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 လယ်ယာကဆိုင်ရာ ဥပေဒမူြကမ်း ၃ ခုအား အိန္ိဒယေလာ့ဆာဘလွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုြခင်း 

 အိန္ိဒယနုိင်ငံေလာ့ဆာဘလွှတ်ေတာ်သည် စားသုံးသူေရးရာ၊ စားေသာက်ကုန်နှင့် ြပည်သူ့ 
ြဖန့်ြဖူးမုေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ တင်သွင်းသည့ ် အေရးကီးကုန်စည်များအက်ဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက် 
မူြကမ်းကုိ ၁၅-၉-၂၀၂၀ ေန့၌လည်းေကာင်း၊ စုိက်ပျ ို းေရးနှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများဖူလံုေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ ၅-၆-၂၀၂၀ ေန့တွင်ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် လယ်ယာထွက်ကုန်များ ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ် 
မုနှင့်ေဈးနုန်းအာမခံမုဆုိင်ရာ ဥပေဒက့ဲသို့အာဏာတည်ေသာအမိန့် ၂ ရပ်အား အစားထိုးြပာန်း 
မည့် ဥပေဒမူြကမ်း ၂ ခုကုိ ၁၇-၉-၂၀၂၀ ေန့၌လည်းေကာင်း အတည်ြပုခဲ့ေြကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

 အိန္ဒိယနုိင်ငံ၌ ေတာင်သူလယ်သမားများအေနြဖင့် ၎င်းတ့ုိ၏ထုတ်ကုန်များကုိ လယ်ယာ 
ထွက်ကုန်ေဈးကွက်ေကာ်မတီအက်ဥပေဒ (APMC Act) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်စည်ဒုိင် 
ေဈးကွက်များ၌သာ ေရာင်းချရန် ကန့်သတ်ခံထားရြပီး ြပည်နယ်အစိုးရအသီးသီး၏ ကဲွြပား 
ြခားနားသည့် လယ်ယာထွက်ကုန်ေရာင်းဝယ်မုဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်မျ ို းစံုကလည်း ေတာင်သူများ 
အတွက် ြပင်ပေဈးကွက်များသုိ့ ထုတ်ကုန်များ တင်ပုိ့ေရာင်းချနုိင်ရန် အခက်အခဲများြဖစ်ေပါ်ေစ 
လျက်ရိှေနပါသည်။ သ့ုိြဖစ်ရာ ေတာင်သူလယ်သမားများနှင့်ကုန်သည်များက လယ်ယာထွက်ကုန် 
များအား ၎င်းတ့ုိစိတ်ကိုက ် လွတ်လပ်စွာ ေရာင်းဝယ်မုြပုနုိင်မည့် ေဂဟစနစ်တစ်ရပ်ကိ ု ဖန်တီး 
ေပးနုိင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ ထုတ်ကုန်များ ကုန်သယ်ွေရာင်းဝယ်မု 
(ြမှင့်တင်ေရးနှင့်လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရး) ဥပေဒမူြကမ်း (Farmers' Produce Trade and Commerce 
(Promotion and Facilitation) Bill, 2020) အား အတည်ြပုြပာန်းနိုင်ရန် တင်သွင်းြခင်း 
ြဖစ်ေြကာင်း၊ ၎င်းစနစ်က ယှဉ်ြပိုင်ေရာင်းဝယ်သည့် ကုန်သွယ်မုလမ်းေြကာင်းမှတစ်ဆင့် သင့်တင့် 
ေကာင်းမွန်သည့် ေဈးနုန်းများကိ ု ရရိှေစမည်ြဖစ်ြပီး ြပည်နယ်များ၌ သတ်မှတ်ထားသည့် 
ကုန်စည်ဒိုင်ေဈးကွက်များအြပင် ြပည်နယ်အတွင်းနှင့် ြပည်နယ်အချင်းချင်းအြကား ေတာင်သူ 
လယ်သမားများ၏ လယ်ယာထွက်ကုန်များကုိ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ခွင့်ရရှိေစမည် 
ြဖစ်ေြကာင်း အိန္ိဒယစုိက်ပျ ို းေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဖာ်ြပပါသည်။ 

 ထုိ့အြပင်လယ်ယာလုပ်ငန်းက၌ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှသူများ၊ ကုန်စည်ြပုြပင်ထုတ်လုပ်သူ 
များ၊ လက္ကားေရာင်းဝယ်သူများ၊ ပ့ုိကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အကီးစားလက်လီေရာင်းချသူများနှင့် 
ချတိဆ်က်၍ စုိက်ပျ ို းေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မုများရယူြခင်းနှင့် အနာဂတ်တွင် ရိတ်သိမ်းရရိှ 
လာမည့် လယ်ယာထွက်ကုန်များအား ေရာင်းချြခင်းတ့ုိကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေတာင်သူ 
လယ်သမားများအေနြဖင့် သင့်ြမတ်ေလျာ်ကန်သည့် ေဈးနုန်းမူေဘာင်တစ်ရပ်ကိ ု ပွင့်လင်းြမင်သာ 
စွာြဖင့် အြပန်အလှန် သေဘာတူညီမုများ လုပ်ေဆာင်နုိင်ေစရန်အတွက် ေတာင်သူလယသ်မား 
များ၏ (လုပ်ပုိင်ခွင့်နှင့် အကာအကွယ်ေပးေရး) ေဈးနုန်းအာမခံမုနှင့် လယ်ယာဝန်ေဆာင်မု 
သေဘာတူညီချက်ဆုိင်ရာဥပေဒမူြကမ်း (Farmers (Empowerment and Protection) 
Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020) ကုိ လွှတ်ေတာ်သို့ တင်သွင်း 
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ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ၎င်းဥပေဒ အတည်ြပုြပာန်းြပီးချန်ိတွင် စုိက်ပျ ို းထုတ်လုပ်မုနှင့် ေဈးကွက် 
တင်ေရာင်းချမုများ၌ ေတာင်သူလယ်သမားများ ြကံု ေတွ့ရနုိင်သည့် မေသချာမုများ၊ စွန့်စားရ 
မုများကုိ အေထာက်အပံ့ြပုသည့်လုပ်ငန်းများသုိ့ လွှေြပာင်းေရာက်ရိှေစမည်ြဖစ်ြပီး ြကားခံအဆင့် 
များအား ေလျာ့ချလျက် ေဈးကွက်သုိ့ တုိက်ရိုက်ဝင်ေရာက်နုိင်ြခင်းြဖင့် ထုတ်ကုန်များ၏ ေဈးနုန်း 
အစစ်အမှန်ကုိ ရရိှေစမည်ြဖစ်ေြကာင်း အိန္ိဒယစုိက်ပျ ို းေရးဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်၌ 
ေဖာ်ြပပါသည်။ 

