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 ဗတိိနသ်ည် No-deal Brexit ြဖင့် ရင်ှသနုိ်င်သညဟ်ု ဝန်ကးီချပ် ေဘာရစဂ်နဆ်င် 

ေြပာကား  

 ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ အီးယတုိူအကား Brexit အလနွ် ကာလအတွက် ညိင်းေဆွးေးွမ 
များသည်  အကးူအေြပာင်းကာလ ကနုဆ်ုံးချနိ်တွင် သေဘာတူညီချကမ်ရရိှခ့ဲပါက ဗတိိနအ်ေန 
ြဖင့် ယင်းအေြခအေနင့်ှအတူ ရပတ်ညရ်င်ှသန်ိုင်သညဟ်ု ဗတိိနဝ်န်ကီးချပေ်ဘာရစဂ်န်ဆင် 
ကေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရသည။် ဗတိိန်ိုင်ငံသည် ယခုစှ် ဇနန်ဝါရီလ ၃၁ ရကေ်နက အီးယူ 
အပုစ်မု ှ တ်ထကွခ့ဲ်ပးီ၊ ဒဇီင်ဘာလ ၃၁ ရကေ်နအထိ အးီယ၏ူ စညး်မျဉး်များကို ဆကလ်က် 
ကျင့်သံုးမညြ်ဖစ်သည။် ဗတိိနခဲွ်ထကွမ်အလနွက်ာလ အးီယူ-ဗတိိန် ကနုသွ်ယမ်ဆကဆ်ေံရး တွင် 
သတ်မတ်ှရကအ်တွင်း သေဘာတူညမီမရရိှခ့ဲပါက ကမာက့နုသွ်ယေ်ရးအဖွဲစညး်မျဉ်းများ 
င့်ှအညီ ြမင့်မားေသာ အေကာကခွ်န်နး်ထားများြဖင့် စှဘ်ကက်နုသ်ယွ်ကရမညြ်ဖစရ်ာ 
ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်် ကပေ်ရာဂါ၏ ိုကခ်တ်မေကာင့် အားနညး်ေနသည့် ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရး 
အေပ ဆန်ကျင်ဘကအ်ကျ ိးဆကမ်ျား သကေ်ရာကလ်ာိုင်ေြခရိှေနြခင်းြဖစေ်ကာင်းလညး် 
သိရသည။်  

 အးီယူင့်ှ ဗတိိနတုိ်မှ ေစစ့ပည်ိင်းသူများအကား (၉) ကမိေ်ြမာက် ေဆးွေးွပွဲများ 
အပးီ စှဘ်ကည်ိင်းမများတွင် သေဘာတူညမီရရန် ခကခဲ်ေနဆြဲဖစ်သြဖင့်  ဗတိိနခဲွ်ထကွမ် 
အလနွ် ကနုသွ်ယေ်ရးဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချကအ်တွက် ေစစ့ပည်ိင်းမများကို တုိးြမင့် 
လပုေ်ဆာင်သွားရန် ဗတိိနဝ်န်ကးီချပ် ေဘာရစဂ်နဆ်င်င့်ှ ဥေရာပေကာမ်ရှင်ဥက Ursula von 
der Leyen တုိအကား သေဘာတူညီခ့ဲကသည။် ယခုစှအ်ကနုတွ်င် အးီယူင့်ှ ဗတိိနတုိ် အကား 
သေဘာတူညီချကရ်ရိှေရးှင့် စပလ်ျဉး်၍ စှဘ်ကေ်စစ့ပည်ိင်းသူများအကား အချနိအ်နညး် 
ငယသ်ာ ကျနရိှ်ေနပးီ၊ ေဘာရစဂ်နဆ်င်က အပီးသတ်ညိင်းမများ ြပလပုရ်န ်သတ်မတ်ှရကက်ို 
ေအာကတုိ်ဘာလ ၁၅ ရကေ်နအား သတ်မတ်ှထားေကာင်းင့်ှ အးီယဘူကအ်ေနြဖင့်မ 
ေအာကတုိ်ဘာလကနုအ်ထိ သတ်မတ်ှထားေကာင်း သိရသည်။  

 သေဘာတူညီချကရ်ရိှေရးအတွက် ကစိရပမ်ျားစွာကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရကရ်န် လိုအပ် 
ေနဆြဲဖစေ်သာလ်ညး် ဗတိိန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ် ေဘာရစဂ်နဆ်င်အေနြဖင့် စှဘ်ကအ်ကား 
သေဘာတူညီချကရ်ရိှိုင်မညဟ်ု ယဆူထားဆြဲဖစေ်ကာင်း၊ ဗတိိန်ိုင်ငံအေနြဖင့် ၎င်းတုိ၏ 
ကိုယပ်ိုင်ဥပေဒ၊ လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များကို ထနိး်ချပရ်န ်လိုအပမ်ကို အးီယအူေနြဖင့် နားလညရ်န် 
လိုအပေ်ကာင်း၊ ဗတိိန်၏ ငါးဖမး်ဆီးမဇုန်င့်ှ ပတ်သက၍် အချပအ်ြခာအာဏာအေပ ခုိင်မာစာွ 
ဆကလ်ကရ်ပတ်ညမ်ကို ဝန်ကးီချပ် ေဘာရစဂ်နဆ်င်က သတိေပးေြပာကားခ့ဲပီး၊ ယင်းအချက် 
သည ် စှဘ်ကေ်ဆးွေွးမများအကား အဓကိအခကအ်ခဲြဖစေ်စသည့် အချကလ်ညး်ြဖစသ်ညဟ်ု 
ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရသည။်   

ရင်းြမစ် - (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  
ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Brexit bill အား ဗတိိနမ်ှ အတညြ်ပပးီေနာက် အးီယူဘကမ်ှ ဥပေဒအရ ေဆာင်ရကမ်များ 

