
 

 
ဈ ကကသတငလ  

အမတစ  ( ၂၆ / ၂၀၂၀)                          ၂၀၂၀ ပည စ၊ ဇလငလ (၂၉) ရက 

သတငး်ေခါငး်စဉ်များ 

 ယူို ၁.၈၂ ထရီလယီတံနဖ်ိုးရိှ ဘတ်ဂျက်င့်ှ စးီပွားေရး ြပနလ်ညဆ်ယတ်င်ေရး အစအီမတုိံကို 

အးီယေူခါင်းေဆာင်များ သေဘာတူညမီရရိှ 

 အီးယူေခါင်းေဆာင်များအကား ဘတ်ဂျက်ေဆွးေွးမ သေဘာတူညီခ့ဲြခင်းကုိ ဥေရာပဗဟုိဘဏ် 

ဥကမ ှကိဆို 

 အးီယ၏ူ ဘတ်ဂျကေ်ဆးွေးွပွဲ၌ သေဘာတူညီချကရ်ရိှခ့ဲသြဖင့် ဒတိုယစှဝ်က်တွင် စီးပာွးေရး 

ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွမ်ည့် အခွင့်အလမး်များ တုိးလာိုင် 

 ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ဆ်ိုင်ရာ ကန်သတ်ချကအ်စအီမမံျား ြပနလ်ညတ်င်းကျပ် 

ဖယွရိှ် 

 ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်းလိုင်းအား ဆယ်တင်ေရးအတွက် ဘယလ်ဂ်ျယီံင့်ှ Lufthansa တို 

သေဘာတူညီမရရိှ 

 တတ်ုိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာကမ်ည့် ေလေကာင်းခရီးစဉအ်ားလုံးအေနြဖင့် COVID-19  စစေ်ဆးမ 

အရ ေရာဂါပိုးကင်းစင်ေကာင်း ြပသရန ်လိုအပေ်ကာင်း ထတ်ုြပနေ်ကညာခဲ့ြခင်း 

 အရညအ်ေသွးြမင့် ဖွံဖိးမဆီသုိ ေြပာင်းလေဲနသည့် တတ်ုိုင်ငံ 

 ပိုမိုအားေကာင်းသည့် ေရေဘးစမီခံန် ခဲွမများ ေဆာင်ရကရ်န ်တုတ်သမတ တုိက်တွနး်ထား 

 COVID-19 အား ထိန်းချပ်ုိင်ရန် အများြပည်သူသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးယာဉ်များတွင် လမ်းန်ချက် 

များ ချမှတ်ထားသည့် တတ်ုိုင်ငံ 

 ကနုစ်ညတ်နခ်ျနိ ် ငါးသိနး်နီးပါး ထပေ်ဆာင်း အေထာက်အကြူပေပးိုင်မည့် သုိေလာှင်ုံဝန်း 

အသစ်ကးီအား Nansha ဆပိက်မး်၌ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် မတ်လအပးီ တညေ်ဆာက်သွားမည် 

  

စကပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆည မ င ဝနက ဌ န 

စမကန ဦ စ ဌ န 
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 တုတ်ဆိပ်ကမ်းများ၌ ကုန်ေသတာများကုိ ပုိမုိရှင်းလင်းမြပလာုိင်ပီြဖစ်ေသာ်လည်း အေအးခန်း 

ကနုေ်သတာများ ေထာကပ်ံ့မ မညမီမြဖစေ်နဆြဲဖစ ်

 ထိုင်းသစသီ်းတင်ပိုသူများ အသံုးြပသည့် တတ်ု-ဗယီကန်မ ် နယစ်ပေ်ပါကတွ်င် စစေ်ဆးေရး 

ေနရာများ စတင်လိုကသ်ည့် ထိုင်းိုင်ငံင့်ှ တုတ်ိုင်ငံ 

 ေခါကဆ်ွဲတင်ပိုမ ြမင့်တကလ်ာသြဖင့် ေအာင်ြမင်မ အသီးအပင့်ွများ ခံစားလာရသည့် လျ ိကျ ိး 

 ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း အနွလ်ိုင်းေပမှ ေရာင်းချမများ ဖွံဖိးလာသည့် တတ်ုိုင်ငံ 

 COVID-19 ေရာဂါြဖစပ်ာွးေကာင်း အတညြ်ပလနူာ (၆၁) ဦး ေတွရိှခ့ဲသည့် တတ်ုြပညမ်ကးီ 

 ယခုစှ် ပထမ (၆) လအတွင်း ကမွရီှ်း၏ ိုင်ငံြခားကနုသွ်ယမ် ြပနလ်ညတ်ကလ်ာ 

 စားေသာကက်နု် စတ်ိချလုံ ခေံစေရးအေပ အထးူအေလးထားေနသည့် ကမွရီှ်းကိုယပ်ိုင် 

အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ 

 အေကာကခွ်နရှ်င်းလင်းေရး လယွက်ေူချာေမွေစရန် တုိးြမင့်ေဆာင်ရကေ်ပးေနသည့် ကမွရီှ်း 

 COVID-19 မြဖစပ်ာွးမီ အေြခအေနသုိ ြပနေ်ရာက်လနုးီပါး ြဖစလ်ာသည့် တတ်ုစားေသာကက်နု် 

လပုင်နး် 

 COVID-19 ကမာက့ပေ်ရာဂါ၏ ိုကခ်တ်မဂယကေ်ကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် ဒုတိယသံုးလပတ် 

ကာလအတွင်းတွင် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည် ဆိုးရားစာွ ကျဆင်းခ့ဲသည့် 

အေြခအေန 
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ယူို ၁.၈၂ ထရလီီယတံနဖ်ိုးရှိ ဘတ်ဂျကှ်င့် စးီပာွးေရးြပန်လညဆ်ယတ်င်ေရး အစအီမတုိံကို 

အးီယူ ေခါင်းေဆာင်များ သေဘာတူညမီရရှိ 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါေကာင့် စးီပာွးေရးထိခုိကမ်များအား ြပနလ်ညတု်န် ြပနေ်ရး 

ယူို (၇၅၀) ဘီလယီတံနဖ်ိုးရိှသည့် ေချးေငွအစအီစဉက်ို အးီယေူခါင်းေဆာင်များအကား 

သေဘာတူညီခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ အီးယ၏ူ စးီပာွးေရးဆယ်တင်ေရး ရနပ်ုံေငွတွင် Grants ယူို 

(၃၉၀) ဘီလယီ၊ံ Loans ယူို (၃၆၀) ဘီလယီတုိံင့်ှအတူ အီးယ၏ူ (၇) စှစ်ာ ဘတ်ဂျက် 

(Multiannual Financial Framework-MFF) အတွက် ယူို (၁.၀၇၄) ထရီလယံီတုိပါဝင်ပီး၊ 

ဘာေရးအစအီစဉ၏် စစုေုပါင်း တနဖ်ိုး ယူို (၁.၈၂) ထရီလယီကံို အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံအစိုးရ 

ေခါင်းေဆာင်များမှ တညတီွတ်တညး် သေဘာတူညခ့ဲီကြခင်းြဖစသ်ည်။  

 အးီယသူမိုင်းတွင် အရှည်ကာဆုံးေဆွးေးွမအြဖစ် (၅) ရကန်းီပါးေဆးွေွးခ့ဲပီးေနာက် 

ယခုသေဘာတူညခီျကက်ို ရရိှခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ အဆိုပါေဆးွေးွပွဲသည် ပးီခ့ဲသည့် မတ်လ၌ 

အသွားအလာကန်သတ်မအစီအမံများ ချမှတ်ပီးေနာက်ပုိင်း အီးယူအဖဲွဝင်ုိင်ငံများ၏ ေခါင်းေဆာင် 

များအကား လကူိုယတုိ်င်စေုဝး၍ ြပလပုသ်ည့် ပထမဆုံးေဆးွေွးမြဖစ်ပးီ၊ ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ 

ကိတင်ကာကယွေ်ရးအစအီမမံျား၊ social distancing စညး်မျဉး်များြဖင့် ကျင်းပခ့ဲြခင်း 

ြဖစေ်ကာင်း၊ အးီယ၏ူ ဘတ်ဂျကထ်ည့်ဝင်မအပိုင်းတွင် အဓကိကျသည့် ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ခဲွထကွ်မ 

(Brexit) ေကာင့် Multiannual Financial Framework-MFF ကိုေဆးွေွးရာတွင် ခကခဲ်မ 

ရိှခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါသည် ကမာတစဝ်န်းတွင် ဆကလ်ကြ်ပန်ပာွးေနဆြဲဖစ်ပးီ၊ 

အီးယူုိင်ငံအချ ိတွင်လည်း ေရာဂါပုိးေတွရိှမများ ြပန်လည်ြမင့်တက်ေနသြဖင့် အီးယူ၏ ဘတ်ဂျက် 

ေဆွးေွးမတွင် သေဘာတူညီမမရရိှခ့ဲလင် စေတာ့ေဈးကွက်များ ကျဆင်းြခင်းမှတစ်ဆင့် 

စီးပွားေရးအကျပအ်တည်းအား ပိုမိုဆိုးရားေစမညက်ို အးီယေူခါင်းေဆာင်အချ ိက စိုးရိမမ်ရိှခ့ဲက 

သည။် အလပုအ်ကိုင်ဆုံးံးမများကို ကာကယွေ်ပးထားသည့် အစိုးရအစအီမမံျားသည် မကာမီ 

ကာလတွင် သကတ်မး်ကနု်ဆုံးမညြ်ဖစသ်ြဖင့် ကပေ်ရာဂါ၏ ိုကခ်တ်မကို ထပမ်ံ ကေံတွရ 

မညဟ်ု ကမး်ကျင်သူများက ေြပာကားထားသည်။ ယခုစှအ်တွင်း အီးယ၏ူစးီပာွးေရးသည် ၈.၃ 

ရာခုိင်န်း ကျဆင်းမညဟ်ု ဥေရာပေကာ်မရှင်က ဇူလိုင်လ အေစာပိုင်းတွင် ခန်မနှး်ထားသည။်  

ရင်းြမစ် -   (Politico)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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အးီယူေခါင်းေဆာင်များအကား ဘတ်ဂျကေ်ဆးွေွးမ သေဘာတူညခ့ဲီြခင်းကို ဥေရာပဗဟိုဘဏ် 

ဥကမှ ကိဆို 

 လာမည့် (၇) ှစ်အတွက် အီးယူဘတ်ဂျက်ှင့် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်အကျပ်အတည်းေကာင့် 

ထခုိိကမ်အရိှဆုံး ဥေရာပိုင်ငံများအား ကညူေီပးရန် ယူို (၇၅၀) ဘီလယီံ ြပနလ်ညက်စုားေရး 

အစအီစဉ်တုိအတွက် အးီယ၏ူ ဘာေရးဆိုင်ရာမေူဘာင်အေပ အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံအစိုးရ 

ေခါင်းေဆာင်များအကား ၂၁-၇-၂၀၂၀ (အဂါေန ) အေစာပိုင်းက သေဘာတူညီခ့ဲကြခင်းကို 

ဥေရာပဗဟိုဘဏ်ဥက Christine Lagarde က ကိဆိုခ့ဲသည။် ပးီခ့ဲသည့်ရကအ်နညး်ငယ် 

အတွင်း အးီယေူခါင်းေဆာင်များ၏ လပုေ်ဆာင်ချက်င့်ှ ၎င်းတုိ၏ ကံ့ ကံ့ခံိုင်ရညစ်မွး်ကို 

ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်းှင့် Covid-19 ၏ စးီပာွးေရးအကျ ိးဆကမ်ျားကို အတူတကလွပုေ်ဆာင် 

ြခင်းြဖင့်သာလင် ရင်ဆိုင်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ၎င်းကေြပာကားခ့ဲသည။်  

 မာရသွန်ေဆွးေွးပဲွများဟုေခဆုိသည့် ညိင်းမများကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီးေနာက် ဥေရာပ 

ေကာင်စသီည် ၂၀၂၁-၂၀၂၇ အတွက် Multiannual Financial Framework င့်ှ စးီပာွးေရး 

ြပနလ်ညက်စုားေရးအစအီမတုိံကို အတညြ်ပိုင်ခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၇ အတွက် ဥေရာပ ၏ 

ဘတ်ဂျက်င့်ှ ြပနလ်ညက်စုာေရးအစအီစဉတုိ်အား သေဘာတူညမီရရိှခ့ဲပြီဖစေ်ကာင်းကို 

ဥေရာပေကာင်စီ၏ ဥက Charles Michel က ၎င်း၏ တွစတ်ာစာမျက်ာှ၌ ေရးသားေဖာြ်ပ 

ခ့ဲေကာင်း၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံသမတ Emmanuel Macron ကလည်း ဥေရာပအတွက် သမိုင်းဝင်ေန  

တစေ်နြဖစသ်ညဟ်ု ၎င်း၏ တွစတ်ာစာမျက်ှာ၌ ေဖာြ်ပခ့ဲေကာင်းသိရသည။်  

 ၂၁-၇-၂၀၂၀ ေန  နနံကအ်ေစာပိုင်းက ြပလပုခ့ဲ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတင်ွ Charles 

Michel က အီးယူအဖဲွဝင်ုိင်ငံများအတွက် ညိင်းေဆွးေွးမများကုိ မာရသွန်ေဆွးေွးပဲွ 

တစရ်ပအ်ြဖစေ်ဖာြ်ပခ့ဲသည။် ယခုသေဘာတူညခီျကသ်ည် ဥေရာပ၏ ခရီးလမး်အတွက် အေရးပါ 

ေသာ အေရတစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ပထမဆံုးအကိမ်အြဖစ် အီးယူ၏ ဘတ်ဂျက်သည် ရာသီဥတု 

ဆုိင်ရာရည်ရယ်ချက်များှင့် ချတ်ိဆက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားခ့ဲသည်ဟုသိရသည်။  

ရင်းြမစ် -  (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

အးီယူ၏ ဘတ်ဂျကေ်ဆးွေွးပွဲ၌ သေဘာတူညခီျကရ်ရိှခ့ဲသြဖင့် ဒတိုယှစဝ်က်တွင် စးီပွားေရး 

ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွမ်ည့် အခွင့်အလမး်များ တုိးလာုိင် 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပ၏် စးီပာွးေရးဆိုင်ရာိုက်ခတ်မများကို ကစုားရနအ်တွက် စးီပာွးေရး 

လံေဆာမ်အစအီမအံေပ အးီယေူခါင်းေဆာင်များအကား သေဘာတူညမီရရိှခ့ဲြခင်းေကာင့် ၂၀၂၀ 
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ြပည့်စှ၏် ဒတိုယစှဝ်ကတွ်င် အးီယ၏ူစးီပွားေရး တြဖညး်ြဖညး် ြပနလ်ညန်ာလံထလူာ 

ိုင်ေချပိုများလာေကာင်း ဂျာမနီိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးဝန်ကးီ Peter Altmaier က ေြပာကားခ့ဲ သည။် 

အးီယူ ေခါင်းေဆာင်များအကား သေဘာတူညမီသည ် ဂျာမနီင့်ှ ဥေရာပရိှ သနး်ေပါင်း 

များစာွေသာ ြပညသူ်များအတွက် သတင်းေကာင်းတစရ်ပြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ေအာကတုိ်ဘာလကနု် 

