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ြပညတွ်င်းေဈးကကွ ်လိုအပခ်ျကအ်ား ြဖည့်ဆညး်ုိင်ရနအ်တွက ်အိိယအစိုးရက 

ကကသွ်နန်တီင်သွင်းမဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချကအ်ချ ိကို ေြဖေလျာ့ြခင်း 

 အိိယုိင်ငံ၌ မကာေသးမီရက်များအတွင်း ကက်သွန်နီလက်လီေဈးန်းများ တရိပ်ရိပ် 

ြမင့်တကခ့ဲ်ရာ ြပညတွ်င်းေဈးကကွ ် လိုအပခ်ျက်ကို ြဖည့်ဆညး်ိုင်ရန်င့်ှ ေဈးနး်တည်ငိမမ်ကို 

ထနိး်သိမး်ိုင်ရနအ်တွက ် ကကသွ်နန်တီင်သွင်းမဆိုင်ရာ ကနသ်တ်ချကအ်ချ ိကို ေြဖေလျာခွ့င့်ြပ 

ေပးလိုကေ်ကာင်း အိိယစားသံုးသူေရးရာ၊ အစားအစာင့်ှ ြပညသူ်ြဖန် ြဖးေရးဝန်ကီးဌာနက ၂၁-

၁၀-၂၀၂၀ ေနတွင် သတင်းထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ 

 အဆိုပါ သတင်းထတ်ုြပန်ချကအ်ရ အိိယအစိုးရသည ် ကကသွ်နန်ီတင်သွင်းမငှ့် 

စပလ်ျဉး်၍ ၂၀၀၃ ခုစှ ် သီးှံကာကယွေ်ရးအမနိ်  (Plant Quarantine Order) အရ အပင်ေရာဂါ 

ပုိးမားကင်းစင်မ သက်ေသခံလက်မှတ် (Phytosanitary Certificate - PSC) ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက ်

အချ ိင့်ှ ပိုးသတ်မင်းတုိက ် ေဆာင်ရကရ်န ် လိုအပခ်ျကတုိ်ကို ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ေနအထ ိ ေြဖေလျာ့ 

ေပးေကာင်း၊ ြပည်တွင်းသုိ ကကသွ်နန်ီတင်သွင်းမကို တွနး်အားေပးိုင်ရနအ်တွက ် ကကသွ်နန်ီ 

စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုတ်င်ပိုသည့်ိုင်ငံများရိှ အိိယသံုံးများသုိလညး် ေဒသခံကနုသ်ညမ်ျားင့်ှ 

ချတ်ိဆကေ်ဆာင်ရကရ်န ် အစိုးရကန်ကားထားေကာင်း၊ထိုကဲ့သုိ ကကသွ်နန်မီျားတင်သွင်းရာ 

တွင် သကဆ်ိင်ုရာိုင်ငံ၌ ပိုးသတ်မင်းတိုက ် ေဆာင်ရက်ပးီစီးြခင်းမရိှေသးေကာင်း PSC တွင် 

ေဖာြ်ပပါရိှပါက အိိယဆပိက်မး်သုိ ေရာက်ရိှချနိ်တွင် တင်သွင်းသူ၏ အစအီစဉြ်ဖင့် အသိအမတှ ်

ြပလကမ်တ်ှရ ပိုးသတ်မင်းတိုက ် ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်သုိ အပ်ှံေဆာင်ရကရ်နြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

အကယ၍် Ditylenchus Dipsaci ေခ ပင်စည်င့်ှ သီးလုံးေဖာက ် သနေ်ကာင် သုိမဟတု ်

Hylimiaantiqua ေခ ကက်သွနန် ီပိုးေလာက်လနး်တုိကို စစေ်ဆးေတွရိှရပါက စစေ်ဆးခ ထပမ်ံ 

ကျသင့်ြခင်းမရိှေစပ ဲ ပိုးသတ်မင်းတုိက၍် ရှင်းလင်းေဆာင်ရက်ပးီချနိတွ်င် ဆပိက်မး်မ ှ ထတ်ုယ ူ

ခွင့်ြပမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ၎င်းကကသွ်နန်မီျားအား မျ ိးပာွးရနမ်ဟုတ်ပ ဲ စားသံုးရနအ်တွက်သာ 

အသံုးြပမည်ြဖစ်ေကာင်းကုိ တင်သွင်းသူကတာဝန်ယူရမည်ြဖစ်ပီး ြပည်တွင်းစားသံုးရန် တင်သွင်း 