စတင်ြပလပု်  

 ဗတိိနခဲွ်ထကွမ် (Brexit) ဆိုင်ရာသေဘာတူညခီျကအ်ား လိုကန်ာြခင်းမရိှသည့် ဗတိိန် 

၏ Internal Market Bill င့်ှပတ်သက၍် ဥပေဒေကာင်းအရ ေဆာင်ရက်ချကမ်ျား၏ 

ပထမအဆင့်အြဖစ ် ဗတိိန်ိုင်ငံအား တရားဝင်အသိေပး အေကာင်းကားခ့ဲေကာင်း ဥေရာပ 

ေကာမ်ရှင်ဥက Ursula von der Leyen  က ေြပာကားခ့ဲသည်။ Internal Market Bill ကို 

ြပာနး်ြခင်းသည် ဗတိိန်ိုင်ငံအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာဥပေဒတစရ်ပက်ို ချ ိးေဖာက်သကဲ့သုိ 

ြဖစေ်စိုင်သညဟ်ု ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ ဝန်ကးီအချ ိမှ ဝနခံ်ေြပာကားထားေသာလ်ညး် အဆိုပါ Bill ကို 

ပးီခ့ဲသည့် သီတင်းပတ်အေစာပိုင်း တွင်ဗိတိန်ိုင်ငံက အတညြ်ပခ့ဲပးီေနာက် အးီယဘူကမ်ှ 

ယခုကဲ့သုိ တရားဝင်အသိေပးချက် ေပးပို ြခင်းြဖစ်သညဟ် ုသိရသည။်  

 ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ အဆိုြပ ဥပေဒြပဌာန်းချက်သည ်  House of Lords ၏ အတညြ်ပချက် 

ရယရူနလ်ိုအပမ်ညြ်ဖစ်ပးီ ၎င်း bill ကို အတညြ်ပခ့ဲပါက ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ အီးယမူှ တ်ထကွမ် 

သေဘာတူညီချကပ်ါ အစတ်ိအပိုင်းများကို ဗတိိနဘ်ကမ်ှ တစဖ်ကသ်တ်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက် 

ခွင့်ရရိှမညြ်ဖစ်သည။် post-Brexit အကးူအေြပာင်းကာလအတွင်း ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာ 

တူညခီျကအ်တွက် ေဆးွေးွမများကို ထခုိိကေ်စိုင်သည့် ခိမး်ေြခာက်မများှင့်အတူ ဗတိိန်င့်ှ 

အးီယတုိူအကား သေဘာထားကွဲလွဲမများ ပိုများလာေနေကာင်းသိရသည်။ ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ 

Internal Market Bill ကုိ လက်ရိှအတုိင်း အတည်ြပချမှတ်ခ့ဲပါက အုိင်ယာလန်-ေြမာက်အုိင်ယာလန် 

ပုိတုိေကာှင့် အြပည့်အဝ ေသွဖည်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း Ursula von der Leyen က ေြပာကား 

ခ့ဲသည။် 

 Internal Market Bill ၏ ြပဿနာရိှေသာ အစတ်ိအပိုင်းများကို ဗတိိန်ိုင်ငံဘကမ်ှ 

ဖယရှ်ားေပးရန် စကတ်င်ဘာလကနုအ်ထိ အီးယဘူကမ်ှ အချနိေ်ပးထားခ့ဲပီး၊ ယခုအခါ 

သတ်မတ်ှရကမ်ာှ ေကျာလ်နွသွ်ားပြီဖစေ်သာလ်ညး် ၎င်းြပာနး်ချကမ်ျားသည် ဆကရိှ်ေနဆဲ 

ြဖစေ်ကာင်း၊ ထုိေကာင့် ဥေရာပေကာမ်ရှင်သည် ဗတိိန်ိုင်ငံအစိုးရထသုိံ တရားဝင်အသိေပးစာ 

ေပးပိုရနဆ်ုံးြဖတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပးီ၊ ထုိသုိ တရားဝင်အေကာင်းကားမသည် ဥပေဒအရေဆာင်ရက် 

သည့်လပုင်နး်စဉ၏် ပထမအဆင့်ြဖစေ်ကာင်း သိရသည။် ဗတိိနအ်စိုးရအေနြဖင့် အးီယဘူကမ်ှ 

အေကာင်းကားစာအေပ ြပန်ကားရန် အချနိ် (၁) လရရိှမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ဥေရာပေကာမ်ရှင် အေနြဖင့် 

ခဲွထကွေ်ရး သေဘာတူညခီျကက်ို အချနိမ် ီ အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရး အတွက် 

ဆက်လက်ကိးပမ်းသွားမည်ဟု Ursula von der Leyen ကေြပာကားသည်။ ဗိတိုိင်ငံ ၏ 

Internal Market Bill သည ် ခဲွထကွေ်ရး သေဘာတူညီချကအ်ေပ ချ ိးေဖာကမ်တစ်ရပ် 

ပါဝင်ေနေကာင်းကို အးီယဘူကမ်ှ ယခင်ကတညး်က ေြပာကားမရှိထားပးီ၊ ဗတိိနအ်ေနြဖင့် 

အဆိုပါြပဌာနး်ချက် (bill) ကို ြပင်ဆင်ရန် ပျကက်ကွခ့ဲ်ပါက အီးယဘူကအ်ေနြဖင့် ဥပေဒအရ 



3 
 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေသာ နညး်လမး်များအားလုံးကို အသံုးြပသွားမညြ်ဖစသ်ညဟ်ု သတိေပးထား 

ေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (https://www.cnbc.com)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

Brexit အကးူအေြပာင်းကာလ မပးီဆုံးမီ ကနုပ်စညး်များအား စေုဆာင်းထားရှိရန် 

ေဆးဝါးကုမဏီများအား ဗတိိနအ်စိုးရတုိကတွ်နး်  

 ဗတိိန်ိုင်ငံသည ်အးီယ၏ူ ဘံုေဈးကကွ်င့်ှ အေကာကခွ်နသ်မဂမှ ယခုစှ် ဒဇီင်ဘာလ 

၃၁ ရကေ်နတွင် ထကွခွ်ာိုင်ေရးြပင်ဆင်ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ရာ သွင်းကနုအ်ပိုင်းတွင် ောှင့်ေးှမ 

