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အမတဟ  ိုး(လ)်ဒငိ်ုးအမ ောိုးနငှ သ်ကဆ်  ငသ်သောက မပဏီလမီ တက ် 

၏   

၂၀၂၀ ခ နစှ ်ဒဇီငဘ်ောလ  ၂၈ ရကသ်   ရကစ် ွဲဖြင  ်

ထ တဖ်ြ ်သည်  

စောရငိ်ုးဝငရ် ် ြ င် ဟသ ကညောစောတမ်ိုး အသြေါ် 

သ ောကဆ်ကတ် ွဲအစရီငခ်ံစော  

၂၀၂၁ ခ နစှ ်သမလ ၂၄ ရကသ်   
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အသ ကောငိ်ုးအရော 

 

၁။  COVID-19 နငှ  ်ဖမ ်မောန  ငင်၏ံမ ကောသသိုးမီကောလအတ ငိ်ုးဖြစသ်ြေါ် ခွဲ သသော အသဖြောငိ်ုးအလွဲမ ောိုး  

 နငှ စ်ြ်လ ဉိုးသည  ်အသဖခအသ ရှငိ်ုးလငိ်ုးခ က ်

၂။  လကရှ် လ ြ်င ်ိုးလညြ်တသ်ဆောငရ် ကသ် မှု အသ အထောိုး 

၃။  အ ောဂတအ်တ က ်ကက ြိုတငဖ်ြငဆ်ငထ်ောိုးရှ မှု 

 

အခြ ြားနည့်ြားဖွင ့်ဆှိိုထ ြားခြင့်ြားမရ ှိပါက၊ ဤနန က့်ဆက့်တွွဲအစီရင့်ြစံ တငွ့် စ လံိုြားကကြီားခဖင ့် နဖ ့်ခပထ ြားန   

န ါဟ ရမ  ြားမ   အမတဟှိိုြား(လ့်)ဒင့်ြားအမ  ြားန င ့် က့်ဆှိိုင့်န  ကိုမပဏလီမီှိတက့် ၏   ၂၀၂၀ ြိုန စ့် ဒဇီင့်ဘ လ 

၂၈ ရက့်နန   ရက့်စွွဲခဖင ့် ထိုတ့်ခပန့် ည့်  စ ရင့်ြား င့်ရန့်ဖွင့် ဟန ကည စ တမ့်ြား ("ြ င ဟ်သ ကညောစောတမ်ိုး") တငွ့် 

ညွှန့်ြားဆှိိုထ ြား ည ့်အတှိိုင့်ြား အလ ြားတအူနက့်အဓှိပပ ယ့်ရ ှိနစရမည့်။ 
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၁။ COVID-19 နငှ  ်ဖမ ်မောန  ငင်၏ံမ ကောသသိုးမီကောလအတ ငိ်ုးဖြစသ်ြေါ် ခွဲ သသော အသဖြောငိ်ုးအလွဲမ ောိုး 

 နငှ  ်စြ်လ ဉိုးသည  ်အသဖခအသ ရှငိ်ုးလငိ်ုးခ က ်

 

COVID-19 

၂၀၁၉ ြိုန စ့်နန  င့်ြားပှိိုင့်ြားတငွ့် ကှိိုရှိိုန ဗှိိုင့်ြားရပ့်စ့်မ ှိ ြားစှိတ့် စ့် တစ့်ြို (COVID-19) ခဖစ့်ပွ ြားကြူားစက့်ြွဲ ပပီြား 

ကမဘ အန ံ  ပ ံျံ့ န  ြံွဲ ရ  ကမဘ  အနခြအနနအရပ့်ရပ့်က ဆင့်ြားမှု န င ့် စီြားပွ ြားနရြားအဆင့်မနခပမှုမ  ြား 

ခဖစ့်နပေါ် ြွဲ ရပပီြား နရ င့်ြားလှိိုအ ြား၊  ယ့်လှိိုအ ြား နစ ြားကကွ့်ကငွ့်ြားဆက့်မ  ြား  အ ြားလည့်ြားအနန  င ့်အယ က့် 

