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 စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့မြ ေလံလာခ္ကးႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့သုဵ့သပးခ္ကး  
 

ေအာကးေဖား်ပပါစီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့၌ေလံလာခ္ကးႏြငးံေဆျ့ေႏျ့သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာသီလဝါ အကး(စး) အီ့ ဇကး 

ဟုိ့ဒငး့ ပတးဘလစး အမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ ကုမၸဏီလီမိတကး၌  ဿွဿွ ်ပညးံႏြစး၇ မတးလ (၀ှ) ရကးေန႔တျငး ကုနး ဆုဵ့ 

သညးံ ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးအတျကး ကုမၸဏီ၌ ႏြစးွကးဘ႑ာေရ့ ရြငး့တမး့ကုိ အေ်ခခဵထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ထုိဘ႑ာ 

ေရ့ရြငး့တမး့ႏြငးံအတူတျ၊ဲ ဖတး႐ႈ႔နုိငးပါသညး၈ အ်ခာ့ေငျေၾက့အေန်ဖငးံ ေဖား်ပထာ့်ခငး့ မရြိပါလြ္ငး ေငျပမာဏ ေဖား် ပခ္ကး 

အာ့လုဵ့မြာ  ်မနးမာက္ပးေငျ် ဖစးပါသညး၈   

ကုမၸဏီ၌ ဘ႑ာေရ့ႏြစး ကုနးဆုဵ့ေသာလကုိ ်ပညးေထာငးစု၌ အချနးအေကာကးဥပေဒႏြငးံအညီ မတးလ မြ စကးတငးဘာ 

လသုိ႔ ေ်ပာငး့လဲခဲံပါသညး၈  

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးသညး ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ (ှ) ရကးေန႔မြ ဿွဿွ ်ပညးံႏြစး၇ စကးတငးဘာလ (၀ွ) 

ရကးေန႔ကုိ ကိုယးစာ့်ပဳပါသညး၈ ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစးသညး ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ  (ှ) ရကးေန႔မြ ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ စကးတငး 

ဘာလ (၀ွ) ရကးေန႔ထိ ကုိယးစာ့်ပဳၿပီ့၇ ဿွှ၅-ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစးသညး ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ  (ှ)ရကးေန႔မြ ဿွှ၆ 

ခုႏြစး၇ မတးလ (၀ှ) ရကးေန႔ထိကုိ ကုိယးစာ့်ပဳပါသညး၈ 

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာႏြစးွ ကး၌ လကးက္နးရြငး့တမး့ကုိ ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစး၌ လကးက္နးရြငး့တမး့ႏြငး ံ ႏြိဳငး့ယြဥးေဖား် ပ 

ၿပီ့၇ ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာႏြစးွ ကး၌ ွငးေငျရြငး့တမး့ကုိ ဿွှ၅-ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစးမြ တူညီေသာကာလႏြငးံ ႏြိဳငး့ယြဥး 

ေဖား် ပထာ့ပါသညး၈ 

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာႏြစးွ ကး၌ ွငးေငျရြငး့တမး့သညး ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ  (ှ) ရကးေန႔မြ ဿွဿွ ်ပညးႏံြစး၇ 

မတးလ (၀ှ) ရကးေန႔ထိ (ပထမ ၃လတာ ကာလ)ကို ကုိယးစာ့်ပဳၿပီ့၇ ႏြိဳ ငး့ယြဥးေဖား်ပထာ့ေသာ ဿွှ၅-ဿွှ၆ ဘ႑ာႏြစး 

ွကး၌ ွငးေငျရြငး့တမး့သညး ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ  (ှ)ရကးေန႔မြ ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ မတးလ (၀ှ) ရကးေန႔ထိ (ဒုတိ 

ယ ၃ လတာ ကာလ) ကုိ ကုိယးစာ့်ပဳပါသညး၈ ပဵုမြနးအာ့်ဖငး ံဒုတိယ (၃) လတာ ကာလတျငး ႏြစးကုနးစာရငး့ညြိႏြိဳငး့ခ္ကး၇ 