ရိှလာခ့ဲပါက အဆင်ေြပေစရနအ်တွက် သီတင်းပတ် (၆) ပတ်စာ ေဆးဝါးကနုစ်ညမ်ျားကို အရန် 

အြဖစ ် စေုဆာင်းထားရိှရန် ဗတိိနအ်စိုးရက ေဆးဝါးကမုဏီများအား တုိကတွ်နး်ထားေကာင်း 

သိရသည။် ကမာထ့တ်ုလပုမ်ကင်ွးဆကသ်ည် COVID-19 ကပေ်ရာဂါေကာင့် ဖအိားများရိှေန 

သြဖင့် အေရးေပအစအီမမံျား၏ အဓကိအစတ်ိအပိုင်းတစရ်ပအ်ြဖစ် ေဆးဝါး ကမုဏီများအား 

ကုန်ပစည်းများကုိအရန် စုေဆာင်းထားရိှရန် တုိက်တွန်းထားြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဗိတိန်၏ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကးီဌာနက ေဆးဝါး ကမုဏီများသုိ ေပးပိုသည့် အေကာင်းကားစာတင်ွ ေဖာြ်ပထားေကာင်း 

သိရသည။်  

 ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ အးီယတုိူသည် ဗတိိနခွ်ထဲကွမ်အလနွက်ာလအတွက် လတ်ွလပစ်ာွ 

ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတညူခီျက်တစရ်ပအ်ား ညိင်းေဆးွေွးေနပးီ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရကေ်န  

တွင် ကနုဆ်ုံးမည့် သတ်မတ်ှရကမ်တုိင်မီ သေဘာတူညမီရရိှိုင်ြခင်း ရိှ/မရိှဆိုသညမ်ာှ ရှင်းရှင်း 

လင်းလင်းမသိရေသးသည့် အေြခအေနြဖစသ်ည။် လကရိှ်ြဖစပ်ာွးေနဆဲ ကပေ်ရာဂါအေြခအေန၊ 

ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ အမျ ိးသားကျနး်မာေရးဌာန (National Health Service-NHS) ၏ လပုင်နး်ရပ် 

များအား တြဖညး်ြဖည်းချင်းြပနလ်ညေ်ဆာင်ရကေ်နမင့်ှ ေဆာင်းရာသီတွင် ရာသီတုပေ်ကွး 

ြဖစပ်ာွးမကဲ့သိုေသာ ဖအိားများ ရိှလာိုင်မတုိေကာင့် Brexit  အကးူအေြပာင်းကာလမကနုဆ်ုံးမီ 

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရမညြ်ဖစေ်ကာင်း ဗတိိနအ်စိုးရ၏ အေကာင်းကားစာက ဆိုသည။် 

 လနူာများအား ေဆးဝါးကုသေစာင့်ေရှာကမ် ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာင်ိုင်ေရးအတွက် 

ေဆးဝါးကုမဏီများအေနြဖင့် ေှာင့်ေှးုိင်ဖွယ်ရိှသည့် ကုန်စည်သယ်ယူပုိေဆာင်မလမ်းေကာင်း 

များကို ေရှာင်လဲိုင်ေစရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားသင့်ေကာင်း၊ ကမုဏီများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ 

ေထာက်ပ့ံသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအစီအစဉ်များကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် ဗိတိန်အစုိးရက တုိက်တွန်း 

ထားေကာင်း သိရသည်။ ေဆးဝါးကမုဏီများ၏ ကိတင်ြပင်ဆင်မ အစအီမံများင့်ှပတ်သက၍် 
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လိုအပသ်လို အကအူညေီပးသွားရန် အဆင်သင့်ရိှသညဟ်ု ဗတိိန်ိုင်ငံ၊ ကျနး်မာေရးဝန်ကးီ 

ဌာနက ေြပာကားခ့ဲေကာင်းလညး် သိရသည်။ 

ရင်းြမစ် -  (Euractiv)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

တတ်ုုိင်ငံ၏ ြပညတွ်င်းလကလ်ေီရာင်းချရမသည် ယခင်ှစမ်ျားထက် 

ေကျာ်လနွတုိ်းတကလ်ာပြီဖစြ်ခင်း 

 COVID-19 ကမာက့ပေ်ရာဂါင့်ှ ေရကးီနစြ်မပမ်များ ြဖစေ်ပလျကရိှ်ေသာလ်ညး် 

တတ်ုအမျ ိးသားစာရင်းအင်းဗျိုမှ ထတ်ုြပနေ်ကညာခ့ဲသည့် အချကအ်လကအ်များအရ ၂၀၂၀  

ြပည့်စှ၊် ဩဂုတ်လအတွင်း၌ ိုင်ငံ၏ အဓကိစးီပာွးေရးအနး်ကနိ်းများ ဆကလ်ကတုိ်းတက် 

လျကရိှ်ေကာင်းသိရိှရပါသည။် အဆိုပါအချကအ်လကမ်ျားအရ စကမ်လပုင်နး်များမှ ထတ်ုလပု် 

ထကွရိှ်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမင့်ှ လကလ်ေီရာင်းချမများသည် ဆကတုိ်ကြ်မင့်တကလ်ျကရိှ်ပးီ 

ြပညတွ်င်းလကလ်ေီရာင်းချရမသည် ိုင်ငံအတွင်း ိုဗယက်ိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ူးစကပ်ျ ံှံမများ စတင် 

ြဖစပ်ာွးသည့်အချနိမ်ှ ပးီခ့ဲသည့် (၅) လတာအတွင်း၌ ဆကတုိ်ကြ်ပနလ်ည် ေကာင်းမနွလ်ာခ့ဲ 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဩဂုတ်လအတွင်း၌ ြပညတွ်င်းလကလ်ေီရာင်းချရမပမာဏသည် 