ခဖစ့်နပေါ် ြွဲ ရ ည့်။ COVID-19 ကြူားစက့်မှု ည့် နှိိုင့်ငတံက အတကွ့် စှိိုြားရှိမ့်ဖွယ့် ခပည့် ူ  က န့်ြားမ နရြား 

အနရြားနပေါ်အနခြအနနတစ့်ရပ့်ခဖစ့်န က င့်ြား ကမဘ  က န့်ြားမ နရြားအဖွွဲျံ့က ၂၀၂၀ ြိုန စ့် ဇန့်န ါရီလ ၃၀ 

ရက့်နန   တငွ့် န ကည ြွဲ ပပီြား နန က့် ၂၀၂၀ ြိုန စ့် မတ့်လ ၁၁ ရက့်နန   တငွ့် COVID-19 ကြူားစက့်မှု ည့် 

ကပ့်နရ ဂါ အ ငွ့်ခဖစ့်ပွ ြားန က င့်ြား န ကည ြွဲ  ည့်။ 

 

နှိိုင့်ငအံမ  ြားခပ ြားတငွ့် အမ  ြားခပည့် အူတကွ့် က ကယွ့်နဆြားမ  ြား ထှိိုြားန နံပြားနနပပီခဖစ့်န  ့်လည့်ြား၊ 

COVID-19 ကပ့်နရ ဂါမ   ဆက့်လက့်ခဖစ့်ပွ ြားနနဆွဲခဖစ့်၍ ကပ့်နရ ဂါ၏ အမ န့်တစ့်ကယ့် 

ပ ံျံ့ န ံ  မှုအတှိိုင့်ြားအတ  န င ့် ခပည့်တငွ့်ြား၊ နဒ တငွ့်ြားန င ့် ကမဘ  စီြားပွ ြားနရြား အနပေါ်  က့်နရ က့်မှု 

အတှိိုင့်ြားအတ အ ြား နရရ စွ  နခပ  ဆှိိုနှိိုင့်ခြင့်ြား မရ ှိန ြား ည့် ့   အ န့နအထ ြားတငွ့် ဆက့်လက့်ရ ှိ န့န 

မည့်ခဖစ့် ည့်။ COVID-19 ကပ့်နရ ဂါန က င့်  နှိိုင့်ငတံက  နစ ြားကကွ့်မ  ြား၏ မတည့်ပငှိမ့်မှု 

အ န့နအထ ြား ပှိိုမှိို က နည င့်ြားလ  နှိိုင့်ပပီြား ြရီြားအ  ွြားအလ  န င ့် လက့်လကီဏ္ဍ မ  ြား၊ 

ြရီြား  ွြားလိုပ့်ငန့်ြား န င ့် ကိုန့်ထိုတ့်လိုပ့်မှုဘက့်စံိုနထ က့်ပံ ပှိို  နဆ င့်မှုကငွ့်ြားဆက့်မ  ြား အဆင့်မနခပမှု၊ 

အ  ွြားအလ ကန  ့် တ့်ထ ြားရ ှိမှုမ  ြား (က ွရန့်တင့်ြား) န င ့် အလိုပ့်ြငွ့်မ  ြား က ရ ည့်စွ ပှိတ့်ထ ြားရမှု တှိို  ၏ 

အက ှိ ြားဆက့်အခဖစ့် ကမဘ  စီြားပွ ြားပ က့်က လ တစ့်ရပ့် ခဖစ့်နပေါ်လ နစနှိိုင့်ပါ ည့်။ 

 

ကမဘ တစ့်လွှ ြားမ  အစှိိုြားရမ  ြား ည့် ြျွင့်ြားြ က့်အြ ှိ ျံ့ကန့်   တ့်ထ ြားရ ှိ တ့်မ တ့်၍ နယ့်စပ့်ခဖတ့်နက  ့်မှု 

ထှိန့်ြားြ  ပ့်ခြင့်ြား၊ ြရီြား  ွြားလ မှုကန့်   တ့်ခြင့်ြား န င ့် နဒ ြမံ  ြားကှိို နနအှိမ့်တငွ့်  နနထှိိုင့်နစခြင့်ြားတှိို   