စာရငး့စစး ညႇႏိြိဳငး့ခ္ကးမ္ာ့ပါွငးပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ွငးေငျရြငး့တမး့ႏြစးခု၌ ရလဒးမ္ာ့ကုိ ႏြိဳငး့ယြဥးရာတျငး အလုဵ့စဵုႏြိဳငး့ 

ယြဥးရနး ခကးခပဲါသညး၈ 

အဆုိပါ ဘ႑ာေရ့႐ြငး့တမး့အာ့ ်မနးမာဘ႑ာေရ့ အစီရငးခဵ်ခငး့ဆုိငးရာစဵမ္ာ့ (MFRS)ႏြငးံအညီ ေရ့ဆျထဲာ့ၿပီ့၇   
်ပငးပစာရငး့စစး်ဖစးသညးံ ဝငး့သငးႏြငးံအဖျ႔ဲ စာရငး့စစးမ္ာ့မြ သုဵ့သပးမႈ် ပဳထာ့ၿပီ့ ်ဖစးပါသညး၈ 

ထုိ႔အ်ပငး ဒါ႐ုိကးတာအဖျဲ႔အေန်ဖငံး ဿွဿွ ်ပညးံႏြစး၇ ဇျနးလ (ဿ၆) ရကးေန႔တျငး အတညး်ပဳၿပီ့်ဖစးပါသညး၈ 
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်မနးမာသီလဝါ အကး(စး) အီ့ ဇကး ဟုိ့ ဒငး့ ပတးဘလစး အမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ ကုမၸဏီလီမိတကးး (“MTSH”)  

်မနးမာသီလဝါ အကး(စး) အီ့ ဇကး ဟုိ့ဒငး့ ပတးဘလစး အမ္ာ့နြငးံသကးဆုိငးေသာ ကုမၸဏီလီမိတကးသညး ဿွှ၀ ခုႏြစး၇ 

ေမလ (၀) ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ ကုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒအရ ဖျဲ႔စညး့တညးေထာငးထာ့ေသာ အမ္ာ့ပုိငးကုမၸဏီ တစးခု 

်ဖစးပါသညး၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေမလ (ဿွ) ရကးတျငး ရနးကုနးစေတာံအိပးခ္ိနး့တျငး ဒုတိယေ်မာကး စာရငး့ဝငးသညးံကုမၸဏီ တစး 

ခု်ဖစးလာခဲံပါသညး၈ 

်မနးမာသီလဝါ အကး(စး)အီ့ဇကး ဟုိ့ဒငး့ ပတးဘလစး အမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာကုမၸဏီလီမိတကး အေန်ဖငး ံဿွှ၆-ဿွဿွ 

ဘ႑ာေရ့ႏြစးွ ကးအတျကး စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈအတျကးရေငျ ၇ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈအေပ၍ အ်မတးရေငျမ္ာ့ ႏြငံး အေရာငး့ေကားမ႐ြငး 

အပါအဝငး အသာ့တငးအ်မတးေငျ က္ပး (ဿ.၆) ဘီလီယဵရရြိပါသညး၈ 

သီလဝါ ပေရာပါတီ့ ဒတးပေလာံမငးံ လီမိတကး (“TPD”)  

သီလဝါ ပေရာပါတီ့ ဒတးပေလာံမငးံလီမိတကးကို သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးတျငးတညးရြိသညးံ လူေနအိမးရာႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ 

ဆုိငးရာ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့  တညးေဆာကး်ခငး့၇ ေစ့္ကျကးတငးေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငးံ ႏြစးရြညးငြာ့ရမး့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပး 

ေဆာငးရနး တညးေထာငးခဲံပါသညး၈ သီလဝါ ပေရာပါတီ့ ဒတးပေလာံမငးံလီမိတကးကုိ သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနး စီမဵခနး႔ချဲမႈ 

ေကားမတီ ကုမၸဏီ (“TSMCC”)ႏြငးံ ဖကးစပးဖျဲ႔စညး့တညးေထာငးထာ့ၿပီ့၇  သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနး စီမဵခနး႔ချဲမႈ ေကားမတီ 

ကုမၸဏီ (“TSMCC”)မြ အစုရြယးယာ (ဿွ) ရာခုိငးႏႈနး့ႏြငး ံ ်မနးမာသီလဝါအကး(စး) အီ့ ဇကး ဟုိ့ဒငး့ပတးဘလစး အမ္ာ့ႏြငးံ 

