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China-ASEAN Sugar, Agriculture Machinery & Sugarcane Mechanization Exhibition 

ြပပွဲအား တတ်ုုိင်ငံ၊ နနန်င်းမိတွင် ကျင်းပြပလပုခ့ဲ် 

 တုတ်ြပညသူ်သမတိုင်ငံ၊ နနန်င်းမိ Nanning International Convention and 

Exhibition Center (NICEC) ၌ The China-ASEAN Sugar, Agriculture Machinery & 

Sugarcane Mechanization Exhibition (The Sugar All Expo) အား ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ဒီဇင်ဘာလ 

(၁၉) ရကေ်နမ ှ(၂၁) ရကေ်နအထ ိကျင်းပြပလပု်ခ့ဲပါသည။် 

 ၎င်းြပပွဲ၏ ရညရ်ယခ်ျကမ်ှာ သကားလပု်ငနး်တစခု်လုံး၏ ဘကစ်ုံပးူေပါင်းေဆာင်ရက် 

မအား ြမင့်တင်ရန၊် တတ်ုင့်ှ အာဆယီံိုင်ငံများအကား ကသံကားက၌ စကမ်ျားြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ပီး အသွင်ေြပာင်းလဲအဆင့်ြမင့်တင်သွားရန်တုိြဖစ်သြဖင့် ၎င်းြပပဲွ၌ တုတ်ှင့် အာဆီယံ 

ုိင်ငံများက ၎င်းတုိ၏ သကားကဖံွဖိးတုိးတက်မများအား ပါဝင်ခင်းကျင်းြပသခ့ဲကပါသည်။ (၃) 

ရက်ကာကျင်းပခ့ဲသည့်အဆိုပါြပပွဲအား တတ်ု-အာဆယီကံနုစ်ညြ်ပပွဲကျင်းပေရး အတွင်းေရးမှး 

ုံး၊ တတ်ုသကားအသင်းင့်ှ တတ်ုလယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာ စကက်ိရိယာများအသင်းတို 

က ပးူေပါင်းကျင်းပခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

 စတုရနး်မီတာ (၄၉,၀၀၀) ကျယဝ်နး်သည့် ၎င်းြပပွဲကာလအတွင်း သကား၊ သကားမ ှ

ထတ်ုလပုသ်ည့်/ သကားြဖင့် ထတ်ုလပုသ်ည့် အစားအစာများ၊ လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးစကပ်စည်း 

များင့်ှသကားထတ်ုလပုမ်ဆိင်ုရာပူးေပါင်းေဆာင်ရကမ်များအား စစုညး်ြပသခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

ြပပွဲကာလအတွင်း တတ်ုအဆင့်ြမင့်သကားဖိုရမ၊် တတ်ု-အာဆယီ ံ ေခတ်မလီယယ်ာစိုကပ်ျ ိး 

ေရးဆိုင်ရာ စကက်ရိိယာပူးေပါင်းေဆာင်ရကေ်ရးင့်ှ ဖွံဖိးေရးဖိုရမ၊် အဆင့်ြမင့်နညး်ပညာသံုး 

သကားလပုင်နး်ဖွံဖိးမဖိုရမတုိ်ကိုလညး် ကျင်းပခ့ဲပါသည။် 

 တုတ်ုိင်ငံ၏ သကားထုတ်လုပ်မတွင် အံးေပေနသည်များအား ြပန်လည်နာလန်ထ ူ

လာိုင်ေစရန ် (၂၀၁၉) ခုစှ်င့်ှ (၂၀၂၀) ခုစှမ်ျားအတွင်း စှ်စှဆ်က်တုိက ် ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊  စကမ်လပု်ငနး်ဆိုင်ရာဝနေ်ဆာင်မစွမး်ရည ် တုိးတကေ်စရန ် စကက်ရိိယာများငှ့် 

စနစမ်ျားြဖင့် ြပြပင်ေြပာင်းလလဲျက ် ေရှသုိတည်ငိမစ်ာွ တွနး်အားေပးေဆာင်ရက်သွားမညြ်ဖစ် 

ေကာင်း၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာဘကစ်ုံယဉှ်ပိင်ိုင်စမွး် ထပေ်ဆာင်းတုိးတကလ်ာေစရန ် ြပညတွ်င်း 

ြပညပ်ရင်းြမစမ်ျားအား အြပည့်အဝအသံုးချသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း China National Light 

Industry Council မ ှဒတိုယဉက JiaZhiren က မတ်ှချကြ်ပေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 ကမွရီှ်းေဒသသည ် တုတ်ိုင်ငံတွင် ကသံကား အများဆုံးစိုကပ်ျ ိးရာေဒသြဖစ်ပီး၊ 

၎င်းေဒသမ ှ ကသံကားထတ်ုလပုမ်မာှ တတ်ုတစ်ိုင်ငံလုံးမ ှ ကံသကားထတ်ုလပုမ်၏ (၆၀) 

ရာခုိင်န်းဝန်းကျင်ရိှပါသည်။ နန်နင်းမိအေြခစုိက် ထုိင်းေကာင်စစ်ဝန်ချပ် Benjamas Tanvetyanont 

က သကားလပုင်နး်၌ ထိုင်းှင့် ကမွရီှ်းတုိက ကာလရှည်ကာ ဆကသွ်ယပ်းူေပါင်းေဆာင်ရကလ်ာ 
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ခ့ဲေကာင်း၊ ကွမရီှ်း၏ သကားလပုင်နး်တွင် ထိုင်းကုမဏီများ လာေရာကရ်င်းှီးြမပ်ှံေနသည်မာှ 

(၂၈)စှရိှ်ပြီဖစေ်ကာင်း သူမ၏ မနိ် ခွနး်တွင် ထည့်သွင်းေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၂၁-၁၂-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

တတ်ုလပုင်နး်ှင့် ြမနမ်ာလပုင်နး်တုိ အေရာင်းအဝယစ်ာချပ ်ချပဆ်ိုသည့်အခါ 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

 တတ်ုလပုင်န်းင့်ှ ြမနမ်ာလပုင်နး်တုိအကား အေရာင်းအဝယစ်ာချပမ်ျား ချပဆ်ို 

သည့်အခါ ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအချကမ်ျားအား သတိြပလျက ် စာချပခ်ျပ်ဆိုြခင်းမြပမ ီ ကိတင် 

ညိင်းထားကရန ်လိုအပပ်ါသည ်- 

 (၁) စာချပ်၏ေခါင်းစဉ် (ဉပမာ- အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ဟု အြပည့်အစံုေဖာ်ြပရမည်။ 

အတုိေကာကစ်ာလုံးများြဖင့် ေဖာြ်ပြခင်းမြပရ။ 

 (၂) ေရာင်းသူှင့်ဝယသူ်တို လကမ်တ်ှေရးထိုးကသည့်အခါ လုပင်နး်အား ကိုယစ်ား 

ြပသည့် တံဆပိတံု်းကိုပါ ိုက်ှိပရ်မည။် (အတုအပြပလပုြ်ခင်း မရိှေစရန ်

စာရကတုိ်င်း၏ ညာဘကအ်ား ေခါကယ်ပေ်တာင်ပုံ စထီပ်၍ စာမျက်ာှညာဘက ်

အားလုံး ခငံုံမသိည့်ေနရာတွင် တံဆပိတံု်းတစ်ချက ်ထေုပးသင့်သည။်) 