အပါအ င့် ဗှိိုင့်ြားရပ့်စ့်ပ ံျံ့ န  ံ  မှု နန ြားနကြွားနစရန့် ရည့်ရွယ့် ည ့် အစီအမံမ  ြား ြ မ တ့်ြွဲ  ကပါ ည့်။ 

နှိိုင့်ငမံ  ြားအတငွ့်ြား န င ့်/ ှိို  မဟိုတ့် ပမှိ ျံ့မ  ြားအတငွ့်ြား ကြူားစက့်မှုခဖစ့်ပွ ြား ည ့်အနရအတကွ့် အနပေါ် 

မူတည့်ပပီြား မတညူနီ   ကန့်   တ့်မှု အဆင ့်အမ ှိ ြားမ ှိ ြားကှိို အြါအ ြားနလ  ့်စွ  ြ မ တ့်လ က့်ရ ှိပါ ည့်။ 
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COVID-19 န က င ့် ကမဘ  တစ့်လွှ ြား ဤ ှိို  ခဖစ့်ပွ ြားနန ည ့် နန က့်ြအံနခြအနနနပေါ် မူတည့်၍၊ 

ခမန့်မ အ ဏ ပှိိုင့်မ  ြားကလည့်ြား နယဘိုယ အ ြားခဖင့်  ြရီြား  ွြားလ ခြင့်ြား၊ လှုပ့်ရ  ြားမှု၊ 

လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွက့်မှုမ  ြား အနပေါ် ကန့်   တ့်ြ က့်မ  ြားြ မ တ့်ြွဲ ပါ ည့်။ မှိမှိတှိို  လိုပ့်ငန့်ြားစို 

 ည့်လည့်ြား ယင့်ြားကန့်   တ့်ြ က့်မ  ြားန င ့် စပ့်လ ဉြား၍ လှိိုက့်န ရ ည့်ခဖစ့်ရ  မှိမှိတှိို  လိုပ့်ငန့်ြား 

အနပေါ်တငွ့်လည့်ြား အလ ြားတ ူက့်နရ က့်မှုရ ှိြွဲ ပါ ည့်။ နန က့်ထပ့် တင့်ြားအြ က့်အလက့်အတကွ့် 

ဖွင ့်ဟန ကည စ တမ့်ြားပါ "Covid-19 ကပ့်နရ ဂါန င ့် ကမဘ  စီြားပွ ြားနရြားက ဆင့်ြားမှုတှိို    

ဆက့်လက့်ခဖစ့်နပေါ်နနပါက  ှိို  မဟိုတ့် ပှိိုမှိိုဆှိိုြားရွ ြားလ ပါက မှိမှိတှိို   င့်နငနွ င ့် အက ှိ ြားအခမတ့်မ  ြား ည့် 

ယြိုထက့်ပှိိုမှိိုက ဆင့်ြားလ နှိိုင့်ပါ ည့်" ဟို နြါင့်ြားစဉတပ့်ထ ြားန   ဆံိုြားရှု ံြားနှိိုင့်နခြရ ှိ ည ့် 

အြ က့်မ  ြားကှိို  ကည ့်ပါ။ 

 

မ ကောသသိုးမီကောလက ဖမ ်မောန  ငင်၏ံအသဖခအသ  ဖြစသ်ြေါ်သဖြောငိ်ုးလွဲမှုမ ောိုး 

 

နန က့်ထပ့် တင့်ြားအြ က့်အလက့်အတကွ့် ဖွင ့်ဟန ကည စ တမ့်ြားပါ " ကျွန့်ိုပ့် တှိို   ကိုမပဏ ီအနနခဖင ့် 

ခမန့်မ နှိိုင့်င၏ံ နှိိုင့်ငနံရြား၊ လံိုခြ ံနရြား၊ စီြားပွ ြားနရြားန င ့် လမူှုနရြား အနခြအနနမ  ြား၏  က့်နရ က့်မှု 

ြရံနှိိုင့်ပါ ည့်" န င ့် " ခမန့်မ နှိိုင့်င ံအနပေါ် ြ မ တ့်န   တ ြားဆြီားပှိတ့်ဆှိို  မှုမ  ြားက ဤကိုမပဏ ီအနပေါ် 

