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ြမနမ်ာုိင်ငံမ ှမတ်ပမဲျားအား နားလည်မစာခနလ်ာလကမ်တ်ှေရးထိုး၍ ဝယ်ယတူင်သွင်းမညဟ် ု

အိိယစားသံုးသူေရးရာဝန်ကးီက ေြပာကားြခင်း 

 အိိယြပညတွ်င်းေဈးကွက၌် လတ်တေလာကာလတွင် ကကသွ်နန်ီင့်ှ အာလးူတို၏ 

ေဈးနး်များ ြမင့်တကလ်ျကရိှ်ရာ ေဈးကကွလ်ိုအပခ်ျကက်ို ြဖည့်ဆညး်လျက ် ေဈးနး်တည်ငိမ် 

ေရးကို ေဆာင်ရကမ်င့်ှ အတူ ပမဲျ ိးစုံ ေဈးကွကတ်ည်ငိမမ်ရိှေစေရးအတွကလ်ညး် အိိယိုင်ငံ 

အစုိးရသည် မုိဇမ်ဘစ်ုိင်ငံှင့် အစုိးရချင်းသေဘာတူလက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် ပဲစင်းငံုှင့် 

အြခားပဲများ ဝယ်ယူေရး နားလည်မစာခန်လာကုိ ေနာက်ထပ် ၅ ှစ်သက်တမ်းတုိးြမင့်မည်ြဖစ်ပီး 

ြမနမ်ာိုင်ငံထမံ ှ မတ်ပကဲိုလညး် နားလညမ်စာခနလ်ာလကမ်တ်ှေရးထိုး၍ ဝယယ်တူင်သွင်းမည် 

ဟ ု အိိယစားသံုးသူေရးရာဝန်ကီး Mr. Piyush Goyal ကေြပာကားခ့ဲေကာင်း အိိယသတင်း 

ဌာနများ၏ ေဖာြ်ပချကအ်ရ သိရိှရပါသည်။ 

 ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ေန၌ ြပလပုသ်ည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတင်ွ အစိုးရသည ် အမျ ိးသား 

လယယ်ာထွကက်နု်သမဝါယမေဈးကွကအ်သင်းချပ ် (NAFED) မတှစဆ်င့် ပုဂလကိသွင်းကနု် 

လပုင်နး်ရှင်များထမံ ှ ကကသွ်နန် ီ တနခ်ျနိ ် ၇,၀၀၀ ကို အရန် ဝယ်ယထူားရိှပးီြဖစ်သည့်အြပင ်

ိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရကေ်န၌ ကျေရာကမ်ည့် ေဒဝါလပီွဲေတာ ်မတုိင်မ ီ ကကသွ်နန် ီတန်ချနိ ် ၂၅,၀၀၀ 

ကို ြပညပ်မ ှ တင်သွင်းရန ် စစီဉထ်ားရိှေကာင်း၊ အလားတူ သွင်းကနုလ်ိုင်စင် ေလာကထ်ားရန် 

မလုိပဲ ဘူတန်ုိင်ငံထံမှတင်သွင်းခွင့်ြပမည့် တန်ချန်ိ ၃၀,၀၀၀ အပါအဝင် အာလူးတန်ချန်ိ ၁၀ သိန်း 

ကိုလညး် သွင်းကနုအ်ခွန ် ၃၀% ေကာကခံ်ရာမ ှ ၁၀% သုိ ေလျာခ့ျလျက ် ၃၁-၁-၂၀၂၁ ေနအထ ိ

တင်သွင်းခွင့်ြပမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အစိုးရသည ် အရနသုိ်ေလာှင်ထားရိှမမ ှ ကကသွ်နန် ီ တနခ်ျနိ ်

၃၇,၀၀၀ ကို ြပညတွ်င်းေဈးကကွ်သုိ ြဖန ြ်ဖးေပးခ့ဲပးီ ပစဲင်းငုံတနခ်ျနိ ် ၂ သိနး်ကိုလညး် ေဒဝါလီ 