 (၃) ေရာင်းချသူ၏ လပုင်နး်အမည၊် ေနရပလ်ပိစ်ာ၊ ဝယ်ယသူူ၏ လပုင်နး်အမည၊် 

ေနရပလ်ပိစ်ာ၊ ေရာင်းဝယမ်ည့်ကနုပ်စညး်အမည်၊ အမျ ိးအစား၊ အေရအတွက၊် 

ေရတွကပ်ုံ၊ ေဈးနး်၊ တနဖ်ိးု၊ ထပုပ်ိုးမ၊ ကနု်တင်ဆပိက်မ်း၊ ကနုခ်ျဆပိက်မ်း၊ 

ကုန်တင်မည့်ကာလ၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး၊ အာမခံစသည်များကုိလည်း ရှင်းလင်း 

စာွ ထည့်သွင်းေရးသားရမည။် 

 (၄) ထပုပ်ိုးမအတွက ် အတ်ိခံွေပတွင် ဝယယ်သူူ၏ လိုအပခ်ျကအ်တုိင်း ိုက်ှိပ် 

ေပးရမညဆ်ိုပါက  ဝယသူ်ဘကမ် ှ စာသားင့်ှ ဒဇုိီင်းများ ပံ့ပိုးေပးရမညြ်ဖစ်ပးီ၊ 

ေရာင်းသူဘက်မှ အိတ်တစ်အိတ်ေပတွင် နမူနာုိက်ိှပ်၍ ြပသကာ အများအြပား 

ပုံှိပြ်ခင်းမြပမ ီအတညြ်ပချကရ်ယူရမည။် 

 (၅) ပုိကုန်တင်ပုိမည့်သူ၏ဘက်တွင် ကုန်ပစည်းအရည်အေသွးှင့် အေလးချန်ိစမ်းသပ် 

စစေ်ဆးေရးင့်ှစပလ်ျဉ်း၍ မညသူ်က ကျခံမည၊် မညသ်ည့်အဖွဲက စစေ်ဆးမည၊် 

မညသ်ည့်အေထာကအ်ထားများ ထတ်ုေပးမည်ကို စာချပေ်ပတွင် ထည့်သွင်း 

ေရးသားရမည။် ပိုမိုတကိျေသချာေစရန ် ကနုပ်စညး်၏ အရညအ်ေသွးေဖာြ်ပ 
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ချကအ်ား ေနာက်ဆကတဲွ်အြဖစ ် တဲွေပးိင်ုပါက ပိုေကာင်းပါသည်။ ၎င်းေနာက ်

ဆကတဲွ်ေပ၌လညး် လပုင်န်းများ၏ တံဆပိ်တံုးများကို ိုက်ှိပထ်ားသင့်သည။် 

 (၆) ကနုပ်စညး် ပိုေဆာင်မည့်နညး်လမး်၊ လပုင်န်းစဉ်င့်ှ ကနုလ်ကခံ်ရရိှချနိမ်ျားင့်ှ 

အေြခအေနများအေပ ေရးသားထားသညမ်ျားကိုလညး် အေသးစတ်ိဖတ် ရမည။် 

 (၇) သေဘာတူညီထားသည့် ပုိေဆာင်ေရးှင့် ေငွေပးေချမများကုိလည်း ေဖာ်ြပရမည်။ 

 (၈) ေရာင်းသူဘကမ် ှ ပံ့ပိုးေပးရမည့် စာရကစ်ာတမ်းလိုအပခ်ျကမ်ျားကိုလညး်စာချပ ်

ေပတွင် ေဖာြ်ပေပးထားရမည်။  

 (၉) စာချပပ်ါကတိကဝတ်များအား ချ ိးေဖာကခ်ဲ့ပါက မညက်ဲ့သုိ ေဆာင်ရကမ်ည၊် 

မေမာ်မှန်းုိင်ေသာ ပျက်စီးဆံုးံးမများှင့် ကံေတွလာပါက မည်က့ဲသုိေဆာင်ရက် 

မညစ်သညတုိ်ကို ေဖာြ်ပရမည။် 

 (၁၀) အြငင်းပာွးမြဖစ်ပာွးပါက ေြဖရင်ှးမည့်နညး်လမ်းများ၊ ေြဖရှင်းရန ် ကိးုကားရမည့် 

ဉပေဒများ သုိမဟုတ် စညး်မျဉး်များကိုလညး် ရှင်းလင်းစာွ ထည့်သွင်းေဖာြ်ပ 

ထားရမည။် 

 (၁၁) အြခားသေဘာတူညီချကမ်ျားကိုလညး် လိုအပ်သကဲ့သုိ ထည့်သွင်းိုင်သည။် 

ဉပမာ - ြပင်ဆင်လိုက ေရာင်းသူှင့်ဝယသူ်တုိင်ပင်ညိင်း၍ ြပင်ဆင်ိုင်ေကာင်း 

စာပိုဒထ်ည့်သွင်းြခင်းမျ ိးြဖစ်သည။်  

ရင်းြမစ၊် စးီပွားေရးသံမှးုံး (ြမနမ်ာကနုသွ်ယေ်ရးကိုယစ်ားလယှ်ုံး)၊ နနန်င်းမိ 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

မိြပဖွံဖိးမလပုင်နး်စဉ်များ တုိးတကြ်ဖစထ်နွး်လာသည့် တတ်ုုိင်ငံ 

 (၁၃) ကမိေ်ြမာက ်ငါးစှစ်မီကံနိ်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ကာလအတွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ မိြပ 
ဖွံဖိးမပုံစအံသစမ်ာှ ပိုမိုနက်င်းစာွ ေရှသုိ ေရာကလ်ာခ့ဲကာ မိြပတညေ်ဆာကေ်ရးှင့် 
ဖွံဖိးမလပုင်နး်များတွင် စခံျနိတ်င်ရလဒေ်ကာင်းများရရိှခ့ဲေကာင်း သိရပါသည။်  

 ယခုစှက်နု်၌ တတ်ုိုင်ငံတွင် မိေပါင်း (၆၈၄) မိရိှကာ မိြပနယ်ေြမတညေ်ဆာက် 
ထားမမှာ (၆၀,၃၀၀) စတုရန်းကီလုိမီတာရိှေကာင်း တုတ်အုိးအိမ်ှင့် မိြပ - ေကျးလက်ဖံွဖိးေရး 
ဝန်ကးီ Wang Menghui က ေြပာကားထားပါသည။် 

 ယခုစှ ် ဇနန်ဝါရီလမ ှ ိုဝင်ဘာလအတွင်း မိြပလေူနရပက်ကွေ်ပါင်း (၃၉,၇၀၀) ခန်  
အား ြပနလ်ညြ်ပြပင်ေရးစမီကံနိး်များတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ရာ၊ ၎င်းရပက်ကွေ်ဟာင်းများတွင် ေနထိုင ်
ကသည့် အမိေ်ထာင်စေုပါင်း (၇.၂၅) သနး်မာှ ပိုမိုတုိးတကေ်ကာင်းမနွ်သည့် ေနထိုင်မအေြခ 
အေနများ ရရိှခ့ဲပါသည။် 
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 (၂၀၁၉) ခုစှတွ်င် လတူစဉ်ီးချင်း၏ အမိရ်ာေနရာထိုင်ခင်းေနရာမာှ မိြပေဒသ၌ (၃၉.၈) 

