
 

   

သ တင််း ထတု် ပြနခ်ျ က်                                                                                                                       
 
 
 

COVID – 19 ဒတုယိ လိှိုင််းက ပြန်ြ ာ့စ ်းြ  ်းရ ်းကို ပြင််းထနသ်ညာ့် သက်ရ  က်ြှို  ိခ ာ့သည ်-  အစ  င်ခံစ   

  

 န ်က ုန ်၊ ဒ ဇ င်ဘ   ၁၆ ၊ ၂၀ ၂၀  -  မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးသည် COVID-19 ကြ္ ာ့ကပ်ရ  ဂါရ က င်ာ့ ထိခိိုက်ြှုကိို ဆက်လက် င်ဆိိုင်ရန ပပ ီး 

ယခင်နှစ်က စ ီးပ  ီးရ ီးတိိုီးတက်နှုန်ီး ၆.၈   ခိိုင်နှုန်ီး ှိခ ာ့  ြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ၁.၇   ခိိုင်နှုန်ီးသိိုို့ 
ကျဆင်ီးသ  ီးြည်ဟိုခန်ို့ြှန်ီးသည်။ ကြ္ ာ့ကပ်ရ  ဂါနှင်ာ့ ယင်ီးကိိုထိန်ီးချျုပ် န် လိုပ်ရဆ င် သည်ာ့ ကန်ို့သတ်ချက်ြျ ီးရ က င်ာ့ 

စ ီးသှံိုီးြှုနှင်ာ့  ငီ်းနှ ီးမြျုပ်နှှံြှုြျ ီးကိို ထိခိိုက်ရစက  စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီး ရနှှောင်ာ့ရနှီးမခင်ီး၊ လိုပ်သ ီးနှင်ာ့ သ င်ီးကိုန် 

ရထ က်ပှံာ့ြှုမပတ်ရတ က်မခင်ီးတိိုို့ မြစ်ရပေါ်ခ ာ့ရ က င်ီး ယရနို့ထိုတ်မပန်သည်ာ့ ကြ္ ာ့ဘဏ်၏ မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီး ရစ င်ာ့ ကည်ာ့ရလာ့လ မခင်ီး 

အစ  င်ခှံစ တ င် ရြ မ်ပထ ီးသည်။  

 
COVID-19 ၏ အကျျိုီးဆက်အရနမြင်ာ့ ဆင်ီး  န ြ်ီးပါီးြှုနှုန်ီးသည် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ၂၂.၄   ခိိုင်နှုန်ီး ှိခ ာ့  ြှ ၂၀၂၀-၂၁ ခိုနှစ်တ င် 

၂၇   ခိိုင်နှုန်ီးအထိ တိိုီးမြင်ာ့လ နိိုင်ပပ ီး ြူလအရမခအရနသိိုို့  မပန်လည်ရ  က် ှိနိိုင်ြည်ာ့ အရစ ဆှံိုီး က လကိို ၂၀၂၁-၂၂ ဘဏ္ဍ နှစ်ဟို 

ခန်ို့ြှန်ီးသည်။ ရ  ဂါကူီးစက်ြှု ပထြလိှုင်ီးတ င် ြျ ီးစ  ရသ  ဆင်ီး  သည်ာ့ အိြ်ရထ င်စိုြျ ီးသည် ထိခိိုက်ြှုသက်သ ရစ န်အလိိုို့ငှ  

ရနို့စဥ်စ ီးသှံိုီးသည်ာ့ အစ ီးအစ ပြ ဏကိို ရလ  ာ့ချမခင်ီး အပါအဝင် အနတ  ယ်ြျ ီး၍ ယ ယ သှံိုီးနည်ီးလြ်ီးြျ ီးကိို အသှံိုီးမပျုက မြစ်သလိို 

ရမြ ှင်ီး ရ က င်ီး ရတ ွေ့ သည်။  သဂိုတ်လရနှှောင်ီးပိိုင်ီး ရ  ဂါကူီးစက်ြှု ဒိုတိယလိှုင်ီး ြမြစ်ပ  ီးခင်ကပင ် အိြ်ရထ င်စိုြျ ီးစ  သည် 

ရချီးယူထ ီးသည်ာ့ ရ က ီးပြ ြျ ီး မပန်ဆပ် န် အခက်အခ ရတ ွေ့ရန သည်။ ဒိုတိယလိှုင်ီးတ င် ရ  ဂါကူီးစက်ြှုကိို ထိန်ီးချျုပ် န် 
ကန်ို့သတ်ချက်ြျ ီး ဆက်လက်ချြှတ် လိုပ်ရဆ င်ရန သည်ာ့အတ က် အိြ်ရထ င်စိုြျ ီးစ   ဆင်ီး  ြ  ရတသည်ာ့ အရမခအရနသိိုို့ 

ရ  က် ှိရစခ ာ့သည်။  

 

