
 

 
ဈ ကကသတငလ  

အမတစ  ( ၃၀ / ၂၀၂၀)                          ၂၀၂၀ ပည စ၊ ဩဂတလ(၂၈) ရက 

သတငး်ေခါငး်စဉ်များ 

 သွင်းကနုက်ျဆင်းမေကာင့် ယူိုဇုန၏် ကနု်သွယေ်ရးပိုေငွြပမ ြမင့်တက်ခ့ဲ 

 လာမည့်ှစ်တွင် နယ်သာလန်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးြပန်လည်တိုးတက်ရန် ေမာ်မှန်းထားပီး 

ကိုဗစ် (၁၉) ၏ သကေ်ရာကမ်များ ဆကလ်ကတ်ညရိှ်ိုင် 

 COVID-19 ကမာက့ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေနေသာလ်ညး် အးီယ၏ူ လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်န်း 

များက ထပမ်တုိံးချဲရန ်ဆရိှေန 

 ၂၀၀၇ ခုစှေ်နာကပ်ိုင်း ကမာက့နုသွ်ယမ် အနမိ့်ဆုံးအဆင့် ကျဆင်းခ့ဲြခင်း 

 ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအတွက် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ််ရနပ်ုံေငွ ယူို ၇.၈ ဘလီယီဥံေရာပေကာ်မရှင ်

အဆိုြပ 

 အးီယူင့်ှ အေမရိကန ်အခွနဆ်ိုင်ရာ သေဘာတူညီချကအ်ေပ ပးူတဲွေကညာချကထ်ုတ်ြပန် 

 ကိုဗစ ်(၁၉) အကျပအ်တညး်မှ နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးြပနလ်ည ်ိုးထိုင်ရန် စှမ်ျားစာွ 

အချနိ်ယရူမည် 

 အဓကိ စးီပာွးေရးများအနက ်ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ေ်ကာင့် အထနိာဆုံးြဖစခ့ဲ်သည့် ဗိတိန်ိုင်ငံ 

 လယယ်ာကပိုကနုြ်မင့်တင်ေရး မဟာဗျဟာချမတ်ှေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း အိိယ 

စိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကးီဌာနက အသင်းထုတ်ြပနြ်ခင်း 
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သွင်းကနုက်ျဆင်းမေကာင့် ယူိုဇုန၏် ကနုသွ်ယေ်ရးပုိေငွြပမ ြမင့်တကခ့ဲ် 

 COVID-19 ကပေ်ရာဂါေကာင့် ကမာက့နုသွ်ယမ် ကျဆင်းေနစဉက်ာလအတွင်း ကမာ့ 

ိုင်ငံများင့်ှ ကနုသွ်ယမ်တင်ွ သွင်းကနုပ်ို၍ ကျဆင်းခ့ဲသြဖင့် ယူိုဇုန၏် ကနုသွ်ယေ်ရးပိုေငွြပမမှာ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင် ယူုိ ၂၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရိှခ့ဲေကာင်း ဥေရာပစာရင်းအင်းအဖဲွအစည်း 

Eurostat အရ သိရသည။် ယင်းပမာဏသည ် ယခင်စှက်ာလတူ၌ ကနုသွ်ယေ်ရး ပိုေငွ ယူို ၁၉ 

ဒသမ ၄ ဘီလယီထံက် ပိုမိုေကျာလ်နွခ့ဲ်ြခင်းြဖစေ်ကာင်း Eurostat ကဆိုသည။် ပးီခ့ဲသည့် ေမလ 

တွင် ယူိုဇုန၏် ကနုသွ်ယေ်ရးပိုေငွမာှ ယူို ၉ ဒသမ ၄ ဘီလယီရိှံခ့ဲသြဖင့် ဇွနလ်၌ ကနုသွ်ယေ်ရး 

ပိုေငွြပမသည် ယင်းပမာဏထက် စှဆ်ေကျာပ်ိုများခ့ဲသည်။  

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီလမှ ဇွနလ်အထိ ယူိုဇုနမ်ှ ကမာ့ိုင်ငံများသုိ ပိုကနုတ်င်ပိုမ 

သည ် ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ကာလတူင့်ှ င်းယဉှလ်င် ၁၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲပီး၊ သွင်းကနု် 

သည ် ၁၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင်နး်ြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ယူိုဇုန်ိုင်ငံများအကား ကနုသွ်ယမ်သည် 

လညး် ၁၃ ဒသမ ၆ ရာခုိင်နး်ြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်းသိရသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊်  ဇွနလ်အတွင်း 

ယူိုဇုန်ိုင်ငံများ အချင်းချင်း ကနုစ်ညက်နုသွ်ယ်မသည် ယူို ၁၅၀ ဒသမ ၆ ဘီလယီံ ရိှခ့ဲပးီ၊ 

ယခင်စှက်ာလတူထက် ၇ ဒသမ ၃ ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲသည။် 

 ဥေရာပသမဂိုင်ငံများ (အးီယူ)၏ ကနုသွ်ယမ်တွင်လညး် သွင်းကနုက်ျဆင်းမ ပိုများခဲ့ 

သြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇွနလ်၌ ကနုသွ်ယေ်ရးပိုေငွမာှ ယူို ၂၀ ဒသမ ၇ ဘီလယီရိှံခ့ဲေကာင်း 

သိရသည။် အးီယသူည် ယင်း၏ ထပိတ်နး်ကနု်သွယဖ်က်ိုင်ငံများင့်ှ ကနုသွ်ယမ်တွင် ယခုစှ၊် 

ဇနန်ဝါရီလ ၃၁ ရကေ်နက အးီယမူှ ထကွခွ်ာခ့ဲသည့် ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ ကနုသွ်ယမ်ေလျာက့ျခ့ဲသည။်  

၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီလမှ ဇွနလ်အထိ ကာလတွင် အးီယမူှ ဗတိိန်ိုင်ငံသုိ ပိုကနုတ်င်ပိုမသည် 

ယခင်စှက်ာလတူထက် ၂၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲပးီ၊ သွင်းကနုအ်ပိုင်းတွင် ၁၇ ဒသမ ၅ 

ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲသည်။ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စုင့်ှ ကနုသွ်ယမ်တွင်လညး် သိသိသာသာ 

ကျဆင်းခ့ဲပီး၊ တတ်ုိုင်ငံင့်ှ အြပန်အလှနကု်နသွ်ယ်မတွင်မ ူ အနည်းငယ်သာကျဆင်းခ့ဲေကာင်း 