စတုရနး်မီတာင့်ှ ေကျးလကေ်ဒသတွင် (၄၈.၉) စတုရနး်မီတာ အသီးသီးြဖစပ်ါသည်။ 

 (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း မိေတာ်များ၏ အရညအ်ေသွး၊ လပုင်နး်တာဝန၊် တညေ်ဆာကမ် 

ပုံစမံျား တုိးတကေ်စရန ် ဖွံဖိးေရးှင့် တညေ်ဆာကေ်ရးနညး်လမ်းများအား အသွင်ေြပာင်းလ ဲ

ေရးအပါအဝင် မိေတာမ်ျား၏ အရညအ်ေသွးြမင့် ဖွံဖိးတုိးတကမ်အား ြမင့်တင်ေရးအတွက ်

အားထတ်ုကိးပမ်းသွားရမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ လမူျားေနထိုင်ရနအ်ြပင် သက်ဝင်လပရှ်ားေသာ၊ 

စိမ်းလန်းေသာ၊ ေခတ်မီနည်းပညာသံုးေသာ၊ ယဉ်ေကျးမဆုိင်ရာ မိေတာ်များအြဖစ်ပါ တည်ေဆာက် 

သွားရန ်ဝန်ကီးက တုိက်တွနး်ထားပါသည။်  

 ေနထုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ေဂဟစနစ်ြပန်လည ်

ထနိး်သိမး်သည့် စမီကံနိး်များအား ေလလံေခယမူများြဖင့် အေကာင်အထညေ်ဖာသ်င့်ကာ 

သမိုင်းဝင်ေသာ၊ ယဉေ်ကျးမဆိုင်ရာ ကာကယွ်မများကိုလညး် မိေတာ်၏ ဝေိသသလကဏာအား 

ပုံေဖာ်ေပးရန် အားေကာင်းခုိင်မာေစသင့်ေကာင်း ဝန်ကီးက အေလးအနက်ေြပာကားထားပါသည်။  

ရင်းြမစ၊်Xinhua(၂၂-၁၂-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

တတ်ုုိင်ငံအတွက ်(၂၀၂၁) ခုှစ်ခန်မနှး်ချက်များ 

 စားသံုးမ၊ စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမင့်ှ ပိုကနုပ်ိုင်းတွင် ကံ့ ကံ့ခံတင်ပို 

ိုင်မတုိက တွနး်အားေပးေသာေကာင့် တတ်ုိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးဖွံဖိးမမာှ (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း 

ခုိင်မာစွာနာလန်ထူုိင်မည်ဟု အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာတွင် ဉီးေဆာင်ေနသည့်ဘာေရးအဖဲွအစည်း 

များထမံ ှခနမ်နှ်းချက်များအရ သိရပါသည။်  

 (၂၀၂၁) ခုစှ်တွင် တတ်ုိင်ုငံ၏ ြပညတွ်င်းအသားတင်ထတ်ုလပုမ် (GDP)  ဖွံဖိးမ 

နး်မာှ (၇.၅) မ ှ (၉) ရာခုိင်နး်ကား ရိှိုင်ပီး၊ (၂၀၁၅) ခုစှမ်စှ၍ အြမနဆ်ုံးတုိးတကမ်နး် 

ြဖစေ်ကာင်းသိရပါသည။် တုတ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုိုနာကပေ်ရာဂါကျေရာကစ်ဉ ် ပံ့ပိုးကညူေီပးခဲ့ 

ေသာ ဘာေရးှင့် ေငွေကးမဝူါဒများ အပါအဝင်မဝူါဒများကို မတ်ိဆကေ်ပးခ့ဲပးီ ေနာကပ်ိုင်း 

ထိုကဲ့သုိ ခန်မနှ်းချက်တုိးတကလ်ာရြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 တတ်ုစးီပာွးေရး၏ ေြပာင်းလြဲဖစေ်ပေနေသာ ဖွံဖိးမအဆင့်များင့်ှ လိုကေ်လျာ 

ညေီထသွည့် ပိုမိုေကာင်းမနွေ်သာ ဖွံဖိးမပုံစအံသစမ်ာှ တုတ်ိုင်ငံက တက်ကစာွေရးချယ် 

ထားေသာ ေရးချယမ်ြဖစေ်ကာင်း၊  ပေ်ထးွပးီ စနိေ်ခမများ ြပည့်ကှေ်နသည့် အြပညြ်ပည ်

ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အား တနြ်ပနေ်ဆာင်ရကရ်န် တတ်ုိုင်ငံ၏ မဟာဗျဟာေြမာက်ေရလျားမ 

ြဖစေ်ကာင်း၊ ကမာလုံးဆိုင်ရာကပေ်ရာဂါ သကေ်ရာကေ်နေသာ ကမာစ့းီပာွးေရးင့်ှ အြပညြ်ပည ်
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ဆိုင်ရာစကမ်လပုင်န်းကင်ွးဆကတုိ်၏ အေြခအေနင့်ှ လိုကေ်လျာညေီထသွည့်ေရှသုိ ဆကလ်က် 

ေဆာင်ရကသွ်ားမည့် မဝူါဒချနိည်ိမများအား တုတ်ိုင်ငံက  အချန်ိမီချမှတ်ေဆာင်ရက်ြခင်းတုိက  

ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ကမာ့ဒုတိယအကီးဆံုး စီးပွားေရး ိုင်ငံြဖစသ်ည့် တုတ်ိုင်ငံအား 

ယုံကညခ်ျက ် ပိုမိုရိှလာေစေကာင်း၊ ြပညတ်င်ွးေဈးကကွအ်ား အဓကိထားပးီ ြပညတွ်င်းြပညပ် 

ေဈးကွက ်(၂) ရပ်တုိ အြပနအ်လနှအ်ားြဖည့်ေပးမည့် တတ်ု ိင်ုငံ၏ “dual-circulation model” 

ဖွံဖိးမပုံစမံာှ တတ်ုိုင်ငံ၏စီးပာွးေရး မမိိိုင်ငံအတွက ် လုံေလာကမ်ရိှေစေရးင့်ှ အစဉဖ်ွံဖိး 

တုိးတကေ်စေရး ြမင့်တင်ရန၊် စးီပာွးေရး ကံ့ ကံ့ခံိုင်မအား ြမင့်တင်ရန်င့်ှ တည်ငိမေ်ကာင်းမနွ ်