ဝနး်ကျင်မစှတင်၍ ယခုစှ၏် ဒတိုယစှဝ်က်အတွက် တြဖညး်ြဖညး်ချင်း စးီပာွေရးြပနလ်ည် 

နာလထံလူာမကို ကေံတွရိုင်မည့် အခွင့်အလမး်များမာှလညး် သိသိသာသာတိးုတကလ်ာ 

ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။  

 လာမည့် ၂၀၂၁ ခုစှ်င့်ှ ၂၀၂၂ ခုစှတုိ်တွင် ေရရှညတ်ညတ့ံ်၍ စဉဆ်ကမ်ြပတ် ြဖစသ်ည့် 

စးီပာွးေရးြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွ်မကို ရရိှိုင်ေကာင်းင့်ှ  ဥေရာပိုင်ငံများအားလုံး အေနြဖင့် ၂၀၂၁ 

ခုစှတွ်င် စးီပာွးေရးတိုးတကမ် ြပနလ်ည်ရရိှိုင်ေကာင်း ၎င်းက ခန်မနှး်ထားပါ သည။် လက်ရိှ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေနမေကာင့် စးီပာွးေရးလပုင်န်းများ ရပဆ်ိုင်းထား ရသြဖင့် 

ဒတိုယကမာစစေ်နာကပ်ိုင်း စးီပာွးေရးကျဆင်းမအများဆုံးြဖစေ်ပခ့ဲရသည့်အေြခအေန ကို ၂၀၂၁-

၂၀၂၇ ခုစှအ်တွက် ဘတ်ဂျကယ်ူိုေငွ (၁.၁) ထရီလယီံင့်ှ စးီပာွးေရးြပနလ်ည် ဆယ်တင်ေရး 

ရန်ပံုေငွ ယူုိ (၇၅၀) ဘီလီယံတုိြဖင့် ြပန်လည်ကုစားုိင်မည်ဟု အီးယူေခါင်းေဆာင်များက ေမာလ်င့် 

ထားေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် - (Reuters)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ဆ်ိုင်ရာ ကန်သတ်ချကအ်စအီမမံျား 

ြပနလ်ညတ်င်းကျပဖ်ယွရ်ှိ 

 အမျ ိးသားလံု ခံေရးေကာင်စီ၏ အစည်းအေဝးအပီးတွင် ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံ၏ COVID-19 

ဆုိင်ရာ ကန်သတ်ချက်အစီအမံများအား  ြပန်လည်တင်းကျပ်သွားဖွယ်ရိှေနေကာင်း ဘယ်လ်ဂျယံီ 

ိုင်ငံ၊ ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ ဖကဒ်ရယဝ်န်ကးီ  Maggie De Block က ေြပာကားခ့ဲသည။် 

ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံသည် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ဆုိင်ရာ ကန်သတ်ချက်အစီအမံများအား အဆင့်အလုိက် 

ြပနလ်ညေ်ြဖေလာေ့ပးလျကရိှ်ရာ လာမည့်သဂုတ်လ ၁ ရကေ်နတွင် ေြဖေလာရ့န ် စစီဉထ်ား 

သည့်အစအီမမံျားအား ေြဖေလာေ့ပးမညမ်ဟတ်ုေကာင်း၊ ယင်းသုိ ေြဖေလာမ့ည့်အစား ိုင်ငံ 

အဆင့်င့်ှ ေဒသဆိုင်ရာအဆင့် ကန်သတ်ချက်အစအီမမံျားကို တင်းကျပသွ်ားိုင်ေရး ေဆးွေးွ

လျကရိှ်ေကာင်း ၎င်းကေြပာကားခ့ဲသည။် သုိရာတွင် အမျ ိးသားလုံ ခေံရးေကာင်စမီှ ေကညာ 

ြခင်းမရိှေသးမီတွင် ယင်းမာှ တရားဝင်ဆုံးြဖတ်ချကမ်ဟတ်ုေသးေကာင်း သိရသည။်  
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 ဇူလိုင်လ ၁၂ ရကေ်နမှ ၁၈ ရကေ်နအထကိာလအတွင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၌ ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပစ်ေ်ရာဂါကးူစကမ် ပျမး်မနး်ထားမာှ တစရ်ကလ်င် ၁၈၄ ဦးသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်ခ့ဲပးီ၊ 

ဇူလိုင်လ ၅ ရကမ်ှ ၁၁ ရကအ်ထိ ရကသ်တပတ်အတွင်း ပျမး်မန်းထားြဖစသ်ည့် တစရ်ကလ်င် 

၉၇.၆ ဦးှင့် င်းယဉှပ်ါက (၈၉) ရာခုိင်နး် ြမင့်တကလ်ာြခင်းြဖစသ်ည။် တင်းကျပမ်ည့် အစအီမ ံ

များတွင် ာှေခါင်းစညး်များအား မြဖစမ်ေနတပဆ်င်ရမည့် အများြပညသူ်ဆိုင်ရာေနရာများ 

စာရင်းကို ထပတုိ်းိုင်ေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာအဆင့်တွင် ေရာဂါကးူစကမ်ကို ထနိး်ချပရ်န် အတွက် 

ကန်သတ်ချကမ်ျားကို သကဆ်ိုင်ရာမိေတာဝ်နမ်ျားက ေဆာင်ရကရ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း Maggie De 

Block က ေြပာကားခ့ဲသည။်  

 ညမထကွရ်အမနိ်များထတ်ုြပနြ်ခင်း၊ လစူလုေူဝးြပလပုမ်ကို တားြမစြ်ခင်း၊ ေဈးဆိုင် 

များင့်ှ အားကစားုံများကို ပတ်ိထားေစြခင်း၊ ြပင်ပေဈးများဖင့်ွလစှမ်ကို တ်ုသိမ်းေစြခင်း 

စသညတုိ် အပါအဝင် ဗိုင်းရပစ်က်းူစကမ်ထနိး်ချပေ်ရးအစအီမမံျား ချမတ်ှခွင့်ကို မိေတာဝ်န် 

များအား ခွင့်ြပသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ာှေခါင်းစညး်များ မြဖစမ်ေနတပဆ်င်ရမည့် ေနရာများ 

သတ်မတ်ှြခင်းကိုလညး် ခွင့်ြပသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ေဒသအလိုက် အသွားအလာကန်သတ်မ များ 

(local lockdowns) ြပလပုရ်န ် ြဖစ်ိုင်ဖယွရိှ်ေသာလ်ညး် ေနာကဆ်ုံးအဆင့်အေနြဖင့်သာ 

ေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း ၎င်းက ထပ်ေလာင်းေြပာကားခ့ဲသည။် စားေသာကဆ်ိုင်များ၊ ေကာဖ် ီ

ဆိုင်များင့်ှ ဘားများအတွက် ထပတုိ်းကန်သတ်ချကမ်ျား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

သွားဖယွမ်ရိှေသာလ်ညး် ပုံမနှပ်တ်ိချနိထ်ကေ်စာ၍ ပတ်ိရိုင်ေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -   (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်းလိုင်းအား ဆယတ်င်ေရးအတွက် ဘယလ်ဂ်ျယီှံင့် Lufthansa တုိ 

သေဘာတူညမီရရှိ 

 ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်းလိုင်းအား ဆယတ်င်ိုင်ေရးင့်ှ ပတ်သက၍် ဘယလ်ဂ်ျယီံ 

အာဏာပိုင်များှင့် Brussels Airlines၊ ယင်း၏ မခိင်ကမုဏြီဖစသ်ည့် ဂျာမနီိုင်ငံမှ Lufthansa 

တုိအကား သေဘာတူညခီျက် ရရိှခ့ဲေကာင်းသိရသည။် သေဘာတူညခီျက်မာှ အစိုးရအဖွဲ၏ 

အတညြ်ပချက် ရယရူနလ်ိုအပေ်နဆြဲဖစ်ပးီ၊ အတညြ်ပခ့ဲပါက ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်းလိုင်း 

အေနြဖင့် ေချးေငွ ယူို (၂၉၀) သနး်ရရိှမညြ်ဖစသ်ည။် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တညး်၏ 

ိုကခ်တ်မေကာင့် အဆိုပါ ေလေကာင်းလိုင်း၏ ေလယာဉ်များအားလုံးမာှ (၃) လကာ ရပန်ား 

ထားရပးီ၊ ကမုဏီ၏ဝနထ်မး်များမာှလညး် အလပုလ်ကမ်ဲ့ြဖစခ့ဲ်ကရသည်။ ဘာေရးအခကအ်ခဲ 
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ေကာင့် ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်း လုိင်းသည် လာမည့်သဂုတ်လတွင် ေလယာဉပ်ျသံနး်ေြပးဆွဲမ 

များ ြပနလ်ည်စတင်ိုင်ေရး ဆိုင်းင့ံထားရြခင်းြဖစ်သည။်  

 ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်းလိုင်းအေနြဖင့် အဆိုပါေချးေငွကို ၂၀၂၆ ခုစှတွ်င် ြပနလ်ည် 

ေပးဆပရ်မညြ်ဖစသ်ည်။ မခိင်ကမုဏီ Lufthansa အေနြဖင့်လည်း ဆယတ်င်ေရးအတွက် ယုိူ 

(၁၇၀) သနး်ကို အသံုးြပသွားရန် ကတိကဝတ်ြပထားသည။် ယူို (၇၀) သနး်ကို လင်ြမနစ်ာွ 

ေြပာင်းလဖဲွဲစညး်ိုင်ေရး (restructuring) အတွက် အသံုးြပသွားမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ကျနေ်ငွများကုိ 

ဘာေရးခုိင်မာမအတွက် သံုးစွဲမညြ်ဖစေ်ကာင်းသိရသည။် ယခုအခါ ဂျာမနအ်လုံးစုံပိုင်ဆိုင် 

သွားပြီဖစသ်ည့် အဆုိပါေလေကာင်းကမုဏီ၏ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံတွင် ခုိင်မာစာွရပတ်ညမ်င့်ှ 

အနာဂတ်အာမခံေပးမဆိုင်ရာ အေြခအေနများကို ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအစိုးရက တုိကတွ်နး်ခ့ဲ သည။်  

ယခုသေဘာတူညခီျက်သည် Brussels Airlines အမတ်ှတံဆပိရ်င်ှသနေ်ရးကို အာမခံ ေပးထားပးီ၊ 

ကမုဏီ၏ုံးချပမ်ာှမူ ဘရပဆ်လဲတွ်င်သာ ဆကလ်က် အေြခစိုကမ်ညြ်ဖစသ်ည။် ေလေကာင်း 

ကမုဏီအေနြဖင့် ဘယလ်ဂ်ျယီလံိုင်စင်ေအာကမ်ှ ဆကလ်ကပ်ျသံနး်ေြပးဆွဲမညြ်ဖစ်ပးီ၊ Lufthansa 

က ဘရပဆ်လဲေ်လဆပိ၌် လပုင်နး်လညပ်တ်မများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံရန် အာမခံထားေကာင်း 

သိရသည။်  

 ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်းလိုင်းအေနြဖင့် လပုသ်ားအင်အား၏ သံုးပုံတစပ်ုံခန်  ပမာဏ ကုိ 

ေလာခ့ျရန် စစီဉထ်ားေသာလ်ညး် အလုပ်သမားအဖွဲအစညး်များင့်ှ ေဆးွေးွပီးေနာက် 

ယင်းအေရအတွကက်ို ြပနလ်ညေ်လာခ့ျခ့ဲသည်။ ယခုသေဘာတူညခီျကအ်ရ Lufthansa ကမုဏီ 

သည ် ဝနထ်မး်င့်ှ fleet expansion တုိတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံရန် ကတိကဝတ်များလညး်ပါဝင်သည။် 

သေဘာတူညီချကပ်ါ အချကမ်ျားင့်ှ ကိုက်ညေီအာင်ေဆာင်ရကမ် ေသချာေစေရးအတွက် 

ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် ဘရပဆ်လဲေ်လေကာင်းလိုင်းဘတ်ုအဖွဲဝင် (၂) ဦးကို ခန်အပ ်

သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ်  -   (Vrt NWS)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

တတ်ုုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာကမ်ည့် ေလေကာင်းခရးီစဉအ်ားလံုးအေနြဖင့် COVID-19 စစေ်ဆးမအရ 

ေရာဂါပိုးကင်းစင်ေကာင်း ြပသရန ်လိုအပေ်ကာင်း ထုတ်ြပနေ်ကညာခ့ဲြခင်း 

 တတ်ုအာဏာပိုင်များသည် ိုင်ငံအတွင်းသုိ ကမာက့ပေ်ရာဂါ ကးူစကပ်ျ ံှံမမှ 

ကာကယွ်ိုင်ရန် ကိးပမး်အားထတ်ုမတစရ်ပ်အေနြဖင့် ြပညပ်ိုင်ငံများမှ ိုင်ငံအတွင်းသုိ 

လာေရာကမ်ည့်သူအားလုံးအား သကဆ်ိုင်ရာိုင်ငံမ ှ တတ်ုိုင်ငံသို ခရီးမထကွခ်ာွမီ (၅) ရက် 
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ကိတင်၍ သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံအသီးသီးရိှ တုတ်ုိင်ငံဆုိင်ရာ သံံုးများမှ သတ်မှတ်(သုိ) အသိအမှတ် 

ြပထားသည့် ကျနး်မာေရးစင်တာများ၌ စစေ်ဆးထားသည့် nucleic acid စစေ်ဆးမအေြဖအား 

ြပသရန်လုိအပ်သည့် ေကညာချက်အား (၂၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲပါသည်။ 

 အဆိုပါထတ်ုြပနေ်ကညာချကအ်ား တတ်ုိုင်ငံမိြပေလေကာင်း စမီခံန ်ခဲွမအဖွဲ 

(CAAC)၊ အေကာကခွ်နအ်ေထေွထအွပုခ်ျပမ်အာဏာပိုင်အဖွဲ (GACC) င့်ှ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

ဌာနတုိမှ ပးူတဲွထတ်ုြပနေ်ကညာခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် အဆိုပါေကညာချကအ်ရ တတ်ုိုင်ငံသုိ 

ြပနလ်ညဝ်င်ေရာကလ်ာမည့်ိုင်ငံသားများအေနြဖင့် wechat တွင်ပါရိှသည့် health mini-

program တွင် negative nucleic acid test results အား တင်ြပထားရနလ်ိုအပေ်ကာင်း၊ 

ိုင်ငံြခားသားများအေနြဖင့် negative nucleic acid test results များတင်ြပ၍ သကဆ်ိုင်ရာ 

တတ်ုသံုံး/ ေကာင်စစဝ်နခ်ျပ်ုံးများထတွံင် ကျနး်မာေရးလကမ်တ်ှေလာကထ်ားရန် လိုအပ် 

ေကာင်း၊ သကဆ်ိုင်ရာေလေကာင်းလိုင်းများအေနြဖင့် ခရီးသည၏် ကျနး်မာေရး codes (သုိ) 

အသိအမတ်ှြပလကမ်တ်ှများအား စစေ်ဆးရမညြ်ဖစ်ပးီ အဆုိပါသတ်မှတ်ချက်များ တင်ြပိုင် 

ြခင်းမရိှပါက တတ်ုိုင်ငံသုိ ထကွခွ်ာမည့် ေလေကာင်းခရီးစဉသုိ် လိုကပ်ါခွင့်ြပမညမ်ဟတ်ု 

ေကာင်းသိရှရိပါသည။် 

 ယခုကဲ့သုိေဆာင်ရကြ်ခင်းသည် ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်၍ လပူဂုိလမ်ျား ေရလျားသွားလာမ 