ရ  ဂါကူီးစက်ြှု ဒိုတိယလိှုင်ီးမြစ်ပ  ီးစဥ် အသ  ီးအလ ကန်ို့သတ်သည်ာ့ တ ီးမြစ်ချက်ြျ ီးရ က င်ာ့ စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီးကိို 

ပထြလိှုင်ီးထက် ပိိုြိိုထိခိိုက်ရစသည်။  န်ကိုန်၌ စစ်တြီ်းရက က်ယခူ ာ့သည်ာ့ စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီး၏ ထက်ဝက်ခန်ို့က 
ရအ က်တိိုဘ လတ င် လိုပ်ငန်ီးြျ ီး  ပ်နှောီးခ ာ့ ရ က င်ီး နှင်ာ့ ရမြဆိိုသူြျ ီး၏ ၃၅   ခိိုင်နှုန်ီးက လ ြည်ာ့ သှံိုီးလအတ င်ီး လိုပ်ငန်ီးြျ ီး 

မပန်လည်ြ င်ာ့လှစ်နိိုင်ဦီးြည် ြဟိုတ်ရ က င်ီး စိိုီး ိြ်ပူပန် ကသည်ကိို ရတ ွေ့ သည်။ အချျိုွေ့ရသ  လိုပ်ငန်ီးြျ ီးသည် အ လက်ထရ  နစ် 

ကိုန်သ ယြ်ှုမြင်ာ့ အသ  ီးအလ  ကန်ို့သတ်ချက်ြျ ီးကိို ရကျ ်လ  ီးနိိုင်ခ ာ့ ကရသ ်လည်ီး ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန်ီးနှင်ာ့ ဝန်ရဆ င်ြှုကဏ္ဍအရပေါ် 

ထိခိိုက်ြှုြှ  အမပင်ီးထန်ဆှံိုီးမြစ်သည်။  

 
ကပ်ရ  ဂါရ က င်ာ့ ထိခိိုက်ြှု ဆက်လက်မြစ်ပ  ီးရနသည်ာ့အတ က် စ ီးပ  ီးရ ီးတိိုီးတက်ြှုအ ီး ၂၀၂၀ - ၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ၂ 

  ခိိုင်နှုန်ီးတ င်ဆက်ထိန်ီးထ ီးနိိုင်ြည်ဟို ခန်ို့ြှန်ီးသည်။ မပည်တ င်ီးကူီးစက်ြှုြျ ီး ရနှီးရက ီးလ ပပ ီး အသ  ီးအလ ကန်ို့သတ်ြှုြျ ီး 

ရမြရလျ ာ့လ ပါက ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ြတ်လြှစတင်၍ စ ီးပ  ီးရ ီး တမြည်ီးမြည်ီးမပန်လည် နှောလန်ထူလ နိိုင် ပါလိြ်ာ့ြည်။  အစိိုီး  

 ငီ်းနှ ီးမြျုပ်နှှံြှုြျ ီး ၊ ကိုန်ထိုတလ်ိုပ်ရ ီးကဏ္ဍ မပန်လည်သက်ဝင်လ ြှု နှင်ာ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်ီးပည  အသှံိုီးမပျု၍ ကိုန်ထိုတစ် ြ်ီးအ ီး 

တိိုီးမြင်ာ့လ ြှုတိိုို့ရ က င်ာ့ က လလတ်တ င် တိိုီးတက်ြှု အရမခအရန ရက င်ီးြ န်လ ြည် ဟို ရြ  ်ြှန်ီးပပ ီး ပျြ်ီးြ အ ီးမြင်ာ့ တိိုီးတက်ြှုနှုန်ီး 
၇   ခိိုင်နှုန်ီးအထိမပန်လည်ရခါင်ီးရထ င်လ ြည်ဟို ခန်ို့ြှန်ီးသည်။  

 

သိိုို့ရသ ် မပည်တ င်ီးနှင်ာ့ နိိုင်ငှံတက တ င် ကပ်ရ  ဂါကူီးစက်မပန်ို့ပ  ီးြှု အရမခအရနြှ  ရသချ ရ   ြှု ြ ှိရသ ရ က င်ာ့ ထိခိိုက်နိိုင်ရမခ 

အနတ  ယ် မြင်ာ့ြ ီးရနဆ မြစ်သည်။ က က ယရ်ဆီး သိိုို့ြဟိုတ် ကိုသရဆီး ကျယ်ကျယ်မပန်ို့မပန်ို့ မြန်ို့မြ ီးနိိုင်မခင်ီး ြ ှိရသီးရသ ရ က င်ာ့ 

