
 

 
ဈ ကကသတငလ  

အမတစ  ( ၂၇ / ၂၀၂၀)                          ၂၀၂၀ ပည စ၊ ဩဂတလ( ၆ ) ရက 

သတငး်ေခါငး်စဉ်များ 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ်ကမာက့ပေ်ရာဂါေကာင့် အသွားအလာ ကန်သတ်မကာလအတွင်း မေလးရှား 

ဒးူရင်းများ အနွလ်ိုင်းမ ှေရာင်းချမများ ြမင့်တကလ်ာြခင်း  

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ် ကမာက့ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမ ြမင့်တကမ်ေကာင့် အေရှေတာင်အာရှေဒသတငွ ်

e-commerce လပုင်နး်များ ြမင့်တကလ်ာြခင်း 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ် ကမာက့ပေ်ရာဂါေကာင့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသစးီပာွးေရး ဒတိုယေလးလပတ် 

အတွင်း (၉) ရာခုိင်းန်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း 

 တတ်ု-အေမရိကန်တင်းမာမများေကာင့် ထုိင်ဝမေ်ဒသ၏ လုပင်နး်များ အိိယ၌ အေြခြပမည် 

 ရှန်ဟုိင်းေဒသအား ကမာ့လံုးဆုိင်ရာေငွေကးအချက်အချာကျသည့် ေဒသအြဖစ် ေဆာင်ရက်ရန ်

ေကညာြခင်း 

 ၂၀၂၀၊ ဒတိုယသံုးလပတ်တွင် ယူိုဇုန်၏ ဂျဒီပီ ီ(၁၂.၁) ရာခိင်ုနး်ြဖင့် စံချနိတ်င် ကျဆင်း 

 ၂၀၂၀၊ ဒတိုယသံုးလပတ်တွင် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရး (၁၂.၂) ရာခုိင်န်းကျဆင်း 

 အးီယူ-ဗယီကန်မ ်လတ်ွလပေ်သာ ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညခီျက ်စတင်အသကဝ်င် 

 ယူိုဇုန၏် လကလ်ေီရာင်းချမ ကပေ်ရာဂါကာလမတုိင်မ ီ အေြခအေနသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ် 

ခ့ဲြခင်း 

                                                                                                

 

  

စကပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆည မ င ဝနက ဌ န 

စမကန ဦ စ ဌ န 
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ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်မာ့ကပေ်ရာဂါေကာင့် အသွားအလာကနသ်တ်မ ကာလအတွင်း 

မေလးရှားဒးူရင်းများ အွနလ်ိုင်းမ ှေရာင်းချမများ ြမင့်တကလ်ာြခင်း 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်မာက့ပေ်ရာဂါေကာင့် အသွားအလာကန်သတ်မ ကာလအတွင်း 

မေလးရှားဒးူရင်းများ လမး်ေဘးတွင် ေရာင်းချသည့်ဆိုင်များ ပတ်ိသမိး်မေကာင့် အနွလ်ိုင်းမ ှ

မာှယမူများ၊ ေရာင်းချမများ ြမင့်တကလ်ာေကာင်း၊ ေမာေ်တာဆ်ိုင်ကယမ်ျား၊ ကားများကို သွားလာ 

ခွင့်ြပထားေသာေကာင့် အနွလ်ိုင်းေရာင်းချမများ အဆင်ေြပေကာင်း၊ မေလးရှားတွင် ေမလမ ှ

စတင်၍ အသွားအလာကန်သတ်မများ ေြဖေလျာမ့ေကာင့် ဒးူရင်းအေရာင်းဆိုင်များလညး် 

ဆိုင်များ ဖွင့်လစှေ်ရာင်းချြခင်းေကာင့် အနွလ်ိုင်းြဖင့် သစ်သီးများ ေရာင်းချမ မေလးရှား၌ 

ေလျာန့ညး်လာ ေကာင်း၊ မေလးရှားတွင် ေရာဂါကးူစကမ် (၉၀၀၀) ဦးရိှပးီ ေသဆုံးသူ (၁၂၄) 

ဦးသာရိှေသာေကာင့် ကးူစက်န်း နညး်ပါးေကာင်း၊ ဒးူရင်းတန်ဖိုးကွင်းဆက ် ထုတ်လပုမ်င့်ှ 

ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငနး်တုိ ချတ်ိဆကေ်ဆာင်ရက်ိုင်လင် အနွလ်ိုင်းေရာင်းချမမာှ အခက် 

အခဲမရိှုိင်ေကာင်း နားလည်လာကမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် စားသံုးသူများအတွက်သာမက လယ်သမား 

များအတွကလ်ညး် ေကာင်းမနွ်သည့်အေြခအေနြဖစေ်ကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရကေ်န  

ထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Agence France-Presse က“ Coronavirus: 

Malaysia’s durian sellers saw boom in online orders during lockdown” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် 

ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ်ကမာ့ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ွားမြမင့်တကမ်ေကာင့် အေရှေတာင်အာရေှဒသတင်ွ  

e-commerce လပုင်နး်များ ြမင့်တကလ်ာြခင်း 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်မာက့ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမြမင့်တကမ်ေကာင့် ကမာတစဝ်မှ်းရိှအေရာင်း  

ဆိုင်များ ပတ်ိသိမး်ရကာ အေရှေတာင်အာရှေဒသရိှ စားသံုးသူများမာှလညး် e-commerce ကို 

အသံုးြပမများ တစဟ်နုထ်ိုးြမင့်တကလ်ာကာ အွနလ်ိုင်းမ ှ ေဈးဝယမ်များ ြမင့်တကလ်ာေကာင်း၊ 

စင်ကာပအူေြခစိုက ် Shopee ကမုဏီ၏ ေရာင်းအားမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမေလးလအတွင်း 

၎င်း၏ ေရာင်းအားမာှ ယခင်စှ်ကာလတူင့်ှ င်းယဉှလ်င် (၁၂၀) ရာခိုင်နး်ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

Shopee app ကို ဗယီကန်မ၊် မေလးရှား၊ ထိုင်ဝမ်င့်ှ အင်ဒုိနးီရှားတုိတွင် သံုးစွဲသူများြပားေကာင်း၊ 

လနွခ့ဲ်ေသာ (၄) စှ ် ေရာင်းအား အေမရိကနေ်ဒလာ (၅.၅) ဘီလယီရိှံခ့ဲရာမ ှ ၂၀၁၉ ခုစှ်တွင် 