 အိန္ိဒယစားသုံးသူေရးရာဝန်ကီးဌာနက တင်သွင်းသည့ ် အေရးကီးကုန်စည်များ 
(ြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒမူြကမ်း (Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020) တွင် 
နံှစားသီးနံှများ၊ ဆီထွက်သီးနံှများ၊ စားသံုးဆီများ၊ ပဲမျ ို းစံု၊ ြကက်သွန်နီနှင့် အာလူးတ့ုိက့ဲသို့ေသာ 
အေြခခံစားကုန်များအား အေရးကီးကုန်စည်စာရင်းမှ ဖယ်ရှားနုိင်မည့် ြပာန်းချက်များ ပါဝင် 
ပါသည်။ ဤအချက်က လယ်ယာထွက်ကုန်ေရာင်းဝယ်မုဆုိင်ရာ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်မုများ၌ 
လွန်ကဲစွာ ြကပ်မတ်မုများ ရှိေနြခင်းအေပါ် ရင်းနှီးြမှုပ်နံှသူများ၏ စုိးရိမ်မုအား ေလျာပ့ါးေစမည် 
ြဖစ်ြပးီ လွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်/ သုိေလှာင်/ သယ်ယူ/ ြဖန့်ြဖူးမုများ ေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်းက 
အေအးခန်းသိုေလှာင်ရံုများနှင့် ေခတ်မီစားေသာက်ကုန် ထုတ်လုပ်မုကွင်းဆက်၌ ြပည်တွင်း 
ြပည်ပမှ ပါဝင်ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမုများကုိ ဆွဲေဆာင်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 အဆုိပါ ြပင်ဆင်ချက်ဥပေဒမူြကမး်၌ သစ်သီးဝလံနှင့ ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် (Horticulture) 
သီးနံှများနှင့် ပုပ်သုိးပျက်စီးလွယ်မုမရိှေသာ (Non-perishable) သီးနံှများ၏ လက်လီေဈးနုန်း 
များသည် ၁၀၀% နှင့် ၅၀% အသီးသီးြမင့်တက်မုရှိချန်ိနှင့် အေရးေပါ်အေြခအေနကာလများ၌ 
ြပည်နယ်အစုိးရများအေနြဖင့် အေရးကီးကုန်စည်များအြဖစ် သတ်မှတ်၍ ထိန်းသိမ်းြကပ်မတ်နုိင် 
ေြကာင်း ေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း လယ်ယာထွက်ကုန်ေရာင်းဝယ်သည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ၏ 
သိုေလှာင်ထားရှိမုအား ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည်။ 

 ထုိက့ဲသုိ့ BJP ပါတီ ဦးေဆာင်သည့် အိန္ဒယအစိုးရက လယ်ယာကဆုိင်ရာဥပေဒ 
မူြကမ်း ၃ ခုအား လွှတ်ေတာ်သုိ့ တင်သွင်းလျက် အတည်ြပုြပာန်းမုအေပါ် ကွန်ဂရက်၊ TMC 
စသည့် အဓကိ အတိုက်အခံပါတီများက ကန့်ကွက်ခ့ဲြကြပီး ယခုဥပေဒြပာန်း၍ ေြဖေလျာ့မုများ 
ြပုလုပ်ြခင်းသည ် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အကျ ို းစီးပွားထက် ကုမ္ပဏီကီးများနှင့် နုိင်ငံစုံ 
ေကာ်ပုိေရးရှင်းကီးများကုိသာ အဓိကအကျ ို းြဖစ်ထွန်းေစမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ အေြခခံစားကုန်များ 
အား အေရးကီးကုန်စည်စာရင်းမှ ဖယ်ရှားြခင်းသည် သိုေလှာင်ေဈးကစားမုများအား တရားဝင် 
လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပုရာေရာက်ေြကာင်း၊ ထုိ့အြပင် ယင်းသုိ့ေသာ ဝိသမလုပ်ေဆာင်မုများအား ြကပ်မတ် 
ထိန်းချုပ်လျက်ရိှသည့် ြပည်နယ်များ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာကိ ု ဗဟိုအစုိးရက လက်လွှတ်ဆုံးရုံး 
ေစြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ဥပေဒမူြကမ်းပါ အချက်များသည် ဒွိဟြဖစ်ဖွယ်ရာရိှြပီး လွှတ်ေတာ်၏ အြမဲ 
တမ်းေကာ်မတီ၌ ြပန်လည်သံုးသပ်သင့်ေြကာင်း ေဝဖန်ေထာက်ြပလျက်ရှိသည်။ BJP ပါတီ 
ဦးေဆာင်သည့် အမျ ို းသားဒီမုိကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့၌ ပါဝင်လျက်ရိှသည့် Shiromani Akali 
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Dal ပါတီကလညး် အေရးကီးကုန်စည်များ (ြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒမူြကမး်အတည်ြပုရန် တင်သွင်း 
မုအေပါ် ကန့်ကွက်ခ့ဲသည်။ 

 အေထာက်အပ့ံြပုမည့် အေြခခံရည်ညွှန်းေဈးနုန်းေအာက် ကျဆင်းခ့ဲပါက ၎င်းရည်ညွှန်း 
ေဈးနုန်း၌ အနိမ့်ဆံုးထားရှိ၍ အစိုးရက သီးနံှများကိ ုဝယ်ယူေပးသည့် Minimum Support Price 
(MSP) အစီအစဉ်အားလယ်ယာထွက်ကုန်များ ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မုနှင့်ေဈးနုန်းအာမခံမုဆိုင်ရာ 
အမိန့်များအရ ပယ်ဖျက်မုရိှမည်ကိ ု စုိးရိမ်လျက်ရိှသည့် ဟာရီယာနာနှင့် ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်တ့ုိရိှ 
လယ်သမားသမဂ္ဂများကမူ ၁၀-၉-၂၀၂၀ ေန့မှစတင်၍ ဆန္ဒြပပွဲများ ြပုလုပ်လျက်ရိှြကပါသည်။ 

