
 

 
ဈ ကကသတငလ  

အမတစ  ( ၂၉ / ၂၀၂၀)                          ၂၀၂၀ ပည စ၊ ဩဂတလ(၂၀) ရက 

သတငး်ေခါငး်စဉ်များ 

 မတ်ုသံုမိုးရာသနွး်မ ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာြခင်းက အိိယ၏ မိုးသီးှံစိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပု်မကို 

ြမင့်တကေ်စဖယွရ်ာရှိြခင်း 

 စားနပရိ်ကာေလလင့်ွမများကို ေလာခ့ျရန ်တတ်ုသမတတိုကတွ်န်း 

 ဇူလိုင်လတွင် စင်ကာပူိုင်ငံ၏ ကနုစ်ညက်နုသွ်ယမ် (၈.၉) ရာခုိင်နး် ကျဆင်း၊ စကသံု်းဆီ 

မဟတ်ုေသာ ြပညတွင်း ထတ်ုပိုကနုမ်ာှ (၆) ရာခုိင်နး်တုိးတကခ်ဲ့ 

 ေထာင်လိုကစ်ိုကပ်ျ ိးမစနစြ်ဖင့် စင်ကာပူိုင်ငံ၏ စားနပရိ်ကာထတ်ုလပု်ိုင်မ စမွး်အားကို 

ြမင့်တင်ိုင်ရနအ်တွက ်စင်ကာပူကမုဏီင့်ှ ဂျာမဏီကမုဏီတိုက ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်ည် 

 ရပဝ်နး်င့်ှ ပိုးလမး်မစမီကံနိး်များတွင် COVID- 19 ကပေ်ရာဂါအေပ ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မ 

အား တတ်ုိုင်ငံက အေလးထား 

 ခရီးသွားလာေရးင့်ှ e-commerce တုိတွင် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် တုိးချဲရန ် သေဘာတူညီ 

ချကြ်ပလပုလ်ိုက်ပြီဖစသ်ည့် Trip.com င့်ှ JD.com 

 တတ်ု-အာဆယီဒံစ်ဂျစတ်ယစ်းီပာွးေရး ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်အား ပိုမိုနက်င်းေစရန ်ေဒတာ 

ဖလယှေ်ရးစင်တာအား နနန်င်းမိတွင် တညေ်ထာင်ထားပြီဖစ် 

 

 

 

 

                                                                                               

  

စကပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆည မ င ဝနက ဌ န 

စမကန ဦ စ ဌ န 



1 
 

မတ်ုသံုမိုးရာသွနး်မ ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာြခင်းက အိိယ၏ မိုးသီးံှစိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်ကို 

ြမင့်တကေ်စဖယွရ်ာရှိြခင်း 

 အိိယုိင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မုတ်သံုရာသီကာလ၌ မုိးဦးေကာင်းမွန်ခ့ဲပီး မုိးလယ်ကာလ 

အစပိုင်း ဇူလိုင်လအတွင်း ိုင်ငံအေရှပိုင်းင့်ှ ေတာင်ပိုင်းရိှ အချ ိေသာ ြပညန်ယမ်ျားမအှပ ကျန် 

နယေ်ြမေဒသများတွင် မိုးရာသနွး်မ နညး်ပါးလျက ် မိုးေရချနိ်ရရိှမ ေလျာက့ျခဲ့ပါသည။် သုိရာတွင် 

ဇူလိုင်လကနုပ်ိုင်းမစှ၍ ဩဂုတ်လလယပ်ိုင်းအထိ မိုးရာသွနး်မ ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွခ့ဲ်ရာ ယခုစှ ်

အဓကိမိုးသီးှံများ စိုကပ်ျ ိးပးီစီးမပမာဏမာှ ယခင်စှက်ထကေ်ကျာလ်နွလ်ျကရိှ်ပးီ မိးုောှင်း 

ကာလ ဆကလ်ကေ်ကာင်းမနွမ်ရိှပါက အိိယ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ ် မိုးသီးှံစိုကပ်ျ ိးထုတ်လပုမ် 

ကို ြမင့်တကေ်စိုင်ဖယွရ်ာရိှပါသည။် 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဦးစးီဌာနရိှ ေကာကပ်သီဲးှံှင့် ရာသီဥတုေစာင့်ကည့်ေလလ့ာေရး 

အဖွဲ (Crop Weather Watch Group) ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ ် သးီှံစိုကပ်ျ ိးပးီစီးမ အေြခအေန 

စာရင်းအရ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ေနအထ ိ အိိယိုင်ငံတစဝ်နး်၌ မိုးသီးှံစစုေုပါင်း ဧရိယာဟက်တာ 

(၁၀၁၅.၅၈) သိန်း စိုကပ်ျ ိးထားရိှပီး ယခင်စှ်ကာလတူထက ် ဟကတ်ာ (၇၉.၈၈) သိနး် ပိုမို 

စိုကပ်ျ ိးပးီြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် အဆိုပါစာရင်းတွင် ယခုစှ ် မိုးရာသီ၌ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ေန  

အထိ စပါးစုိက်ဧရိယာ ဟက်တာ (၃၅၂) သိန်းခန် စုိက်ပျ ိးထားပီးြဖစ်ရာ ယခင်ှစ်ကာလတူထက် 

ဟက်တာ (၄၃) သိန်းေကျာ်ပုိမုိလျက်ရိှေကာင်း၊ အြခားံှစားသီးံှများအား ဟက်တာ(၁၆၈) သိန်း 

ေကျာ ် စိုကပ်ျ ိးထားပီး ယခင်စှထ်က ် ဟက်တာ (၅.၈၄) သိနး်ခန်ပိုမိုေကာင်း၊ အလားတ ူ

ဆထီကွသီ်းှံများကိုလညး် ဟကတ်ာ (၂၃.၅၆) သိနး်ပိုမိုလျက ် စစုေုပါင်းဟက်တာ (၁၈၇) သိနး် 

ေကျာ ်စိုကပ်ျ ိးပးီစီးခ့ဲေကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ ် မိုးသီးှံ ပမဲျ ိးစုံ၌ အဓကိပါဝင်သည့် ပစဲင်းငံုအား ဧရိယာဟကတ်ာ 

(၄၂.၃၂) သိနး် စိုကပ်ျ ိးထားပးီြဖစ်ရာ ယခင်ှစက်ာလတူထက ် (၁.၃၀) သိန်း ပိုမိုေကာင်း 

ေတွရိှရပါသည။် ထိုအတူ မိုးသီးှံမတ်ပ ဲစိုကပ်ျ ိးပးီစးီမဧရိယာမာှလညး် ဟက်တာ (၃၃.၇၄)သိနး် 