အေမရိကန်ေဒလာ (၃၈) ဘီလီယံရိှခ့ဲရာ e-commerce ကုိ အသံုးြပမမှာ (၆၀၀) ရာခုိင်န်း ြမင့်တက် 

ခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် အေမရိကန်ေဒလာ (၁၅၀) ဘီလီယံရိှုိင်သည်ဟု ခန်မှန်းထားေကာင်း၊ 

COVID-19 ေကာင့် အနွလုိ်င်းမ ှေရာင်းဝယြ်ခင်းကို ပိုမိုအရိှနြ်မနဆ်နလ်ာြခင်းြဖစ် ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ 
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ြပည့်စှ၊် မတ်လမ ှေမလအတွင်း ေငွလဲေြပာင်းမများင့်ှ ကနုပ်စညး်များ ေရာင်းဝယမ်များမာှ (၅၀) 

ရာခုိင်န်းမ ှ (၄၀၀) ရာခုိင်န်းအထ ိ ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ COVID-19 ကာလအတွင်း ကနုပ်စည်း 

များ အနွလ်ိုင်းမ ှေရာင်းဝယမ်မာှ (၁.၅) ရာခုိင်န်းြမင့်တက်ခ့ဲပးီ  မေလးရှားမ ှဟင်းသီးဟင်းရက ်

(၁.၅) တနေ်ရာင်းချိုင်ခ့ဲပီး မေလးရာှးမ ှေတာင်သူလယသ်မားများကို ကညူပီံ့ပိုးေပးိုင်ခ့ဲေကာင်း၊ 

အနွလ်ိုင်းစးီပာွးေရး အစရီင်ခံစာအရ မေလးရှား၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူင့်ှ ဖလိစပ်ိုင် ိုင်ငံတုိတွင် စှစ်ဉ ်

(၂၀) ရာခိုင်နး်မ ှ (၃၀) ရာခိုင်နး်အထလိညး်ေကာင်း၊ အင်ဒိုနးီရှား င့်ှ ဗီယက်နမ်ုိင်ငံတုိတွင် 

(၄၀) ရာခုိင်န်းအသီးသီးြမင့်တက်လျက်ရိှေကာင်း၊ e-commerce လုပ်ငန်းအတွက ် စနိေ်ခမ 

ြဖစေ်နေသာ ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးလပုင်နး်မာှ ယခုအခါ အစပျ ိးေဆာင်ရက်ရမည့်လပုင်နး် အြဖစ် 

အခွင့်အလမ်းေကာင်းများြဖစ်လာေကာင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ေငွေပးေချမများလည်း လျင်ြမန်စွာပျ ံှံ 

လုပ်ကုိင်လာေကာင်း၊ ေငွသားကုိင်အသံုးြပသူများအတွက်လည်း အဆင်ေြပေစရန် ဩစေတးလျ 

ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးနည်းပညာကုမဏီသည ် ကေနဒါ e-commerce ကမုဏီင့်ှ ပးူေပါင်း၍  

စင်ကာပူိုင်ငံတွင် ုံးဖွင့်ကာ ပစညး်ေရာကေ်ငွေချစနစ ်လပုင်နး်တုိးတကလ်ာေအာင် ေဆာင်ရက် 

ရနေ်မာလ်င့်ထားေကာင်း  ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေနထုတ် South China Morning 

Post သတင်းစာ၌ KokXinghui က “ Coronavirus: e-commerce in Southeast Asia rides 

high on pandemic boom” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသား ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်မာ့ကပေ်ရာဂါေကာင့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသစးီပာွးေရး 

ဒတိုယေလးလပတ်အတွင်း (၉) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း 

 ကိုုိနာဗုိင်းရပစ််ကမာ့ကပေ်ရာဂါေကာင့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသစီးပာွးေရး ဒုတိယေလးလ 

ပတ်အတွင်း (၉) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲရာ ေမာလ်င့်ထားသညထ်က ်ပိုမိုဆိးုရားခ့ဲေကာင်း၊ စတုတ 

ေလးလပတ်အတွင်း ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ စးီပွားေရးမာှ ပိုမိုကျဆင်းိုင်ေကာင်း၊ ၁၉၇၄ ခုစှမ် ှ

စတင်၍ ပထမဆုံးစးီပာွးေရး အဆိုးရားဆုံးကျဆင်းမြဖစေ်ကာင်း၊ အာရှေငွေကး အကပအ်တညး် 

ကာလ ၁၉၉၈ ခုစှ၊် တတိယေလးလပတ်က (၈.၃) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ COVID-19 

သည ်ကမာစ့းီပာွးေရးကို ေြခာကလ်နှ်ေနမညြ်ဖစ်ေကာင်း၊ ဇူလိုင်လအတွင်းCOVID-19 ကးူစကမ် 

ုတ်တရက်ြမင့်တက်လာမေကာင့် ေဒသတွင်းစီးပွားေရးကုိ ထိခုိက်ခ့ဲေကာင်း၊ ေဒသတွင်း ကူးစက ်

မကို ထနိး်ချပ်ိုင်ပီး ြပင်ပိုင်ငံများလညး် ကးူစကမ်နညး်လင် ကျနရိှ်သည့်ကာလအတွင်း 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ စီးပွားေရးမှာ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာရန် ေမာ်လင့်ထားေကာင်း၊ ကမာလံုး 

ဆိုင်ရာ အသွားအလာကန်သတ်မများေကာင့် ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သညမ်ျား လာေရာကမ်မာှ 

ယခင်စှက်ာလတူင့်ှ င်းယဉှလ်င် (၁၀၀) ရာခုိင်နး် ေလျာက့ျခ့ဲေကာင်း၊ ဂျဒီပီီတုိင်းတာမတွင ်

ပါဝင်သည့် ြပညသူ်များ ကနုစ်ည်င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မများသုံးစွဲမမာှ ပထမေလးလပတ်က (၁၀.၆) 
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ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲပီး ဒတိုယေလးလပတ်တွင် (၁၄.၅) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ြပညသ်ူ 

များ စားသံုးမြမင့်တကရ်န ် ေဒသအစိုးရမ ှ ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ (၂၉၀) ဘီလယီ ံ ေထာကပ်ံ့ခဲ့ 

ေသာလ်ညး် သကေ်ရာကမ် မရိှခ့ဲေကာင်း၊ ဇူလိုင်လတွင် ြဖစပ်ာွးခ့ဲသည့် COVID-19 တတိယလင်း 

(Third wave) ေဈးဝယသူ်များ ေလျာက့ျပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် ယုံကညမ်များ ေလျာက့ျ 

