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တ ားမြစ်ချက်၊: စက်တင်ဘ လ ၂၉ ရက်၊ ကက သပတတားတ ေ့ 2AM UTC/GMT ြတှိိုငခ
် င် ပိုနပ
ှိ ်ထတ
ို ်မခင်ား၊
ထိုတ်လွှင ေ့် (သှိ)ို ေ့ လွှပ
ွှဲ ှိမခင်
ို ေ့ ား ြမပြုရပါ။ )
(စက်တင်ဘ လ ၂၉ ရက်၊ 10 AM စကက ပူ၊ စက်တင်ဘ လ ၂၈ ရက်တ ၊ ေ့ 10PM ဝါရင်တ မ် ြှိြု ြို့။)

သတင််းထုတ်ပြန်ချက်
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ကပ်ရ ောဂါသည် အရ ှေ့အော ပစိဖိတရ
် ေသတွင််း တိိုင််းပပည်မ ော်း၏ စ်းပွော်းရ ်းအရပေါ်
သက်ရ ောက်မှုသို်းမ ိ ်းက ရ ောက်ရစသည်
အခ ိ ှေ့နင
ိို ်ငမ ော်းတွင် စ်းပွော်းရ ်းလိုပ်ငန််းမ ော်း ပပန်လည်ထရ
ူ ထောင်လောရသော်လည််း စ်းပွော်းရ ်းဖွှေ့ဖဖိ ်းမှုနင်
ဆင််း ဲမှုရလ ောခ ပခင််းအရပေါ် ရ ည်ဖခိမ််းရပခောက်မှုမ ော်း ရ
ိ နရသ်းသည်။
ဝါရှင်တန်၊ ၂၀၂၀ ပြညန
် ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈။ ကိဗ
ို စ်-၁၉ က ဖွှေ့ဖဖိ ်းဆဲ အရ ှေ့အော
တိိုင််းပပည်မ ော်းအော်း
သက်ရ ောက်မှုနင်

ပစိဖတ
ိ ရ
် ေသ ိ

ကပ်ရ ောဂါ သက်ရ ောက်မှု၊ ကန်သတ်တော်းဆ်းမှုမ ော်းရ ကောင် တိင
ို ််းပပည် စ်းပွော်းရ ်း အရပေါ်
ကမဘောလ်းို ဆိိုင် ော

စ်းပွော်းရ ်းရနှောင်ရန်းမှု၏

သက်ရ ောက်မတ
ှု ိို

ဟူသည်

သက်ရ ောက်မှု
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သို်းမ ိ ်းက ရ ောက်ရစသည်။ “ရအောက်တဘ
ိို ောလ၊ ၂၀၂၀ တွင် ထိုတရ
် ေခဲရသော ကမဘောဘဏ်၏

အရ ှေ့အော

ပစိဖိတ်ရေသ စ်းပွော်းရ ်းသို်းသပ်ခ က်၊ ကန်သတ်ထိန််းခ ပ်မှုမ ပပန်လည်ထူရထောင်ရ ်းသိို ... အစ င်ခစော” တွင်
ကပ်ရ ောဂါရ ကောင် လောမညန
် စ်မ ော်းတွင် ဆင််း ဲနွမ််းပါ်းမှု ပိို၍ဆိို်းလောပခင််း၊ တိို်းလောပခင််းကိို ဟနတ
် ော်းနိိုငရ
် ်း
ရသခ ောရစ န် အရ ်းတကက်းရဆောင် ွက် န် လိအ
ို ပ်ရ ကောင််း ရထောက်ပပထော်းသည်။
ဗိိုင််း ပ်(စ်)

ပ ှေ့နမှုကိို

ထိန််းခ ပ်ထော်းနိိုငရ
် သော

အခ ိ ှေ့နိိုင်ငမ ော်း၏

ပပည်တင
ွ ််းစ်းပွော်းရ ်းမော

ပပန်လည်

ထူရထောင်လောနိိုင်သည်။ သိရသော်
ို
ရေသတစ်ခို၏ စ်းပွော်းရ ်းသည် အပခော်းက န် ိရသော ကမဘောနိင
ို င
် မ ော်းရပေါ်တွင် မ ော်းစွော
မခိို ရန ဖပ်း ကမဘောေယ်လအ
ိို ော်းမောလည််း ဖငိမ်သက်လ က် သ
ိ ည်။ ရေသတစ်ခိုလို်းအရနပဖင် ၂၀၂၀ ပပညန
် စ်တွင်
၁၉၆၇