ေသာ ဖွံဖိးမအား ထနိး်သမိး်ထားရန ်အေရးပါေကာင်း ဒတိုယဝန်ကးီချပ ် Liu Heက People's 

Daily သတင်းစာတွင် ေဆာင်းပါးေရးသား ေဖာြ်ပခ့ဲပါ သည။်  

 အေမရိကနရ်င်းှီးြမပ်ှံမဘဏ်ြဖစသ်ည့် Goldman Sachsက (၂၀၂၁) ခုစှ်အတင်ွး 

အမိေ်ထာင်စမုျား စားသံုးမင့်ှ စကမ်ကနုထ်တ်ုလုပမ်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမများေကာင့် တတ်ုိုင်ငံ ၏ 

GDP ဖွံဖိးမမာှ (၇.၅) ရာခုိင်နး် ြပနလ်ညတိ်းုတကလ်ာိုင်ပးီ၊ ယခင်စှက်ထက ် (၂) ရာခုိင်နး် 

ပိုမိုိုင်ဖယွရိှ်ေကာင်း၊ ပိုကနုပ်ိုင်းတွင်မ ူ လကရိှ်အတုိင်း ဆကလ်ကရိှ်ေနိုင်ေကာင်း ခနမ်နှး်ထား 

ပါသည။် 

 အြခားအေမရိကနအ်ေြခစိုက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဘဏ်ြဖစသ်ည့် Morgan Stanley က 

တုတ်ိုင်ငံ၏ ပုဂလိကစားသုံးမှင့် ကမာ့ဝယ်လိုအား ြပန်လည်နာလန်ထူလာမတိုက 

တွနး်အားေပးမေကာင့် (၂၀၂၁) ခုစှ ်GDP တုိးတကမ်နး်မာှ (၉) ရာခုိင်န်းရိှိုင်ေကာင်း၊ (၂၀၂၁) 

ခုစှအ်တွင်း တုတ်ိုင်ငံသည ် ကမာဖ့ွံဖိးမအား အဓကိေမာင်းင်ှေပးသည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ 

ြဖစလ်ာပးီ အထးူသြဖင့် ဂျ ီ (၂၀) အဖွဲဝင် ဖွံဖိးလာေသာ ိုင်ငံများ၏ ေဈးကကွမ်ျားတွင် ပိုမို 

ေနရာရလာဖယွရိှ်ေကာင်း ခန်မနှ်းထားပါသည။်  

 Fitch အဖွဲအစညး်မ ှ သုေတသီများြဖစ်ကသည့် Brian Colton င့်ှ PaveuBorowski 

တုိကလည်း ကုိုိနာကာကွယ်ေဆးစတင်ေပေပါက်လာမှင့် စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းှင့် လူအများ 

စေုဝးြပလပုေ်သာပွဲများ ြပနလ်ညက်ျင်းပလာြခင်းတုိမှ တွနး်အားေပးေသာ ြပညတွ်င်းေဈးကကွ ်

ဝယလ်ိုအားတကလ်ာမတုိေကာင့် (၂၀၂၁)ခုစှအ်တွင်း တုတ်၏ GDP (၈) ရာခုိင်နး်တိုးတက ်

လာိုင်ေကာင်း၊ ကမာစ့းီပွားေရးမာှမ ူ (၂၀၂၀) ခုစှ၊် စကတ်င်ဘာလအတွင်း (၄.၄) ရာခုိင်နး် 

ကျဆင်းခ့ဲရာမ ှ (၂၀၂၁) ခုစှတွ်င်း (၃.၇) ရာခိုင်နး်သာ ကျဆင်းိုင်သြဖင့် ကျဆင်းမအားေပျာ ့

လာိုင်ကာ၊ ကမာစ့းီပာွးေရး (၅.၃) ရာခုိင်နး်တုိးတကလ်ာိုင်ေကာင်း၊ အထးူသြဖင့် လအူများ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးပီးုိင်ပီြဖစ်မည့် (၂၀၂၁) ခုှစ် ဒုတိယှစ်ဝက်တွင် ကမာ့စီးပွားေရးပတ်ဝန်းကျင် 

ပိုမိုတုိးတကေ်ကာင်းမနွလ်ာိုင်ေကာင်းခန်မနှး်ထားပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံတွင် ေချးေငထွတ်ုေပးမများမာှ ကိုိုနာကပေ်ရာဂါကျေရာက် ြဖစပ်ာွးခဲ့ 

ေသာ (၂၀၂၀) ခုစှ၊် မတ်လမ ှ ေမလအထိ ကာလများ၌ အြမင့်ဆုံးြဖစခ့ဲ်ေသာလ်ညး် ယခုအခါ 

ဘာေရးင့်ှ ေငွေကးမဝူါဒများမာှ တြဖညး်ြဖညး်ပုံမနှအ်တုိင်းြပနြ်ဖစလ်ာေနေကာင်း၊ ေချးေင ွ
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တုိးတကမ်နး်မာှလည်း အရိှနြ်ပနလ်ညက်ျဆင်းေနပြီဖစေ်ကာင်း Goldman Sachs မ ှ တတု် 

စးီပာွးေရးပညာရှင်ချပ ်Shan Hui က China Daily သုိ ေြဖကားထားပါသည်။ 

 ေငွေကးမဝူါဒအားြဖင့် တတ်ုအစိုးရက ထတ်ုေရာင်းထားေသာ ေငွတုိကစ်ာချပမ်ျား 

အချနိေ်စလ့ာြခင်းင့်ှ ေချးေငွသကတ်မ်းတုိးရန် ေတာင်းဆိုမများရိှလာိုင်ေသာလ်ညး် တုတ် 

အစိုးရ၏ ဘာေရးလိုေငွြပမမာှ (၂၀၂၁) ခုစှ်အတွင်း (၃.၆) ရာခုိင်န်းမ ှ (၃) ရာခုိင်နး်သို 

ကျဆင်းပးီ လိုေငွြပမနညး်ပါးသွားိင်ုေကာင်း Goldman Sachs စးီပာွးေရးပညာရှင်က ခန်မနှ်း 

ထားပါသည။်  

 တတ်ုိုင်ငံမ ှ ြပညသူ်များ၏ အလနွအ်မင်းစေုဆာင်းမင့်ှ ြပညတွ်င်းအလပုအ်ကိုင် များ 

ြပနလ်ညန်ာလနထူ်လာမတုိေကာင့် လာမည့်လများအတွင်း ပဂုလကိစားသံုးမ ထနွး်ကား 

လာုိင်ေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံတွင် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ပုိမုိေှးေကွးလာြခင်းှင့် ကုန်စည ်

င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မတုိတွင် ပိုေငွြပမ အနညး်ငယ ် ကျဉး်ေြမာင်းလာေသာလ်ညး် ကမာဝ့ယလ်ိုအား 

ပိုမိုအားေကာင်းလာမင့်ှ ကနုသွ်ယေ်ရးတင်းမာမေကာင့် ဆုံးရံှးိုင်ေြခများ ေလျာက့ျလာမ တုိက 

စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမက  အားသာလာိုင်ေကာင်း Morgan Stanley မ ှတတု် 

စးီပာွးေရးပညာရှင်ချပ ်Robin Xing က ခနမ်နှး်ထားပါသည။်  

 (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ ေငွေကးင့်ှ ဘာေရးမဝူါဒများအား ပုံမနှ် 

အေြခအေနြဖစေ်စရန ်ြပလုပလ်ာမက တုတ်င့်ှ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စတုိုအကား အတုိးနး် 

