
 
ဈ ကကသတငလ  

အမတစ  ( ၃၃ / ၂၀၂၀)                         ၂၀၂၀ ပည စ၊ စကတငဘ လ (၁၈) ရက 

သတငး်ေခါငး်စဉ်များ 

 ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါအလနွက်ာလတွင် မဟာဗျဟာေြမာက ်စးီပာွးေရး 

အမှီအခုိကင်းမကို အီးယ ူရညရ်ယခ်ျကထ်ားရိှ 

 အီးယူ၏ကုန်သွယ်ေရးေကာ်မရှင်နာအသစ်အြဖစ် Mr. Valdis Dombrovskis 

အား အဆိုြပခ့ဲြခင်း 

 ဘရပဆ်လဲေ်လဆပိ၌် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ် စစေ်ဆးမအစအီစဉ ် ၁၃၅ ယူို 

အထ ိကျသင့်မည် 

 စင်ကာပစူားေသာကက်နုေ်အဂျင်စကီ စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်နး် (၉) ခုကို 

စင်ကာပေူဒလာသနး် ၄၀ နးီပါးအထ ိေထာကပ်ံ့ေကးေပး 

 ဇူလိုင်လအတွင်း စင်ကာပူိုင်ငံရှိ လကလ်လီပုင်နး်များ၏ ေရာင်းရေငွ 

တွင် အနွလ်ိုင်းြဖင့် ေရာင်းရေငွမာှ ၁၁ ရာခုိင်န်းပါဝင် 

 တတ်ုိုင်ငံတွင် ြပညပ်မ ှ ကမုဏီများ လာေရာက၍် လပုင်နး်များ 

ထေူထာင်လပုက်ိုင်ရာတွင် လိုအပသ်ည့်အချကအ်လကမ်ျားအား ကည့် 

ိုင်မည့် web link များ 

 အီးယူှင့်တုတ်သမုိင်းဝင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဆုိင်ရာ သေဘာတူညီမ 

ရရိှ 

 ဗိတိန်ှင့်ဂျပန် ကုန်သွယ်မသေဘာတူညီချက် ရရိှခ့ဲြခင်း 

 ကုိဗစ် - ၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံသားများ 

အွန်လုိင်းမှ ဝယ်ယူမ ပုိမုိြပလုပ် 

 CLMV ုိင်ငံများ၏ အထည်ချပ်လုပ်ငန်းက အလားအလာေပ ေအာက်စ်ဖုိ 

စီးပွားေရးမှ ခန်မှန်းချက်ထုတ်ြပန် 

 အေမရိကန်က တုတ်ကုန်စည်တစ်ချ ိအေပ အေကာက်ခွန်တုိးြမင့် 

ေကာက်ခံြခင်းသည် ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးစည်းမျဉ်းချ ိးေဖာက်သည်ဟု WTO 

က ထုတ်ြပန်သည့်သတင်း 

  

စကပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆည မ င ဝနက ဌ န 

စမကန ဦ စ ဌ န 

           ၁၇-၉-၂၀၂၀ 

ေငွေကး 
ေငွလဲလယ်ှန်း 
   (ကျပ်) 

ေဒလာ ၁၃၂၂.၇ 

ယူုိ ၁၅၆၁.၃ 

စကာပူ 
ေဒလာ 

၉၇၂.၆၀ 

စတာလင် 
ေပါင် 

၁၇၁၂.၃ 

ဂျပန်ယန်း ၁၂၆၂.၂ 

တုတ်ယွမ် ၁၉၅.၄၅ 

ေဟာငေ်ကာင် 
ေဒလာ 

၁၇၀.၆၇ 

အိိယူပးီ ၁၇.၉၆၀ 

ကုိရးီယားဝမ် ၁၁၂.၈၉ 

မေလးရှား 
ရငး်ဂစ် 

၃၁၉.၆၉ 

ဖလိစ်ပုိငပီ်ဆို ၂၇.၂၈၉ 

ထိုငး်ဘတ် ၄၂.၄၃၅ 

ဗယီက်နမ် 
ေဒါင် 

၅၇၀.၆၂ 
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 ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါအလနွက်ာလတွင် မဟာဗျဟာေြမာက် စးီပာွးေရးအမှီအခုိကင်းမကို 

အးီယူ ရညရ်ယခ်ျကထ်ားရှိ 

 ေဆးဝါးများှင့် အြခားစက်ပစည်းအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သိုေသာ ထုတ်ကုန်များ 

ထုတ်လုပ်မတွင် ကမာ့စီးပွားေရးအင်အားကီးုိင်ငံများအေပ မီှခုိရေနရြခင်းေကာင့် ဥေရာပသမဂ 

၏စးီပာွးေရးကို ပိုမိုအမှီအခုိကင်းသည့်ပုံစအံြဖစ် ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကသွ်ားလိုေကာင်း ဥေရာပ 

ေကာင်စီဥက Charles Michel က ဘရပဆ်ဲလစ်းီပာွးေရးဖိုရမ်တွင် ေြပာကားခဲ့ပးီ၊ မရိှမြဖစ ်

အေရးပါေသာ ထတ်ုကနုမ်ျားတွင် အးီယ၏ူ မဟာဗျဟာေြမာက ် အမှီအခုိကင်းမရရိှေရးသည် 

ရာစုစှအ်တွက် အးီယ၏ူ စမီခံျကမ်ျားပင်ြဖစသ်ညဟ် ု၎င်းက ေြပာကားခ့ဲေကာင်းသိရသည။် 

 အးီယ၏ူ စကမ်လပုင်နး်မဟာဗျဟာသည် အမှီအခုိကင်းလတ်ွမပိုမိုရရိှေရးကို အားေပး 

သွားမညြ်ဖစ်ပီး၊ ိုင်ငံသားများ၏ သာယာဝေြပာမအတွက် လိုအပေ်သာအရင်းအြမစမ်ျား 

အားလုံးကို ရရိှိုင်မေသချာေစေရး ေဆာင်ရက်သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ယင်းသုိေဆာင်ရကရ်ာတွင် 

မရိှမြဖစ် အေရးကးီေသာ ထတ်ုကနုပ်စညး်များင့်ှ ေဆးဝါးများကို အမှီအခုိကင်းစာွ ထုတ်လပ်ု 

ိုင်ေရးလညး် ပါဝင်ေကာင်း ၎င်းကဆိုသည။် 

 ကိုဗစ-်၁၉ ကပေ်ရာဂါေကာင့် ေဆးဝါးများင့်ှ ေမာေ်တာက်ား ထတ်ုလပုမ်လပုင်နး် 

များတွင် အသံုးြပေသာ ကနု်ကမး်များ၏ (၈၀) ရာခုိင်န်းခန်ကို ထတ်ုလပုေ်ပးေနသည့် တတ်ု 

ိုင်ငံရိှ ကနုထ်တ်ုလပုင်နး် အများအြပားကို ပးီခ့ဲသည့် ေဖေဖာဝ်ါရီလက ပတ်ိသမိး်ထားရပးီ 

ေနာက် ဥေရာပစးီပာွးေရး၏ ထတ်ုလပုမ်ကင်ွးဆက်င့်ှပတ်သက၍် အးီယူိုင်ငံများက စိုးရိမ ်

ပပူနမ်ရိှခ့ဲကေကာင်းသိရသည။် ဥေရာပ၏ စးီပာွးေရး မဟာဗျဟာေြမာကစ်ာွြဖင့် အမှီအခုိ 

ကင်းေရးမာှ မမိတုိိ၏ ဘံုအကျ ိးစးီပာွးများအားလုံးအတွက် ရာစုစှ် ဘံုစမီကံနိး်အသစတ်စရ်ပ် 

ြဖစ်ပးီ၊ ယင်းသည် မမိတုိိ၏ ေနာင်မျ ိးဆကမ်ျားအတွက် နပံါတ်တစ် ရညမ်နှး်ချကလ်ည်းြဖစ် 

သညဟ်ု Charles Michel က ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (ိုကတ်ာ)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

အးီယူ၏ ကနုသွ်ယေ်ရးေကာ်မရင်ှနာအသစအ်ြဖစ် Mr. Valdis Dombrovskis အား အဆိုြပခ့ဲြခင်း 

 ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ အမေဆာင်ဒတိုယဥကြဖစ်သူ Mr. Valdis Dombrovskis သည ်

အးီယ၏ူ ကနုသွ်ယေ်ရးေကာမ်ရှင်နာအသစ် ြဖစလ်ာမညြ်ဖစေ်ကာင်းင့်ှ အိုင်ယာလန်ိုင်ငံမှ Mrs. 