သိရသည။် Eurostat ၏ သီးြခားထတ်ုြပန်ချက်အရ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊်  ဧပလီမှ ဇွနလ်အတွင်း 

ယူိုဇုန၏် အလပုအ်ကိုင်ရရိှမသည ် ယခင် သံုးလပတ်င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၂ ဒသမ ၈ ရာခုိင်နး် 

ကျဆင်းခ့ဲပးီ ၁၉၉၅ ခုစှမ် ှ စတင်ေကာကယ်ခ့ဲူသည့် စာရင်းဇယားများအရ အများဆုံးကျဆင်းခဲ့ 

ြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (Reuters၊ Eurostat)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည် ယခုစှတွ်င် ၅ ဒသမ ၁ ရာခုိင်န်းြဖင့် ကျဆင်း 

ိုင်ပးီ၊ စးီပာွးေရးြပနလ်ည်ိုးထမသည် စှက်နုပ်ိုင်းတွင် ြပနလ်ည်စတင်ိုင်ကာ ၂၀၂၁ ခုစှတွ်င် ၃ 

ဒသမ ၂ ရာခုိင်န်းြဖင့် ြပန်လည်တုိးတက်ုိင်ေကာင်း နယ်သာလန်ုိင်ငံ၊ ဗဟုိစီမံကိန်းံုး (CPB) ၏ 

ေမခိုစးီပာွးေရးေလလ့ာခန်မနှး်ချကမ်ျားက ဆိုသည။် သုိရာတင်ွ လာမည့်စှအ်တွင်း အလုပ် 

လကမ်ဲ့နး် ၇ ရာခုိင်န်းသုိ ြမင့်တကမ်င့်ှအတူ ကိုဗစ် (၁၉) ၏ သကေ်ရာကမ်များဆကလ်က် 

တညရိှ်လမိ့်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည်။ 

 လာမည့်စှတွ်င် စးီပာွးေရးအစတ်ိအပိုင်းအားလုံး အတုိင်းအတာတစခု်အထိ ြပနလ်ည် 

နာလနထ်လူာိုင်မညဟ်ု နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၊ ဗဟိုစမီကံနိး်ုံး (CPB) က ေမာလ်င့်ထားသည။် 

အိမ်ေထာင်စုများ၏ စားသံုးမသည် ယခုှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင်န်းကျဆင်းမည်ြဖစ်ပီး၊ လာမည့် 

ှစ်တွင် ၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင်န်းတုိးတက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုှစ်၏ ရင်းီှးြမပ်ံှမသည် (-၇ ဒသမ ၅) 

ရာခုိင်န်းြဖင့် ကျဆင်းခဲ့ပးီ၊ လာမည့်စှတွ်င် ၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင်န်းြဖင့် တုိးတကမ်ညဟ်ု ခန်မနှ်း 

ထားသည။် အလားတူ ပိုကနုအ်ပိုင်း၌ ယခုစှ်တွင် ၅ ဒသမ ၂ ရာခုိင်နး်ကျဆင်းမညြ်ဖစ်ပးီ၊ 

လာမည့်စှတွ်င် ၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင်န်းြဖင့် တုိးတကမ်ညဟ်လုညး်ေကာင်း၊ ယခုစှ၏် သွင်းကနု် 

သည် (-၃ ဒသမ ၇) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၄ ရာခုိင်န်း 

သုိ တုိးတကမ်ညဟ်လုညး်ေကာင်း ယင်းက ခန်မှနး်ထားပါသည။် 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါသည် နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးကို မ ကစံဖးူခကခ်ဲ 

သည့်အေြခအေနသုိ တွန်းပုိခ့ဲေကာင်းှင့် ဆက်လက်၍လည်း ထိခုိက်မရိှမည်ဟု CPB ၏ ဒါုိက်တာ 

ြဖစသူ် Pieter Hasekamp ကေြပာကားခဲ့သည။် နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၏ ဒုတိယသံုးလပတ်ကာလတွင် ပထမသံုးလပတ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင်န်း 

ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုစှ၏် ဒုတိယသံုးလပတ်င့်ှ င်းယဉှခ်ျကအ်ရ ၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင်နး် 

အထကိျဆင်းခ့ဲပီး၊ နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင် အကးီများဆုံး စးီပာွးေရးကျဆင်းမြဖစ်ခ့ဲ 

ေကာင်း Statistics Netherlands ၏ ပးီခ့ဲသည့် သီတင်းပတ် အစရီင်ခံစာများအရ သိရသည်။   

ရင်းြမစ် -  (နယသ်ာလနတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

 

လာမည့်ှစတွ်င် နယသ်ာလနုိ်င်ငံ၏ စးီပာွးေရးြပနလ်ညတုိ်းတကရ်န် ေမာ်မနှး်ထားပးီ  

ကိုဗစ် (၁၉)  ၏ သကေ်ရာကမ်များဆကလ်ကတ်ညရ်ှိုိင် 
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 ထတ်ုလပုမ်ကျဆင်းြခင်း၊ အမာှစာများ ပယဖ်ျကြ်ခင်းင့်ှ ိုင်ငံများအကားနယစ်ပမ်ျား 

ပိတ်ထားြခင်းတုိှင့်အတူ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းသည် 

ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးဆုိင်ရာြပဿနာများကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်။ သုိရာတွင် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ေနတွင် 

ထတ်ုြပနခ့ဲ်သည့် German Office for Investment Promotion and Technology Transfer 

(ITPO) ၏ ေလလ့ာမအရ ဥေရာပ၏ စားေသာကက်နုလ်ပုင်နး်ကမုဏမီျားသည ် ိုင်ငံတကာှင့် 

လုပ်ငန်းတုိးချဲရန် စီစဉ်ေနကသည်ဟုဆုိသည်။ လတ်တေလာ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွား 

လျက်ရိှေနေစကာမူ ဥေရာပလယ်ယာစုိက်ပျ ိးေရးှင့် အစားအေသာက်ကုမဏီများ၏ ၉၀ ရာခုိင်န်း 

က လာမည့်တစ်စှမ်ှ သံုးစှအ်တွင်း လပုင်နး်ချဲထင်ွရနြ်ဖစေ်စ၊ အနညး်ဆုံးအေနြဖင့် လကရိှ် 