လာသည့် ကကသွ်နန်ကီနုစ်ညအ်ပုစ်မုျားအတွက ် ၂၀၀၃ ခုစှ ် သီးှံကာကယွေ်ရးအမနိ်င့်ှ 

ကိုကည်မီမရိှသည့်အေပ ထပေ်ဆာင်းစစေ်ဆးခ ၄ ဆေကာကခံ်ြခင်းမ ှ ကင်းလတ်ွခွင့်ြပမညြ်ဖစ် 

ေကာင်း သိရိှရပါသည။်  

 အိိယစားသံုးသေူရးရာဝန်ကးီဌာန၏ သတင်းထတ်ုြပနခ်ျက၌် ြပညတွ်င်းလကလ်ီ 

ေဈးကကွ်တွင် ကက်သွနန်ေီဈးန်းများသည ် ဩဂုတ်လကနုပ်ိုင်းမစှ၍ ြမင့်တကလ်ာခ့ဲေကာင်း၊ 

ေကညာချက်မထတ်ုြပနမ် ီ ၁၀ ရကခ်နအ်တွင်း ၁ ကလီိုဂရမေ်ပတွင် ပူးီေငွ ၁၁.၅၆ ပိုမိုလျက ်

တစ်ိုင်ငံလုံး ပျမး်မလကလ်ေီဈးန်းမာှ ၅၁.၉၅ ူပးီသုိ ေရာကရိှ်ခ့ဲေကာင်း၊ ယခင်စှ ်ကာလတူ ၌ 

ြဖစေ်ပသည့် ကကသွ်နန် ီ တစက်လီိုဂရမလ်င် ၄၆.၃၃ ပူီးနး်င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၁၂.၁၃% ြမင့် 
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တကြ်ခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ မိုးသးီှံများ ရိတ်သိမ်းချနိက်ာလ၌ မဟာရတ၊ ကာနာတကာငှ့် 

မဒရာပရာေဒရ်ှ့ ြပညန်ယ်များတွင် မိုးသညး်ထန်စာွ ရာသွနး်မများေကာင့် ရိတ်သိမး်သုိေလာှင် 

ပးီင့်ှ ရိတ်သိမး်ဆ ဲ ကက်သွနန်ီများမာှ ထခုိိကပ်ျကစ်းီခ့ဲရေကာင်း၊ အစိုးရအေနြဖင့် ေဈးနး်ြမင့် 

တကမ် မြဖစေ်ပေစေရးအတွက ် ၁၄-၉-၂၀၂၀ ေနတွင် ကက်သွနန်ီ ြပညပ်တင်ပိုမကို တားြမစ် 

ပတ်ိပင်ခ့ဲပးီ စက်တင်ဘာလလယပ်ိုင်းမစှ၍ အရနသုိ်ေလာှင်ထားရိှသည့် ကကသွ်နန်မီျားကို 

ြပညတွ်င်းေဈးကကွသုိ် ေရာင်းချေပးလျကရိှ် ေကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အိိယိုင်ငံ၏ မိုးသီးှံရာသီစိုကပ်ျ ိးမမ ှထကွ်ရိှသည့် ကကသွ်နန်တီန်ချနိ ်၃၇ သိနး်ခန်  

မာှ ြပညတွ်င်းေဈးကကွ်သုိ စတင်ဝင်ေရာကဖ်ယွ်ရိှပးီ ေဈးနး်များြမင့်တကေ်နမမ ှ သကသ်ာရာ 

ရရိှရန ်အိိယစားသံုးသူေရးရာဝန်ကီးဌာနက ခန ်မနှး်လျကရိှ်ပါသည။်  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source: Measures taken by Government to moderate onion prices, Ministry of Consumer 

Affairs, Food & Public Distribution, 21 Oct 2020, Press Information Bureau of India 

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

အးီယူှင့် သေဘာတူညီချကရ်ရှိေရး ေဆာင်ရကရ်န် ဗတိိနုိ်င်ငံ၏ စးီပွားေရးလုပင်နး်များ 

တုိကတွ်နး်  

 ဗတိိနခဲွ်ထကွမ်အလနွ် ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတူညခီျက် ရရိှေရးအတွက် ေစစ့ပည်ိင်း 