Mairead McGuinness သည ် ေကာမ်ရှင်နာအသစအ်ြဖစ ် ဘာေရးဝနေ်ဆာင်မင့်ှ ဘာေရး 

တည်ငိမမ်ရိှေစေရးအပိုင်းကို တာဝနယ်သွူားမည်ဟ ု ဥေရာပေကာမ်ရှင်ဥက Ursula von der 

Leyen က ၈-၉-၂၀၂၀ ေနတွင် ေကညာခ့ဲေကာင်းသိရသည်။ ကုန်သွယ်ေရးေကာ်မရှင်နာ 
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ရာထးူေနရာအတွက် အဆိုြပထားသူ အမေဆာင်ဒတိုယဥက Mr. Valdis Dombrovskis သည ်

ယခင်ကနုသွ်ယေ်ရးေကာမ်ရှင်နာ Mr. Phil Hogan တ်ထကွခ့ဲ်ချနိမ်စှတင်၍ ေခတကနုသွ်ယေ်ရး 

ေကာမ်ရှင်နာအြဖစ် တာဝနထ်မး်ေဆာင်လျကရိှ်သူြဖစသ်ည။် 

 တ်ထွက်သွားခ့ဲသည့် ကုန်သွယ်ေရးေကာ်မရှင်နာ Phil Hogan ၏ ေနရာတွင် အစားထုိး 

ခန် အပ်ိုင်ေရးအတွက် အိုင်ယာလန်ိုင်ငံမှ အဆိုြပကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများြဖစ်သည့် 

Mrs. Mairead McGuinness င့်ှ Mr. Andrew McDowell တုိကို ေတွဆုံေမးြမန်းမများြပလပု ်

ခ့ဲေကာင်း၊ ထုိသုိအင်တာဗျးြပလပုခ့ဲ်ပီးေနာက် Mrs. Mairead McGuinness အား ေကာမ်ရှင်နာ 

ရာထးူေနရာ ခန်အပရ်နအ်တွက် ဥေရာပပါလမီနသုိ် အဆိုြပသွားရန် ၎င်းအေနြဖင့် ဆုံးြဖတ်ခ့ဲ 

ေကာင်း ဥေရာပေကာမ်ရှင်ဥကက ေြပာကားခ့ဲသည။်  

ရင်းြမစ် -  (Politico)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၊ ဘရပဆ်လဲေ်လဆပိ၌် ခရီးသွားများအတွက် ေရလျားကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပဓ်ါတ်ခဲွစစေ်ဆးမသည် ယူို (၆၇) မ ှ ယူို (၁၀၀) ေကျာအ်ထိ ကျသင့်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

အဆိုပါဓါတ်ခဲွခနး်အေနြဖင့် swab (သုိမဟတ်ု) PCR test စှမ်ျ ိးကို စစေ်ဆးေပးိုင်ပးီ ပုံမနှ ်

စစေ်ဆးမအတွက် ၆၇ ယူိုင့်ှ အြမနစ်စေ်ဆးမအတွက် ၁၃၅ ယူို ကျသင့်မညဟ်ု ေလဆိပမှ် 

press release ထတ်ုြပနထ်ားေကာင်း၊ ထတ်ုြပနခ်ျကအ်ရ အြမနစ်စေ်ဆးြခင်းအတွက် ရလဒက်ို 

အချနိ် (၃) နာရီ အတွင်းရရိှိုင်ပီး၊ ပုံမနှစ်စေ်ဆးမအတွက် စစေ်ဆးချကရ်လဒရ်ရိှရန် အချနိ် (၉) 

နာရီခန်  ကာြမင့်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။် 

 အရာယရိှ်ိုင်ေချြမင့်မားသည့် အနေီရာင်ဇုနမ်ှ ြပနလ်ညဝ်င်ေရာကလ်ာသည့် ခရီးသွား 

များသည် ဘရပဆ်လဲေ်လဆပိ်သုိ ဆိုကေ်ရာကခ်ျနိတွ်င် ချကခ်ျင်းစစေ်ဆးိုင်ပီး၊ ေလဆပိမ် ှ

ထကွခွ်ာမည့် ခရီးသွားများလညး် စစ်ေဆးိုင်မည်ြဖစသ်ည။် Covid-19 ေရာဂါလကဏာမရိှသည့် 

ခရီးသညမ်ျားကိုသာ အဆိုပါေရလျားဓါတ်ခဲွခန်း၌ စစေ်ဆးြခင်းကို ခွင့်ြပသွားမညြ်ဖစ်ပးီ၊ 

ခရီးသွားများအေနြဖင့် စစေ်ဆးရနအ်တွက် အနွလ်ိုင်းမတှစဆ်င့် ကိတင်၍ book လပု်ိုင်မည် 

ြဖစေ်ကာင်းလညး် သိရသည။် 

 အဆိုပါ ေရလျားဓါတ်ခဲွခန်းကို ဘရပဆ်လဲေ်လဆိပရိှ် ထကွခွ်ာခန်းမ (departure hall) 

၏ အြပင်တွင် ထားရိှသွားမညြ်ဖစ်ပီး၊ စကတ်င်ဘာလအတွင်း လပုင်နး်စတင်ေဆာင်ရက်ိုင်မည် 

ြဖစေ်ကာင်း၊ ဗိုင်းရပစ်ပ်ိုး ေတွရိှသည့် ခရီးသွားများအား ေလဆပိမ် ှ ထွကခွ်ာေစမညြ်ဖစ်ပီး၊ 

၎င်းတုိ၏ သကဆ်ိုင်ရာေလေကာင်းလိုင်းများင့်ှ လိုကပ်ါခွင့်အား ြငင်းပယခံ်ရမညြ်ဖစေ်ကာင်း င့်ှ 

ဘရပဆ်လဲေ်လဆပိ၌် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်် စစေ်ဆးမအစအီစဉ် ၁၃၅ ယူိုအထိ ကျသင့်မည် 
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ပိုးေတွလနူာင့်ှ ပတ်သက၍် သကဆ်ိုင်ရာကျနး်မာေရးအာဏာပိုင်အဖွဲများထသုိံ အသိေပး 

အေကာင်းကားသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် - (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

စင်ကာပစူားေသာက်ကနုေ်အဂျင်စကီ စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်နး် (၉) ခုကို  

စင်ကာပေူဒလာသနး် ၄၀ နးီပါးအထိ ေထာကပ်ံ့ေကးေပး 

 စင်ကာပူိုင်ငံ၏ အစားအစာအဟာရလိုအပခ်ျက်၏ ၃၀ ရာခုိင်နး်ကို ၂၀၃၀ ခုစှခ်န်  

တွင် ြပည်တွင်း၌ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပု်သွားိုင်ရန် ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေသာ အစအီမမံျားအနက် 

