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ို ်၊ ဇေ်ေဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၂ - မြန်ြ စ
၂၀၂၁ခနှစ်တင် ရပေါ်ရပေါက်ခာ့သည်ာ့ အ ဏ သြ်ီးြှုနင
ှ ်ာ့ ကဗစ်ာ့ ီးပ ီးရ ီးနှင်ာ့ မြန်ြ မပည်သူတသည်
ာ့
၁၉ ကူီးစက်ရ

ဂေါ မပန်ပာ့ ီးြှုတရာ့ က င်ာ့ မပင်ီးထန်စ ထခက်ခံစ ီးရန ဆမြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခနှစ် စက်တင်ဘ လအထ ဘဏဏ နှစ်အတင်ီး

စီးပ ီးရ ီးနှုနီး် သည် ၁၈

ခင်နန
ှု ီး် က ံ ျုံ့သ ီးြည်ဟ ခနြ
် ာ့ ှနီး် တက်ခ က်ခာ့ပေါသည်။ ယရနထ
ာ့ တ်မပန်သည်ာ့ ကြ္ ဘ
ာ့ ဏ်၏ မြန်ြ စ
ာ့ ီးပ ီးရ ီး

ရစ င်ာ့ ကည်ရ
ာ့ လာ့လ ြှု အစ င်ခံစ အ
ခင်နန
ှု ီး် သ ာ့

ရ

၂၀၂၂ ခနှစ် စက်တင်ဘ လအထတက်ခ က်ထ ီးသညာ့် ဘဏဏ နှစ်တင် စီးပ ီးရ ီးနှုနီး် သည် ၁

က်ရှလ ြည်ဟ

ခန်ြှာ့ နီး် ထ ီးသည်။

ရပေါ်ရပေါက်လ ရသ ်လည်ီး ကဗစ်-၁၉ ကပ်ရ
စီးပ ီးရ ီးပြ ဏထက်

၃၀

ခင်နန
ှု ီး်

အခ ျုံ့ရသ ကဏ္ဍြ ီး၌

ဂေါနှင်ာ့ ၂၀၂၁ ခနှစ် ရြရြ ်ဝေါ

ပြရသီးငယ်သ ီးနင်သည်ဟ

တည်ငငြ်လ ြည်ာ့

အ ဏ သြ်ီးြှုြ ီးသ

ခနြ
် ာ့ ှနီး် ထ ီးခ က်သည်

အ ပ်လကခဏ ြ ီး

ြရပေါ်ရပေါက်ခာ့လျှင် ရှရနြညာ့်

အလန်အြင်ီး

အ ီးနည်ီးရနသည်ာ့

စီးပ ီးရ ီးအရမခအရနအ ီး ထင်ဟပ် လ က်ရှသည်။
က လတ ခန်ြှာ့ နီး် ခ က်ြှ

ကြ္ က
ာ့ ပ်ရ

ဂေါ အရမခအရန နှင်ာ့ ပဋပကခ၏ အက ီးသက်ရ

က်ြှု၊ နင်ငမံ ခ ီးရငလလှယ်နန
ှု ီး် နှင်ာ့

ဘဏဏ ရ ီးကဏ္ဍ တတ
င်ရ ီး နှင်ာ့
ာ့ င် ရတျုံ့ ကံ ရန သည်ာ့ အခက်အခ အနြ်ာ့အမြင်ာ့ အရပေါ်တင်သ ြက လျှပ်စစ်ြီး၊ ကန်စည်သယ်ယူပရဆ
ာ့
ဒစ်ဂ စ်တယ် နည်ီးပည အ ခ တ်ဆက်နင်ြှုအပေါအဝင် အဓက ဝန်ရဆ င်ြှုြ ီး ရနှ င်ရ
ြူတည်ပေါလြာ့်ြည်။
ာ့ နှီးမပတ်ရတ က်ြှုတအရပေါ်
ာ့

“မမေ်မ နင
ို င
် က
ံ မပည်သအ
ူ မ ားစိုအတက် လက်ရှအနမခအနေေဲ ့်နရှ ှေ့က လအတက် ခေ်မ့် ှေ်ားခ က်နတက ဆက်လက်ပပား အလေ်စိုားရမ်စရ
အနေအထ ားမှ ရှနေပါတယ်။ ပဋပကခရတ လတ်တရလ ြှ ဆက်တက်မြစ်လ တ ရ က ငာ့် ပထြအခ က်အရနန ာ့ လူသ ီးခ င်ီးစ န
ရထ က်ထ ီးရ ီးဆင်

ရှု ရထ င်ြ
ာ့ ှ

စီး ြ်စ

မြစ်ရနငပီး စီးပ ီးရ ီးလပ်ငန်ီးြ ီးအရပေါ် ရန က်ဆက်တ သက်ရ
နည်ီးပေါီးရသီးတ န ာ့ က န်ီးြ ရ ီးကဏ္ဍြှ