များ တုိးတကလ်ျင်ြမနေ်စရန်ှင့် အာမခံချကရိှ်ေစရနြ်ဖစ်ပးီ လုပင်နး်များ၊ ထတ်ုလပုေ်ရးများ 

ြပန်လည်စတင်ုိင်ေစရန်၊ people-to-people exchanges များ ေဆာင်ရက်ုိင်ေစရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သကဆ်ိုင်ရာ တတ်ုသံုံးများအေနြဖင့် တညရိှ်သည့်ိုင်ငံများတွင် nucleic acid  စစေ်ဆးေပး 

ိုင်မအေပမတူည၍် အထူးစမီေံဆာင်ရကမ်များအား သီးြခားထတ်ုြပနေ်ကညာသွားမညြ်ဖစ် 

ေကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံအေနြဖင့် ြပညတွ်င်း၌ ကးူစကမ်အား ထနိး်ချပထ်ားိုင်ေသာလ်ညး် ြပညပ်မ ှ

ေရာဂါကးူစကမ်များ ဝင်ေရာကလ်ာမအား တားဆးီိုင်ရနမ်ာှ ကးီမားသည့်ဖအိား ြဖစ်ေပလျက် 

ရိှသည့်အတွက် အချန်ိှင့်တေြပးညီချမှတ် ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ုိင်ငံြခားေရး ဝန်ကးီဌာနမှ 

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Wang Wenbin မ ှသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွတဲစရ်ပ်တွင် ေြပာကားခ့ဲပါသည။်  

 တတ်ုိုင်ငံမိြပေလေကာင်း စမီခံနခဲွ်မအဖွဲ (CAAC)မ ှ ထတ်ုြပနခ့ဲ်သည့် အချက် 

အလကမ်ျားအရ တတ်ုိုင်ငံေလေကာင်းလိုင်းများသည် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇွနလ်အတွင်း၌ 

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာေလေကာင်းခရီးစဉမ်ျားြဖင့် ခရီးသညေ်ပါင်း (၁၄၀,၀၀၀) ဉးီအား ပိုေဆာင် 

ေပးခ့ဲပီး အဆုိပါပမာဏသည် ပီးခ့ဲသည့်ှစ်ကာလတူ၏ (၂.၃) ရာခုိင်န်းသာရိှေကာင်းသိရိှပါသည်။ 

https://www.globaltimes.cn/content/1195213.shtml  

ေရစင်ဉးီ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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အရည်အေသွးြမင့် ဖွံဖိးမဆသုိီ ေြပာင်းလေဲနသည့် တတ်ုုိင်ငံ 

 တတ်ုိုင်ငံသည ်လကရိှ်အချနိတွ်င် အခကအ်ခဲများင့်ှ ရင်ဆိုင်ေနရေသာလ်ညး် ၎င်း၏ 

ပိုကနုေ်မာင်းှင်သည့်ဖွံဖိးမမ ှ ြပညတွ်င်းြပညပ်ေဈးကကွ၏် ေပါင်းစည်းမကို ြမင့်တင်ရန ်

ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်လာမက အရည်အေသွးြမင့်ဖံွဖိးမကုိ အားေကာင်းခုိင်မာေစလျက် ကမာလံုး 

ဆိုင်ရာ ယဉှ်ပိင်ိုင်စမွး်တွင် အကျ ိးေကျးဇူးအသစမ်ျား အားြဖည့်လာေစေရးအတွက ် ေြပာင်းလဲ 

လာမကို သပုေ်ဖာြ်ပသေနပါသည်။ 

 တစခု်င့်ှတစခု် အြပနအ်လနှခ်ျတ်ိဆကပ်ံ့ပိုးမြပေနသည့် ြပညတွ်င်းင့်ှ အြပညြ်ပည ်

ဆိုင်ရာစးီပွားေရးကနွယ်ကမ်ျားှင့် ဖွံဖိးမပုံစအံသစဆ်သုိီ  ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်းင့်ှ 

အလနွ်ကးီမားေသာ ြပည်တွင်းေဈးကကွ၏် အကျ ိးေကျးဇူးများကို အြပည့်အဝ ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ခွင့်ရေစရန ် တတ်ုဘကက် တံခါးဖွင့်ေပးရန် လုိအပေ်ကာင်း ဇူလိုင်လ (၂၁) ရကေ်နက 

ြပညတွ်င်းြပညပ်ကမုဏီများမ ှ အဆင့်ြမင့်အမေဆာင်အရာရိှများင့်ှ ကျင်းပြပလပု်ခ့ဲသည့် 

ေဆးွေးွပွဲ၌ တတ်ုသမတ မစတာရီှကျင်းဖျင်က ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 လပုင်နး်စဉအ်တွင်း တုတ်ိုင်ငံက မမိြိပည်တွင်း ဝယလ်ိုအား အလားအလာကို 

အြပည့်အဝေဖာထ်တ်ုိုင်ရန၊် ြပညတွ်င်းင့်ှ ြပညပ်ေဈးကကွမ်ျားအကား ပိုမိုေကာင်းမနွေ်သာ 

ချတ်ိဆကမ်ြဖစေ်ပရန်င့်ှ သိပံှင့်နညး်ပညာတွင် တီထင်ွဆနး်သစမ်များကို ဉးီစားေပးရန ်  ြပင်ပ 

ကမာသုိ ပုိမုိကျယ်ြပနစွ်ာ တံခါးဖွင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သမတရီှက ေြပာကားထားပါသည်။ 

 တတ်ုနညး်ပညာလပုင်န်းကးီြဖစသ်ည့် Lenovo ၏ ဉကင့်ှ အမေဆာင်အရာရိှချပ ်

ြဖစသူ် Yang Yuanqingက ယခုကျင်းပေသာ အစညး်အေဝး၌ ေဈးကကွယ်ုံကညမ်ကို ြမင့်တင် ရန ်

ပိုမိုအေရးပါပုံအား အစိုးရဘကက်သိရိှေဆာင်ရကေ်နပုံကို ြပသလျကရိှ်ေကာင်း၊ ဒစဂ်ျစတ်ယ ်

နညး်ပညာဘက်င့်ှ  စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ်တွင် စက်ကရိိယာအြပည့်အဝအသံုးြပပီး ာဏ်တု 

အသံုးြပသည့်ဘက်သုိ ဖွံဖိးမများကို ြမင့်တင်သွားရန ် အားထတ်ုကိးပမး်သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း 

မတ်ှချကြ်ပေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ ြပညတွ်င်းေဈးကကွစ်နစတ်ည်ေဆာကမ်င့်ှ ြပညပ်ေဈးကွကမ်ျား 

တုိးချဲမကို ေပါင်းစပ်ရန ် ဖွံဖိးမပုံစအံသစ ် စီမေံဆာင်ရကြ်ခင်းက ၎င်း၏ စီးပာွးေရးဖွံဖိး 

တုိးတကမ် ကံ့ခုိင်အားကို ခုိင်မာအားေကာင်းေစုံသာမက ကမာစ့းီပာွးေရးအတွက ် ကးီမားေသာ 

တုိးတကမ်အခွင့်အလမး်များကိုလညး် အေထာက်အကြူပေပးိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း Yang က ေြပာ 

ကားခ့ဲပါသည။် 

 ယခင်က ကျင့်သံုးခ့ဲသည့် ပိုကနုဉ်းီစားေပးဖွံဖိးမ ပုံစေံအာက၌် တတ်ုိုင်ငံက 

ကနုက်ျစရိတ်သကသ်ာေသာ စက်ုံထတ်ုလုပ်မမတှစဆ်င့် ကမာဒ့တိုယအကီးဆုံးစီးပာွးေရး 

ြဖစလ်ာေစရန ် တကလ်မှး်ိုင်ခ့ဲပါသည။် ယခုအခါ ၎င်းအေနအထားကို အေြခခံ၍ ဆကလ်က ်



8 
 

ချတီက်သွားရနြ်ဖစ်ပးီ၊ ေနာကထ်ပေ်ြခလမှး်အြဖစ ် ပိုမိုနကန်ေဲသာ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲများှင့် 

တံခါးဖင့်ွလစှေ်ပးမမတှစ်ဆင့် ကမာစ့ီးပာွးေရးအတွင်း ထပမ်ေံပါင်းစည်းသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

ေနာကထ်ပေ်ဆာင်ရကမ်ည့်ဖွံဖိးမပုံစအံသစတွ်င် တတ်ုြပညတွ်င်းေဈးကကွအ်ေပ အာုံစိုက ်

လျက် ြပည်တွင်းလုိအပ်ချက်အား ြပည့်မီေစေရးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တုတ်သမတက 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 လကရိှ်ကာလ၌ တတ်ုိုင်ငံ၏ ယဉှ်ပိင်ိုင်စမွး်ရိှေသာ အကျ ိးေကျးဇူးများ၏ ရင်းြမစ ်

မာှ လပုခ်လစာသကသ်ာသည့် ထတ်ုလပုမ်မသှည ် အလွန်ကးီမားေသာ ြပညတွ်င်းေဈးကကွ်ငှ့် 

ကီးမားေသာ ေဈးကွက်ဝယ်လုိအားဆီသုိ ကူးေြပာင်းလျက်ရိှပါသည်။ ကမာ့စီးပွားေရးတွင် တုတ် 

ေဈးကကွ်င့်ှ တတ်ုလပုင်န်းများှင့် ဆကဆ်ေံရးမာှ အလနွအ်ေရးပါလာပါသည။် ထိုေကာင့် 

ေဈးကွက်ရှာေဖွေနပီး အရည်အေသွးြမင့် ုိင်ငံြခားစက်မကုန်ထုတ်လုပ်သူများက တုတ်ေဈးကွက် 

အတွင်း ဝင်ေရာကရ်န ် ကိးပမ်းေနကေကာင်း သိရပါသည။် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

ဝင်ေရာကရ်င်းှီးြမပ်ှံိုင်ေစေရးအတွက ် ယခင်ကန်သတ်ထားသည့် လပုင်န်းများကိုလညး် 

ေြဖေလာေ့ပးလာလျကရိှ်ပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံဘကမ် ှ ၎င်း၏ိုင်ငံသား ပိုမိငုယရ်ယ်သူများအား ကမာလုံးဆိုင်ရာလပုင်နး် 

များတွင်  အမေဆာင်အရာရိှများြဖစလ်ာေစေရးှင့် ၎င်းလပုင်န်းများထမံ ှ ေလလ့ာသင်ယေူစေရး 

အေပ အားေပးြမင့်တင်ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပါသည။် 

 ကမာ့ဇီဝေဆးဝါးလုပ်ငန်းကီးြဖစ်သည့် Astra Zeneca ၏ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအမေဆာင် 

အရာရိှချပ ် ဒတိုယဥကှင့် တုတ်ိုင်ငံ၏ ဥကြဖစေ်သာ Leon Wang က တတ်ုိုင်ငံ၏ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမပတ်ဝန်းကျင်င့်ှ ဖွံဖိးမအလားအလာများတွင် ကမုဏဘီကမ် ှ ယုံကညမ်ရှ ိ

ေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပါသည။်  

 Wang ၏ ေြပာကားချကအ်ရ AstraZeneca က တတ်ုိုင်ငံ၏ ဖွံဖိးမအား စမီကံနိး် 

များမတှဆင့် ဆကလ်ကပ်ံ့ပိုးေပးသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ၎င်းအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာကမ် 

ကတွင် ိုင်ငံစုံေဆးဝါးဆိုင်ရာလပုင်န်းများအတွက ် ေပါင်းကူးအြဖစ ် တက်ကစာွပါဝင်မည ်

ြဖစက်ာ၊ “ကျနး်မာေသာ တတ်ု ၂၀၃၀” ြဖစေ်ပလာေစရန်င့်ှ တတ်ု၏ ဆနး်သစတီ်ထင်ွမ 

များကို ကမာအ့ဆင့်သုိတကလ်မှ်းိုင်ေရး ကညူေီပးမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရပါသည။် 

 

ရင်းြမစ၊် China Daily (၂၃-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ပိုမိုအားေကာင်းသည့် ေရေဘးစမီခံန ်ခဲွမများ ေဆာင်ရကရ်န ်တတ်ုသမတ တုိက်တွနး်ထား 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ ေဒသအချ ိတွင် ေရလမ်းမိုးမများ ြဖစေ်ပေနသည့်အတွက ် ြပညသူ်များ 

၏ ဘဝလုံ ခေံရးင့်ှ ပိုင်ဆိုင်မများ ဆုံးံးမမရိှေစေရး ဉးီစားေပးေဆာင်ရကေ်ပးရန ် သကဆ်ိုင်ရာ 

ဌာနအချ ိအား တတ်ုသမတက တုိက်တွနး်ထားပးီ ေရေဘးကာကယွေ်ရးှင့် ကယဆ်ယေ်ရး 

လပုင်နး်များတွင် ပိုမိုအားေကာင်းစာွ စမီေံဆာင်ရကသွ်ားကရန ် ဇူလိုင်လ (၁၇) ရကေ်နတွင ်

ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထို ြပင် ေရေဘးသင့်ေဒသများ၌ အသက်အရာယ်စိတ်ချလုံ ခံေစေရး၊  

အစားအစာစတ်ိချလုံ ခေံစေရး၊ စးီပာွးေရးရာ စိတ်ချလုံ ခေံစေရး၊ လမူေရးရာတည်ငိမေ်စေရး ှင့် 

ိုင်ငံေတာလ်ုံ ခေံရးတုိအတွကလ်ညး် ကာကယွ်ေဆာင်ရက်ကရန ် သမတက အေလးအနက ်

ေြပာကားထားပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံအေနြဖင့် အထိုကအ်ေလျာက ် ကယဝ်ချမး်သာသည့် လမူအသုိကအ်ဝနး် 

တစရ်ပြ်ဖစလ်ာေစရန်င့်ှ ယခုစှက်နု၌် အလုံးစုံဆင်းရဲမွ်းပါးမမရိှေတာေ့စရန ် တညေ်ဆာက် 

ေနချနိ၌်  ယခုကဲ့သုိ ေရလမ်းမိုးမများြဖစေ်ပေနသြဖင့် ေရေဘးကာကယွေ်ရးင့်ှ ကယဆ်ယေ်ရး 

လပုင်နး်များကို ေကာင်းစာွေဆာင်ရကရ်န ် အေရးကးီသည့် အချနိြ်ဖစေ်နေကာင်း သမတက 

ေြပာကားထားပါသည။် 

 ဇွနလ်အတွင်း တုတ်ေတာင်ပိင်ုး၌ ေရလမး်မိုးမများြဖစေ်ပစဉ ် ေဒသခံပါတီေကာမ်တ ီ

များ၊ အစိုးရဌာနများ၊ တုတ်ြပညသူ်လွတ်ေြမာကေ်ရးတပ်မေတာ်င့်ှ လကန်က်ကိုင်တပ်များ 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကက်ာ ေရေဘးလတ်ွေြမာကေ်ရးင့်ှကယဆ်ယေ်ရးလပု်ငနး်များကို ေဆာင်ရက ်

ခ့ဲကမအတွက ်အသိအမှတ်ြပေကာင်း သမတက ြဖည့်စကွေ်ြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 ေရေဘးထနိး်ချပက်ာကယွေ်ရးင့်ှ ကယဆ်ယေ်ရးလပုင်နး်များ ေဆာင်ရကေ်နချနိ်တွင ်