ေဈးကကွက်ို ထနိး်ထားိုင်ရနြ်ဖစေ်စ အစီအစဉရိှ်ေကာင်း သိရသည။် 

 ဂျာမနီုိင်ငံ၊ ေဈးကွက်ှင့် မူဝါဒသုေတသနအဖဲွအစည်း (German Institute for Market 

and Policy Research) မ ှ ေဆာင်ရကခ့ဲ်သည့် ယင်းေလလ့ာမသည ် အာဖရိကင့်ှ အာရှေဒသ 

တုိင့်ှ  စးီပာွးေရးလပုင်န်းများေဆာင်ရက်သည့် SMEs လပုင်နး်များင့်ှ ကမုဏီလပုင်နး်ကးီများ 

အေရအတွက် (၈၀၀) အား ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေနဆဲ အေြခအေန၌ ၎င်းတုိ၏ 

မဟာဗျဟာများအေပ စစ်တမ်းေကာက်ယူခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ အဆုိပါေလ့လာမစစ်တမ်းအရ ကုမဏီ 

များ၏ ၄၀ ရာခုိင်န်းမာှ ဥေရာပေဈးကွကတွ်င် အမာှစာများ ပယဖ်ျကြ်ခင်းင့်ှ ထတ်ုလပုမ် 

ကျဆင်းြခင်းတုိြဖစေ်ပခ့ဲပးီ၊ ယင်းအေြခအေနထပတ်လလဲြဲဖစေ်ပမညက်ို စိုးရိမမ်ရှိကေကာင်း၊ 

ထုိေကာင့် လုပ်ငန်းများ၏ ၁၀ ရာခုိင်န်းက လုပ်သားေလာ့ချြခင်း၊ ကုမဏီလုပ်ငန်းခဲွများ ပိတ်သိမ်း 

ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရကရ်န် စဉး်စားကေကာင်းသိရသည။်  

 ကာလရှညမ်ဟာဗျဟာင့်ှ ပတ်သက၍် စစတ်မး်ေကာကယ်မူတွင် လပုင်နး်များ၏ 

သံုးပုံစှပ်ုံက ၎င်းတုိ၏ ထတ်ုကနုခ်ျဲထင်ွရန်င့်ှ အနာဂတ်ကာလ အကျပအ်တညး်များအတွက် 

ကနုစ်ညပ်ံ့ပိုးသူင့်ှ ဝယယ်သူူဆိုင်ရာအေြခခံများကို ပိုမိုေကာင်းမနွစ်ာွြပင်ဆင်ထားရိှလိုေကာင်း၊ 

ကမုဏီလပုင်နး် သံုးပုံတစပ်ုံက သုေတသနင့်ှ ဖွံဖိးမလပုင်နး်များကို ပိုမိုချဲထင်ွရန် ဆရိှက 

ေကာင်းသိရသည်။ ကာလတုိအစီအမံအေနြဖင့် ကုမဏီလုပ်ငန်းများ၏ ၅၇ ရာခုိင်န်းသည် လက်ရိှ 

အေြခအေန၌ ၎င်းတုိ၏ ပင်မစးီပာွးေရးလပုင်နး်များအေပ ပိုမိုအာုံစိုကလ်ိုေကာင်း ေြပာကား 

သည။် သုိေသာလ်ညး် လကရိှ်အချနိတွ်င် supply chains ောှင့်ေးှမများစာွြဖစေ်ပေနေစကာမူ 

စားေသာက်ကုန် လုပ်ငန်းများသည် ုိင်ငံတကာှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေပ ဆက်လက်အာံု 

စိုကလ်ိုကပးီ၊စစတ်မ်းအရ ကမုဏီ (၅) ခုလင် (၁) ခုကသာ ကာလရှညတွ်င် ြပညတွ်င်းေဈးကွက် 

အေပ အာုံစိုကမ်ကို ယုံကညေ်ကာင်း သိရသည်။  

COVID-19 ကမာ့ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ွားေနေသာ်လည်း အးီယ၏ူလယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရး 

လပုင်နး်များက ထပမ်တုိံးချဲရန ်ဆရှိေန 
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 ကမာ့စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်စီးဆင်းမ စိတ်ချလံု ခံေစေရးှင့် လူမစီးပွားေရးတည်ငိမ် 

မေသချာေစေရးတုိအတွက် ေဈးကကွဖ်င့်ွလစှမ်ကို ဆကလ်ကထ်နိး်ထားြခင်းသည် အေရးပါ 

ေကာင်း ITPO ၏ ဒါုိက်တာြဖစ်သူ Rolf Steltemeier က ေြပာကားခ့ဲသည်။ စားေသာက်ကုန်ှင့် 

လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးကသည် ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဂျဒီပီ၏ီ ၁၀ ရာခုိင်န်းကို ကိုယစ်ားြပပးီ၊ 

လဦူးေရ ၁.၅ ဘီလယီခံန်ကို အလပုအ်ကိုင်ေပးထားေကာင်းသိရသည။် အာရှင့်ှ အာဖရိကေဒသ 

တုိ၌ စားေသာကက်နုထ်တ်ုလပုမ် အားေကာင်းေစရနအ်တွက် ေဒသတွင်းကမုဏီများ၏ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမများက အများဆုံးကညူေီပးိုင်မညဟ်ု စစတ်မး်ေကာကယ်ူခ့ဲသည့်လုပင်နး်များ၏ သံုးပုံ 

စှပ်ုံကယုံကည်ကသည။် အြခားအေရးပါေသာ အစအီမံများအေနြဖင့် အစိုးရအေထာကအ်ပံ့ 

အစအီစဉ်များင့်ှ ေဈးကကွေ်ြဖေလာြ့ခင်းတိုကို ၎င်းတုိက ေြဖကားခ့ဲကေကာင်းသရိသည။်  

 ကပ်ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားချန်ိ၌ စုိက်ပျ ိးေရးဆုိင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား အကူအညီ 

ေပးရန်အတွက် ဥေရာပေကာ်မရှင်က အစီအမံများစွာကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်။ ၎င်းတုိတွင် လုပ်ငန်း 

များ၏ လညပ်တ်မကနုက်ျစရိတ်အတွက် ေဒသတွင်းဖွံဖိးတုိးတကမ်ရနပ်ုံေငွမှ အာမခံေပးြခင်း၊ 

ေချးေငွထတ်ုေချးေပးြခင်း၊  လယ်သမားများင့်ှ စားေသာကက်နုဆ်င့်တကြ်ပြပင် ထတ်ုလပုသ်ည့် 

ကုမဏီများအား တုိက်ိုကေ်ငွေကးေထာကပ်ံ့ေပးရန် အီးယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား ခွင့်ြပေပးြခင်း 