မတူညမီအား ထပမ်ညံိင်းိုင်မညြ်ဖစ်ပးီ၊ တုတ်ယမွေ်ငွ တနဖ်ိုး ထပမ်ံတကလ်ာေစုိင်မည်ြဖစ် 

ကာ၊ တုတ်ုိင်ငံအတွင်းသုိစီးဝင်လာမည့်ုိင်ငံြခားေငွေကးများအား ပုိမုိအားေကာင်းေစလာိုင်မည် 

ြဖစပ်ါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံသည ်(၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း ၎င်း၏ ကုနစ်ညေ်ထာကပ်ံ့မ ေရာင်းလိုအား အား 

ဆကလ်ကထ်နိး်သိမး်ထားချနိ်င့်ှ တစ်ပိကန်က ် ၎င်းစးီပာွးေရး၏ အဓကိလပုင်နး်တာဝန် 

များအြဖစ ် ြပညတွ်င်းဝယလ်ိုအားကို ြမင့်တင်ရန်င့်ှ စားသံုးသူများ၏ ေငွေကးသံုးစွဲမအှား 

အရိှန်ြမင့်တင်ရန် ဉီးစားေပးေဆာင်ရက်သွားဖွယ်ရိှပါသည်။ ယခင်ှစ်များက အိမ် ခံေြမေဈးကွက ်

အား ဉးီတညလ်ံေဆာ်ခ့ဲသည့် စီးပာွးေရးေဆာင်ရကမ်များင့်ှ မတူဘဲ အလယအ်လတ်တန်း 

ဝင်ေငွရိှသည့် လဉူးီေရအား တုိးချဲသွားရန်ရညရ်ယ၍် ေရရှညအ်စအီစဉြ်ဖင့် ေဆာင်ရကသွ်ားမည့် 

ဝယလ်ိုအားဘက် ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးမျ ိးြဖစပ်ါသည။်  

 ထိုကဲ့သုိေဆာင်ရက်ိုင်ေစရနအ်တွက ် အလပုအ်ကိုင်များ ေသချာေစြခင်းင့်ှ အလပု် 

အကိုင်များ ပိုမိုဖန်တီးေပးြခင်းတုိအား တုတ်ိုင်ငံစးီပာွးေရး၏ ထပိတ်နး်ဉီးစားေပးများအြဖစ ်

ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကသွ်ားမည်ြဖစေ်ကာင်း၊ ထိုြပင် ိုင်ငံ၏စးီပာွးေရး ြပနလ်ညန်ာလနထ်ူ 

လာမအား မတညမ်ငိမြ်ဖစေ်စမည့် ေကးမအီရိှနြ်မင့်လာိုင်မများင့်ှ ေငွေကးဆုံးံးိုင်ေြခရှိ 

မများအား ထနိး်သိမး်ရန်င့်ှ အဆင့်ြမင့်စကမ်ကုနထ်တ်ုလပုမ်င့်ှ နညး်ပညာင့်ှ ဆက်ယွသ်ည့် 

အေြခခံအေဆာကအ်အုံများတွင် ထေိရာကသ်ည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား ြမင့်တင်ရနတိ်ုအေပ 
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အေလးထားေဆာင်ရက်သွားဖွယ်ရိှေကာင်း China Association of Policy Science ၏ စီးပွားေရး 

မဝူါဒေကာမ်တီမ ှဒတိုယန်ကားေရးမှး XuHongcai က ေြပာကားထားပါသည။် 

 စားသံုးမအား အဓိကတုိင်းတာသည့် လက်လီအေရာင်းက၌ ဖံွဖိးမမှာ ေအာက်တုိဘာ 

လ အတွင်းက (၄.၃) ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲေသာလ်ညး် ိုဝင်ဘာလအတွင်း၌ (၅) ရာခိုင်နး်ထ ိ ြပနလ်ည် 

နာလနထ်လူာေကာင်း တတ်ုအမျ ိးသားစာရင်းအင်းဗျိုမ ှ ထတ်ုြပနေ်ကြငာချကအ်ရ သိရပါ 

သည။် စားသံုးသူများ၏ ေငွေကးသံုးစွဲမအား ြမင့်တင်ရန ် ဝယလ်ိုအားဘကမ်ှ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ 

များအေပ အေလးထားသည့် မဝူါဒစမီေံဆာင်ရက်မများအား မကာမီချမတ်ှေဆာင်ရက်သွား 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် ၏ 

 ထိုေကာင့် (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း ဝင်ေငွခွဲေဝြဖန ြ်ဖးမစနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလေဲရးအေပ 

မဝူါဒြဖင့် အေလးထားသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံ၏ အခွနအ်ေကာက၊် လမူေရးအာမခံ ငှ့် 

ေငွလဲေြပာင်းမစနစမ်ျားအား အလယအ်လတ်တနး် ဝင်ေငွရှိသည့် အပုစ်မုျားထသုိံ တုိးချဲ၍ 

ဝင်ေငွကာွဟချကအ်ား ေလာခ့ျသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ စားသံုးမအား ြမင့်တင်ရနအ်တွက ် သမား 

ုိးကျနည်းများအရေရာ၊ ယခုေနာက်ပုိင်းြဖစ်ေပလာေသာ နည်းလမ်းများအရပါ ြမင့်တင်ေဆာင်ရက် 

သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုြပင် သက်ကးီေစာင့်ေရှာကြ်ခင်း၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကေ်ရးငှ့် 

ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မများ၏ မဝူါဒမေူဘာင်အား ခုိင်မာအားေကာင်းေစရန ်  ေဆာင်ရကသွ်ားမည ်

ြဖစေ်ကာင်း၊ ထိုစဉအ်တွင်း အမိ် ခံေြမေဈးကကွ်အား ကစားသည့် အြပအမမူျားအား တင်းကပစ်ာွ 

ကန်သတ်တားဆီးသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ဘာေရးဝန်ကးီ Liu Kun က cntheory.com သို 

ေြပာကားထားပါသည။် 

 ယခုစှ ် ပထမ (၁၁)လအတွင်း အဆင့်ြမင့် စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ်များတွင် ပုံေသပိုင် 

ပစညး် ရင်းှီးြမပ်ှံမများမာှ (၁၁.၈) ရာခုိင်န်း တုိးတကလ်ာခ့ဲေကာင်း သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ ်၊  en.ce.cn (၂၇-၁၁-၂၀၂၀)၊ eminetra.com (၈-၁၂-၂၀၂၀)၊  

 China Daily/ANN (၁၅-၁၂-၂၀၂၀) င့်ှ thestar.com.my (၁၆-၁၂-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

 Pfizer ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကယွေ်ဆးအား ဥေရာပေကာ်မရင်ှက အတညြ်ပခ့ဲြခင်း  

 အးီယအူေနြဖင့် ေမာမ်နှး်ထားသညထ်ကေ်စာ၍ Pfizer-BioNTech ၏ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကယွေ်ဆးကို အတညြ်ပိုင်ခ့ဲေကာင်း ဥေရာပေကာမ်ရှင်ဥကြဖစသူ် Ursula von der 