သကးဆိုငးေသာ ကုမၸဏီလီမိတကးမြ (၅ွ) ရာခုိငးႏႈနး့အသီ့သီ့ပုိငးဆိုငးၾကပါသညး၈   

သီလဝါ ပေရာပါတီ့ ဒတးပေလာံမငးံလီမိတကးသညး အိမးၿခဵေ်မက႑တျငး တုိ့တကးမြဳႏႈနး့ ဆကးလကး ေႏြ့ေကျ့ေန်ခငး့၇  

Covid-19 ေရာဂါ ကူ့စကး်ပနး႔ပျာ့်ခငး့တုိ႔ေၾကာငးံ  ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးွကးအတျကး က္ပး (၀ဿှ) သနး့ အရြဵဴ့ 

ေပ၍ပါသညး၈ 

်မနးမာ-ဂ္ပနး သီလဝါ ဒီဗေလာံမငးံ လီမိတကး (“MJTD”)  

်မနးမာ-ဂ္ပနး သီလဝါ ဒီဗေလာံမငးံ လီမိတကးကုိ သီလဝါ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးတျငး တညးရြိသညးံ စကးမႈလုပးငနး့ဧရိယာ 

ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ ၇ ေစ့္ကျကးတငးေရာငး့ခ္်ခငး့၇ ႏြစးရြညးငြာ့ရမး့်ခငး့ႏြငးံ စကးမႈလုပးငနး့ဧရိယာ လညးပတး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငး 

ရျကးရနးအတျကး တညးေထာငးခဲံပါသညး၈ ်မနးမာသီလဝါ အကး(စး) အီ့ ဇကး ဟုိ့ဒငး့ ပတးဘလစးအမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတကးသညး ်မနးမာ-ဂ္ပနး သီလဝါ ဒီဗေလာံမငးံ လီမိတကး၌ မတညးေငျရငး့ (၁ှ) ရာခုိငးႏႈနး့ကုိ ပိုငးဆိုငးပါ 

သညး၈  
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ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးွ ကးအတျကး ်မနးမာ-ဂ္ပနး သီလဝါ ဒီဗေလာံမငးံ လီမိတကးသညး အသာ့တငးအ်မတးေငျ 

အေမရိကနးေဒ၍လာ (၆.၁)သနး့ရရြိခဲံ်ခငး့သညး သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးအတျငး့ရြိ စကးမႈေ်မယာမ္ာ့အေပ၍၉ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပး 

ႏြဵသူမ္ာ့၌ စိတးဝငးစာ့မႈ  ဆကးလကးခိုငးမာလ္ကးရြိေၾကာငး့ကုိ ်ပသေနသညးံ လကၡဏာရပး်ဖစးပါသညး၈ 

်မနးမာသီလဝါ အကး(စး) အီ့ ဇကး ဟုိ့ ဒငး့ ပတးဘလစး အမ္ာ့ႏြငးံသကးဆုိငးေသာ ကုမၸဏီလီမိတကးး ဘ႑ာေရ့ 

ရြငး့ တမး့၌ ဝငးေငျအလုဵ့စဵုပါွငးေသာ ရြငး့တမး့ေပါငး့ခ္ဳပး 

  

ေ်ပာငး့လဲခ္ကး 

ဿွဿွ်ပညးံႏြစး၇  
မတးလ  

(၀ှ)ရကး 
(က္ပးသနး့ေပါငး့) 

ဿွှ၆ခုႏြစး၇ 
 မတးလ  

(၀ှ)ရကး 
(က္ပးသနး့ေပါငး့) 

ဝငးေငျ ▲ ှ,၄၂၃ ၅ှ၄ 
ွငးေငျအေပ၍ မူရငး့ကုနးက္စရိတး ▲ (ှ,ွွ၀) (၀ဿ၁) 
အၾကမး့အ်မတး ▲ ၄၂၀  ၁၆၀ 
အေရာငး့ႏြငးံ စီမဵအသုဵ့စရိတး ▲  (ှ,ှ၆၀)  (ှ,ွ၆၁) 
တျဖဲကးလုပးငနး့မ္ာ့မြရသညးံအ်မတးေငျ ▼ ၂,၁ှ၁  ၃,ွ၁၀ 
လုပးငနး့လညးပတးမြဳအ်မတးေငျ ▼ ၁,၆၄၁  ၂,၁၁ဿ 