ြဖစရ်ာ ယခင်စှအ်လားတူကာလ စိုကပ်ျ ိးိုင်မထက ် ဟကတ်ာ (၁.၈၉) သိနး် ေကျာလ်နွလ်ျက် 

ရိှေကာင်းေတွရိှရသည်။ ယခုစှ်မိုးသီးှံပမဲျ ိးစုံ၌ စိုကဧ်ရိယာတုိးတကမ်အများဆုံးမှာ မိုးပတီဲစိမး် 

ြဖစ်ပီး  ဟက်တာ ယခင်ှစ်ကာလတူထက် ဟက်တာ (၃.၈၉) သိန်း ပုိမုိလျက် စုစုေပါင်းဟက်တာ 

(၂၉.၀၃) သိနး် စိုကပ်ျ ိးထားပးီြဖစ်သည။် အဆိုပါ ပ ဲ ၃ မျ ိးအား ယခင်စှက်ထက ် ဧရိယာ 

ဟကတ်ာေပါင်း (၇.၀၈) သိနး်ေကျာ ် တုိးချဲစိုက်ပျ ိးိုင်ေသာလ်ညး် အြခားပမဲျ ိးများ၌ ဟကတ်ာ 

(၄.၅၈) သိန်းခန် ေလျာ့နည်းေနဆဲြဖစ်ရာ ယခင်ှစ်ကာလတူထက် မုိးသီးံှပဲမျ ိးစံု ဧရိယာစုစုေပါင်း 

ဟကတ်ာ (၂.၅၁) သိန်းေကျာ ်ပိုမိုစိကုပ်ျ ိးထားိင်ုေကာင်း ေတွရိှရသည။်  
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 ေတာင်သူလယသ်မားများအေနြဖင့် မိုးေကာင်းစာွ ရာသွနး်သည့် အခွင့်အလမး်ကို ရယ၍ူ 

ေြမေနရာလတ်ွမကျန ် သီးှံများစိုကပ်ျ ိးိုင်ရန် ကိးပမး်လျကရိှ်ပီး မိုးောှင်းသီးှံများ အား 

စကတ်င်ဘာလ လဆနး်ပိုင်းကာလများအထိ စိုကပ်ျ ိးိုင်သည့်အေြခအေနရိှရာ ယခုစှ ်

မိုးသီးှံစိုကပ်ျ ိးမမာှ ပုံမနှစ်ိုကဧ်ရိယာထက ် ေကျာလ်နွဖ်ယွရိှ်သညဟ် ု စိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

အရာရိှတစဦ်းက ေြပာကားေကာင်း EconomicTimes သတင်းဌာနမ ှေဖာြ်ပပါသည။် 

 အိိယိုင်ငံ၌ ေကာက်ပဲသီးှံများ သိုေလှာင်ထိန်းသိမ်းမကို ေဆာင်ရက်သည့် 

National Bulk Handling Corporation မ ှ သုေတသနဌာန၏ အကးီအကြဲဖစသူ် Mr. Hanish 

Kumar Sinha က ယခုှစ် မုတ်သံုရာသီကာလ၌ မုိးပျ ံံှရာသွန်းမမှာ ေကာင်းမွန်ပီး ဆက်လက်၍ 

မုိးေှာင်းေကာင်းပါက မုိးသီးံှထွက်ရိှမမှာ စံချန်ိတင်ုိင်မည့်အေြခအေနရိှေကာင်း၊ ဥတပရာေဒ့ရ်ှ 

ြပည်နယ်၊ မဒရာပရာေဒ့ရ်ှြပည်နယ်ေြမာက်ဖက်ပုိင်းှင့် ဂူဂျရတ်ြပည်နယ်ရိှ ေနရာေဒသအချ ိတွင် 

မိုး ေရချနိ်ရရိှမ အနညး်ငယေ်လျာန့ညး်မရိှေကာင်း၊ သုိရာတွင် ဥတပရာေဒရ်ှ့ြပညန်ယ၌် ဆညေ်ရ 

ေပးေဝိုင်မ ရိှသြဖင့် စိုးရိမဖ်ယွမ်ရိှသကဲ့သုိ ကျနေ်ဒသများတွင်လညး် သာမညသီးှံများအြပင် 

မိုးရာသွန်းမ ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာပါက အဓကိသီးှံများကို စိုကပ်ျ ိးိုင်ေချရိှေကာင်း ေြပာဆို 

ပါသည။်  

 ယခုှစ်တွင် မုတ်သံုေဆာလျင်စွာ ဝင်ေရာက်မရိှြခင်း၊ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ဂယက ်

ေကာင့် ေရေြပာင်းအလပုသ်မားများစာွ၏ ေကျးလကေ်ဒသသုိ ြပနလ်ညေ်ြပာင်းေရေနထိုင်မက 

လယယ်ာက၌ လုပသ်ားအင်အား လုံေလာကမ်ြဖစေ်စြခင်း၊ သွင်းကနုအ်ေပ အမှီြပေနရမကို 

ေလျာခ့ျလျက ် ကိုယထ်ကူိုယထ်စနစြ်ဖင့် ြပညတွ်င်း၌ လုံေလာကစ်ာွထတ်ုလပု်ိုင်ေရး မဝူါဒအား 

ေြပာင်းလေဲဖာေ်ဆာင်မှင့်အည ီ သီးှံစိကုပ်ျ ိးရာသီ မစတင်မကီပင် အချ ိေသာသီးှံများအတွက ်

အေထာကအ်ပံ့ြပမည့် အေြခခံရည်နး်ေဈးန်းများအား အစိုးရက ြမင့်တင်ေပးခ့ဲြခင်းစသည့် 

အေကာင်းအရင်းများင့်ှအတူ ိုင်ငံတစဝ်နး်လုံးနးီပါး၌ မိုးေကာင်းစာွ ပျ ံှံရာသွန်းမင့်ှ ရာသီ 

ဥတုေကာင်းမနွရ်န ် ခနမ်နှး်ရရိှမများက အိိယိုင်ငံရိှ ေတာင်သူလယသ်မားများအား သးီှံများ 

ပိုမိုတုိးချဲစိုကပ်ျ ိးရန ်တွန်းအားြဖစေ်ပေစလျကရိှ်ပါသည။်  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source: 1. Good progress of monsoon in August raises hopes of bumper kharif harvest, 13 