Leyen က ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် ေကညာခ့ဲသည။် ကတိြပထားသည့်အတုိင်း အဆိုပါ 

ကာကယွေ်ဆးအား အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများအားလုံးအတွက ် တူညစီာွရရှိိုင်ေရးေဆာင်ရက်သွား 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း ၎င်းက ေြပာကားခဲ့ပါသည။် 
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 ပုံမနှအ်ားြဖင့် ဥေရာပေကာမ်ရှင်သည်  ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရကေ်နမတုိင်မီ 

အထိ ၎င်းေဆးဝါးကုိ အတည်ြပသွားရန် မရိှေသးေသာ်လည်း ဥေရာပေဆးဝါးေအဂျင်စီ (European 

Medicines Agency) ထမံ ှ သေဘာထားကို ရရိှပးီေနာက် ဥေရာပေကာ်မရှင်က ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကုိ ပံုမှန်ထက်ေစာ၍ အတည်ြပခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ပထမဆံုးအသုတ်အေနြဖင့် 

ကာကယွေ်ဆးများကို ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံရိှ Pfizer ၏ ထတ်ုလပုသ်ည့်ေနရာမှ ရကပ်ိုင်းအတွင်း  

သေဘာတင်သွားမည်ြဖစ်ပီး၊ အီးယူိုင်ငံများအေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းအစီအစဉ်ကို 

ဒဇီင်ဘာလ ၂၇ ၊ ၂၈ င့်ှ ၂၉ ရကေ်နများတွင် တူညစီာွ စတင်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း Ursula von der 

Leyen ကထပေ်လာင်းေြပာကားသည။် ဥေရာပေဆးဝါးေအဂျင်စအီေနြဖင့် Moderna မ ှ

ထတ်ုလပုေ်သာ ကာကယွေ်ဆးအေပ ယင်း၏သေဘာထားမတ်ှချကက်ို ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

၆ ရကေ်နတွင် ထတ်ုြပနသွ်ားမညဟ်လုညး် သိရိှရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

နယသ်ာလနုိ်င်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါအကျပအ်တညး်မ ှ

ြပနလ်ညန်ာလနထ်ရူန် စတုတေြမာက် အေကာင်းဆုံးအေြခအေနတွင် ရှိေနြခင်း  

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံသည် ကမာ့ိုင်ငံများအကား ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါအကျပအ်တည်း 

မ ှ စးီပာွးေရးြပနလ်ညန်ာလနထ်ရူန ် ေကာင်းမနွမ်ရိှသည့်အေြခအေနတွင် အဆင့် (၄) ၌ ရပတ်ည ်

ေနေကာင်း ကမာစ့းီပွားေရးဖိုရမ်၏ စှစ်ဉက်မာလုံးဆိုင်ရာ ယဉှ်ပိင်ိုင်စမွး် အစီရင်ခံစာအရ 

သိရသည။် နယသ်ာလန်ိုင်ငံအေနြဖင့် ၎င်း၏ ဒစ်ဂျစတ်ယစ်ီးပာွးေရးင့်ှ ဒစဂ်ျစတ်ယပ်ိုင်း 

ကမး်ကျင်မများတွင် အထူးသြဖင့် အမတ်ှေကာင်းများ ရရိှခ့ဲြခင်းြဖစသ်ညဟ်ဆုိုသည။်  

 ကမာစ့းီပာွးေရးဖိုရမ၏် သံုးသပခ်ျကအ်ရ နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစတ်ယစ်းီပာွးေရး 

င့်ှ ဒစ်ဂျစတ်ယပ်ိုင်းကမ်းကျင်မ ေရှတနး်ေရာကသ်ည့်အေြခအေနေကာင့် ေနအမိမ်တှစဆ်င့် 

အလုပ်တာဝန်များ ေဆာင်ရက်ေနစဉ်တွင် စီးပွားေရးကုိ ဆက်လက်ရှင်သန်ေစုိင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

နယသ်ာလန်ိုင်ငံအေနြဖင့် အနာဂတ်လပုသ်ားေဈးကကွအ်တွက် ကမး်ကျင်မပိုင်းင့်ှ သင်တနး် 

ပိုင်းနယပ်ယမ်ျားတွင်လညး် အမတ်ှေကာင်းစာွ ရရိှထားေကာင်း၊ ေကာင်းမနွ်သည့်အများြပညသူ် 

သွားလာေရးစနစ်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ အေထာကအ်ပံ့များေကာင့်လညး် ထိုသုိအမတ်ှေကာင်း များ 

ရရိှေစခ့ဲြခင်းြဖစသ်ညဟ်ု သုေတသနပညာရှင်များက ေြပာကားသည။် 

 အသွားအလာကန်သတ်ပတ်ိဆိုမများ (lockdown) သည ် စးီပာွးေရးအတွက် ဆိုးကျ ိး 

သကေ်ရာကမ်ရိှေသာလ်ညး် နယသ်ာလန်ိုင်ငံအေနြဖင့် ယင်းကို ေကာင်းစာွကိုင်တွယထ်ားိုင် 

ေကာင်း၊ သုိရာတွင် အခွနဆ်ိုင်ရာကစိရပမ်ျားင့်ှစပလ်ျဉး်၍ အမတ်ှရရိှမသည် နညး်ပါးေနေသး 
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ေကာင်း၊ သုေတသနင့်ှ တီထင်ွဆနး်သစမ်တွင် ပိုမိုရင်းှီးြမပ်ှံရနလ်ိုအပေ်နပးီ၊ big data၊ 

ာဏ်ရညတု် (Artificial Intelligence) င့်ှ စက်ပုတီ်ထင်ွအသံုးချမပညာစသည့် နညး်ပညာ 

အသစ်များတွင် ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းတို ကို ပိုမိုေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း ကမာ့စီးပွားေရးဖိုရမ်၏ 

အစရီင်ခံစာအရ သိရပါသည။်  

ရင်းြမစ် -   (နယသ်ာလနတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ဗတိိနုိ်င်ငံအေပ ခရးီသွားလာမများ ပတ်ိပင်ထားြခင်းကို ဖယရှ်ားရန် 

ဥေရာပေကာ်မရင်ှေတာင်းဆို 

 ဗတိိန်ိုင်ငံတွင် ေတွရိှထားေသာ ကးူစကမ်ပိုြမန်ိုင်သည့် ဗဇီေြပာင်းကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ်

မျ ိးကွဲ ပျ ံှံမကို တားဆးီရနအ်တွက် အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများက ဗတိိန်ိုင်ငံအေပ ေလေကာင်း 

င့်ှ ရထားြဖင့် ခရီးသွားလာမများ ပတ်ိပင်ထားြခင်းကို ဖယရှ်ားသင့်ေကာင်း ဥေရာပေကာမ်ရငှ ်

က ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် ေြပာကားခ့ဲပါသည။် မမိတုိိ၏ သကဆ်ိုင်ရာိုင်ငံများသုိ ြပနလ်ည် 

ဝင်ေရာကလ်ာသူများအေနြဖင့် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ််ကင်းရှင်းေကာင်းစစေ်ဆးချက်ပါရိှခ့ဲလင်ြဖစေ်စ၊ 