 က့်နရ က့်မှု ရ ှိနှိိုင့်ပါ ည့်" ဟို နြါင့်ြားစဉတပ့်ထ ြားန   ဆံိုြားရှု ံြားနှိိုင့်နခြရ ှိ ည ့် အြ က့်မ  ြားကှိို 

 ကည ့်ပါ။ 

 

အသဖခအသ ရှငိ်ုးလငိ်ုးခ က ်

 

မှိမှိတှိို  လိုပ့်ငန့်ြား နရရ ည့်တည့်တံ ြှိိုင့်ပမွဲမှုအနပေါ် အထက့်ပါ အန က င့်ြားအြ က့်မ  ြားန င ့် ကမဘ  စီြားပွ ြားနရြား 

က ဆင့်ြားမှု၏  က့်နရ က့်မှု နလ   နည့်ြားနစရန့် နရတှိိုအနနခဖင ့် ကိုန့်က စရှိတ့်နြျွတ နရြားအစီအစဉ 

တစ့်ရပ့်ြ မ တ့်ထ ြားပပီြား အ ံိုြား န့်နဆ င့်မှုစရှိတ့်မ  ြား န င ့် လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်မှုစရှိတ့် အနည့်ြားဆံိုြားခဖင ့် 

ထှိနရ က့်န  အခမင ့်ဆံိုြားလိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွက့်မှုရရ ှိနရြားအတကွ့်  နဆ င့်ရွက့်ထ ြားပါ ည့်။ 

ထှိို  ခပင့် နခမခပင့်လိုပ့်ငန့်ြားြငွ့်လည့်ပတ့်မှုအတကွ့် မရ ှိမခဖစ့်လှိိုအပ့်န    န့်ထမ့်ြားမ  ြားကှိို  ထ ြားရ ှိပပီြား 

အခြ ြား န့်ထမ့်ြားမ  ြားကှိို ခဖစ့်နှိိုင့် မျှ နနအှိမ့်မ အလိုပ့်လိုပ့် ည ့်အစီအစဉခဖင ့် ထ ြားရ ှိ လှိို 

လစ ဖွွဲျံ့စည့်ြားပံို ယ ယနီလျှ  ြ ထ ြားန  န က င ့် လိုပ့်ငန့်ြားစို၏ လိုပ့်ြလစ ကိုန့်က စရှိတ့်ကှိိုလည့်ြား 

နလျှ  ြ ထ ြားနှိိုင့်ပါ ည့်။ 
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ြရီြား  ွြားလိုပ့်ငန့်ြားနယ့်ပယ့် ည့် ထှိြှိိုက့်နှိိုင့်နခြအခမင့် ဆံိုြား ကဏ္ဍမ  ြားအနက့်မ  တစ့်ရပ့်ခဖစ့် ည့်ကှိို 

မှိမှိတှိို  ဘိုတ့်အဖွွဲျံ့ န  င ့် စီမံြန့်  ြွွဲနရြားအဖွွဲျံ့ က န ြားလည့်ထ ြားပါ ည့်၊။  ှိို  ရ တငွ့် က ကယွ့်နဆြားမ  ြား 

ခဖန့်  ခဖ ြားလ နှိိုင့်မှု၊ အစှိိုြားရ၏ ြရီြား  ွြားလ မှုဆှိိုင့်ရ ကန့်   တ့်ြ က့်မ  ြားနခဖနလျှ  နပြားမှု န င ့် 

ခမန့်မ နှိိုင့်င၏ံ အနခြအနနမ  ြား မ က န ြားမီက ခဖစ့်နပေါ်နခပ င့်ြားလွဲြွဲ မှုတငွ့် တှိိုြားတက့်နက င့်ြားမွန့် ည ့် 

အနခြအနနနရ က့်ရ ှိလ ပါက ြရီြား  ွြားလိုပ့်ငန့်ြားနယ့်ပယ့် ည့် လ င့်လ င့်ခမန့်ခမန့် ခပန့်လည့်န လန့်ထူ 

လ မည့်ဟို မှိမှိတှိို  အြှိိုင့်အမ  ယံို ကည့်ထ ြားပါ ည့်။ 

 

၂။ လကရှ် လ ြ်င ်ိုးလညြ်တသ်ဆောငရ် ကမ်ှု အသဖခအသ  

 