“30x30 Express Grant” အစအီစဉ်အရ စင်ကာပစူားေသာကက်နုေ်အဂျင်စီ (Singapore Food 

Agency-SFA) သည ် စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်န်း (၉) ခုကို စင်ကာပေူဒလာ ၃၉.၄ သနး် ေထာကပ်ံ့ေပး 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ဤေထာကပ်ံ့ေကးအစအီစဉက်ို အဆိုြပေလာကထ်ားိုင်သည့် ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ဧပလီ ၁၇ 

ရကမ်ှ ေမလ ၂၉ ရကအ်တွင်း အဆိုြပလာ (၄၀) ေကျာက်ို လက်ခံရရှခ့ဲိေကာင်း၊ အဆိုြပလာများ 

အား စစိစအ်ကြဲဖတ်ရာတွင် စမီကံနိး်ကို အလျင်အြမန ် အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရက်ိုင် 

မည့်အေြခအေန၊ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်ပမာဏ၊ စမီကံနိး်အေကာင်အထညေ်ဖာရ်န် ြဖစ်ိုင်ေြခ 

ရိှေသာ အေြခအေန၊ စးီပာွးေရးအရ တွကေ်ချကိုကမ်င့်ှ လပုင်နး်များ၏ ေအာင်ြမင်မများင့်ှ 

စမွး်ေဆာင်ိုင်မစသည့် အေြခအေနတုိအေပ ထည့်သွင်းစဉး်စားဆုံးြဖတ်ပါေကာင်း၊ အဆိုြပလာ 

တင်သွင်းလာခ့ဲေသာ လပုင်နး်များအနက် (၉) ခုမှာ ထုတ်လပုမ်စမွး်အားြမင့်မားသည့် စိုကပ်ျ ိးေရး 

နညး်စနစမ်ျားကို အသံုးြပ၍ လာမည့် (၆) လမ ှ (၂) စှအ်တွင်း ြပညတွ်င်းစိုကပ်ျ ိးထုတ်လပုမ် 

ပမာဏကို သိသိသာသာ တုိးတကလ်ာေစေရး ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုသုိ ေငွေကး 

ေထာကပ်ံ့ေပးရန် အတွက် SFA သည် မလူလျာထားေသာ စင်ကာပေူဒလာသနး် ၃၀ မ ှသနး် ၄၀ 

နးီပါးအထ ိတုိးြမင့်လျာထားခ့ဲရေကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 လပုင်နး်များအေနြဖင့် ၎င်းတုိ၏ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလုပမ် ပမာဏတုိးတကလ်ာေရးအတွက် 

နည်းပညာများ အသံုးြပ၍ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်များကုိ ကာမိေစရန် ဤအစီအစဉ် 

ြဖင့် ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ဥပမာအားြဖင့် ေထာကပ်ံ့ေကးရရိှမည့် I.F.F.I လပုင်နး်သည် AI 

(မတ်ှာဏ်တု) နညး်ပညာကို အသံုးြပ၍ အရကစ်ားဟင်းရကမ်ျား၏ ကးီထာွးဖွံဖိးမန်းကို 

ေစာင့်ကည့်လျက် တစ်စှပ်တ်လုံး အထကွ်နး်ေကာင်းမနွေ်စရနအ်တကွ် ထနိး်ချပမ်စနစမ်ျား ှင့် 

ထွက်ကုန်များ၏ သက်တမ်းကာရှည်ခံုိင်မရိှေရး၊ ထွက်ကုန်များတွင် ပုိးမားပါဝင်မ ေလျာ့နည်း 

ေစေရးအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသည့် ေရသန်စင်စနစ်များကုိ ထည့်သွင်းအသံုးြပေဆာင်ရက် 
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မည့် နညး်ပညာြမင့် အလံုပတ်ိစိုကပ်ျ ိးေရး ခံကးီများကို တညေ်ဆာကသ်ာွးမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

စင်ကာပူိုင်ငံတွင် အေဆာကအ်ဦများ၏ အမိုးေပ၌ ပထမဆုံး စိုကပ်ျ ိးေသာလပုင်န်း ComCrop 

သညလ်ညး် ေနာကထ်ပ် စတုရနး်မီတာ ၂၀၀၀ အကျယအ်ဝန်းရိှသည့် ခံကို အလုိအေလျာက် 

စနစမ်ျား ထည့်သွင်းအသံုးြပ၍ တညေ်ဆာက်သွားမညြ်ဖစသ်ြဖင့် ၎င်း၏ လကရိှ်တစ်စှလ်င် 

အရကစ်ားဟင်းရကထ်တ်ုလပုမ် ပမာဏတနခ်ျနိ် ၂၀ မှ ၂၀၀ အထိ တုိးြမင့် ထတ်ုလပုသွ်ားိုင် 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ကမာအှံတွင် ရာသီဥတုေဖာကြ်ပနမ်၊ ထတ်ုလပုမ်ကင်ွးဆက် ြပတ်ေတာကမ် 

ြဖစေ်ပလျကရိှ်ေသာ အေြခအေနများင့်ှ ယခုကဲ့သုိ ကိုဗစေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေသာ အချနိက်ာလ 

များတွင် ြပညတွ်င်းစိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်န်းများကို ေထာကပ်ံ့ေပးရန် ပို၍ပင် အေရးကးီေကာင်းင့်ှ 

သုိမသှာ စင်ကာပူိုင်ငံ၏ စားနပရိ်ကာထုတ်လပု်ိုင်မစမွး်အားကို ြမင့်တင်ေပးိုင်မညြ်ဖစ်ပီး၊ 

စားသံုးသူများ အေနြဖင့်လညး် ြပညတွ်င်း ထကွက်နုမ်ျားကို ဝယယ်စူားသံုးကေစလိုေကာင်း SFA 

က တုိကတွ်န်းးေဆာထ်ားပါသည။် 

သတင်းရင်းြမစ် ။   Singapore Food Agency/ The Straits Times 

ြမတ်ိုး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

စင်ကာပူ 

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

ဇူလိုင်လအတွင်း စင်ကာပုိူင်ငံရှိ လကလ်လီပုင်နး်များ၏ ေရာင်းရေငွတွင် အွနလ်ိုင်းြဖင့် 

ေရာင်းရေငွမာှ ၁၁ ရာခုိင်နး်ပါဝင် 

 စင်ကာပူိုင်ငံ၊ စာရင်းအင်းဦးစးီဌာနက ၄-၉-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် ထုတ်ြပနခ့ဲ်ေသာ 

စာရင်းအရ  ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ဇူလိုင်လတွင် စင်ကာပူိုင်ငံရိှ လကလီ်လပုင်နး်များ၏ ေရာင်းရေငွသည် 

စင်ကာပေူဒလာ ၃.၃ ဘီလယီရိှံေကာင်းင့်ှ အဆိုပါ ေရာင်းရေငွများအနက် ၁၁ ရာခုိင်န်းမာှ 

အနွလ်ိုင်းမတှစဆ်င့် ေရာင်းရေငြွဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ဇူလုိင်လအတွင်း လက်လီေရာင်းရေငွသည် ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၈.၅ ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲပါသည။် လကလ်လီပုင်နး်များအနကမ်ှ ေရာင်းအားကျဆင်းမ အဆုိးဆုံး 

ြဖစ်ေပခ့ဲေသာလုပ်ငန်းမှာ အစားအေသာက်ှင့် အေဖျာ်ယမကာလုပ်ငန်းများြဖစ်ပီး၊ Supermarkets 

င့်ှ Hypermarkets တုိ၏ ေရာင်းရေငွမာှ ၂၈.၆ ရာခုိင်န်းင့်ှ ကနွပ်ျတာ/ ဆကသွ်ယေ်ရး 

ကရိိယာပစညး်များေရာင်းချသည့် လုပင်နး်များ၏ ေရာင်းရေငွမာှ ၂၇.၄ ရာခုိင်နး် တုိးတကခ့ဲ် 