 အိန္ိဒယ စုိက်ပျ ို းေရးဝန်ကီး Mr. Narendra Singh Tomar က ယခုတင်သွင်းခဲ့သည့် 
ဥပေဒမူြကမ်းများသည် လယ်ယာစုိက်ပျ ို းေရးလုပ်ငန်းများမ ှ အကျ ို းြဖစ်ထွန်းမုရိှေစရန် ရည်ရွယ် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လုပ်ကုိင်နုိင်ခွင့်ကိ ု တံခါးဖွင့်လှစ်ေပး 
ြခင်းြဖစ်ြပီး လယ်ယာထွက်ကုန်များအား အတားအဆီးမရိှပဲ ြပည်တွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ 
ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မု ြပုနုိင်ေစမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ယခုဥပေဒမူြကမ်းပါ ြပာန်းချက်များသည် 
အေထာက်အပ့ံြပုသည့် အေြခခံရည်ညွှန်းေဈးနုန်း အစီအစဉ် (MSP) အေပါ် သက်ေရာက်မုရိှမည် 
မဟုတ်ေြကာင်း၊ ထို့အြပင် ြပည်နယ်များ၏လယ်ယာထွက်ကုန်ေဈးကွက်ေကာ်မတီအက်ဥပေဒ 
(APMC Act) အရ ေဆာင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်များတွင်လည်း ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ရန် မရိှေြကာင်း 
ြဖင့် ၁၇-၉-၂၀၂၀ ေန့ ေလာ့ဆာဘလွှတ်ေတာ် အစည်းအေဝး၌ ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ 

 အနိ္ိဒယအစုိးရသည် အတ္တမနိဗ္ဗာဘာရတ် (Atmanirbhar Bharat) ေခါ် ကုိယ်ပုိင် 
စွမ်းအားြဖင့် ရှင်သန်ရပ်တည်ေရး ရည်မှန်းချက်အား ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် လယ်ယာက၌ 
လုိအပ်ေသာ ဥပေဒမူေဘာင်ဆုိင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမုအြဖစ် အဆုိပါ ဥပေဒမူြကမ်း ၃ ခုကုိ 
လွှတ်ေတာ်သုိ့ တင်သွင်းခ့ဲြခင်းြဖစ်ြပီး အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးမုနှင့်အတ ူ ေတာင်သူလယ်သမား 
များ၏ ဝင်ေငွတုိးတက်လာေစရန် လယ်ယာက၌ ကုန်ထုတ်လုပ်မုြမှင့်တင်ေရးကို တွန်းအားေပး 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

ေနေအးလွင်၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
ြမန်မာသံရုံး၊ နယူးေဒလီြမို ့ 
Source: 1.  Three bills aimed at transformation of agriculture and raising farmers’ income introduced in 

Lok Sabha today, 14 Sept 2020, Press Information Bureau of India 

 2.  Lok Sabha clears Bill to take out onion, potato from essential commodities list, 15 Sept 

2020, TheHinduBusinessline 

 3.  Opposed by opposition & BJP ally SAD, bill to replace farm ordinance passed in Lok 

Sabha, 15 Sept 2020, The Print 

 4.  Agriculture minister strongly defends the two farm sector reform Bills, 17 Sept 2020, 

Economic Times 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ြကက်သွန်နီ ြပည်ပတင်ပို့မုအား အိန္ဒိယအစုိးရက တားြမစ်ကန့်သတ်လုိက်ြခင်း 

 အိန္ဒိယနုိင်ငံ၊ မဟာရတြပည်နယ်၊ နာရှစ်ခရုိင်ရှိ အဓကိကုန်စည်ဒုိင်ကီးများ၌ ြကက်သွန်နီ 
လက္ကားေဈးနုန်းများမှာ ရက်သတ္တနှစ်ပတ်အတွင်း နှစ်ဆမျှ ြမင့်တက်လာခ့ဲြပီးေနာက် အိန္ိဒယ 
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့ ် စက်မုဝန်ကီးဌာနသည် ပုိ့ကုန်မူဝါဒဆုိင်ရာ အမိန့်ေြကာြ်ငာစာအမှတ် 
၃၁/၂၀၁၅-၂၀ ကုိ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ေန့၌ ထတ်ုြပန်၍ တန်ဖိုးြမှင့်ြပုြပင်ထုပ်ပိုးထားသည့် ကုန်စည်မှအပ 
ြကက်သွန်နီအမျ ို းအစားများအားလုံးကုိ ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့ြခင်းအား တားြမစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါသည်။ 

 အိန္ိဒယနုိင်ငံရှိြပည်နယ်အချ ို ့တွင် ဩဂုတ်လေနှာင်းပုိင်းကာလ၌ မုိးသည်းထန်စွာ 
ရွာသွန်းလျက် ေရကီးမုများေြကာင့် သီးနံှစုိက်ခင်းများ ထိခုိက်ြခင်း၊ မုတ်သုန်ဆုတ်ခွာမုေနာက်ကျ 
ြခင်းေြကာင့် ရိတ်သမ်ိးချန်ိရာသီ၌ ပတ်ဝန်းကျင်စုိထိုင်းဆ ြမင့်မားြခင်းတ့ုိက မုိးသီးနံှ ြကက်သွန်နီ 
စုိက်ပျ ို းထွက်ရှိမု ေလျာ့ကျလျက် ြပည်တွင်းေဈးကွက်၌ ေဈးနုန်းများ ြမင့်တက်မုကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစ 
ဖွယ်ရာရိှေနပါသည်။ 