ဤနန က့်ဆက့်တွွဲအစီရင့်ြစံ   ထိုတ့်ခပန့် ည ့်နန  အထှိ မှိမှိတှိို   လိုပ့်ငန့်ြားအနခြအနနမ   

နအ က့်ပါအတှိိုင့်ြားခဖစ့် ည့်။ 

 

Amata Resort & Spa (ငပလကီမ့်ြားနခြ) လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွက့်လ က့်ရ ှိပါ ည့်  

Amata Garden Resort (အင့်ြားနလြားကန့်) ယ ယပီှိတ့်ထ ြားန  ့်လည့်ြား ၂၀၂၁ ြိုန စ့် ဇွန့်လ 

 န့်ြားက င့်တငွ့် အမ  ြားခပည့် အူတကွ့် အြန့်ြား ၆၀ 

ြန့်   ဖွင ့်လ စ့်ရန့်ရည့်ရွယ့်ထ ြားပါ ည့်  

Amata Garden Resort (ပိုဂံ) ယ ယပီှိတ့်ထ ြားန  ့်လည့်ြား ၂၀၂၁ ြိုန စ့် 

စက့်တင့်ဘ လ န့်ြားက င့်တငွ့် အမ  ြားခပည့်  ူ

အတကွ့် ဖွင ့်လ စ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ထ ြားပါ ည့်  

My Bagan Residence  လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွက့်လ က့်ရ ှိပါ ည့်  

My Hpa-an Residence လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်နဆ င့်ရွက့်လ က့်ရ ှိပါ ည့်  

Oriental Ballooning Service ယ ယပီှိတ့်ထ ြားန  ့်လည့်ြား ၂၀၂၁ ြိုန စ့် 

စက့်တင့်ဘ လ  န့်ြားက င့်တငွ့် အမ  ြားခပည့်  ူ

အတကွ့် ဖွင ့်လ စ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ထ ြားပါ ည့်  

 

ခမန့်မ နှိိုင့်ငတံငွ့် COVID ကန့်   တ့်ြ က့်မ  ြား တခဖည့်ြားခဖည့်ြား နခဖနလျှ  နပြားလ  ည့်န င ့်အမျှ လ မည ့် 

ြရီြား  ွြားရ  အီ ြားအနက င့်ြားဆံိုြားအြ ှိန့်တငွ့် ခပည့်တငွ့်ြားြရီြား  ွြားအနရအတကွ့် တှိိုြားပ ွြားလ မည့်ဟို 

နမျှ ့်လင ့်ထ ြားပပီြား တည့်ြားြှိို နူည့်ြားပါြား ည့် က လကှိို နထမှိ က့်   နစမည့်ဟို 

နမျှ ့်လင ့်ထ ြားပါ ည့်။ 
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၃။ အ ောဂတအ်တ က ်ကက ြိုတငဖ်ြငဆ်ငထ်ောိုးရှ  မှုမ ောိုး 

Covid-19 ကပ့်နရ ဂါ၏  က့်နရ က့်မှုမ  ြား ည့် မှိမှိတှိို  လိုပ့်ငန့်ြားအန ဂတ့်နရ ျံ့ဆက့် နဆ င့် 

ရွက့်မှုမ  ြား အနပေါ် မနရရ မှုမ  ြား ဖန့်တြီားနနဆွဲခဖစ့် ည့်။  ှိို  န  ့်လည့်ြား လိုပ့်ငန့်ြားစိုအနနခဖင ့် 

ကပ့်နရ ဂါ နခပ င့်ြားလွဲခဖစ့်နပေါ်လ  ည ့် အနခြအနနကှိို ဆက့်လက့်နစ င ့် ကည ့်  ွြားမည့် ခဖစ့်ပပီြား၊ 

ကိုန့်က စရှိတ့်နြျွတ နရြား အစီအမံမ  ြား ြ မ တ့်ခြင့်ြား၊ မခဖစ့်မနန လှိိုအပ့်ခြင့်ြားမရ ှိ ည ့် 