ေစေကာင်း၊ တစ်စှလ်ုံးအတွက ် ေဒသစီးပာွးေရး ဂျဒီပီမီာှ (၈) ရာခုိင်န်း ေလျာက့ျိုင်ေကာင်း၊ 

တတိယေလးလပတ်တွင် ဂျဒီပီ ီ (၁၀) ရာခုိင်န်းေလျာက့ျိုင်ေကာင်း၊ စားေသာကဆ်ိုင်များေပ 

ထခုိိကမ်ကးီမားေကာင်း၊ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမဆကမ်ရလင် စးီပာွးေရးလပုင်နး်များ အေြခအေန 

ပိုမိုဆိုးရားလာိုင်ပီး အလပုလ်ကမ်ဲ့နး် ြမင့်တကလ်ာိုင်ေကာင်း၊ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်မာှ ဧပလီမှ 

ဇူလိုင်လအတွင်း (၆.၂) ရာခုိင်န်း ရိှခဲ့ရာ ဇူလိုင်လမ ှဩဂုတ်လအတွင်း (၈) ရာခုိင်နး် ြမင့်တက် 

ိုင်ေကာင်း၊ ဇွနလ်အတွင်းက ကးူစက်နး်ေလျာက့ျခ့ဲေသာလ်ညး် ဇူလိုင်လတွင် တစေ်နလင် 

ကးူစကသူ် (၁၀၀) ဦး ေကျာ်ရိှခ့ဲရာ ဇူလိုင်လေနာကဆ်ုံးရကသ်တပတ်တွင် ကးူစကသူ် (၃၀၀၀) ဦး 

ေကျာရိှ်ခ့ဲေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post 

သတင်းစာ၌ Denise Tsang က “ Hong Kong’s Coronavirus- ravaged economy  shrinks 9 

percent in second quarter” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

တတ်ု-အေမရိကန ်တင်းမာမများေကာင့် ထိုင်ဝမေ်ဒသ၏ လပုင်နး်များ အိိယုိင်ငံ၌ 

အေြခြပမည ်

 အိိယိုင်ငံ၏ေဈးကကွ်ကးီမားမ၊ လပုအ်ားခသကသ်ာမင့်ှ အခွနသ်ကသ်ာခွင့်ေပး 

ြခင်းစသည့်အချက ် (၃) ချကေ်ကာင့် ထိုင်ဝမမ်ှ လုပင်နး်များရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဝင်ေရာကလ်ာ 

ေကာင်း၊ COVID-19 ေကာင့် တနဖ်ိုးကင်ွးဆကမ်ျားထတ်ုလပုမ်များ ေနရာများြပားရနအ်တွက် 

လညး်ြဖစေ်ကာင်း၊ ထိုင်ဝမလ်ပု်ငနး်များသည ် တတ်ုိုင်ငံအေပ မှီခုိေနမအား ေလျာ့ချိုင်ရန ်

အိိယိုင်ငံကို ေရးချယလ်ာေကာင်း၊အေမရကိန် နညး်ပညာကမုဏီ Apple ၏ မတ်ိဖကက်မုဏီ 

ပစညး်များ တပဆ်င်သည့် Pegatron ကမုဏီတုိသည ်အိိယ၌ ပထမဆုံး စက်ုံတညေ်ထာင်ရန ်

ရှာေဖလွာေကာင်း၊ နယးူေဒလီင့်ှ တုိင်ေပတုိ၏ ဆကဆ်မံမာှ လနွခ့ဲ်ေသာ (၄) စှက်တည်းက 

ခုိင်မာလျကရိှ်ေကာင်း၊ အိိယိုင်ငံ၌ ထိုင်ဝမက်မုဏီ (၁၄၀) ကမုဏီတညေ်ထာင် လပုက်ိုင်လျက် 

ရိှေကာင်း၊ အများစမုာှ ကနုထ်ုတ်လပုမ်လပုင်နး်များြဖစေ်ကာင်း၊ လပစ်စပ်စညး်များင့်ှ တာရာ 

ထတ်ုလပုသ်ည့်လပုင်နး်များ၊မိုဘိုင်းအင်တာနကဝ်နေ်ဆာင်မလပုင်နး်များလညး်ရိှေကာင်း၊ အိိယ 

ိုင်ငံသည ် ိုင်ငံြခားရင်းှးီြမပ်ှံသမူျားကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ရန ် Corporate income tax ကို (၃၀) 

ရာခုိင်န်းမ ှ ၂၂ ရာခုိင်န်းထ ိ ေလျာခ့ျေကာက်ခံခ့ဲေကာင်း၊ အစပျ ိးလပုင်နး်များကို အခွန ် (၁၅) 

ရာခုိင်န်းသာ ေကာက်ခံခ့ဲေကာင်း၊ အထးူစးီပာွးေရးဇုနမ်ျားတွင် လပုက်ိုင်သူများမာှ အခွန်ငှ့် 
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ဝင်ေငွခွနမ်ျား ေပးရနမ်လိုေကာင်း၊ အိိယရိှလုပအ်ားခမာှ တတ်ုိင်ုငံေအာက်(၁၅) ရာခုိင်န်း 

ေလျာန့ညး်ေကာင်း၊ ေငွေကးေဖာင်းပမွမာှ ထနိး်ထားိုင်ပးီ (၃) ရာခုိင်နး်သာရိှေကာင်း၊ အမိ် ခံ 

ေြမေဈးများမာှလညး် ကျဆင်းလာေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများကို တားဆးီေနသည့်အရာ 

များကို အိိယအစိုးရမ ှ ဆကလ်က်ပယဖ်ျကေ်ပးလမိ့်မညဟ်လုညး် ေမာလ်င့်ေကာင်း၊ အိိယ၌ 

လဦူးေရ (၁.၃) ဘီလယီရိှံပးီ စီးပာွးေရးတိုးတကမ် လျင်ြမန်ပးီ COVID-19  မြဖစပ်ာွးခင်က 

ြပည်သူများ စားသံုးမမှာ ြမင့်မားေကာင်း၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကုိရီးယားှင့် တုတ်ြပည်မကီးတုိကလည်း 