 အိန္ဒိယနုိင်ငံေတာင်ပုိင်းရိှ ကာနာတကာြပည်နယ်နှင့် အနရာပရာေဒ့ရှ်ြပည်နယ်တို့၌ မိုးဦး 
ကာလ၌ စုိက်ပျ ို းသည့် ြကက်သွန်နီများမာှ ရိတ်သိမ်းချန်ိကာလတွင် ေရကီးမုများေြကာင့် ထိခုိက် 
ပျက်စီးမုများ ြဖစ်ေပါ်ခ့ဲေြကာင်း၊ ပံုမှန်အားြဖင့ ်ဇူလုိင်လမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ၎င်းေဒသများ မှ 
ထွက်ရိှသည့် ြကက်သန်ွနီများအား ြပည်တွင်းရိှ ေဈးကွက်များသ့ုိ တင်ပုိ့ေလ့ရိှေသာလ်ည်း 
ယခုနှစ်၌ သုိေလှာင်ထားရိှသည့် မုိးြကက်သွန်နီများ၏ ၃၀% မှ ၄၀% အထ ိ ပျက်စီးခ့ဲသြဖင့် 
ထုတ်လုပ်မုကွင်းဆက်ကုိ ပျက်ယွင်းမုြဖစ်ေစခ့ဲေြကာင်းြဖင့် IndiaTimes သတင်းဌာနက ေဖာ်ြပ 
ပါသည်။ 

 သုိ့ရာတွင် မဟာရတြပည်နယ်ရိှ ြကက်သွန်နီ ကုန်သည်များကမ ူ အဆိုပါြပည်နယ် 
နှစ်ခ၌ု ထုတ်လုပ်မုေလျာ့ကျေသာ်လည်း ြပည်တွင်း၌ ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ြဖည်ဆည်းေပးရန် 
လုံေလာက်သည့် ပမာဏရိှေြကာင်း၊ ြကက်သွန်နီလက္ကားေဈးနုန်းြမင့်တက်သည်ဟု ဆုိရာတွင် 
နာရှစ်ေဒသရိှ Pimpalgaon ေဈးကွက်၌သာ ြမင့်တက်ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ေဒလီြမို ့ေတာ်ေဈးကွက်၌ 
နာရှစ်ေဒသထွက်ြကက်သွန်နီ၏ ေဈးနုန်းမှာ မူလေဒသ၌ ေရာင်းေဈးထက်ပင ် နိမ့်ကျေနသည်ကုိ 
ေတွ့ရိှရေြကာင်းနှင့် ထိုသို့လက္ကားေဈးနုန်းြမင့်တက်မုမှာ ကုန်သည်အချ ို ့၏ သုိေလှာင်ေဈးကစား 
မုများေြကာင့်သာြဖစ်ေြကာင်း ေြပာဆုိလျက်ရိှသည်။ 

 ဗဟုိအစုိးရက ြကက်သွန်နီြပည်ပတင်ပ့ုိမုအား တားြမစ်သည့်အမိန့် ထုတ်ြပန်ခဲ့မုအေပါ် 
၁၆-၉-၂၀၂၀ ေန့တွင ် မဟာရတြပည်နယ်ရိှ ြမို့ကီးများ၌ ေဒသခံကုန်သည်များက ဆန့်ကျင်ဆန္ဒ 
ြပမုများကုိ ြပုလုပ်ခ့ဲြကြပီး  ဝန်ကီးချုပ် Mr. Uddhav Thackeray က ၎င်းအေနြဖင့် ြကက်သွန်နီ 
ြပည်ပတင်ပုိ့မု တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်းအား ြပန်လည်ဖယ်ရှားေပးရန် ဗဟုိအစုိးရထံသုိ့ စာေရးသား 
ေပးပို့ေတာင်းဆိုမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ထိုေန့တွင် ကျင်းပသည့် မဟာရတြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲ့၏ 
အစည်းအေဝး၌ ေြပာဆုိပါသည်။ ြပည်ပတင်ပုိ့မည့် ြကက်သွန်နီတန်ချန်ိ ၄ သိန်းခန့်မှာ မွန်ဘိုင်း 
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ြမို့ရိှ ဂျဝါဟာလာေနရူး ဆိပက်မ်း၌ ဆုိင်းင့ံထားရြပီး နီေပါနုိင်ငံနှင့် ဘဂင်္လားေဒ့ရ်ှနုိင်ငံ အနီးရိှ 
နယ်စပ်ဂိတ်များတွင်လည်း ြကက်သွန်နီကုန်တင်ကား အစီးေရ ၅၀၀ ခန့်မှာ ပိတ်မိေနသည်ဟု 
မဟာရတြပည်နယ် ြမို့ြပဖံွ့ြဖိုးတုိးတက်ေရးဝန်ကီး Mr. Eknath Shinde က ေြပာြကားေြကာင်း 
EconomicTimes သတင်းဌာနက ေဖာ်ြပပါသည်။  

 အနိ္ိဒယအစုိးရ၏ ြကက်သန်ွနီြပည်ပတင်ပ့ုိမု တားြမစ်သည့် အမိန့်ထုတ်ြပန်ြပီးခ့ဲေနာက်  
ဘဂင်္လားေဒ့ရ်ှ နုိင်ငံတွင် ြကက်သွန်နီေဈးနုန်းများမှာ ၅၀% ေကျာ် ြမင့်တက်ခ့ဲေြကာင်း၊ ဒါကာြမို့ 
တွင် ၁၄-၉-၂၀၂၀ ေန့၌ ြကက်သွန်နီ ၁ ကီလုိလျှင် တာကာေငွ ၆၀ ခန့်ရှိရာမှ ေနာက်တစ်ရက် တွင် 
တာကာေငွ ၉၀ မှ ၁၀၀ အထိ ြမင့်တက်လာေြကာင်း HinduBusinessline သတင်းဌာန၏ 
ေဖာ်ြပချက်အရ သိရိှရပါသည်။ အိန္ဒိယအစုိးရ၏ ြပည်တွင်း၌ ေဈးနုန်းတည်ြငိမ်ေရး ေဆာင်ရွက် 
ချက်မှာ မေလးရှား၊ နီေပါနှင့် သီရိလကင်္ာတ့ုိကဲ့သို့ အိန္ဒယမှ ြကက်သွန်နီတင်သွင်းေနရသည့် နုိင်ငံ 
များရိှ ေဈးကွက်များသုိ့လည်း သက်ေရာက်ဖယ်ွရာရိှေနပါသည်။  

ေနေအးလွင်၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
ြမန်မာသံရုံး၊ နယူးေဒလီြမို ့ 
Source: 1.  Onion prices spike in Bangladesh after India bans exports, 15 Sept 2020, TheHindu 

