ကောငေ့်   င်ွားလင်ွားစ ော      ရ ေ်ာလည်ွား ဖပငပ်ြ ကျွြ်ွားက င်ပညော  င်ြ ောွားန ငေ့်တ ိုင်ပင်ဖခင်ွား (  ိုုံ့) အရဖခအရေအ ဖပြုဖပင် 

ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်ပံိုြ ေ်လိုပ်ငေ်ွားစဉ်က ို အရကောင်အထည်ရြေ်ာရဆောင် ွက် ေ်န ငေ့် စီြံခေု်ံ့ခ   ေ်တောဝေ်ခံပိုဂဂ ြုလ်တစ်ဦွားဦွား ြထောွား    

ရ ွားရ ကောင်ွားလည်ွားရတ ွံ့ ပါ ည်။  ယင်ွားအရဖခအရေ ည် လြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွားအရကောင်အထည်ရြောရ်ဆောင် ွက်ြှုက ို ြည်   

ရစောငေ့် ကညေ့်စစ်ရဆွားြည်ေည်ွားဟ ရ ောရြွားခ ေ်ွားက ို ဖြစ်ရပ ရစန ိုင်ပါ ည်။ က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်အောွားကစောွားဝေ်ကကီွားဌောေ၊ ဟ ိုတယ်န ငေ့် 

ခ ီွား  ောွားလောရ ွားဝေ်ကကီွားဌောေတ ိုုံ့အရေဖြငေ့်လည်ွား န ိုင်ငံအတ င်ွားဖပေ်လည်ဝင ်ရ ောက်လောြညေ့် ကြဘောလ ညေ့်ခ ီွား  ောွားြ ောွား ရ္ွားကင်ွား 

လံိုခခံြုရ ွားဆ ိုင် ောလြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွားက ို အရကောင်အထည်ရြော ်ေ်အတ က် တက်ကက စ ော ဦွားရဆောင်တ ိုက်တ ေ်ွား ေ်လ ိုအပ်ပါ ည်။ 

 

က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်ရ္ွားအနတ ောယ်ကင်ွား  င်ွားရ ွားကျွြ်ွားက င်ြှု၊ တစ်က ိုယ်ရ  ေု်ံ့  င်ွားြှုန ငေ့်အစောွားအစောရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရ ွား 

ကျွြ်ွားက င်ြှုစရ ောပညော ပ်တ ိုုံ့အောွား ဟ ိုတယြ် ောွား၏ ၃၇% ြ လည်ွားရကောင်ွား၊ ဖပြုြှုဆက်ဆံပံိုကျွြ်ွားက င်ြှုအောွား ၁၇% 

ြ လည်ွားရကောင်ွား အရ ွားကကီွားရ ောကျွြ်ွားက င်ြှုြ ောွားအဖြစ် အ ီွား ွီားထညေ့်  င်ွားစဉ်ွားစောွားထောွား က ည်။ ဖပည်တ င်ွားခ ီွား  ောွား 

လိုပ်ငေ်ွား ည် န ိုင်ငံတကောခ ီွား  ောွားအရ အတ က်က ဆင်ွားလောဖခင်ွားရ ကောငေ့် ဆံိုွားရံှုွားခ ေ့ ရ ောဝင်ရင ၏တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်ွားက ို 

ရလ ောေ့ပါွား က် ောရစန ိုင်ရ ကောင်ွားက ို အခ  ြုွံ့န ိုင်ငံ(ဥပြော-ထ ိုင်ွားန ိုင်ငံ)၏ ဖပည်တ င်ွားခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားတ ိုွားတက်လောြှုက ရြောဖ်ပရေ 

 ည်။   ိုုံ့ရ ေ်ာလည်ွား ခ ီွား  ောွားြ ောွား ည်  တ ထောွားရစောငေ့် ကညေ့်လ က်   ပပီွား ဟ ိုတယ်ြ ောွားအရေဖြငေ့် COVID-19 ရ ောဂါန ငေ့် 

ပတ် က်၍ က ွားစက်ဖပေု်ံ့ပ ောွားြှုထ ေ်ွားခ ြုပ်ရ ွားအစီအြံြ ောွားန ငေ့် အရကောင်အထည်ရြေ်ာရဆောင် ွက်ထောွား   ြှုဆ ိုင် ော တင်ွား 

အခ က်အလက်ြ ောွားရပွားအပ်န ိုင် ေ် လ ိုအပ်လ က်    ည်။ ထ ိုုံ့ရ ကောင်ေ့ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအောွား ရလေ့က ငေ့် င် ကောွားရပွားပပီွား ရ ောဂါ 