ယခင်စှမ်ျားထက် ပိုမိုတုိးတကေ်ကာင်းမနွသ်ည့် အေနအထားသုိ ြပနလ်ည်ေရာကရိှ်လာပြီဖစ် 

ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဩဂုတ်လအတွင်း၌ ြပညတွ်င်းလကလ်ေီရာင်းချရမ 

အေမရိကနေ်ဒလာ (၄၉၀) ဘီလယီရံရိှခ့ဲသည့်အတွက် ပးီခ့ဲသည့် စှက်ာလတူထက် (၀.၅) 

ရာခုိင်န်း ြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်း၊ စကမ်လပုင်နး်များမှ ထကွရိှ်မသည် ပးီခ့ဲသည့်စှ်ကာလတူထက် 

(၅.၆) ရာခုိင်န်းတုိးတကလ်ာခဲ့ေကာင်း၊ မိြပ၌ မေရမေြပာင်းိုင်သည့် ပစညး်များ ရင်းှီးြမပံှ် 

မကသည် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမ (၈) လတာကာလအတွင်း၌ ပးီခ့ဲသည့်စှက်ာလတူထက် 

(၀.၃) ရာခုိင်နး်သာ ကျဆင်းခ့ဲသည့်အတွက် ဖွံဖိးမြမင့်တကလ်ာပြီဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

Source:  https://www.globaltimes.cn/content/1200976.shtml 

ေရစင်ဦး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 

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

ေရာင်းလိုအား ြမင့်တကလ်ာသည့်အတကွ် ေငွေကးေဖာင်းပမွနး် ကျဆင်းလာပြီဖစြ်ခင်း 

 ေငွေကးေဖာင်းပမွ၏ အဓကိအနး်ကနိး်ြဖစ်သည့် စားသံုးသေူဈးဆန်းကနိး် (CPI) 

သည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လအတွင်း (၂.၇) ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲရာမှ ဩဂုတ်လအတွင်း (၂.၄) ရာခုိင်န်း 

ြဖင့် တည်ငိမလ်ျကရိှ်ေကာင်း တတ်ုိုင်ငံ၊ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဗျိုမှ ထုတ်ြပနေ်ကညာ 

ခ့ဲပါသည်။ အစားအေသာက်ေဈးန်းများအနက် ဝက်သားေရာင်းလုိအား ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း 
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ေဈးကွက်အတွင်း၌ ဝယ်လုိအား ဆက်လက်ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့်အတွက် ေဈးန်း (၁.၂) ရာခုိင်န်း 

ြမင့်တကလ်ာခ့ဲေကာင်း၊ ကကသ်ားင့်ှ ဘဲသားေဈးနး်များမာှမူ (၁.၆) ရာခုိင်နး်ှင့် (၀.၉) 

ရာခုိင်န်း အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် ိုင်ငံအတွင်း၌ ြဖစေ်ပခ့ဲသည့် ေရကးီ 

နစြ်မပမ်များအား ထေိရာကစ်ာွ ထိနး်ချပ်ိုင်ခ့ဲသည့်အတွက် ေဈးကကွအ်တွင်း အစားအစာ 

ေရာင်းလိုအားများ ြပနလ်ည်ြမင့်တကလ်ာြခင်းေကာင့် ေငွေကးေဖာင်းပမွတည်ငိမလ်ာြခင်း 

ြဖစေ်ကာင်း၊ ထတ်ုလပုမ်င့်ှ ေဈးကကွလ်ိုအပခ်ျကမ်ျားေကာင့် ထတ်ုလပုသူ်ေဈးဆန်းကနိး် 

(PPI) မာှမူ ဩဂုတ်လအတင်ွး၌ ဆကလ်ကတုိ်းတကလ်ာခ့ဲေကာင်း၊ ထိုကဲ့သုိ တုိးတကလ်ာြခင်း 

သည ် ိုင်င့ံစးီပာွးေရး တုိးတကေ်ကာင်းမနွလ်ာြခင်းင့်ှ ထတ်ုလပုေ်ရးလပုင်နး်များ တုိးတကလ်ာ 

ြခင်းေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း၊ ြပညတွ်င်းကနုစ်ညေ်ဈးနး်များသည် လိုကပ်ါြမင့်တကလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ 

ေရကီးေရလမံများသည် ဩဂုတ်လကုန်တွင် ပီးဆံုးသွားပီြဖစ်သည့်အတွက် လယ်ယာစုိက်ပျ ိးေရး 

လပုင်နး်များ နဂုိမလူအေြခအေနသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်လာေတာမ့ညြ်ဖစ်ပီး လာမည့်လများ 

အတွင်း၌ ြပညတွ်င်းအစားအေသာကေ်ရာင်းလိုအား ြပနလ်ည်ြမင့်တကလ်ာေတာမ့ညြ်ဖစသ်ည် ဟု 

တတ်ုိုင်ငံ၊ အမျ ိးသားစာရင်းအင်ဗျိုမှ ကမး်ကျင်သူက ေြပာကားခ့ဲေကာင်းသိရိှရပါသည။် 

Source:  https://www.globaltimes.cn/content/1200338.shtml 

ေရစင်ဦး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 

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

တတ်ုုိင်ငံ၏ စးီပာွးေရးတုိးတက်နး် ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာပြီဖစြ်ခင်း 

 တတ်ုအမျ ိးသားစာရင်းအင်းဗျိုမှ ထတ်ုြပနေ်ကညာခ့ဲသည့် အချကအ်လက်များအရ 

တတ်ုိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ အနး်ကနိး်များ ေမာမ်နှး်သညထ်က် ပိုမိုေကာင်းမနွလ်ာခ့ဲ 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် တတိယေလးလပတ်ကာလအတွင်း ြပညတွ်င်း အသားတင် ထတ်ုလပုမ် 