Businessline 

 2.  Traders claim higher prices of onion could be a result of manipulation, 15 Sept 

2020,EconomicTimes 

 3.  Onion Prices Have Risen So Much That Govt Has Banned All Exports,15 Sept 2020, 

IndiaTimes 

 4.  Maharashtra government to write to Centre for onion export ban roll-back, 16 Sept 

2020,EconomicTimes 

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

အာဆီယံနုိင်ငံများနှင့် ဘာေရးဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုများ အားေကာင်းလာသည့် 
ကွမ်ရီှးကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 

 တရုတ်နုိင်ငံအေနာက်ပုိင်း အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်းလမ်းနှင့် ပင်လယ်ေရေြကာင်း 
ကုန်သွယ်ေရးစကသစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကအစုရှယ်ယာရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမုရန်ပံုေငွအား စုစုေပါင်းပမာဏ 
ယွမ်ေငွ (၁၀) ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၁.၄၈ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးြဖင့် ကွမ်ရီှးကျွမ့်ကုိယ်ပုိင် 
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၏ ြမို ့ေတာ ်နန်နင်းြမို့တွင် တည်ေထာင်လုိက်ြပီြဖစ်ေြကာင်း စက်တင်ဘာလ 
(၁၈)ရက်ေန့တွင် ကျင်းပခ့ဲေသာအစည်းအေဝး၌ ေဒသတွင်းဘာေရးဆုိင်ရာကီးြကပ်မုဗျူရုိ၏ 
ညွှန်ြကားေရးမှူး Fan Shixiang က ေြကြငာလုိက်ပါသည်။ 
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 ပုဂ္ဂလိက အစုရှယ်ယာရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမု ရန်ပံုေငွအား ကွမ်ရီှးရင်းနှီးြမှုပ်နံှမု အုပ်စုနှင့် 
စင်ကာပူမှ UOB Venture Management Private Limited တ့ုိအပါအဝင် မိတ်ဖက်များမ ှပူးေပါင်း 
စတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ကာ၊ ၎င်းရန်ပံုေငွမှာ နုိင်ငံစုံ မတည်ေငွရင်းဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ြကားခံ 
ေနရာ(platform) ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချန်ိတွင် ပုဂ္ဂလိက အစုရှယ်ယာရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ု ရန်ပုံေငွ 
ကုိ အငှားယာဉ ် မျှေဝအသုံးြပုသည့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မ ု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေန 
သည့် စင်ကာပူအေြခစုိက်နည်းပညာကုမ္ပဏီြဖစ်ေသာ Grab က့ဲသ့ုိ လုပ်ငန်းများ၏ အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ဆိုင်မုြဖင့် စတင်ထားပါသည်။ 

 အာဆီယံအတွက် ကွမရီှ်းက တံခါးဖင့်ွေပးထားေသာ ဘာေရးဆုိင်ရာ ဝင်ေပါက်အြဖစ် 
တည်ေဆာက်ရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်အတည်ြပုြပီးကတည်းက အာဆီယံနှင့် ကွမ်ရီှးတ့ုိမှာ 
လက်ေတွ့ကျေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးသေဘာတူညီချက်များကုိ ြပုလုပ်ခဲ့ြကပါသည်။ 

 ကွမ်ရီှးသည် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မေလးရှားက့ဲသုိ့ေသာ အာဆီယံနုိင်ငံများမှ ဘဏ် 
များနှင့် ေကာင်းမွန်သည့ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆုက်ဆေံရးကုိ တည်ေထာင်ထားပါသည်။ ထုိ့ြပင် 
၎င်းေဒသမှာ ယွမ်ေငွေြကးနှင့် ကေမာဒီးယားေငွေြကးြဖစ်သည့် ရီယယ်လ်တုိ့ကုိ ပထမဆုံးအကိမ် 
ြပည်တွင်းဘဏ်အချင်းချင်း အေရာင်းအဝယ်ြပုရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်  တရုတ်နုိင်ငံအတွင်း 
နုိင်ငံြခားဘဏ်များအား မိတ်ဆက်ေပးရာတွင် အေစာဆံုးြပုလုပ်ေပးခဲ့သည့် ေဒသလညး်ြဖစ်ပါ 
သည်။ ယခုနှစ် ပထမ (၇) လတွင်း ကွမ်ရီှးနှင့် အာဆီယံနုိင်ငံများအြကား  ယွမ်ေငွြဖင့် ေပးေချမု 
များနှင့် လက်ခံရရှိမုများမှာ ယွမ်ေငွနှင့ ် နုိင်ငံြခားေငွေြကးများအြကား ေပးေချမုနှင့် လက်ခံရရိှမု 
စုစုေပါင်း၏ (၆၀.၅၈) ရာခုိင်နုန်းခန့်ရှိပါသည်။ 

 ြသဂုတ်လအတွင်း တရုတ်-မေလးရှား ချင်းကျ ို းစက်မုဇုန်တွင် ဘာေရးဆုိင်ရာ တီထွင် 
ဆန်းသစ်မမုျား အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးအတွက် ကွမ်ရီှးကခွင့်ြပုချက်ရရိှခ့ဲြပီး၊ ပထမဆုံးအသတ်ု 
လုပ်ငန်းများအတွက် စာချုပ်များအား ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတဆင့ ်လက်မှတ်ေရးထုိးနုိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 အာဆီယံနှင့် ဘာေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မု စတင်ဖွင့်လှစ်ေပးစဉ်အတွင်း ဘာေရး 
ဆုိင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စဉ်းစားေတွးေခါ်နုိင်သည့် ဝန်ေဆာင်မုများအတွက် လိုအပ်ေသာ 
လူ့စွမ်းအားရင်းြမစ် လိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးနုိင်ရန် စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် ကွမ်ရီှး 
တက္ကသိုလ်၌ တရုတ်-အာဆီယံဘာေရးဆုိင်ရာပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရးတက္ကသိုလ်ကို ဖွင့်လှစ် 
ခ့ဲပါသည်။ 

 နုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်ေငွေပးေချမုများ၊ သိပ္ံပနှင့် နည်းပညာ ဘာေရး၊ ကုန်စည်ေထာက်ပုိ့ 
သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရးဘာေရး၊ ကုန်သွယ်မုဘာေရးစသည့် နယ်ပယ်များတွင် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်မု အားေကာင်းခုိင်မာေစရန် အာဆီယံအတွက ် တံခါးဖွင့်ေပးထားေသာ ဘာေရး 
ဆုိင်ရာ တံခါးေပါက်အတွက် မူဝါဒများနှင့် ကုန်းလမ်း-ပင်လယ်ေရေြကာင်း ကုန်သွယ်ေရးစက 
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အတွက် မူဝါဒများအြကား ဆံုေတွ့နုိင်ေစေရး ကွမ်ရီှးက ဆက်လက်တွန်းအားေပး ေဆာင်ရွက် 
သွားမည်ြဖစ်ေြကာင်း သိရပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ en.gxzf.gov.cn (၂၁-၉-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှူး 
နန်နင်းြမို ့ 

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

လွတ်လပ်သည့်ကုန်သွယ်ေရးဇုန် (၂၁) ဇုန်ရိှလာသည့် တရုတ်နုိင်ငံ 

 တရုတ်နုိင်ငံ၏ နုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီက ေပကျင်း၊ ဟူနန်နှင့် အန်းေဝြမို ့များတွင် 
လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သယ်ွေရးဇုန် (၃) ဇုန် ထပ်မံခွင့်ြပုလိုက်သြဖင့် ယခုအချန်ိတွင် တရုတ်နုိင်ငံ 
တစ်ဝမှး်၌ စုစုေပါင်းလွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရးဇုန် (၂၁) ဇုန် ရိှသွားြပီြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းဇုန်များ 
က တရုတ်နုိင်ငံ၏ ပုိမိုနက်ရုိင်းေသာ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမုများမှတစ်ဆင့် အရည်အေသွးြမင့် 
ဖံွ့ြဖိုးမုကုိ ြမှင့်တင်သွားေရးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရး၊ အဆင့်ြမင့် စက်မုကုန်ထုတ်လုပ်မုနှင့် 
ေဒသတွင်းဆိုင်ရာ ေပါင်းစည်းေရးတုိ့ကို အာရုံထားလျက် ပိုမိုတံခါးဖွင့်ေပးေရးတ့ုိအတွက် ထပ်မံ 
ေြဖေလျှာ့ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရပါသည်။ 

 ယခုက့ဲသို့ ဇုန် (၃) ဇုန် ထပ်မံခွင့်ြပုေပးလိုက်ြခင်းမှာ စက်မုကုန်ထုတ်လုပ်မုနှင့ ်ကုန်စည် 
ေထာက်ပံ့မကွုင်းဆက်များ စိတ်ချလုံြခံုေစေရးနှင့် တည်ြငိမ်ေရးေသချာေစရန်နှင့် အဆင့်ြမင့် 
တံခါးဖွင့်ေပးမုများကုိ ထပ်ချပ်မကွာ ေဆာင်ရွက်ရန် တရုတ်နုိင်ငံ၏ လုပ်ရှားမကုို ြပသြခင်း 
ြဖစ်ေြကာင်း စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး Wang Shouwen  
က ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားခ့ဲပါသည်။ 

 တရုတ်နုိင်ငံက နိုင်ငံြခားရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမုများကုိ ပိုမိုဆဲွေဆာင်ရန်နှင့် ကုန်သွယ်ေရးနှင့် 
ေဒသတွင်းဆိုင်ရာ ေပါင်းစည်းေရးကုိ ြမှင့်တင်ရန် ၎င်း၏ပထမဆံုး လွတ်လပ်သည့်ကုန်သွယ်ေရး 
ဇုန်ကုိ ရှန်ဟိုင်းြမို့တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်က စတင်တည်ေထာင်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းေနာက ် ကမ်းရိုးတန်း 
တေလျှာက် တည်ရှိသည့် ဖူကျန်းနှင့် ကွမ်တုန်းြပည်နယ်များနှင့် ကုန်းတွင်းပုိင်း၌တည်ရှိေသာ 
ရှန်းရီှးနှင့် စီချွမး်ြပညန်ယ်များအပါအဝင် မတူညီသည့်ေနရာများ၌ ဇုနေ်ပါင်း (၂၀) ကုိ တည်ေထာင် 
လာခ့ဲပါသည်။ 

 ေပကျင်းရိှ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှာ (၁၁၉.၆၈) စတုရန်းကီလုိမီတာ 
ကျယ်ဝန်းြပီး သိပ္ံပနှင့် နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မု၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစီးပွားေရး ဝန်ေဆာင်မု 
များ၊ အဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်းများပါဝင်ပါမည်။ ၎င်းဇုန်၌ လာေရာက်ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမည့် နိုင်ငံြခားသား 
များကုိ တရုတ်နုိင်ငံသားများနှင့် တန်းတူထားဆက်ဆံမည်ြဖစ်ြပီး၊ ကုန်သယ်ွမု ဝင်ေရာက်ခွင့်ကုိ 
တုိးတက်ေစလျက်၊ ေဘကျင်း - တီရန်ကျင်း - ဟာေဘေဒသတွင် အေြခအေနေပါ်မူတည်၍ 
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ဝန်ေဆာင်မု ကုန်သွယ်ေရးကန့်သတ်ထားသည်များကုိ ေြဖေလျှာ့ေပးသွားမည်ဟု ေပကျင်း 
ဒုတိယြမို ့ေတာ်ဝန် Yang Jinbai က ေြပာြကားထားပါသည်။ 

 ဟူနန်နှင့် အန်းေဝြပည်နယ်များရိှ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရးဇုန်များမှာ (၁၁၉.၇၆) 
စတုရန်းကီလုိမီတာနှင့် (၁၁၉.၈၆) စတုရန်းကီလုိမီတာ အသီးသီး ကျယ်ဝန်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ဟူနန်ြပည်နယ်ရိှဇုန်မှာ ြပည်ပမ ှ တုိက်ရိုက်လာေရာက်ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမုများနှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုများကုိ ြမှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ၎င်းဇုန်တွင် ပို့ကုန်ဉီးစားေပး 
စက်မုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းများနှင့် ဝန်ေဆာင်မုေပးသူများအတွက် 
မူဝါဒအသစ်ြဖင့် ပံ့ပိုးေပးမည်ြဖစ်ေြကာင်းနှင့် အထူးသြဖင့် အာဖရိကနုိင်ငံများနှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် 
ပုိးလမ်းမစီမံကိန်းေအာက်တွင် ပါရိှသည့်နုိင်ငံများအား ဉီးစားေပးသွားမည်ြဖစ်ေြကာင်း  ြပည်နယ် 
ဒုတိယအုပ်ချုပ်ေရးမှူ း He Baoxiang က ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားပါသည်။ 