လိုပ့်ငန့်ြားလည့်ပတ့်မှု န င ့် မတည့်ရင့်ြားန ြီားနင ွ  ံိုြားစွွဲမှုမ  ြား နရွှျံ့ဆှိိုင့်ြားခြင့်ြား အပါအ င့်၊ လိုပ့်ငန့်ြားစိုအနပေါ် 

ထှိြှိိုက့် က့်နရ က့်မှုအနည့်ြားဆံိုြားခဖစ့်နစနရြား  င ့်နလ  ့် ည့်  တန့်ခပန့်အစီအမံမ  ြား ကကှိ တင့်စီမ၊ံ 

ကှိိုက့်ည ှိ တံို  ခပန့် နဆ င့်ရွက့်  ွြားမည့်ခဖစ့်ပါ ည့်။ မ က န ြားမီက က ကယွ့်နဆြားမ  ြားခဖန  ့်ခဖ ြားမှုန င ့် 

က န့်ြားမ နရြားန င ့်အ ြားကစ ြား န့်ကကြီားဌ နက ြရီြား  ွြားလ မှု ကန  ့် တ့်ြ က့်မ  ြားနခဖနလျှ  နပြားခြင့်ြား 

တှိို  န က င့်  လ မည့် ြရီြား  ွြားရ  အီစ တငွ့် မှိမှိတှိို  ဟှိိုတယ့်အ ြားလံိုြား ခပန့်လည့်ဖွင ့်လ စ့်ပပီြား 

အခပည ့်အ လည့်ပတ့်နှိိုင့်ရန့် နမျှ ့်လင ့်ထ ြားပါ ည့်။ 

 

နန က့်ဆံိုြားတင့် ငွ့်ြား ည ့်နန  ရက့်ကတည့်ြားကစ၍  ှိန ြားလည့်ထ ြားမှုအရဆှိိုလျှင့် COVID-19 

ကပ့်နရ ဂါန က င ့်  မက မ က န ြားမီက ခမန့်မ နှိိုင့်င၏ံအနခြအနနမ  ြား အနခပ င့်ြားအလွဲ 

ခဖစ့်နပေါ်မှုတှိို  န က င့်  ခမန့်မ  ြရီြား  ွြားလိုပ့်ငန့်ြား၏ အလ ြားအလ အနပေါ် ဆှိိုြားဆှိိုြားရွ ြားရွ ြား 

 က့်နရ က့်မှုရ ှိြွဲ ပါ ည့်။  ှိို  ခဖစ့်ရ  ယင့်ြားဆှိိုြားက ှိ ြား က့်နရ က့်မှု ည့် မှိမှိတှိို  လိုပ့်ငန့်ြားအနပေါ် 

  မက ြရီြား  ွြားလိုပ့်ငန့်ြားနယ့်ပယ့်တစ့်ြိုလံိုြားအနပေါ် လ မည ့် လအနည့်ြားငယ့်အထှိ ဆက့်လက့် 

 က့်နရ က့် နနမည့်ဟို ယဆူရပါ ည့်။ ရလဒ့်အခဖစ့် ဧည ့် ည့်တှိို  ၏ နရွြားြ ယ့်မှုန င ့် 

နစ ြားကကွ့်မ  လည့်ြား နခပ င့်ြားလွဲ  ွြားမည့်ဟို နမျှ ့်လင ့်ရ ည့်ခဖစ့်ရ ၊ မ န့်ကန့် ည့် နစ ြားကကွ့် 

အစှိတ့်အပှိိုင့်ြားအနပေါ် ပစ့်မ တ့်ထ ြားခြင့်ြားအ ြားခဖင ့်  အနခပ င့်ြားအလွဲန င ့် လှိိုက့်နလ  ညနီထစွွ  

နဆ င့်ရွက့်နှိိုင့်နရြားအတကွ့် ကိုမပဏအီနနခဖင ့် လှိိုအပ့် ည့်  အစအီမံမ  ြား လည့်ြားြ မ တ့် 

အနက င့်အထည့်နဖ ့်ထ ြားပပီြားခဖစ့်ပါ ည့်။ 

ဒါရှိိုက့်တ ဘိုတ့်အဖွွဲျံ့ ကှိိုယ့်စ ြား 

 

ဦ င့်ြားနအ င့် 

ဥကက ဋ္ဌ 
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1. Update regarding COVID-19 and recent changes in Myanmar’s circumstances

COVID-19 

The outbreak in late 2019 of a novel strain of coronavirus (i.e. COVID-19) has since spread 

globally and triggered a global downturn and global economic contraction, causing 

disruptions in demand and supply chains. On 30 January 2020, the World Health 

Organisation declared the COVID-19 outbreak a public health emergency of international 

concern, and later on 11 March 2020, declared the COVID-19 outbreak a pandemic.  