မများ ြပလုပ်သွားရန် လုပ်သားအေရအတွက် (၇) သန်းေကျာ်ပါဝင်သည့် ဗိတိန်ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရး 

လပုင်နး်ေပါင်း (၇၀) ေကျာက် တုိက်တွနး်ခဲ့ေကာင်း သိရသည။်  အဆုိပါစးီပာွးေရးလပုင်န်းများ 

အေနြဖင့် ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညီချကမ်ရရိှဘဲ ဥေရာပသမဂမှ ဗတိိနထ်ကွခွ်ာမကို တားဆးီ 

ိုင်မညဟ်ု ေမာလ်င့်ထားေကာင်း၊ လပုင်နး်ကအမျ ိးမျ ိးကို ကိုယစ်ားြပထားေသာ စးီပာွးေရး 

လပုင်နး် ဦးေဆာင်သူများအေနြဖင့် အးီယူင့်ှ ဗတိိနတုိ်အကား သေဘာတူညမီတစရ်ပ် ရရိှေစလို 

ကသညဟ်ု ေြပာကားသည။် ဗတိိနခဲွ်ထကွမ်အလနွ် ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာ တူညခီျကဆ်ိုင်ရာ 

ေဆးွေးွမများတွင် တုိးတကမ်မရိှသြဖင့် ဗတိိနဝ်န်ကးီချပ် ေဘာရစဂ်နဆ်င်က ဗတိိန်ိုင်ငံ သည ်

သေဘာတူညီမမရရိှေသာ ခဲွထကွမ် (no-deal) အတွက် ြပင်ဆင်ထားသင့်သညဟ်ု ေြပာကားခ့ဲ 

သည။် 

 Brexit ဆုိင်ရာ ေစ့စပ်ညိင်းမများအေပ သေဘာတူညီချက်ရရိှုိင်ေရး အီးယူ၏ အကျ ိး 

စးီပာွးင့်ှစပလ်ျဉ်းသည့် အဓိကကစိရပမ်ျား၌ လုံေလာကသ်ည့် ြဖစေ်ပတုိးတကမ်မရရှေိသး 

ေကာင်း ဥေရာပေကာင်စ၏ီ ထပိသီ်းေဆွးေးွပွဲတွင် အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ေခါင်းေဆာင် 
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များအကား သေဘာတညူခ့ဲီကပီးေနာကတွ်င် ဗတိိနဝ်န်ကးီချပ် ေဘာရစဂ်နဆ်င်က ဗတိိန ်

ိုင်ငံသည် သေဘာတညူမီမရရိှဘဲ ခဲွထကွမ် (no deal) အတွက် အဆင်သင့်ြဖစေ်အာင် ြပင်ဆင် 

ထားရန် အချနိက်ျေရာက်ပြီဖစသ်ညဟ်ု ေြပာကားခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

Brexit ေနာကပ်ိုင်းတွင် ဗတိိနုိ်င်ငံသည် ြပညပ်ရင်းီှးြမပံှ်မ ၃၇ ရာခုိင်နး် ဆုံးံးုိင်ေကာင်း 

စစတ်မး်တစရ်ပမ်ှ ေဖာ်ြပ  

 ဗတိိန်ိုင်ငံအေနြဖင့် no-deal Brexit ြဖင့် အးီယမူ ှ ထွကခွ်ာမည့်အေြခအေနများဆသီို 

ဦးတညလ်ျကရ်ှိေနသြဖင့် ယင်းသုိထကွခွ်ာခ့ဲပါက ရလာဒ်အေနြဖင့် ြပညပ်ရင်းှီးြမပ်ှံမတွင် 

သိသာစာွ ဆုံးံးမည့် အေြခအေနရိှေနေကာင်း University College London င့်ှ London 

School of Economics တုိမှ ေလလ့ာမအစရီင်ခံစာတစရ်ပအ်ရ သိရသည်။ ဗတိိန်ိုင်ငံသုိ ြပညပ် 

ိုင်ငံများက ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ြပလပုရ်ာတွင် ိုင်ငံတကာကနု်သွယမ်သမိုင်းေကာင်း ရှည်ကာ 

သည့်အချက၊် မတ်ိဖကမ်ျားင့်ှ ကျယြ်ပန်သည့် ကနွယ်ကတ်ညရိှ်မ၊ ဘာေရးကကဲ့သုိေသာ 

ကများစာွတွင် ခုိင်မာေသာ စကမ်လပုင်နး်များ တညရိှ်မစသည့် အချကမ်ျားစာွရိှေသာလ်ညး် 

အဓကိကျေသာ အေကာင်းအရင်းတစခ်ျကမ်ာှ အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအြဖစ် ဗတိိန်ိုင်ငံ 

