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COVID-19 ေ ြောငဴ် မြန်ြာဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၏ စီဵပွာဵေရဵြေဏ္ဍြျာဵအေပါ် 

သြ်ေေရာြ်ေြှု အေမခအေနြျာဵြုိေ စစ်တြ်ဵမပုစုတင်မပမခင်ဵ 

 

၁။ နိဒါန်ဵ 

ကမ္ဘာဴခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ချုပ်(UNWTO)၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်စာရင်ဵအရ တစ်ကမ္ဘာလုဳဵသို့ 

နုိင်ငဳခခာဵသာဵခရီဵသာွဵ သန်ဵေပါင်ဵ၁၅၀၀ေကျာ်ရိှခဴဲရာတွင် ဧညဴ်သည်မျာဵထဲတွင် တရုတ်ခရီဵသွာဵ 

ဧညဴ်သည်အေရအတွက်မှာ သန်ဵေပါင်ဵ ၁၅၆ ရိှသခဖင်ဴ ကမ္ဘာေပါ်တွင် ခရီဵသွာဵလာမှု အမျာဵဆုဳဵ 

စာရင်ဵဝင် ခဖစ်လာပါသည်။ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာင်ဴ တစ်ကမ္ဘာလု ဳဵ၌ ခရီဵသွာဵလာေရဵ 

လုပ်ငန်ဵအမျာဵစုရပ်တန့်သာွဵခဴဲရပပီဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵစီဵဆင်ဵမှုကို တိုက်ရုိက် ထိခုိက်ခဴဲခခင်ဵ၊ 

အခခာဵကုန်စည် စီဵဆင်ဵမှုမျာဵ ရပ်တန့်သာွဵခခင်ဵ၊ နုိင်ငဳအမျာဵစုတွင် ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်မျာဵ 

ေရာက်ရိှမှု ကျဆင်ဵခဴဲခခင်ဵ စသည်တို့ ခဖစ်ေပါ်လာပါသည်။ 

ယခုအခါ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါသည် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအေပါ် သသိာထင်ရှာဵေသာ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵရိှခဴဲပပီဵ ခရီဵသွာဵမျာဵအတွက် ခရီဵသွာဵလာခွင်ဴကန့်သတ်ချက်မျာ  ဵ ချမှတ်ခခင်  ဵ ေ ကာင်ဴ 

ဝယ်လိုအာဵမျာဵ ကျဆင်ဵခဴဲပါသည်။ COVID-19 ေရာဂါပျ ဳ့ န့ဳှ ခဖစ်ပွာဵခခင်ဵေ ကာင်ဴ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳ မျာဵက 

ေရာဂါကူဵစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် ခရီဵသာွဵလာမှု ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို စတင်ထုတ်ခပန်ခဴဲ သည်။ 

ကမ္ဘာဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ချု ပ် (UNWTO) က ၂၀၂၀ ခပည်ဴနှစ်တွင် ကမ္ဘာအန့ဳှသ့ုိ ကမ္ဘာလှည်ဴ 

ခရီဵသည်ဦဵေရ ၂၀-၃၀% ထ ိ ကျဆင်ဵနုိင်ပါေ ကာင်ဵနှင်ဴ အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၃၀-၅၀% ထ ိ

ဆုဳဵရှုဳဵနုိင်ေ ကာင်ဵ ခန့်မှန်ဵတွက်ချကသကဲဴသ့ုိ ကမ္ဘာဴပမို့ကကီဵမျာဵသို့ သာွဵေရာက်လည်ပတ်ရန် ကကိုတင် 

စီစဉ်ထာဵသညဴ် ခရီဵစဉ်မျာဵမှာလည်ဵ ၈၀-၉၀% အထိ ကျဆင်ဵသာွဵနုိင်ေ ကာင်ဵ ခန့်မှန်ဵ ထာဵပါ 

သည်။  

အလာဵတ ူ ခမန်မာနုိင်ငဳတွင်လည်ဵ နုိင်ငဳခခာဵသာဵခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်ဝင်ေရာက်မှုမှာ ၂၀၂၀ 

ဇန်နဝါရီလေနှာင်ဵပုိင်ဵမှစ၍ သသိသိာသာ (တရုတ်+အခခာဵနုိင်ငဳသာဵမျာဵ) ကျဆင်ဵခဴဲပပီဵ၊ ခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵကုိမျာဵစွာ ထိခုိက်သွာဵခဴဲပါသည်။ ဟုိတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ကကီဵဌာန အေနခဖင်ဴ COVID-19 

ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာငဴ် ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ၊   စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် ထိခုိက်သကဴဲသ့ုိ  အထူဵသခဖင်ဴ ခရီဵသွာ  ဵ

လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵတွင်လည်ဵေနာက်ဆက်တဲွဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ သက်ေရာက်လာနုိင်သညဴ် အေခခအေနမျာဵကို 

သရိှိကုစာဵနုိင်ေရဵအတွက် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍကို စစ်တမ်ဵအေန ခဖင်ဴ ခပုလုပ်ခခင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 



၂ 

၂။ ရည်ရွယ်ချြေ ်

  COVID-19 ေရာဂါေ ကာင်ဴ ခမန်မာဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ တိုက်ရုိက်ဆက်စပ်ေနေသာ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အေသဵစာဵ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် သက်ေရာက်ေနသညဴ် အေခခ 

အေနနှင်ဴအချက်အလက်မျာဵကုိ သိရိှေစရန်နှင်ဴ ကုစာဵနုိင်ေရဵအတွက် စီမဳချက်မျာဵ ချမှတ်လုပ်ေဆာင် 

သာွဵရန်ခဖစ်ပါသည်။ 

၃။ စာရင်ဵြျာဵေြောြေယ်ူမခင်ဵ 

လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵဿီဵစီဵဌာန၏စာရင်ဵမျာဵကိုအေခခခဳပပီဵ၊ ခပည်တွင်ဵ၌ခရီဵသာွဵဧညဴ်သည် 

အမျာဵဆုဳဵ လာေရာက်လည်ပတ်ေလဴရိှ ကသညဴ် ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေနခပည်ေတာ် 

ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴခပည်နယ်တို့မှ ေကာက်ခဳရရိှေသာ စာရင်ဵမျာဵကို အေခခခဳ၍ စစ်တမ်ဵ 

ခပုလုပ်ခဴဲပါသည်။ 

၄။ အာဆီယဳနိုင်ငဳြျာဵ၏ COVID-19 ြောလခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအေမခအေန 

COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာင်ဴ အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵ (ဥပမာ - မေလဵရှာဵ၊ စကောပူ၊ 

ထိုင်ဵနုိင်ငဳ)မျာဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါပျ ဳ့ န့ဳှလာမှုကို ထိန်ဵချုပ်နုိင်ရန်အတွက် ေလေ ကာင်ဵဝင်ေပါက် 

တချ ို ့ကို ယာယီပိတ်ပင်လိုက်သခဖင်ဴ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကျဆင်ဵသွာဵပပီဵ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ 

အေနခဖင်ဴ လက်ရိှတွင် ေရှ့ဆက်ရန်ခက်ခဲေနသညဴ် အေခခအေနမျာဵနှငဴ ် ကကုဳေတွ့ေနရပါသည်။ 

ကမ္ဘာတလွှာဵတွင် အဆုိပါ ကုိရုိနာဗုိင်ဵရပ်ကူဵစက်ေရာဂါခပန့်ပွာဵမှုမျာဵ မခဖစ်လာေအာင် ကယ်ဆယ် ေရ  ဵ

ေလယာဉ်မျာဵမှအပ တစ်ခခာဵေသာေလေ ကာင်ဵ ခရီဵစဉ်အာဵလုဳဵနီဵပါဵကို အထက်ပါနုိင်ငဳ မျာဵက 

ဖျက်သိမ်ဵခဴဲ ကေ ကာင်ဵ မီဒီယာမျာဵတွင် ေဖာ်ခပခဴဲပါသည်။ 

ထိုင်ဵနုိင်ငဳ၏ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵသည် ၂၀၁၉ခုနှစ် ပထမ (၃) လပတ်ကာလ အတွင်ဵ၌ ဝင်ေငွ 

(၁၀.၇၉၅) သန်ဵ ရရိှရာမှ ၂၀၂၀ ခပညဴ်နှစ် ပထမ(၃)လတာကာလတွင် နုိင်ငဳခခာဵဧညဴ်သည် 

(၆.၆၉၁)သန်ဵအထိ ကျဆင်ဵခဴဲေသာေ ကာင်ဴ ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖင်ဴ -၃၈% ကျဆင်ဵခဴဲသည်ကို ေတွ့ရှိ 

ရပါသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည် ၃,၄၇၃,၀၈၈ ဦဵ ဝင်ေရာက်ခဴဲရာမှ ၂၀၂၀ 