ထုိင်ဝမ်ေဒသထက် ပုိမုိ၍  အိိယ၌ ရင်းီှးြမပ်ံှထားကေကာင်း၊ သုိေသာ် တုတ်ှင့် အိိယအကား 

နယန်မိတ်ိြပဿနာေကာင့် စှ်ိင်ုငံဆကဆ်ေံရး ေကာင်းမနွမ်မရိှေကာင်း၊ ထိုင်ဝမန်ညး်ပညာ 

ကမုဏီများ တုိးတကရ်န်ှင့် အိိယိုင်ငံ၏ ထုတ်လပုမ်ကကို ပံ့ပိုးိုင်ေအာင်ေဆာင်ရက်ရန ်

အိိယိုင်ငံကလညး် နားလညလ်ကခံ်လာပးီ ထိုင်ဝမက်လ ဲ တတ်ုအေပ မှီခုိမေလာ့ချရန ်

အိိယ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံလာြခင်းြဖစေ်ကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရကေ်နထတ်ု South 

China Morning Post သတင်းစာ၌ Ralph Jenningsက “ As Us-China tensions heat up, 

Taiwan’s firms pivot to India” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ရနှဟ်ိုင်းေဒသအား ကမာလုံးဆိုင်ရာ ေငွေကးအချကအ်ချာကျသည့်ေဒသအြဖစ ်ေဆာင်ရကရ်န ်

ေကညာြခင်း 

 တတ်ု-အေမရိကနက်နုသွ်ယေ်ရးစစပ်ွဲ တင်းမာမ အရိှနြ်မင့်တကလ်ာေသာေကာင့် 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသအေပ မေသချာမေရရာမများ ြဖစလ်ာမများှင့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသ 

အမျ ိးသားလုံ ခေံရးဥပေဒေကာင့်လညး် ရနှဟ်ိုင်းေဒသအား ိုင်ငံတကာေငွေကးစင်တာအြဖစ် 

ဖွံဖိးတုိးတကရ်န ်ေဆာင်ရကလ်ာေကာင်း၊ ေရရှညေ်မာမ်နှး်ချကအ်ေနြဖင့် နယးူေယာက၊် လနဒ်န် 

င့်ှ ေဟာင်ေကာင် ေဒသတုိကဲ့သုိ ကီးမားသည့်ေငွေကးစင်တာအြဖစ ်ရှနဟ်ိုင်းေဒသကို ထေူထာင် 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ရှနဟ်ိုင်းအေနြဖင့် ကမာလုံးဆိုင်ရာတုတ်ယမွေ်ငွ စမီခံန် ခဲွမကို ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရကရ်န် လိုအပေ်ကာင်း၊ အနာဂတ်ိုင်ငံဖွံဖိးတုိးတကမ်အတွက ် ြပညတွ်င်းေဈးကကွက်ို 

အဓကိထားေဆာင်ရကလ်င် ၎င်း၏ေငွေကးခဲွေဝသံုးစွဲမစမွ်းရညက်ို ြမင့်တင်ရန ် လိုအပေ်ကာင်း၊ 

တတ်ုယမွေ်ငွအား ိုင်ငံတကာအသံုးြပရန ် ေဆာင်ရကသ်ည့်အေြခအေနမာှ တင်းမာလျကရိှ်ပီး 

ေြပာင်းလမဲအများအြပားလညး်ရိှလာေကာင်း၊ အေမရိကနေ်ဒလာ၏ လကဝ်ါးကးီအပုထ်ားမမာှ 

အနာဂတ်တွင်လညး် ဆကလ်ကခုိ်င်မာေနမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ကမာက့ပေ်ရာဂါ Covid-19 ေကာင့် 

လညး် ေပကျင်းင့်ှ ဝါရှင်တန်တုိအကား တင်းမာမမာှ ပိုမိုကးီထာွးလာေကာင်း၊ ေငွေကးက 

တွင် မတည်ငိမ်မများြဖစ်ိင်ုေကာင်း၊ ရှနဟ်ိုင်းအေနြဖင့် ြပညတွ်င်းစးီပာွးေရး လညပ်တ်မအေပ 

အေြခခံပးီ ေခတ်သစစ်ကမ်လပုင်န်းများင့်ှ ေငွေကးကအကား ပိုမိုေကာင်းမနွ်သည့် တံုြပနမ် 
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များလပုေ်ဆာင်ရန ် အေရးတစ်ကးီလိုအပေ်ကာင်း၊ တတ်ုကုမဏီလပုင်န်းများ၏ တီထငွ ်

ဆနး်သစမ်များင့်ှ ိုင်ငံတကာယဉှ်ပိင်မများ ြမင့်တင်ိုင်ရနအ်တွက ် ေတာင့်တင်းခုိင်မာသည့် 

ေငွေကးေဈးကကွ ် လိုအပလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ တတ်ုယမွေ်ငွအား ိုင်ငံတကာေငွေကးအြဖစ ်

အသံုးြပိုင်ရနမ်ာှ ကမာေ့ငွေကးစနစ်တွင် အေမရိကနေ်ဒလာလမး်မိုးမှင့် ဗိုလက်ျစိုးမိးုေနမ 

များအား ဖျကစ်းီိုင်ရနမ်ာှ အေရးကးီသည့် အချကြ်ဖစေ်ကာင်း၊ Yun Internationalization 

Index မာှ ၂၀၁၉ ခုစှက် (၁၃) ရာခုိင်န်းရိှပီး (၃.၀၃) ြမင့်တက်ခ့ဲရာမှ ယခုစှ ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် 

ပထမ (၆) လအတွင်း (၅) ရာခုိင်န်း ြမင့်တက်ိုင်ေကာင်း၊ ကမာလုံးဆိင်ုရာ အရနေ်ငွေကးတွင ်

အေမရိကနေ်ဒလာ (၆၂) ရာခုိင်နး်င့်ှ ယူိုေငွ (၂၀) ရာခုိင်နး်င့်ှ င်းယဉှလ်င် တတ်ုယွမေ်ငွ 

မာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် မတ်လကနုက် (၂.၀၂) ရာခုိင်နး် ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ တုတ်ယမွေ်ငွေကး 

ြပညပ်ေဈးကကွမ်ာှ ေဟာင်ေကာင်ဘဏ်၌ ၂၀၁၅ ခုစှမ် ှ စတင်၍ ၂၀၁၉ ခုစှအ်ထ ိ (၃၅.၆) 

ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲရာ တုတ်ယမွ ် (၆၃၂) ဘီလယီ ံ (ေဟာင်ေကာင် ေဒလာအေနြဖင့် ၆၉၈ 