သည ် ဥေရာပသမဂေဈးကကွ်ကီးတစ်ခုလုံးသုိ ဝင်ေပါကသ်ဖယွေ်ဆာင်ရကေ်ပးိုင်သည့်အချက် 

ြဖစေ်ကာင်း၊ သုိရာတွင် ဗတိိနခဲွ်ထကွမ်ကစိရပေ်နာကပ်ိုင်း အထးူသြဖင့် no-deal Brexit 

ြဖစေ်ပခ့ဲပါက အဆိုပါအားသာချကက်ို ဆုံးံးမညြ်ဖစသ်ညဟ်ု ေလ့လာမအစရီင်ခံစာက ေဖာြ်ပ 

ထားသည။်  

 ၂၀၁၈ ခုစှတွ်င် ဗတိိန်ိုင်ငံသုိ FDI ဝင်ေရာကမ်တနဖ်ိုးမာှ ယူို ၅၄ ဒသမ ၅ ဘီလယီံ 

ရိှခ့ဲပးီ၊ အးီယအူဖွဲမ ှ ဗတိိနထ်ကွခွ်ာပးီချနိ်တွင် အးီယဘံုူေဈးကကွသုိ် ဝင်ေပါကအ်ြဖစ် 

ေဆာင်ရကေ်ပးိုင်ြခင်းမရိှေတာသ့ည့်အချကေ်ကာင့် ယခင်က ဗတိိန်ိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်သည့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် အြခားိုင်ငံများသုိ ေြပာင်းေရလာေနကြခင်းြဖစသ်ည။် လနွခ့ဲ်သည့် စှ် 

(၂၀) ေကျာက် ဗတိိန ်ိုင်ငံသည ်အးီယတွူင် ြပညပ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ (FDI) စးီဝင်မ အများဆုံး ြဖစခ့ဲ် 

ေကာင်း၊ အးီယတူစခု်တညး်ေသာေဈးကကွ်င့်ှ အေကာကခွ်နသ်မဂသုိ ဝင်ေရာကခွ်င့်ရရိှေနသည့် 

အချကမ်ာှ အေရးပါသည့်အချကြ်ဖစ်ပီး၊ Brexit ေနာကပ်ိုင်းတွင် ဗတိိနသုိ် FID စးီဝင်မသည် 
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သိသိသာသာ ကျဆင်းမညြ်ဖစေ်ကာင်း University College London မှ စးီပာွးေရးပါေမာက 

ြဖစသူ် Nauro Campos က ေြပာကားသည။်  

ရင်းြမစ်   (ဘရပဆ်လဲတ်ိုင်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

Hard Brexit  ြဖစခ့ဲ်လင် ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံအေနြဖင့် ပိုကနု် ယူို ၃.၂ ဘီလယီံ ဆုံးံးုိင်ြခင်း  

 အးီယမူ ှ ဗတိိနခဲွ်ထကွမ်သည် သေဘာတူညမီမရရိှဘဲ Hard Brexit ြဖစေ်ပခ့ဲပါက 

ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ စှစ်ဉပ်ိုကနုတ်င်ပိုမအပိုင်းတွင် ယူို ၃ ဒသမ ၂ ဘီလယီအံထိ ဆုံးံးိုင် 

ဖယွရိှ်သညဟ်ု  ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံရိှ ေချးေငွအာမခံလပုင်နး် Euler Hermes ၏ ဆနး်စစမ်အရ 

သိရသည။် ဥေရာပသမဂှင့် ဗတိိန်ိုင်ငံတိုအကား သတ်မတ်ှကာလကနု်ဆုံးချနိန်ီးကပမ်ှ 

သေဘာတူညီမ ရရိှခ့ဲလင် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ ပိုကနုက်၌ ဆုံးံးမသည် ယူို ၁ ဒသမ ၆ 

ဘီလယီခံန် ရိှိုင်မညဟ်ု ဆိုသည။် Hard Brexit ေကာင့် ထခုိိကမ်အများဆုံး ရိှိုင်သည့်ိုင်ငံများ 

မာှ ဂျာမန၊ီ နယသ်ာလန၊် ြပင်သစ်င့်ှ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံတုိ ြဖစ်ကသည။်  