ခပညဴ်နှစ် မတ်လအတွင်ဵက ခရီဵသာွဵဧညဴ်သည်ေပါင်ဵ ၈၁၉,၄၂၉ ဦဵသာ ဝင်ေရာက်ခဴဲသခဖင်ဴ ခရီဵသည် 

ဝင်ေရာက်မှုမျာဵ၏ အေလျာဴနည်ဵဆုဳဵ အဆိုဵဆုဳဵအေခခအေနအထိ ခဖစ်ခဴဲပပီဵ တစ်လချင်ဵ နှိုင်ဵယှဉ်ပါက  



၃ 

-၇၆.၄၁% ေလျာဴနဲသွာဵပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်ဵ ၂၀၂၀ ခပညဴ်နှစ်၊ ဧပပီလတွင် 

ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်ဝင်ေရာက်မှုမှာ ဆက်လက်ေလျာဴနည်ဵ ကျဆင်ဵခဴဲရပပီဵ ခပည်တွင်ဵေလေ ကာင်ဵ 

လိုင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ တစ်လလုဳဵ ပိတ်ထာဵခဴဲပါသည်။  

 မေလဵရှာဵနိုင်ငဳတွင်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵသည် တစ်နုိင်ငဳလုဳဵရိှလုပ်သာဵမျာဵ၏ ၂၃.၅% ခန့် အထိ 

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီဵေပဵေသာ လုပ်ငန်ဵခဖစ်သခဖငဴ် ယခုခဖစ်ပွာဵေနေသာ COVID-19 ကူဵစက် 

ေရာဂါေ ကာင်ဴ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၌ကကီဵမာဵေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵစွာ ခဖစ်ေပါ်ေစခဴဲပါသည်။ ခရီဵသွာဵ 

ဧညဴ်သညမ်ျာဵ ဝင်ေရာက်ခွင်ဴမျာဵအာဵ ယာယီပိတ်ပင်ခခင်ဵ၊ ကကိုတင်ေရာင်ဵချထာဵေသာ ခရီဵစဉ် 

ေဒသမျာဵ၊ ဟိုတယ်၊ မုိတယ်အခန်ဵမျာဵ ခပန်လည် ဖျက်သိမ်ဵခဴဲရခခင်ဵတိုေ့ ကာင်ဴ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ 

ကိသုာမက နုိင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵလည်ဵ မျာဵစွာ ထိခုိက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ဗီယက်နမ်နုိင်ငဳသည်လည်ဵ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမျာဵတွင် အသုဳဵခပုသညဴ် ကုန် ကမ်ဵပစ္စည်ဵ 

မျာဵကို တရုတ်နုိင်ငဳမှ အမျာဵဆုဳဵတင်သင်ွဵရလျက်ရိှရာ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာင်ဴ  တရုတ် 

နိ ုင်ငဳတွင်စက်ရု ဳ ၊ အလုပ်ရု ဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ မလည်ပတ်နိ ုင်သခဖငဴ ်  ဗီယက်န မ်နိ ုင်ငဳသည် 

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵအတွက်  ကုန် ကမ်ဵမျာဵ ခပတ်လပ်လျက်ရိှေ ကာင်ဵ သရိှိရပါသည်။  

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စကောပူနုိင်ငဳသုိ့ လာေရာက်လည်ပတ်သညဴ် နုိင်ငဳခခာဵသာဵခရီဵသာွဵ 

ဧည်ဴသည်မျာဵအနက် ၂၀% သည် တရုတ်ခပည်မကကီဵမှခဖစ်ခဴဲပပီဵလတ်တေလာတွင် COVID-19 ကူဵစက် 

ေရာဂါခဖစ်ပွာဵမှုေ ကာင်ဴ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵတွင် မျာဵစွာနစ်နာမှုမျာ  ဵ ခဖစ်ေပါ်လျက်ရိှကာ တရုတ်ခရီဵသွာဵ 

ဧည်ဴသညလ်ာေရာက်မှုကျဆင်ဵသွာဵခခင်ဵသည ် စကောပူနုိင်ငဳအပါအဝင် ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳတိင်ုဵ အာဵလုဳဵ 

လိုလို စီဵပွာဵေရဵကျဆင်ဵမျာဵ အနည်ဵနှင်ဴအမျာဵ ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ ဖိလစ်ပုိင်နုိင်ငဳသ့ုိ အမျာဵဆဳုဵ 

လာေရာက်လည်ပတ်လျက်ရိှေသာ နုိင်ငဳခခာဵသာဵမျာဵမှာ တရုတ်နုိင်ငဳသာဵမျာဵခဖစ်သခဖင်ဴ COVID-19 

ေရာဂါေ ကာင်ဴ တရုတ်ခရီဵသွာဵမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵခခင်ဵသည ်  နုိင်ငဳ၏ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵကို နစ်နာမှု ခဖစ်ေစ 

ပါသည်။ ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ်တွင် အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵ အနက် ခမန်မာနုိင်ငဳနှင်ဴ ဖိလစ်ပုိင်နုိင်ငဳတ့ုိကို 

စီဵပွာဵေရဵဖဳွ ပ့ဖို  ဵ တုိဵတက်မှုနှုန်  ဵ ၆% တုိဵတက်မည်ဟု ကမ္ဘာဴဘဏ်မှ ကကိုတင်ခန့်မှန်ဵထာဵရာတွင် 

COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာင်ဴခန့်မှန်ဵချက်၏ သတ်မှတ် ရာခုိင်နှုန်ဵခပညဴ်မီရန် ထိခုိက်လာနုိင် 

ပါသည်။ 

 

 



၄ 

၅။ COVID-19ေ ြောင်ဴြေြ္ဘာတစ်ဝန်ဵလဳုဵဆုိင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ သြေေ်ရာြေြ်ှုြျာဵ 

 ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵသည် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ခဴဲသညဴ် Covid-19 ကာလအတွင်ဵ 

ထိခုိက်မှုအမျာဵဆုဳဵခဳခဴဲရေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ခဖစ်ပါသည်။ ဤကဏ္ဍသည် 

ဝယ်လိုအာဵလျှင်ခမန်စွာ အတက ် အကျရိှတက်သခဖင်ဴ ကမ္ဘာနှင်ဴအဝန်ဵ အလုပ်အကိုင်ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

ခဖစ်ေပါ်ခဴဲကာ SMEsလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အခက်အခဲမျာဵနှင်ဴ ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ေစခဴဲသည်။ အခခာဵ 

အ ကပ်အတည်ဵမျာဵကုိ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵသည်ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ်လည်ဵ ယခုလက်ရိှ ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ 

Covid-19ကပ်ေဘဵေရာဂါသည် အခခာဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴယှဉ်လျှင် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအေပါ် ေရရှည် 

အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵစွာ ခဖစ်ေပါ်နုိင်ပပီဵ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ ကန့်သတ်ချက်မျာဵလည်ဵ ရိှနုိင်ဦဵမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ ထုိေ ကာင်ဴ  လာမည်ဴအနာဂတ်ကာလမှာ ခရီဵသည်မျာဵသည် သွာဵလာမှု အမူအကျင်ဴ၊ 

အ ေလဴအထမျာဵ ေခပာင်ဵလဲလာနုိင်ပပီဵ နုိင်ငဳခခာဵခရီဵသာွဵရာတွင် ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုကို ပုိ၍သတိထာဵ 

အေလဵေပဵကာကွယ်လာ ကမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 UNWTO မှ ထုတ်ခပန်ေ ကညာချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵနှင်ဴ ယှဉ်လျှင် 

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာခရီဵသာွဵဧည်ဴသည် ဝင်ေရာက်မှုနှုန်ဵမှာ ၂၀% မှ ၃၀% အထ ိ ကျဆင်ဵနုိင်ေ ကာင်ဵ 

နုိင်ငဳခခာဵတင်သင်ွဵမှုဝင်ေငွရရိှနှုန်ဵ (Exports) မှာ US $ ၃၀၀ မှ ၄၅၀ ဘီလီယဳ ဆုဳဵရှုဳဵနုိင် ေ ကာင်ဵ၊ 

တစ်ကမ္ဘာလုဳဵအတိုင်ဵအတာအရ US $ ၁.၅ ထရီလီယဳ ၏ သုဳဵပဳုတစ်ပဳုခန့် ဆုဳဵရှုဳဵနုိင် ေ ကာင်ဵ 

ခန့်မှန်ဵထာဵ ကပါသည်။ ယေန့အချန်ိတွင် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၏ ကမ္ဘာဴ GDP ရရိှမှုနှုန်ဵ မှာ ၃.၃% ၊ 

OECD နုိင်ငဳမျာဵ တွင် ၄.၄% ၊စပိန် ၊ အီတလီနှင်ဴ ဂရိတိုက့ဲဴသ့ုိေသာ နုိင်ငဳမျာဵတွင် ၁၄%၊ ၃.၈% နှငဴ် 

၁၇%တိုခ့ဖင်ဴ  အသီဵ သီဵ ရပ်တည်လျက်ရိှပါသည်။ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအေပါ် အထူဵမီှခုိအာဵထာဵရေသာ 