ခိုနစ်ကတည််းက

အနိမ်ဆို်းနှုန််းပဖစ်ရသော

၀.၉

ောခိိုင်နှုန််း

တိို်းပမင်လောမည်ဟို

ခန်မန််းထော်းသည်။
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တရိုတ်နင
ိို ်ငတွင် အမ ော်းပပည်သူဆိိုင် ောကဏ္ဍတွင် င််းန်းပမ ပ်နပခင််း၊ ပပည်ပပိကို
ို နတ
် င်ပမှု
ိို အော်းရကောင််းလောပခင််းနင်
မတ်လမစ၍

ရ ောဂါကူ်းစက်မှုအသစ်မ ော်းကိို ကူ်းစက်မှုနှုန်း် အနိမ်ဆို်းပဖင် ထိန််းခ ပ်နင
ိို ်ပခင််းရ ကောင်

ပပညန
် စ်တွင်

၂.၀

ောခိင
ို ်နှုန််း

ရန်းရကွ်းလောနိိုင်သည်ဟို

တိို်းတက်လောမည်ဟို

ခန်မန််းထော်းဖပ်း

အပခော်း

ခန်မန််းထော်းရသော်လည််း

ပပည်တင
ွ ််း

အရ ှေ့အော ပစိဖတ
ိ ရ
် ေသမ ော်းတွင်

၃.၅

၂၀၂၀
စော်းသို်းမှု
ောခိင
ို ်နှုန််း

တိို်းတက်လောမည် ဟိုခန်မန််းထော်းသည်။
ရေသအတွက် ရမ ော်မန််းခ က်မ ော်းမော ၂၀၂၁ ခိုနစ်တင
ွ ်

ပပန်လည်ထူရထောင်ရ ်း ပိုမန်ဆက်လက် ိရနပခင််း၊ ပင်မ

စ်းပွော်းရ ်း လိုပ်ငန််းမ ော်း ပိုမန်ပပန်လည်ပတ်လောပခင််းနင် ကောကွယ်ရဆ်း ထွကရ
် ပေါ်လောနိင
ို ်မှုအရပခအရနတိို အရပေါ်
တွက်ဆ၍ တရိုတန
် ိိုငင
် တွင် ၇.၉ ောခိိုင်နှုန််းနင် အပခော်းရေသမ ော်းတွင် ၅.၁ ောခိိုင်နန
ှု ််း တိို်းတက်လောမည်ဟို ခန်မန််း
ထော်းသည်။ သိို ောတွင် ရနှောင် (၂) နစ်အတွက်
ရအောက်တွင်သော
ကျွန််းနိိုင်ငမ ော်း၏

ဆက်လက် ိမည်ရနဟို
အလော်းအလောမော

၂၀၂၁

လေ်မ ော်းသည် ကပ်ရ ောဂါ မတိိုငခ
် င်ကောလခန်မန််းခ က်မ ော်း

ခန်မန််းထော်းပါသည်။
ခိုနစ်အထိ

ရအောက်သော ရ
ိ နသည် အရ ်းကက်း အရပခအရနတွင် ိရနသည်။

ရ ောဂါ

ထိရတွှေ့မှု

ကပ်ရ ောဂါမတိင
ို ်ခင်အဆင်၏

ပမငရ
် သော

ပစိဖိတ်

၁၀

ောခိိုငန
် ှုန််း

တ ားမြစ်ချက်၊: စက်တင်ဘ လ ၂၉ ရက်၊ ကက သပတတားတ ေ့ 2AM UTC/GMT ြတှိိုငခ
် င် ပိုနပ
ှိ ်ထတ
ို ်မခင်ား၊
ထိုတ်လွှင ေ့် (သှိ)ို ေ့ လွှပ
ွှဲ ှိမခင်
ို ေ့ ား ြမပြုရပါ။ )
(စက်တင်ဘ လ ၂၉ ရက်၊ 10 AM စကက ပူ၊ စက်တင်ဘ လ ၂၈ ရက်တ ၊ ေ့ 10PM ဝါရင်တ မ် ြှိြု ြို့။)
ရေသတွင််း ဆင််း ဲနွမ််းပါ်းမှုသည် နစ်ရပါင််း ၂၀ အတွင််း ပထမဦ်းဆို်းအကကိမ် ပမငတ
် က်လောမည်ဟို ခန်မန််းထော်းသည်။
လူဦ်းရ

၃၈ သန််းန်းပါ်းခန်သည် ဆက်လက်ဆင််း ဲရနမည် (သိိုမဟိုတ)် ကပ်ရ ောဂါရ ကောင် ပပန်လည် ဆင််း ဲ