 Hard Brexit ပုံစြံဖင့် ဗတိိန်ိုင်ငံခဲွထကွသ်ည့် အေြခအေနတွင် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးကသည် ထခုိိကမ်အရိှဆုံးက ြဖစ်ိုင်ပးီ၊ ယူို ၉၆၉ သနး်ခန်ဆုံးံးိုင် 

ေကာင်း၊ ဓါတုေဗဒပစညး်များက (ယူို ၄၀၉ သနး်)၊ ပလပစ်တစက် (ယူို ၂၈၄ သနး်)၊ 

တွင်းထကွပ်စညး်က (ယူို ၂၁၆ သနး်) င့်ှ အထညအ်လိပက် (ယူို ၂၀၇ သနး်) စသညြ်ဖင့် 

ထခုိိကမ်ရိှိုင်ေကာင်းသရိသည။် Euler Hermes ၏ ဆနး်စစေ်လလ့ာမအရ ဗတိိန်ိုင်ငံသည် 

လညး် ၂၀၂၁ ခုစှတွ်င် GDP တုိးတကမ်နး် အတ် (၅) ရာခုိင်နး်အထိ ရင်ဆိုင်ရိုင်ပးီ၊ ပိုကနု် 

၁၅ ရာခုိင်န်းကျဆင်းိုင်ကာ ေငွေကးေဖာင်းပွနး်မာှ ၅ ရာခုိင်နး်ထကပ်ို၍ ရိှိုင်ေကာင်းဆို 

သည။် သုိရာတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တညး်အြပင် hard Brexit ြဖစေ်ပခ့ဲပါက လမူေရး၊ 

ိုင်ငံေရးင့်ှ စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ အကျ ိးဆက်များရိှလာိုင်သြဖင့် အီးယူင့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံတုိအကား 

သေဘာတူညီမရရိှမညဟ်ု Euler Hermes က ေမာလ်င့်ထားဆြဲဖစေ်ကာင်း သိရသည။် 

ရင်းြမစ်   (ဘရပဆ်လဲတ်ိုင်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Intelligent lockdown ပုံစေံဆာင်ရကခ့ဲ်မေကာင့် နယသ်ာလနုိ်င်ငံ၏ စးီပာွးေရး 

အြခားဥေရာပုိင်ငံများထက ်သာလနွခ့ဲ်  

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါအကျပအ်တညး်၏ ပထမလင်းအတွင်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ 

စးီပာွးေရးမာှ မ ကစံဖးူထခုိိက်မရိှခ့ဲေသာလ်ညး် အြခားေသာဥေရာပိုင်ငံများထက် စးီပာွးေရးပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေနဆဲြဖစ်သည်ဟု နယ်သာလန်စာရင်းအင်းဌာနအရ သိရသည်။ နယ်သာလန်ုိင်ငံအေန 

ြဖင့် စီးပွားေရးကျဆင်းမတွင် အြခားဥေရာပုိင်ငံများထက် သာလွန်ေနဆဲြဖစ်သည့် အေကာင်းရင်း 

မာှ အြခားိုင်ငံများကဲ့သုိ ပိုမိုတင်းကျပေ်သာ အသွားအလာကန်သတ်မ (lockdowns) များြဖင့် 

ေဆာင်ရကြ်ခင်းမြပဘဲ ြငင်သာသည့်ကန်သတ်မ (intelligent lockdown) ပုံစြံဖင့် စးီပာွးေရး 

ကများကို အြခားိုင်ငံများထက် ပိုမိုဖင့်ွလစှခွ်င့်ြပထားြခင်းေကာင့်ြဖစ်ိုင်သညဟ်ု ဆိုသည။် 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် ဒုတိယသံုးလပတ်တင်ွ နယသ်ာလန၏် စးီပာွးေရးသည် ယခင်သံုးလ 

ပတ်င့်ှ င်းယဉှလ်င် ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင်န်းြဖင့် ၎င်းိုင်ငံ၏ သမိုင်းတစေ်လာက် စးီပာွးေရး 

ကျဆင်းမ အများဆုံးအြဖစမ်ှတ်တမး်ဝင်ခ့ဲေသာ်လညး် အြခားဥေရာပိုင်ငံများှင့် င်းယဉှလ်င်မ 