အချ ို ့နုိင်ငဳမျာဵသည် COVID–19 ကပ်ေရာဂါေဘဵ၏ သသိသိာသာ ထိုဵနှက်ချက်မျာဵကုိ ခဳစာဵရမည် 

ခဖစ်ပပီဵ ကမ္ဘာဴထိပ်တန်ဵ Destination ၁၀ ခုတွင် ပါဝင်ေသာ နုိင်ငဳမျာဵခဖစ်သညဴ် (France, Spain , 

US ,China ,Italy , Turkey , Germany, Mexico, UK & Thailand) တိုအ့ေပါ် COVID–19 ၏ 

ဆိုဵရွာဵစွာ ထိခုိက်မှုေ ကာင်ဴ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအေပါ် စီဵပွာဵေရဵထိတ်လန့်မှုက ပုိ၍ ဆုိဵရွာဵသာွဵလိမ်ဴမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ဆုဳဵခန့်မှန်ဵချက်မျာဵအရ ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ်အတွင်ဵ အာရှနုိင်ငဳမျာဵတွင် ခရီဵသာွဵ 

လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ၏ ဝင်ေငွရရိှမှုကျဆင်ဵခခင်ဵ အခမင်ဴဆုဳဵသို့ ေရာက်ရိှနုိင်ပပီဵ အထူဵသခဖင်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳ၏ 

ဆုဳဵရှုဳဵမှုမှာအမျာဵဆုဳဵခဖစ်နုိင်ပါသည်။ Europe နုိင်ငဳမျာဵ အထူဵသခဖင်ဴ အီတလီနှင်ဴ စပိန်နုိင်ငဳမျာဵတွင် 

COVID–19 ေရာဂါေ ကာင်ဴ လစဉ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဝင်ေငွ ၁၃ ဘီလီယဳ နှင်ဴ အခမတ် ယူရုိ ၁ ဘီလီယဳတ့ုိမှာ  



၅ 

ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေ ကာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ အီတလီနုိင်ငဳသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်လျှင် နုိင်ငဳခခာဵ 

ဧည်ဴသည်ေရာက်ရိှမှုနှုန်ဵမှာ ကျဆင်ဵေနပပီဵ ၁၉၆၀ ဝန်ဵကျင်ကာလမျာဵနှင်ဴ အေနအထာဵတူညီေနပပီဵ 

ေလယာဉ်ခဖင်ဴ ခရီဵသွာဵခခင်ဵမျာဵသည်လည်ဵ luxury class မျာဵအတွက်သာ ခဖစ်လာလိမ်ဴမည်ဟု 

ခန့်မှန်ဵသကဲဴသ့ုိ စပိန်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵသည် ၂၀၂၀ ခပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ ယူရုိ ၁၁ ဘီလီယဳထိ ကျဆင်ဵ 

သွာဵနုိင်ပါသည်။ 

 SIDS (Small Island Developing States ) နုိင်ငဳမျာဵမှာ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵထိခုိက်မှု           

ေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတိုစီ့ဵပွာဵေရဵ၏ ၃၀% ကျဆင်ဵခဴဲရသည်သာမက ဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ လိုအပ်ေသာ 

ခပည်ပသင်ွဵကုန်မျာဵအတွက် နုိင်ငဳခခာဵေငွလဲလှယ်မှုမရိှဘဲ အေသဵစာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ  

ခပန်လည်စတင်နုိင်ရန် ခက်ခဲလျက်ရိှေနပါသည်။ ခပင်ဵထန်ေသာေခပာင်ဵလဲမှုမျာဵေ ကာင်ဴ အလုပ်သမာဵ ၂၀ 

လျှင် ၁ ဦဵ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၌ ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်လျက်ရိှေသာ အာဖရိကတုိက် ဆာဟာရ 

ေတာင်ပုိင်ဵေဒသကုိလည်  ဵ မျာဵစွာ အထိနာေစလျက်ရိှပါသည်။ အာဖရိကသမဂ္ဂ (Africa Union) မှ 

ယခုလက်ရိှ COVID–19 ကပ်ေရာဂါခဖစ်ပွာဵမှုေ ကာင်ဴ Africa တိုကရိှ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် 

ေဒါ်လာ ၅၀ မီလီယဳ ခန့် အနည်ဵဆုဳဵ ဆုဳဵရှုဳဵနုိင်ပပီဵ အလုပ်အကိုင်ေပါင်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ ေဒါ်လာ ၂ 

မီလီယဳ ခန့် တိုက်ရုိက်ခဖစ်ေစ ၊ သယွ်ဝုိက်၍ခဖစ်ေစ ဆုဳဵရှုဳဵနုိင်ေ ကာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ အထင်ကရ သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵရိှ ကျွန်ဵနုိင်ငဳမျာဵခဖစ်ေသာ ေဆရဲှလ်(Seychelles), 

ကိပ်ဗာဓီ(Cape Verde), ေမာ်ရီေတဵနီဵယပ်(Mauritius) နှင်ဴ ကုန်ဵတွင်ဵနုိင်ငဳ ဂမ်ဘီယာ (Gambia) 

တိုတ့ွင် အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှု အကကီဵအကျယ် ခဳစာဵရပပီဵ ၇ % အထိ စီဵပွာဵေရဵ အ ကပ် အတည်ဵ 

ခဖစ်နုိင်ပါသည်။ 

 (ြေ) စာဵေသာြေ်ဆိုင်လုပ်ငန်ဵ 

 Covid-19 ကူဵစက်ေရာဂါပျ ဳ့နှ ဳ့မှုနည်ဵပါဵေစေရဵအတွက် အာဏာပုိင်မျာဵမှ စာဵေသာက် 

ဆုိင်မျာဵနှင်ဴ ဘာဵမျာဵကုိ ပိတ်ချလုိက်ခခင်ဵေ ကာင်ဴ ကမ္ဘာဴလဳုဵဆုိင်ရာ စာဵနပ်ရိက္ခာ လုပ်ငန်ဵအေပါ် အကျ ို ဵ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ရိှခဴဲပပီဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ အလာဵတူကာလနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်လျှင် ကမ္ဘာတစ်လွှာဵရိှ 

စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵ၏ ေန့စဉ်လည်ပတ်မှုသည် ရုတ်တရက် ကျဆင်ဵသာွဵခဴဲသည်။ စာဵေသာက်ဆုိင်မျာဵ 

ပိတ်ထာဵမှုသည် ယင်ဵတ့ုိ၏ ကုန်စည်ရရိှေရဵပင်ရင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာ ခဵဖစ်ေသာ စာဵေသာက်ကုန် ထုတ်လုပ် 

ခခင်ဵ၊ အရက်၊ ဝုိင်နှင်ဴဘီယာထုတ်လုပ်ခခင်ဵ၊ အစာဵအေသာက်နှငဴ ် အေဖျာ်ယမကာတင်ပ့ုိခခင်ဵ၊ ငါဵ ဖမ်ဵ 

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ စုိက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵတ့ုိအေပါ် ကယက်ထ ရုိက်ခတ်မှုမျာ  ဵ ခဖစ်ေပါ်ေစခဴဲသည်။ 



၆ 

(ခ) ခရီဵသာွဵြေဏ္ဍလုပ်သာဵေေဵြေွြေ် 

 WTTC မှ ခရီဵသွာဵကဏ္ဍအတွင်ဵရိှ အလုပ်အကိုင်ေပါင်ဵ ၇၅ သန်ဵ မှာ အခက်အခဲ မျာဵနှင်ဴ 

ရင်ဆိုင်ေနရေ ကာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵသည် လူသာဵမျာဵအတွက် 

အလုပ်အကိုင်ေပါင်ဵမျာဵစွာကို ဦဵေဆာင်ရှာေဖွေပဵေနပပီဵ ကျွမ်ဵကျင်မှုနည်ဵေသာ လုပ်သာဵမျာဵ၊ 

အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၏ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်မှုသည် အခခာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါက ခမင်ဴမာဵေနသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ 

 စီဵပွာဵေရဵရှုပ်ေထွဵမှုမျာဵသည် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအာဵ အကကီဵအကျယ်ထိခုိက်ေစပပီဵ 

ခရီဵသွာဵကဏ္ဍအတွင်ဵရှ ိ SMEsမျာဵသည် အခခာဵေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵထက်ပုိ၍ အာရဳုစုိက်မှုမျာဵခပာဵ 

ပါသည်။ အဘယ်ေ ကာငဴ်ဆုိေသာ် SMEs လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ထုိသ့ုိေသာ စီဵပွာဵေရဵ အရှုပ်အေထွဵမျာဵ 

အတွင်ဵ ခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵပပီဵ ရင်ဆိုင်ေခဖရှင်ဵနုိင်စွမ်ဵ နည်ဵပါဵပါသည်။ ခရီဵသာွဵရာသေီပါ် မူတည်၍ 