 ရန်ဇီြမစ်ဝှမ်းတွင် တည်ရိှေသာ အန်းေဝ FTZ ကမူ  ေဒသတွင်း ဖံွ့ြဖိုးေရးနှင့် အဆင့်ြမင့် 
စက်မုကုန်ထုတ်လုပ်မုများ၊ ဆားကစ်ြပားထုတ်လုပ်မုများ၊  ဉာဏ်ရည်တု (AI) နည်းပညာအသုံး 
ြပုသည့်လုပ်ငန်းများ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် e-commerce လုပ်ငန်းများကုိ ဉီးစားေပးြမှင့်တင်သွား 
မည်ဟု အန်းေဝ၏ ဒုတိယြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး Zhang Xi က ေြပာြကားပါသည်။  

 တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ကီးမားေသာ ြပည်တွင်းေဈးကွက်အား အြပည့်အဝ ြဖည့်ဆည်း 
ေပးနုိင်ေရးအတွက် ကိုးပမး်လျက်ရိှချန်ိတွင် တစ်ကမာလုံးနှင့် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မု 
ြမှင့်တင်သွားရန်လည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ထိုက့ဲသို့ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ရင်းြမစ်များကုိ 
ထိေရာက်စွာ ခဲွေဝအသံုးြပုေရးြမှင့်တင်ရန် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရးဇုန်များ၏ အခန်းက 
က များစွာ အေရးပါလိမ့်မည်ြဖစ်ေြကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊ http://www.newsgd.com  (၂၂-၉-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှူး 
နန်နင်းြမို ့ 

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

အေအးခန်းြဖင့် တင်သွင်းလာေသာ စားေသာက်ကုန်များတွင် COVID-19 ပုိး  
စစ်ေဆးေနသည့် တရုတ်နုိင်ငံ 

 COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးနှင့် ထိန်းချုပ်ေရးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ေနာက်ဆံုး 
ေဆာင်ရွက်ချက်အေနြဖင့ ် ြပည်ပမှ အေအးခန်းြဖင့် တင်သွင်းလာေသာ အစားအစာအားလုံးတ့ုိ 
အား novel coronavirus nucleic acid test များ စစ်ေဆးလျက်ရိှပါသည်။  

 ၎င်းကုန်စည်များအြပင် ကူးစက်မုအနရာယ်ြမင့်မားေသာ နုိင်ငံများနှင့် ေဒသများထံမှ 
ေရာက်ရိှလာသည့် အြခားကုန်ပစ္စည်းများကုိလည်း စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်သည် ဟုသိရပါသည်။  
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 မည်သည့်ပုိ့ေဆာင်ေရး နည်းလမ်းြဖင့်မဆုိ ေရာက်ရှိလာေသာ အေအးခန်းစနစ်ြဖင့် 
တင်သွင်းလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၎င်းပစ္စည်းများကုိ ထားရိှသည့်ေနရာများနှင့် သိုေလှာင်ရံုများ 
ကုိဆုိ ေရာဂါပုိးမွှားများ ကင်းစင်ေရး ပိုးသတ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ english.customs.gov.cn (၃-၉-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှူး 
နန်နင်းြမို ့ 

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

နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်ေန့တွင် တရုတ်နုိင်ငံတစ်ဝှမ်း သတ္တမအကိမ်ေြမာက် 
လူဦးေရသန်းေကာင်စာရင်းေကာက်ယူမည်ြဖစ် 

 တရုတ်နုိင်ငံ၏ သတ္တမအကိမ် လဦူးေရသန်းေကာင်စာရင်းေကာက်ယူမုအား နုိဝင်ဘာ 
လ (၁) ရက်ေန့မှစတင်မည်ြဖစ်ြပီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းအတွက် အိမ်များသုိ့ ဝန်ထမ်း (၇) သန်း ခန့် 
ေစလွှတ်မည်ြဖစ်ေြကာင်း သိရပါသည်။ 

 ပုဂ္ိဂုလ်ေရးရာနှင့် မိသားစုအချက်အလက်များကုိ ေြကြငာရန် ဆဲလ်ဖုန်းများကဲ့သို့ေသာ 
မိုဘိုင်းလ်အေထာက်အကူများကို အသုံးြပုရန် ေနထုိင်သူများအား အားေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ယခုသန်းေကာင်စာရင်းက တရုတ်နုိင်ငံသားများ၏ အမည်၊ သက်ေသခံနံပါတ် (ID 
number)၊ ကျား/မ၊ အိမ်ေထာင်ေရးအေြခအေန၊ ပညာေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမုနှင့် 
အြခားအချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 တရုတ်နုိင်ငံတွင် နုိင်ငံအဝှမ်းလူဦးေရသန်းေကာင်စာရင်းေကာက်ယူမုအား (၁၀)နှစ်လျှင် 
တစ်ကိမ်ြပုလုပ်ြပီး၊  ေနာက်ဆံုးအကိမ်ြပုလုပ်ခ့ဲစဉ်က ၎င်း၏ လူဦးေရ (၁.၃၇)ဘီလီယံ အထိ 
တုိးပွားလာေြကာင်းေတွ့ ရိှခ့ဲကာ ကမာ့လူဦးေရအများဆံုးနုိင်င ံြဖစ်လာခ့ဲပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊Xinhua(၂၀-၉-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှူး 
နန်နင်းြမို ့ 