ထတ်ုလပုမ်များ ြပနလ်ညစ်တင်ိုင်ရန ် ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကေ်ရးအစအီစဉမ်ျားကိ ု သတိြပ 

ေဆာင်ရကသ်င့်ေကာင်းင့်ှ ေရေဘးသင့်ြပည်သူများ မလူအေြခအေနသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရ်ှိ 

ေစေရးကညူေီပးရန် လိုအပေ်ကာင်းင့်ှ အနာဂတ်တွင် မိုးသည်းထနစ်ာွ ရာသွနး်မ၊ တုိကဖ်နွ်း 

မနုတုိ်င်းများ၊ ေရလမး်မိုးမင့်ှ ေြမပိမစသည့် သဘာဝေဘးအရာယမ်ျားအတွက ် ကိတင ်

ေကြငာချကအ်ား ေကျးရာများ၊ အမိေ်ထာင်စုများင့်ှ ြပညသူ်များထ ံ အနးီစပဆ်ုံးခနမ်နှး်၍ 

ထတ်ုြပနရ်န ်သမတက တုိက်တွနး်ေြပာကားထားပါသည။် 

 ကယဆ်ယ်ေရးလပုင်နး်များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပးူေပါင်းအားြဖင့် ေဆာင်ရက်ကရန၊် 

ေရလမး်မိုးသည့်ေဒသရိှ ဆင်းရဲွမး်ပါးသူများကို အထးူဂစုိုက၍် ေထာကပ်ံ့ေပးရန်င့်ှ ေရေဘး 

ေကာင့် ဆင်းရဲတွင်းသုိ ကျေရာက်ြခင်းမရိှေစရန်၊ ကယ်ဆယ်ရာတွင် လူများကုိ အရင်ဆံုး ကယ်ဆယ် 

ကရန ်သမတက တုိက်တွန်းထားပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံတွင် ဇွနလ်မစှတင်၍ ေတာင်ပိုင်းရိှ ေဒသအေတာမ်ျားများ၌ ြမစမ်ျား၏ 

ေရမျက်ှာြပင် ြမင့်တက်လာမေကာင့် ေရလမ်းမုိးမများြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ တုတ်ုိင်ငံတဝှမ်းရှိ 
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ြပညန်ယ ် (၂၄) ခုတွင် ေရလမ်းမိုးမကးီများြဖစေ်ပမေကာင့် လဉူးီေရ (၂၀.၂၇) သနး်ခနအ်ေပ 

သကေ်ရာကမ်ြဖစပ်ာွးလျကရိှ်ပါသည်။ 

 ေရလမး်မိုးမြဖစ်ပာွးေသာ ေဒသများမှာ ကျနး်ရီှး၊ အနး်ေဝင့်ှ ဟေူပြပညန်ယမ်ျားတွင ်

ြဖစ်ပီး၊ လူ (၂၃) ဦး ေသေကေပျာက်ဆံုးကာ ယခုလအတွင်း  လူဦးေရ (၁.၇၆) သန်းအား ြပန်လည ်

ေနရာချထားခ့ဲရေကာင်းသိရပါသည်။ ယခုလအတွင်းမာှပင် အမိေ်ြခ (၈၉,၀၀၀) ပျကစ်းီဆုံးံး 

ခ့ဲကာ၊ တုိက်ိုကစ်းီပာွးေရးဆုံးံးမ ပမာဏမာှ ယမွေ်ငွ (၄၉.၁၈) ဘီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာ 

၇.၀၃ ဘီလယီံ) တနဖ်ိုးရိှေကာင်း အေရးေပအေြခအေန စမီခံနခဲွ်ေရးဝန်ကးီဌာနက ဇူလိုင်လ 

(၁၆) ရကေ်နက ထတ်ုြပနေ်ကြငာထားပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် China Daily (၁၈-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

COVID-19 အား ထိနး်ချပုိ်င်ရန ်အများြပညသူ်သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးယာဉမ်ျားတွင်  

လမး်နခ်ျကမ်ျား ချမတ်ှထားသည့် တတ်ုုိင်ငံ 

 တတ်ုအမျ ိးသားကျန်းမာေရးေကာမ်ရှင်မ ှ ဇူလိုင်လ (၂၁) ရကေ်နတင်ွ ထတ်ုြပနထ်ား 

ေသာ နည်းပညာဆုိင်ရာလမ်းန်ချက်အရ  အများြပည်သူသံုး ခရီးသည်တင်ယာဉ်များတွင် လုိက်ပါ 

စးီနင်းသူများသည ် COVID-19 ြဖစပ်ာွးသညဟ် ု အတညြ်ပထားလင် (သုိမဟတ်ု) သံသယရိှြခင်း 

ခံရလင် (သုိမဟုတ်) ေရာဂါလကဏာမြပသဘဲ ကးူစကခံ်ထားရသူြဖစလ်င်  ခွင့်ြပချကမ်ရဘဲ 

ထကွခွ်ာခွင့်မရိှဟ ုသိရပါသည။် 

 ၎င်းပဂုိလသ်ည ် ြပညသူ်ပိုေဆာင်ေရးဝနထ်မး်များ၏ န်ကားချကမ်ျားကို ချကခ်ျင်း 

လိုကန်ာရမည့်အြပင် သင့်ေလျာသ်ည့် ကာကယွ်ေရးစမီေံဆာင်ရကမ်များကိုလညး် ြပလပုရ်မည ်

ြဖစပ်ါသည။်  

 ၎င်းစည်းကမ်းအား အများြပည်သူှင့် ဆုိင်ေသာ ေလယာဉ်များ၊ ရထားများ၊ မိအချင်းချင်း 

အကား ေြပးဆွဲေသာ ဘတ်စက်ားများ၊ မိအတွင်းေြပးဆွဲေသာ ဘတ်စက်ားများ၊ သေဘာများငှ့် 

အငှားယာဉမ်ျားအားလုံး၌ ကျင့်သံုးသွားမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိုြပင် ယာဉမ်ျားအတွင်း  ှံှံစပစ်ပ ်

ပိုးသတ်ြခင်းမြပမ ီ ေရာဂါကးူစက်မအဆင့်များကို သတ်မတ်ှရန ် အားထတ်ုမများကို ေဒသခံ 

ေရာဂါထနိး်ချပေ်ရးင့်ှ ကာကယွေ်ရးစင်တာများကို လမး်နသ်ာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။် ေဆးဘက ်

ဆိုင်ရာအညစအ်ေကးများအေပ လိုကန်ာေဆာင်ရကရ်မည့် ဉပေဒသများင့်ှ အည ီ အဝတ်၊ 

ေခါင်းအုံးင့်ှ အပိရ်ာခင်းကဲ့သုိေသာ အမကမ်ျားင့်ှ အသံုးြပပးီပစည်းများကို ကိင်ုတွယရ်မည ်

ဟလုညး် လမး်နခ်ျက၌် ေဖာြ်ပထားပါသည။် 
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 ဇူလိုင်လ (၂၁) ရကေ်နတွင် ထတ်ုြပနသ်ည့်လမး်နမ်များမာှ ကပေ်ရာဂါပျ ံှံမအသစ ်

ြဖစလ်ာိုင်မများကို ကိုင်တွယေ်ြဖရှင်းရာတင်ွ ကာကယွေ်ရးစမီေံဆာင်ရကမ်များကို အသကဝ်င် 

ထားေစရန ် ေကာမ်ရှင်က ထုတ်ြပနြ်ခင်းြဖစ်ပးီ၊ ယာယသီီးြခားထားြခင်း (သုိမဟုတ်) ကုသမ 

အေဆာင်အေယာင်များေပးြခင်း၊ အများြပည်သူသံုးေနရာများတွင် ေလအေအးေပးရာ၌ စမီခံန် ခဲွ 

ေရးှင့် ေလဝင်ေလထွက်စနစ်တုိအတွက် ကိတင်သတိြပရန် သတ်မှတ်ချက်များကုိလည်း အြခား 

န်ကားချက ် (၅) ရပြ်ဖင့် ထတ်ုြပနေ်ကြငာထားပါသည။် ၎င်းထတ်ုြပန ် ေကြငာချကမ်ျားြဖင့် 

အများြပညသူ်င့်ှ သကဆ်ိုင်ေသာ ေနရာများတွင် လူတစဉ်းီချင်းလိုကန်ာရမည့်ကျင့်ဝတ်များှင့် 

ကာကယွေ်ရးစမီေံဆာင်ရကမ်များအေပ လမး်နမ်များြပထားပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံသည ် ဟေူပြပညန်ယမ် ှ အစြပခ့ဲသည့် ပထမဆုံးကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမအား  

စမီခံန် ခဲွခ့ဲကာ၊ မကာေသးမအီချနိက်လညး် ေဘကျင်းရိှ အစားအစာလကက်ား ေရာင်းချေသာ 

ေဈးမ ှအနညး်ငယက်းူစကပ်ျ ံပွားမြဖစေ်ပခ့ဲပါသည။် 

 ပးီခ့ဲသည့် ရကသ်တပတ်အတွင်း Xinjiang Uygur ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသမ ှ

စတင်၍ အစလုိုကက်းူစကမ်အသစမ်ျားင့်ှ ရင်ဆိုင်လာရေသာေကာင့်  အနာဂတ်တွင် ပုံမနှ ်

မဟတ်ုသည့် ကးူစက်မများ အများအားြဖင့် ြဖစလ်ာိုင်ေကာင်းင့်ှ ေရာဂါကာကယွေ်ရးစမီ ံ

ေဆာင်ရကမ်များကို ကိတင်သတိြပေဆာင်ရက်သွားကရန ်လိုအပေ်ကာင်း ကမး်ကျင်သူများ က 

သံုးသပလ်ာကပါသည်။ 

 အသစထ်တ်ုြပနေ်ကြငာချကအ်ရ လသံုူးများေသာ အများြပညသူ်င့်ှဆိုင်ေသာ အသံုး 

အေဆာင်များင့်ှ ုံးများ၊ ဟိုတယမ်ျား၊ ေဈးဝယ်ေမာလမ်ျား၊ ဘဏ်များ၊ စားေသာကဆ်ိုင်များငှ့် 

အစားအေသာကေ်ဈးများကဲ့သုိ လစူေုဝးမများြပားသည့်ေနရာများမာှ ကူးစကပ်ျ ံပာွးမ ပိုမိုြမင့် 

လာုိင်ေသာ ေနရာများြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခံှင့် အထက်တန်းေကျာင်းများ၊ သက်ကီးေစာင့်ေရှာက ်

မ ေဂဟာများ၊ အကျဉ်းေထာင်များ၊ စိတ်ေရာဂါကုေဆးခန်းများတွင် ေရာဂါကူးစက်ပျ ံံှမအတွက ်

ပိုမိုသတိြပေဆာင်ရကထ်ားသင့်ေကာင်း သိရပါသည။် 

 ကိတင်ြပင်ဆင်မများ၌ ဗုိင်းရပ်ထိန်းချပ်ေရးကိရိယာတန်ဆာပလာများကုိ စုေဆာင်းြခင်း၊ 

အေရးေပအစအီမမံျား ချမှတ်ထားြခင်း၊ ကိုယ်ပခူျနိတုိ်င်းတာြခင်းအား တင်းကပစ်ာွ လိုကန်ာ 

ေဆာင်ရကေ်စေရးှင့်  တစဉ်ီးင့်ှတစဉ်ီး ခပ်ခွာခွာေနေစြခင်းအား အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်းတို 

ပါဝင်ပါသည။် 

 ေရာဂါြဖစပ်ာွးမနည်းပါးေသာ ဧရိယာများတွင် အများြပညသူ်သံုး အေဆာင်အေယာင ်

များကို ပုံမနှအ်တုိင်း ဖင့်ွလစှလ်ညပ်တ်ိုင်ပါသည။် သုိရာတွင်ေရာဂါြဖစပ်ာွးမ အလယအ်လတ်မ ှ

ြမင့်မားေသာ ဧရိယာများ၌ အလပုဖ်ွင့်ချနိအ်ား တုိေတာင်းေစသင့်ပးီ၊  လစူလုေူဝးြဖင့် ေဆာင်ရက ်

မများကို ေလာခ့ျသင့်ပါသည။် 
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 ေရာဂါြဖစပ်ာွးမ အလယအ်လတ်မ ှ ြမင့်မားေသာ ဧရိယာများတင်ွ ပုရှ်င်ုံများ၊ ြပဇာတ ်

ုံများင့်ှ ကာရာအိုေကဘားများကို ပတ်ိထားသင့်ပါသည။် သက်ကးီေဂဟာများ၊ ကေလးသူငယ ်

ြပစေုရးေဂဟာများင့်ှ အကျဉ်းေထာင်များသုိ လူပဂုိလမ်ျား သွားေရာကမ်ကို တားြမစထ်ားမည ်

ြဖစ်ပးီ၊ ၎င်းအစား အနွလ်ိုင်းမေှတွဆုံေစမြဖင့် အစားထိုးေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

ရင်းြမစ၊် China Daily (၂၃-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ကနုစ်ညတ်နခ်ျနိ ်ငါးသိနး်နးီပါး ထပ်ေဆာင်းအေထာကအ်ကြူပေပးုိင်မည့် သုိေလာှင်ုံဝနး် 

အသစ်ကးီအား Nansha ဆပိက်မး်၌  ၂၀၂၁ ခုှစ၊် မတ်လအပးီ တညေ်ဆာကသွ်ားမည ် 

 တတ်ုိုင်ငံေတာင်ပိုင်းေဒသမ ှ ဆပိက်မ်းတစခ်ြုဖစေ်သာ Nansha ဆပိက်မး်တငွ ်

ကနုစ်ညတ်နခ်ျနိ ် (၅) သိန်းနးီပါးကို သိမ်းဆညး်ိုင်သည့် စမွး်ရညရိှ်ေသာ ဝနး်ကီးအြဖစ ် အထပ ်

(၈) ထပရိှ်သည့် အေဆာကအ်အံုေပါင်း (၆) လံုးကို တညေ်ဆာကလ်ျကရိှ်ကာ ၎င်းဆပိက်မ်း၏ 

အေဆာင်အေယာင်အေထာကအ်ပံ့များကို တုိးချဲလျကရိှ်ပါသည။် 

 Ajot 100 ၏ အစရီင်ခံစာအရ Nansha ဆပိက်မး်မာှ ကမာေပတွင် အလပုအ်ပဆ်ုံး 

ဆပိက်မး် (၅) ခုအနက ်တစခု်အပါအဝင်ြဖစ်ပီး၊ ဆပိက်မး်၌ အဆင့် (၁) တညေ်ဆာကမ်မှာ ၂၀၂၁ 

ခုစှ၊် မတ်လတွင် ပီးဆုံးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 Nansha အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာ ေထာကပ်ိုသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးစင်တာမာှ Nansha 

ဆပိက်မး်၏ တုိးချဲလာသည့် စကမ်ျားြဖင့် ေဆာင်ရကေ်ပးေသာ ဆပိက်မ်းအေဆာင်အေယာင ်

များင့်ှ ချတ်ိဆကထ်ားပးီ၊ ကမွက်ျ ိးရိှ ေရာင်းဝယမ်များေသာ Jiangnan သစသီ်းဝလေံဈးကကွ ်