ကပ်ရ  ဂါ ကူီးစက်ြှုလိှုင်ီးသစ်ြျ ီး မြစ်ရပေါ်လ ပါက ပိိုြိိုတင်ီးကျပ်ရသ  ကန်ို့သတ်ထိန်ီးချျုပ်ြှုြျ ီး က လ က  ှည် 
လိုပ်ရဆ င် ြ ယ် ှိသမြင်ာ့ လိုပ်ငန်ီးြျ ီးရနှှောင်ာ့ရနှီးမခင်ီး ၊ အလိုပ်အကိိုင်တိိုီးပ  ီးြှုကိို အဟန်ို့အတ ီးမြစ်ရစမခင်ီး နှင်ာ့  စိုရဆ င်ီးြှုအမပင် 

ပည ရ ီး ၊ ကျန်ီးြ ရ ီး ဝန်ရဆ င်ြှုြျ ီး လက်လှြ်ီးြ နိိုင်ရ ီးတိိုို့ကိို အတ ီးအဆ ီးမြစ်ရစနိိုင်သည်။  

 



က ြ္ ာ့ဘဏ်၏ ပြန ်ြ ၊ က ရ ြ္ ဒ ်း ယ ်းန  င်ာ့ လ အုိ ပြည ် သ ူ့ ဒ ြိုက  က ်တစ ် သြမ တန ိုင် ငံရ တ ် ဆို င်   ဌ ရန က ိုယ်စ  ်းလ ယ်   

ြ   ယြ်   ြန ်က “မြန်ြ နိိုင်ငှံအရနန ို့ စ ီးပ  ီးရ ီးကိို အရထ က်အကူမပျုြိိုို့ န ို့ ဆင်ီး  ြ  ရတြှု မြင်ာ့တက်လ မခင်ီးကိို ရလ  ာ့ချြိိုို့ COVID-
19 အ ီးတှံိုမပန်ြှုဆိိုင်   စ ြှံချက်ရတ ကိို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အရက င်အထည် ရြ ်သင်ာ့တယ။် က လတိိုြှ  အစိိုီး က ဗိိုင်ီး ပ်စ် 
ကူီးစက်မပန်ို့ပ  ီးြှုကိို ရလ  ာ့ချရ ီး၊ ဆင်ီး  သူြျ ီး နှင်ာ့ အ ီးနည်ီးတ ာ့ အိုပ်စိုြျ ီး သက်သ ရချ င်ချရိစရ ီး နှင်ာ့ အစ ီးအစ  လှံိုရလ က်စ   
  ှိရစရ ီး၊ စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးရဆ င်တ ြျ ီးကိို ပှံာ့ပိိုီးြှုရပီးနိိုင်ရ ီးတိိုို့ကိို အရလီးထ ီး လိုပ်ရဆ င်သင်ာ့ပါတယ်။ ရ  ှည်ြှ  
မပည်သူူ့အရမခခှံအရဆ က်အအှံိုြျ ီး နှင်ာ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်ီးပည ြျ ီးြှ   ငီ်းနှ ီးမြျုပ်နှှံမခင်ီးမြင်ာ့ မပည်တ င်ီးဝယ်လိိုအ ီးနှင်ာ့ 
အလိုပ်အကိိုင်ြျ ီးတိိုီးပ  ီး လ ရစနိိုင်သလိို စ ီးပ  ီးရ ီး ကိုန်ထိုတ်လိုပ်အ ီးကိိုလည်ီး တိိုီးမြြှင်ာ့ရစနိိုင်ပါတယ် “ ဟိုရမပ  က ီးခ ာ့သည်။  
 

မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီး ရစ ငာ့် ကညာ့်ရလာ့လ ြှုအစ  င်ခှံစ ကိို  မြန်ြ နိိုင်ငှံတ င်ီး စ ီးပ  ီးရ ီး ြ ှံွေ့ပြိျုီးတိိုီးတက်ြှုြျ ီး၊ စ ီးပ  ီးရ ီး အလ ီးအလ ြျ ီး 

နှငာ့် ဦီးစ ီးရပီး ြူဝါဒြျ ီး ကိိုရစ ငာ့် ကညာ့်ရလာ့လ  သှံိုီးသပ်၍ တစ်နှစ်လ င် နှစ်ကကိြ် ထိုတ်မပန်ပါသည်။ ဤအစ  င်ခှံစ သည် 

မြန်ြ နိိုင်ငှံရတ ် အစိိုီး ထှံြှ   ှိရသ  သတင်ီးအချက်အလက်ြျ ီး နှငာ့် ကြ္ ာ့ဘဏ်၏ ပှံိုြှန် စ ီးပ  ီးရ ီး ရစ ငာ့် ကညာ့်ရလာ့လ ြှုနှငာ့် ြူဝါဒ 

ရဆ ီးရန ီးစက ီးဝိိုင်ီးြျ ီးြှ စိုရဆ င်ီး  ှိရသ  ထပ်ရဆ င်ီးသတင်ီးအချက်အလက်ြျ ီး အရပေါ်အရမခခှံထ ီးမခငီ်းမြစ်ပါသည်။ 
  

ဆက်သ ယ ်န် -  
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