သီးသန် ခဲွြခား၍ေနထိုင်လင်ြဖစေ်စ ထိုသုိ ခရီးသွားလာမပိတ်ပင်ထားြခင်းမှ ကင်းလတ်ွခွင့်ရရှိ 

သင့်ေကာင်း ဥေရာပေကာမ်ရှင်က ဆိုသည။် 

 ဗဇီေြပာင်းကိုိုနာဗိုင်းရပစ်မ်ျ ိးကွဲပျ ံှံမကို ထနိး်ချပရ်နအ်တွက် ကိတင်ကာကယွမ် 

များကို ြမနဆ်နစ်ာွေဆာင်ရကရ်န် အေရးကးီေနစဉတွ်င် ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ အးီယအူကား non-

essential travel အေနြဖင့် ခရီးသွားလာမများကို တားြမစ်သင့်ေသာလ်ညး် ကနုစ်ညစ်းီဆင်းမ 

များ ောှင့်ေးှမမရိှေစရန်င့်ှ မြဖစမ်ေန ခရီးသွားလာရမည့်သူများ၊ တစဆ်င့်ြဖတ်သနး်ခရီးသာွး 

လာသူများ (transit passengers) ကိုမူ လယွက်ေူချာေမွေစေရး ေဆာင်ရကေ်ပးသင့်ေကာင်း 

ဥေရာပေကာမ်ရှင်က ေြပာကားသည။်  

 အးီယူင့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံတုိအကား ေဆးဘကဆ်ိုင်ရာဝနထ်မး်များစသည့် အေရးကးီ 

တာဝနြ်ဖင့် ခရီးသွားလာသူများကို ကန်သတ်ထားြခင်းမှ ကင်းလတ်ွခွင့်ြပသင့်ေကာင်း၊ သယယ်ူ 

ပိုေဆာင်ေရးဝနထ်မ်းများ နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာရ်ာတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်စ်စေ်ဆးြခင်းင့်ှ သီးသန်  

ေနထုိင်ေစြခင်း၊ ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ြခင်းတုိမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသင့်ေကာင်း ဥေရာပေကာ်မရှင် 

က ဆိုသည်။ အီးယူအဖွဲဝင်ိ ုင်ငံများသည် ဗိတိန်ိုင်ငံမှ ခရီးသွား အဝင်/ အထွက်များကို 

၂၀-၁၂-၂၀၂၀ မစှတင်၍ပတ်ိထားခ့ဲပီး၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံမ ှ (၄၈) နာရီကာ ဗတိိန်ိုင်ငံအေပ ခရီးသွား 

ပတ်ိပင်မသည ် သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးဝနထ်မး်များလညး် အကျးံဝင်သြဖင့် နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ ်



10 
 

Channels များတွင် ထရပက်ားအေြမာကအ်များ  ပတ်ိမေိနြခင်းစသည့် အေြခအေနများြဖစေ်ပ 

ခ့ဲေကာင်းသိရသည်။  

ရင်းြမစ် - (Politico)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

Covid Negative Test ပါရိှလင် ဗတိိနှ်င့် ေတာင်အာဖရကိုိင်ငံတုိမှ ခရးီသွားများအား 

နယသ်ာလနုိ်င်ငံသို ဝင်ေရာကခွ်င့်ြပဖယွရ်ှိြခင်း 

 ဗိတိန်ုိင်ငံှင့် ေတာင်အာဖရိကုိင်ငံတုိမှ နယ်သာလန်ုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်မည့်ခရီးသွား 

များအား (၇၂) နာရီအတွင်းစစေ်ဆးထားသည့် Covid Negative Test ပါရိှလင် ြပနလ်ညခွ်င့်ြပ 

ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။် အဆိုပါစှ်ိုင်ငံမှ ခရီးသွားများ နယသ်ာလန်ိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာက ်

ခွင့်င့်ှစပလ်ျဉး်၍ ြဖစ်ိုင်ဖယွရိှ်သည့် ယင်းေြဖေလာမ့ကို နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ အေြခခံ 

အေဆာကအ်အုံင့်ှ ေရစမီခံန် ခဲွမဝန်ကီးဌာနဝန်ကးီ Ms. Cora van Nieuwenhuizen ငှ့် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး Mr. Stef Blok တုိက ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားခ့ဲြခင်း 

ြဖစသ်ည။်  

 ခရစမတ်အားလပရ်ကက်ာလတွင် ဗတိိန်ိုင်ငံမှ နယသ်ာလန်ိုင်ငံသုိ ြပနလ်ာမည့်သူ 

များအတွက် နယ်သာလန်ိုင်ငံမှ ချမတ်ှထားေသာ ခရီးသာွးလာခွင့်ပတ်ိပင်ချကစ်ညး်မျဉး်များ 

ေြဖေလာ ့ ေပးရနက်ိုမူ ကတိကဝတ်ြပထားြခင်းမရိှေကာင်း၊ ပးီခဲ့သည့် ၂၀-၁၂-၂၀၂၀ ရကေ်န  

နနံကပ်ိုင်းမစှတင်၍ ဗတိိန်ိုင်ငံမှ ေလေကာင်းခရီးစဉမ်ျားအား နယသ်ာလန်ိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာက ်

ခွင့်မြပခ့ဲေကာင်း၊ ဗိတိန်ိုင်ငံ၏ ဆပိက်မး်များမှ ထကွခွ်ာလာသည့် ခရီးသညတ်င် ေရယာဉမ်ျား 

ကိုလညး် နယသ်ာလန်ိုင်ငံဆပိက်မ်းများ၌ ရပ်နားခွင့်မြပခ့ဲေကာင်း၊ ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ ေြပးဆွဲ 

သည့် Eurostar trains ခရီးစဉ်များမာှမူ ဘယလ်ဂ်ျယီံင့်ှ ြပင်သစ်ိုင်ငံတိုက ကန်သတ်ထား 

ြခင်းေကာင့် နယ်သာလန်ိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်ိုင်ြခင်းမရိှေကာင်း၊ ဗတိိန်င့်ှ အးီယူိုင်ငံများ 

အကား Channel tunnel များမှတစဆ်င့် ကနုတ်င်ရထားများ၊ ခရီးသညမ်ျားသွားလာြခင်းကို 

လညး် တားြမစထ်ားြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည။် 

 ထိုသုိ ခရီးသွားလာမများ ပတ်ိပင်ထားသည့်အေြခအေန ကာရှညမ်ြဖစရ်န် ေမာလ်င့် 

ထားေကာင်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ အေြခခံအေဆာကအ်အုံင့်ှ ေရစမီခံန် ခဲွမဝန်ကီးဌာန ဝန်ကးီ 

Ms. Cora van Nieuwenhuizen က ေြပာကားခ့ဲသည။် ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ ေတာင်အာဖရိကိုင်င ံ

တုိသည် ဗဇီေြပာင်း SARS-Cov-2 ိုဗလဲက်ိုိုနာဗိုင်းရပစ်မ်ျ ိးကွဲအား ထိနး်ချပ်ိုင်ေရး ကိးစား 
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ေနကပးီ၊ အဆိုပါ ဗဇီေြပာင်းဗိုင်းရပစ်သ်ည် ကးူစကမ် ပိုမိုြမနဆ်န်ိုင်သညဟ်ု ယဆူထား 