င့်ှ ရှနး်ကျန် ၊ ေဟာင်ေကာင်င့်ှ မကာအိုအပါအဝင် ပုလြဲမစဝ်ကနး်ေပေဒသတစေ်လာက ်

လဉူးီေရများြပားသည့် အဓကိေနရာများင့်ှ နးီကပစ်ာွတညရိှ်ပါသည။်  

 AJC International အတွက ် ကမာလုံးဆိုင်ရာသယယ်ပူိုေဆာင်ေရးင့်ှ ေထာကပ်ို 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မေပးေနေသာ ဒါိုကတ်ာ Chris Swartz က ယခု ကေံတွေနရ 

သည့် Covid-19 ကပေ်ရာဂါ၊ အာဖရိကဝကတု်ပေ်ကးွေရာဂါပိုးင့်ှ အြခားကးူစကေ်ရာဂါများ၏ 

ဆိုးကျ ိးသကေ်ရာကမ်ကို ကိုးကားလျက ် စားေသာကက်ုနမ်ျား စတ်ိချလုံ ခမံရိှေစေရးအတကွ ်

လျင်ြမနေ်သာ အေအးခနး်ကနုစ်ညေ်ထာကပ်ိုသယယ်ပူိုေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မအား အလိုအပဆ်ုံး 

ကာလြဖစေ်ကာင်း၊ကမာတစဝ်မှး်တွင် အေအးခန်းြဖင့် ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်မများအတွက ်ဝနေ်ဆာင ်

မများင့်ှ ရင်းှီးြမပ်ှံမများမာှ လိုအပသ်ညထ်က် နညး်ေနေသးေကာင်း၊  Nansha ဆပိက်မး်တွင ်

အေြခခံအေဆာကအ်အုံြမင့်တင်ေနမများမာှ ကနု်ေသတာပိုင်ရှင်များေရာ၊ စားသံုးသူများပါ အကျ ိး 

ေကျးဇူးြဖစ်ထွန်းုိင်သည့် ကိးပမ်းအားထုတ်မပင်ြဖစ်ေကာင်း သံုးသပ်ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 
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 လျင်ြမနေ်သာ အေကာကခွ်နရှ်င်းလင်းမှင့် တဆင့်လဲေြပာင်းေပးိင်ုေသာ စမွး်ရည ်

ရိှသည့်  Nansha ဆပိက်မး်မှတဆင့် တတ်ုေဈးကကွသုိ် ဝင်ေရာကလ်ာသည့် သစသီ်းဝလမံျား 

မာှ ချလီီိုင်ငံမ ှ ချယ်ရီသီးများင့်ှ အေမရိကနအ်ေနာကဘ်ကက်မး်ိးုတန်းေဒသမ ှ အရညရ်မ်းပးီ 

အချဉဓ်ာတ်ပါဝင်သည့် citrus သစသီ်းဝလမံျားြဖစပ်ါသည။်  

 အေအးခနး်ကနုေ်သတာများြဖင့် ကနုစ်ညသုိ်ေလှာင်ေထာကပ်ိုမများအြပင် ကနုပ်စည်း 

စစေ်ဆးြခင်း၊ သုိေလာှင်ြခင်း၊ ြပြပင်ထတ်ုလပုြ်ခင်း၊ ြပနလ်ညထ်ပုပ်ိုးြခင်းင့်ှ ြဖန ြ်ဖးြခင်းကဲ့သို 

ေသာ လပုင်နး်ေဆာင်ရကမ်များအတွက ် တစေ်နရာတညး်တွင် ဝနေ်ဆာင်မေပးသည့် အဆင့်များ 

ကိုလညး် ထပမ်တုိံးြမင့်ေဆာင်ရက်သွားရန ် ကတိကဝတ်ြပထားပါသည။် 

 ခံငံုကည့်ပါက  တည်ေဆာက်မ (၃) ရပ်၏ ပထမအဆင့်မှာ စတုရန်းမီတာ (၃၀၅,၀၀၀) 

အကျယအ်ဝနး်တွင် အေအးခန်းကနုစ်ည ် ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးဝနး်အား တညေ်ဆာကြ်ခင်းြဖစ ်

ပါသည။် ထိုသုိတညေ်ဆာက်မအတွွက ်ယမွေ်င ွ (၁.၈၇) ဘီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာသန်း ၂၆၀) 

ရင်းှီးြမပ်ှံကာ တန်ချနိ ် (၂၃၀,၀၀၀) ရိှသည့် ကုနစ်ညမ်ျားကို သုိေလာှင်ိုင်မညဟ် ုGuangzhou 

Port America ၏ အမေဆာင်အရာရိှချပ ် John Painter က ေြပာကားထားပါသည။် 

 ဒတိုယအဆင့်တညေ်ဆာကမ်မာှလညး် အလားတူ ခငံုံမမျ ိးပင်ြဖစ်ပီး အေမရိကန ်

ေဒလာသနး် (၅၀၀) ရင်းှီးြမပ်ှံကာ ကနုစ်ည်သုိေလာှင်ိုင်စမွး် တန်ချနိ ် (၄၆၀,၀၀၀) ရိှမည ်

ြဖစပ်ါသည။် 

 ပမာဏကးီမားသည့် သိုေလာှင်ေရးအချကအ်ချာေနရာသစြ်ဖစလ်ာမှင့် တစ်ချနိ ်

တညး်မာှပင် စကမ်ျားြဖင့် အြပည့်အဝလပုင်နး်ေဆာင်ရကမ်ည့် စတုတေြမာကေ်ရလမး်ေကာင်း 

ဆပိက်မး်ကိုလညး် တညေ်ဆာကလ်ျကရိှ်ပါသည်။ ထိုသုိ တညေ်ဆာကရ်ာတင်ွ လကရိှ်သေဘာ 

ေပမ ှ ဆပိက်မး်ေပသုိ သယေ်ဆာင်ေပးိုင်သည့် ကရိနး် (၆၅) ခုအား (၇၈) ခုအထ ိ ရိှလာေစရန ်

အဆင့်ြမင့်တင်သာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိုြပင်မကာမတီညေ်ဆာက်ပးီစီးေတာမ့ည့် ကျန်းရှ၊ ဝဟူန၊် 

ချခံျင်းင့်ှ ကမူင်းကဲ့သုိ ကနုး်တွင်းပိုင်းမိေတာမ်ျားသုိ တုိက်ိုက်ဆကသွ်ယေ်ပးထားေသာ 

ရထားလမး်များင့်ှပါ ချတ်ိဆကသွ်ားမညဟ် ုသိရပါသည။်  

 အပခူျနိထ်နိး်ထားသည့်ကနုစ်ညမ်ျား ကနုး်တွင်းပိုင်းသုိ ကနုတ်င်ကားြဖင့် သယေ်ဆာင ်

ေရးအတွက ် ေဟာင်ေကာင်ကဲ့သုိ အြခားပလုြဲမစ်ဝမှး်ရိှ ဆပိက်မး်များင့်ှ င်းယဉှပ်ါက Nansha 

ဆိပ်ကမ်းမှ  သယ်ေဆာင်မမှာ ယွမ်ေငွ (၅,၀၀၀) မှ (၆,၀၀၀) (အေမရိကန်ေဒလာ ၇၀၀ မှ ၈၅၀ ခန်)  

ပိုမိုသကသ်ာေကာင်း Painter ၏ ေြပာကားချက်များအရ သိရပါသည်။  

ရင်းြမစ၊် Fruitnet (၂၀-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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တတ်ုဆပိက်မး်များ၌ ကနုေ်သတာများကို ပိုမိုရင်ှးလင်းမြပလာုိင်ပြီဖစေ်သာ်လညး် 

အေအးခနး်ကုနေ်သတာများေထာကပ်ံ့မ မညမီမြဖစေ်နဆြဲဖစ ်

 ိုကတ်ာသတင်းဌာနမ ှသတင်းအရ ဝနထ်မး်များ အလပုခွ်င်သုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ် လာမ 

ပိုမိုများြပားလာသြဖင့် တတ်ုဆပိ်ကမး်များ၌ ကနုေ်သတာကျပ်တညး်မများြဖစေ်နြခင်းမာှ ပိုမို 

ေလျာန့ညး်လာေသာလ်ညး်၊ အေအးခနး်ကနုေ်သတာေထာက်ပံ့ိုင်မမာှ မညမီမြဖစေ်နဆြဲဖစ်ပးီ၊ 

ေြဖရှင်းရန ်အချနိ်ပိုမိုကာြမင့်ေနေသးေကာင်းသိရပါသည။်  

 ကပေ်ရာဂါေကာင့် လပုင်နး်များ ကေမာက်ကမြဖစေ်နစဉအ်တွင်း အချ ိအေအးခန်း 

ကနုေ်သတာများမာှ လပုင်နး်ေဆာင်ရကမ်ေးှေကးွေသာ ဆပိက်မ်းများတွင် ညပလ်ျက ် ကျနရှ် ိ

ေနဆြဲဖစ်ပးီ၊ အြခားကနုေ်သတာများမာှ အာရှ၏ အြခားဆပိက်မး်များသုိ ခဲွြဖာေရာက်ရိှေန 

ပါသည။် 

 ေနရာအှံတွင် ကနုေ်သတာများကို ရှင်းလင်းရာေနရာ၌ စစေ်ဆးသမူျား၊ ကနုတ်င ်

ယာဉေ်မာင်းင်ှသူများင့်ှ လပု်ငနး်များတွင် ဝန်ထမး်အင်အားေလျာန့ညး်ေနဆြဲဖစ်ပးီ၊ ယခုအခါ 

ဝနထ်မး်များ လပုင်နး်ခွင်သုိ ြပနလ်ညဝ်င်ေရာက်လာကသြဖင့် အေြခအေနတုိးတကေ်ကာင်းမနွ ်

လာေကာင်း တုတ်ဆပိက်မ်းများ အသင်းမှ အေထေွထအွတွင်းေရးမှးချပ ် Zhang Ruxing က 

ိုကတ်ာသတင်းဌာနသုိ ေြပာကားထားသညဟ်ုသိရပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Fruitnet (၂၃-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ထိုင်းသစသီ်းတင်ပိုသူများ အသံုးြပသည့် တတ်ု-ဗယီကန်မ ်နယစ်ပေ်ပါကတွ်င် 

စစေ်ဆးေရးေနရာများစတင်လိုကသ်ည့် ထိုင်းုိင်ငံှင့် တတ်ုုိင်ငံ  

 ထိုင်းိုင်ငံင့်ှ တတ်ုိုင်ငံတိုသည ် သစ်သီးဝလံကနုသွ်ယေ်ရးအတွက် Covid-19 ကပ ်

ေရာဂါြဖစပ်ာွးေနစဉအ်တွင်း အသံုးြပရန ် တတိယိုင်ငံ၌ ပိုးမားေရာဂါ စစေ်ဆးသည့်ေနရာ 

များအား အတညြ်ပလိုက်ပြီဖစပ်ါသည။် 

 ဘနေ်ကာကပ်ိုစသ်တင်းဌာနမ ှ ထတ်ုြပန်ချကအ်ရ  တတ်ုတွင် ပိုမိုထားရိှသွားမည့် 

နယစ်ပစ်စေ်ဆးေရးေနရာများမှတဆင့် ထိုင်းိုင်ငံမ ှ သစသီ်းဝလမံျားကို ဝင်ခွင့်ြပမည့် အေြခြပ 

စာချပ၌် လကမ်တ်ှေရးထိုးရန ် ထိုင်းအစိုးရဝန်ကးီများအဖွဲအစညး်အေဝး (ကကဘိ်နက်)က 

ဆုံးြဖတ်လိုက်ပြီဖစေ်ကာင်း သိရပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံမာှ ထိုင်းိုင်ငံမ ှ သစသီ်းဝလမံျား တင်ပိုြခင်းအတွက ် အဓိကေဈးကကွ ်

ကးီြဖစ်ပးီ သယယ်ပူိုေဆာင်ရာတွင် ဗယီကန်မမ်တှဆင့် တင်ပိုြခင်းြဖစပ်ါသည။် သုိရာတွင ်
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တတ်ုိုင်ငံ၌ ကပေ်ရာဂါအြမင့်ဆုံးြဖစေ်နချနိအ်တွင်း ထိုင်းှင့် ဗယီကန်မတုိ်၏ နယစ်ပ်ဝင်ေပါက် 

များ အားလုံးပတ်ိခဲ့ရသြဖင့် စှ်ိုင်ငံအကား သစသီ်းဝလကံနုသွ်ယေ်ရးအေပထခုိိက်နစန်ာမများ 

ြဖစခ့ဲ်ရပါသည။် 

 နယစ်ပဝ်င်ေပါကမ်ျားပတ်ိခ့ဲရသြဖင့် နယစ်ပတ်ေလာကက်နုတ်င်ယာဉမ်ျား ကာြမင့်စာွ 

တနး်စေီနခ့ဲရရာ ၎င်းကို ေြဖရှင်းရနအ်တွက ်တုန်ရှင်း (Dongxing) င့်ှ ပင်းရှန ်(Pingxiang) တုိ၌ 

စစေ်ဆးေရးဂိတ်(၂) ခုအား တတ်ုအစိုးရက ယာယဖီင့်ွလစှေ်ပးခ့ဲပါသည။် 

 တုတ်ှင့် ထုိင်းုိင်ငံတုိအကား သစ်သီးဝလံ တင်ပုိတင်သွင်းမများအတွက် လမ်းေကာင်း 

များ ပိုမိုအေထာကအ်ကြူပိုင်ရန ် ၎င်းစစေ်ဆးေရးဂိတ်များအား အမဖဲင့်ွလစှသွ်ားေရး အေြခြပ 

စာချပအ်သစက်ို ချပဆ်ိသွုားမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 ၎င်းစာချပအ်ား ကပေ်ရာဂါကးူစကမ်များ ေလျာက့ျသွားပီးေနာက ် တုတ်၏ 

အေကာကခွ်နဌ်ာနင့်ှ ထိုင်းိုင်ငံ၏ လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးှင့် သမဝါယမဝန်ကးီဌာနတုိအကား 

လကမ်တ်ှေရးထိုးသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ဘနေ်ကာကပ်ိုစတွ်င် ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Fruitnet (၉-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ေခါကဆ်ွဲွတင်ပိုမြမင့်တကလ်ာသြဖင့် ေအာင်ြမင်မအသီးအပင့်ွများခံစားလာရသည့် လျ ိကျ ိး 

 တုတ်ုိင်ငံေတာင်ပုိင်း၊ ကွမ်ရီှးကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသမှ မိေတာ်တစ်မိြဖစ်ေသာ 
လျ ိကျ ိးမိ၏ အေငွအသကမ်ျားကို ခံစားိုင်သည့် ေလာစ်စဖ်န ်(luosifen) အမညရ် ေခါကဆ်ွဲကို 
ြပညပ်သုိ တင်ပိုလျက်ရိှရာ ယခုစှ ် ပထမ (၆) လအတွွင်း သိသာသည့် တုိးတကမ်များရရိှလာ 
ခ့ဲေကာင်း လျ ိကျ ိးအေကာက်ခွန်ဌာနက  ဇူလိုင်လ (၉) ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကြငာခ့ဲပါသည်။  

 ယခုစှပ်ထမ (၆) လအတွင်း လျ ိကျ ိးမိမ ှ ေလာစ်စဖ်နေ်ခါကဆ်ွဲတင်ပိုမမာှ ယမွေ်င ွ
(၇.၅) သန်း (အေမရိကနေ်ဒလာ ၁.၁ သနး်)ခန် ရိှကာ ၂၀၁၉ ခုစှက် စစုေုပါင်းပိုကနု်တနဖ်ိုး ထက ်
(၈) ဆ ခန်  တုိးတကလ်ာခဲ့ပါသည။် 