ဘီလယီံ)ြဖစေ်ကာင်းှင့် ထိုင်ဝမ၊် စင်ကာပူင့်ှ ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံတုိတွင်လညး် ကျဆင်းခဲ့ 

ေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Postသတင်းစာ၌ 

Frank Tang က“Call to Make Shanghai a Global Financial Hub” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသား 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

၂၀၂၀၊ ဒတိုယသံုးလပတ်တွင် ယူိုဇုန၏် ဂျဒီပီ ီ(၁၂.၁) ရာခုိင်နး်ြဖင့် စခံျနိတ်င်ကျဆင်း 

  ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် ပထမသံုးလပတ်ှင့် င်းယဉှခ်ျကအ်ရ ဒတိုယသံုးလပတ်တွင် 

ယူုိဇုန်၏စီးပွားေရး (၁၂.၁) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း ယူုိဇုန်၏ ကနဦးစာရင်းအင်းများအရ 

သိရသည။်  ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါေကာင့် တင်းကျပေ်သာ အသွားအလာကန်သတ်မများ 

ချမတ်ှခ့ဲရသြဖင့် အဆိုပါကာလအတွင်း ယူိုဇုန်၏ စးီပာွးေရးသည ် ဂဏန်း(၂) လုံး (two-digits) 

ြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲြခင်းြဖစ်သည။် ယူိုဇုန်ိုင်ငံများအနက ်ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ဂျဒီပီမီာှ (၁၀.၁) ရာခုိင်နး်၊ 

အတီလီိုင်ငံသည် (၁၂.၄) ရာခုိင်နး်၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံသည် (၁၃.၈) ရာခုိင်န်းင့်ှ စပနိ်ိုင်ငံသည် 

(၁၈.၅) ရာခုိင်နး်တုိြဖင့် အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ ပထမသံုးလပတ်အတွင်း၌ 

ယူိုဇုန၏် ဂျဒီပီသီည် (၃.၆) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲပီး၊ စပနိ၊် အတီလီင့်ှ ြပင်သစ်ိုင်ငံတုိ၏ 

ဂျဒီပီမီာှ (၅) ရာခုိင်နး်ေကျာြ်ဖင့် ကျဆင်းခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည။် 

 ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ ေနာကဆ်ုံးရစာရင်းဇယားများသည် ဥေရာပိုင်ငံများ၏ 

အစိုးရများက တင်းကျပေ်သာအသွားအလာကန်သတ်ထားမများကို တြဖညး်ြဖည်းချင်းေြဖေလာ့ 

ခ့ဲသည့်ကာလြဖစ်ေသာ ဧပီလမှ ဇွန်လအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သည်။ 
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မကာေသးမီ ရကသ်တပတ်များအတွင်းက ဥေရာပိုင်ငံအချ ိတွင် COVID-19 ေရာဂါကးူစကမ် 

များ ြမင့်တကလ်ာမင့်ှအတူ ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရးတွင် မေသချာမေရရာမများစာွ ရိှေနဆြဲဖစ် 

ေကာင်းသိရသည။်  Eurostat ၏ စာရင်းများအရ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒုတိယသံုးလပတ် ကာလ 

အတွင်း အးီယ၏ူ GDP မာှလညး် (၁၁.၉) ရာခုိင်နး်ြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်တွက် ယူိုေဒသ၏ GDP မာှ (၈.၇) ရာခုိင်နး်ြဖင့် ကျဆင်းမညဟ်ု 

ဥေရာပဗဟိုဘဏ်က ပးီခ့ဲသည့် ဇွနလ်တွင် ခန်မနှး်ထားခ့ဲသည။် ယခုစှ၏် ပထမ(၆) လတာ 

ကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက တတိယသံုးလပတ်တွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မများ သိသိသာသာ 

ြပနတ်ကလ်ာိုင်မညဟ်ု ယင်းကေမာလ်င့်ထားသည။်  ဥေရာပ၏ စာရင်းအင်းေအဂျင်စီ Eurostat 

အရ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လတွင် ယူိုဇုန၏် ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းမာှ (၀.၄) ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲပးီ၊ ဇွနလ် 

နး်ထား (၀.၃) ရာခုိင်နး်ထက် တကလ်ာခ့ဲေကာင်းသိရသည။် ယူိုဇုန်ိုင်ငံများ၏ အစိုးရများ 

အေနြဖင့် ယခင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲသကဲ့သုိ ၎င်းတုိ၏ စးီပာွးေရးလပုင်နး်များကို အလုံးစုံပတ်ိသိမ်း 

ထားြခင်းကို ြပလပုမ်ညမ်ဟတ်ုေကာင်း၊ ကးီမားသည့်ေရာဂါကးူစကပ်ျ ံှံမကို ေရှာင်လဲိုင်ရန် 

အတွက် လစူလုေူဝးြပလပုြ်ခင်းင့်ှ social distancing င့်ှပတ်သကသ်ည့် တင်းကျပေ်သာ 

ထပ်ေဆာင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ ြပာန်းသွားရန်အတွက် အဆင်သင့်ရိှေနသည်ဟု ေြပာကား 

ခ့ဲေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (CNBC၊ Eurostat၊ ၃၁-၇-၂၀၂၀)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

၂၀၂၀၊ ဒတိုယသံုးလပတ်တွင် ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံ၏ စးီပာွးေရး (၁၂.၂) ရာခုိင်နး်ကျဆင်း 

 ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၊ အမျ ိးသားဘဏ်၏ ခန်မနှး်စာရင်းများအရ ယခုစှ၊် ဒုတိယသံုးလ 

ပတ်ကာလတွင် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးမာှ (၁၂.၂) ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲေကာင်းသိရ 

သည။် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံသည် ဒုတိယသံုးလပတ်ကာလမစတင်မီ သီတင်းပတ် (၂) ပတ်အလို တွင် 

အသွားအလာကန်သတ်မ (lockdown) ြပလပုခ့ဲ်ရာ အစားအေသာကဝ်နေ်ဆာင်မက၊ 

လကလ်ကီများ ပတ်ိသိမး်ထားခ့ဲရပီး၊ အြခားစးီပာွးေရးလပုင်န်းများစွာ ရပန်ားထားရြခင်း၊ 

ဆိုင်များ ပတ်ိထား ရြခင်းတုိေကာင့် အလပု်သမားများစာွအား ယာယအီလုပလ်ကမ်ဲ့ြဖစေ်စခ့ဲ 

သည။် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ အမျ ိးသားဘဏ်၏ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဧပလီကနုခ်န်မနှ်းချကမ်ျားအရ 