လအပ်ခ က်ရတ

က်ြှုရတလည်ီး

ရှနင်ပေါတယ်။

ဒေါအမပင်
က ကယ်ရဆီးထီးနှန
ံ င်ြှု
ာ့

ရှရနတ ရ က ငာ့်

မြန်ြ နင်ငဟ
ံ

ကဗစ်-၁၉ ဗဇြ ီးက အြခ န်ဒဏ်က ခံနင် ည် အင်ြတန် နည်ီးပေါလြာ့်ြယ်။” ဟ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မမန်မဘနိုင်ငံ၊

ကမမ္ဘဒီးယဘီးနိုင်ငံနှငာ့် လဘအိုနိုင်ငံဆိုင်ရဘ ညွှန်ကကဘီးမရီးမှ ီး မဘရယမ်ရှဘမန် ကပ ြောကကြောြားခဲ့သည်။ “
ြ က ရသီးခင်က စတင်ရတျုံ့ မြင် သည်ာ့ စီးပ ီးရ ီး တည်ငငြ်လ ြှု အ ပ်လကခဏ ြ ီးအနက် ကူီးသန်ီးသ ီးလ ြှုသည် ၂၀၂၁ ခနှစ်
ဇူလင်လက ကဗစ်-၁၉ ကူီးစက်ရ

ဂေါမြစ်ပ ီးြှု ြတင်ခင်အရမခအရနထက် ၇၀

အဆင်ာ့ (baseline levels) သ ာ့ မပန်လည်ရ
ဝင်ရငြ ီးသည် ကြ္ က
ာ့ ပ်ရ
ကူီးသန်ီးသ ီးလ ြှုဆင်

က်ရှလ သည်။ သရသ
်
ာ့

ဂေါ ြမြစ်ပ ီးခင် အဆင်ရ
ာ့ အ က် ၃၀

ခင်နန
ှု ီး် ခန် ာ့ က ဆင်ီးသ ီး

ြှ ၂၀၂၀ ခနှစ် အရမခမပ

လက်လကန်သယ်ြှု၊ အပန်ီးရမြြှုနင
ှ ်ာ့ သယ်ယူပရဆ
င်ရ ီး
ာ့
ခင်နန
ှု ီး် ခန် ာ့ ဆက်လက်နြ်ာ့က ရနဆမြစ်သည်။ လတ်တရလ

တည်ငငြ်လ ြှုရ က င်ာ့ ဝန်ရဆ င်ြှုကဏ္ဍက အရထ က်အကူမြစ်နင်ရမခရှရသ ်လည်ီး စ ီးသံီးသူဝယ်လအ ီး

ကြူ ဝင်ရငနှင်ာ့ အလပ်အကင် ထခက်ခာ့ြှုရ က င်ာ့ ဆက်လက်အ ီးနည်ီးရနဆမြစ်သည်။ ကန်ထတ်လပ်ရ ီးကဏ္ဍ၊ ထတ်ကန် နှင်ာ့
အလပ်အကင် တြှာ့ တည်ငငြ်ရနဟန် ရှငပီး ငပီးခာ့သည်လ
ာ့ ြ ီးအတင်ီး မပည်ပပက
ာ့ န် မြင်တ
ာ့ က်လ ခာ့သည်။

သင်ီးအ ီးစ

အပင်ီး

နှင်ာ့

ဝယ်လအ ီးတတ
ာ့ င်

မြစ်ရနဆမြစ်သည်။ လပ်ငန်ီးြ ီးအရနမြင်ာ့ အရ
အက ပ်အတဥ်ီး၊

ကန် ကြ်ီး ရှနင်ြှု၊

အ ီးနည်ီးခ က်ြ ီး

ရှရနမခင်ီးက

လပ်ငန်ီးြ ီးလည်ပတ်နင်ြှုက

အတ ီးအဆီး

င်ီးပြ ဏ နှင်ာ့ အက ီးအမြတ်တ ာ့ သသသ သ က ဆင်ီးလ ြှု ၊ ရငသ ီးစီးဆင်ီးြှု

ဘဏ်ဝန်ရဆ င်ြှု

နှင်ာ့

အင်တ နက်

အသံီးမပ ြှု

စသည်

အခက်အခြ ီးစ နှင်ာ့

င်ဆင်ရန ဆမြစ်သည်။ ကြ္ ဘ
ာ့ ဏ်၏ ရအ က်တဘ လက ရန က်ဆီးံ မပ လပ်ခာ့သည်ာ့ စီးပ ီးရ ီးစစ်တြ်ီးအ

ကြပဏအ ီးလံီး၏

ထက်ဝက်ခန်သည်
သင်ီးအ ီးစနှင်ာ့ ကန် ကြ်ီးြ ီးမပတ်ရတ က်ြှု ကံ ရတျုံ့ ခာ့ ရ က င်ီး ၊ ယင်ီးသမြစ်
မခင်ီးြှ ကန်စည်စီးဆင်ီးြှုတင်
ာ့
ာ့
အခက်အခြ ီး