အ်ခာ့နညး့လမး့မြရသညးံဝငးေငျ ▲  (ဿ,ွ၂၀)  (ှ၂၃) 

အချနးလ္ာထာ့်ခငး့ မ်ပဳမီ စုစုေပါငး့အ်မတး ▼ ဿ,၆ဿှ  ၂,ဿ၅၄ 
ဝငးေငျချနး ▲  (၂)  ၂ဿ၄ 
အသာ့တငးအ်မတး ▼  ဿ,၆ှ၃  ၂,၅ှ၀ 
       
အၾကမး့အ်မတးရာခိုငးႏႈနး့ ▼ ၁၀%  ၃ွ% 
    
႐ြယးယာတစးေစာငး၌အေ်ခခဵွငးေငျ (က္ပး) ▼ ၄၄  ှ၂ဿ  

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးွကးအတျကး ွငးေငျက္ပး (ှ.၄၂) ဘီလီယဵရရြိခဲံရာ ယခငးဘ႑ာေရ့ႏြစးထကး တုိ့တကးခဲံၿပီ့၇ 

အၾကမး့အ်မတးပါ တုိ့တကးရ်ခငး့မြာ အဓိကအာ့်ဖငး ံ လူေနဆုိငးခနး့မ္ာ့ ေရာငး့ခ္်ခငး့၇ ငြာ့ရမး့်ခငး့ႏြငးံ လြ္ပးစစးမီ့၇ ေရစ 

သညးံ အေထျေထျအသုဵ့်ပဳမႈမြ ွငးေငျတုိ႔တုိ့တကးလာ်ခငး့တုိ႔ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 
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အ်ခာ့အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြာ ဖကးစပးလုပးငနး့်ဖစးသညးံ ်မနးမာ-ဂ္ပနး သီလဝါ ဒီဗေလာံမငးံလီမိတကးမြရရြိေသာ အ်မတးေငျ 

ေလ္ာံနညး့ခဲံပါသညး၈ ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးအတျငး့ ်မနးမာက္ပးေငျ ခုိငးမာလာေသာေၾကာငးံ ဿွဿွ ်ပညးံႏြစး၇ 

မတးလ (၀ှ)ရကးေန႔၉ လကးဝယးတျငးရြိေသာ စုေဆာငး့ထာ့ေငျ အေမရိကနး ေဒ၍လာတနးဖို့သညး က္ပးေငျ အသျငးအာ့်ဖငံး 

က္ပး (ဿ.၂) ဘီလီယဵ က္ဆငး့ပါသညး၈ စုေဆာငး့ထာ့ေငျ အေမရိကနး ေဒ၍လာကုိ စာရငး့ေသအပးေငျ အ်ဖစးထာ့ရြိရာ 

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးွ ကးကုနးဆုဵ့ေသာ ဿွဿွ ်ပညးႏံြစး၇ မတးလ (၀ှ) ရကးေန႔တျငး သကးတမး့်ပညးံ်ခငး့မရြိေသ့ 

ပါ၈ 

ဤအခ္ကးအလကးမ္ာ့ေၾကာငးံ ရြယးယာတစးစု၌အေ်ခခဵွငးေငျ က္ဆငး့ခဲံၿပီ့၇ ဿွဿွ ်ပညးံႏြစး၇ မတးလ (၀ှ) ရကးေန႔ရြိ  

ရြယးယာတစးစု၌ အေ်ခခဵွငးေငျသညး (၄၄) က္ပး ်ဖစးၿပီ့၇ ဿွှ၆ခုႏြစး၇ မတးလ (၀ှ)ရကးေန႔ရြိ  ရြယးယာတစးစု၌ အေ်ခခဵ 

ွငးေငျသညး (ှ၂ဿ) က္ပး ်ဖစးပါသညး၈ 

ကုမၸဏီအုပးစု၌ လကးက္နးရြငး့တမး့အႏြစးခ္ဳပး 

က္ပးသနး့ေပါငး့ 

 