Aug 2020, Economic Times 

 2.  Monsoon comeback boosts planting, 15Aug 2020, Economic Times 

 3. All India weather summary and forecast bulletin, 14 Aug 2020, India 

Meteorological Department 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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စားနပရ်ကိာေလလင့်ွမများကို ေလာ့ချရန ်တတ်ုသမတတိုကတွ်နး် 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ သမတမစတာရီှကျင့်ဖျင်က ိုင်ငံအတွင်း စားနပရိ်ကာေလလင့်ွမများ 
အား ေလာခ့ျရန၊် COVID-19 ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးခ့ဲမင့်ှ ရင်ဆိုင်ခ့ဲရသည့်ကာလကို နမနူာယ၍ူ 
စားနပရိ်ကာလုံ ခေံရးအကပအ်တညး်အေပ သတိြပကရန ် ိုင်ငံပိုင် သတင်းမဒီယီာြဖစသ်ည့် 
CGTN မ ှ တစလ်အတွင်း စှ်ကမိေ်ြမာက်အြဖစ ် တုိကတွ်န်းလိုက်ပါသည။် ထိုအချကက် တတု် 
ုိင်ငံတွင် ေရလမ်းမုိးြခင်း၊ ပုိးမားကျေရာက်ြခင်းတုိြဖစ်ပွားပီးေနာက် ေကာက်ပဲသီးံှှင့် ဝက်သား 
လိုအပခ်ျကမ်ျားင့်ှ ရင်ဆိုင်ေနရဖယွရ်ှိေကာင်းြပသသည့် လကဏာတစရ်ပြ်ဖစ်သညဟ် ု တတု် 
ိုင်ငံအေပ  ေလလ့ာသူတုိက သံုးသပေ်နကပါသည။် 

 တတ်ု National Food and Strategic Reserves Administrationက ယခု 
ရကသ်တပတ်အတွင်း ၎င်းဌာန၏ Weibo လူမကနွယ်ကေ်ပတွင် ထတ်ုြပနခ်ျကအ်ရ သဂုတ်လ 
အတွင်း အနး်ေဝြပညန်ယတွ်င်ဂျတံန်ချနိ ်(၅.၉၂) သနး် ထကွရိှ်ခ့ဲပးီ ယခင်စှ်ကထက် ဂျတံန်ချနိ ်
(၂.၂၂) သန်းေလျာန့ညး်ခဲ့ေကာင်း၊  တစ်ိုင်ငံလုံးအတုိင်းအတာအားြဖင့် ဂျထံကွရ်ှိမ တန်ချနိ ် (၉) 
သနး်ေကျာ ် ေလျာန့ညး်ခ့ဲေကာင်း သိရပါသည။် ဂျသီံးှံမာှ ရနဇီ်ြမစ ် ေရလမး်မိုးမဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ 
ရသည့် တတ်ုိုင်ငံေတာင်ပိုင်းမ ှ စိုကခ်င်းဟက်တာေပါင်း (၁၁.၄) သနး်အနကမ် ှ ေကာကပ်သီဲးှံ 
တစ်မျ ိးြဖစ်ပါသည်။ အြခားေကာက်ပဲသီးံှများတွင်လည်း အလားတူသက်ေရာက်မများ ရိှပါသည်။ 

 သဂုတ်လ (၁၂) ရကေ်နက တတ်ုိုင်ငံ၏ National Food and Strategic Reserves 
Administration မ ှ ေကြငာချကအ်ရ ယခင်စှ်အတွင်း ဂျဝံယယ်မူ တန်ချနိ ် (၁၀) သနး်နီးပါး 
ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ပန်းှမ်းဝယ်ယူမမှာ တန်ချန်ိ (၅၁,၀၀၀) ေလျာ့နည်းခ့ဲေကာင်းှင့် စပါးစုိက်ခင်း 
များတွင် ေရလမ်းမုိးမကီးများ ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ်လည်း ဆန်ဝယ်ယူမမှာ တန်ချန်ိ (၂.၆၄၁) သန်းရိှခ့ဲကာ 
ယခင်စှက်ထက ်တနခ်ျနိ ်(၁၂၆,၀၀၀) တုိးလာခ့ဲေကာင်း သိရပါသည်။ 

 ထိုစဉအ်တွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ အစားအစာေဈးနး်များမာှ ဇူလိုင်လအတွင်း ယခင်စှ ်
အလားတူကာလကထက ် (၁၀) ရာခိင်ုနး် တက်လာခ့ဲကာ၊ ဝကသ်ားေဈးနး်မှာ (၈၆)ရာခိုင်နး် 
တကလ်ာခ့ဲေကာင်း အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဗျိုက ထတ်ုြပနေ်ကြငာခ့ဲပါသည။် 

 ဇွနလ်အေစာပိုင်းမစှ၍ အဓကိေကာကပ်သီဲးှံစိုကပ်ျ ိးသည့် ရန်ဇီြမစ၊် Huai ြမစ်င့်ှ 
ြမစ်ဝါြမစ်ဝှမ်းေဒသများရိှ ြပည်နယ်ေပါင်း (၂၇) ခုှစ်၌ ေရလမ်းမုိးများဆက်တုိက် ကံလာခ့ဲသြဖင့်  
ယမွေ်ငွ (၁၄၄.၄) ဘီလယီတံနဖ်ိုး ပျကစ်းီဆုံးံးမများရိှခ့ဲပါသည။် 

 ေြပာင်းစုိက်ခင်းများတွင် ငေြမာင်ေတာင်ပုိး ကျေရာက်မေကာင့် ေြပာင်းအရန် သုိေလှာင် 
ထားရိှမ Bushels (၁.၄) ဘီလီယံ ရိှေနေသာ်လည်း ေြပာင်းေဈးန်းများမှာ (၅) ှစ်အတွင်း အြမင့်ဆံုး 
တကလ်ာခ့ဲေကာင်း Forbes က အစီရင်ခံထားပါသည။် ထုိြပင် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများမ ှ
ေရာကရိှ်လာသည့် ကျ ိင်းေကာင်များ၏ အရာယ်င့်ှလညး် ရင်ဆိုင်ရဖယွ်ရိှေနပါသည။် 

 ၎င်းအချနိအ်တွင်း တတ်ုိုင်ငံတစ်ဝမှ်း၌ စးီပွားေရးြပနလ်ညြ်မင့်တင်ရန ် စားေသာက ်
ဆိုင်များင့်ှ အစားအစာ ြပင်ဆင်ချကြ်ပတ်ဝန်ေဆာင်မေပးေသာ လပုင်နး်များကို ြပနလ်ည် 
ဖင့်ွလစှခွ်င့်ြပထားရာ ၎င်းလပုင်နး်များမ ှ စနွ်ပစ်ေသာ အေလအလွင့်များေကာင့် စားနပရိ်ကာ 
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လိုအပခ်ျကြ်ဖစေ်ပလာိုင်သည့်အေပ ဗူးေလးရာဖုံဆင့်ြဖစလ်ာိုင်ေကာင်း တတ်ုသမတက 
သတိေပးလာြခင်းြဖစပ်ါသည်။  

 စားေသာကဆ်ိုင်များတွင် အစားအစာများကို မမိိတုိ လိုအပသ်ေလာကသ်ာမာှကားက 

ရန်ှင့် မိမိတုိပန်းကန်အတွင်း စားုိင်သေလာက်ပမာဏကုိသာယူငင်ကရန် တုိက်တွန်းထားပါသည်။ 

 တတ်ုိုင်ငံေတာေ်ကာင်စီက စားေသာကဆ်ိုင်များင့်ှ စားသံုးသူများအား အစားအစာ 

အေလအလွင့်များ ေလာခ့ျေရးအတွွက ် ပညာေပးရန်င့်ှ စညး်ကမ်းချမှတ်ရန ် လပုင်နး်အဖွဲ 

တည်ေထာင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စားနပ်ရိကာလံု ခံေရးှင့် အစားအစာစီမံခန်ခဲွေရး ဉပေဒအသစ ်