မြစ်ရပေါ် မခင်ီးနှင်ာ့

ြ ီးစ သက်ဆင်ရ က င်ီး

မြန်ြ က ပ်ရင

ညွှနမ် ပရနသည်။

တန်ြီးက ဆင်ီးမခင်ီးတရာ့ က င်ာ့

လယ်သြ ီးြ ီးသည်

ကန်က စ တ်

အဓကသင်ီးအ ီးစြ ီး

ကကီးမြင်လ
ာ့ မခင်ီးတနှာ့ င်ာ့

ရစ ီးတက်မခင်ီး၊

ရခ ီးရင ယူ န်

အခက်အခြ ီးရှမခင်ီး နှင်ာ့ ကန်စည်သယ်ယူပရဆ
င်ရ ီး အခက်အခြ ီး ဆက်လက် င်ဆင် ကံ ရတျုံ့ရန သည်။
ာ့

စီးပ ီးရ ီး ြအ ီးြ ီး ဆက်လက်တည်ရှရနမခင်ီးရ က င်ာ့ ထခက်နင်ရမခ နှင်ာ့ စ ီးနပ် ကခ ြူလံရ ီးတအရပေါ်
ကကီးစ သက်ရ
ာ့

က်ြှုရှသည်။

အထူီးသမြင်ာ့ ြ က ရသီးခင်က င်ဆင်ခာ့ သည်ာ့ မြစ်စဥ်ြ ီးရ က င်ာ့ စရဆ င်ီးထ ီးသည်ြ ီး ကန်ဆီးသ
ံ
ီးသည်ာ့ ရအ က်ရမခလူတန်ီးစ ီး
ဆင်ီး သ ီးြ ီးအရပေါ် ြ ီးစ ရက်ခတ်သည်။ ဆင်ီး ြရတြှုပြ ဏသည် ကဗစ် - ၁၉ ကူီးစက်ရ

ဂေါ ြမြစ်ပ ီးခင်ကထက် နှစ်ဆ

ပြြ ီးမပ ီးလ သည်ဟ ခန်ြှာ့ နီး် သည်။ စက်ပ ီးရ ီးထက်ကန် ရလ က
် မြန် ကန်ရစ ီးနှုနီး် ရြ င်ီးပလ မခင်ီး နှင်ာ့
ာ့ လ မခင်ီး၊ အလျှငအ
ရခ ီးရင

ရှနင်ြှု နည်ီးပေါီးလ မခင်ီးတရာ့ က င်ာ့ စ ီးနပ် ကခ

ြူလံနင်ြှု ကပြဆီး

ီးလ ရစနင်ပေါသည်။ က လရှည်တင် ၂၀၂၁ ခနှစ်

ရြရြ ်ဝေါ လကပင် စတင်မြစ်ပ ီးခာ့သည်ာ့ အရမခအရနြ ီးသည် မြန်ြ နင်င၏
ံ
ရ ရှည်ြံျုံ့ ငြ ီးတီးတက်နင်ရမခက အဟန်အတ
ီး
ာ့
မြစ်ရစလြ်ာ့ြည်ဟ ခန်ြှာ့ နီး် သည်။

‘’ညွှနီး် ကန်ီးအြ ီးစက ပဂဂလက င်ီးနှီးမြ ပ်နြ
ံှ ှု သသသ သ က ဆင်ီးသ ီးငပီး လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအပေါအဝင် ယခင်က မြစ်ထန်ီးနင်ရမခ ရှတာ့
စြံကန်ီးြ ီးပင်လျှင် ဝယ်လအ ီး ရလ ာ့က သ ီးတအ
ာ့ တက် ပ်တည် န် ခက်ခလ တ က ရတျုံ့ ပေါတယ် ။ မြန်ြ က ပ်ရငတန်ြီးဟ
နင်ငမံ ခ ီးရငရ ကီးနတ
ာ့ တက် မပည်ပကတင်သင်ီး တာ့ ကန်ပစစည်ီး ကန်က စ တ်မြင်တ
ာ့ က် င် တန်ြီးက ဆင်ီးသ ီးတအ
ာ့ က်လ ပေါတယ်။
ဒေါ ာ့အမပင်

လအတန် က

ပည သင် က ီးခင်မာ့ ပတ်ရတ က်သ ီးြှုနအတူ
ာ့

ရန ပ်စန်ခာ့ ရရွှျုံ့ရမပ င်ီး ြှုရတရ က င်ာ့

ရ ရှည်ြှ

လူသ ီး င်ီးမြစ်၊

အလပ်လက်ြာ့နနှု ီး်

ကျွြ်ီးက င်ြှု

လ င်မြန်စ

န ာ့ ကန်ထတ်စြ်ီးအ ီးရတ

မြင်တ
ာ့ က်လ ြှု၊
သသ သ သ
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