 သမားိုးကျ ပိုကနုေ်ဈးကကွမ်ျားြဖစေ်သာ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စ၊ု သစေတးလျ ငှ့် 
အချ ိေသာ ဥေရာပိုင်ငံများအြပင် စင်ကာပူှင့် နယးူဇီလနအ်ပါအဝင် ေဈးကကွအ်သစ်များ 
သုိလညး် အသင့်စားအစားအေသာကအ်ေနြဖင့် တင်ပိုလျကရိှ်ပါသည။် 

 ဟနလ်မူျ ိး၊ ေြမာင်လမူျ ိးင့်ှ သုနလ်မူျ ိးတုိ၏ ိုးရာဟင်းလျာအား ေပါင်းစပထ်ားသည့် 
ေလာစ်စဖ်နေ်ခါကဆ်ွဲအား မစခ်ျဉ၊် ပလဲပိေ်ြခာက်၊ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရက်င့်ှ ေြမပ ဲ
တုိင့်ှ ေရေးွထတွဲင် ထည့်ြပတ်ပးီ ြမစခ်ုဟင်းရညအ်ား ဟင်းခတ်အြဖစ ် ထည့်ချကရ်ကာ 
ဆပူကွလ်ာသည့်အခါ ချဉစ်းူစူးအနံထကွေ်ပလာပါသည။် 
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၂၀၀၈ ခုှစ်တွင် ထိေတွုိင်ြခင်းမရိှသည့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်စာရင်း၌ ေဖာ်ြပြခင်း 

ခံရပးီေနာက ်၂၀၁၂ ခုစှတွ်င် A Bite of China အမညရ် စှသ်ကမ်အရိှဆုံး အစားအစာ ပုရှ်င ်

မတ်ှတမ်းအစအီစဉတွ်င် ၎င်းေခါကဆ်ွဲအား အသားေပးေဖာြ်ပြခင်း ခံခ့ဲရပါသည်။ 

 ၎င်းေခါကဆ်ွဲ၏ ထူးြခားေသာ အရသာမှာ အစားအေသာကခံု်မင်စှသ်က်သူများကိ ု

ဆွဲေဆာင်ိုင်စမွး်ရိှပးီ၊ တတ်ုိုင်ငံတင်ွ COVID-19 ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေနသည့် ကာလအတွင်း 

ေရာင်းအားအေကာင်းဆုံး အသင့်စားအစားအစာများအနက ်တစခု်အပါအဝင်ြဖစခ့ဲ်ပါသည။် 

 ေနစဉေ်ခါကဆ်ွဲအထပုေ်ရ (၃) သနး်ထတ်ုလပု်ိုင်ပးီ၊ ယမန်စှက်ထက ် (၂) ဆ ပိုမို 

ထတ်ုလုပလ်ာိုင်ြခင်းြဖစေ်ကာင်း လျ ိကျ ိးြမနစီပီယက်းူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဗျို၏ ဒုတိယ 

န်ကားေရးမှး JiaJiangong က မတ်ှချကြ်ပေြပာကားထားပါသည။် 

 ၎င်းေခါက်ဆဲွအား ြပည်ပမှ အစားအစာခံုမင်သူများ ကိက်ှစ်သက်လာေစရန် ြပည်တွင်း 

ထုတ်လုပ်သူများက စီစဉ်ထားေကာင်း၊ ုိးရာအစားအစာကုိ ြမစ်ခုဟင်းရည်မှ ြပလုပ်ေသာ်လည်း 

ယခုအခါ မလူအရသာကို ထနိး်သိမး်၍ အမဲိုးြပတ်ရညြ်ဖင့် ထတ်ုကနုအ်သစအ်ြဖစ ် ထတ်ုလပု ်

ထားရာ အလနွလူ်ကိကမ်ျားေနေကာင်း Liuzhou Luozhuang -yuan Food Co, မ ှ ဉက Liu 

Qingshi က သတင်းဌာနသုိ ေြဖကားခ့ဲပါသည။်  

 ေလာစ်စဖ်နေ်ခါကဆ်ွဲအား ြပညပ်သုိ တုိးြမင့်တင်ပိုိုင်ေရး ထတ်ုလပု်ရနအ်တွက ်

အရညအ်ေသွးေကာင်းမနွ်သည့် ဆနက်ွဲများ ပိုမိုလိုအပလ်ာမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထုိသုိ ဝယလ်ိုအား 

ြမင့်လာိုင်ြခင်းက ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ဆနစ်ပါးစိုက်ပျ ိးထတ်ုလပုေ်ရးကအတွက ် သတင်းေကာင်း 

ြဖစလ်ာိုင်မညြ်ဖစပ်ါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Xinhua (၁၄-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း အနွလ်ိုင်းေပမ ှေရာင်းချမများ ဖွံဖိးလာသည့် တတ်ုုိင်ငံ 

 တုတ်ုိင်ငံသည် Covid-19 ကပ်ေရာဂါပျ ံံှြဖစ်ပွားေနစဉ် လုပ်ငန်းများ ပိတ်ထားခ့ဲရစဉ ်

အတွင်း လတ်ဆတ်ေသာ ကနုပ်စညး်များအတွက ် အနွလုိ်င်းေပမ ှ ေရာင်းချမများကို လျင်ြမနစ်ာွ 

ေဆာင်ရကလ်ာိုင်ခ့ဲပါသည။်  

 ယခုအချနိတွ်င် ြပင်ပစတုိးဆိုင်များ ြပနလ်ညဖ်င့်ွလစှမ်နး်မာှ (၅၀ မ ှ ၇၀) ရာခိင်ုနး် 

ကားရိှကာ ပုံမနှအ်ေနအထားသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်လာေသာလ်ညး်၊ လကက်ိုင်ဖနုး်များမ ှ

download ရယူိုင်ေသာ စားေသာကက်နုစ်ည်အေရာင်းဆိုင်များမာှ (၁၀၀) ေကျာ ် ရိှလာပြီဖစ် 

သြဖင့် ြပညသူ်များ၏ ေနစဉဘ်ဝတွင် m-commerce မာှ မရိှမြဖစ ် ြဖစလ်ာေကာင်း၊  မာှယူပီး 
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သည်င့်ှ  နာရီဝကအ်တွင်း လာေရာကပ်ိုေဆာင်ေပးိုင်သည့် အမိတုိ်င်ယာေရာက ် ဝနေ်ဆာင်မ 

များ ရိှလာသြဖင့် လတ်ဆတ်ေသာ ကနုပ်စညး်များကို စှ်ခိကသ်ည့် တတ်ုလမူျ ိးများှင့် လနွစ်ာွ 

အဆင်ေြပေနေကာင်း IGD ၏ အကးီတနး်သုေတသီ Jiong-Jiong Yu က ေြပာကား 

ထားပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံတွင် မိုဘုိင်းလဖ်နု်းများ၏ ထိုးေဖာကမ်မာှ ြမင့်မားလာပီး၊ ေဈးေရာင်းသ ူ

များမာှလညး် လမူကနွယ်ကမ်ျားင့်ှ ထေိတွလာကသြဖင့်  ဤအနွလ်ိုင်းေပမ ှ ေဈးကွကဖ်ွံဖိး 

လာမ၌ ေနရာယူရန် အေရာင်းြမင့်တင်ေရးလပ်ရှားမများကုိ လက်လီေရာင်းချသူများက ေဆာင်ရက ်

ိုင်လာကေကာင်း သိရပါသည။် 

 Covid-19 ေနာကပ်ိုင်း ေရတုိကာလတွင် ရပက်ွက်င့်ှ အနးီဝနး်ကျင်စတုိးဆိုင်များမာှ 

အေရးပါေသာ အခနး်ကမ ှ ပါဝင်ေနေကာင်း၊ JD.com ၏ 7Fresh င့်ှ ရပက်ကွစ်တိုးဆိုင်များ 

မာှ မမိတုိိ၏ ကနုစ်ညေ်ထာကပ်ံ့မများကို ခုိင်မာလာေစေကာင်းင့်ှယဉှ်ပိင်ိုင်စမွ်းကို ဆကလ်က ်

ထနိး်ထားရန ် လပုင်နး်ေဆာင်ရကမ်ပုံစအံမျ ိးမျ ိးကို ေဆာင်ရကရ်န ် အေရးကးီသညဟ် ု ယုံကည ်

ေကာင်း JD.com မ ှUna Wang က ေြပာကားခ့ဲပါသည။်  

 ၂၀၁၉ ခုစှအ်တွင်း Pagoda လုပင်နး်၏ (၂၀)ရာခုိင်နး်မာှ အနွလ်ိုင်းေရာင်းချမမ ှ

ြဖစေ်ကာင်း၊ အနွလ်ိုင်းှင့် အနွလ်ိုင်းြပင်ပ ေပါင်းစညး်မက ယခုစှ ် အကျ ိးအြမတ်များကို ေပးခဲ့ 

ေကာင်း၊ ယခုစှ်တွင် ေမလ (၁) ရကေ်နမစှ၍ အေရာင်းများ တကလ်ာသညက်ို စတင်ြမင်ေတွ 

ရေကာင်း Pagoda ၏ ဒတိုယဉက Josh Jiao က ေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 အလဘီာဘာမ ှ အချကအ်လကမ်ျားအရ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း အနွလ်ိုင်းေပမ ှ

ေဈးဝယသူ်အသစမ်ျား တုိးပာွးလာကာ၊ ၁၉၆၀ ြပည့်စှေ်နာကပ်ိုင်း ေမးွဖာွးသူတုိ၏ အနွလ်ိုင်း 

ေပမ ှ မာှယမူနး်မာှ ပုံမနှအ်ချနိမ်ျားထက ် (၄) ဆ ေကျာြ်မင့်မားလာေကာင်း၊ တစ်ကမိမ်ာှယမူ 

အဆင်ေြပသွားပီးေနာက ် ဆကလ်ကဝ်ယယ်လူိုလာကေကာင်း၊ ေနာကပ်ိုင်း၌ ေရွာသီကာလ 

တွင် လူကိကမ်ျားေသာ အနွလ်ိုင်းြပင်ပစတုိးဆိုင်များင့်ှ ညေဈးများကို ြပနလ်ညဖ်င့်ွလစှသွ်ား 

မညြ်ဖစေ်သာလ်ညး် e-commerce နညး်လမး်ြဖင့် ေဈးဝယယ်မူများမာှ ပိုမိုလယွက်ြူမနဆ်နမ် 

ရိှသြဖင့် စားသံုးသူများက ဆက်လက်ဝယ်ယူေနလိမ့်ဉီးမည်ဟု ယံုကည်ေကာင်း Yu က မှတ်ချက်ြပ 

ေြပာကားထားပါသည။်   

ရင်းြမစ၊် Fruitnet (၁၇-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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COVID-19 ေရာဂါြဖစပ်ာွးေကာင်း အတညြ်ပလနူာ (၆၁) ဦးေတွရှိခ့ဲသည့် တတ်ုြပညမ်ကးီ 

 တတ်ုြပညမ်ကီး၌ ဇူလိုင်လ (၂၆) ရကေ်နတွင် ြပညပ်မ ှေရာဂါသယေ်ဆာင်လာသူ (၄) 

ဦးအပါအဝင် COVID-19 ေရာဂါြဖစပ်ာွးေနေကာင်း အတညြ်ပထားသည့် လနူာအသစ ် (၆၁) 

ဦးရိှေကာင်း တုတ်ကျနး်မာေရးဌာနမ ှ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှပုဂိလ၏် ေြပာကားချကအ်ရ သိရပါ 

သည။် ြပညတွ်င်း၌ ကူးစကခံ်ရသူ (၅၇) ဦး၏ ေလးပုံတစပ်ုံမာှ ရှင်းကျနး်ေဝဂါ ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ ်

ခွင့်ရ ေဒသမြှဖစ်ပးီ၊ (၁၄) ဦးမှာ လ ိနင်းြပညန်ယမ်ြှဖစက်ာ၊ (၂) ဦးမာှ ကျလိင်ြပညန်ယမ် ှ ြဖစ ်

ပါသည။်  

 ဇူလိုင်လ (၂၆) ရကေ်နအတွင်း မနွဂုိ်လီးယား ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခ်င့်ွရေဒသ၌ ြပညပ်မ ှ

ြပနလ်ာသူ (၂) ဦးတွင် ေရာဂါပိုးေတွရှခ့ဲိပီး၊ ဖကူျနး်င့်ှ စခီမ်းြပညန်ယမ်ျားတွင် ြပညပ်မှ 

ြပနလ်ာသူတစဦ်းစ၌ီ ေရာဂါေတွရိှခ့ဲပါသည။်  ၎င်း (၄) ဦးအပါအဝင် ဇူလိုင်လ (၂၆) ရကေ်နအထ ိ

ြပညပ်မေှရာကရိှ်လာသူ (၂,၀၄၉) ဦးတွင် ေရာဂါများေတွရှထိားေကာင်း တုတ်အမျ ိးသား 

ကျနး်မာေရးေကာမ်ရှင်က ဇူလိုင်လ (၂၇) ရကေ်န၌ ထတ်ုြပနေ်ကြငာထားပါသည။်  

 ြပညပ်မြှပနလ်ာပးီ ေရာဂါြဖစပ်ာွးသူများအနက ်လနူာ (၈၀) ဦးမာှ ေဆးုံတင်ထားရဆ ဲ

ြဖစက်ာ၊ ၎င်းတုိအနက ် လနူာ(၂) ဦး ၏ အေြခအေနမာှ စိုးရိမဆ်ြဲဖစေ်ကာင်းင့်ှ ြပညပ်မေှရာဂါ 

သယေ်ဆာင်လာမများေကာင့် ေသဆုံးမမရိှေသးေကာင်း သိရပါသည်။  

ရင်းြမစ၊် Xinhua(၂၇-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ယခုှစ ်ပထမ (၆) လအတွင်း ကမွရ်ှီး၏ ုိင်ငံြခားကနုသွ်ယမ်ြပနလ်ညတ်ကလ်ာ 

 ယခုစှ ် ပထမ (၆) လအတွင်း ကမွရီှ်း၏ ိုင်ငံြခားကနုသ်ယွမ်မာှ ယမွေ်ငွ (၂၁၈.၀၃) 

ဘီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာ ၃၁.၁၇ဘီလယီံ) ရရိှခ့ဲပါသည်။ ၎င်းပမာဏမှာ ယခင်စှ်ှင့် 

င်းယဉှပ်ါက (၄.၁) ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲေသာ်လညး် လွနခ့ဲ်သည့် (၅) လင့်ှ င်းယဉှပ်ါက 

ကျဆင်းမန်း (၃.၉) ရာခုိင်န်း ကျံလာသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ ဇွန်လအတွင်း စုစုေပါင်းသွင်းကုန ်

ပုိကုန်ပမာဏမှာ ယွမ်ေငွ (၄၁.၈၆) ဘီလီယံရရိှခ့ဲပီး၊ (၁၆.၉) ရာခုိင်န်းတုိးတက်ခ့ဲကာ၊ တစ်လချင်း 

အလိုက ်တုိးတကမ်န်းမာှ (၂.၈) ရာခုိင်န်းတုိးတကလ်ာြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 ယခုစှပ်ထမ (၆) လအတွင်း နယစ်ပက်နုသွ်ယ်ေရးတွင် ကျဆင်းမများ နညး်လာခ့ဲပါ 