While many countries have rolled out vaccination for the general population, the COVID-

19 pandemic is still ongoing and the actual extent of the pandemic and its impact on the 

domestic, regional and global economy remain uncertain. The COVID-19 pandemic could 

result in protracted volatility in international markets and/or result in a global recession as 

a consequence of disruptions to travel and retail segments, tourism and manufacturing 

supply chains, imposition of quarantines and prolonged closures of workplaces. 

Governments around the world introduced measures designed to slow the spread of the 

virus, including strict border control and travel restrictions and ordering residents to stay at 

home with a limited range of exceptions. Governments have also deployed differing 

degrees of restrictions from time to time, depending on the infection cases within the 

countries and/or cities. 

Against this backdrop of the global situation due to COVID-19, the Myanmar authorities 

have put in place restrictions on traffic, movement and operation of business in general. In 

this regard, our Group has had to comply with such restrictions and our Business was also 

similarly affected. Please see risk factor titled “If the Covid-19 pandemic and the global 

economic downturn continues or worsens, our revenues and profitability could decline 

further” in the Disclosure Document for further information.  

Recent changes in Myanmar’s circumstances 

Please see risk factor titled “We may be affected by political, security, economic and social 

situations in Myanmar” and “We may be affected by sanctions imposed on Myanmar” in the 

Disclosure Document for further information. 

Update 

To minimise the impact of the abovementioned and global economic downturn on the 

sustainability of our Business, we have in the short term adopted a cost savings plan in 

which utilities costs and operations costs are kept at a minimum for optimum operational 

efficiency. Further, only essential staff are retained for on-site operations and other staff 

have adopted a work-from-home arrangement where possible, on a temporary reduced 

salary structure, thereby reducing the Group’s salary costs. 

Our Board and management understands that the tourism industry is one of the most 

vulnerable sectors but we firmly believe that the industry will swiftly recover with the rollout 

of vaccines, relaxation of travel measures by the government and the improvement in the 

recent changes in Myanmar’s circumstances. 
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2. Current operational status

As of the date of this Supplementary Document, the status of our Business is as follows: 

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) Operational 

Amata Garden Resort (Inle lake) Temporality closed but 60 rooms is 

intended to be open to the public around 

June 2021 

Amata garden Resort (Bagan) Temporarily closed but is intended to be 

open to the public around September 

2021 

My Bagan Residence Operational 

My Hpa-an Residence Operational 

Oriental Ballooning Service Temporarily closed but is intended to be 

open to the public around September 

2021 

Given the gradual relaxation in COVID restrictions in Myanmar, we anticipate that there will 

be increased local domestic travellers in the upcoming peak season which will help to 

alleviate the periods of low occupancy. 

3. Preparations for the future

The effects of the Covid-19 pandemic still pose uncertainties to our Business going forward. 

Nevertheless, the Group shall continue to monitor the evolving situation of the pandemic 

and adjust and react proactively with appropriate countermeasures to minimise the impact 

on the Group, including cost management measures and the deferment of non-essential 

operating and capital expenditures. With the recent rollout of vaccines and the relaxation 

of travel measures by the Ministry of Health and Sports, we expect all our hotels to be 

reopened and fully operational by the beginning of the upcoming season. 

The outlook of Myanmar’s tourism industry has been severely impacted by the COVID-19 

pandemic as well as the recent changes in Myanmar’s circumstances since the Latest 

Practicable Date, and it is expected that such adverse impact on our Business and the 

industry as a whole will continue for the next few months. Consumer preference and 

markets are expected to change as a result, and the Company has taken necessary 

measures to adapt the changes accordingly such as by targeting the right market 

segments. 

On Behalf of the Board of Directors, 

U Win Aung 

Chairman 