တစ်ရပ်ကုိလည်း မူကမ်းေရးဆဲွေနပီး၊ အစားအစာေလလွင့်ေစသူများအား (ေထာင်ဒဏ်အပါအဝင်) 

ြပစဒ်ဏ်များချမှတ်ေရးကိုလညး် ေဆာင်ရကေ်နေကာင်း သိရပါသည်။ 

 ထုိက့ဲသုိေဆာင်ရက်မများမှာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါေကာင့် ကမာလံုးဆုိင်ရာစုိက်ပျ ိးေရး 

ှင့် အစားအစာကုန်သွယ်ေရး ကျဆင်းေနချန်ိတွင် ဆုိးကျ ိးသက်ေရာက်လာုိင်သည်များကုိ ေလျာ့ပါး 

သကသ်ာေစရနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

 ကုိုိနာကပ်ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ဟူေပြပည်နယ်၏ ဝူဟန်မိမှာ “N minus one” 

စနစြ်ဖင့် ဟင်းလျာကန်သတ်မကို စတင်ြပလပု်လိုကသ်ည့် မိြပြဖစလ်ာပါသည။် လူ (၁၀) ဉးီ 

ပါဝင်သည့်အပုစ်ြုဖင့် လာေရာကစ်ားေသာကပ်ါက ဟင်းလျာ (၉) မျ ိးသာ မာှယူခွင့်ြပသည့်စနစ ်

ြဖစပ်ါသည။်    စားသုံးသူ (၂) ဉးီမ ှ(၃) ဉးီ ကားရိှသည့် အပုစ်မုျားအတွက ်ဟင်းလျာပွဲငယမ်ျားငှ့် 

တစဝ်ကသ်ာမာှယူသည့် ဟင်းရကစ်မိး်များင့်ှ သွားေရစာများအတွက ် ေဈးေလာေ့ပးမများလညး် 

ရိှလာပါသည။် 

 ကမွက်ျ ိး၊ ရှန်းကျန်ှင့် နင်းဘုိမိများရိှ အေမရိကနဟ်ိုတယအ်ပုစ်မု ှ ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

Marriott အပါအဝင် ဟိုတယအ်ချ ိ၌ ဧည့်သည်များ၏ ဘူေဖးအစားအေသာကစ်ာရင်းမ ှ အစား 

အေသာကပ်မာဏကို ေလာခ့ျထားပးီ၊ ေဈးနး်ကိုပါ ေလာခ့ျေပးထားပါသည။် နင်းဘုိမိရှိ 

Sheraton ဟုိတယ်တွင် ေရးချယ်စရာ ဟင်းအမယ်အနည်းငယ်သာပါဝင်သည့် လူတစ်ဉီးစာဘူေဖး 

ညစာတစ်နပ်လင် ယွမ် (၁၅၀) (အေမရိကန်ေဒလာ ၂၂ ေဒလာ) သာရိှေတာ့သည်ကုိေတွရပါသည်။ 

 တုတ်ုိင်ငံ၊ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဇွန်လအတွင်း ထုတ်ြပန ်

ချကအ်ရ ဘရာဇီးလ၊် ကေနဒါ၊ ဗယီကန်မ၊် ကေမာဒးီယား၊ ရှုင့်ှ အြခား ဂျ၊ံ ပဲပစိပ၊် ဆန ်အဓကိ 

ထတ်ုလပုေ်သာိုင်ငံများက ၎င်းတုိ၏ ြပညတွ်င်ွးလိုအပခ်ျကမ်ျားအရ တုတ်ိုင်ငံသုိ တင်ပိုမ 

အပါအဝင် ြပညပ်သုိတင်ပိုမများကို ေလာ့ချလာကေကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံသည ် ကမာေပတွင ်

အစားအစာအများဆုံး တင်သွင်းသည့်ိုင်ငံြဖစေ်ကာင်း သိရပါသည်။ 

 Beijing Institute of Technology မ ှ စးီပာွးေရးပညာရှင် Hu Xingdou က တတ်ု 

ိုင်ငံင့်ှ အေနာက်ိုင်ငံများ၏ ဆက်ဆေံရးမာှ များစာွေြပလညြ်ခင်း မရိှလေှတာ့ဘဲ၊ အေမရိကန် 
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ြပည်ေထာင်စုှင့် ကုန်သွယ်ေရးစစ်ပဲွြဖစ်ပွားမေကာင့် ုိင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းမှာလည်း ပျက်ယွင်း 

ေနေကာင်း၊ ြပညတွ်င်းထတ်ုလပုမ်ကို တုိးြမင့်ိုင်ြခင်းမရိှပါက ၎င်း၏ လဉူီးေရ (၁.၃) ဘလီယီမံ ှ

စားသံုးမည့် စားနပရိ်ကာအလုံအေလာကက်ို မည်ကဲ့သုိ ဝယယ်ူိုင်မညက်ို သိလိုေကာင်း၊ တုတ် 

ိုင်ငံအေနြဖင့် ၎င်း၏ စားနပရိ်ကာဖလူုံမအချ ိးအား လကရိှ်ထားရိှထားသည့် (၈၀) ရာခုိင်နး်မှ 

(၉၀) ရာခုိင်န်းသုိ တုိးြမင့်သင့်ေကာင်း ေရးသားခ့ဲပါသည။် 

 WeChat ှင့် Weibo တုိတွင် လူသိများသည့် ဘာေရးဆုိင်ရာ ေရးသားသူ Liu Xiaobo 

ကလညး်   ဆန်မာှ တတ်ုလမူျ ိးအများစ၏ု အဓကိအစားအစာအြဖစ ် တညရိှ်ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ 

တုတ်လူမျ ိးများက အမဲသား၊ ကက်သား၊ ဝက်သားှင့် သုိးသားများကုိ အလွန်ခံုမင်စှ်သက် 

ေကာင်း၊ ဟင်းချကဆ်ထီုတ်လပုရ်န်င့်ှ တိရိစာန်အစာ ထတ်ုလပုရ်န ်ပပဲစိပတ်န်ချနိ ်သန်း (၁၀၀) 

ခန်ကို ြပညပ်မ ှတင်သွင်းေနရဆြဲဖစေ်ကာင်း Asia Times သုိ ေြဖကားခ့ဲပါသည။် 

 လာမည့်ေအာကတုိ်ဘာလတွင် အမျ ိးသားေန  ုံးပတ်ိရက်ရှှညမ်ျားရိှပးီ အြခားိးုရာ 

ပွဲေတာမ်ျားကိုလညး် ကျင်းပမညြ်ဖစရ်ာိုင်ငံတစ်ဝမှး်၌ အတူတကစွားေသာကပ်ွဲများ ကျင်းပေလ ့