အလုပ်လုပ်ရခခင်ဵ အလုပ်အကိုင်မတည်ပငိမ်ခခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ  အခခာဵေသာ လုပ်ငန်ဵ 

နယ်ပယ်မျာဵထက်စာလျှင် ခရီဵသာွဵကဏ္ဍအတွင်ဵ အချန်ိပုိင်ဵသာ ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်သူ မျာဵခပာဵ 

ပါသည်။ 

 (ဂ) ခရီဵသာွဵလာြှုြေန့်သတခ်ျြေ်ြျာဵ 

 COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ န့ဳှလာမှုေ ကာင်ဴ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ေဒသေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵ 

သည ် သာွဵလာမှုကန့်သတပ်ပီဵ Quarantine ချထာဵခခင်ဵမျာဵ၊ ခပည်ဝင်ခွင်ဴပိတ်ခခင်ဵမျာဵ၊ မိမိ  

နုိင်ငဳသာဵမျာဵအတွက် သို့မဟုတ် ေရာဂါခဖစ်ပွာဵေနေသာ ေနရာေဒသမျာဵသို့ သာွဵေရာက်ခဴဲသူ 

မျာဵအတွက် အခခာဵကန့်သတ်ခခင်ဵမျာဵကို ခပုလုပ်ပါသည်။ အခခာဵေသာ တိုင်ဵခပည်နှင်ဴေဒသမျာဵ 

တွင်လည်ဵ နုိင်ငဳခခာဵ တိုင်ဵခပည်အာဵလုဳဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ် ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာကန့်သတခ်ျက်မျာဵ 

ချမှတ်ခခင်ဵနှင်ဴ မိမိနုိင်ငဳသာဵမျာဵကို နုိင်ငဳခခာဵခရီဵသို့သွာဵခခင်ဵကို တာဵဆီဵခဴဲ ကသည်။ 

 ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵသည် ထိုေဒသမျာဵရိှ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵအေပါ် 

သက်ေရာက်မှုမျာဵရိှခဴဲပပီဵ ခရီဵသာွဵလိုစိတ် ေလျာဴနည်ဵလာခခင်ဵနှင်ဴအတူ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ၏ 

စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍကို ထိခုိက်ေစခဴဲသည်။ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဖရန့်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵကိစ္စ 

ခရီဵသွာဵခခင်ဵမျာဵ ေရရှည်ကျဆင်ဵလာသည်နှင်ဴအမျှ Online မှတဆင်ဴ Video Conferencing 

ကျင်ဵပခခင်ဵစနစ်မျာဵ တိုဵတက်လာခဴဲသည်။ COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ န့ဳှမှုကို ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွက်  



၇ 

ခရီဵသွာဵလာခွင်ဴကန့်သတ်ချက်မျာဵခပုလုပ်ခဴဲခခင်ဵ၏ အကျို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ လည်ဵ 

စုိဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵရိှလာခဴဲပါသည်။  

(ဃ) ြူဝါဒြျာဵ   

 ယခုလက်ရိှ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အစီအမဳမျာဵ ထိေရာက်မှု ရိှ/မရိှ ကို အကဲခဖတ်ရန် 

ေစာလွန်ဵေနပပီဵ မျာဵစွာေသာ ေလဴလာေစာင်ဴ ကညဴ်မှုေတွကို လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ေနေသဵ သခဖငဴ် 

ပထမဦဵစွာ အစုိဵရအေနခဖင်ဴ ေရာဂါေဘဵေ ကာင်ဴ ထိခုိက်မှုကို ခဳစာဵခဴဲရေသာ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵစွာရိှသညဴ် 

ေနရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဘဏ္ဍာေရဵေထာက်ပဴဳမှုမျာဵ ချက်ချင်ဵေပဵနုိင်ေရဵ အစီအမဳမျာဵကုိ  လျှင်ခမန်စွာ  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဒုတိယအေနခဖင်ဴ  ကာဵဝင်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ကိ ု

ပဳုမှန်ခပုလုပ်ရန် လိုအပ်ပပီဵ အကျပ်အတည်ဵကာလမျာဵကုိ ခဳစာဵခဴဲရေသာ SMEs လုပ်ငန်ဵမျာဵ အတွက ်

လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမဟာဗျူ ဟာမျာဵကုိချမှတ်ပပီဵ ေစာင်ဴ ကည်ဴေလဴလာရန် လုိအပ်ပါသည်။ ဤသည် မှာ 

အကျို ဵအခမတ်ဆဳုဵရှုဳဵမှုအတွက် ေလျှာ်ေ ကဵေပဵရဳုသာမက စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အဆင်ဴတိုဵ 

ခမှငဴ ်ေပဵရန် ေဈဵကွက်အသစ်မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို လက်ခဳလုပ်ေဆာင်ေပဵရမည် 

ခဖစ်သည်ကိုေဖာ်ခပေပဵသည်။ တတိယအေနခဖင်ဴ Sustainable Tourism ကုိ ခပန်လည်တည်ေထာင် 

ရန်အတွက် လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵသည် ခုိင်မာေသာဆန်ဵသစ် တီထွင်မှုမျာဵရိှရန်နှငဴ် ၎င်ဵေခပာင်ဵလဲမှု 

မျာဵကို ခဳနုိင်ရည်ရိှရန်လိုအပ်သည်။ ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မှုကို ေလျာဴပါဵေစရန် ခရီဵသွာဵ 

ဆွဲေဆာင်မှုေနရာမျာဵ၊ ခရီဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ေရာင်ဵချရမှုမျာဵ စီဵပွာဵေရဵေဈဵကွက်ခမှင်ဴတင်မှုမျာဵသည် 

ထိေရာက်ေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵ စတင်ရန်အတွက် အဓိက 

ေသာဴချက်ခဖစ်ပါသည်။ ယင်ဵအချက်မျာဵသည် ခပည်တွင်ဵခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ ဘယ်လိုတိုဵတက်ေအာင် 

လပ်ုရမည်ဆိုတာကို သေဘာေပါက်နာဵလည်ေစပပီဵ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳအသီဵ သီဵ တို့တွင် ခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵကျဆင်ဵမှုမျာဵေ ကာင်ဴ စီဵပွာဵေရဵမထိခုိက်ေစဘဲ ခပန်လည်ကုစာဵနုိင်မည် ခဖစ်ပါသည်။ ယခု 

ကပ်ေဘဵ COVID-19ေရာဂါေ ကာင်ဴ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖန်တီဵနုိင်မှုနှင်ဴ တွဲဖက်ချတိ်ဆက် 

ထာဵေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ(ဥပမာ-ယဉ်ေကျဵမှု)သည် အကျပ်အတည်ဵကာလထဲသို့ ေရာက်ရိှခဴဲရပပီဵ 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်သာွဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 မူဝါဒချမှတ်သမူျာဵအေနခဖင်ဴ COVID-19 ခဖစ်ပွာဵမှုကို အခွင်ဴေရဵတစ်ရပ်အခဖစ် ေခပာင်ဵလဲ 

အသုဳဵချပပီဵ Crisis Management Strategies (အကျပ်အတည်ဵဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာမျာဵ) 

တိုဵတက်ေအာင်လုပ်ခခင်ဵ၊ ခပည်တွင်ဵခပည်ပ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို  ပုိမုိ အာဵစုိက်လုပ်ကိုင်ခခင်ဵ၊  



၈ 

ခရီဵသွာဵကဏ္ဍခဲွမျာဵအ ကာဵ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ခခင်ဵနှင်ဴ အခပန်အလှန်သင်ယူမှု ခပန်လည် ခပုလုပ် 

ခခင်ဵ ေရရှည်တည်တဳဴခုိင်ပမဲသညဴ် ခရီဵသာွဵစနစ် ေဖာ်ေဆာင်ခခင်ဵ၊ အနာဂါတ်တွင် ကကုဳေတွ့လာရမညဴ် 

မညဴ်သညဴ်ဖိအာဵကိုမဆို ခဳနုိင်ရည်အခပညဴ်နှင်ဴ တုဳခ့ပန်ခခင်ဵတို ့ ခပုလုပ်သွာဵရန် အေရဵကကီဵပါသည်။ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ကိုယ်စာဵခပုအစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက COVID-19ကပ်ေဘဵမှ ခပန်လည်နာလန် 

ထနုိူင်ေရဵအတွက် အေသဵစိတ်တင်ခပထာဵေသာ စာရွက် စာတမ်ဵတွင် Tourism Sector Deal ကိ ု

ပဳုေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်မှာ အဓိကအဖဲွ့အစည်ဵခဖစ်သညဴ် Destination Management Organizations 

(DMO)တွင် စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်ေရ  ဵ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာ  ဵ ပါဝင်ေစပပီဵ လျင်ခမန်စွာ ဆဳုဵခဖတ်တိင်ုပင် 

