
     

အမေရိကန်နိိုငင်ခံ ာြားမရြားဝန်ကက ြားဌာန 

 

မခပာ ွင ရ်ပိုဂိ္ိုလရံ်ို ြား 

 

 

 ျက ်ျငြ်ားထိုတခ်ပန်ရန် 

 

နိိုငင်ခံ ာြားမရြားဝန်ကက ြား ေိိုကက်ယ ်အာ ပွန်ပဲယိိုြား ၏မ ကညာ ျက ်

 

ဧပပ လ ၈၊ ၂၀၂၀ 

 

အမေရိကန်ခပညမ်ထာငစ်ို၏ နိိုငင်ရံပ်ခ ာြားအကအူည မပြားမရြားအစ အစဉ်၏ ထပ်တိိုြားအကအူည ခြင  ်ကေဘာလံိုြားဆိိုငရ်ာ 

ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်မရာဂါအာြား တံို  ခပန်မခြရှငြ်ားရာတငွ ်အမေရိကန်က ဆကလ်ကဦ်ြားမဆာငခ် ငြ်ား 

 

က ိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ ောဂါ တ ို ုံ့ပပနတ် ိုကဖ်ျက ်ောတငွ ် အရေ  ကနပ်ပညသ်ေူျောျား၏  ပပ ြိုငဘ်ကက်ငျ်ားရသော  ကရ် ောသညုံ့ ်

ရစတနောနငှုံ့ ် အရေ  ကန ် အစ ိုျား ၏ ကက ြိုျားပေ်ျားအောျားထိုတေ်ှုတ ို ုံ့ပဖငုံ့ ် အရေ  ကနပ်ပညရ်ထောငစ်ိုသည ် ကေဘောတစ်ဝနျ်ားရှ  

ပပညသ်ူ ုံ့ကျနျ်ားေောရ ျားနငှုံ့ ် လသူောျားချငျ်ားစောနောေှုဆ ိုင ်ော တ ို ုံ့ပပနရ်ပဖရှငျ်ားေှု ကဏ္ဍတငွ ် ဆကလ်က ် ဦျားရဆောငရ်နပါသည။် 

ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့သည ် ကေဘောတစ်လ ောျားရှ  တ ို ုံ့ပပနရ်ပဖရှငျ်ားေှုဆ ိုင ်ော အောျားထိုတက်က ြိုျားပေ်ျားေှုေျောျားက ို ထပ်ေ အရှ နပ်ေငုံ့တ်င ်

လိုပ်ရဆောင ်နအ်တကွ ် ကျနျ်ားေောရ ျား၊ လသူောျားချငျ်ားစောနောေှုဆ ိုင ်ောနငှုံ့ ် စီျားပွောျားရ ျားအကအူညကီဏ္ဍတငွ ် ရနောကထ်ပ် 

ရ ေါ်လော ၂၂၅ သနျ်ား အကအူညပီ ုံ့ပ ိုျားေှုနငှုံ့အ်တ ူယငျ်ားဦျားရဆောငေ်ှုက ို တညရ်ဆောကလ်ျကရ်ှ ပါသည။် 

 

ဤအကအူညသီစ်သည ် က ိုဗစ်-၁၉  တ ိုကဖ်ျကရ် ျားအတကွ ် အရေ  ကနပ်ပညရ်ထောငစ်ိုက  ခွွဲရဝသတေ်ှတပ်ပီျား 

ပဖစ်သညုံ့ ် ရ ေါ်လော ၂၇၄ သနျ်ားနျီားပါျား ယခငအ်ကအူညအီပပင ် ထပ်တ ိုျားအကအူညပီဖစ်ပါသည။် ၎ငျ်ားအကအူညသီည ်

လနွခ်ွဲုံ့သညုံ့ ် နစှ်ရပါငျ်ား ၂၀ အတငွျ်ား အရေ  ကနပ်ပညရ်ထောငစ်ိုက ကေဘောတစ်လ ောျား ကညူပီ ုံ့ပ ိုျားခွဲုံ့သညုံ့ ် ကျနျ်ားေောရ ျား 

အကအူည ီ တစ်ခိုတညျ်ား၏ စိုစိုရပါငျ်ားပေောဏရ ေါ်လော ၁၄၀ ဘလီယီ အပပင ် ထပ်ေ ရပျားအပ်ပခငျ်ားပဖစ်ပါသည။် 

အရေ  ကန ် ပပညရ်ထောငစ်ိုသည ် ကေဘောတစ်လ ောျားရှ  ကျနျ်ားေောရ ျားနငှုံ့ ် လသူောျားချငျ်ားစောနောေှုဆ ိုင ်ော အကအူညီ 

ပဖညုံ့ဆ်ညျ်ား ပ ုံ့ပ ိုျားေှုကဏ္ဍတငွ ်ဦျားရဆောငန် ိုငင် ပဖစ်သညေ်ေှာ အပငငျ်ားပွောျားဖွယ ်ော ေရှ ရပ။  

 

ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့၏ က ိုဗစ်-၁၉ အကအူညရီပျားရ ျားအစီအစဉ်က ို ရ ောဂါရှောရဖစွစ်ရဆျားေှုေှတဆငုံ့ ်ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်ပပန ုံ့ပ်ေွာျားေှုအောျား 

ရလ ောုံ့ချ ောတငွ ် အကအူညရီပျားပခငျ်ား၊ ရဆျားရ ိုရဆျားရပျားခနျ်ားေျောျား၌ ကျူားစကေ်ှုေျောျားက ို ကောကယွတ်ောျားဆျီားပခငျ်ားနငှုံ့ ်

ထ နျ်ားချြိုပ်ပခငျ်ား၊ အရ ျားရပေါ် ကျနျ်ားေောရ ျားစနစေ်ျောျားက ို ကက ြိုတငပ်ပငဆ်ငပ်ခငျ်ားနငှုံ့ ် စေွ်ျားရဆောင ်ညပ်ေငုံ့တ်ငပ်ခငျ်ား၊ 

ဓောတခ်ွွဲခနျ်ားေျောျား ပ ိုေ ိုတ ိုျားတကရ်ကောငျ်ားေွနရ်အောငရ်ဆင ွ်ကပ်ခငျ်ား၊ ကျနျ်ားေောရ ျားဝနျ်ားထေ်ျားေျောျားက ို ရလုံ့ကျငုံ့သ်ငတ်နျ်ားေျောျား 



ရပျားပခငျ်ားနငှုံ့ ် အပခောျားကဏ္ဍ ပ်ေျောျားစွောအရပေါ်တငွ ် အောရ ိုစ ိုကလ်ိုပ်ရဆောငပ်ါသည။် ဤလိုပ်ရဆောငေ်ှုအောျားလ ိုျားသည ်

န ိုငင်  ပ်ပခောျားတငွရ်နထ ိုငရ်သော အရေ  ကနန် ိုငင် သောျားေျောျားအရပေါ် ကျရ ောကန် ိုငသ်ညုံ့ ် ရနောကဆ်က်တွွဲအကျ ြိုျား 

သကရ် ောကေ်ှုေျောျားက ို ရလျောုံ့ပါျားသွောျားရစ နန်ငှုံ့ ် ပပညတ်ငွျ်ားရန အရေ  ကနေ်ျောျားအတကွ ် ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့၏ 

န ိုငင် ပဖတရ်ကျေ်ာဝငရ် ောကသ်ညုံ့ ် ရနောကထ်ပ်ကျူားစက် ပပန ုံ့ပ်ွောျားေှုေှ ရကောငျ်ားစွော ကောကယွ ်ော၌ တ ို ုံ့ပပနလ်ိုပ်ရဆောင ်န ်

အောျားထိုတေ်ှုပဖစ်ပါသည။်  

 

ကေဘောုံ့ကပ်ရ ောဂါသည ် န ိုငင် နယန်ေ တေ်ျောျားက ို အရလျားေထောျားပါ။ ကေဘောုံ့ကျနျ်ားေောရ ျားနငှုံ့ ် လသူောျားချငျ်ားစောနောေှုဆ ိုင ်ော 

အရထောကအ်ပ ုံ့ကဏ္ဍတငွ ် အရေ  ကနပ်ပညရ်ထောငစ်ို၏ ဆယစ်ိုနစှ်ရပါငျ်ားေျောျားစွော ဦျားရဆောငခ်ွဲုံ့ေှုေျောျားကတစ်ဆငုံ့ ်

ပါျားနပ်ေှုနငှုံ့ ်ေဟောဗျျူဟောရပေောက ် ငျ်ားနှျီားပေြိုပ်နှ ေှုေျောျားက အေ ရပေက ို ကောကယွ ်ောတငွ ်အရ ျားပါရ ကောငျ်ား ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့ 

သ ထောျားပါသည။် သေ ိုငျ်ားက သကရ်သပပခွဲုံ့ပပီျားပဖစ်သညန်ငှုံ့အ်ည ီ ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့သည ် ကပ်ရ ောဂါေျောျားက ို 

ေ ေ တ ို ုံ့န ိုငင် အတငွျ်ား၌ တ ိုကခ် ိုကန် ိုငပ်ပီျား ၎ငျ်ားပျ ျံ့ န ှ ုံ့ေှုပဖစ်ရပေါ်ရနသညုံ့ ်အပခောျားန ိုငင် ေျောျားက ိုလညျ်ား အကအူညရီပျားန ိုငပ်ါသည။်  

 

အရ ျားကကျီားဆ ိုျားအချကေ်ှော အရေ  ကနပ်ပညသ်ူေျောျားအတကွ ် လနွစ်ွောအရ ျားကကျီားရသော အရထောကအ်ပ ုံ့ပစစညျ်ားေျောျားက ို 