ေ်ပာငး့လဲခ္ကး 

ဿွဿွ ်ပညးႏံြစး၇  

မတးလ 

(၀ှ) ရကး 

ဿွှ၆ခုႏြစး၇  

စကးတငးဘာလ 

(၀ွ) ရကး 

ရပုိငးချငးမံ္ာ့  

လကးငငး့ရပုိငးချငးံမ္ာ့ 

လကးငငး့မဟုတးေသာရပုိငးချငးံမ္ာ့ 

 

▼ 

▲ 

 

၂၁,ှှ၅ 

၁၀,၂၆ဿ 

 

၂၄,၄၄၁ 

၀၄,၂၆ှ 

စုစုေပါငး့ရပိုငးချငးံမ္ာ့ ▲ ၆၄,၄ှွ ၆၂,၀၃၂ 

ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့ 

လကးငငး့ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့ 

လကးငငး့မဟုတးေသာေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့ 

 

▼ 

▼ 

 

ှ,၄၁၆ 

ဿ,၁၃၅ 

 

ဿ,ွ၃၆ 

ဿ,၄ှ၆ 

စုစုေပါငး့ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့ ▼ ၁,ဿှ၄ ၁,၄၅၅ 

အသာ့တငးရပုိငးချငံးမ္ာ့ ▲ ၆၀,၁၆၀ ၆ွ,၂၄၄ 
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ရငး့ႏြီ့ေငျ 

ထုတးေဝၿပီ့ မတညးေငျ 

စုေဆာငး့ၿပီ့ အ်မတးလကးက္နး 

အ်ခာ့အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငံးဆုိငးရာမ္ာ့ 

 

- 

▲ 

▼ 

 

၀၅,၆ဿ၆ 

၁၃,၆၃၄ 

၄,၂၆၄ 

 

၀၅,၆ဿ၆ 

၁၀,၆၅၄ 

၄,၃၃ှ 

စုေပါငး့ရငး့ႏြီ့ေငျ ▲ ၆၀,၁၆၀ ၆ွ,၂၄၄ 

လကးငငး့ရပုိငးချငးံ က္ဆငး့ခဲံ်ခငး့မြာ ်မနးမာက္ပးေငျ ခုိငးမာလာေသာေၾကာငးံ ဿွဿွ ်ပညးႏံြစး၇ မတးလ (၀ှ) ရကးေန႔၉ လကး 

ဝယးတျငးရြိေသာ စုေဆာငး့ထာ့ေငျ အေမရိကနး ေဒ၍လာတနးဖုိ့သညး က္ပးေငျအသျငးအာ့်ဖငံး က္ပး (ဿ.၂) ဘီလီယဵက္ 

ဆငး့သျာ့ေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ လကးငငး့မဟုတးေသာ ရပုိငးချငး ံ တုိ့်မငးံလာမႈသညး တစိတးတပုိငး့အာ့်ဖငးံ လူေန 

ဆုိငးခနး့မ္ာ့ အရစးက္ေရာငး့ခ္ေသာေၾကာငးံ ရရနးပုိငးချငးမံ္ာ့ တုိ့လာ်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးၿပီ့၇ အဓိကအာ့်ဖငးံ တျဖဲကးလုပး 

ငနး့၌ ချဲေဝမႈမ်ပဳရေသ့ေသာ အ်မတးေငျပမာဏမ္ာ့ေၾကာငးံ တျဖဲကးလုပးငနး့တျငး  ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵသညးံပမာဏ  ်မငးံတကး 

သျာ့ေသာေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈   

လကးငငး့ေပ့ရနး တာဝနးေလ္ာံက္်ခငး့မြာ ေဆာကးလုပးေရ့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ ေလ္ာံပါ့လာေသာေၾကာငးံ  

sub-contractors မ္ာ့သုိ႔  ေပ့ရနးတာွနးမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့သျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈  

လကးငငး့မဟုတးေသာ ေပ့ရနးတာဝနး က္ဆငး့ခဲံ်ခငး့သညး ဝယးသူမ္ာ့၌ ႀကိဳတငးေပ့သျငး့ေငျတခ္ဳိ႔ကုိ ဘ႑ာေရ့ရြငး့ 