စးီပာွးေရးကျဆင်းမမာှ (၃.၉) ရာခုိင်နး်ရှိခ့ဲသည။် ဇွနလ်အတွက် စာရင်းဇယားများ မရရိှိုင်မ 

ေကာင့် ဒတိုယသံုးလပတ်အတွက် စးီပာွးေရးဆိုင်ရာကနိး်ဂဏနး်များတွင် အတုိင်းအတာတစ်ရပ် 

အထိ မေသချာမေရရာမရိှေနေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ အမျ ိးသားဘဏ်က ေြပာကားသည။် 

 ဒတိုယသံုးလပတ်ကာလအတွင်း အမိေ်ထာင်စမုျား၏ စားသံုးမတွင် (၆.၄) ရာခုိင်န်း 

ကျဆင်းခ့ဲပးီ၊ အိုးအမိမ်ျားတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၌ (၅.၄) ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည။် 
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စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအပုိင်းတွင် ကုမဏီရင်းီှးြမပ်ံှမ (၃.၆) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲသြဖင့် အနာဂတ် 

အတွက် စးီပာွးေရးယုံကညမ်ကျဆင်းသည့် လကဏာြဖစေ်ကာင်း၊ ဝနေ်ဆာင်မကတွင် (၁၁.၈) 

ရာခုိင်န်း၊ ကနုထ်တ်ုလပုမ်ကတွင် (၁၃) ရာခုိင်နး်င့်ှ ေဆာကလ်ပုေ်ရးကတွင် (၁၃.၃) 

ရာခုိင်န်း အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည။် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအမျ ိးသားဘဏ်မှ 

သံုးလပတ်စီးပာွးေရးစာရင်းအင်းများ စတင်ထတ်ုြပနခ့ဲ်သည့် ၁၉၉၅ ခုစှက်တညး်က ယခုကဲ့သို 

များြပားသည့် သံုးလပတ်စီးပွားေရးကျဆင်းမ မေတွရေသးေကာင်း၊ ၂၀၀၈ ခုှစ်၊ ကမာ့ဘာေရး 

အကျပအ်တညး်ကာလ၏ စတုတသံုးလပတ်တွင် စးီပာွးေရးကျဆင်းမမာှ (၂)ရာခုိင်နး်ေကျာသ်ာ 

ရိှခ့ဲေကာင်းသိရသည။် 

 သုိရာတွင် ဒုတိယသံုးလပတ်၌ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ စးီပာွေရးကျဆင်းမ (၁၂.၂) ရာခုိင် 

နး်မာှ ယခင်ခန်မနှ်းထားသညထ်က် ေလျာန့ညး်၍ ကျဆင်းခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည။် Belfius ဘဏ်၊ ING 

ဘဏ်င့်ှ KBC ဘဏ်တုိက စးီပာွးေရးကျဆင်းမ (၁၅) ရာခုိင်န်းမှ (၁၈) ရာခုိင်န်းအကားရှိ 

မညဟ်ု ခန်မနှး်ထားကပးီ၊ BNP Paribas Fortis က (၂၂.၉) ရာခုိင်န်းအထ ိကျဆင်းိုင်ေကာင်း 

ခန်မှန်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ေကာင့် အသွားအလာကန်သတ်ထားမများကုိ ြပန်လည် 

ဖင့်ွလစှေ်ပးခ့ဲမများအရ ယခုစှ၏် တတိယသုံးလပတ်ကာလအား စးီပာွးေရးတစဖ်နြ်ပနလ်ည် 

ိုးထိုင်မည့် အလှည့်အေြပာင်းတစ်ရပအ်ြဖစ် ြမင်ေတွရရန် စးီပာွးေရးပညာရင်ှများက ေမာမ်နှး် 

ထားကေကာင်း သိရသည။် သုိရာတွင် Covid-19 ကးူစကမ်များ ြပနလ်ညြ်မင့်တကလ်ာမင့်ှ 

အချ ိေသာကများတွင် ကန်သတ်ချကအ်သစ်များ ြပနလ်ည်ချမှတ်လာမများေကာင့် ယင်းသုိ 

အြပသေဘာ ေမာလ်င့်ထားမများအေပ မေသချာမေရရာမများ ရိှေနေကာင်းလညး် သိရသည်။  

ရင်းြမစ် - (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ၊် ၃၀-၇-၂၀၂၀)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

အးီယူ-ဗယီကန်မ် လတ်ွလပေ်သာ ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညီချက် စတင်အသကဝ်င် 

 အးီယူ-ဗယီကန်မ် လတ်ွလပေ်သာကနု်သွယမ်သေဘာတူညခီျက် (EU-Vietnam Free 

Trade Agreement) သည ် ၁-၈-၂၀၂၀ ေနမစှတင်၍ အသကဝ်င်အာဏာတညခ့ဲ်ပီး အးီယမူှ 

ဗယီကန်မ်ိုင်ငံသုိ ပိုကနုမ်ျားသည် အခွနသ်က်သာခွင့်များရရှမိညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  ၎င်း 

FTA စတင်အသကဝ်င်မေကာင့် စှဘ်ကအ်ကား ကနုသွ်ယမ်ြပသည့် ကနုစ်ညအ်ားလုံး၏ (၉၉) 

ရာခုိင်န်းအေပ အခွန်န်းထားများအား ေလာ့ချဖယ်ရှားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဥေရာပေကာ်မရှင် 

အရ သိရသည။် 

 ယခုသေဘာတူညခီျကအ်ရ ဥေရာပကမုဏီများအတွက ် ဗယီကန်မ်ိုင်ငံ၌ စးီပာွးေရး 

လပုင်နး်လပုက်ိုင်ရာတွင် ပိုမိုလယွက်ေူစမညြ်ဖစ်ပးီ၊ အစိုးရကမှ ဝယယ်ြူဖည့်တင်းေရး 

(government procurement) စာချပမ်ျားတွင် ြပညတွ်င်းလပုင်န်းရှင်များင့်ှ အခွင့်အေရး 
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တူညစီာွယဉှ်ပိင်၍ ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်မညြ်ဖစသ်ည်။ ယခုသေဘာတူညီချကအ်ား စးီပာွးေရးအကျ ိး 