ရိှကသြဖင့် အစားအေသာကလ်ိုအပခ်ျကမ်ျား ပိုမိုရိှလာေနပြီဖစပ်ါသည။် 

 တုတ်သမတ၏ ကျလိင်ှင့် ေဟလံုကျန်းြပည်နယ်များသုိ သွားေရာက်ခ့ဲသည့် ခရီးစဉ်က 

တတ်ုိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရိှ ေကာက်ပသီဲးှံများ ဆုံးံးခ့ဲေသာေကာင့် ၎င်းြပညန်ယမ်ျားမ ှ ထကွရိှ်မ 

အေပ တတ်ုိုင်ငံ၏ ေမာလ်င့်ချကက်ို ေဖာြ်ပေနြခင်းင့်ှ လိုအပခ်ျကမ်ျားြဖစေ်ပေနမကိ ု သတိ 

ေပးမြပေနြခင်းြဖစေ်ကာင်း ေလလ့ာသူများက သံုးသပလ်ျကရိှ်ကပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုစှအ်တွင်းက တတ်ုသပိံအကယဒ်မ၏ီ Institute of Geographic Sciences 

and Natural Resources င့်ှ  World Wildlife Fund China တုိ ေကာကယ်ူခ့ဲေသာ စစ်တမး်အရ  

မိြပေဒသတွင် ေနထိုင်သူတစဉ်ီးသည ် ြပင်ပတွင် အစားအစာမာှယ ူ စားသံုးသည့်အခါ တစန်ပ ်

လင် ဂရမ် (၁၀၀) ခန်  ကျနေ်လရိှ့ေကာင်း သိရပါသည။် ၂၀၁၅ ခုစှအ်တွင်း ေကာကယ်ခူဲ့သည့် 

စစတ်မး်အရ သိုေလာှင်စဉ၊် သယယ်ပူိုေဆာင်စဉ၊် ြပြပင်ထတ်ုလပုစ်ဉ်င့်ှ စားသံုးစဉအ်တွင်း 

အစားအစာအေလအလွင့် တန်ချနိ ်(၁၈) သန်းခန်  ဆုံးံးေကာင်း၊ ၎င်းပမာဏမာှ တစ်စှအ်တွက ်

လသူနး် (၃၀) ခန်အား ေကးေမွး၍ရေကာင်း သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ၊်Taiwan News (၁၃-၈-၂၀၂၀) င့်ှ asiatimes.com (၁၅-၈-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ဇူလိုင်လတွင် စင်ကာပုိူင်ငံ၏ ကနုစ်ညက်နုသွ်ယ်မ (၈.၉) ရာခုိင်နး် ကျဆင်း၊ စကသံု်းဆီ 

မဟတ်ုေသာ ြပည်တွင်းထတ်ုပိုကနုမ်ှာ (၆) ရာခုိင်နး်တုိးတကခ့ဲ် 

 စင်ကာပူိုင်ငံ ကနုသွ်ယေ်ရးင့်ှ စကမ်ဝန်ကးီဌာန၏ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် 
သတင်းထုတ်ြပနခ်ျကအ်ရ ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ဇူလိုင်လတွင် စင်ကာပ၏ူ ကနုစ်ညက်နုသွ်ယမ်ပမာဏ 
သည ်ယခင်စှအ်လားတူကာလင့်ှ င်းယဉှပ်ါက (၈.၉) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲပီး၊ ပိုကနုပ်ိုင်းတွင် 
(၇.၉) ရာခုိင်န်းှင့် သွင်းကုန်ပုိင်းတွင် (၉.၉) ရာခုိင်န်း အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

 ကာလအလိုက် ညိင်းမစာရင်းအရ ဇူလိုင်လတွင် ပိုကနုတ်နဖ်ိုး စင်ကာပေူဒလာ 
(၃၉.၅) ဘီလယီေံကျာ်င့်ှ သွင်းကနု်တနဖ်ိုး စင်ကာပေူဒလာ (၃၆.၂) ဘီလယီေံကျာ် ရရိှခ့ဲသည့် 
အတွက် စုစုေပါင်းကုန်စည်ကုန်သွယ်မသည် စင်ကာပူေဒလာ (၇၅.၈) ဘီလီယံြဖစ်ေပခ့ဲေကာင်း 
ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 ဇူလိုင်လအတွင် စကသံု်းဆမီဟတ်ုေသာ ြပညတွ်င်းထတ်ုပိုကနု် (Non-Oil Domestic 
Exports) သည် (၆) ရာခုိင်န်းတုိးတက်ခ့ဲေကာင်း၊ စက်သံုးဆီမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်းထုတ်ပုိကုန် 
များကို အလီကထ်ရနန်စပ်စညး်ပိုကနု်င့်ှ အလီကထ်ရနန်စပ်စညး်မဟတ်ုေသာ ပိုကနုဟ်၍ူ 
ှစ်မျ ိးခဲွြခားထားရာ အီလက်ထရန်နစ်ပစည်းပုိကုန်မှာ (၂.၈) ရာခုိင်န်းတုိးတက်ခ့ဲပီး၊ အီလက်ထရန်နစ် 
ပစည်းမဟုတ်ေသာပုိကုန်မှာ (၆.၉) ရာခုိင်န်း ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ အီလက်ထရန်နစ် ပစည်းပုိကုန် 
တင်ပိုမ တုိးတကခ့ဲ်ြခင်းမာှ အဓကိအားြဖင့် Disk Media ပစညး် (၂၃%)၊ ဆကသွ်ယေ်ရးကရိိယာ 
ပစည်းများ (၁၈.၂%) ှင့် ICs (၁.၅%) တုိကုိ တုိးြမင့်တင်ပုိုိင်ခ့ဲြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပီး၊ အီလက်ထရန်နစ် 
ပစညး်မဟတ်ုေသာ ပိုကနုမ်ျား တုိးတကခ့ဲ်ြခင်းမှာ အထးူသြဖင့် ေရ (၂၂၇.၉%)၊ အထးူထတ်ုလပု် 
ထားေသာ စကပ်စညး် (၆၀.၁%) င့်ှ ေဆးဝါးပစညး် (၁၅.၅%) တုိကို ပိုမိုတင်ပိုိုင်ခ့ဲြခင်းေကာင့် 
ြဖစပ်ါေကာင်း၊ အဆိုပါ စကသံု်းဆမီဟတ်ုေသာ ြပညတွ်င်းထတ်ုပိုကနု်များကို ေဟာင်ေကာင်၊ 
အင်ဒိုနးီရှား၊ ထိုင်း၊ တတ်ုင့်ှ အးီယူ ၂၇ ိုင်ငံတုိမလှွဲ၍ စင်ကာပ၏ူ အြခားအဓကိေဈးကကွ် 
များသုိ တုိးြမင့်တင်ပိုိင်ုခ့ဲပီး၊ အထူးသြဖင့် အေမရိကန် (၉၈.ရ%)၊ ေတာင်ကိုရီးယား (၅၆.၃%) င့်ှ 
ထိုင်ဝမ ် (၁၈.၇%) ေဈးကကွမ်ျားသုိ ပိုမိုတင်ပိုိုင်ခ့ဲေကာင်း၊ သုိရာတွင် ဖွံဖိးဆေဲဈးကကွ် များသုိ 
တင်ပိုမသည ်(၂၂) ရာခုိင်န်း ေလျာ့နညး်ခ့ဲေကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 ဇူလိုင်လတွင် စက်သုံးဆီတင်ပိုမအေနြဖင့် အီးယူ ၂၇ ိုင်ငံ (-၈၇.၈%)၊ အင်ဒိုနီးရှား 
(-၅၉.၃%) င့်ှ မေလးရှား (-၃၃.၄%) ိုင်ငံများသုိ တင်ပိုမ ကျဆင်းခ့ဲသည့်အတွက် စင်ကာပ၏ူ 
စက်သံုးဆီပုိကုန်သည် (၅၀.၉) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲေကာင်းှင့် စက်သံုးဆီမဟုတ်ေသာ ကုန်ပစည်း 
များ ြပနလ်ည်တင်ပိုမ (Non-Oil Re-exports) သညလ်ညး် (၂.၈) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း 
သိရိှရပါသည။် 