ပိုမိုသာလနွေ်နြခင်းြဖစသ်ည။် ဂျာမနီိုင်ငံသည် ၉ ဒသမ ၇ ရာခုိင်နး်၊ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံသည် ၁၂ 

ဒသမ ၁ ရာခုိင်နး်ှင့် ြပင်သစ်ိုင်ငံသည် ၁၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင်နး်တုိြဖင့် အသီးသီး စးီပာွးေရး 

ကျဆင်းမများ ြဖစေ်ပခ့ဲကသည။် စပနိ်ိုင်ငံသည် စးီပာွးေရးထိခုိကမ်အများဆုံးြဖစ်ခ့ဲပးီ၊ ၁၇ 

ဒသမ ၈ ရာခုိင်န်း ရိှခ့ဲကာ ဖင်လန်ိုင်ငံ၏ စးီပွားေရးမာှမူ ၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင်နး်သာ ကျဆင်းခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည။် 

 ဥေရာပိုင်ငံများ၏ စးီပာွးေရးကျဆင်းရသည့် အဓကိအေကာင်းအရင်းတစရ်ပမ်ာှ 

အသွားအလာကန်သတ်မ (lockdowns) များ ချမတ်ှထားစဉက်ာလအတွင်း အမိေ်ထာင်စမုျား၏ 

သံုးစွဲမ ကျဆင်းခ့ဲ၍ြဖစေ်ကာင်း၊ နယသ်ာလန်ိုင်ငံအေနြဖင့် ဒတိုယသံုးလပတ် ကာလတွင် 

အမိေ်ထာင်စမုျား၏ သံုးစွဲမသည် ပထမသံုးလပတ်င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၁၀ ဒသမ ၈ ရာခုိင်နး် 

ကျဆင်းခ့ဲပးီ၊ ဂျာမနီိုင်ငံသည် ၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင်နး်၊ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံသည် ၁၁ ဒသမ ၅ 

ရာခုိင်န်း၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံသည် ၁၂ ရာခုိင်နး်၊ စပနိ်ိုင်ငံ၌ ၂၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင်န်းတုိြဖင့် 

အမိေ်ထာင်စမုျား၏ သံုးစွဲမအပိုင်းတွင် အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲကြခင်းြဖစ်သည။် ဖင်လန်ိုင်ငံ၏ 

အမိေ်ထာင်စ ုများသံုးစွဲမသည် ၆ ဒသမ ၄ ရာခုိင်နး်ြဖင့် အနည်ဆုံးကျဆင်းခ့ဲသည။် 

 အြခားဥေရာပိုင်ငံများင့်ှ င်းယဉှလ်င် နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ အလုပလ်ကမ်ဲ့ြဖစမ် 

အပိုင်းတွင်လညး် ပိုမိုေကာင်းမနွမ်ရိှခ့ဲသညဟ်ဆုိုသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် သဂုတ်လ၌ နယသ်ာလန် 

ိုင်ငံရိှ လုပသ်ားအင်အား၏ ၄ ဒသမ ၆ ရာခုိင်နး်မာှ အလပုလ်ကမ်ဲ့ြဖစခ့ဲ်ပးီ၊ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ 

၏ အလပုလ်ကမ်ဲ့ြဖစမ် ၅ ဒသမ ၁ ရာခုိင်နး်၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံ၏ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး် ၇ ဒသမ ၅ 

ရာခုိင်န်းင့်ှ စပနိ်ိုင်ငံ၏ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်ထားြဖစသ်ည့် ၁၆ ဒသမ ၂ ရာခုိင်န်းတုိထက ်

ေလျာန့ညး်ခ့ဲသည။် ဂျာမနီိုင်ငံ၏ သဂုတ်လ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်ထားမာှမူ ၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင်နး် 
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သာရိှခ့ဲပီး၊ ချကသ်မတိုင်ငံသည် ၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင်နး်ြဖင့် ဥေရာပိုင်ငံများအနက် အနမိ့်ဆုံး 

နး်ထားြဖစခ့ဲ်သည။် နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၊ စာရင်းအင်းဌာန၏ အဆိုအရ ိုင်ငံတကာ၌ လူငယ ်

အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်ထား ြမင့်တကလ်ာမကို စိုးရိမပ်ပူနလ်ျကရိှ်ေနကပီး၊ နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ 

သဂုတ်လအတွင်း လငူယ် အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်သည် ၁၁ ဒသမ ၃ ရာခုိင်န်းင့်ှ စပနိ်ိုင်ငံတွင်မူ 