သွော်းနိင
ို ်မည်ဟို ခန်မန််းထော်းသည်။ ( ဆင််း ဲမ ဉ််း - တစ် က် အရမ က
ိ န်ရေေါ်လော ၅.၅၀ ိ ေင်ရငွအပမင်အလယ်အလတ်အရပေါ်အရပခခသည်။)
ပမန်မောနိိုငင
် တွင် ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ ောဂါရ ကောင် စ်းပွော်းရ ်းတိို်းတက်မှု ၀.၅ ောခိင
ို ်နန
ှု ််း (ဘဏ္ဍောနစ် ၂၀၁၉/၂၀) ထိ
သိသိ သောသော က ဆင််းခဲသည်။ ယင််းအရပခအရနသည် မ ကောရသ်းခင်က
ရလ ောခ ပခင််း

ဆိိုင် ော

လေ်မ ော်းကိပ
ို ါ

ထိခိုက
ိ ်လောသည်။

ထ
ိ ော်းသည် ဆင််း ဲ နွမ််းပါ်းမှု

လတ်တရလောကောလတွင်

တပဖည််းပဖည််းခ င််း

ပပန်လည်ပတ်လောသည် ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှု လိုပ်ငန််းမ ော်းနင် ၊ လ ပ်စစ်ဓောတ်အော်း၊ စွမ််းအင်နင် ေဂ စ်တယ်လ်
နည််းပညောကဏ္ဍတိတွ
ို င် င်န်းပမ ပ်နမှုအ ိန်ပမင်လောပခင််းရ ကောင် ပပန်လည် တိို်းတက်လောမည်ဟို ရမ ော်မန််း သည်။
ရေသတွင််း ရ ောဂါကူ်းစက်မလ
ှု ိှုင််းအသစ်၊ ကမဘောစ်းပွော်းရ ်းထိခိုက
ိ ်မှု

ကော ည်ပခင််း၊ ပပည်တွင််းဘဏ္ဍရ ်းကဏ္ဍ

မရသခ ောမှု၊ ပဖစ်ပွော်းလ က် တ
ိ ဲ ပဋိပကခမ ော်းနင် ၂၀၂၀ ပပည်နစ်၊ နိိုေင်ဘောလ ရ ်းွ ရကောက်ပွဲအရပခအရနတိရ
ို ကောင်
အနတ ောယ် စိနရ
် ခေါ်မှုမ ော်း ိရနရသ်းမည် ပဖစ်သည်။
ကိိုဗစ်-၁၉ ကောလအလွနတ
် ွင် အရ ှေ့အော ပစိဖတ
ိ ်ရေသ၏ အစိို်း တိိုသည် လူထိုက န််းမောရ ်းစနစ်မ ော်းပမငတ
် င် န်၊
အိမ်ရထောင်စိုမ ော်းကိို ပပိို်း န်နင် ကိုမပဏမ ော်းကိို ရေေါလမခ ရစ န် ည် ယ
ွ ်၍ ရယဘိုယ အော်းပဖင်နင
ိို ်င၏ GDP ၅
ောခိိုင်နှုန််းခနအ
် သို်းပပ န် ကတိပပ လ ောထော်း ကသည်။ သိို ောတွင် နိိုင်ငအမ ော်းသည် ယခင်က GDP ၁

ောခိိုင်နှုန််း

ရအောက်သော အသို်းပပ ရသော အကန်အသတ် ိသည် လူမက
ှု ဏ္ဍကောကွယရ
် ်းအစအစဉ်မ ော်းကိို ပမြှငတ
် င် န် ခက်ခဲဖပ်း
စဉ်ဆက်မပပတ် ပပိို်းရပ်း ပခင််းရ ကောင် အစိို်း မ ော်း၏ ေင်ရငွအရပခခမ ော်းအရပေါ် ဖိအော်းရပ်းခလော သည်။
“ကိိုဗစ်-၁၉ က ဆင််း ဲသူရတွကိို အထိခိုက
ိ ်ဆို်းပဖစ်ရိုသောမက ရနှောက်ထပ်ဆင််း ဲသမ
ူ ော်းလည််း ရပေါ်ထွက်လော
ရစတယ်။

ရေသရတွက

မရမ ော်မန််းထော်းတဲ

အခက်အခဲမ ိ ်းစိုနဲ

ကက ရတွှေ့ ဖပ်း

အစိို်း မ ော်းက

ခက်ခဲတဲ

ရ ်းွ ခ ယ်မရ
ှု တွကိို ပပ လိုပ်ရန တယ်။ ေါရပမယ်လည််း ေလိို အရပ်းအယူရတွကိို သက်သောရစနိိုင်မယ် လိမမောပါ်းနပ်တဲ
မူေါေ ရ ်းွ ခ ယ်မရ
ှု တွလည််း
စမ််းသပ်မ၊ှု

ိပါတယ်၊ ဥပမော - ဆင််း သ
ဲ ူရတွနဲ တ ော်းမေင်ကဏ္ဍကိို အက ်းေင်ရစဖိအတွ
ို
က်
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