သတင်းရင်းြမစ်။  Ministry of Trade & Industry, Singapore 
ြမတ်ိုး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
စင်ကာပူိုင်ငံ 

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



7 
 

ေထာင်လိုကစ်ိုကပ်ျ ိးမစနစြ်ဖင့် စင်ကာပူုိင်ငံ၏ စားနပရ်ကိာထတ်ုလပုုိ်င်မ စမွး်အားကုိ 

ြမင့်တင်ုိင်ရနအ်တွက် စင်ကာပကူမုဏီှင့် ဂျာမဏီကမုဏီတိုက ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်ည် 

 စင်ကာပူ Temasek  ကမုဏီ (စင်ကာပအူစိုးရပိုင်) င့်ှ ဂျာမဏီ Bayer ကမုဏီတုိသည် 

စင်ကာပူိုင်ငံ၏စားနပရိ်ကာထတ်ုလပု်ိုင်မစွမး်အား ပိုမိုတုိးတကလ်ာေစေရးအတွက် အေထာက် 

အကြူပိုင်မည့် ေထာင်လိုကစ်ိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ် (Vertical Farming) စနစအ်ား ထေိရာကစ်ာွ 

အသံုးြပ၍ စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သွားုိင်ရန် “Unfold” ဟုအမည်ေပးထားသည့် ကုမဏီကုိ တည်ေထာင် 

ခ့ဲေကာင်းှင့် အဆုိပါကုမဏီအတွက် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၀ သန်း (စင်ကာပူေဒလာ ၄၁.၂ သန်း) 

ရင်းှီးြမပ်ှံ၍ ပးူေပါင်း ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ကိုဗစ် ၁၉ ကပေ်ရာဂါကဲ့သုိေသာ အကျပအ်တည်း ရင်ဆိုင်ရသည့် ကာလများင့်ှ ိုင်ငံ 

၏ စုိက်ပျ ိးေြမဧရိယာနည်းပါးလွန်းသည့် အေြခအေနများေကာင့် ဤသုိပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း 

သည် စင်ကာပူုိင်ငံအတွက် အေရးကီးေကာင်း၊ ယံုကည်စိတ်ချစွာ စားသံုးုိင်ေသာ ဆလတ်ရက် 

င့်ှ ဟင်းုယွရ်က်များကဲ့သုိ လအူများစားသံုးကသည့် ဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျား အပါအဝင်အမျ ိး 

အစားအမျ ိးမျ ိးကို အရညအ်ေသွးေကာင်းမနွစ်ာွြဖင့် ပမာဏများများ တုိးြမင့်ထတ်ုလပု်သွား ုိင်ရန် 

ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် စားနပ်ရိကာဖူလံုေရးသည် စင်ကာပူုိင်ငံအတွက် 

ဦးစားေပးလပုင်နး်တစခု်ြဖစ်သည့်အြပင် ၂၀၃၀ ခုစှတွ်င် ိုင်ငံ၏ စားနပရိ်ကာလိုအပခ်ျက်၏ ၃၀ 

ရာခုိင်န်းအထ ိ ြပညတွ်င်း၌ စိုကပ်ျ ိးေမွးြမထတ်ုလပုသွ်ားိုင်ရန် ရညမ်နှး်ချကအ်ေပလညး် 

အေထာကအ်ကြူပေပးိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ကမုဏီများက ေြပာကားပါသည။် 

သတင်းရင်းြမစ် ။  The Straits Times 

ြမတ်ိုး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

စင်ကာပူိုင်ငံ 

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

ရပဝ်နး်ှင့် ပိုးလမး်မစီမကံနိး်များတွင် COVID-19 ကပေ်ရာဂါအေပ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်အား 

တတ်ုုိင်ငံက အေလးထား 

 တတ်ုိုင်ငံသညရ်ပဝ်န်းင့်ှ ပိုးလမး်မစမီကံနိး်များ တညေ်ဆာက်ရာတွင် COVID-19 

ကပ်ေရာဂါေကာင့် သက်ေရာက်မများ အနည်းငယ်သာရိှေစေရး ေသချာေစရန် ရပ်ဝန်းှင့် ပုိးလမ်းမ 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် တုိးြမင့်သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ိုင်ငံ၏ထပိ်တနး်အဖွဲ 

အစည်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ National Development and Reform Commission မှ ေြပာေရးဆုိခွင့်ရိှ 

ပဂုိလ ်Ms. Meng Wei က သဂုတ်လ (၁၇) ရကေ်နက ေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 ရပဝ်နး်င့်ှ ပိုးလမ်းမစမီကံနိး်၏ ိုင်ငံရပြ်ခားစီမကံနိး်များအေပ COVID-19 ကပ် 

ေရာဂါ၏ ဆုိးကျ ိးသက်ေရာက်မများမှ ကာကွယ်ရန် အေတွအ ကံမေဝြခင်းမှ ကုန်စည်ေထာက်ပို 
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သယ်ယူပုိေဆာင်မများအထိ အစီအမံများကုိ တုတ်ုိင်ငံက စီမံေပးထားေကာင်း Ms. Meng Wei ၏ 