အဆိုပါနး်ထားမာှ ၄၃ ဒသမ ၉ ရာခုိင်နး်အထိ ြမင့်မားခ့ဲေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် - (နယသ်ာလနတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကးီတွင် စပါး၊ ဆနဝ်ယယ်ေူရးအတွက် ေဆာင်ရကထ်ားရှိမအေြခအေန 

 ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ယခင်ှစ်ကက့ဲသုိ မိနယ်များတွင် ဝယ်ယူေရးေဆာင်ရက် 

ြခင်းအေပ အေြခခံ၍ အားနညး်ချက၊် အားသာချက၊် ြဖည့်စကွခ်ျကမ်ျား ညိင်းေဆးွေးွသည့် 

Online Conferencing Meeting ကို ၇-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် ကျင်းပခ့ဲပီး ဧရာဝတီတိင်ုး 

ေဒသကးီ၊ စပါး၊ ဆနဝ်ယယ်ေူရးကီးကပမ်လပုင်နး်အဖွဲ ဥက၊ စမီကံနိး်င့်ှ ဘာေရးဝန်ကီး 

ဦးေဌးဝင်း၊ တုိင်းေဒသကးီအဆင့် တာဝနရိှ်သူများ၊ ဆနစ်ကလ်ပုင်နး်ရှင်များအသင်းခဲွဥက၊ 

ဆနစ်ပါးကနုသ်ညမ်ျားအသင်းခဲွ ဥကတုိ တကေ်ရာကခ့ဲ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 Online Meeting ဆုံးြဖတ်ချကအ်ရ စပါးတင်း (၉၅၀၀၀၀) ဝယယ်မူညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

မိနယ် (၂၆) မိနယလ်ုံးတွင် ဝယယ်သွူားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အတ်ိဖင့်ွတင်ဒါပုံစံင့်ှစညး်ကမး်ချက် 

များကို ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်နမှ ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်နထိ ေနစဉ် (၀၉း၃၀) နာရီမှ (၁၆း၃၀) နာရီ 

ထိ ေရာင်းချိုင်ေရး ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ တင်ဒါအဆိုြပလာများကို ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ 

ရက်ေန ၊ ညေန (၂း၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား တင်သွင်းရန်ှင် ့ တင်ဒါေအာင်ြမင်သူများကို 

၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ေကညာေပးုိင်ေရးေဆာင်ရက်သွားရန် ေဆွးေွးဆံုးြဖတ်ခ့ဲေကာင်း သိရိှ 

ရပါသည။် 

  (ေဒြဖြဖသင်း၊ ပသိုမေ်ဈးကကွ်) 

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

 

 