စသညတုိ်ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။  

ရင်းြမစ် - (Euractiv)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် ဒတိုယသံုးလပတ်တွင် ကမာက့နုစ်ညက်နုသွ်ယမ်သည် ၂၀၀၇ ခုစှ် 

ေနာကပ်ိုင်း အနမိ့်ဆုံးအဆင့်သုိ ကျဆင်းခဲ့ေကာင်းင့်ှ V ပုံသာနြ်ဖင့် ြပနလ်ည်ိုးထိုင်မည့် 

ခန်မနှး်ချကမ်ျားသည် အေကာင်းြမင်လနွး်သည့် အေြခအေနြဖစ်ိုင်ေကာင်း ကမာက့နုသွ်ယေ်ရး 

အဖွဲ (World Trade Organization-WTO) က ေြပာကားခ့ဲသည။် ယခုစှ၏် ဒတိုယသံုးလပတ် 

ကာလအတွင်း ကမာ့ကုန်စည်ကုန်သွယ်မသည် သမုိင်းဝင်ကျဆင်းမြဖစ်ခ့ဲပီး၊ ၂၀၀၈ ခုှစ် ဘာေရး 

အကျပအ်တညး်ကာလ၏အဆင့်သို ေရာကရိှ်ခ့ဲေကာင်း၊ ကနိး်ဂဏနး်များအရ ကမာက့နုသွ်ယမ် 

ကျဆင်းြခင်းသည် ၂၀၀၇ ခုစှေ်နာကပ်ိုင်းတွင် အနမိ့်ဆုံးအဆင့်အြဖစ် မတ်ှတမး်ဝင်ခ့ဲေကာင်း 

WTO က ေြပာကားခ့ဲသည။်  

၂၀၀၇ ခုှစေ်နာကပ်ိုင်း ကမာ့ကနုသွ်ယမ် အနမိ့်ဆုံးအဆင့် ကျဆင်းခ့ဲြခင်း 
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 ကမာက့နုသွ်ယေ်ရးအဖွဲက ထတ်ုြပနခ့ဲ်သည့် “goods trade barometer” တွင် ကမာ ့

ကနုသွ်ယမ်၏ အချနိ်င့်ှတေြပးညီ ြဖစေ်ပေနသည့် ဦးတညရ်ာလမး်ေကာင်းကို ခန်မနှး်ိုင်ရန် 

အတွက် မကာေသးမကီ ကနုသွ်ယမ်စးီဆင်းမ အေြခအေနများကို ထည့်သွင်းစဉး်စားထားသည။် 

ယင်း goods trade barometer အရ ကမာက့နုသွ်ယမ်အေြခအေနသည် ၈၄ ဒသမ ၅ တွင်ရိှပီး 

baseline value ၁၀၀ ထက် ၁၅ ဒသမ ၅ ေလျာန့ညး်ခ့ဲေကာင်း ေမာေ်တာယ်ာဉပ်စညး်များင့်ှ 

ေလေကာင်းမှ ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်မတိုသည် အထနိာဆုံးြဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရသည်။ goods trade 

barometer အရ baseline value ၁၀၀ အထကတွ်င်ရိှပါက ကနုသွ်ယမ်သည် above trend 

ြဖစ်ပးီ၊ ၁၀၀ ေအာကတွ်င်ရိှလင် below trend ြဖစသ်ည။် 

 အဆိုပါထတ်ုြပနခ့ဲ်သည့် အချကအ်လကမ်ျားသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒတိုယသံုးလပတ် 

တွင် ကုန်စည်ကုန်သွယ်မ ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင်န်းြဖင့် ကျဆင်းုိင်မည်ဟု ခန်မှန်းထားခ့ဲသည့် ယခင် 

ခန်မနှး်ချကမ်ျားင့်ှ ကိုကည်မီရိှေကာင်း ကမာ့ကနုသွ်ယေ်ရးအဖွဲက ဆိုသည။် လာမည့်စှတွ်င် 

ကမာ့ကုန်သွယ်မ ြပန်လည်နာလန်ထူလာုိင်မည့် လကဏာများရိှေသာ်လည်း ြပန်လည်ုိးထုိင်မ 

သည ် ေမာမ်နှး်ထားသညထ်ကပ်ို၍ အချနိယ်ရူိုင်ေကာင်း၊ COVID-19 ကပေ်ရာဂါ၏ စးီပာွးေရး 

ဆုိင်ရာြပင်းထန်သည့်ထုိးှက်ချက်များေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် V ပံုသာန်ြဖင့် စီးပွားေရးြပန်လည် 

ိုးထိုင်မညဟ်ု ခန်မနှး်ချကမ်ျားသည် အေကာင်းြမင်လနွး်သည့် အေနအထားြဖစ်ိုင်ပးီ၊ L 

ပုံသာနြ်ဖင့် စးီပာွးေရးြပနလ်ည်ိုးထိုင်မသည ် အမနှတ်ကယြ်ဖစေ်ပိုင်သည့် အလားအလာ 

ြဖစေ်ကာင်း WTO က ေြပာကားခ့ဲသည်။  

ရင်းြမစ် - (Politico၊ www.wto.org)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

 

 အီးယူအဖဲွဝင်ုိင်ငံများ၏ စီးပွားေရးအေပ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါ၏ ုိက်ခတ်မကို 

ကစုားရန် ကိးပမး်မများအား ကညူေီပးရနအ်တွက် ဥေရာပေကာမ်ရှင်က အဆိုြပထားသည့် ယူုိ 

၈၁.၄ ဘီလီယံ အေထာက်အကူြပအစီအစဉ်မှ ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံအေနြဖင့် ယူုိ ၇.၈ ဘီလီယံ 

ရရိှမညြ်ဖစေ်ကာင်းသိရသည်။ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ အလပုလ်ကမ်ဲ့အေြခအေနင့်ှ စးီပာွးေရး 

လပုင်နး် အေထာက်အကူအစီအစဉ်များကုိ အားေပးြမင့်တင်ရန်အတွက် ေချးေငွအစီအစဉ် တစ်ရပ် 

ြဖစ်သည့် SURE instrument မ ှ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအတွက် ရနပ်ုံေငွရရိှေရး အဆိုြပထားေကာင်း 