ေြပာကားချက်တွင် ပါဝင်ပါသည။် 

 ိုင်ငံရပြ်ခားစမီကံနိ်းများတွင် လပုက်ိုင်ေနကသူများ၏ စတ်ိချလုံ ခေံရးင့်ှကျနး်မာေရး 

ကို ဉးီစားေပးလျက ် ိုင်ငံများရိှ ကပေ်ရာဂါပျ ံပာွးမအေြခအေနင့်ှ ိုင်ငံအေြခအေနအလိုက ်

ေရာဂါကာကယွထ်နိး်ချပေ်ရးစမီေံဆာင်ရကမ်များအား တတ်ုိုင်ငံက ထနိး်ေကျာင်းကပမ်တ် 

ေပးသွားမညြ်ဖစ်ပးီ၊  ိဗုယလ်က်ိုိုနာကပေ်ရာဂါအား တုိကဖ်ျက်သည့် ၎င်း၏အေတွအ ကကံို 

မေဝသွား၍ ကပေ်ရာဂါတုိက်ဖျကေ်ရးအကအူညီများကို ပံ့ပိုးေပးသွားမညဟ် ုသိရပါသည။် 

 ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း တတ်ုိုင်ငံသုိ ြပနလ်ာသူများကိုလညး် ိုင်ငံရပြ်ခားရှိ 

၎င်းတုိ၏ ေနရာများသုိ  ြပနလ်ညေ်နရာရေစေရး ပံ့ပိုးေပးသွားမညြ်ဖစပ်ါသည်။ ထိုအြပင် ိုင်ငံ 

ရပြ်ခားစမီံကနိး်များတွင် တတ်ုိုင်ငံသားများ အလုပအ်ကိုင်ရရိှေစရနလ်ညး် တတ်ုိင်ုငံက 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမညြ်ဖစပ်ါသည်။ 

 ုိင်ငံရပ်ြခားစီမံကိန်းများအတွက် ပုိမုိခုိင်မာသည့် ဘာေရးပ့ံပုိးမများှင့်အတူ ုိင်ငံြခား 

ေငွလလဲယှမ်င့်ှ ိုင်ငံရပြ်ခားယမွေ်ငလွပုင်နး်များအပါအဝင် ေငွေကးအသွားအလာများလညး် 

ပါဝင်ေကာင်းသိရပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Xinhua (၁၇-၈-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ခရးီသွားလာေရးှင့် e-commerce တုိတွင် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်တုိးချဲရန ် 

သေဘာတူညခီျကြ်ပလပုလ်ိုက်ပြီဖစ်သည့် Trip.com ှင့် JD.com 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ အကးီမားဆုံးအနွလ်ိုင်းခရီးသွားေအဂျင်စြီဖစသ်ည့် Trip.com အပုစ်ကု 

တတ်ုိုင်ငံ၏ e-commerce လပုင်နး်ကးီြဖစ်သည့် JD.com င့်ှ ခရီးသွားင့်ှ e-commerce 

ကများတွင် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်တုိးြမင့်ရန ် သေဘာတူညီချကတ်စ်ရပအ်ား သဂုတ်လ (၁၇) 

ရကေ်နတွင် ြပလပု်ခ့ဲကပါသည။် 

 သေဘာတူညီချကအ်ရ လပုင်နး်ကီးစှခု်တုိမာှ အသံုးြပသူများ၏ ခငံုံမအား ပိုမိုတုိးချဲ 

ေရး၊ လမး်ေကာင်းများင့်ှ ရင်းြမစမ်ျားမေဝေရး၊ အနွလ်ိုင်းေပင့်ှ အနွလ်ိုင်းြပင်ပလပုင်နး် 

ေဆာင်ရကမ်အသွားအလာများကို ခငံုံမေိစေရး၊ လုပင်နး်ချင်းအြပနအ်လနှ ် ေဈးကကွရှ်ာေဖေွရး 

င့်ှ စးီပာွးေရးခရီးသွားေဈးကကွအ်ေပ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် တုိးချဲေရးတုိအပါအဝင်  ပးူေပါင်း 

ေဆာင်ရကေ်ရး ရညရ်ယခ်ျက ်(၅) ရပအ်ား ချမှတ်ထားပါသည။်  
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 ရာသီအလိုက ် ခရီးသွားထတ်ုကနု်များအား ယဉှ်ပိင်ိုင်ေသာေဈးန်းများှင့် Trip.com 

အုပ်စုက JD.com သုိ ကမ်းလှမ်းသွားရန် ကတိကဝတ်ြပထားပီး၊ ၎င်းခရီးသွားထုတ်ကုန်များအား 

လာမည့် (၈) လအတွင်း စတင်သွားရန ်စှဉ်းီစှ်ဖက ်ေမာမ်နှး်ထားကပါသည်။ 

 မဟာဗျဟာေြမာက ် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်မေှန၍ Trip.com အပုစ်ကု အပိင်အဆိုင် 

အလနွ်များသည့် ခရီးသွားထတ်ုကနုမ်ျားင့်ှ ဝန်ေဆာင်မများဆီသုိ JD.com ကို ေခေဆာင်လာ 

ုံမမက  JD.com ၏ အေထာကအ်ကူြဖင့်  ခရီးသွားလာမင့်ှ ဆကစ်ပေ်နသည့် လပုင်နး်များကို 

ထပ်မတုိံးချဲသွားကာ ကမာတစဝှ်မး်မ ှTrip.com အသံုးြပသူ သန်း (၄၀၀) ေကျာ်အား မတူကွဲြပား 

သည့် ထုတ်ကနုမ်ျားှင့် ဝန်ေဆာင်မများကုိ ေပးသွားမည်ဟု Trip.com အုပစု်၏ CMO Sun Bo က 

ေြပာကားထားပါသည။် 

 ယခုစှ ်ပထမ (၆) လအတွင်း COVID-19 ကပ်ေရာဂါေကာင့် Trip.com ေပမှ ကိတင် 

ေနရာယထူားေသာ ယမွေ်ငွ (၃၁) ဘီလယီ ံ(အေမရိကနေ်ဒလာ ၄.၄၆ ဘီလယီံ) တနဖ်ိုးရိှ ခရီးစဉ ်

သနး်ေပါင်းများစာွတုိအား ဖျကသိ်မး်ြခင်း (သုိမဟုတ်) အချနိေ်ရဆိုင်းြခင်းများြပလပုခ့ဲ်ရပါသည်။ 

 တုတ်ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းခရီးသွားမမှာ ြပန်လည်အရှိန်ရလာပီြဖစ်ကာ၊ ခရီးသွား 

ေဈးကကွ်ြပနလ်ညန်ာလနထ်လူာချနိ၏် ကနဉးီအခွင့်အေရးများကို အမအိရ ဖမး်ယူိုင်ေစရန ်

JD.com ေပတွင် Trip.com ၏  အဓိကအေရာင်းဆုိင်အား ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းသိရပါ 