ပွဲေတာမ်တုိင်မကီာလအတွင်း ြဖန ြ်ဖးေရာင်းချေပးမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ပစဲင်းငံု တင်သွင်းခွင့်အား 

၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ေနအထ ိ တုိးြမင့်ခွင့်ြပသည့် နညး်တူ ပနဲေီလးအေပေကာက်ခံသည့် သွင်းကနု်ခွန် 

အား  ၁၀% သုိ ေလျာခ့ျထားရိှမကိုလညး် အဆိုပါေနရကအ်ထ ိ ခွင့်ြပမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ယခု 

ဘာစှ၌် စာချပ်သကတ်မ်းြပည့်ေြမာကသ်ည့်  မိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံင့်ှ သေဘာတူလကမ်ှတ်ေရးထိုး 

ထားသည့် ပစဲင်းငံုဝယယ်ေူရး နားလညမ်စာခန်လာကို ေနာကထ်ပ ် ၅ ှစ ် သကတ်မး်တုိးလျက ်

စှစ်ဉ ် တနခ်ျနိ် ၂ သိနး် ဝယယ်တူင်သွင်းမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုအြပင် ြမနမ်ာိုင်ငံထမံ ှ စှစ်ဉ ်

မတ်ပတဲန်ချနိ ်၂ သိနး် ၅ ေသာင်းကိုလညး် အစိုးရချင်း နားလညမ်စာခနလ်ာ လကမ်တ်ှေရးထိုး ၍ 

၅ ှစ်တာကာလအထိ တင်သွင်းမည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့် စက်မဝန်ကးီ 

ဌာနင့်ှ စားသံုးသူ ေရးရာ၊ အစားအစာင့်ှ ြပညသူ် ြဖန် ြဖးေရးဝန်ကီးဌာနတုိ၏ ဝန်ကီးြဖစသူ် Mr. 

Piyush Goyal ကေြပာဆိုခ့ဲပါသည။် 

 အိိယိုင်ငံ၏ ေကာကပ်သီဲးှံ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပု်မမာှ လနွခ့ဲ်သည့် ၅ စှတ်ာကာလ၌ 

သိသာစာွ တုိးတကလ်ာခ့ဲပးီ အစိုးရအေနြဖင့် ြပညတွ်င်းစားသံုးမအတွက ် လုံေလာကမ်ရိှသည ်

အထ ိ ထတ်ုလုပရ်န ် ရညရ်ယေ်ဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေကာင်းင့်ှ ၎င်းကာလမတုိင်မအီတွင်း စားသံုး 
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သူများအတွက ် ပမဲျ ိးစုံင့်ှ စားသံုးဆတုိီကို ေဈးနး်သင့်တင့်စာွြဖင့် ရရှိိုင်ေရး လိုအပေ်သာ 

သွင်းကနုဆ်ိုင်ရာ စမီေံဆာင်ရကမ်များကို လပုေ်ဆာင်သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်းြဖင့်လညး် ဝန်ကးီ Mr. 

Piyush Goyal  က ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။်  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွး ေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source: 1.  Onion prices falling, govt to also ensure steady rates for tomato and pulses, 30 

Oct 2020, Economic Times 

 2.  To check prices, Centre to import 10 lakh tonnes of potato, 30 Oct 2020, The 

Hindu Business Line 

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

ပစဲင်းငံုများ ေနာကဆ်ုံးထားတင်သွင်းရမည့် ေနရကအ်ား ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ေန အထ ိ

အိိယအစိုးရက တုိးြမင့်ခွင့်ြပြခင်း 

 အိိယိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာစှအ်တွက ်ပစဲင်းငံုတန်ချနိ ်၄ သိနး်အား ြပညတွ်င်း ရှိ 

ပခဲွဲစကလ်ပုင်နး်ရှင်များသုိ ကိုတာခဲွေဝေပးမင့်ှအတူ ၁၅-၁၁-၂၀၂၀ ေန ေနာကဆ်ုံးထား၍ 

အိိယဆပိက်မး်သုိအေရာက ် တင်သွင်းရမညြ်ဖစေ်ကာင်းကို အိိယကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးင့်ှ 