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

ယခုနှစ်အတွင်း သဘာဝဓာတ်ေငွ့  ပိုမိုအသံုးြပုရန် ေမျှာ်လင့်ထားသည့် တရုတ်နုိင်ငံ 

 တရုတ်နုိင်ငံ၏ စွမ်းအင်ရင်းြမစ်ဖွံ့ြဖို းေရးနှင့် တူးေဖာေ်ရး အားထုတ်ကို းပမ်းမုများ 
ေြကာင့် ယခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နုိင်ငံ၏ သဘာဝဓာတ်ေငွ့တင်သွင်းမုမှာ  တုိးလာနုိင်ကာ၊ 
သဘာဝဓာတ်ေငွ့အသုံးြပုမုမှာလည်း ကုဗေပ (၁၃) ဘီလီယံ တုိးြမင့်လာလျက် ကုဗေပ (၃၂၀) 
ဘီလီယံသုိ့ ေရာက်ရိှနိုင်ေြကာင်း အမျ ို းသားစွမ်းအင်စီမံခန့်ခဲွေရးက ထုတ်ြပန်သည့် အစီရင်ခံစာ 
အရ သိရပါသည်။ 
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 ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အရန်သိုေလှာင်ထားရိှမုနှင့် ထုတ်လုပ်မုနှစ်ရပ်လံုးတွင် စံချန်ိတင် 
ြမင့်မားခ့ဲကာ ေရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း၌ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမုမှာလည်း ယခင်နှစ်ကထက် 
(၂၅.၇) ရာခုိင်နုန်း တုိးတက်လာကာ ယွမ်ေငွ (၃၃၅.၅) ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၄၉.၆ 
ဘီလယံီခန့်) သ့ုိ ေရာက်ရိှခ့ဲပါသည်။ 

 အလားတူကာလအတွင်း အြခားနုိင်ငံများထံမှ တရုတ်နုိင်ငံအတွင်းသို့ သဘာဝဓာတ်ေငွ့ 
တင်သွင်းမုမှာ ကုဗေပ (၁၃၅.၂) ဘီလီယံသုိ့ ေရာက်ရိှလာကာ (၆.၉) ရာခုိင်နုန်းတိုးလာသည်ကုိ 
ေတွ့ရပါသည်။  

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံက သဘာဝဓာတ်ေငွ့ေဈးကွက်တွင် ေဈးကွက်ဉီးတည် 
ေသာ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမုများဆီသ့ုိ တွန်းအားေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ထုိသုိ့ တွန်းအားေပး 
ရာတွင်  အစီအစဉ်တကျ ေဆာင်ရွက်ထားေသာ ေရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွ့တူးေဖာ်ေရးနှင့် ဖွံ့ြဖိုး 
ေရးေဈးကွက်အား တံခါးဖွင့်ေပးြခင်း၊ ေပါင်းစည်းထားေသာ နုိင်ငံအဆင့် ကွန်ယက်တည်ေဆာက် 
ေရးကုိ ြမှင့်တင်ြခင်းနှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမု ကာကွယ်ေရးနှင့ ်ထိန်းချုပ်ေရးတွင် သဘာဝဓာတ်ေငွ 
၏ အြပုသေဘာေဆာင်သည့် အခန်းကကုိ အြပည့်အဝေပးြခင်းတ့ုိ ပါဝင်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ ေလထညုစ်ညမ်းမုထိန်းချုပ်ေရး (၃) နှစ် လုပ်ငန်း 
စီမံချက်အရ တရုတ်နုိင်ငံက ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်တွင် ၎င်း၏ စုစုေပါင်း အေြခခံစွမ်းအင်အသံးုြပုမု၌ 
သဘာဝဓာတ်ေငွ့အသုံးြပုမုေဝစုအား (၁၀) ရာခုိင်နုန်းတုိးြမှင့်သွားမည်ဟ ု ေမျှာ်မှန်းထားေြကာင်း 
သိရပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ Xinhua(၂၀-၉-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှူး 
နန်နင်းြမို ့ 

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

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ဥမင်လိုဏ်ေခါင်း အြပီးသတ်သွားြပီြဖစ်သည့်  
တရုတ်-လာအို မီးရထားလမ်း 

 တရုတ်-လာအို မီးရထားလမ်းေပါ်ရိှ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာသ်ည့် ဥမင်လိုဏ်ေခါင်းမှာ 
စက်တင်ဘာလ အေစာပိုင်းတွင် ေဖာက်လုပ်ြပီးစီးသွားြပီြဖစ်၍  ရထားလိုင်းတစ်ခုလံုးအတွက် 
အြပည့်အဝ အသံုးြပုနုိင်ရန် အေြခခံအတ်ုြမစ်ကုိ  တည်ေဆာက်ြပီးသွားြပီြဖစ်ပါသည်။ 

 ချစ်ြကည်ေရးဥမင်လိုဏ်ေခါင်းဟု ေခါ်တွင်သည့ ်၎င်းလိုဏ်ေခါင်းမှာ ကီလိုမီတာ (၉.၅၉) 
ရှ◌ှည်လျားြပီး၊ တရုတ်နိုင်ငံဘက်တွင် (၇.၁၇) ကီလိုမီတာနှင့် လာအုိနုိင်ငံဘက်တွင် (၂.၄၂) 
ကီလိုမီတာ ရှည်လျားပါသည်။ 

 တရုတ်နုိင်ငံ၏ နည်းပညာစံချန်ိစံညွှန်းများနှင့ ် ကိရိယာတန်ဆာပလာများကုိ အသုံးြပု 
ထားသည့် တရုတ-်လာအုိမီးရထားလမ်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံအေနာက်ေတာင်ပိုင်းရိှ ယူနန်ြပည်နယ် 
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၏ြမို့ေတာ် ကူမင်းြမို့မှ လာအုိနုိင်ငံ၏ြမို့ေတာ် ဗီယန်ကျန်းြမို့သုိ့ ဆက်သွယ်ထားတာ ကီလို 
မီတာ (၁) ေထာင်ေကျာ် ရှည်လျားပါသည်။ 

 အဆုိပါရထားလမ်းစီမံကိန်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် အြပီးသတ်၍ ဖွင့်လှစ်သွားရန် 
စီစဉ်ထားရိှြပးီ ကူမင်းနှင့် ဗီယန်ကျန်းတုိ့အြကား ခရီးသွားလာချန်ိအား ၁၂ နာရီခန့် ေလျှာ့ချေပး 
သွားနုိင်ေြကာင်း သိရပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊ Chinadaily (၁၄-၉-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှူး 
နန်နင်းြမို ့ 

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