ေဆွဵေနွဵ ကဵရန်ခဖစ်ပါသည်။ Lockdown ချထာဵမှု နှင်ဴ Social Distancing မျာဵသည် လက်ရိှ 

စီဵပွာဵေရဵကုိမျာဵစွာ သက်ေရာက်မှုရိှပပီဵ ယင်ဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ အပါအဝင် 

သက်ဆိုင်သမူျာဵက လိုက်နာ ကရန် တင်ခပထာဵပါသည်။  

(င) မပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ြျာ  ဵ

 ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ အလုပ်ခပန်ဆင်ဵနုိင်ေရဵ၊ ဧည်ဴသည် မျာဵ 

လဳုခခုဳေဘဵကင်ဵေစေရဵတ့ုိကုိ ကူညီေပဵရနလုိအပ်ပပီဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ အချက်မျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵသင်ဴပါသည်-  

(၁) Social distancing ကိ ု ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵပပီဵ ခရီဵသွာဵ၏ ရာသီအလိုက် ကွဲခပာဵသညဴ် 

 သေဘာသဘာဝနှငဴ် ဧညဴ်သည်မျာဵ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵေပါ်မူတည်၍ စီဵပွာဵေရဵအရ 

 ေအာင်ခမင်ရန်ခက်ခဲသညဴ် ခရီဵသာွဵေနရာမျာဵအာဵ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊  

(၂) “ Stay Safe” ဟေူသာ စကာဵလုဳဵကို နာဵလည်လက်ခဳလာေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊  

(၃) Social distancing နှင်ဴအညီ Hygiene နှင်ဴ Social Operation Requirements 

 အစီအမဳမျာဵ ခပန်လည်ေလဴကျင်ဴသင် ကာဵေရဵအတွက် Fund မျာဵေကာက်ခဳခခင်ဵ၊ 

 သက်ဆိုင်ရာေနရာမျာဵတွင် လိကု်ေလျာညီေထွေနခခင်ဵ၊ 

(၄) ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴ ဧညဴ်သည်မျာဵကို Safety ခဖစ်ေစမညဴ် အချက်မျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵချခပေပဵ 

 ခခင်ဵနှင်ဴ အလုပ်ခွင်သုိ့ ခပန်လည်ဝင်ေရာက်နုိင်ေရဵအတွက် စီမဳေပဵရမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ 

 ဥပမာ (Public Transport မျာဵ၊ ေကျာင်ဵမျာဵ) ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵခခင်ဵ၊ 



၉ 

(၅) စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵနှင်ဴအခခာဵေသာ အေဆာက်အအဳုမျာဵအတွက ် အငှါဵချခွင်ဴမျာ  ဵ ခွင်ဴခပ  ု

 ေပဵခခင်ဵ၊ 

(၆) အချ ို့စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ေရာင်ဵချခွင်ဴကာလ ကန့်သတ်ချက်မျာဵကုိ ေခဖေလျာဴ 

 ေပဵခခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အစာဵအစာနှင်ဴ အေဖျာ်ယမကာမျာဵကုိ စာဵသဳုဵခွင်ဴခပုနုိင်သည်ဴ ေနရာ 

 မျာဵကုိ သတမှ်တ်ေပဵခခင်ဵ၊ 

(၇) Package Travel Regulationမျာဵကုိ ခပန်လည်ခပင်ဆင်ေပ ပဵပီဵ ေဒသတွင်ဵခရီဵစဉ်မျာဵ၌ 

 Package Tourမျာဵ ခပန်လည်ရရိှေစခခင်ဵ၊ 

 (၈) လတ်တေလာတွင် ခရီဵသည်မျာဵ ဝန်ပိေစမညဴ် အခွန်စည်ဵ ကပ်ခခင်ဵမျာဵ မခပုလုပ်မိ 

 ေစရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 

၆။ COVID-19 နှင်ဴ မြန်ြာနိုင်ငဳခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအေမခအေန 

ခမန်မာနုိင်ငဳသုိ့ တရုတ်ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်ဝင်ေရာက်မှု အေခခအေနမှာ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် 

(၂၉၇၄၀၀) ဦဵရိှပပီဵ ၁.၁၀.၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် VOAေပဵခဴဲသခဖင်ဴ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ၇၄၉၇၁၉ ဦဵ ရိှလာကာ 

၄၅၂၃၁၉ ဦဵ တိုဵတက်ခဴဲပါသည်။ ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖင်ဴ ၁၅၂% အထိ တိုဵတက်ခဴဲပါ သည်။ 

၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ခပည်ပဧညဴ်သည်ဝင်ေရာက်မှုမှာ ၃၅၅၁၄၂၈ ဦဵရိှပပီဵ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ၄၃၆၄၁၀၁ 

ဦဵရိှခဴဲသခဖင်ဴ ၈၁၂၆၇၃ ဦဵ ၊ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖင်ဴ ၂၃% တိုဵတက်လာခဴဲပါသည်။ 

COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာင်ဴ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် တရုတ်ခရီဵသာွဵဧညဴ်သည်မျာဵ အဓိက 

ကျဆင်ဵခဴဲရပပီ  ဵ အခခာဵကမ္ဘာဴနုိင်ငဳ ဧည်ဴသည်မျာဵဝင်ေရာက်မှုလည်  ဵ လုိက်ပါကျဆင်ဵခဴဲသခဖင်ဴ ခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵ၏ ဝင်ေငွအပုိင်ဵတွင်လည်ဵ သိသာစွာ ကျဆင်ဵသာွဵခဴဲေ ကာင်ဵကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵမျာဵနှင်ဴခပည်နယ်မျာဵမှ ေကာက်ခဳခဴဲေသာစစ်တမ်ဵမျာဵအရ ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ်၊ ေမလတွင် 

တရုတ်ခရီဵသာွဵဧည်ဴသည် သီဵသန့်ဝင်ေရာက်မှု လဳုဵဝမရိှေတာဴပဲ -၁၀၀% ကျဆင်ဵခဴဲပပီဵ အလာဵတူ 

အခခာဵခပည်ပနုိင်ငဳဧည်ဴသည်မျာဵသည်လည်ဵ -၁၀၀% အထိ ကျဆင်ဵသာွဵသည်ကိ ုေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 ခမန်မာနုိင်ငဳတွင် COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာင်ဴ နုိင်ငဳခခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ၊ 

လူဝင်မှုကကီ  ဵကပ်ေရဵနှင်ဴခပည်သ့ူအင်အာဵဝန်ကကီဵဌာနတ့ုိမှ ခမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိလာေရာက်သည်ဴ တရုတ်ဧည်ဴသည်  



၁၀ 

မျာဵအာ  ဵ ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာ(VOA)ထုတ်ေပဵခခင်ဵကုိ ယာယီရပ်ဆုိင်ဵထာဵခခင်ဵေ ကာင်ဴ တရုတ် ခရီဵသည် 

မျာဵဝင်ေရာက်မှု သိသာစွာကျဆင်ဵခဴဲပါသည်။ အလာဵတူ အခခာ ခဵပည်ပနုိင်ငဳ ဧည်ဴသည်မျာဵ ဝင်ေရာက်မှု 

ကိုလည်ဵ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵထာဵပါသည်။ အကျ ို ဵဆက်အခဖစ် အချ ို ့ေသာ ခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ဟုိတယ်လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ကကိုတင်ချု ပ်ဆုိခဴဲေသာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ စာချုပ်မျာဵ ပျက်ခပယ်ခဴဲရပပီဵ 

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အေနခဖင်ဴလည်ဵ ထိခုိက်နစ်နာမှုမျာဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ ရိှခဴဲပါသည်။  

၇။ COVID-19 ြောလ ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်ဝင်ေရာြေြ်ှု အေမခအေန နှိုင်ဵယှဉ်ချြေ် 

အကိုဵအကာဵ - လူဝင်ကကီဵ ကပ်ေရဵဿီဵစီဵဌာန 

ခပည်ပဧညဴ်သည်ဝင်ေရာက်မှုအေနခဖငဴ် ၂၀၁၉ခုနှစ် (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ) တွင် ၁၈၄၂၃၁၅ ဦဵ 

ဝင်ေရာက်ခဴဲရာမှ ၂၀၂၀ခပညဴ်ခုနှစ် (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ)တွင် ၈၃၂၀၉၄ ဦဵ အထသိာ လာေရာက် 

ေတာဴသခဖငဴ် စုစုေပါင်ဵဧည်ဴသည်ဝင်ေရာက်မှုမှာ -၁၀၁၀၂၂၁ ဦဵ ကျဆင်ဵခဴဲပပီဵ ရာခိုင်နှုန်ဵအာဵခဖငဴ် -

၅၅% အထိ ကျဆင်ဵသာွဵေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 

 

 