သည။် အေကာကခွ်န်ကးီကပမ်ေအာကတွ်င်ရိှသည့် ကနုစ်ညေ်ထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးင့်ှ ြပြပင ်

ထတ်ုလပုသ်ည့် ကနုသွ်ယေ်ရးတုိတွင် တုိးတကမ်ခုိင်မာစာွ အရိှနအ်ဟနုရ်လာပးီ၊ ပဂုလကိ 

လပုင်နး်များ၊ ိုင်ငံြခားရင်းှးီြမပ်ှံမလပုင်န်းများင့်ှ ိုင်ငံပိုင်လပုင်နး်များတွင် ဖွံဖိးမအား 
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ထနိး်ထားိုင်လျကရိှ်ပါသည။်  ထိုြပင် ချးံကျ ိ၊ နနန်င်း၊ ဖနခ်ျနး်ကနဆ်ပိက်မး်များ၏ ပိုကနု ်

သွင်းကနု်တနဖ်ိုးမှာ ထပိတ်နး် (၃) ေနရာတွင် ထနိး်ထားိုင်ဆြဲဖစပ်ါသည။် ၎င်းကာလအတွင်း 

ဗယီကန်မ်င့်ှ ပိုကနုသွ်င်းကနု်တုိးတကလ်ာခ့ဲကာ၊ ေဟာင်ေကာင်င့်ှ ပိုကနု်သွင်းကနုမ်ျား 

တုိးတကမ်ကို ထနိး်ထားိုင်ခ့ဲပီး အဆင့်ြမင့်နညး်ပညာကနုပ်စညး်များ တင်ပိုတင်သွင်းမမာှ 

သိသာစာွ တုိးတကလ်ာခ့ဲပါသည။် 

 ယခုစှပ်ထမ (၆) လအတွင်း ိုင်ငံြခားကနုသွ်ယ်မတည်ငိမေ်ရး၊ အဓကိ ထတ်ုလပုေ်ရး 

လပုင်နး်များ၏ ပိုကနုတ်င်ပိုမအား တည်ငိမေ်ရး၊   အနွလုိ်င်းေပမ ှညိင်းေဆးွေးွမများ ြပလပု ်

ေပးြခင်း၊ ကနုပ်စညး်များ အများအြပားတင်သွင်းမ တုိးချဲေဆာင်ရကေ်ပးြခင်း၊ ိုင်ငံြခား 

ကနုသွ်ယမ် ဘာေငွေကးဆုံးံးိုင်ေြခအား ေြဖရှင်းေပးြခင်းတုိအတွက ် အထးူအေထာကအ်ကူ 

ြပသည့်မဝူါဒများကို ချမတ်ှြခင်းတုိြဖင့် ိုင်ငံြခားလပုင်နး်များကို ကညူရီန ် ကမွ်ရီှးက အားထတု ်

ကိးပမ်းုိင်ခ့ဲေကာင်း ကွမ်ရီှးကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဌာနမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး DiaoWeihong 

က ေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 ိုင်ငံြခားကနုသွ်ယမ် တည်ငိမစ်ာွ တုိးတကဖ်ွံဖိးလာေစရန်င့်ှ ကနုသွ်ယမ် လယွက် ူ

ေချာေမွေစေရး တိုးတကလ်ာေစရန ် အနာဂတ်တွင် ကမွရီှ်းေဒသအေနြဖင့် အဓကိကနုပ်စညး် 

များင့်ှ အဓကိလပုင်နး်များ၏ ပိုကနုသွ်င်းကနု၊်  နယ်စပက်နုသွ်ယေ်ရးမဝူါဒ ေပါင်းစညး်ြခင်း၊ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ေထာက်ပံ့ပို ေဆာင်ေရးကွင်းဆက်၊ တံခါးဖွင့ ်ေပးထားေသာ 

ေဆာကလ်ပုေ်ရးင့်ှ စးီပာွးေရးပတ်ဝန်းကျင်တညေ်ဆာကေ်ရးဟသူည့် ေထာင့် (၅) ရပအ်ေပ 

အေလးေပးသွားမညြ်ဖစ်ပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၂၄-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

စားေသာကက်နုစ်တ်ိချလုံ ခေံစေရးအေပ အထးူအေလးထားေနသည့် 

ကမွရ်ှီးကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ 

 ကွမ်ရီှးကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၏ ေဈးကွက်ကီးကပ်ေရးဗျုိက ဇူလုိင်လ (၂၄) ရက ်

ေနတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစရ်ပ်ကျင်းပပးီ ယခုစှ ် ပထမ (၆) လအတွင်း စားေသာကက်နု ်

စတ်ိချလုံ ခေံရးအေပ ကမွရီှ်း၏ ေဆာင်ရကမ်များကို ရှင်းလင်းေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 ကမွရီှ်း၌ စားေသာကက်နုထ်တ်ုလပု်သူများှင့် လပုင်နး်လပုက်ိုင်သူများ လပုင်နး်များ 

ြပနလ်ညစ်တင်ကရန်င့်ှ အဓကိြဖစေ်ပိုင်သည့် ဆုံးံးိုင်ေြခများကို ကာကယွေ်ြဖရှင်းေရး 

အတွက ် စားေသာကက်နုစ်ိတ်ချလုံ ကေံရးကးီကပေ်ဆာင်ရကမ်များအား အေကာင်အထညေ်ဖာ ်

သွားရန ် ြမင့်တင်ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပါသည။် စားေသာက ် ကနုထ်တ်ုလပု်သည့်လပုင်နး်များ၏ 
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လပုင်နး်ြပနလ်ညစ်တင်မမာှ (၉၇.၂၄) ရာခုိင်နး်ရိှပ ီ ြဖစ်ပးီ၊ စားေသာက်ကနုအ်ရညအ်ေသွးအား 

နမနူာေကာကယ်စူစေ်ဆးမလမး် ခမံနး်မာှ (၉၇.၉၈) ရာခုိင်နး်ရိှပြီဖစပ်ါသည။်  

 စားေသာကက်နုြ်ဖန ြ်ဖးေရးလမ်းေကာင်းများတွင် COVID-19 ေရာဂါပျ ံှံြဖစပ်ာွးမ အား 

တားဆီးရန ်တိရိစာနအ်ိုင်းများ တရားမဝင်ကနု်သွယမ်အား ကမွရီှ်းကလုံးလုံးလျားလျား တားြမစ ်

ထားလျက၊် စားေသာကက်နုထ်တ်ုလပုေ်ရးင့်ှ လပု်ငနး်အသံုးအေဆာင်များ၌ သန်ရှင်းေရးငှ့် 

စားေသာကက်နုစ်ိတ်ချလုံ ခေံရးစစေ်ဆးမများကို ဘကစ်ုံေထာင့်စုံမှ အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျကရိှ်ပါသည။် တစ်ချနိတ်ညး်မာှပင် အနွလ်ိုင်းေပမ ှ အစားအေသာက ် မာှယူမများ 

အား ပိုေဆာင်မကို ခွင့်ြပေပးလျကရိှ်ပးီ၊ ပိုေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မများှင့် ထေိတွမမရိှေစရန် 

လမး်နေ်ပးလျကရိှ်ပါသည။် လယသ်မားများ၏ ေဈးများ၊ စပူါမားကကမ်ျားှင့် အစားအစာ 

ချကြ်ပတ်ြပင်ဆင်ေပးေနသည့် ေနရာေပါင်း (၉၂၂,၂၀၀) အား စစေ်ဆးခ့ဲပီး၊ e-commerce 

platforms၊ ဝကဘ််ဆိုကမ်ျားင့်ှ အနွလ်ိုင်းေဈးဆိုင်ေပါင်း (၄၂,၉၀၀) တုိအား ေစာင့်ကည့် 

ထနိး်ေကျာင်းလျက ်ရိှပါသည်။  

 တုိက်ိုကထ်တ်ုလင့်ြပသမများမ ှစားသံုးသူများ၏ အကျ ိးစးီပာွးှင့် အခွင့်အေရးတုိ အား 

ချ ိးေဖာကလ်ာပါက ကမွရီှ်းေဈးကကွ်ကီးကပ်ေရးဗျိုသုိ တုိင်ကားိုင်ပးီ ၊ ဉပေဒင့်ှ 

စညး်မျဉး်စညး်ကမ်းချ ိးေဖာကမ်များအတွက ် စုံစမး်ေထာကလ်မှး်ကာ အြပစေ်ပးမများကို ြပလပု ်

လျကရိှ်ေကာင်း သိရပါသည။်  

 စိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာင့်ှ တိရိစာနဆ်ိုင်ရာ ေဆးဝါးအကင်းအကျနမ်ျား၊ သတဓာတ်များ 

အလွန်အမင်းပါဝင်ြခင်း၊ တရားမဝင်ေသာ စဲွလန်းေစတတ်သည့် ပစည်းများ၊ ပုိးမားများ အလွန်အမင်း 

ပါဝင်မတုိအေပ အေလးထားလျက ် ကမွရီှ်းက ဌာနစုံပါဝင်သည့် အေရးေပအေြခအေနတုန် ြပန ်

ေရးယရားကိ ု တညေ်ထာင်ထားပီး အထးူသြဖင့် ေကျာင်းပရဝဏ်ုများ၊ ေကျးလကေ်ဒသများ၊ 

ခရီးသွားများလာေရာကလ်ညပ်တ်သည့်ေနရာများတွင် ပနု်းလ ိးေနေသာအရာယ ် စုံစမ်းေထာက ်

လမှး်မများင့်ှ အထးူဉပေဒသက်ဝင်မများကို အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပါသည်။ 

 အနာဂတ်တွင် ကမွရီှ်းက စမတ်နညး်ပညာကို အသံုးြပ၍ ကးီကပသ်ည့် ယရား 

တညေ်ထာင်ြခင်း၊ စားေသာကက်နု ် ထတ်ုလပုြ်ဖန ြ်ဖးမများအတွက ် အလီကထ်ေရာနစြ်ဖင့် 

ကးီကပမ်စနစအ်ား ဖွံဖိးြခင်းင့်ှ စားေသာကက်နုစ်တ်ိချလုံ ခေံရးနမနူာ ရယထူနိး်ေကျာင်း 

သည့် စနစအ်ား အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်းင့်ှ တိကျသည့်ဆုံးံးိုင်ေြခ ဆနး်စစမ်ရရိှေစရန ်

ေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ bigdata ေပ အေြခခံ၍ စမီံခနခဲွ်ြခင်းတုိကို ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကသွ်ားမည ်

ြဖစေ်ကာင်း သတင်းရရိှပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၂၁-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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အေကာကခွ်န ်ရင်ှးလင်းေရးလွယက်ေူချာေမွေစရန ်တုိးြမင့်ေဆာင်ရကေ်ပးေနသည့်ကမွရ်ှီး 

 ယခုစှပ်ထမ (၆) လအတွင်း ကမွရီှ်းကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသအတွင်းရိှ ဆပိက်မ်း 

များ၌ သွင်းကနုမ်ျားအတွက ် အလုံးစုံအေကာက်ခွနရှ်င်းလင်းချနိမ်ာှ (၆.၉၄) နာရီ ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၉ 

ခုစှက်ထက ် (၄၆.၉၄) ရာခုိင်န်းေလျာန့ညး်လာပါသည။် ပိုကနုအ်တွက ် အေကာကခွ်န်ရှင်းလင်း 

ချနိမ်ာှ (၁.၂) နာရီသာကာြမင့်ပးီ၊ ိုင်ငံအဆင့်ပျမး်မြဖစသ်ည့် (၁.၂၇) နာရီထက ် အနည်းငယ ်

ပိုမိုြမနဆ်နသ်ညက်ို ေတွရပါသည။် 

 ထိုကဲ့သုိအေကာကခွ်နရှ်င်းလင်းမလပုင်နး်စဉမ်ျား တုိးတကြ်မနဆ်နလ်ာြခင်းမာှ တတု ်

ိုင်ငံေတာအ်ဆင့် စခံျနိစ်ံနး်များင့်ှအည ီ ြပတင်းတစေ်ပါက ် (single window) ဝနေ်ဆာင်မ 

အား နနန်င်းအေကာက်ခွနဌ်ာနက တုိးတကေ်ဆာင်ရကခ့ဲ်ေသာေကာင့်ြဖစပ်ါသည်။ ထိုကဲ့သို 

ေဆာင်ရကြ်ခင်းေကာင့် ဆပိက်မ်းစစေ်ဆးေရးဌာနများအားလုံး၏ သမားိုးကျအစဉလ်ိုက ်

ထတ်ုြပနထ်ားသည့် ဉပေဒအသကဝ်င်မများကို တစ်ပိကန်ကတ်ည်း အသကဝ်င်လာေစခ့ဲပးီ 

အေကာကခွ်နေ်ကြငာြခင်းင့်ှ စစေ်ဆးြခင်းအချကအ်လကမ်ျားကို မေဝြခင်းေကာင့် တုိးတက ်

ေအာင်ြမင်လာခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 ြပတင်းတစေ်ပါကစ်နစဆ်ိုသညမ်ာှ ကနုေ်သတာေကြငာြခင်း၊ အေထာကအ်ထား 

တင်ြပြခင်း၊ သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးယာဉေ်ကြငာြခင်း၊ လိုင်စင်ေလာကထ်ားြခင်း၊ ပင်ရင်းေဒသ 

သကေ်သခံလကမ်ှတ်ေလာကထ်ားြခင်း၊ လပုင်န်းအရညအ်ေသွးစစေ်ဆးြခင်း၊ စာရင်းအင်းအချက ်

အလကထ်ည့်သွင်းြခင်း၊ ပိုကနုအ်ခွနြ်ပနအ်မး်ြခင်းင့်ှ အခွနအ်ခေပးေဆာင်ြခင်းဟသူည့်လပုင်န်း 

တာဝန ်(၉) ရပအ်ား ေပါင်းစည်းထားြခင်းကို ရည်နး်ြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 ဆပိက်မး်စမီံခနခဲွ်ေရးင့်ှ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာကုနသွ်ယမ်င့်ှ ဆကစ်ပေ်နေသာ ဌာန 

များမ ှ လိုအပသ်ည့် စသံတ်မတ်ှထားသည့် စာရကစ်ာတမ်းများင့်ှ အလီကထ်ေရာနစအ်ချက ်

အလကမ်ျားကို လပုင်နး်များက ြပတင်းတစေ်ပါက်စနစမ် ှတစ်ကမိသ်ာ ေပးပိုရနလ်ိုအပပ်ါသည။်  

 ယခုစှ ် ပထမ (၆) လအတွင်း ကမွရီှ်းလပုင်နး်များအားလုံးတုိက ြပတင်းတစေ်ပါက ်

စနစမ်တှဆင့် ေကြငာသည့်လပုင်နး်စဉမ်ျား၊ အေထာကအ်ထားများင့်ှ သယယ်ပူိုေဆာင်ေရး 

ယာဉမ်ျားကို တင်ြပခ့ဲကပီး၊ အေကာက်ခွနရှ်င်းလင်းရာတွင် စာရကစ်ာတမ်းြဖင့် တင်ြပရန ်

မလိုသည့်နညး်လမး်ြဖင့် တင်ြပခ့ဲမမာှ စစုေုပါင်း၏ (၉၉.၉၇) ရာခုိင်န်းေကျာရိှ်ပါသည။်  

 နနန်င်းအေကာကခွ်န ် အချကအ်လကစ်င်တာမာှ hotline ဝနေ်ဆာင်မ လပုင်နး်စဉသ်ို 

ဆကလ်ကတုိ်းတကေ်ဆာင်ရက်ထားပးီလညး်ြဖစ်ကာ၊ အေကာကခွ်နရှ်င်းလင်းမင့်ှ ပတ်သက၍် 

အနွလ်ိုင်းေပမ ှ ေမးခွနး်များ ေမးြမနး်လာပါက ြပနလ်ညေ်ြဖကားေပးသည့် ဝနေ်ဆာင်မကိုလညး် 

တညေ်ထာင်ထားပးီြဖစပ်ါသည်။  
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 အနာဂတ်တွင် ဆပိက်မး်လပုင်န်းေဆာင်ရကေ်နသည့် ဌာနများ၏ စမွး်ေဆာင်ရညက်ို 