ေကျးဇူးများှင့်အတူ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးများ၊ ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်မဆုိင်ရာ 

ြပာနး်ချကမ်ျားမတှစဆ်င့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ပါရီသေဘာတူညီချက်င့်ှ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် 

ကာကယွ် ထနိး်သိမး်ေရးစသညတုိ်အေပ အာမခံချကမ်ျားင့်ှအတူ ချတ်ိဆက်၍အေကာင် 

အထည်ေဖာသွ်ားမညြ်ဖစသ်ည။် အးီယူ-ဗယီကန်မ် လတ်ွလပေ်သာ ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညီ 

ချကသ်ည် ဗယီကန်မ်ိုင်ငံ၏ ဖွံဖိးမလိုအပခ်ျကမ်ျားကို အြပည့်အဝထည့်သွင်းစဉး်စားလျက် 

ဗယီကန်မ်ိုင်ငံသုိ အးီယ၏ူ သွင်းကနုမ်ျားအေပ အခွနေ်လာခ့ျဖယရှ်ားေပးရမည့်အချနိက်ာလ 

အား (၁၀) စှသ်တ်မှတ်ေပးထားသည။် သုိရာတွင် ေဆးဝါးပစညး်များ၊ ဓါတုေဗဒပစညး်များင့်ှ 

စကပ်စညး်များကဲ့သုိေသာ အးီယူ ပိုကနုမ်ျားအတွကမ်ူ သေဘာတူညခီျကစ်တင်အသကဝ်င်ချနိ၌် 

အခွနသ်ကသ်ာခွင့်များ ရရိှခံစားိုင်မညြ်ဖစသ်ည်။ လယယ်ာထကွစ်ားေသာကက်နုမ်ျားြဖစသ်ည့် 

အမသဲားင့်ှ သံလင်ွဆကီဲ့သုိေသာ ထတ်ုကနုမ်ျားအတွက် (၃) စှအ်တွင်း အခွနက်င်းလတ်ွခွင့် 

ရရိှမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ိုထကွပ်စညး်၊ သစသီ်းဝလံင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကတုိ်အတကွ် အများဆုံး (၅) စှ် 

အတွင်း အခွနက်င်းလတ်ွခွင့်ခံစားိုင်မည် ြဖစသ်ည။် တိရစာန်င့်ှအပင်ပိုးမား ေရာဂါကင်းစင်ေရး 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်ဆိုင်ရာ ြပာနး်ချကမ်ျားေကာင့် ပိုမိုပင့်ွလင်းြမင်သာ၍ ြမနဆ်နသ်ည့် 

လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များမှတစဆ်င့် အးီယလူပုင်နး်များသည် ဗယီကန်မေ်ဈးကကွ်သုိ ဝင်ေရာကခွ်င့် 

တုိးတကရ်ရိှိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။် 

 အးီယူ-ဗယီကန်မ် လတ်ွလပေ်သာ ကနုသွ်ယမ်သေဘာတညူခီျက်တွင် အးီယ၏ူ 

ကားတင်ပိုမအတွက် လပုထ်ုံးလပုန်ညး်ဆိုင်ရာအတားအဆးီများ ဖယရှ်ားေပးေရးင့်ှ ဒိနခဲ်၊ ဝိုင် 

စသည့် ေဒသဆိုင်ရာအနး် (Geographical Indications) အြဖစ ် အသိအမတ်ှြပထားေသာ 

ဥေရာပေဒသထကွ် ိုးရာစားေသာကက်နုမ်ျားအား အတုအပြပလပုြ်ခင်းမှ အကာအကယွေ်ပး 

ေရးတုိှင့် စပလ်ျဉး်သည့် သီးြခားြပာန်းချက်များလညး်ပါဝင်သည။် ယင်းကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာ 

တူညခီျက်တွင် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ လမူအခွင့်အေရးများအေပ စှဘ်ကက်တိကဝတ်ြပမ 

များကိုလညး် ေဖာြ်ပထားပးီ၊  အလပုသ်မား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်င့်ှ စားသံုးသူအကာအကယွ် 

ေပးေရးဆိုင်ရာ ြမင့်မားသည့် စခံျနိစ်ံနး်များကိုလညး် ချမတ်ှထားေကာင်းသရိသည။် ထိုြပင် 

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာအလပုသ်မား အဖွဲအစညး် (International Labour Organization-ILO) ၏ 

အေြခခံကနွဗ်င်းရှင်း (၈) ခုအား အတညြ်ပေရးှင့် အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရး၊ ေလးစားလိုကန်ာ 

ေရးင့်ှ လပုင်နး်ခွင်ဆိုင်ရာ အေြခခံအခွင့်အေရးများင့်ှ ပတ်သက၍် ILO ၏ စည်းမျဉး်များအား 

ထေိရာကစ်ာွအေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရးင့်ှ ြမင့်တင်အားေပးေရးတုိင့်ှစပလ်ျဉး်သည့် စှဘ်က် 

ကတိကဝတ်ြပမများလညး် ပါဝင်ေကာင်း သိရသည။် 

 အးီယူ-ဗယီကန်မ် လတ်ွလပေ်သာ ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညီချကအ်ား အီးယအူဖွဲဝင် 

ိုင်ငံများ၏ အတညြ်ပချက်င့်ှအတူ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဇွနလ်တွင် လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲပးီ၊ ဥေရာပ 

ပါလမီနက် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလတွင် ယင်းသေဘာတူညခီျက်ကို အတညြ်ပခ့ဲြခင်းြဖစ် 

သည။် ဗယီကန်မ်ိုင်ငံသည် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအနက ် အးီယ၏ူ ဒတိုယအကးီဆုံး 
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ကနုသွ်ယဖ်က်ိုင်ငံအြဖစ် စင်ကာပူိုင်ငံ၏ေနာက်တွင် ရပတ်ညေ်နပးီ၊ ၂၀၁၉ ခုစှတွ်င် ကနုစ်ည် 

ကနုသွ်ယမ်တနဖ်ိုး ယူို (၄၅.၅) ဘီလယီံင့်ှ ၂၀၁၈ ခုစှတွ်င် ဝနေ်ဆာင်မကနုသွ်ယမ်တန်ဖိုး ယူို 

(၄) ဘီလယီခံန် ရှခ့ဲိေကာင်း သိရသည။် အးီယမူ ှ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံသုိ အဓကိ ပိုကနုမ်ျားမာှ 