၀ 

၅၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀၀ 

၁၅၀၀၀၀ 

၂၀၀၀၀၀ 

၂၅၀၀၀၀ 

၃၀၀၀၀၀ 

၃၅၀၀၀၀ 

၄၀၀၀၀၀ 

၄၅၀၀၀၀ 

၂၀၁၉ ဧည်ဴသည်ဝင်ေရာက်မှု 

၂၀၂၀ ဧည်ဴသည်ဝင်ေရာက်မှု 



၁၁ 

၈။ COVID-19 ြောလ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၏ ဝင်ေငွရရိှြှုအေမခအေန နှိုင်ဵယှဉ်ချြေ် 

 

အကိုဵအကာဵ - ၂၀၁၉ခုနှစ်စစ်တမ်ဵအေပါ်အေခခခဳ၍တွက်ချက်ထာဵခခင်ဵ 

 

(ြေ) နုိင်ငဳတြောေလေ ြောင်ဵလိုင်ဵြျာဵနှငဴ် မပည်တွင်ဵသယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵြေဏ္ဍ 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ် စစ်တမ်ဵအေပါ် အေခခခဳပပီဵ တွက်ချက်မှုအရ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင် 

ေသာ နုိင်ငဳတကာေလေ ကာင်ဵလိုင်ဵမျာဵအေနခဖငဴ် ရရိှသည်ဴ ဝင်ေငွမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ 

ေမလအထိ) အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၃၆၅.၀၇၁ သန်ဵခဖစ်ပပီဵ ၂၀၂၀ ခပည်ဴနှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအထိ) 

အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၁၇၀.၃၁၄ သန်ဵသာ ရရိှသခဖငဴ် ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖငဴ် -၅၃%  အထ ိ ကျဆင်ဵ 

သာွဵပါသည်။ ခပည်တွင်ဵသယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵကဏ္ဍအေနခဖငဴ်လည်ဵ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ 

ေမလ အထိ) အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၁၁၄.၀၈၅ သန်ဵ ရရိှခဴဲပပီဵ ၂၀၂၀ ခပညဴ်နှစ်၊  (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ 

အထ)ိ တွင် အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၅၃.၂၂၃ သန်ဵသာ ရရိှသခဖငဴ် -၅၃%  ခန့် ကျဆင်ဵခဴဲပါသည်။ 

 

၀. 

၅၀. 

၁၀၀. 

၁၅၀. 

၂၀၀. 

၂၅၀. 

၃၀၀. 

၃၅၀. 

၄၀၀. 

၂၀၁၉ခုနှစ် ဝင်ေငွရရှိမှု (ဇန်နဝါရီမှေမလအထိ) ၂၀၂၀ခပည်ဴနှစ်ဝင်ေငွရရှိမှု (ဇန်နဝါရီမှေမလအထ)ိ 



၁၂ 

(ခ) အစာဵအေသာြေ်နှငဴ် အေဖျာ်ယြြောလုပ်ငန်ဵြေဏ္ဍ 

 COVID-19 ကာလတွင် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵကျဆင်ဵလာခခင်ဵနှင်ဴအတူ ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ 

မျာဵ ခဖစ်သညဴ် စာဵေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) 

အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၁၂၅.၄၉၃ သန်ဵနှငဴ် ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) ဝင်ေငွရရှိမှုမှာ 

အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၅၈.၅၄၅ သန်ဵသာရိှသခဖင်ဴ -၅၃% အထ ိကျဆင်ဵသာွဵခဴဲ ပါသည်။ 

(ဂ) တည်ဵခုိေနထိုင်ေရဵြေဏ္ဍ 

 တည်ဵခုိေနထိုင်ေရဵကဏ္ဍတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထ)ိ အေမရိကန် ေဒါ်လာ 

၂၇၃.၈၀၄ သန်ဵ ဝင်ေငွရရှိခဴဲပပီဵ ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) အေမရိကန် ေဒါ်လာ 

၁၂၇.၇၃၅ သန်ဵအထိ ကျဆင်ဵခဴဲသခဖင်ဴ ဝင်ေငွအာဵခဖင်ဴ -၁၄၆.၀၆၉ သန်ဵ ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖင်ဴ  -၅၃ % 

အထ ိကျဆင်ဵသာွဵခဴဲပါသည်။ 

(ဃ) ေဖျာ်ေမဖေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေြေျဵြှုဆိုင်ရာပဲွေတာ်နှင်ဴ မပပဲွြျာဵ 

 ကမ္ဘာလှညဴ်ခရီဵသည်ဝင်ေရာက်မှု သသိာစွာကျဆင်ဵမှုေ ကာင်ဴ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ 

ဆက်စပ်သညဴ် ေဖျာ်ေခဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်က (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ)  

အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၅၇.၀၄၃ သန်ဵ ရရိှခဴဲရာမှ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ)  

အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၂၆.၆၁၂ သန်ဵအထိ ကျဆင်ဵသာွဵခဴဲပါသည်။ အလာဵတူ ယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာ 

ခပပဲွမျာဵ အေနခဖင်ဴလည်ဵ ၂၀၁၉ခုနှစ် (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၁၁.၄၀၈ 

သန်ဵ ေကျာ် ဝင်ေငွရရိှခဴဲရာမှ ၂၀၂၀ခုနှစ်  (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလအထိ) အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၅.၃၂၂ 

သန်ဵသာ ရရိှခဴဲသခဖင်ဴ ရာခုိင်နှုန်ဵ -၅၃ % အထ ိကျဆင်ဵသာွဵ ခဴဲပါသည်။ 

 (င) ခရီဵသာွဵဧညဴ်သည်ြျာဵေေဵဝယ်ထွြေ်မခင်ဵနှင်ဴ အမခာဵြေဏ္ဍြျာဵ 

 ခမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵ လာေရာက် ကေသာ နုိင်ငဳခခာဵဧညဴ်သည်မျာဵ ေဈဵဝယ်ထွက်ခခင်ဵမှ 

ရရိှသည်ဴဝင်ေငွသည် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၇၉.၈၅၉ သန်ဵ 

ရိှရာ ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၃၇.၂၅၇ သန်ဵ အထိ 

ရာခုိင်နှုန်ဵအာ ခဵဖင်ဴ -၅၃ % အထိ ကျဆင်ဵသွာဵခဴဲပါသည်။ နုိင်ငဳခခာဵဧည်ဴသည်မျာဵ သဳုဵစဲွမှုမှ ရရိှေသာ 

အခခာဵဆက်စပ်ဝင်ေငွအေနခဖင်ဴ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) အေမရိကန် ေဒါ်လာ  



၁၃ 

၁၁၄.၀၈၅ သန်ဵ ရရိှခဴဲပပီဵ ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ်၊ (ဇန်နဝါရီလ မှ ေမလ အထိ) အေမရိကန် ေဒါ်လာ  ၅၃.၂၂၃  

သန်ဵသာရိှသခဖင်ဴ -၅၅ % အထ ိကျဆင်ဵသာွဵခဴဲပါသည်။  

 ဝင်ေငွရရိှမှုအေနခဖင်ဴ (၅)လတာ ကာလအတွက် ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် အေမရိကန် ေဒါ်လာ 

၁၁၄၀.၈၄၈ သန်ဵရရိှခဴဲပပီဵ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၅၃၂.၂၃၁ သန်ဵသာ ရရိှေသာေ ကာင်ဴ 

ေဒါ်လာဝင်ေငွ (-၆၀၈.၆၁၇) သန်ဵ၊ ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖငဴ် -၅၄% အထိ ကျဆင်ဵသွာဵေ ကာင်ဵ 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

  



၁၄ 

၉။ COVID-19 ေ ြောင်ဴဟုိတယ်နှင်ဴတည်ဵခုိရိပ်သာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴခရီဵသွာဵြုေြ္ပဏီြျာဵ အေပါ်  

စီဵပွာဵေရဵ သြေေ်ရာြေြ်ှု အေမခအေန 

ဟိုတယ်နှင်ဴတည်ဵခုိရိပ်သာလုပ်ငန်ဵြျာဵအေပါ် စီဵပွာဵေရဵသြေ်ေရာြေ်ြှုအေမခအေန 

COVID-19 ြမဖစ်ပွာဵြီ (Nov, Dec, Jan)နှငဴ ်မဖစ်ပွာဵေနေသာ (Feb, March, April)ြောလ 

 

         အကိုဵအကာဵ - တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴခပည်နယ်မျာဵမှစစ်တမ်ဵေကာက်ယူခခင်ဵ 

ခမန်မာတစ်နုိင်ငဳလုဳဵရိှ ဟိုတယ်နှင်ဴတည်ဵခုိရိပ်သာမျာဵ၌ COVID-19 မခဖစ်မီကာလတွင် 

ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ ၉၂၅၁၉ ဦဵ ရိှခဲဴေသာ်လည်ဵCOVID-19 ခဖစ်ပွာဵေနေသာကာလတွင်မူ စီဵပွာဵေရဵ 