တနဖ်ိုးသည် တုိးတကမ်ည့်လကဏာရပ်များ ြဖစေ်ပလျကရိှ်ပးီ တစ်စှပ်တ်လုံးအေနြဖင့် 

စးီပာွးေရးဖွံဖိးတုိးတကမ်သည် (၂) ရာခုိင်န်းထက် ေကျာလ်နွ်ိုင်ဖယွရိှ်သညဟ်ု ခန်မနှ်းထား 

ေကာင်း၊ ယခုကဲ့သုိ ဖွံဖိးတုိးတက်သည့် အရိှနအ်ဟနုသ်ည် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စကတ်င်ဘာလ 

အတွင်း ဆက်လက်ေကာင်းမွန်မည်ဆုိပါက တုတ်ုိင်ငံ၏ တတိယေလးလပတ်အတွင်း ြပည်တွင်း 

အသားတင်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးသည် ဒုတိယေလးလပတ်ထက် ေကျာ်လွန်မည်ြဖစ်ေကာင်း စီးပွားေရး 

ဆိုင်ရာ ေလ့လာေစာင့်ကည့်သူများမှ ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဩဂုတ်လအတင်ွး၌ တတ်ုိုင်ငံ၏ အေြခခံအလယအ်လတ်အဆင့် 

ကများသည် ိုဗယက်ိုိုနာဗိုင်းရပစ်် ကးူစကပ်ျ ံှံမ မြဖစေ်ပမကီာလများအတုိင်း ြပနလ်ည် 

နလနထ်လူာပြီဖစေ်ကာင်း၊ သုိရာတွင် တတိယအဆင့်ကများမာှမူ နဂုိမလူအေြခအေနသုိ 

ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်လာြခင်းမရိှေသးေကာင်း၊ ယခုကဲ့သုိ စးီပာွးေရးြပနလ်ညဦ်းေမာလ့ာြခင်းသည် 

တတ်ုိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်း အသားတင်ထတ်ုလုပမ်တနဖ်ိုး (၂) ရာခုိင်နး်ေကျာ် တုိးတက်ရန် 
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ေသချာေစမညြ်ဖစ်ပးီ စတုတေလးလပတ်အတွင်း၌ (၆) ရာခုိင်နး်အထိ တုိးတက်ိုင်ဖယွရိှ် 

သညဟ်ု တတ်ုစီးပာွးေရးပညာရှင်များမှ ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 စကမ်လပုင်နး်များ ြပနလ်ည်နလနထ်လူာြခင်းသည် တတ်ုိင်ုငံ၏ ထုတ်လပုေ်ရး 

လုပ်ငန်းများ၊ စက်မလုပ်ငန်းချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်မများ၌ တည်ငိမ်မရရိှြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သုိရာတွင် ြပညတွ်င်းစားသံုးမသည် ထတ်ုလပုမ်င့်ှ င်းယဉှပ်ါက များစာွေှးေကးွလျကရှ်သိည် 

ကို ေလလ့ာေတွရိှရေကာင်း၊ ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များအေနြဖင့် နဂုိမလူအေြခအေနသုိ ြပနလ်ည် 

ေရာကရိှ်ရန် အချနိက်ာလ လိုအပလ်ျကရိှ်ပးီ ြပညတွ်င်းသံုးစွဲမများ နဂုိမလူအေြခအေနသုိ 

ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်လာြခင်းမရိှေသးဘဲ ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များအေပ ဖစိးီမများ ြဖစေ်ပလျက ်

ရိှေကာင်း၊ အလားတူပင် တစက်မာလုံးအတုိင်းအတာြဖင့် ြပနလ်ညန်လနထူ်လာမ မညမီြခင်း 

တုိေကာင့် ေနာင်လာမည့်ကာလများအတွင်း ိုင်င့ံစးီပာွးေရးအေပ ခိမး်ေြခာက်မည့်အရာယ ်

များ ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပလျကရိှ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဩဂုတ်လအတွင်း၌ တတ်ုိင်ုငံ၏ 

အလပုအ်ကိုင်ေဈးကကွ် ဆကလ်ကတ်ည်ငိမလ်ျကရိှ်ပးီ မိြပ၌ အလပုလ်ကမ်ဲ့ ရာခုိင်နး် (၅.၆) 

ရာခုိင်န်းသုိ ေရာကရိှ်ခ့ဲသည့်အတွက် ပးီခ့ဲသည့်လထက် (၀.၁) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် 

Source:  https://www.globaltimes.cn/content/1200976.shtml 

ေရစင်ဦး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 

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

COVID -19 ေရာဂါကာကယွေ်ဆး ရရိှသည့်အခါ သင့်ေတာ်သည့် ေဈးနး်ြဖင့် 

ေရာင်းချသွားမညဟ်ု ေြပာကားခ့ဲြခင်း 

 COVID -19 ကမာက့ပေ်ရာဂါကာကယွေ်ဆးအား ထတ်ုလပု်ိုင်ရန် လကရိှ်တွင် ကမာ့ 

ိုင်ငံအများစ၌ု အပိင်အဆိုင် ကိးပမး်ထတ်ုလပု်လျကရိှ်ပးီ ကာကယွေ်ဆးထကွရိှ်လာသည့်အခါ  

ေဈးနး်မညမ်ြဖင့် ေဈးကကွအ်တွင်း ေရာင်းချမညက်ို မသိရိှေသာလ်ညး် တတ်ုိုင်ငံအေနြဖင့် 

ထတ်ုလပုမ်ည့် ကာကယွေ်ဆးအား သင့်ေတာမ်တသည့် ေဈးနး်ြဖင့် ကမာ့ိုင်ငံများသုိ ြဖန်ချ ီ

ေရာင်းချေပးသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အလားတူပင် တတ်ုိုင်ငံအေနြဖင့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများသုိ 