သည်။ 

 Trip.com အုပ်စုှင့် JD.com တစ်ခုစီတွင် လက်ရိှအသံုးြပေနသူေပါင်း သန်း (၄၀၀) ေကျာ် 

ရိှကပါသည။် တတ်ုိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးခရီးသွားေဈးကကွတွ်င် Trip.com အပုစ်ကု ဉးီေဆာင်သူ 

အခနး်ကေနရာအား ဆကလ်ကယ်ထူားဆြဲဖစက်ာ၊ JD.com တွင် ေကာပ်ိုရိတ်ေဖာကသ်ည ်

ေပါင်း (၈) သနး်ေကျာ်ှင့် လက်ေရးစင်ကနု်သညေ်ပါင်း သိနး်ေကျာ်ရိှကပါသည။် 

 COVID-19 ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း Trip.com အပုစ်ကု တုိက်ိုကထ်တ်ုလင့်သည့် 

အစအီစဉ်ေပါင်း (၄၀) ေကျာက်ို ြပလပုခ့ဲ်ပးီ ခရီးသွားများစှ်ခိကသ်ည့် ယမွေ်ငွ (၁.၁) ဘီလယီံ 

တနဖ်ိုးရိှဝနေ်ဆာင်မများကို ကိတင်ေနရာယထူားြခင်း (Booking) များ ြပလပု်ိုင်ခ့ဲကပါသည်။ 

ဗွီဒယီိုအတုိများ ထတ်ုလင့်သည့် e-commerce တွင် ၎င်း၏ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို JD.com က 

တုိးြမင့်ထားပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Xinhua (၁၆-၇-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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တတ်ု-အာဆယီဒံစ်ဂျစတ်ယစ်းီပာွးေရး ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်အား ပိုမိုနကရ်ှိင်းေစရန ်

ေဒတာဖလယှေ်ရးစင်တာအား နနန်င်းမိတွင် တညေ်ထာင်ထားပြီဖစ် 

 တုတ်-အာဆီယံသတင်းအချက်အလက် ဆိပ်ကမ်းတည်ေဆာက်ေရးှင့် ှစ်ဖက်အကား 

ေဒတာဖလှယ်မတုိအားြမင့်တင်ရန် သဂုတ်လ (၁၁) ရက်ေန၌ ကွမ်ရီှးကမ့် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ၊ နနန်င်းမိတွင် The Beibu Gulf Data Exchange Center ကို တညေ်ထာင်လိုက်ပီ 

ြဖစပ်ါသည။် 

 ဤစင်တာမှာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေဒတာရင်းြမစ်ဝန်ေဆာင်မ ြပလုပ်ေပးမည့်အဖဲွအစည်း 

ြဖစက်ာ ေဒတာဝနေ်ဆာင်မ platform လညး်ြဖစေ်ကာင်း China-ASEAN Information Harbor 

Co,မှ ဉက Lu Dongliang က မှတ်ချက်ြပေြပာကားပါသည်။  ထုိြပင် တုတ်ှင့် အာဆီယံေဒသ မှ 

ေဒတာအမျ ိးမျ ိးကို စေုဆာင်းြခင်း၊ လပု်ငနး်ေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ အသံုးြပြခင်းင့်ှ ကနု်သွယြ်ခင်း 

ြပေရးအတွက ်အချကအ်ချာေနရာလညး်ြဖစပ်ါသည။် 

 Beibu Gulf Data Exchange Centerက Platform ေပတွင် ကမုဏီများအတွက ်

ေဒတာစေုဆာင်းြခင်း၊ သုိေလာှင်ြခင်း၊ တွကခ်ျကြ်ခင်း၊ သန်စင်ြခင်း၊ ခဲွြခမး်စတ်ိြဖာြခင်း၊ တိင်ုပင ်

ြခင်း၊ ြပသြခင်းင့်ှ အသံုးချြခင်းများအပါအဝင် တစေ်နရာတညး်၌ ဝနေ်ဆာင်မေပးသွားမညြ်ဖစပ်ါ 

သည။် 

 ၎င်းစင်တာက အကျံးဝင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်ဆန်းစစ်အတည်ြပြခင်း၊ ေဈးကွက် 

ရှာေဖြွခင်း၊ တိကျသည့်ဝနေ်ဆာင်မများ၊ ဘာေရးဝနေ်ဆာင်မများင့်ှ စမတ်နည်းပညာသံုး 

ထတ်ုလပုမ်များ ကဲ့သုိအေသးစတ်ိယဉှတဲွ်ြပေသာ ဝနေ်ဆာင်မများကို ေပးရေသာေကာ်မရှင်ေကး 

များ၊ လပုပ်ိုင်ခွင့်ေပးြခင်းအတွက ် အခေကးေငွများ၊ ရင်းြမစအ်သံုးြပြခင်းအတွက ် အခေကးေငွ 

များ၊ စတ်ိကိကေ်ရးဆွဲထားသည့် ထတ်ုကနုဖ်ွံဖိးေရးအတွက ် အခေကးေငွများင့်ှ ေဒတာ 

အသံုးြပြခင်းအတွက ် ဝနေ်ဆာင်ခများ ပါဝင်သည့် အြမတ်စပံုံစမံျားှင့်တကွ ပံ့ပိုးေပးသွားမည ်

ြဖစပ်ါသည။် 

 ေဒတာထတ်ုကနုမ်ျား အေပးအယြူပလပုသ်ည့်ပမာဏင့်ှ အမျ ိးအစားတိုအားြဖင့် 

တုတ်-အာဆီယံေဒသတွင် ဉီးေဆာင်ေနေသာ ေဒတာဝန်ေဆာင်မအဖဲွအစည်းအြဖစ် တည်ေဆာက် 

သွားရနအ်တွက ် အစိုးရေဒတာအေပးအယြူပလပုသ်ည့် စပံုံစမံျားင့်ှ နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာေ်ဒတာ 

ြဖနေ်ဝသည့် ယရားများကို စူးစမး်ရှာေဖရွန ်  ထင်ရှားသည့် ြပည်တွင်းြပညပ်မိတ်ဖကမ်ျားငှ့် 

လပုင်နး်အတူတက ွေဆာင်ရက်သွားမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 ဤစင်တာသည ် ေဒတာ၊ နညး်ပညာ၊ ပါရမီှင့် ေဂဟေဗဒတုိအားြဖင့် ဉီးေဆာင်အခန်း 

ကမ ှ ပါဝင်သွားရန်င့်ှ  စးီပာွးေရးင့်ှ လမူေရးနယပ်ယမ်ျားင့်ှ ေဒတာ အသွားအလာများကို 
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နက်င်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မြမင့်တင်သွားရန် ေမာ်လင့်ေကာင်း Guangxi Big Data Development 

Bureau မ ှန်ကားေရးမှး Xi Yang က မတ်ှချကြ်ပေြပာကားထားပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁၂-၈-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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