လပစ်စစ်ကပ်စညး်င့်ှ ကရိိယာများ၊ ေလယာဉမ်ျား၊ ယာဉယ်ရားများင့်ှ ေဆးဝါးပစညး်များ 

အပါအဝင် အဆင့်ြမင့်နညး်ပညာထတ်ုကနု်များ ြဖစပ်ါသည။် ဗယီကန်မ်ိုင်ငံမှ အးီယသုိူ အဓကိ 

တင်ပိုသည့် ပိုကနုမ်ျားမာှ လပစ်စပ်စညး်များ၊ ဖနိပမ်ျား၊ အထည်အလပိ်င့်ှ အဝတ်အထညမ်ျား၊ 

ေကာဖ်၊ီ ဆန၊် ပင်လယစ်ာင့်ှ ပရိေဘာဂများ ြဖစ်ကပါသည။် အးီယူသည် ၂၀၁၈ ခုစှတွ်င် 

စစုေုပါင်း ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမတနဖ်ိုး ယူို(၇.၄) ဘီလယီြံဖင့် ဗယီကန်မ်ိုင်ငံ၌ အများဆုံးြပညပ် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများတွင် ပါဝင်ပါသည။် 

ရင်းြမစ် -  (ဥေရာပေကာမ်ရင်ှ၊ Press release၊ ၃၁-၇-၂၀၂၀)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ယူိုဇုန၏် လကလီ်ေရာင်းချမ ကပေ်ရာဂါကာလမတုိင်မီ အေြခအေနသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရ်ှိခ့ဲြခင်း 

 ယူိုဇုနတွ်င် လကလီ်ေရာင်းချမပမာဏမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇွနလ်တွင် ြပနလ်ည် 

တုိးတကလ်ာခ့ဲပးီ၊ အသွားအလာကန်သတ်မများ မြပလပုမ်ကီာလြဖစသ်ည့် ေဖေဖာဝ်ါရီလက 

ေရာင်းချမအေြခအေနသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်ခ့ဲေကာင်း၊ ယူိုဇုန၏် ဇွနလ်အတွင်း လကလ်ီ 

ေရာင်းချမသည် ေမလ၌ ေရာင်းချမပမာဏထက် (၅.၇) ရာခုိင်န်း တုိးတကခ့ဲ်ေကာင်း ဥေရာပ 

စာရင်းအင်းအဖွဲအစညး် Eurostat ၏ စာရင်းဇယားများအရ သိရသည။် အဝတ်အထညမ်ျားငှ့် 

ကားေလာင်စာဆမီျားတွင် သံုးစွဲမတုိးတကခ့ဲ်ြခင်းေကာင့် လကလ်ေီရာင်းချမ ြပနလ်ညတုိ်းတက် 

လာြခင်းြဖစသ်ည။် 

 လကလ်ေီရာင်းချမပမာဏတိးုတက်ခ့ဲေသာလ်ညး် စးီပာွးေရးပညာရှင်များ ခန်မနှး်ထား 

သည့် (၅.၉) ရာခုိင်န်းထက် အနည်းငယေ်လျာ့နညး်ခ့ဲေကာင်း၊ လက်လေီရာင်းချမသည် ေမလ 

င့်ှ ဇွနလ်တုိတွင် (၂) လဆကတုိ်က် တုိးတက်ခ့ဲသြဖင့် ယူိုဇုန်ိုင်ငံများ၌ ဗိုင်းရပစ်က်ူးစကမ် 

ထနိး်ချပ်ိုင်ေရး Lockdowns များ ြပလပုခ့ဲ်ရသည့် မတ်လင့်ှ ဧပလီတုိအတွင်း စခံျနိတ်င် 

ကျဆင်းခ့ဲသည့်အေြခအေနအား ြပန်လည်ချနိည်ိလာုိင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း Eurostat က ေြပာကား 

သည။် 

 ယခုစှ၊် ဇွနလ်တွင် လကလ်ဝီယယ်မူပမာဏသည် ယခင်စှက်ထက် (၁.၃) ရာခုိင်န်း 

တုိးတကခ့ဲ်ပီး၊ ေဖေဖာဝ်ါရီလေနာကပ်ိုင်းတွင် ပထမဆုံးအကမိ် စှစ်ဉ်င်းယဉှခ်ျက၌် တုိးတက် 

လာြခင်းြဖစရ်ာ ယူိုဇုန၏် လကလ်ေီရာင်းချမသည် အကျပအ်တညး်ကာလမတုိင်မီက အဆင့်သုိ 

ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်လာသည့် လကဏာြဖစေ်ကာင်း Eurostat အရသိရသည်။လအလိုက် င်းယဉှ် 

ချက်တွင် ဇွန်လ၌ လက်လီေရာင်းချမ ဂဏန်း(၂) လံုးြဖင့် တုိးတက်ခ့ဲသည့်ုိင်ငံများမှာ အုိင်ယာလန်၊ 
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အတီလီင့်ှ စပနိ်ိုင်ငံတုိြဖစ်ကပးီ၊ ဂျာမနီှင့် သစတီးယားိုင်ငံတုိတွင်မူ ေမလက တုိးတက် 

ခ့ဲသည့်အေြခအေနမှ တစဖ်နြ်ပနလ်ညက်ျဆင်းခ့ဲသည။် ယူိုဇုနတွ်င် လအလုိက် င်းယဉှခ်ျက် အရ 

အထည်အလပိ၊် အဝတ်အထည်င့်ှ ဖနိပမ်ျား ေရာင်းချမသည် (၂၀.၄) ရာခုိင်နး် တုိးတက်ခ့ဲ 

ေကာင်း၊ စားသံုးသူများသည် ကားေလာင်စာဆ၊ီ ကနွပ်ျတာပစညး်ကရိိယာများင့်ှ စာအုပမ်ျား 

ကုိလည်း ပုိမုိဝယ်ယူမရိှခ့ဲကေကာင်း၊ စားသံုးသူများအေနြဖင့် ေရာင်းချရာေနရာများသုိ ကုိယ်တုိင် 

ကိုယက်ျသွားေရာကဝ်ယယ်မူများကို ြပနလ်ည်လပုေ်ဆာင်လာကသြဖင့် ဇွနလ်တွင် အနွလ်ိုင်းမှ 

ေရာင်းချရမသည် (၆.၈) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -   (Reuters၊ Eurostat ၊ ၅-၈-၂၀၂၀)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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