ကာကယွေ်ဆးများ လှဒါန်းြခင်း၊ အေထာက်အပံ့အြဖစ ် ေပးအပြ်ခင်းတုိကို ေဆာင်ရကသ်ာွးမည် 

ြဖစေ်ကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံအေနြဖင့် လကရိှ်ြဖစေ်ပလျကရိှ်သည့်  COVID -19 ကာကယွေ်ဆး 

ရရိှိုင်ရန် အဓကိထားလပုေ်ဆာင်လျကရိှ်ေကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံသမတမစတာရီှကျင့်ဖျင်မလှညး် 

တုတ်ိုင်ငံအေနြဖင့် COVID -19 ကမာက့ပေ်ရာဂါ ကာကယွေ်ဆးရရိှသည့်အခါ ကမာြ့ပညသူ် 

များ၏ ကျနး်မာေရးအတွက် အသံုးြပိုင်ရန၊် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများအေနြဖင့် ရရိှသံုးစွဲိုင်ရန် 



7 
 

ေဆာင်ရကသွ်ားမညဟ်ု ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေမလအတွင်း ကျင်းပ ြပလပုခ့ဲ်သည့် (၇၃) ကမိေ်ြမာက် 

ကမာက့ျနး်မာေရးညလီာခံ၌ ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

Source:  https://www.chinadaily.com.cn/a/202010/01WS5f752101a31024ad0ba7cf41.html 

ေရစင်ဦး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 

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

COVID -19 ေရာဂါကာကယွ်ေဆး ထတ်ုလပုုိ်င်သည့်အခါ ြပညတွ်င်းအသားတင် 

ထတ်ုလပုမ်တနဖ်ိုး ပိုမိုြမင့်တကလ်ာမညဟ်ု ေြပာကားခ့ဲြခင်း 

 တတ်ုိုင်ငံသည် COVID -19 ကမာက့ပေ်ရာဂါကာကယွရ်န၊် ထိနး်ချပ်ရန် စမံီ 

ေဆာင်ရကမ်များ ချမှတ်လပုေ်ဆာင်ခ့ဲသည့်နညး်တူ စးီပာွးေရး၊ လမူေရးဆိုင်ရာဖွံဖိးတုိးတကမ် 

များ စဉဆ်ကမ်ြပတ် ရရိှေအာင် ေဆာင်ရကခ့ဲ်ြခင်းေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်တွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ 

ြပညတွ်င်းအသားတင် ထတ်ုလပုမ်တနဖ်ိုးသည် (၂) ရာခုိင်နး် ဖွံဖိးတုိးတကလ်ာမညဟု် 

ကမာဘ့ဏ်မှ ထတ်ုြပနေ်ကညာခ့ဲေကာင်း၊ ြပညတွ်င်းလပုင်န်းများ လညပ်တ်မဆကလ်က် 

တုိးတကလ်ျကရိှ်ပးီ COVID -19 ကမာက့ပေ်ရာဂါကာကယွေ်ဆး တရားဝင်ရရိှသည့်အခါ ိုင်ငံ၏ 

အဓကိ စးီပာွးေရးလပု်ငနး်များ ပုံမနှလ်ညပ်တ်လာမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ လာမည့် ၂၀၂၁ ခုစှအ်တွင်း 

တတ်ုိုင်ငံ၏ ြပညတွ်င်းအသားတင်ထတ်ုလပုမ်တနဖ်ိုး (၇.၉) ရာခုိင်နး်အထိ တုိးတကလ်ာ 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးြပန်လညန်ာလန်ထလူာမ အရိှနြ်မင့်တကလ်ာြခင်းြဖင့် 

တတ်ုိုင်ငံင့်ှ ြပညပ်ိုင်ငံများအကား စးီပာွးေရးင့်ှ ကနုသွ်ယေ်ရးပူးေပါင်းေဆာင်ရကမ်များ 

တုိးချဲိုင်မည့် အခွင့်အလမး်များစွာ ဖနတီ်းေပးိုင်မညဟ်ု ေမာမ်နှး်ထားပီး ကမာတစဝ်မှ်းလုံး 

အေနြဖင့် ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း တုတ်ိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Wang Wenbin မ ှေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

Source:  https://www.chinadaily.com.cn/a/202010/01WS5f752101a31024ad0ba7cf41.html 

ေရစင်ဦး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 

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

ရနက်နုေ်ဈးကကွ် ေရာင်းဝယ်မအေြခအေန 

ြမနမ်ာိုင်ငံဆနစ်ပါးကနုစ်ညဒ်ိုင်(ဝါးတနး်)မ ှ ၇-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်နထတ်ုြပနေ်သာ ဆန် 

အမျ ိးအစားအလိုက် ေဈးနး်များမာှ ဖျာပုံေပဆနး်(အသစ်)တစတ်င်းခဲွအတ်ိ တစအ်တ်ိလင် 

၃၅,၅၀၀ ကျပမ် ှ၃၈,၀၀၀ကျပ၊် ေြမာင်းြမ/ ပသိုမေ်ပဆနး် (အသစ)် တစတ်င်းခဲွအိတ် တစအ်ိတ် 

လင် ၃၈,၅၀၀ ကျပမှ် ၄၁,၀၀၀ ကျပ်၊ ဧည့်မထဆန ်တစအိ်တ်လင် ၂၅,၈၀၀ ကျပ်မ ှ၂၆,၅၀၀ ကျပ်၊ 

မေနာသုခဆန်တစအ်တ်ိလင် ၂၄,၅၀၀ ကျပမ် ှ ၂၆,၀၀၀ ကျပ၊် ငစနိ်ဆနတ်စအ်တ်ိလင် ၁၉,၅၀၀ 
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ကျပမ်ှ ၂၁,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယမ်ရိှသြဖင့် ယခင်တစပ်တ် (၃၀-၉-၂၀၂၀)ရကေ်န  ေဈးနး် 