မျာဵကျဆင်ဵမှုေ ကာင်ဴ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ ၆၉၈၁၀ ဦဵသာ ရိှေတာဴသခဖင်ဴ ၂၂၇၀၉ ဦ  ဵ ေလျာဴနည်ဵကာ 

ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖင်ဴ ဟုိတယ်နှင်ဴတည်ဵခုိရိပ်သာမျာဵရိှ ဝန်ထမ်ဵအင်အာ  ဵ -၂၅% ကျဆင်ဵသွာဵခဴဲပါသည်။ 

ဟုိတယ်နှင်ဴတည်ဵခုိရိပ်သာမျာဵနှင်ဴ ချတ်ိဆက်လုပ်ကုိင်ေသာ ခရီဵသွာဵကုမ္ပဏီအေရအတွက် 

မှာလည်ဵ ယခင် ၁၄၄၈လဳုဵ ရိှခဴဲရာမှ COVID-19 ကာလအတွက ် ၇၄၃ လဳုဵသာ ကျန်သခဖင်ဴ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

အာဵခဖင်ဴ -၄၉% ထက်ဝက်နီဵပါဵမျှကျဆင်ဵသာွဵခဴဲပါသည်။   

ချတိ်ဆက်လုပ်ကိုင်ေန ကေသာ Car Rental လုပ်ငန်ဵမျာဵအေနခဖင်ဴလည်ဵ COVID-19 

မခဖစ်မီတွင် ၁၈၄ခု ရိှခဴဲေသာ်လည်ဵ COVID-19ကာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵ ၁၅၃ ခုသာ ကျန်ရိှသခဖင်ဴ (-

၁၇%) ကျဆင်ဵသာွဵခဴဲေ ကာင်ဵေတွ့ရပါသည်။ 

၀ 

၂၀၀ 

၄၀၀ 

၆၀၀ 

၈၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၂၀၀ 

၁၄၀၀ 

၁၆၀၀ 

COVID မတိုင်မီကာလ  COVID ကာလ 



၁၅ 

ဆက်စပ်လုပ်ကုိင်ေန ကေသာ ဧည်ဴလမ်ဵညွှန်အေရအတွက်မှာလည်ဵ COVID-19 မခဖစ်မီတွင် 

၁၂၅ဦဵ ရိှခဴဲပပီဵ COVID-19 ခဖစ်ပွာဵေသာေ ကာင်ဴ -၂၄% ကျဆင်ဵသာွဵခဴဲရာ ၉၅ဦဵသာ ဆက်လက် 

လုပ်ကိုင်ေနေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရသည်။  

ဟိုတယ်နှင်ဴတည်ဵခုိရိပ်သာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵခဖစ်သညဴ် KTV၊ SPA နှငဴ် 

အခခာဵအေသဵစာဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနခဖင်ဴ COVID-19 မခဖစ်ပွာဵမီ လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵ ၂၃၈ ခု 

ရပ်တည်နုိင်ခဴဲေသာ်လည်ဵ COVID-19 ေ ကာင်ဴ လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵ ၁၈၂ ခု ရပ်နာဵသာွဵရေသာ ေ ကာင်ဴ 

လက်ရိှလုပ်ကိုင်ေနေသာလုပ်ငန်ဵ ၅၆ ခုသာ ကျန်ရိှသခဖင်ဴ ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖင်ဴ -၇၆% ကျဆင်ဵခဴဲပပီဵ 

စီဵပွာဵေရဵထိခုိက်နစ်နာမှု အမျာဵဆုဳဵ ခဖစ်ခဴဲရပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၁၆ 

ခရီဵသာွဵြေုြ္ပဏီြျာဵအေပါ် စီဵပွာဵေရဵသြေ်ေရာြေ်ြှုအေမခအေန 

COVID-19 ြမဖစ်ပွာဵြီ (Nov, Dec, Jan)နှငဴ ်မဖစ်ပွာဵေနေသာ (Feb, March, April)ြောလ 

 

        အကိုဵအကာဵ - တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်ခပည်နယ်မျာဵမှစစ်တမ်ဵေကာက်ယူခခင်ဵ 

 COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါေ ကာင်ဴ ခရီဵသွာဵကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေခခအေနကို 

သရိှိနုိင်ရန် ေနခပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ နှင်ဴ ခပည်နယ်မျာဵရိှ ရဳုဵခဲွမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ခရီဵသွာဵကုမ္ပဏီမျာဵထဳမှ COVID-19 မခဖစ်ပွာဵမီကာလ (2019 Nov, Dec, 2020Jan) နှင်ဴ COVID-19 

ခဖစ်ပွာဵေနေသာကာလ  (2020 Feb, Mar, April)စာရင်ဵမျာဵ ေကာက်ယူ၍   စစ်တမ်ဵ ခပုစုခဴဲရာ 

ခရီဵသာွဵကုမ္ပဏီမျာဵတွင် COVID-19 မခဖစ်ပွာဵမီက ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ (၁၄၇၀) ဦဵ ရိှခဴဲပပီဵ 

ခဖစ်ပွာဵေနေသာကာလတွင် ၁၁၈၇ ဦဵသို့ ကျဆင်ဵသာွဵပါသခဖင်ဴ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ -၁၉% ခန့် 

ေလျာဴနည်ဵသာွဵခဴဲပါသည်။ 

ချတိ်ဆက်ေသာ အလုပ်အကိုင်၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်ဵအေရအတွက်အေနခဖင်ဴလည်ဵCOVID-19 

မခဖစ်ပွာဵမီ (၅၂၇)လုဳဵ၊ COVID-19 ခဖစ်ပွာဵေနေသာကာလ  ၃၃၅ လုဳဵ သို့ ကျဆင်ဵသာွဵသခဖင်ဴ 

ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵခဖင်ဴ -၃၃% ေလျာဴကျသာွဵပါသည်။   

 ခရီဵသွာဵကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴချတိ်ဆက်လုပ်ကိုင်ေနေသာ Car  Rental လုပ်ငန်ဵမျာဵအေနခဖငဴ် 

လည်ဵ ၁၆၂ ခု မှ ၁၄၂ ခု အထ ိေလျာဴကျသာွဵသခဖင်ဴ -၁၂ % သို ့ကျဆင်ဵသာွဵပါသည်။ 

၀ 

၂၀၀ 

၄၀၀ 

၆၀၀ 

၈၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၂၀၀ 

၁၄၀၀ 

၁၆၀၀ 

COVID မတိုင်မီကာလ  COVID ကာလ 



၁၇ 

ခရီဵသွာဵကုမ္ပဏီနှင်ဴဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ ဧညဴ်လမ်ဵညွှန်အေရအတွက် အေနခဖင်ဴ လည်ဵ 

၂၉၃ ဦဵ မှ ၂၅၄ ဦဵ ကျဆင်ဵခဴဲသခဖင်ဴ -၁၃ % သို ့ကျဆင်ဵသာွဵေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှ ရပါသည်။ 

 ခရီဵသွာဵကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ အေသဵစာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵခဖစ်သညဴ် ခမင်ဵလှည်ဵ၊ 

ဆိုက်ကာဵ၊ သုဳဵဘီဵ၊ ဆိုင်ကယ် စေသာအေနှဵယာဉ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ လက်ေဆာင်ပစ္စည်ဵဆိုင်မျာဵ၊ 

စာဵေသာက်ဆိုင်စသည်တိုမှ့ာ COVID-19 မခဖစ်ပွာဵမီ ကာလတွင်၂၉၁ခု ရိှခဴဲပပီဵ ခဖစ်ပွာဵေနေသာ 

ကာလတွင် ၉၅ ခု သာကျန်ရိှသခဖငဴ် -၆၇ % အထိ ကျဆင်ဵသာွဵ ေသာေ ကာငဴ် စီဵပွာဵေရဵထိခုိက် 

နစ်နာမှု အမျာဵဆုဳဵ ခဖစ်ေ ကာင်ဵသရိပါသည်။ 

၁၀။ နိဂုဳဵ 

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နှစ်လယ်ပုိင်ဵသို့ေရာက်ရိှလာပပီခဖစ်ေသာ်လည်ဵ COVID-19ကာလ မပပီဵဆုဳဵေသ  ဵ

သခဖင်ဴ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ အေခခအေနကို ခန့်မှန်ဵရန် ခက်ခဲေနေသဵပပီဵ လက်ရိှတွင် ၅၅%သို့ 

ကျဆင်ဵကာ ကျန်လမျာဵတွင်လည်ဵ ပုိမုိေလျာဴကျသာွဵရန်သာ ရိှသည်ဟု ခန့်မှန်ဵပါသည်။ 

လက်ရိှအေခခအေနသည်လည်ဵ ခမန်မာနုိင်ငဳသုိ့ ဝင်ေရာက်သညဴ် ကမ္ဘာလှညဴ် ခရီဵသာွဵဝင်ေရာက်မှု 