ဥေရာပေကာ်မရှင်က ေြပာကားခ့ဲသည်။ ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံကရရိှမည့် ယူုိ ၇.၈ ဘီလီယံသည် လက်ရိှ 

အချနိထ်ိ ရနပ်ုံေငွေလာကထ်ားသည့် ိုင်ငံေပါင်း (၁၅) ိုင်ငံအနက် စတုတအများဆုံးြဖစသ်ည်။  

ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံအတွက် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ရ်နပ်ုံေငွ ယူို ၇.၈ ဘီလယီံ ဥေရာပေကာ်မရင်ှ 

အဆိုြပ 
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 အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများအနက ် ပထမဦးဆုံး အသွားအလာကန်သတ်မ (lockdown) 

ြပလပုခ့ဲ်ရသည့် အတီလီိုင်ငံသည် ယူို ၂၇.၄ ဘီလယီ၊ံ စပနိ်င့်ှ ပိုလန်ိုင်ငံတုိသည် ယူို ၂၁.၃ 

ဘီလယီံင့်ှ ၁၁.၂ ဘီလယီတုိံြဖင့် ေချးေငွများအား အသီးသီးလက်ခံရရိှကမညြ်ဖစ်သည။် ဥေရာပ 

ေကာမ်ရှင်က အဆိုြပထားသည့် ေချးေငွပမာဏများကို အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ေခါင်းေဆာင် 

များပါဝင်သည့် ဥေရာပသမဂေကာင်စီ၏ အတညြ်ပချကရ်ရိှရနလ်ိုအပေ်နဆြဲဖစသ်ည။် 

 အတည်ြပချက်ရရိှပါက အီးယူအဖဲွဝင်ုိင်ငံများသည် သက်သာခွင့်များြဖင့် ေပးအပ်သည့် 

ေချးေငွပံုစံြဖင့် ရန်ပံုေငွများကုိ လက်ခံရရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း ဥေရာပေကာ်မရှင်က ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

SURE ေချးေငွသည် ကပ်ေရာဂါ၏ စီးပွားေရးဆုိင်ရာထုိးှက်မမှ အလုပ်သမားများကုိ အကာအကွယ် 

ေပးေရးအေထာကအ်ကြူပအစအီစဉမ်ျား ြပလပုရ်န်င့်ှ အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ဘတ်ဂျကက်ို 

ပ့ံပုိးကူညီေပးရန် အီးယူ၏ အဓိကအေထာက်အပ့ံအစီအမံများှင့် Safety nets များ၏ အစိတ်အပုိင်း 

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ဇူလုိင်လအတွင်းက အီးယူေခါင်းေဆာင်များအကား သမုိင်းဝင် မာရသွနေ်ဆွးေးွ 

ညိင်းမများပးီေနာက် ယူို ၇၅၀ ဘီလယီတံနဖ်ိုးရိှသည့် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ြ်ပနလ်ညထ်ေူထာင်ေရး 

အစီအမံကို အတည်ြပခဲ ့ပီး၊ ယင်းအနက် ယူို ၃၉၀ ဘီလီယံအား  အေထာက်အပံ့အြဖစ် 

လညး်ေကာင်း၊ ကျနရိှ်သည့်ပမာဏကို ေချးေငွအြဖစလ်ည်းေကာင်း အသံုးြပမညြ်ဖစေ်ကာင်း 

သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

 အေမရိကနေ်ဒလာသနး်ရာင့်ှချ၍ီ တနဖ်ိုးရိှေသာ  အေမရိကန်င့်ှ အးီယတုိူ၏  ပိုကနု် 

များ ေဈးကကွဝ်င်ေရာက်ခွင့် တုိးတကလ်ာေစမည့် အခွန်နး်ထားေလာခ့ျြခင်းအစအီစဉအ်တွက် 

သေဘာတူညီချကတ်စ်ရပက်ို အးီယ၏ူ ကနုသွ်ယ်ေရးေကာမ်ရှင်နာ Phil Hogan င့်ှ အေမရိကန် 

ကနုသွ်ယေ်ရးကိုယ်စားလယှ် Robert Lighthizer တုိက ၂၁-၈-၂၀၂၀ ေနတွင် ေကညာခ့ဲေကာင်း 

ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ထတ်ုြပနခ်ျကအ်ရ သိရသည။် အဆိုပါသေဘာတူညခီျကအ်ရ အေမရိကန် 

ိုင်ငံမှ အးီယသုိူတင်သွင်းသည့် ေကျာကပ်စုနွအ်ရှင်င့်ှ ေအးခဲေကျာကပ်စုွနမ်ျားအေပ အးီယမူ ှ

အခွန်နး်ထားများကို ဖယရှ်ားေပးမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ၂၀၁၇ ခုစှတွ်င် ၎င်းထတ်ုကနုမ်ျား အေမရိကန် 

ိုင်ငံမှ အီးယသုိူတင်ပိုမသည် အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၁၁ သနး်ေကျာ် ရိှခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  

 အးီယသူည ် ယင်းသုိ အခွန်နး်ထားများ ဖယရှ်ားေပးြခင်းကို Most Favored Nation 

(MFN) basis ြဖင့် ေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစ်ပီး၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် သဂုတ်လ ၁ ရကေ်နမှ စတင်၍ 

အးီယူှင့် အေမရိကန် အခွနဆ်ိုင်ရာ သေဘာတူညီချကအ်ေပ ပးူတဲွေကညာချကထ်တ်ုြပန် 
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ေနာကေ်ကာင်း ြပနအ်သကဝ်င်မညြ်ဖစသ်ည။် အးီယ၏ူ အခွန်နး်ထားများအား အချနိက်ာလ (၅) 

စှ်ကာ ဖယရှ်ားေပးသွားမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ဥေရာပေကာမ်ရှင်သည် အခွန်နး်ထားေြပာင်းလမဲ 

လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များကို စတင်ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစသ်ည။် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စအုေန 

ြဖင့် ြပြပင်ထားေသာ အစားအစာများ၊ ဖနထ်ညပ်စညး်များ၊ surface preparations ၊ propellant 

powders ၊ မးီြခစမ်ျားစသည့် ထတ်ုကနုမ်ျားအပါအဝင် စှစ်ဉက်နုသွ်ယမ် အေမရိကနေ်ဒလာ 

၁၆၀ သနး် တနဖ်ိုးရိှသည့် အီးယပူိုကနုမ်ျားအေပ အခွန်နး်ထားများကို ၅၀ ရာခုိင်နး် ေလာခ့ျ 

ေပးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စ၏ု အခွန်နး်ထားေလာခ့ျမကိုလညး် MFN basis ြဖင့် 

ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် သဂုတ်လ ၁ ရကေ်နမစှတင်၍ ေနာကေ်ကာင်းြပန် 

အသကဝ်င်မညြ်ဖစသ်ည။် အီးယူ-အေမရိကန် ဆကဆ်ေံရးတုိးတက်မ၏ တစစ်တ်ိတစပ်ိုင်းအြဖစ ်

စှဦ်းစှဘ်က် အကျ ိးြဖစထ်နွး်ေစမည့် ယခုသေဘာတူညခီျကသ်ည် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စု 

င့်ှဥေရာပသမဂတုိ၏ စးီပာွးေရးအတွက် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ရလဒ်များယေူဆာင်လာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု အခွန်န်းထားေလာ့ချသည့်အစီအစဉ်သည် လွတ်လပ်မတပီး အြပန်အလှန် 

ြဖစေ်သာ အတလိတ် ြဖတ်ေကျာက်နုသ်ယွမ်ကို ဖနတီ်းေပးိုင်မည့် ထပေ်ဆာင်းသေဘာတူညီ 

ချကမ်ျားဆီသုိ ဦးတညသ်ည့် လပုင်နး်စဉ၏် စတင်မတစ်ခုြဖစရ်န် မမိတုိိအေနြဖင့် ရညရ်ယြ်ခင်း 

ြဖစသ်ညဟ် ု Lighthizer င့်ှ Hogan တုိက ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (ဥေရာပေကာမ်ရင်ှ၊ Statement)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ား မကာမကီာလတွင် အြပည့်အဝထနိး်ချပ်ိုင်ခ့ဲလင်ပင် ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပစ်် အကျပအ်တညး်သည် နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးကို ကာလကာရှညစ်ာွထခုိိကေ်စ 

လမိ့်မညဟ်ု နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၊ ဗဟိုစမီကံနိ်းုံးအဖွဲ (Central Planning Office-CPB) အရ သိရ 

သည်။ အလုပ်လက်မ့ဲန်းထားသည် ေနာက်ထပ် (၅) ှစ်ကာပီးေနာက်မှ ပံုမှန်အဆင့်သုိ ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှုိင်ေကာင်းှင့် labor supply ှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမတုိတွင်မူ အချန်ိကာလ ၁၀ ှစ် (သုိမဟုတ်) 

ထိုထကပ်ို၍ ကာြမင့်ပးီေနာကမ်ှ ြပနလ်ညန်ာလနထ်လူာိုင်မညဟ်ု CPB က ေြပာကားခ့ဲသည။် 

အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်ခ့ဲပီးေနာက်အလုပ်အကုိင်သစ်ရှာေဖွရရိှကသူများသည် အချန်ိကာလကာရှည်စွာ 

ကိုဗစ် (၁၉) အကျပအ်တညး်မ ှနယသ်ာလနုိ်င်ငံ၏ စးီပာွးေရးြပန်လညုိ်းထုိင်ရန် 

ှစမ်ျားစာွ အချနိယ်ရူမည် 



8 
 

၎င်းတုိ၏ ဝင်ေငွတစစ်ိတ်တစပ်ိုင်းကို ဆုံးံးမရိှကေကာင်း၊ ကာလကာရှညအ်လပုလ်ကမ်ဲ့ြဖစခ့ဲ်ရ 

သြဖင့် ၎င်းတုိ၏ကမ်းကျင်မှင့် အသိပညာဗဟုသုတများတွင်လည်း ဆံုးံးမရိှေကာင်း သိရသည်။ 

 အလပုအ်ကိုင်ရှာေဖမွကို စနွ်လတ်လာကသြဖင့် ဝနထ်မး်ရရိှိုင်မ ေလျာန့ညး်လာမည ်

ြဖစေ်ကာင်း၊ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်ြမင့်မားမသည် နယသ်ာလန်ိုင်ငံအား ြပညပ်လပုသ်ားများကို 

ဆွဲေဆာင်မ ေလျာက့ျေစမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုေကာင့် labor supply င့်ှ ရင်းှီးြမပ်ှံမတုိတွင် 

ြပန်လည်နာလန်ထူလာေစေရးမှာ အချန်ိကာလ (၁၀) ှစ်ှင့်အထက် ပုိ၍ကာြမင့်ုိင်သည်ဟု CPB 

က ခန်မနှး်ထားြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါအချကမ်ျားေကာင့် နယ်သာလန်ိုင်ငံ၏ 

စးီပာွးေရးတုိးတကမ်နမိ့်ကျြခင်းကိုြဖစေ်စိုင်ေကာင်း၊ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ််ကာလမတုိင်မီ စးီပာွးေရး 

အေြခအေနသုိ  လာမည့်စှအ်ကနုခ်န်တွင် ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်ိုင်ေကာင်း CPB က ခန်မနှး်ထား 

ပါသည။် 

 ကာလတုိတွင် လပုသ်ားေဈးကကွ၌် ကမး်ကျင်မအတဲွအစပမ်မြိခင်း (mismatch) 

သညလ်ညး် စိုးရိမဖ်ယွြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ယင်းေကာင့် အလိုအေလျာကစ်နစအ်သံုးြပမ၊ စက်ပု် 

အသံုးြပမင့်ှ ဒစ်ဂျစတ်ယအ်သံုးြပြခင်းများ တုိးတကလ်ာိုင်ေကာင်း၊ သုိရာတွင် လပုသ်ား 

ေဈးကကွမ်ာှ ပုံမနှအ်ေြခအေနသုိ တြဖညး်ြဖညး်ချင်း ြပနလ်ည်ေရာကရိှ်လာိုင်ေကာင်း CPB က 

ေြပာကားသည။်  

ရင်းြမစ် -  (နယသ်ာလနတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

  

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဧပလီမှ ဇွနလ်အထိ သံုးလတာကာလအတွင်း အဓကိစးီပာွးေရးများ 