များ အတုိင်းေြပာင်းလမဲမရိှေသာလ်ညး် ေပကဲတစအ်တ်ိလင် ၃၂,၅၀၀ ကျပမ် ှ ၃၄,၀၀၀ ကျပ ်

ြဖစေ်သာေကာင့် ယခင်တစပ်တ် (၃၀-၉-၂၀၂၀) ရကေ်န  ေဈးနး်ထက် ဆနတ်စအ်တ်ိလင် 

၁,၀၀၀ ကျပ်ခနေ်ဈးြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်း သိရသည်။ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသကီး ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှ 

မိနယမ်ျားမှ ထကွရိှ်ေသာ ေရဘုိေပဆနး်ဆနအ်သစမ်ျား ရနက်နုေ်ဈးကကွသ်ို ဝင်ေရာကလ်ျက် 

ရိှပးီ ၇-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်န  ေဈးနး်အရ တစတ်င်းခွဲအတ်ိတစအ်ိတ်လင် ၅၀,၀၀၀ ကျပမ် ှ

၅၈,၅၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေဈးနး်ေြပာင်းလမဲမရိှ အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ယခင်သီတင်းပတ်ေဈးနး်င့်ှ င်းယဉှမ်အရ ေဈးေြပာင်းလမဲမရိှေသာလ်ညး် ယခု 

လကရိှ်အချနိသ်ည် ေဒသအံှအြပားတွင် မိုးစပါးစိုကပ်ျ ိးချနိြ်ဖစြ်ခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ဆန် 

ေဟာင်းလက်ကျန် နည်းလာချန်ိြဖစ်ြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ကုိဗစ်ဒုတိယလင်းေကာင့် ြပည်တွင်း 

ဝယ်လုိအား ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စက်တင်ဘာလဆန်းပုိင်းရက် 

များမှစ၍ ဆန်ေဈးန်းများ ြမင့်တကလ်ာသည်ကိုေတွရသည်။ ှစစ်ဉ်စ်ှတုိင်း ေအာက်တုိဘာ 

လကနု် (သုိ) ိုဝင်ဘာလဆနး်ပိုင်းရကမ်ျားမစှ၍ ေဒသအချ ိတွင် မိုးစပါးသစ်/ ဆနသ်စ် 

အနညး်ငယ် ေဈးကကွသုိ် စတင်ဝင်ေရာက်ချနိြ်ဖစေ်သာလ်ညး် ဆနသ်စေ်ပကာစအချနိတွ်င် 

အစိုဓာတ်ပါဝင်မရိှေနေသးြခင်းေကာင့် စားသံုးသူကိက်စှသ်ကမ်နည်းပးီ ဝယလ်ိုအားနညး်၍ 

ေဈးနး်ကျဆင်းမရိှြခင်း၊ ြပညပ်တင်ပိုသူအချ ိကသာ ဆနသ်စဝ်ယယ်မူရိှြခင်း၊ ဆနေ်ဟာင်း 

လကက်ျနအ်လနွ် နညး်လာချနိြ်ဖစြ်ခင်းတိုေကာင့် ဆနေ်ဈးနး်များြမင့်တကေ်လရိှ့ရြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ရနက်နု်မိမှ ဆနက်နုသ်ညမ်ျားသည် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ အချ ိမိနယ် 

များမှ ေဒသခံစပါးကနုသ်ည်/ ဆနက်နုသ်ည်များင့်ှ ချတ်ိဆက်ပီး တုိက်ိုကသွ်ားေရာက် 

ဝယယ်မူရိှြခင်း၊ ကနုသ်ညမ်ျား၊ ေတာင်သူများအေနြဖင့်လညး်ေနာကလ်များတွင် စပါးအသစ ်

ေပမည်ြဖစ်ြခင်းှင့် လက်ရိှအေြခအေနတွင် ေဈးအနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနြခင်းတုိေကာင့် ဆက်လက် 

သုိေလာှင်ထားလိုြခင်းမရိှေတာပ့ဲ လကက်ျနမ်ချန် အကနုေ်ရာင်းထတ်ုပစ်ကေကာင်းလညး် 

သိရိှရသည်။ ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ မိနယအ်သီးသီး (ဖျာပုံ၊ ဘုိကေလး၊ ေမာလ်မိင်ကနး်၊ ေဒးဒရဲ၊ 

ဝါးခယမ်၊ လပတွာ၊ ကျ ိကလ်တ်၊ ေြမာင်းြမ၊ ေကာမ့ှး၊ တံွေတး၊ ကမွး် ခံကနုး်င့်ှ ေရဘုိခိုင် 

အတွင်းရိှမိနယမ်ျား) မ ှဆနမ်ျ ိးစုံေနစဉဆ်နအ်ိတ်ေပါင်း (၄၀၀၀၀)ဝနး်ကျင်ခန ် ဝင်ေရာကမ် ရိှပးီ 

စစက်ိုင်းတုိင်းေဒသကးီ၊ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှမိနယမ်ျား စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ေသာ ေရဘုိ 

ေပဆနး်ဆနမ်ျားဝင်ေရာက်မရိှသည်။ 

 ပေဲဈးနး်အေနြဖင့် ၂၀၁၇ ခုစှမ်စှတင်ကာ အိိယိုင်ငံ၏ ပတဲင်သင်ွးခွင့်မဝူါဒ 

အေြပာင်းအလေဲကာင့် ြမနမ်ာိုင်ငံတွင် ပစဲင်းငံု/ မတ်ပဲ/ ကလုားပဲ/ ပတီဲစမိး်များ ေဈးကကွ် 

ပျက၍် ေတာင်သူများ အခက်ကခ့ဲံကရပးီ ယခုအခါ အိိယအစိုးရအေနြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် 

ေအာကတုိ်ဘာလ ၁ ရကမ်ှ ၂၀၂၁ ခုစှ် မတ်လ ၃၁ ရကအ်ထိ ေြခာကလ်အတွင်းမတ်ပဲတနခ်ျနိ် 
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၁၅၀,၀၀၀ တင်သင်ွးခွင့်ြပလိုကေ်ကာင်း သတင်းထတ်ုြပနေ်ြပာကားခ့ဲသည။် အဆိုပါ မတ်ပ ဲ