အနည်ဵဆုဳဵ အေနအထာဵ ခဖစ်ေနပပီဵ ခပန်လည်တိုဵတက်လာေစေရဵအတွက် SOPမျာဵ ေရဵဆွဲခခင်ဵ၊ 

National Tourism Guideline မျာဵေရဵဆဲွခခင်ဵမျာဵ ခပုလုပ်ကာ ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင် 

သာွဵရပါမည်။ 

 လက်ရိှအေခခအေနအရ ခမန်မာနုိင်ငဳအေနခဖင်ဴ ၂၀၂၀ခပညဴ်နှစ် ကျန်လမျာဵတွင်လည်ဵ 

ခရီဵသည်၀င်ေရာက်မှု ကျဆင်ဵနုိင်ေခခမျာဵပပီဵ ဟိုတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလာေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ် 

လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူမျာဵအတွက် ကကီဵမာဵေသာ သက်ေရာက်မှုရိှမည်ဟု ယူဆရသခဖင်ဴ ယင်ဵတိုအ့ာဵ 

အခွန်အခသက်သာခွင်ဴရရိှေရဵကိစ္စ၊ အတိုဵနှုန်ဵသက်သာေသာ  ေချဵေငွမျာဵရရိှေရဵကိစ္စမျာဵအခပင် 

လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအခမစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်ဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ေပဵခခင်ဵ၊ အေနှဵယာဉ်လုပ်သာဵမျာဵ အတွက် 

အလုပ်အကိုင်အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ေဖါ်ေဆာင်ဖန်တီဵေပဵခခင်ဵ၊ လမ်ဵေဘဵေဈဵသည်မျာ ၊ဵ လက်မှုပညာ 

သည်မျာဵအာ  ဵ ခဖစ်နုိင်သည်ဴ အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵငယ်မျာဵကုိ ခပန်လည်ထူေထာင် ေပဵပပီဵ 

မူလအေခခအေနသို့ ခပန်လည်ေရာက်ရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်သွာဵသင်ဴပါေ ကာင်ဵ သုဳဵသပ် 

တင်ခပအပ်ပါသည်။ 
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                            ေောက်ဆက်တွဲ (၁) 

COVID-19 ကာလအတွငး် ြြည်ြဧည့်သည်ဝငေ်ရာက်မှုနှိုငး်ယှဉ်ချက် 

စဉ် လအမည် ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ တိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုေ်း 

၁ ဇန်နဝါရီ ၃၈၀၁၇၂ ၄၀၈၁၈၂ ၂၈၀၁၀ (+) ၇ % 

၂ ေေေော်ဝါရီ ၃၆၇၇၃၃ ၂၄၀၂၁၁ -၁၂၇၅၂၂ (-) ၃၅ % 

၃ မတ် ၃၈၈၇၁၀ ၁၆၈၄၅၈ -၂၂၀၂၅၂ (-) ၅၇ % 

၄ ဧပြီ ၃၆၅၇၈၉ ၆၃၁၁ -၃၅၉၄၇၈ (-) ၉၈ % 

၅ ေမ ၃၃၉၉၁၁ ၈၉၃၂ -၃၃၀၉၇၉ (-) ၉၇ % 

  စုစုေြါငး် ၁၈၄၂၃၁၅ ၈၃၂၀၉၄ -၁၀၁၀၂၂၁ (-) ၅၅ % 

         အကိးုအကား။  လူဝင်မှုကကီးကကြ်ေရးဦးစီးဌာေမှေြးြို့ေသာစာရင်းြြစ်ြါသည်။ 
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ေောက်ဆက်တွဲ (၂) 

 
COVID-19 ကာလအတွငး် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များမှ ဝင်ေငွရရှိမှုနှိုငး်ယှဉ်ချက် 

စဉ် အေကကာငး်အရာ 
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

 တိုးတက်မှု  ရာခိုင်နှုေ်း 
(ဇေ်ေဝါရီမှေမလထိ) (ဇေ်ေဝါရီမှေမလထိ) 

၁ နိုငင်တဳကာေလေ ကာင်ဵ လိငု်ဵ  ၃၆၅.၀၇၁ ၁၇၀.၃၁၄ -၁၉၄.၇၅၇  (-) ၅၃ % 

၂ ပြည်တွင်ဵသယ်ယူြို့ေဆာငေ်ရဵ ၁၁၄.၀၈၅ ၅၃.၂၂၃ -၆၀.၈၆၂  (-) ၅၃ % 

၃ အစာဵအေသာက်နှင်ဴအေေျောယ်မကာ ၁၂၅.၄၉၃ ၅၈.၅၄၅ -၆၆.၉၄၈  (-) ၅၃ % 

၄ တည်ဵခိုေနထိုငေ်ရဵ ၂၇၃.၈၀၄ ၁၂၇.၇၃၅ -၁၄၆.၀၆၉  (-) ၅၃ % 

၅ ေေျော်ေပေေရဵ ၅၇.၀၄၃ ၂၆.၆၁၂ -၃၀.၄၃၁  (-) ၅၃ % 

၆ ယဉ်ေကျေဵမှုပြြွဲမျောဵ ၁၁.၄၀၈ ၅.၃၂၂ -၆.၀၈၆  (-) ၅၃ % 

၇ ေဈဵဝယ်ထွက်ပခင်ဵ  ၇၉.၈၅၉ ၃၇.၂၅၇ -၄၂.၆၀၂  (-) ၅၃ % 

၈ အပခာဵဝငေ်ငွရရိှမှု ၁၁၄.၀၈၅ ၅၃.၂၂၃ -၆၀.၈၆၂  (-) ၅၅ % 

  စုစုေြါငး် ၁၁၄၀.၈၄၈ ၅၃၂.၂၃၁ -၆၀၈.၆၁၇ (-) ၅၄ % 

 

       

 



    

ေောက်ဆက်တွဲ(၃) 

COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေ ကာင့် ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်သာများအေပါ်  

စီးပွားေရးထိခိုက်မှုအေြခအေေဇယား 

စဉ် အေ ကာငး်အရာ 
COVID  COVID  

ြခားေားချက် ရာခိုင်နှုေ်း မတိုင်ခင် 
(၃)လ 

အလွေ်(၃)လ 

၁ ဝေ်ထမ်ဵအငအ်ာဵ ၉၂၅၁၉ ၆၉၈၁၀ -၂၂၇၀၉ (-) ၂၅ % 

၂ ချတိ်ဆက်လုပ်ကိငုေ်သာ ၁၄၄၈ ၇၄၃ -၇၀၅ (-) ၄၉ % 

၃ ခရီဵသာွဵအေရအတွက်         
 

  

၄ ချတိ်ဆက်လုပ်ကိငုေ်သာ ၁၈၄ ၁၅၃ -၃၁ (-) ၁၇ % 

  Car Rental လုပ်ငေ်ဵမျာဵ         
 

  

၅ ဧည်ဴလမ်ဵညွှေ်အေရအတွက် ၁၂၅ ၉၅ -၃၀ (-) ၂၄ % 

၆ အေသဵစာဵဆက်စပ်လုပ်ငေ်ဵမျာဵ ၂၃၈ ၅၆ -၁၈၂ (-) ၇၆ % 

အကိုဵ အကာဵ။     တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်ေယ်မျာဵရိှ ရုဳဵခွဲမျာဵမှ စာရင်ဵ ေကာက်ယူြခင်ဵ ြြစ်ပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    

ေောက်ဆက်တွဲ(၄) 

COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေ ကာင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအေပါ်  

စီးပွားေရးထိခိုက်မှုအေြခအေေဇယား 

စဉ် အေ ကာငး်အရာ 

COVID  COVID  

ြခားေားချက် ရာခိုင်နှုေ်း မတိုင်ခင် 
(၃)လ 

အလွေ်(၃)လ 

၁ ဝေ်ထမ်ဵအငအ်ာဵ ၁၄၇၀ ၁၁၈၇ -၂၈၃ (-) ၁၉ % 

၂ ချတိ်ဆက်လုပ်ကိငုေ်သာ ၅၂၇ ၃၅၅ -၁၇၂ (-) ၃၃ % 

  ဟိုတယ်အေရအတွက်         
 

  

၃ ချတိ်ဆက်လုပ်ကိငုေ်သာ ၁၆၂ ၁၄၂ -၂၀ (-) ၁၂ % 

  Car Rental လုပ်ငေ်ဵမျာဵ         
 

  

၄ ဧည်ဴလမ်ဵညွှေ်အေရအတွက် ၂၉၃ ၂၅၄ -၃၉ (-) ၁၃ % 

၅ အေသဵစာဵဆက်စပ်လုပ်ငေ်ဵမျာဵ ၂၉၁ ၉၅ -၁၉၆ (-) ၆၇ % 

အကိုဵ အကာဵ။     တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်ေယ်မျာဵရိှ ရုဳဵခွဲမျာဵမှ စာရင်ဵ ေကာက်ယူြခင်ဵ ြြစ်ပါသည်။ 
 



 

ရည်ညွှန်းကုိးကားချက်များ 
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