တွင် ဗိတိန်ိုင်ငံသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် အထိနာဆုံးြဖစ်ခဲ့ေကာင်း စီးပွားေရးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရကမ်င့်ှ ဖွံဖိးတုိးတကမ်အဖွဲအစညး် (Organization for Economic Co-operation 

and Development-OECD) က ေြပာကားသည။် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ူးစကမ် ထနိး်ချပေ်ရး 

ကန်သတ်မအစီအမံ (lockdown measures) များေကာင့် ဗိတိန်ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးမှာ သံုးလတာ 

အတွင်း အကးီမားဆုံး ကျဆင်းမြဖင့် စခံျနိတ်င်ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊  ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရး 

သည ်OECD ိုင်ငံများ၏ စးီပာွးေရးကျဆင်းမ ၉ ဒသမ ၈ ရာခုိင်နး်ထက် များစာွေကျာလ်နွ၍် ၂၀ 

ဒသမ ၄ ရာခုိင်န်းြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည။်  

အဓကိစးီပာွးေရးများအနက် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ေ်ကာင့် အထနိာဆုံးြဖစခ့ဲ်သည့် ဗတိိနုိ်င်ငံ 
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 စပနိ်ိုင်ငံသည် စးီပာွးေရးကျဆင်းမ ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင်န်းြဖင့် ဒတိုယအထနိာဆုံး 

ြဖစခ့ဲ်သည။် အလားတူ G7 စကမ်ိုင်ငံအပုစ်ုသညလ်ညး် စးီပာွးေရးကျဆင်းမ ၁၀ ဒသမ ၉ 

ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲပးီ၊ ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရးမာှ ၁၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင်နး်ြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲသည။် G7 ိုင်ငံ 

များအနက် ဒုတိယသံုးလပတ်တွင် ဂျဒီီပီကျဆင်းခ့ဲသည့်ုိင်ငံများမှာ ြပင်သစ် ၁၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင်န်း၊ 

အတီလ၊ီ ကေနဒါှင့် ဂျာမနီိုင်ငံတုိသည် ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင်နး်၊ ၁၂ ရာခုိင်န်းင့်ှ ၉ ဒသမ ၇ 

ရာခုိင်န်းတုိြဖင့် အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲကေကာင်း သိရသည။် 

 အီးယူုိင်ငံများထက် ဗိတိန်ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးပုိမုိဆုိးရားစွာကျဆင်းခ့ဲရြခင်းမှာ ယင်း၏ 

ဝန်ေဆာင်မက၊ ဧည့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းှင့် စားသံုးသူ သံုးစဲွမတုိအေပတွင် မီှခုိေနြခင်းေကာင့် 

ြဖစေ်ကာင်း၊ ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးတွင် လကလ်သံုီးစွဲမသည် အကျပအ်တညး်ကာလမတုိင်မီ 

က အေြခအေနသုိ ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်ခ့ဲေသာလ်ညး် အြခားကများမာှ ဆကလ်က်နုး်ကန် 

ေနရဆြဲဖစေ်ကာင်း၊ ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးပုံမနှလ်မး်ေကာင်းေပသုိ အြပည့်အဝြပနလ်ည် 

ေရာကရိှ်ရနမ်ာှ စှအ်နညး်ငယ်ကာြမင့်ိုင်ပီး၊ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်သည် ၁၀ ရာခုိင်န်း(သုိမဟတ်ု) 

ထိုထကပ်ို၍ ြမင့်မားိုင်သညဟ်ု စးီပာွးေရးပညာရှင်များက ခန်မနှး်ထားေကာင်းသိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (BBC)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးင့်ှ ေတာင်သူလယသ်မားများဖလူုံေရးဝန်ကီးဌာနသည ် ကိုိုနာ 

ဗုိင်းရပ်စ်အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း လယ်ယာကမှ တင်ပုိုိင်မအေြခအေနအား ၁၈-၈-၂၀၂၀ 

ေန၌ သတင်းထတ်ုြပနမ်င့်ှအတူ အိိယိုင်ငံ၏ အတမနဗိာဘာရတ် (Atmanirbhar Bharat) 

ေခ ကိုယပ်ိုင်စမွ်းအားြဖင့် ရှင်သနရ်ပ်တညေ်ရး ရညမ်နှး်ချက်ှင့်အည ီ အဓကိအခနး်ကမ ှ

ပါဝင်လျကရိှ်သည့် လယယ်ာထွကက်နုတ်င်ပိုမကို ြမင့်တင်ိုင်ရန ်မဟာဗျဟာချမတ်ှ ေဆာင်ရက် 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပခ့ဲပါသည။် 

 အဆိုပါ သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်၌ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် မတ်လမ ှဇွနလ်အတွင်း အိိယိုင်ငံ၏ 

လယယ်ာထွကက်နုပ်စညး်များအား ြပညပ်တင်ပိုမသည ်တနဖ်ိုးအားြဖင့် ပူးီေင ွ၂၅၅ ဒသမ ၅၂၇ 

ဘီလယီရိှံရာ ယခင်စှက်ာလတူှင့် င်းယဉှပ်ါက ပူးီေငွ ၄၈ ဒသမ ၁၇၉ ဘီလယီ ံ ပိမုိုလျက် 

တုိးတကမ် ၂၃.၂၄% ရရိှခ့ဲေကာင်း၊ ၎င်းပိုကနုမ်ျားတွင် ဂျ၊ံ ကလုားပ၊ဲ ေြမပဆဲီှင့် ပစဲင်းငံုတုိက 

အဓကိပါဝင်လျကရိှ်ေကာင်း၊ အိိယိုင်ငံ၏ လယယ်ာကစစုေုပါင်း ြပညတွ်င်းထုတ်လပုမ်တွင ်

လယယ်ာကပိုကနုြ်မင့်တင်ေရး မဟာဗျဟာချမတ်ှေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း 

အိိယစိုကပ်ျ ိး ေရးဝန်ကးီဌာနက သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း 
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လယယ်ာထွကက်နုတ်င်ပိုမမာှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာစှ၌် ၉.၄% ရိှရာမ ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာစှ ်

တွင် ၉.၉% သုိ တုိးတကလ်ာခ့ဲေကာင်း၊ အြခားတစဖ်ကတွ်င် လယယ်ာထကွက်နု ် တင်သွင်းမမာှ 

၅.၇% မ ှ ၄.၉% သုိ ကျဆင်းခ့ဲရာ ြပညပ်အေပ မှီခုိေနရမကို ေလျာ့ချိုင်ခ့ဲပးီ ြပညပ်တင်ပိုရန ်