ပါသည။် အစားအေသာက်င့်ှ အေဖျာယ်မကာလပုင်နး်များ၏ ေရာင်းရေငွမာှ ယခင်စှ်င့်ှ 

င်းယဉှပ်ါက ၂၅.၄ ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲပးီ၊ တနဖ်ိုးအားြဖင့် စင်ကာပေူဒလာ ၆၆၅ သနး် 

ေရာင်းချခ့ဲရပါသည်။ အဆိုပါေရာင်းရေငွ၏ ၂၁.၁ ရာခုိင်နး်မာှ အနွလ်ိုင်းြဖင့် ေရာင်းချခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ လက်လီလုပ်ငန်းများ၏ ေရာင်းရေငွတွင် အွန်လုိင်းြဖင့် ေရာင်းရေငွပါဝင်မ အများဆံုး 

ြဖစေ်ပခ့ဲေသာ အြခားလပုင်နး်များမာှ ကနွပ်ျတာင့်ှ ဆကသွ်ယေ်ရးကရိိယာပစညး်များ 

ေရာင်းချသည့်လုပ်ငန်း (၄၉.၁ ရာခုိင်န်း)၊ ပရိေဘာဂှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းများ ေရာင်းချ 
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သည့်လပုင်နး် (၂၁.၈ ရာခုိင်နး်) င့်ှ Supermarkets င့်ှ Hypermarkets (၁၁.၄ ရာခုိင်နး်) တုိ 

ြဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

သတင်းရင်းြမစ်  ။   Department of Statistics, Singapore 

ြမတ်ိုး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

စင်ကာပူ 

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

တတ်ုုိင်ငံတွင် ြပညပ်မကှမုဏီများ လာေရာက၍် လပုင်နး်များ ထူေထာင်လပုက်ိုင်ရာတွင် 

လိုအပသ်ည့်အချကအ်လကမ်ျားအား ကည့်ုိင်မည့် web link များ 

 ကမာဒ့တိုယစးီပာွးေရးအင်အားအကီးဆုံး ိုင်ငံြဖစသ်ည့် တုတ်ြပညသူ်သမတိုင်င ံ

သည ် ကမာေပတွင် ထတ်ုလပု်ိုင်စမွ်း အြမင့်ဆုံးစးီပာွးေရးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပီး အများဆုံး တင်ပို 

သူလညး်ြဖစပ်ါသည။် ကမာဖ့ွံဖိးမအြမင့်ဆုံး စားသံုးသေူစျးကကွရ်ှိပးီ ကနုပ်စည်းများအား 

ဒတိုယအများဆုံး တင်သွင်းသူလညး်ြဖစပ်ါသည။် ဝနေ်ဆာင်မဆိုင်ရာပစည်းများအား အများဆုံး 

တင်သွင်းသူြဖစ်ပီး ကမာေပတွင်ဝနေ်ဆာင်မှင့် ဆကစ်ပက်နုပ်စညး်များအား ကနု်သွယမ် 

အများဆုံး ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်သည့်ိုင်ငံြဖစပ်ါသည။် ိုင်ငံတကာကနု်သွယမ်တွင် အေရးပါသည့် 

အခနး်ကမပှါဝင်လျကရှ်ိပးီ များမကာမီစှမ်ျားအတွင်း၌ ကနု်သွယမ်အဖွဲအစညး်များ၊ စာချပ် 

များ၌ ပိုမိုပါဝင်လာခ့ဲပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံ၌ လပုင်နး်များ စတင်လပုက်ိုင်ရန ် မတ်ှပုံတင်မည့် ိုင်ငံြခားကုမဏီများ 

အေနြဖင့် ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲများထတွံင် တရားဝင်မတ်ှပုံတင်ခွင့်ရရိှိုင်ရန ် လိုအပ်ပးီ 

ေလာက်ထားတင်ြပရသည့် လပုင်နး်စဉမ်ျားမာှ များစာွပေ်ထးွလျကရိှ်ေကာင်း ေလလ့ာေတွရှိ 

ရပါသည။် သုိရာတွင် တုတ်ြပညသူ်သမတိုင်ငံ၏ ကးီမားကျယြ်ပန်သည့် ေဈးကကွအ်တွင်းသို 

ဝင်ေရာက်ိုင်ရန ် ကမာ့ိုင်ငံများမှ လပုင်နး်များ အပိင်အဆိုင်လာေရာကရ်င်းှီးြမပ်ှံ၍ supply 

chain များ ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေကာင်း ေလလ့ာေတွရိှရပါသည။် တုတ်ိုင်ငံတွင် ကးီမား 

ကျယြ်ပနသ်ည့် ေဈးကကွရိှ်ြခင်း၊ ေဈးကကွလ်ိုအပခ်ျက် ြမင့်တကလ်ျကရိှ်ြခင်း၊ ြပည့်စုံေကာင်းမနွ် 

သည့် စကမ်လပုင်နး်စနစရိှ်ြခင်း၊ လပုသ်ားအင်အားင့်ှ လမူပတ်ဝနး်ကျင် တည်ငိမမ်ရိှြခင်း 

ေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများ စဉဆ်ကမ်ြပတ်တုိးတကလ်ျကရိှ်ေကာင်း ေလ့လာေတွရိှ 

ရပါသည။် 

 သုိြဖစပ်ါ၍ တတ်ုိင်ုငံသုိ ြပညပ်ိုင်ငံများမ ှလပု်ငနး်ရှင်များလာေရာက၍် လပုင်န်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရိှေရးအတွက ် ေလာကထ်ားရာတွင် လိုအပမ်ည့်အချက် 

အလကမ်ျားအား ကည့်ိုင်မည့် web link များင့်ှပတ်သက၍် ေလလ့ာတင်ြပလိုပါသည်။ 

 တတ်ုိုင်ငံသုိြပညပ်ိုင်ငံများမ ှလပုင်နး်ရှင်များလာေရာက၍် လပုင်နး်များ ေဆာင်ရက ်

ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရိှေရးအတွက ် ေလာက်ထားရာတွင် လိုအပမ်ည့်အချကအ်လကမ်ျားအား 
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တုတ်ြပည်သူသမတုိင်ငံ၊ အမျ ိးသားေကာင်စီ၏ တရားဝင် web site ြဖစ်သည့် http:// english. 

www. gov.cn/servi ces/doing business/2014/08/23/content 281474982978400.htm တွင ်

ေဖာြ်ပထားပးီ အဆိုပါ website တွင် တတ်ုိုင်ငံ၌ ြပညပ် ိုင်ငံများမ ှ လပုင်နး်များလာေရာက် 

ေဆာင်ရကမ်ည့်လပုင်နး်များအေနြဖင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရိှရန ်ေလာကထ်ားရာတွင် တင်ြပရန်လိုအပ် 

သည့်အချက်အလက်များ (Documents required for registration of foreign-funded companies)၊ 

တတ်ုိုင်ငံအတွင်းသုိ ိုင်ငံြခားမ ှ လာေရာကလ်ပုက်ိုင်သည့် လပုင်နး်ရှင်များအေနြဖင့် ကနုစ်ည် 

များထတ်ုလပုြ်ခင်း၊ လပုင်နး်များလပုက်ိုင်ြခင်းတုိ ေဆာင်ရက်ိုင်ရနအ်တွက်တင်ြပရန ် လိုအပ် 

သည့် စာရကစ်ာတမး် အေထာကအ်ထား၊ လကမ်တ်ှများ (Documents and certificates 

required for business opening registration for foreign (Area) enterprises engaged in 

production and operating activities within the territory of China)၊ ုိင်ငံြခားလပုင်နး် 