တမး့တျငး ဝငးေငျအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳလုိကးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ ဝယးသူမ္ာ့ထဵမြ ႀကိဳတငးရေငျကုိ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိ 

်ခငး့ႏြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈအဆငးံဆငးံ ၿပီ့်ပညးံစဵုမြသာ ဝငးေငျအ်ဖစးသတးမြတးပါသညး၈  

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးအတျကး ႏြစးွ ကး အ်မတးလကးက္နးေငျ တုိ့တကး်ခငး့ မြာ ယခုကာလ၌ အ်မတးေငျ က္ပး 

(ဿ.၆) ဘီလီယဵ တုိ့တကးခဲံ်ခငး့၌ အသာ့တငးရလဒး်ဖစးပါသညး၈. 

အနာဂတးအလာ့အလာ 

အိမး်ခဵေ်မေစ့္ကျကး က္ဆငး့်ခငး့၇ Covid-19 ေရာဂါ ကူ့စကး်ပနး႔ပျာ့်ခငး့တုိ႔ေၾကာငးံ သီလဝါ ပေရာပါတီ့ ဒတးပေလာံမငးံ 

လီမိတကးသညး ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးွကးအတျကး ပ္မး့မြ္ စျမး့ေဆာငးရညးသာရရြိၿပီ့ လူေနအိမးရာႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ 

ဆုိငးရာ အေဆာကးအအုဵေစ့္ကျကး ်ပနးလညးဦ့ေမာံလာသညးံအခ္ိနးအထိ သငးံတငးံစျာ ဆကးလကး ထိနး့သိမး့ေဆာငးရျကး 

ႏိုငးမညးဟု ယုဵၾကညးပါသညး၈ 
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သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးအတျငး့ ကုမၸဏီေပါငး့ (ှှှ) ခုမြ အေမရိကနးေဒ၍လာ (ှ.၆) ဘီလီယဵေက္ား ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵထာ့ 

ၿပီ့၇ ။ကုမၸဏီမ္ာ့အနကးမြ (ှ၅)ခုမြာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ တုိ့ခ္႔ဲလ္ကးရြိပါသညး၈ 

ႏြစးရြညးေ်မငြာ့ရမး့်ခငး့မြရရြိေသာ ဝငးေငျအ်ပငး စကး႐ုဵငြာ့ရမး့မႈႏြငးံ ေရႏြငးံလြ္ပးစစး ဓာတးအာ့ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့မြ 

ဝငးေငျမ္ာ့၌ ခုိငးမာမႈေၾကာငး ံ ်မနးမာ-ဂ္ပနးသီလဝါ ပေရာပါ့တီ့ ဒီဗေလာံမငး ံလီမိတကးသညး Covid-19 ေရာဂါကပးေဘ့ 

ကာလအတျငး့၉ပငး ေကာငး့မျနးေသာ စျမး့ေဆာငးရညးကုိ ထိနး့သိမး့ထာ့ႏုိငး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ Covid-19 ေရာဂါကပးေဘ့ 

ေၾကာငးံ လတးတေလာ ကာလတုိအတျငး့ အနညး့ငယး ယာယီ ထိခိုကးႏိုငးေသားလညး့ ေရရြညးတျငး ႀကီ့မာ့ေသာ ဆုဵ့ရြဵဳ့မႈ 

မရြိႏုိငးဟု စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့မြ ယဵုၾကညးမႈရြိပါသညး၈ 

ကုမၸဏီအုပးစုအေန်ဖငးံ Covid-19 ေရာဂါကပးေဘ့ကုိ ေအာငး်မငးစျာ ေက္ားလႊာ့ႏုိငးၿပီ့  အနာဂတး ဘ႑ာေရ့ႏြစးမ္ာ့တျငး 

ပုိမုိေကာငး့မျနးေသာ ဘ႑ာေရ့စျမး့ေဆာငးရညးကို ေဖားေဆာငးႏိုငးမညးဟု စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့မြ ေမြ္ားလငးံယုဵၾကညးမႈရြိပါ 

ေၾကာငး့ ရြငး့လငး့ေဖား်ပအပးပါသညး၈ 