7 
 

မေလးေဈးကကွ် လယ်ယာထွက်ကုန်ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

 မေလးေဈးကကွတ်င်ွ ပေဲဈးနး်များအေနြဖင့် ေထာပတ်ပမဲာှ ပစညး်လကက်ျနန်ညး် 
ြခင်း၊ တတ်ုဝယလ်ိုအားများြခင်းတိုေကာင့် ေဈးြမင့်လာပါသည။် ကလုားပမဲာှ တတ်ုမှ အဆွဲရိှ 
ြခင်း၊ ြပညတွ်င်း ပခဲွဲစကမ်ျားမလှညး် ပုံမနှဝ်ယယ်မူရိှေသာေကာင့် ေဈးြမင့်ေနေကာင်း သိရိှရပါ 
သည။် မတ်ပသီဲးှံမာှ ရနက်နုဝ်ယလ်က် ဆကတုိ်ကဝ်ယယ်မူရိှေသာေကာင့် ေဈးသိသာစာွြမင့် 
လာသညက်ို ေတွရပါသည။် မိုးေြမပဆဲနအ်သစ်များ ဝင်ေရာကမ်ရိှြခင်း၊ ယခုတစ်ပတ် တတ်ုမှ 
လညး် အဆဲွနညး်ြခင်းေကာင့် လံုးဆနေ်ရာ ဆဆီနပ်ါ ေဈးနး်ကျဆင်းေနသညက်ို ေတွရပါ 
သည။် မှး်သီးှံအေနြဖင့် နယစ်ုံမှ မှး်အသစမ်ျားေပေသာလ်ညး် တတ်ုမှ အဝယလ်ိုကြ်ခင်း၊ 
အရညအ်ေသွးေကာင်း မှး်မျ ိး ရှားြခင်းေကာင့် ယခုတစ်ပတ် မှး်ေရာင်စုံေဈးြမင့်ေနပါသည။် 
အေစထ့တ်ုေြပာင်းကို ထိုင်းသုိ တင်ပိုမမရိှြခင်း၊ အသစမ်ျားလညး် ဝင်ေရာကလ်ျကရိှ်ေသာေကာင့် 
ေဈးနး်ဆက်တုိက် ကျဆင်းလာေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 စားဖိုေဆာင်သီးံှအေနြဖင့် ကကသွ်နန်ကီို ယခုအပတ် တတ်ုင့်ှ ဘဂလားေဒရ်ှမှ 
ေဈးေပးမဝယ်ြခင်း၊ အဆဲွနည်းြခင်း၊ ြပည်တွင်းလက်ကျန်များြခင်းတုိေကာင့် ယခုတစ်ပတ်ေဈးန်း 
ကျဆင်းေနေကာင်းသိရိှရပါသည။် ကကသွ်နြ်ဖ (ကကတ်ု) မာှ တတ်ုမှ အြခားိုင်ငံသုိလည်း 
တင်ပိုမရှေိသာေကာင့် ေဈးကကွသ်ို ပစညး်အဝင်နညး်ကာ တစပ်ဿိာပျမး်မ ၁,၈၅၀ ကျပထ် ိ
ေဈးြမင့်လာပါသည။် ေြမြပန် ကကသွ်နြ်ဖမာှ လမး်ပနး်ဆကသွ်ယေ်ရးအခကအ်ခဲေကာင့် အဝင် 
နညး်ကာ လကက်ျန်ပစညး်သာ အေရာင်းအဝယ်ရိှေသာေကာင့် တစပ်ဿိာပျမး်မ ၂,၇၀၀ ကျပ် 
ြဖင့် ေရာင်းဝယေ်နေကာင်း သိရိှရပါသည။် မေလးေဈးကကွတွ်င် တတ်ုအာလးူများသာ တစ် 
ပဿိာပျမး်မ ၇၅၀ ကျပြ်ဖင့် အဓကိေရာင်းဝယလ်ျကရိှ်ပးီ ေအာင်ပနး်အာလးူများမာှ မာှယ ူ
ေရာင်းချမနညး်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ဂျင်းအသစမ်ျား ဝင်ေရာကလ်ျကရိှ်ပီး အစိုဓါတ်နညး်လာ 
ပးီ အရညအ်ေသွးေကာင်းလာြခင်းေကာင့် တစ်ပဿိာပျမး်မ ၁,၄၅၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းချလျက် 
ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ဟင်းသီးဟင်းရက်ေဈးနး်အေနြဖင့် အင်းခရမး်ချဉမ်ာှ ပုံမနှဝ်င်ေရာကလ်ကရိှ်ေသာ် 
လညး် ဝယလ်ကမ်ရိှြခင်းေကာင့် ယခုတစ်ပတ် တစေ်သတာပျမး်မ ၉,၀၀၀ ကျပထ်ိ ေဈးနး်ကျ 
ဆင်းလာေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ပနး်မနုလ်ာင့်ှ ေဂဖထီပုမ်ာှ လမး်ပနး်ဆကသွ်ယေ်ရးအခက် 
အခဲေကာင့် ေဈးကကွသုိ် သီးှံအဝင်နညး်ြခင်းေကာင့် ေဈးြမင့်လာပးီ ငတ်ုစိုေဈးနး်အေန ြဖင့် 
ပံုမှန်ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက်ရိှကာ အေဝးတင်ပုိမနည်းြခင်းေကာင့် ေဈးန်းကျဆင်းလာေကာင်း 
သိရိှရပါသည။် 

 သစသီ်းဝလံအေနြဖင့် လေိမာသီ်းများ ေဈးကကွ်သုိ စတင်ဝင်ေရာကလ်ျကရိှ်ပးီ ပဿိာ 
(၁၀၀) လင် ပျမး်မ ၁၁၅,၀၀၀ ကျပေ်ဈးရိှပီး တတ်ုပနး်သီးများလညး် လင်လင်ဝင်ေရာကလ်ျက် 
ရိှေသာေကာင့် ေဈးနး်ကျဆင်းလာသညက်ို ေတွရပါသည။် 

  (ေဒေဆဇွင်ွန် ၊ မေလးေဈးကကွ်) 

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