က ွားစက်ခံ   ဦွားရ  ရလ ောေ့ေည်ွားလောရ ကောင်ွားအ  ရပွားကော ခ ီွား  ောွားြ ောွား၏ယံို ကည်ြှု ဖပေ်လည်တည်ရဆောက် ေ်လ ိုအပ် 

ပါ ည်။ 
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၁၁.၂။ အကကံဖပြုခ က်ြ ောွား 
 

ဖပေ်လည်ဝငရ် ောက်လောရ ော ခ ီွား  ောွားဧညေ့် ည်ြ ောွားရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရစ ေ်န ငေ့် ၎င်ွားတ ိုုံ့၏ယံို ကည်ြှုြ ောွားဖပေ်လည်     ေ် VSDP 

က ရအောက်ပါအခ က်ြ ောွားက ို အကကံဖပြုပါ ည်- 

(၁) ဟ ိုတယ်အတ င်ွား COVID-19 ရ ောဂါပ ံွံ့န ံုံ့ြှုထ ေ်ွားခ ြုပ်ကောက ယရ် ွားဆ ိုင် ောလြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွား ခ ြ တ်အရကောင်အထည် 

ရြော ်ောတ င် ပ ိုြ ိုထ ရ ောက်ရစ ေ်အတ က် လိုပ်ငေ်ွားတောဝေ်ြ ောွားဖပောွားရ ော အရထ ရထ ြေ်ရေဂ ောက တောဝေ်ယ ရဆောင် ွက်ဖခင်ွား 

ထက် အဖခောွား  တစ်ဦွားဥွီားက ို ဟ ိုတယစ်ီြံခေု်ံ့ခ    ြ ောွားအရေဖြငေ့်  ီွားဖခောွား တ်ြ တတ်ောဝေ်ရပွား ငေ့်ပါ ည်။ 

(၂) ဟ ိုတယန် ငေ့်ခ ီွား  ောွားလောရ ွားဝေ်ကကီွားဌောေ၏ COVID-19 ရ ောဂါဆ ိုင် ောလြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွားက ို လ ိုက်ေောအရကောင်အထည် 

ရြောန် ိုင် ေ် ၎င်ွားလြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွားအရပ  ခံယ ခ က်၊ အရကောင်အထည်ရြော်ရဆောင် ွက်ြညေ့်အစီအစဉ်ြ ောွားက ို ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားအောွား 

  င်ွားလင်ွားရဖပောဖပထောွား ေ်လည်ွား အကကံဖပြုအပ်ပါ ည်။ 

(၃) ယခင်ခ ီွား  ောွားအရ အတ က်  ိုုံ့ ဖပေ်လည်ရ ောက်   လ ိုပါက ဖြေ်ြောန ိုင်ငံ   ဟ ိုတယြ် ောွားအရေဖြငေ့် ခ ီွား  ောွားဧညေ့် ည်ြ ောွား၏ 

ရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရ ွားန ငေ့် ထ ိုက် ငေ့်ရ ောယံို ကည်ြှုြ ောွားဖပေ်လည်     ေ် န ိုင်ငံတကောအ  အြ တ်ဖပြုအြ  ွံ့အစည်ွားတစ်ခိုခိုြ ရ ေ်ာ 

လည်ွားရကောင်ွား၊ ဖြေ်ြောန ိုင်ငံက ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်အောွားကစောွားဝေ်ကကီွားဌောေြ ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊ ဖြေ်ြောန ိုင်ငံဟ ိုတယန် ငေ့်ခ ီွား  ောွား 

လောရ ွားဝေ်ကကီွားဌောေြ ရ ေ်ာလည်ွား ရကောင်ွား ရထောက်ပံေ့ရပွားန ိုင်ရ ော COVID-19 ရ ောဂါပ ံွံ့ပ ောွားြှုထ ေ်ွားခ ြုပ်ဖခင်ွားဆ ိုင် ော အ  ြ တ်ဖပြု 

လက်ြ တ်တစ်ခိုခို    န ိုင် ေ် ထညေ့်  င်ွားစဉ်ွားစောွား ငေ့ပ်ါ ည်။ 

(၄) ဖြေ်ြောန ိုင်ငံခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွားေယ်ပယတ်စ် ပ်လံိုွားန ငေ့် ငေ့်ရလ ေ်ာ ညေ့် COVID-19 ရ ောဂါဆ ိုင် ောလြ်ွားညွှေ်ခ က်ြ ောွားန ငေ့် 