ရှင်များအေနြဖင့် တုတ်ိုင်ငံ၌ လာေရာက် အေြခစုိက်၍ ံုးခဲွများ လာေရာက်တည်ေထာင်ရာတွင် 

မှတ်ပံုတင်ခွင့်ရရိှုိင်ေရးအတွက် ေလာက်ထား တင်ြပရန ်လုိအပသ်ည့်အချကအ်လကမ်ျား (Docum 

-ents for establishment registration of resident representative offices of foreign 

(region) enterprises)၊ ြပညပ်မ ှလပုင်နး်များ အေနြဖင့် စမီအံပုခ်ျပမ်ဆိုင်ရာုံးခဲွများ လာေရာက ်

ဖင့်ွလစှရ်န ် ေလာကထ်ားရာတွင် တင်ြပရန် လိုအပသ်ည့် အချကအ်လကမ်ျား (Documents 

required for establishment registration of branches (administrative offices) of foreign-

funded enterprise)၊ ကမုဏီမဟုတ်သည့် ုိင်ငံြခားလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် စီမံခန်ခဲွေရးဆုိင်ရာ 

ံုးခဲွများ လာေရာက်ဖွင့်လှစ်ရန် ေလာက်ထားရာတွင် လိုအပသ်ည့် အချကအ်လကမ်ျား (For 

establishment registration of branches (administrative offices) of foreign-funded 

enterprises (non-company) တုိကို ေဖာြ်ပထားသည့်အတွက ်အေသးစိတ်ေလလ့ာ ကည့်ိုင် 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 အလားတူပင် ုိင်ငံြခားလုပ်ငနး်ရှင်များအေနြဖင့် တတ်ုုိင်ငံတွင် လုပင်န်းများ လပုက်ိုင် 

ိုင်ရန ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပသ်ည့်အဆင့်များ၊ အချကအ်လကမ်ျားအား https:// www. 

Sfconsultingbd.com/asia/china-foreign-company-registration-wholly-owned/register- 

company-china/,https://www.registrationchina.com/set-up-a-company/, https://www. 

saporedicina.com/english/how-to-start-a-company-in-china/ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတွက် 

လုိအပ်သလုိ ကုိးကားအသံုးြပုိင်ပါေကာင်း ရှာေဖွေလ့လာတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

ေရစင်ဉးီ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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အးီယူှင့် တတ်ု သမိုင်းဝင် ကသူနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဆုိင်ရာ သေဘာတူညမီရရှိ 

 ဥေရာပ၏ ပထဝေီဒသအနး် (Geographical Indications-GIs) ထတ်ုကနုမ်ျားအား 

တတ်ုိုင်ငံတွင် အကာအကယွေ်ပးေရးင့်ှ အြပနအ်လနှမ်အူားြဖင့် ဥေရာပစီးပာွးေရးေဒသ၌ 

တတ်ုိုင်ငံ၏ထကွက်နုမ်ျားအား အသိအမတ်ှြပအကာအကယွေ်ပးြခင်းှင့် စပလ်ျဉး်၍ အးီယူ င့်ှ 

တတ်ုိုင်ငံတုိအကား ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဆိုင်ရာသေဘာတူညမီ ရရိှခ့ဲကေကာင်းသိရ 

သည။်  ၁၄-၉-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် အးီယဘူကမ်ှ ဥေရာပေကာင်စီဥက Charles Michel၊ ဥေရာပ 

ေကာမ်ရှင်ဥက Ursula von der Leyen င့်ှ ဂျာမနီိုင်ငံ အကးီအကြဲဖစသူ် Angela Merkel တုိ 

ဦးေဆာင်တကေ်ရာက်ခ့ဲပးီ၊ တတ်ုိုင်ငံဘကမ်ှ သမတရီှကျင်းဖျင် တကရ်ာကခ့ဲ် သည့် virtual 

summit တွင် ယင်းသေဘာတူညခီျက် ရရိှခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည။်  

 သေဘာတူညီချကအ်ရ အးီယ၏ူ GIs ထတ်ုကနုပ်စညး် (၁၀၀) င့်ှ တတ်ုိုင်ငံ၏ GIs 

ထကွက်နု် (၁၀၀) တုိကို အြပနအ်လှနအ်ကာအကယွေ်ပးကမညြ်ဖစသ်ည။် အဆိုပါသေဘာတူညီ 

ချကအ်တွက် ညိင်းေဆးွေးွမများကို ၂၀၀၆ ခုစှက်တညး်က စတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပးီ၊ ၁၄ စှ်ကာ 

ပးီေနာက် သမိုင်းဝင်သေဘာတူညမီရရိှခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ စာရကစ်ာတမး်များကို လက်မတ်ှ 

ေရးထိုးပးီပါက ၂၀၂၁ ခုစှ၏် အေစာပိုင်းကာလတွင် သေဘာတူညခီျက် စတင်အသကဝ်င်ရန် 

ေမာလ်င့်ထားပးီ၊ ေနာကထ်ပ် (၄) စှအ်ကာတွင် စှဘ်ကစ်လုံးမှ GIs ထတ်ုကနု် (၁၇၅) မျ ိးကို 

ထပမ်တုိံးချဲ ထည့်သွင်းသွားမညြ်ဖစသ်ည။် 

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ စာရင်းဇယားများအရ တတ်ုိုင်ငံသည် အးီယ၏ူ 

လယ်ယာထွက်ကုန်များတင်ပိုသည့် တတိယအကီးဆုံးေဈးကွက်ြဖစ်ပီး၊ တန်ဖိုးအားြဖင့် 

အေမရိကန်ေဒလာ ၁၇ ဘီလယီံ ရိှခ့ဲသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီလမှ ေမလအထိကာလတွင် 

အးီယမူ ှ တတ်ုိုင်ငံသို လယ်ယာထကွက်နုပ်စညး်များ တင်ပိုေရာင်းချမသည် ယခင်စှ်င့်ှ 

င်းယှဉ်လင် ၃၈ ရာခိုင်န်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထိုြပင် တုတ်ိုင်ငံသည် အီးယူ၏ GIs 

အကာအကယွြ်ပထားသည့် ထုတ်ကနုမ်ျားတင်ပိုသည့် ဒတိုယေြမာကေ်ဈးကကွလ်ညး်ြဖစ်ပးီ 

ဝုိင်များ၊ လယ်ယာထွက်စားေသာက်ကုန်များှင့် အရက်များအပါဝင် တင်ပုိမတန်ဖုိး၏ ၉ ရာခုိင်န်း 

ခန်ရိှေကာင်းသိရသည်။ ယခုသေဘာတူညီချက်ေကာင့် ဥေရာပ၏ စားသံုးသူများအေနြဖင့်လည်း 

တတ်ုိုင်ငံ၏ အထးူြပထတ်ုလပုသ်ည့် စားေသာကက်နုအ်စစအ်မနှမ်ျားကို စားသံုးိုင်ကမည ်

ြဖစသ်ည။် အးီယသူည ် ထတ်ုကနုအ်မညေ်ပါင်း ၃၃၀၀ ေကျာက်ို ပထဝေီဒသအနး်ထတ်ုကနု် 

အြဖစ ်မတ်ှပုံတင်ထားပီး၊ non-EU GIs အေရအတွက် ၁၂၅၀ ဝနး်ကျင်ကိုလညး် စှ်ိုင်ငံသေဘာ 

တူညခီျကမ်ျားမတှစ်ဆင့် အီးယအူတွင်း အကာအကယွေ်ပးထားေကာင်းသိရသည။်  

ရင်းြမစ် - (ဥေရာပေကာမ်ရှင် င့်ှ https://www.telesurenglish.net)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ဗတိိနှ်င့် ဂျပန် ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညခီျက် ရရှိခ့ဲြခင်း 