တင်သွင်းခွင့်သတင်းေကာင့် မတ်ပေဲဈးနး် ြပနတ်ကလ်ာပးီ ကနုသ်ညမ်ျား လကထ်တွဲင်လညး် 

အိိယမှ တင်သွင်းခွင့်ြပေပးထားေသာ တနခ်ျနိ်အတုိင်းအတာအထိ လကက်ျနမ်ရိှေတာြ့ခင်း၊ ပခူဲး၊ 

ရနက်နု်င့်ှ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကးီတုိတွင် ေအာကတုိ်ဘာလ မိုးစပါးရိတ်သိမး်ပီးချနိ် မတ်ပဲ/ 

ပတီဲစမိး်ကို စိုကပ်ျ ိးေလရိှ့ကြခင်းတိုေကာင့် ေတာင်သူများအေနြဖင့် မတ်ပကဲို ေစာေစာ 

စိုကပ်ျ ိးပးီ ေစာေစာရိတ်သိမး်ိုင်မသှာ အိိယအစိုးရမှ သတ်မတ်ှထားသည့် တင်သွင်းခွင့်ကာလ 

အတွင်း ေရာင်းချိင်ုမညြ်ဖစ်ပးီ အကျ ိးအြမတ်များများ ရရိှိုင်မညြ်ဖစ်သည။် လကရိှ်တွင် Covid-

19 ဒတိုယလင်းေကာင့် ဘုရင့်ေနာင်ကနုစ်ညဒ်ိုင်င့်ှ ပွဲုံအများစု ပတ်ိထားေသာလ်ညး် 

ကနုသ်ညမ်ျားအေနြဖင့် vibergroup ြဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ပလပုလ်ျကရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ယခင်သီတင်းပတ် (၃၀-၉-၂၀၂၀) တွင် မတ်ပဲ(သေဘာတင်) တစ်တန်လင် ၁,၀၇၂,၅၀၀ကျပ် ြဖစ်ခ့ဲပီး 

ယခုသီတင်းပတ် (၇-၁၀-၂၀၂၀ ) ေဈးန်းအရ မတ်ပဲ(သေဘာတင်) တစ်တန်လင် ၁,၁၆၅,၀၀၀ ကျပ် 

ြဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ်သည်။ 

 စားဖိုေဆာင်သီးံှတစမ်ျ ိးြဖစေ်သာ ကကသွ်နန်မီှာ ေအာကတုိ်ဘာလတွင် ကကသွ်နန်ီ 

အေဟာင်းနညး်လာချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ ေဈးကကွအ်တွင်း သီးှံအသစဝ်င်ေရာကရ်န် အချနိလ်ိုေသးြခင်း၊ 

သီးှံအေဟာင်းအသစ် စပက်းူမတ်ကးူကာလြဖစြ်ခင်းတိုေကာင့် ေအာကတုိ်ဘာ၊ ိုဝင်ဘာလ 

များတွင် ေဈးြမင့်တကေ်လရိှ့ြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ Covid-19 ကာလအတွင်း အသွားအလာ 

ကနသ်တ်ချကမ်ျားရိှြခင်းတိုေကာင့်လညး်ေကာင်းယခင်တစပ်တ် ေဈးနး်အရကက်သွနန်ီ(ကးီ/ 

လတ်/ေသး) တစပ်ဿိာလင် ၉၅၀-၉၅၀-၆၀၀ ကျပမ်ှ ယခုတစပ်တ်တွင် တစပ်ဿိာလင် ၁၁၅၀-

၁၁၀၀-၈၀၀ ကျပသုိ် ေဈးြမင့်တကခ်ဲ့သည။် အြခားစားဖိုေဆာင်သီးှံများ(ငတ်ု/ အာလးူ/ 

ကကသွ်နြ်ဖ)အေနြဖင့် သီးှံအသစအ်ေဟာင်းကာလချနိ ်မဟတ်ုြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ Stay 

Home ကာလြဖစ်ြခင်းတုိေကာင့် ပဲွံုများတွင် အေရာင်းအဝယ်ပါးြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

သုိေလှာင်သီးံှ လက်ကျန်များရိှေနေသးြခင်းတုိေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သိသာစွာေဈးန်းေြပာင်းလဲ 

မ မရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ဟင်းသီးဟင်းရက် သစသီ်းဝလံလကက်ားေဈးကးီြဖစေ်သာ သီရိမဂလာေဈးတွင် 

Covid-19 positive လနူာများ စစေ်ဆးေတွရိှြခင်းေကာင့် ဆိုင်ခန်းများစွာပတ်ိထားြခင်းေကာင့် 

လညး်ေကာင်း၊ အသွားအလာကနသ်တ်မများရိှြခင်းေကာင့် သီးှံဝင်ေရာကမ် အလနွန်ညး်ြခင်း 

ေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ခရမး်ချဉ၊် ေဂဖထီပု၊် မနုလ်ာဥန၊ီေဂရခါးသီးစသည့်သီးှံများမာှ ယခု 

တစပ်တ်အတွင်းေဈးြမင့်ခ့ဲသည်။ မိနယ်အသီးသီးရိှ လကလ်ေီဈးများမှ သီရိမဂလာေဈးသုိ 

သွားေရာကဝ်ယယ်ြူခင်း နညး်သွားြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊  အချ ိေသာ ဟင်းသီးဟင်းရက် 

သစသီ်းဝလမံျားမာှ တာရှညအ်ထားမခံြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ သီရိမဂလာေဈးတွင် သီးှံများ 

အရညအ်ေသွးညံ့လာသြဖင့် ပုံမနှေ်ဈးြဖင့်သာ အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်ကာင်းသိရိှရပါသည။် 

 (ေဒြဖမာချ ိ၊ ရနက်နုေ်ဈးကကွတ်ာဝနခံ်) 

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