ပုိလမံရရိှေအာင်ေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲေကာင်း၊ အိိယုိင်ငံအေနြဖင့် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ် အကျပ်အတည်း 

ှင့် ကံေတွေနရချန်ိတွင်ပင် ကမာ့စားနပ်ရိကာ သွင်းအားစုကွင်းဆက် ပံုပျက်ယွင်းမမြဖစ်ေအာင် 

ဂုြပလျက် ြပည်ပတင်ပုိမလုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲေကာင်း၊ အိိယသည် လယ်ယာထွက်ကုန် 

ထတ်ုလပုသ်ည့် ကမာထ့ပိ်တနး်ိုင်ငံ တစ်ခုြဖစ်ေသာလ်ညး် ၎င်းကနုစ်ညမ်ျားအား တင်ပိုသည့် 

ထပိတ်နး်ိုင်ငံများစာရင်း၌ ပါဝင်ြခင်းမရိှေကာင်း၊ ဥပမာအားြဖင့် ဂျထံတ်ုလပုမ်တင်ွ အိိယ 

ိုင်ငံသည ် ကမာအ့ဆင့်-၂ ြဖစေ်သာလ်ညး် ဂျံတင်ပိုမမာှ ကမာအ့ဆင့်-၃၄ တွင် ရိှေကာင်း၊ 

အိိယအား ကမာထ့ပိတ်နး် လယ်ယာထကွက်နုတ်င်ပိုသည့် ိင်ုငံြဖစလ်ာေစရနမ်ာှ ကနုစ်ည် 

အပုစ်အုလိုက်ရှင်းလင်းတကိျသည့် ကိတင်စမီေံဆာင်ရကမ်များကို လပုေ်ဆာင်ရန ် လိုအပလ်ျက ်

ရိှေကာင်း၊ သုိြဖစရ်ာ အိိယစိုကပ်ျ ိးေရး၊ သမဝါယမင့်ှ ေတာင်သူလယသ်မားများ ဖလူုံေရး 

ဦးစးီဌာန (DAC&FW) သည ် လယယ်ာထကွက်ုနပ်စညး် ကနုသွ်ယမ်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ဘကစ်ုံ 

ေဆာင်ရကမ် မဟာဗျဟာင့်ှ အစအီမမံျားကို ေရးဆွဲရန ် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရကလ်ျကရ်ှိေကာင်း၊ 

ပီးြပည့်စံုေသာ မဟာဗျဟာတစ်ရပ် ထူေထာင်ုိင်ရန်အတွက် စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မမတုိင်မီကာလ၊ 

စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုစ်ဉက်ာလင့်ှ ရိတ်သိမး်ခူးဆွတ်ပးီကာလတို၌ ကေံတွရသည့်ကစိရပ်များ၏ 

အေသးစိတ်အချက်လက်များကုိ ကုန်စည်အုပ်စုအလုိက် ေလ့လာဆန်းစစ်လျက်အားသာချက်များ၊ 

စနိေ်ခမများအေပ မညသုိ်ေသာ အစအီမမံျား လပုေ်ဆာင်သင့်သညက်ို ကမး်ကျင်ပညာရှင်များ 

င့်ှ တုိင်ပင်ေဆွးေးွလျကရိှ်ေကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အိိယစုိက်ပျ ိးေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ပုိကုန်တန်ဖုိးြမင့်တင်ရန်ှင့် သွင်းကုန ်

အစားထုိးစီမံချက်များ ေဖာ်ေဆာင်ရန် အဓိကရည်ရယ်လျက် အဆုိပါ လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပုိမ 

ြမင့်တင်ေရးမဟာဗျဟာကို ေရးဆွဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ပင်လယေ်ကွေဒသိုင်ငံများသည ် အဓကိ 

ဦးတည်ရာ ေဈးကွက်များအြဖစ်ပါဝင်လျက်ရိှပီး ပထဝီေရေြမအေနအထားအရ ေဈးကွက်တုိးချဲရန ်

အလားအလာေကာင်းမနွသ်ည့် ကနု်စညအ်မယ်များ စာရင်းပါဝင်ေသာ ထတ်ုကနုေ်ဈးကကွ် 

ကနွခ်ျာ (Product market matrix) တစရ်ပက်ိ ုေဖာထ်တ်ုထားရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 လက်ရိှကာလ၌ DAC&FW ဌာန၏ ေမတာရပ်ခံချက်အရ အိိယကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဦးစးီဌာနရိှ လယယ်ာထကွက်နု်င့်ှ ြပြပင်ပီး စားေသာကက်နု ် ြပညပ်တင်ပိုမ ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရး 

အာဏာပိုင်အဖွဲ (APEDA) သည ် စပျစ၊် သရက၊် ငှကေ်ပျာ၊ ကကသွ်နန်၊ီ ဆန၊် အာဟာရြဖည့် 

ှံစားသီးှံ၊ သလသီဲး၊ ပန်းမနတ်ိုင့်ှသကဆ်ိုင်သည့် ပိုကနုြ်မင့်တင်ေရးေဆးွေွးပွဲများ (Export 

Promotion Forums) ကို ၂ လလင် ၁ ကမိက်ျင်းပရန ် စစီဉေ်ဆာင်ရကလ်ျကရိှ်သည်။ ၎င်း 

ေဆးွေးွပွဲများ၌ သကဆ်ိုင်ရာ ပိုကနုအ်မယအ်လိုက ် ပိုကုနလ်ပုင်နး်ရှင်များ၊ ဗဟိုအစိုးရဝန်ကးီ 
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ဌာနများှင့် ြပညန်ယအ်စိုးရအဖွဲများမ ှကိုယစ်ားလယှမ်ျားက ကနုထ်တ်ုလပုမ်၊ ြပည်တွင်း ြပညပ် 

ေဈးကကွတ်င်ပိုမအေြခအေနကို ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာသံုးသပလ်ျက ် မဝူါဒဆိုင်ရာ အ ကြံပချက် 

များ၊ စမီံခန် ခဲွေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရကသ်င့်သည့်အချကမ်ျားကို APEDA ရိှ ကအလိုက ်ေကာမ်တီ 

များသုိ ေပးပိုေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရသည။်  

ေနေအးလင်ွ 

စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source: Exports of agricultural commodities during March to June 2020 increased by 23.24%, 18 Aug 2020, 

Press Information Bureau of India 
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