 အးီယမူ ှ ဗတိိနခဲွ်ထကွ်ပးီေနာကပ်ိုင်း ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးင့်ှ အဓကိသေဘာတူညီ 

ချကအ်ြဖစ ် ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ ဂျပန်ိုင်ငံတုိအကား ကုနသွ်ယေ်ရးသေဘာတူညခီျက်ရရိှခဲ့ေကာင်း 

သိရသည။်   ဗတိိန၏် ကနုသွ်ယေ်ရးအတွင်းဝန် Liz Truss င့်ှ ဂျပန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီ Motegi 

Toshimitsu တုိအကား ၁၁-၉-၂၀၂၀ ရကေ်နက ဗဒီယီို call ြဖင့်ေတွဆုံမတွင် ဗတိိန်-ဂျပန ်

စးီပာွးေရးမတ်ိဖကပ်းူေပါင်းေဆာင်ရကမ် သေဘာတူညီချကက်ို မအူားြဖင့် သေဘာတူညခ့ဲီ 

ကြခင်းြဖစသ်ည်။ ယခုသေဘာတူညီချကသ်ည် ဗတိိနခဲွ်ထကွမ်အလနွ် ပထမဆုံးကနုသွ်ယေ်ရး 

သေဘာတူညီချကြ်ဖစသ်ြဖင့် ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ ဂျပန်ိုင်ငံတုိအတွက် သမိုင်းဝင်အခုိကအ်တန်  

ြဖစေ်ကာင်း Liz Truss ကေြပာကားခ့ဲသည။် 

 အးီယူ-ဂျပန် ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတူညခီျက်အေပတွင် အေြခခံ၍ ဗတိိန်-ဂျပန ်

ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညခီျကအ်တွက် ေစစ့ပည်ိင်းေဆးွေွးမများကို ပးီခ့ဲသည့် ဇွနလ်ကစတင် 

ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပးီ၊ ယခုသေဘာတူညခီျကေ်ကာင့် ဗတိိန၏် ဂျပန်ိုင်ငံင့်ှ ကနုသွ်ယမ်တွင် စတာလင် 

ေပါင် ၁၅ ဒသမ ၂ ဘီလယီခံန် တုိးတကလ်ာိုင်ေကာင်း ခန်မနှး်ထားသည။် သေဘာတူညခီျက် 

အရ ဗတိိန်ိုင်ငံမှ ဂျပန်ိုင်ငံသုိ ဝကသ်ားှင့် အမသဲားတင်ပိုမအတွက် အခွန်နး်ထားများကို 

ေလာ့ချသွားမည်ြဖစ်သည်။ Stilton ဒိန်ခဲကဲ့သို ေသာ စားေသာက်ကုန်ပစည်းများကိုလည်း 

သကသ်ာေသာ အခွန်နး်ြဖင့် တင်ပိုိုင်မညြ်ဖစသ်ည။်  

 ဗိတိန်-ဂျပန် ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက်သည် Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) တွင် ပးူေပါင်းပါဝင်ိုင်ေရး ဗတိိန်ိုင်ငံ 

အတွက် အေရးပါေသာ ေြခလမှး်တစရ်ပလ်ညး်ြဖစေ်ကာင်း၊ ယင်းသေဘာတူညီချကသ်ည် ဗတိိန် 

၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား အာရှပစိဖိတ်ေဒသသုိ ဝင်ေပါက်တစ်ခုသဖွယ်ြဖစ်ုိင်ပီး၊ ထုတ်လုပ်မ 

ကင်ွးဆက် အမျ ိးမျ ိးကွဲြပားိုင်ေစေရးှင့် ကံ့ ကံ့ခံိုင်စမွး်ရိှေစေရးတုိကို အေထာကအ်ကေူပးိုင် 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ဗတိိန၏် စးီပာွးေရးလပု်ငနး်များအေနြဖင့် ဂျပန်ိုင်ငံသုိ ပိုကနုမ်ျား၏ ၉၉ 

ရာခုိင်န်းအေပ အခွနသ်ကသ်ာခွင့်အကျ ိးေကျးဇူးများ ရရိှေစမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ဗတိိနအ်စိုးရ၏ 

ေလလ့ာသံုးသပခ်ျကမ်ျားအရ ဗတိိန-်ဂျပန် ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညခီျက်သည် ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးကုိ ြမင့်တင်ရာတွင် စတာလင်ေပါင် (၁.၅) ဘီလီယံခန် အကျ ိးြပုိင်ပီး၊ လုပ်သားများ၏ 

လုပ်ခလစာအတွက် ကာလရှည်တွင် စတာလင်ေပါင် (၈၀၀) သန်း ဖန်တီးေပးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည။်  

ရင်းြမစ် - (Politico င့်ှ https://www.gov.uk )  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ကိုဗစ်-၁၉ အကျပအ်တညး်ကာလအတွင်း ဘယ်လဂ်ျယီုိံင်ငံသားများ အနွလ်ိုင်းမှ 

ဝယယ်မူပိုမိုြပလပု ်

 BeCommerce ေဈးကကွေ်စာင့်ကည့်ေလလ့ာေရး၏ ထတ်ုြပနခ့ဲ်သည့်ကနိး်ဂဏန်းများ 

အရ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံသားများအေနြဖင့် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တညး်ကာလြဖစသ်ည့် ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၏် ပထမစှဝ်ကအ်တွင်း အနွလုိ်င်းမှ ဝယယ်သံုူးစွဲမ (၃၃) ရာခုိင်နး် တုိးတကလ်ာခ့ဲ 

ေကာင်းသိရသည။် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံရိှ စားသံုးသူများမှ အနွလ်ိုင်းမတှစဆ်င့် ဝယယ်သံုူးစွဲမ သည် 

စစုေုပါင်းတနဖ်ိုးအားြဖင့် ယူို ၈ ဒသမ ၁ သနး်ရိှခ့ဲသညဟ်ု ဆိုသည။် အနွလုိ်င်းမှတစဆ်င့် 

ဝယယ်သူည့် ပါဆယ်(၄) ခုလင်တစ်ခုေကျာသ်ည် အဝတ်အထညမ်ျားြဖစေ်ကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် 

၏ ပထမစှ ် ဝကက်ာလအတွင်း အဝတ်အထညဝ်ယယ်မူသံုးကမိလ်င် တစ်ကမိမ်ာှ အနွလ်ိုင်းမှ 

တစဆ်င့် ဝယယ်ခ့ဲူြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တညး်ကာလမတုိင်မကီ အနွလ်ိုင်း 

မ ှဝယယ်သူည့် အချ ိးအစားမာှ ၂၀ ရာခုိင်နး်ေအာကေ်လျာန့ညး်ခ့ဲေကာင်း သိရသည။်  

 သုိရာတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တညး်၏ ဝနေ်ဆာင်မကအေပ သကေ်ရာကမ် 

ေကာင့် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ အလီကထ်ေရာနစက်းူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးအေပ သိသာေသာ 

ိုကခ်တ်မရိှခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် ပထမစှဝ်ကက်ာလတွင် e-commerce လပုင်နး်မှ 

turnover မာှ ယူို ၅ ဒသမ ၁ ဘီလယီရိှံခ့ဲသြဖင့် ၁၀ ရာခုိင်နး်ေလျာက့ျခ့ဲပးီ၊ စှအ်လုိက် 

င်းယဉှခ်ျက်တွင်မူ ၇ ရာခုိင်န်းတုိးတက်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  

ရင်းြမစ် - (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 ကေမာဒးီယား၊ လာအို၊ ြမနမ်ာင့်ှ ဗယီကန်မ် (CLMV) ိုင်ငံများ၏ အထည်အလပိလု်ပင်နး် 