ထနိး်ချပရ်န်င့်ှ ဆုံးံးိုင်ေြခကာကယွေ်ရးတိုအား နနန်င်းအေကာက်ခွနဌ်ာနက ဆကလ်က် 

ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုြပင် big data ဆနး်စစမ်င့်ှ လပုင်နး်စဉ ် တဖနြ်ပနလ်ည ်

ြပြပင်ေဆာင်ရကမ်တုိ၏ အေထာကအ်ကတုိူြဖင့် ထေိရာကသ်ည့် ကနုသွ်ယမ်ကီးကပေ်ရးအား 

ခုိင်မာအားေကာင်းလာေစရန၊် လပုင်နး်များအတွက ် အေကာကခွ်န ် ရှင်းလင်းသည့် ကနုက်ျစရိတ ်

ဆကလ်ကေ်လာခ့ျေပးသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်းရရိှပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn(၁၉-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

COVID-19 မြဖစပ်ာွးမ ီအေြခအေနသုိ ြပနေ်ရာက်လနုးီပါးြဖစ်လာသည့် 

တတ်ု စားေသာက်ကနုလ်ပုင်နး် 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ စားေသာက်ကနုလ်ပုင်နး်မှှာ ယခုစှ ် ပထမ (၆) လအတွင်း COVID-19 

မြဖစပ်ာွးမအီေြခအေန၏ (၇၀)မ ှ (၈၀)ရာခုိင်နး်ကား ြပနလ်ညန်ာလနထ်လူာေကာင်း ဇူလိုင်လ 

(၂၇) ရကေ်နတွင် Sina Finance မ ှအစရီင်ခံချက်အရ သိရပါသည။် 

 ပထမ (၆)လအတွင်း ကျဆင်းေနမအေြခအေနမ ှ တြဖညး်ြဖညး်ြပနလ်ည ် ဉးီေမာ၍့ 

နာလနထ်လူာကာ  ယွမေ်ငွ (၁.၄၆) ထရီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာ ၂၁၀ ဘီလယီံ) ရိှခ့ဲေကာင်း 

စားေသာကက်နုက်၌ လပုင်နး်များြပနလ်ညစ်တင်ြခင်း အစရီင်ခံစာအရ သိရပါသည။်  

 ဤသုိတြဖညး်ြဖည်းြပနလ်ညန်ာလနထ်လူာေသာလ်ညး် တတ်ုိုင်ငံ၏ စားေသာက ်

ကနုလ်ပုင်နး်တွင် မဝူါဒအကန်အသတ်များ၊ ငှားခသကေ်ရာက်မများ၊ ေကာမ်ရှင်ေကး ကီးြမင့် 

မများင့်ှ ရနပ်ုံေငွလိုအပခ်ျကမ်ျားအပါအဝင် စနိေ်ခမများင့်ှ ရင်ဆိုင်ေနရဆြဲဖစေ်ကာင်း 

တတ်ုဟင်းလျာအသင်း၏ အစရီင်ခံစာအရ သိရပါသည။် 

 ေလာခ့ျေပးြခင်းင့်ှ ကင်းလတ်ွခွင့်ေပးြခင်းမဝူါဒများ၏ လမး် ခမံအားတုိးေပးရန၊် 

တနဖ်ိုးြဖည့်အခွနေ်လာ့ချြခင်းင့်ှကင်းလတ်ွခင့်ွြပြခင်း မဝူါဒအားတဲွလျက ် အေကာင်အထညေ်ဖာ ်

ေပးရန်င့်ှ  အစားအေသာကက်မုဏီများအား အထးူေချးေငွ  ပံ့ပိုးကညူေီပးရနတိ်ုအား အသင်းက 

အဆိုြပထားပါသည။် 

 တစခ်ျနိတ်ည်းမာှပင် ငှားထားသူများသုိ ဘာေရးအေထာကအ်ပံ့များ၏ ရာခိင်ုနး် 

အချ ိကိုလညး် ပံ့ပိုးေပးရန်ှင့်  တုိက်ိုကငှ်ားခ ေထာကပ်ံ့ေပးမများမှတဆင့် စားေသာကက်နု ်

ကမုဏီများ၏ ငှားရမး်ခဝနထ်ပုဝ်နပ်ိုးများကို တုိက်ိုကေ်လာခ့ျရန ် ေထာကခံ်အ ကြံပထား 

ပါသည။် 
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 ထိုြပင် ြဖန ြ်ဖးေရး platform များမယှေူသာ ေကာမ်ရှင်နး်များအား ေလာခ့ျေပးရန၊် 

ေကာမ်ရှင်ေကးမ ှ ြဖန ြ်ဖးေရးေကးကို သီးြခားခဲွထတ်ုေပးရန်င့်ှ  လပုသ်ာကိုင်သာရိှေသာ 

အလပုအ်ကိုင်ခနထ်ားေရးနညး်လမး်များ ချမတ်ှေရး ကမုဏီများကို အားေပးရန်တုိကိုလညး် 

အ ကြံပထားပါသည။် 

 ထိုမမက အစားအေသာကလ်ပုင်နး်ရိှ ပဂုလကိကုမဏီများဖွံဖိးေရးအား  အစဉမ်ြပတ ်

အားေပးြမင့်တင်ေဆာင်ရကသ်င့်ပီး၊ အစားအစာလပုင်နး်ဖွံဖိးမအား ပံ့ပိုးေရးင့်ှ စားသံုးမ 

ယုံကညမ်ြမင့်တင်ေရး စမီေံဆာင်ရက်မများကိုလညး် မတ်ိဆကသွ်ားသင့်ပါသည။် 

ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း စနိေ်ခမများကို ေကျာ်လားိုင်ပါက တုတ်ိုင်ငံ၏အစား 

အေသာက်လုပ်ငန်းကမှာ ပုိမုိကျစ်လျစ်လာကာ ၎င်း၏တည်ေဆာက်မပံုစံမှာ ပုိမုိ၍ ကျ ိးေကာင်း 

ဆေီလျာမ်ရိှလာိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း တုတ်ဟင်းလျာအသင်းမ ှ ဥက Jiang Junxian က 

မတ်ှချကြ်ပေြပာကားပါသည။် 

အရင်းအီှးေဈးကွက်ှင့် နီးကပ်သည့်ေပါင်းစည်းမ၏ အေရးကီးပံု၊ ၎င်းတုိ ကုိယ်တုိင် 

အားေကာင်းခုိင်မာေစရန ် အရင်းအှီးေဈးကကွ်၏ စမွး်အားကိ ု အသံုးြပေရးေလလ့ာရန်ှင့် 

စွန်စားဆံုးံးုိင်ေြခများကုိ က့ံ က့ံခံုိင်ရန် စွမ်းရည်များ တုိးတက်လာေစရန်တုိကုိ လုပ်ငန်း 

ကကးီတစ်ခုလုံးက ပိုမိုနကန်ကန်နဲသဲတိြပလာကေကာင်း Jiang ကေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် Chinadaily (၂၇-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

COVID-19 ကမာ့ကပေ်ရာဂါ၏ ိုကခ်တ်မဂယက်ေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဒုတိယသံုးလပတ်ကာလ 

အတွင်းတွင် ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးသည် ဆုိးရားစွာ ကျဆင်းခ့ဲသည့်အေြခအေန 

 COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ၏ ုိက်ခတ်မဂယက်ေကာင့် ကုန်သွယ်ေရးက အထူးသြဖင့် 

ပိုကနုတ်င်ပိုိင်ုမကို ထခုိိကသ်ညြ်ဖစရ်ာ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒုတိယသံုးလပတ်ကာလအတွင်းတွင် 

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည် (- ၃.၃) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲပီး၊ ယင်းသည် ၁၉၉၈ ခုစှ၊် 

စးီပာွးေရးအကျပအ်တညး်ြဖစ်ပာွးခ့ဲပးီသည့်ကာလေနာကပ်ိုင်းတွင် အဆိုးရားဆုံးေသာ 

ကျဆင်းမတစရ်ပြ်ဖစေ်ကာင်း (၂၃-၇-၂၀၂၀) ရကေ်နတွင် ဗဟိုဘဏ် The Bank of Korea (BOK) 

၏ ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားချကအ်ရသိရိှရပါသည။်  
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 ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးသည် ပုိကုန်ကုိ အဓိကအားြပလျက်ရိှပီး၊ COVID-19 

ကမာက့ပေ်ရာဂါ၏ ိုကခ်တ်မဂယကေ်ကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဧပလီမှ ဇွနလ်အတွင်းတွင် 

ြပညတွ်င်းစားသံုးမတနဖ်ိုး အနညး်ငယ် ြပနတ်ကခ့ဲ်ေသာလ်ညး် ယင်းကကျဆင်းေနသည့် ပိုကုန် 

တန်ဖုိးကုိ မကာမိခ့ဲေကာင်း၊ အကမ်းဖျင်းအားြဖင့် ုိင်ငံ GDP ၏ တစ်ဝက်ခန်သည် ပုိကုန်ေပတွင် 

မတူညလ်ျကရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒတိုယသံုးလပတ်ကာလအတွင်းတွင် ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ ပိုကနု် 

သည ် (၁၆.၆) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲရာ၊ ယင်းသည် ၁၉၇၀ ခုစှေ်နာကပ်ိုင်းတွင် အများဆုံး 

ကျဆင်းခ့ဲမ ကနိး်ဂဏန်းတစရ်ပြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ပိုကနုတ်င်ပိုိင်ုမအေနြဖင့် ေမာေ်တာယ်ာဉ်င့်ှ 

လပ်စစ်ပစည်းများထုတ်လုပ်တင်ပုိုိင်မက ေလျာ့ကျခ့ဲပီး ေရာင်းအားလည်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံမှ အဓကိတင်ပိုေနေသာ ကနုသွ်ယဖ်က်ိုင်ငံများ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာ 

ြပည်ဝင်ခွင့်ကန်သတ်မအေြခအေနများက ကုန်သွယ်မှင့် ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးပုိင်းကုိ အခက်အခဲ 

ြဖစေ်စပးီ၊ ေမာေ်တာယ်ာဉ်င့်ှ Smart Phones တုိ၏ ြပညပ်ဝယလ်ိုအားကို သိသာစာွေလျာက့ျ 

ေစေကာင်း၊ သုိြဖစ၍် ယင်းသည် ေတာင်ကိုရီးယား၏ ပိုကနုက်ကို ထခုိိကေ်စသည့် အဓကိ 

အေကာင်းရင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း ဗဟုိဘဏ် (BOK) မှ စီးပွားေရးစာရင်းအင်းဗျုိ၏ အကီးအကဲ 

Mr. Park Yang-soo က ေြပာကားခ့ဲပါသည်။  

 စီးပွားေရးသီအိုရီအရ သုံးလပတ်ကာလ (၂) ခု ဆက်တိုက် GDP တိုးတက်မန်း 

ကျဆင်းခ့ဲလင် ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည် ယခုစှအ်တွက် အကျဘကသုိ်သာ ဆကလ်ကဦ်းတည် 

ေနမညြ်ဖစသ်ည့်အတွက် စိုးရိမမ်များရိှေနေကာင်း၊ သုိရာတွင် ဗဟိုဘဏ်င့်ှ စးီပာွးေရးငှ့် 

ဘာေရးဝန်ကးီဌာနအေနြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် ကျနရိှ်စှဝ်ကက်ာလအတွင်းတွင် ိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးြပန်လည်နာလန်ထူလာုိင်ရန်ေမာ်လင့်ထားပါေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံအေနြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ် 

ပျ ံံှမအားထိန်းချပ်ုိင်ခ့ဲပီးသည့်ေနာက်တွင် စီးပွားေရးလင်ြမန်စွာ နာလန်ထူတုိးတက်လာခ့ဲေကာင်း၊ 

ေတာင်ကိုရီးယားအေနြဖင့်လညး်အလားတူတုိးတကလ်ာိုင်ရနေ်မာလ်င့်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ဘာေရးဝန်ကးီ Mr. Hong Nam-ki အေနြဖင့် ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၊် ဧပလီမဇွှနလ်အတွင်း စးီပာွးေရးကျဆင်းခ့ဲပီးသည့်ေနာက် တတိယသံုးလပတ်တွင် 

ြပနလ်ည် တုိးတက်ရနေ်မာလ်င့်ထားပီး၊ လကရိှ် COVID-19 ကးူစကပ်ျ ံှံမအေြခအေနသည် ပိုမို 
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ေလျာန့ညး်လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စှက်နုပ်ိုင်းတွင် ေတာင်ကိုရီးယား၏ စးီပာွးေရးအေြခအေန 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာုိင်မည်ဟု သံုးသပ်ေကာင်းသိရိှရပါသည်။ သုိရာတွင် ြပည်တွင်းစီးပွားေရး 

ပညာရှင်များကမူ COVID-19 ေကာင့်သာမက အြခားေသာ မေရရာမေသချာသည့် External 

Factors များလညး်ရိှေနေသးေကာင်း၊ စာရင်းအင်းအချကအ်လကမ်ျားေပတွင် သံုးသပ၍်သာ 

စှက်နုပ်ိုင်းတွင် စးီပာွးေရးြပနလ်ညတုိ်းတကရ်န် ေမာလ်င့်ေသာလ်ညး် အမနှတ်ကယတုိ်းတက် 

လာိုင်ြခင်းရှိ/ မရိှကိုမူ ေစာင့်ကည့်မညြ်ဖစေ်ကာင်း Yonsei University ၏ စးီပာွးေရးပညာရှင် 

Mr. Sung Tae-yoon က သံုးသပေ်ြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်းစားသံုးမအေနြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တတိယသံုးလပတ် 

ကာလအတွင်း တည်ငိမသ်ည့်အေနအထားသုိ ြပနလ်ည်ေရာကရိှ်လာိုင်ရန် ေမာလ်င့်ထား 

ေသာလ်ညး် မေမာမ်နှး်ိုင်သည့် ြပင်ပအေကာင်းအရာများင့်ှ မေသချာမေရရာသည့်အေြခအေန 

များက ချကခ်ျင်းြပနလ်ညတုိ်းတကေ်ကာင်းမနွ်လာရနမ် ူ မြဖစ်ိုင်ေသးေကာင်း ြပညတွ်င်း 

စးီပာွးေရးပညာရှင်များက သံုးသပလ်ျက်ရိှကေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

Source: The Korea Times 

ဝင်းပပသူ၊ စးီပာွးေရးသံမှး  

(ြမနမ်ာသံုံး၊ ဆိုးလ်မိ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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