လေ်ျားရ ကောငျ်ားလ ွဲ၍ ယရူဆောငပ်ခငျ်ားေဟိုတဘ်ွဲ ပပညပ်ရှ  ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့၏ ေ တဖ်က ် န ိုငင် ေျောျားသ ို ုံ့ ထ ရ ောကရ်သော 

အကအူညေီျောျားက ို ပ ုံ့ပ ိုျားရပျားန ိုငခ်ွဲုံ့ပါသည။်  အရေ  ကနပ်ပညရ်ထောငစ်ိုအတငွျ်ား အရ ျားကကျီားရသော ရဆျားဝါျားပစစညျ်ား အောျားလ ိုျား 

ပပညတ်ငွျ်ား လ ိုအပ်ချကပ်ပညုံ့ေ်ီသညအ်ထ  ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့ ထ နျ်ားသ ေ်ျားသွောျားေညပ်ဖစပ်ါသည။် 

 

အရေ  ကနန် ိုငင် ပခောျားရ ျားဝနက်ကျီားဌောန၊ အရေ  ကနန် ိုငင် တကောဖွ ျံ့ ပဖ ြိုျားရ ျားရအဂျငစ်ီ၊ ကျနျ်ားေောရ ျားနငှုံ့ ် ပပညသ်ူ ုံ့ 

ဝနရ်ဆောငေ်ှုဌောန၏ ရ ောဂါထ နျ်ားချြိုပ်ရ ျားနငှုံ့ ် ကောကယွတ်ောျားဆျီားရ ျားဌောန၊ အရေ  ကန ် ဘဏ္ဍောရ ျားဖွ ျံ့ ပဖ ြိုျားေှု 

ရကေ်ာပ ိုရ ျားရှငျ်ားနငှုံ့ ် အပခောျားဌောနေျောျားစွောအပါအဝင ် အရေ  ကနအ်စ ိုျား အဖွွဲျံ့ေျောျားအောျားလ ိုျား အတတူကပွူျားရပါငျ်ား 

ရဆောင ွ်ကရ်နပပီျား အကအူညကီ ို အလ ိုအပ်ဆ ိုျားနငှုံ့ ် အကကျီားေောျားဆ ိုျားအကျ ြိုျား သကရ် ောကေ်ှုရှ သညုံ့ ် န ိုငင် ေျောျားက ို 

ဦျားစောျားရပျားကညူ ီနအ်တကွ ်G7 စကေ်ှုထ ပ်သျီားန ိုငင် ေျောျားအတငွျ်ားရှ  ကျွန်ိုပ်တ ို ုံ့၏ ေ တဖ်က်န ိုငင် ေျောျား၊ အပခောျားအဖွွဲျံ့အစညျ်ား 

ရပါငျ်ားစ ိုေျောျားနငှုံ့အ်တ ူလကတ်ွွဲရဆောင ွ်ကလ်ျကရ်ှ ပါသည။် 

 

အရေ  ကနပ်ပညသ်ေူျောျားအရနပဖငုံ့ ် အစ ိုျား ကတစဆ်ငုံ့သ်ွောျား ရသော နညျ်ားလေ်ျားေျောျားပဖငုံ့သ်ော အကအူညေီျောျားက ို 

ပ ုံ့ပ ိုျားရပျားရနပခငျ်ားေဟိုတပ်ါ။ ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍလိုပ်ငနျ်ားေျောျား၊ အကျ ြိုျားအပေတေ်ယရူသောအဖွွဲျံ့အစညျ်ားေျောျားနငှုံ့ ်ယ ို ကညခ်ျကက် ို 

အရပခခ ရသောအဖွွဲျံ့အစညျ်ားေျောျားကတဆငုံ့ ် ကေဘောတစ်လ ောျား ပျ ျံ့ န ှ ုံ့လျကရ်ှ ရသော ကပ်ရ ောဂါပဖစ်သညုံ့ ် က ိုဗစ်-၁၉ ၏ 

သကရ် ောကေ်ှုက ို ခ စောျား သူေျောျားအတကွ ်ရ ေါ်လော ၁.၅ ဘလီယီ က ို အရေ  ကနပ်ပညသ်ူေျောျားက အတတူက ွ ကရ် ောစွော 

လှူ ါနျ်ားခွဲုံ့ပပီျားပဖစ်ပါသည။်  ကျွနရ်တေ်ာတ ို ုံ့ အရေ  ကနပ်ပညသ်ူေျောျားအရနပဖငုံ့ ် လောေညုံ့ ်ကသ်တတ ပတေ်ျောျားနငှုံ့ ်

လေျောျားအတငွျ်ား ကေဘောုံ့အေွနပ်ေတဆ် ိုျား လသူောျားချငျ်ား စောနောရထောကထ်ောျားသူေျောျားအပဖစ် ယငျ်ားအကအူညရီပျားရ ျား 

အလိုပ်ေျောျားက ို ဆကလ်ကလ်ိုပ်ရဆောငသ်ွောျားေှော ပဖစ်ရ ကောငျ်ားက ိုလညျ်ား ကျွနရ်တေ်ာသ ရနပါသည။် 
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