  င်ွားလင်ွားရ ောညွှေ် ကောွားခ က်ြ ောွားက ို လ ိုက်ေော ေ်လ ိုအပ်ပါ ည်။   ိုုံ့ြ  ော ခ ီွား  ောွားြ ောွားအရေဖြငေ့် က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့် ရ္ွားကင်ွား 

လံိုခခံြုရ ွားဆ ိုင် ောစံနှုေ်ွားြ ောွားန ငေ့် လ ိုက်ရလ ောညီရထ    ရ ော (  ိုုံ့) ြလ ိုက်ေောရ ောဟ ိုတယ်ြ ောွားက ို      ခ  ဖခောွားန ိုင်ြည် ဖြစ် ည်။ 

ဧညေ့် ည်ြ ောွားအရေဖြငေ့် က ွားစက်ရ ောဂါကောက ယြ်ှု၏အရ ွားပါပံိုက ို ပ ိုြ ိုအရလွားထောွားလော ကရ ောရ ကောငေ့် ခ ီွား  ောွားလိုပ်ငေ်ွား 

ဆ ိုင် ောအြ  ွံ့အစည်ွားြ ောွား ည် ရ   ည်တည်တံေ့န ိုင်ြညေ့်္ံိုအက  ြုွားစီွားပ ောွားအတ က် အရဖခအရေအ ဖပြုဖပင်ရဖပောင်ွားလ  ြညေ့်ပံိုြ ေ် 

လိုပ်ငေ်ွားစဉ်အစီအစဉ်တ င်  ငွ်ားန ီွားဖြ ြုပ်န ံ က ေ်န ငေ့် ဟ ိုတယြ် ောွားအ ကောွားယံို ကည်ေောွားလည်ြှုတည်ရဆောက် ေ်တ ိုုံ့ လ ိုအပ်ြည် 

ဖြစ် ည်။ ၎င်ွား ည် အထ ွား ဖြငေ့် က ိုယ်ပ ိုင်စံနှုေ်ွားဖြငေ့်ရ ေ်ာလည်ွားရကောင်ွား၊ ဖပည်တ င်ွားပိုဂဂလ ကပ ိုင်ဟ ိုတယြ် ောွားအရပ ရ ေ်ာ 

လည်ွားရကောင်ွား အက  ြုွား က်ရ ောက်ြှုြ ောွားရစန ိုင်ပပီွား  အဖခောွားရဒ ြ ောွားန ငေ့် န ိုင်ငံတကောအဆက်အ  ယြ် ောွားရ ော 

ဟ ိုတယ်ြ ောွားအရပ  အက  ြုွား က်ရ ောက် ေ် အခ ငေ့်အလြ်ွားေည်ွားပါွားရစြည်ဖြစ် ည်။ 

(၅) က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်အောွားကစောွားဝေ်ကကီွားဌောေ၊ ဟ ိုတယန် ငေ့်ခ ီွား  ောွားလောရ ွားဝေ်ကကီွားဌောေတ ိုုံ့က အခ  ေ်န ငေ့်တရဖပွားညီထိုတ်ဖပေ် 

ထောွားရ ောစည်ွားြ ဉ်ွားြ ောွားန ငေ့်အညီ ဟ ိုတယ်န ငေ့်စောွားရ ောက်ဆ ိုင်ြ ောွားြ ဝေ်ထြ်ွားြ ောွား လိုပ်ငေ်ွားခ င်ဖပေ်လည်ဝင်ရ ောက်န ိုင် ေ်န ငေ့် 

ဧညေ့် ည်ြ ောွားရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရစ ေ်အတ က် လိုပ်ငေ်ွားခ င်အတ င်ွား က ေ်ွားြောရ ွားန ငေ့်ရ္ွားအနတ ောယ်ကင်ွား  င်ွားရ ွား အ ရလေ့အထြ ောွား 

ဆ ိုင် ော င်တေ်ွားြ ောွား၊ အစောွားအစောရ္ွားကင်ွားလံိုခခံြုရ ွားဆ ိုင် ော င်တေ်ွားြ ောွား၊ ဖပြုြ ဆက်ဆံပံိုစ ြ်ွား ည်ဆ ိုင် ော င်တေ်ွားြ ောွားဖြငေ့် 

ဝေ်ထြ်ွားြ ောွားက ို ြ ြ်ွားြရံလေ့က ငေ့်ရပွား ေ်အကကံဖပြုပါ ည်။ 

 

 