အလားအလာင့်ှ ပတ်သက၍် ကမာတစဝ်န်း COVID-19 ကမာက့ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမေကာင့် 

အနးီကပက်ာလအတွက် ခိမး်ေြခာကမ်ရိှေနပးီ အထးူသြဖင့် ကေမာဒးီယားိုင်ငံ၏ အထည်ချပ် 

ကအေပ ပို၍ခိမး်ေြခာကမ် ရိှိုင်သညဟ်ု Oxford Economics က ခန်မနှ်းထားသည။် ဗိုင်းရပစ်် 

ပျ ံှံမကို ထနိး်ချပရ်နအ်တွက် ကန်သတ်ပိတ်ဆိုမများသည် CLMV ိုင်ငံများတွင် ကနုထ်တ်ုလပု်မ 

င့်ှ ပိုကနုတ်င်ပိုမတုိအေပ များစာွသကေ်ရာကမ်ရိှသညဟ်ု Oxford Economics ၏ အာရ ှ

စးီပာွးေရးပညာရှင် Sian Fenner က ေြပာကားခ့ဲသည်။ ကေမာဒးီယား၊ ြမနမ်ာင့်ှ ဗယီကန်မ် 

CLMV  ုိင်ငံများ၏ အထညခ်ျပလ်ပုင်နး်ကအလားအလာအေပ ေအာကစ်ဖ်ိုဒ် စးီပာွးေရးမှ 

ခန်မနှး်ချကထ်တ်ုြပန် 
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ိုင်ငံတုိရှိ အထညခ်ျပလ်ပုင်နး်များအတွက် ကနု်ကမး်ပစညး်များ၏ ၅၅ ရာခုိင်နး် ေကျာသ်ည ်

တတ်ုိုင်ငံမြှဖစ်ပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်ေစာပိုင်းက တတ်ုိုင်ငံ၏ စက်ုံများ ပတ်ိသိမ်းထားရမ 

ေကာင့် အထည်ချပလ်ပုင်နး်ကသည် ယင်းိုင်ငံများ၌ ကပေ်ရာဂါေကာင့် ဆိုးရားစာွထခုိိက ်

ခ့ဲရသည့် ကများအနက် တစခု်ြဖစခ့ဲ်သည။်  

 ကေမာဒးီယားိုင်ငံမှ ပိုကနု၏် ၆၆ ရာခုိင်နး်ကို ိုင်ငံြခားတုိက်ိုကရ်င်းှီးြမပ်ှံမမှ 

အကျ ိးအြမတ်ရရိှေနသည့် အဝတ်အထည်လပုင်နး်မှ တင်ပိုြခင်းြဖစရ်ာ ကေမာဒးီယားအေနြဖင့် 

CMLV စီးပာွးေရးေှးေကွးမ၏ဒဏ်ကို ခံစားရုိင်ေကာင်း ခန်မန်ှးထားြခင်းြဖစ်သည။် FDI စးီဝင်မ 

သည် ယခုှစ်တွင် သိသိသာသာကျဆင်းိ ုင်ပီး၊  ကမာတစ်ဝန်း အဝတ်အထည် ဝယ်လိုအား 

ေလျာန့ညး်ေနြခင်းင့်ှ ကေမာဒးီယားိုင်ငံအေပ အးီယ၏ူ Everything But Arms အစီအစဉ် 

တစစ်တ်ိတစ်ပိုင်း ပုသိ်မး်မတုိေကာင့် ၂၀၂၁ ခုစှတွ်င် ြပနလ်ညန်ာလနထ်လူာိုင်မသညလ်ညး် 

အားနညး်ိုင်ေကာင်း Fenner ၏ ခန်မနှး်ချကအ်ရ သိရသည။် 

 သုိေသာ် CLMV ိုင်ငံများသည ် အာဆယီေံဒသအတွင်း၌ အင်ဒိုနးီရှား၊ မေလးရှား၊ 

ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူှင့် ထိုင်းိ ုင်ငံတို ထက် စီးပွားေရးတိုးတက်မ ပို၍အားေကာင်းိ ုင်သည့် 

အေြခအေန ရိှေနဆြဲဖစေ်ကာင်း၊ ၂၀၂၀ မ ှ ၂၀၂၈ ကာလအထိ CLMV အပုစ်၏ု စးီပာွးေရးသည် 

ပျမး်မအားြဖင့် ၅ ဒသမ ၁ ရာခုိင်နး်ြဖင့် တုိးတက်ိုင်ေကာင်းင့်ှ အင်ဒိုနးီရှား၊ မေလးရှား၊ 

ဖလိစပ်ိုင်၊ စင်ကာပူင့်ှ ထိုင်းိုင်ငံ (ASEAN-5) ၏ စးီပာွးေရးတုိးတက်န်းမာှ ပျမး်မ ၄ ရာခုိင်နး် 

ရိှမညဟ် ုOxford Economics က ခန်မနှး်ထားေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (https://en.vietnamplus.vn)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

အေမရကိနက် တတ်ုကနုစ်ညတ်စ်ချ ိအေပ အေကာကခွ်နတ်ိုးြမင့် ေကာကခံ်ြခင်းသည် 

ကမာ့ကနုသွ်ယေ်ရးစညး်မျဉး်ချ ိးေဖာကသ်ညဟ်ု WTO က ထတ်ုြပနသ်ည့်သတင်း  

 အေမရိကန်ိုင်ငံက တတ်ုကနုစ်ညတ်စခ်ျ ိအေပ သွင်းကနု်ခွနတုိ်းြမင့်ေကာက်ခံြခင်း 

သည ် ိုင်ငံတကာကနု်သွယေ်ရးဥပေဒများကို ချ ိးေဖာကြ်ခင်းြဖစေ်ကာင်း ၁၅-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန  

တွင် ကမာက့နုသွ်ယေ်ရးအဖွဲ - WTO မ ှထုတ်ြပနေ်ကညာခ့ဲပါသည။် သုိရာတွင် လတ်တေလာ၌ 

WTO ၏ အယူခံအဖဲွသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း မရိှသည့်အတွက် အေမရိကန်၏ အေကာက်ခွန် 

မူဝါဒအေပ မည်သည့်ေဆာင်ရက်မမှ ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိသည့်အတွက် အေမရိကန်၏ 

အေကာကခွ်နမ်ဝူါဒအေပ မညသ်ည့်ေဆာင်ရက်မမ ှ ေဆာင်ရကြ်ခင်းမရိှိုင်ေကာင်း The Wall 

Street Journal တွင် ေဖာြ်ပထားပါသည။် 
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 ၂၀၁၈ ခုစှတွ်င် အေမရိကန်ိုင်ငံက တတ်ုကုနစ်ညမ်ျားအေပ အြခားအဖွဲဝင်ိုင်ငံ 

များအား ေကာကခံ်သည့် အေကာကခွ်န်နး်ထားထက် ပိုမိုေကာကခံ်သည့်အတွက် WTO ဥပေဒ 

များကို ချ ိးေဖာကေ်ဆာင်ရကေ်နေကာင်း တတ်ုိုင်ငံက WTO သုိ တုိင်ကားခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

တတ်ုကနုစ်ညမ်ျားကိုသာ အေကာကခွ်နတုိ်းြမင့်ေကာကခံ်ပးီ အလားတူ အြခားအဖွဲဝင်ိုင်ငံ 

များထတ်ု အလားတူကနုစ်ညမ်ျားအေပ တုိးြမင့်ေကာကခံ်ြခင်းမရှိေကာင်း၊ ကနု်သွယေ်ရး 

စညး်မျဉး်များသည် မတမရိှရန် လိုအပေ်ကာင်း၊ အေမရိကန်ိုင်ငံက ကမာက့နုသွ်ယေ်ရးအဖွဲ၏ 

စညး်မျဉး်များကို လိုကန်ာမညဟ်ု ေမာလ်င့်ေကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံ၊ စးီပာွးေရးင့်ှကးူသန်း 