ပါသည။် ဗတိိန်ိုင်ငံတင်ွ ေတွရိှခ့ဲသည့် ၎င်းဗိုင်းရပစ်် အမျ ိးအစားကို ယခုလအေစာပိုင်းက 

နယသ်ာလန်ိုင်ငံတွင် ေတွရိှ ခ့ဲေကာင်းလညး် သိရိှရပါသည။်  

ရင်းြမစ် -  (နယသ်ာလနတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

မေလးေဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နု် ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

ပမဲျ ိးစုံ 

 မေလးေဈးကွက်တွင် မတရာေဒသထွက် ပဲတီစိမ်း(အညာ)များ၊ ခရမ်း/သံုးခွေဒသထွက် 

ပတီဲစမိး် (ေရဝါ) များ ဝင်ေရာကလ်ကရိှ်ပီး တတ်ုမှ ပုံမနှဝ်ယယ်မူရိှြခင်း၊ အိိယတင်ပိုရန် 

ရနက်နုဝ်ယလ်ကအ်ဆွဲရိှြခင်းေကာင့် အညာစမာှ (၃) တင်းတစအ်တ်ိလင်ပျမ်းမ ၁၂၉,၀၀၀ ကျပ ်

င့်ှ ေရဝါမာှ ၁၃၅,၆၆၇ ကျပေ်ဈးရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် မတ်ပမဲာှ အသစဝ်င်ေရာကမ်ရိှြခင်း၊ 

ပခဲွဲစကသ်မားများသာ အဝယ်ရိှြခင်းေကာင့် ယခင်တစပ်တ် (၃) တင်းတစအ်တ်ိလင် ပျမး်မ 

၁၀၁,၆၆၇ ကျပမ်ှ ယခုတစပ်တ် ၉၆,၅၀၀ ကျပသုိ်ေဈးန်း ဆကတုိ်ကက်ျဆင်းလာေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် ပစဲင်းငံုမာှ အိိယသုိ တင်ပိုရနရိှ်ေသာလ်ညး် ရနက်နုဝ်ယလ်က် အဆဲွနညး်ြခင်း၊ 

ေဈးနမိ့်ဝယယ်ေူနြခင်းတုိေကာင့် (၃) တင်းတစ်အတ်ိလင်ပျမး်မ ၆၄,၅၀၀ ကျပထ်ေိဈးကျေနပးီ 

ပလဲနွး်ြပာအသစမ်ျား ေဈးကကွသုိ် စတင်ဝင်ေရာကလ်ကရိှ်ပးီ (၃)တင်းတစအ်ိတ်လင် ပျမး်မ 

၁၂၉,၅၀၀ ကျပေ်ဈးရိှေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

ဆထီကွသီ်းံှ 

 ဆထီကွသီ်းှံများအေနြဖင့် ယခုတစပ်တ် ေြမပဲ (ဆဆီန်) ကို တတ်ုမှ အဆွဲရိှြခင်း 

ေကာင့် ယခင်တစပ်တ် ပဿိာ (၁၀၀) လင် ပျမး်မ ၂၄၁,၆၆၇ ကျပမ်ှ ယခုတစပ်တ် ၂၅၂,၅၀၀ 

ကျပအ်ထေိဈးနး်ြမင့်လာေကာင်းသိရိှရပါသည။် ှမး်ြဖှင့် ှမး်နက်မာှ ယခုစှ် မိုးေခါင်သြဖင့် 

အထကွန်ညး်အဝင်နညး်ြခင်း၊ အရညအ်ေသွးေကာင်းပစညး်ရှားြခင်း၊ တတ်ုသို ပုံမနှတ်င်ပိုမ 

ရိှြခင်းေကာင့် ေဈးြမင့်ေနသညက်ိုေတွရပါသည်။ 

စားဖိုေဆာင်သီးံှ 

 မေလးေဈးကကွသုိ် ကကသွ်နန်ီအသစမ်ျား ဝင်ေရာကလ်ကရိှ်ြခင်း၊ အေဟာင်းများ 

မာှလည်း အရည်အေသွးည့ံလာြခင်း၊ ထတ်ုေရာင်းချမများြခင်းတုိေကာင့် အကီးတစ်ပဿိာလင် 

ပျမး်မ ၅၀၀ ကျပ၊် အလတ်စ ၄၀၀ ကျပ်င့်ှ အေသးစမာှ ၃၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယမ်ရိှပီး 

တတ်ုမလှညး် ကကသွ်နန်အီသစမ်ျား စတင်ဝယယ်ေူနေကာင်းသိရပါသည။် ဗမာကကသွ်နြ်ဖ 
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မာှ ပစညး်ဝင်ေရာကမ်နညး်ပီး လကက်ျနမ်ျားြဖင့်သာ ေရာင်းဝယေ်နြခင်းေကာင့် ေဈးတည်ငိမ် 

ေနပါသည။် ေအာင်ပနး်မ ှ အာလးူအသစမ်ျားအဝင်များြခင်း၊ တတ်ုအာလးူများလညး် အဝင်များ 

ြခင်းေကာင့် အာလးူအမျ ိးအစားအားလုံးေဈးကျလာေကာင်း သိရိှရပါသည။် ဂျင်းမာှ ေဈးကကွ် 

သုိ ပစညး်အဝင်များပးီ အေရာင်းအဝယေ်အးေသာေကာင့် တစပ်ဿိာလင်ပျမး်မ ၁၄၀၀ ကျပ် 

ြဖင့် ေရာင်းဝယမ်ရှေိကာင်းသိရိှရပါသည်။ 

ဟင်းသီးဟင်းရက် 

 ေဈးကကွတွ်င်းသုိ ခရမး်ချဉ(်ထုိင်ဝမ်)သီးများ အဝင်များလာြခင်းေကာင့် အင်းသီးမာှ 

ယခုတစပ်တ် တစေ်သတာလင်ပျမး်မ ၁၀,၀၀၀ ကျပသုိ်ေဈးနး် ကျဆင်းလာပီး ေဆာင်းတွင်း 

ကာလြဖစသ်ြဖင့် သီးှံမျ ိးစုံ ေပါများစာွ ဝင်ေရာကေ်နြခင်းေကာင့် ဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျားမှာ 

အားလုံးနးီပါးေဈးနး်ကျဆင်းေနေကာင်း သိရိှရပါသည။်  

သစသီ်းဝလံ 

 သစသီ်းဝလအံေနြဖင့် လိေမာ်သီးများ ေဈးကွကသုိ် လင်လင်ဝင်ေရာကလ်ကရိှ်ေသာ 

ေကာင့် ပဿိာ (၁၀၀) လင် ပျမး်မ ၉၀,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယေ်နပးီ၊ ဖရဲင့်ှ သခွားေမးမာှ 

တတ်ုသုိ တင်ပိုမရိှေသာေကာင့် ေဈးနး်ြမင့်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

  (ေဒေဆဇွင်ွန် ၊ မေလးေဈးကကွ်) 

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