ေရာင်းဝယေ်ရးဝန်ကးီဌာနမှ ၎င်းတုိ ထတ်ုြပနခ်ျကတွ်င် ေဖာြ်ပထားေကာင်းသိရပါသည်။ 

 သမတထရမ့်၏ ကုန်သွယ်ေရးအ ကံေပးြဖစ်သူ အေမရိကန်ကုန်သွယ်ေရး ကုိယ်စားလှယ် 

Mr.Lightizer က တတ်ုိုင်ငံ၏ နညး်ပညာခုိးယေူဆာင်ရကမ်များ ရပတ်န်ေရးကို WTO က 

ထထိေိရာကေ်ရာက် ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းမရိှေကာင်း ဆိုပါသည။် သမတထရမ့်လကထ်ကတွ်င်  

အေမရိကနက် တတ်ုိုင်ငံင့်ှ ကနုသွ်ယေ်ရးစစပ်ွဲကာလအတွင်း တတ်ုကနုစ်ညအ်ချ ိကိုသာ 

အေကာကခွ်န် ထပတုိ်းစညး်ကပြ်ခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဇွနလ်တွင် အေမရိကနေ်ဒလာ 

၃၄ ဘီလယီတံနဖ်ိုးရိှ တတ်ုကနုစ်ညမ်ျား၊ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် စကတ်င်ဘာလတွင် အေမရိကနေ်ဒလာ 

၂၀၀ ဘီလယီတံနဖ်ိုးရိှ တတ်ုကနုစ်ညမ်ျားအပါအဝင် အေမရိကနေ်ဒလာ ၃၇၀ ဘီလယီတံနဖ်ိုးရိှ 

တတ်ုကနုစ်ညမ်ျားကိုသာ အေကာကခွ်နတုိ်းြမင့် အေရးယစူညး်ကပြ်ခင်းြဖစ်ပးီ ကနုစ်ည် 

အားလုံးအေပ စညး်ကပြ်ခင်းမဟုတ်ေကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံဘကမ်ှ အေမရိကနန်ညး်ပညာများကို 

ခုိးယခ့ဲူသည့် တတ်ုိုင်ငံ၏ လုပင်နး်စဉ်င့်ှ စပလ်ျဉး်သည့် အစရီင်ခံစာထတ်ုေဝခ့ဲပးီမှ တတ်ု 

ကနုစ်ညမ်ျားအေပ အေကာကခွ်နတုိ်းြမင့် စညး်ကပြ်ခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ အေမရိကန်-တတ်ု 

ကနုသွ်ယေ်ရး အြငင်းပာွးမအေပ ခံုသမာဓအိဖွဲစစေ်ဆးချက်တွင် တတ်ုိုင်ငံက အေမရိကန် 

ိုင်ငံ၏ အသိာဏ်ပစညး် ခုိးယခ့ဲူသည့် အေထာကအ်ထားများကို အေမရိကန်ိုင်ငံက တင်ြပမ 

အေပ စစေ်ဆးမမြပလပုခ်ဲ့ေသာလ်ညး် WTO အေနင့်ှ ယင်းကဲ့သုိ လကမ်ခံိုင်သည့် အြပအမ ူ

အေပ တစစ်ုံတစရ်ာ ကစုားမမြပလပုေ်ကာင်း Mr.Lightizer ကဆိုပါသည။် 

 ကမာက့နုသွ်ယေ်ရးအဖွဲအေနင့်ှ အေမရိကန် တာဝနရိှ်သူများက စှေ်ပါင်းများစာွ 

ြပစတ်င်ေဝဖနမ်များကို ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း၊ သမတထရမ့်င့်ှ ၎င်းထပိပ်ိုင်းကနုသွ်ယေ်ရးအရာရိှ 

များက WTO အား ၎င်း၏ လပုပ်ိုင်ခွင့်အာဏာအား တတ်ုတုိ အသိာဏ်ပစညး် ခုိးယခ့ဲူမအေပ 

အေရးယူမမြပဘဲ စးီပာွးေရး ပိုမိုတုိးတကလ်ာေစရန ် လပုေ်ဆာင်ခွင့်ြပေပးေနေကာင်း စပွစ်ွဲ 

ေကာင်း၊ တတ်ုတာဝနရိှ်သူများက ၎င်းတိုအေနင့်ှ WTO ၏ စည်းမျဉး်များင့်ှအညီ လပုေ်ဆာင် 

ေနေကာင်း၊ ုိင်ငံတကာကုန်သွယ်ေရးတွင် WTO အား အုတ်ြမစ်အြဖစ် ေလးစားပါေကာင်း ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည။် 

 ယခုအခါ အေမရိကန်င့်ှ WTO ခံုသမာဓအိဖွဲ စစေ်ဆးချကမ်ျားတွင် အေရးနမိ့်ခ့ဲသည့် 

ိုင်ငံများက ယခုစစေ်ဆးချကအ်ား တရားမဝင်ေသာ၊ အသကမ်ဝင်ေသာ စစေ်ဆးချကအ်ြဖစ် 
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သတ်မတ်ှပးီ ၎င်းတုိေဆာင်ရကလ်ျကရ်ှိသည့် ကနုသွ်ယမ်လပုင်နး်စဉမ်ျားအတုိင်း ဆကလ်က် 

ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ စှ်ိုင်ငံလုံးက အေကာကခွ်နဆ်ကလ်က် တုိးြမင့်ေကာကခံ်မ 

များကို ရပန်ားရန် ဇနန်ဝါရီလကတည်းက သေဘာတူလာခ့ဲသည့်အတွက် WTO အေနင့်ှ ယခု 

အြငင်းပွားသည့်ကိစကုိ ယခုက့ဲသုိမေြဖရှင်းသင့်ဟု အေမရိကန်ဘက်က ေစာဒကတက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

WTO ၏ ဆုံးြဖတ်ချကသ်ည် အေမရိကန်င့်ှတုတ် ကနု်သွယေ်ရးသေဘာတူညီချက် ညိင်းချက် 

များအေပ တိုက်ိ ုက်သက်ေရာက်မမရှိေကာင်း၊ အေကာက်ခွန်တိုးြမင့်ေကာက်ခံမများကို 

စှ်ိုင်ငံလုံးက ဆကလ်ကစ်ညး်ကပေ်ကာကခံ်သွားမညြ်ဖစသ်ည့်အတကွ် WTO ၏ ဆုံးြဖတ် 

ချကသ်ည် သကေ်ရာကမ်မရှသိညက်ို ေဖာြ်ပေနေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာကနု်သွယ်ေရးစနစအ်တွက် 

WTO သည ်ေခတ်င့်ှအညီ ကိုကည်မီရိှေရး၊ ထိေရာကမ်ရိှေရး အဆင့်ြမင့်တင်ရန် လိုအပေ်ကာင်း 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 သုိပါ၍ အေမရိကနက် တတ်ုကနုစ်ညတ်စ်ချ ိအေပ အေကာကခွ်နတုိ်းြမင့် ေကာကခ်ံ 

ြခင်းသည် ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးစည်းမျဉ်းချ ိးေဖာက်သည်ဟု WTO က ထုတ်ြပန်သည့်သတင်း “ 

WTO Finds Some U.S. Tariffs on China Violate Trade Rules ” အား သိရိှိုင်ပါရန် ေဖာြ်ပ 

အပပ်ါသည။် 

ခင်ြမြမေထးွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဝါရှင်တန်မိ 

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