စကမ်ဝန်ကးီဌာနရိှ ြပညပ်ကနုသွ်ယေ်ရးန်ကားမဦးစးီဌာန (DGFT) က ၁၃-၁၀-၂၀၂၀ ေနတွင် 

၎င်း၏ေဒသဆိုင်ရာ DGFT ုံးခဲွများသုိ အေကာင်းကားစာထတ်ုြပနခ်ဲ့ပါသည။် 

 သုိရာတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ အိိယသုိ တင်ပိုရန် ပဲစင်းငံုတန်ချနိ ် ၅၀၀၀၀ ေကျာ ် ကျနရ်ှိ 

ေနပးီ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါ တားဆီးထနိး်ချပမ်များအား ေဆာင်ရကေ်နချနိ၌်  ၁ လတာ 

ကာလအတွင်း အိိယိုင်ငံရိှ ဆပိက်မး်များသို အေရာကတ်င်ပိုိုင်ရနမ်ာှ ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်မ 

ဆုိင်ရာကန်သတ်ချက်များေကာင့် ခက်ခဲမရိှသြဖင့် ေနရက်တုိးြမင့်ေပးရန် ြမန်မာုိင်ငံ၊ စီးပွားေရး 

င့်ှ ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဝန်ကးီဌာနမအှိိယိုင်ငံ ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးင့်ှ စကမ်ဝန်ကီး 

ဌာနသုိ ေမတာရပခံ် ညိင်းခ့ဲပါသည။် 

 ယခုအခါ အိိယ ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးင့်ှ စကမ်ဝန်ကးီဌာန Directorate General 

of Foreign Trade (DGFT) က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးစှအ်တွင်း ကနသ်တ် တင်သွင်းခွင့် 

ြပထားသည့် ပစဲင်းငံုတန်ချနိ ် ၄ သိနး်အား ၁၅-၁၁-၂၀၂၀ ေန ေနာကဆ်ုံးထား၍ အိိယိုင်ငံရှိ 

ဆပိက်မး်များသုိ အေရာကတ်င်သွင်းရန ်သတ်မှတ်ထားရာမ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ေနအထိတုိးြမင့်ခွင့်ြပ 

လုိက်ေကာင်း ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ေနတွင် အများြပည်သူဆုိင်ရာ အသိေပးချက်အမှတ် ၂၇/ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ 

ကို ထတ်ုြပနေ်ကညာခ့ဲပါသည။် 

 အဆိုပါေကညာချကအ်ရ HS Code 70136000 ေအာကရိှ် ပစဲင်းငံု (Pigeon Peas) များ 

အား ေနာက်ဆံုးထားတင်သွင်းရမည့်ေနရက်ကုိ တုိးြမင့်မှင့်အတူ ကုန်စည်များ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 
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ြခင်းအတွက် ေငွေပးေချမ Irrevocable Commercial Letter of Credit (ICLC) ကစိရပမ်ျားကို 

လည်း အဆုိပါ ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်ေနအတွင်း အပီးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source: Public Notice No. 27/2015-2020 dated 26th October 2020 of Directorate General of 

Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry of India 

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

တတ်ုြပညမ်ကးီ၏ ေငွေကးနညး်ပညာဖွံဖိးတုိးတကရ်န ်ေဟာင်ေကာင်ေဒသသည ်

အဓကိကျသည့် အခနး်ကတွင်ရှိေကာင်း  

ေဟာင်ေကာင်ဘာေရးအတွင်းဝန် (ဝန်ကးီ) က ေြပာကားြခင်း 

 ေဒသတွင်းင့်ှ ြပညပ်ိုင်ငံများ၌ ေငွေကးကဖွံဖိးတုိးတကေ်အာင် ေဆာင်ရက်ိုင် 

သည့် ေဟာင်ေကာင် ေဒသအေြခစိုက ် Alibaba Group Holding၊ Ant Group င့်ှ Tencent 

Holdings အစရိှသည့် အင်အားကီး ေငွေကးနညး်ပညာကမုဏီများရိှရာ တတ်ုြပညမ်ကးီ၏ 

ေငွေကး နညး်ပညာဖွံဖိးတုိးတကရ်နအ်တွက် ေဟာင်ေကာင်ေဒသမာှ အ ေရးပါသည့်အခနး် 

ကမ ှ ပါဝင်လျက်ရိှသညဟ်ု ေဟာင်ေကာင်ဘာေရးအတွင်းဝန ် (ဝန်ကးီ) Mr. Paul Chan 

Mo-po က ေြပာကားခ့ဲေကာင်း ၂၀၂၀ြပည့်စှ၊် ေအာကတုိ်ဘာလ ၂၈ ရကေ်နထတ်ု South China 

Morning Post သတင်းစာ၌ EnochYiu က “Chan sees key HK role in mainland fintech 

growth” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် သတင်းေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် China Fintech Report 2020 အရ တတ်ုိုင်ငံသည ် အချနိတ်ို 

အတွင်း ေငွေကးနညး်ပညာ တုိးတကမ်များရိှလာေကာင်း၊ တတ်ုြပညမ်ကီးသည ် ေငွေကး 

နညး်ပညာများ ဆကလ်ကတုိ်းချဲေဆာင်ရကေ်နမညြ်ဖစရ်ာ ကမာေ့ငွေကးစင်တာတစခု်ြဖစ်သည့် 

တတ်ုြပညမ်ကီး၏ ေငွေကးစွမး်အားများ ြမင့်မားလာရန်င့်ှ အေရးကီးသည့် လပုင်နး်ကီးများ 

အတွက ်ဝင်ထကွရ်ာေဒသြဖစ်သည့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ အခနး်ကမာှ အေရးပါလာမညြ်ဖစ ်

ေကာင်း၊ ေငွေကးနညး်ပညာတုိးတကရ်န် အဓိကေမာင်းင်ှအားမာှ တတ်ုြပညမ်ကီး၌ မိုဘုိင်း 

ဖနုး်များ အသုံးြပမ၊ အင်တာနကဝ်နေ်ဆာင်မစနစ်သံုးစွဲမန်းြမင့်မားမေကာင့်ြဖစြ်ခင်းင့်ှ အြခား 

ေသာ အချကမ်ျားြဖစ်သည့် ဝင်ေငွများြမင့်တက်လာြခင်း၊ အေကးဝယသ်ည့်စနစ၊် ေငွေကးရင်းှီး 

ြမပ်ှံမင့်ှ အာမခံလပုင်န်းများ သိသာစာွကျယြ်ပနလ်ာြခင်းတုိေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံ 

သည ် ၎င်း၏ေငွေကး နညး်ပညာများကို ေငေွကးနညး်ပညာ လိုအပလ်ျကရိှ်သည့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံ 

များသုိ တင်ပိုသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံတွင် စားသံုးသူ (၉၀) ရာခုိင်န်းခန်မာှ ၎င်းတုိ၏ 

ေနစဉေ်ငွေပးေချမများကို မိုဘုိင်းဖနုး်ဝနေ်ဆာင်မများ အသံုးြပေနြခင်းေကာင့် အေသးစားငှ့် 

အလတ်စားလုပ်ငန်းအများစုမှာ ၎င်းတုိ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ုိင်ရန် နည်းပညာများ 
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အသံုးြပလာေကာင်း၊ China Fintech Report 2020 တွင် တတ်ုြပညမ်ကးီသည် မိုဘုိင်းဖနုး်ြဖင့် 

ေငွေပးေချသည့် ကမာအ့ကးီဆုံး ေဈးကကွြ်ဖစ်လာေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုစှ်တွင် မိုဘုိင်းဖနု်းြဖင့် 

ေငွေပးေချမပမာဏ (၂၀၀) ထရီလယီယံမွေ်ကျာ်ရိှေကာင်း၊  ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် မတ်လအတွင်းတွင် 

Tencents၊ Wechat pay ှင့် Alibaba ၏ အဖဲွဝင်ကုမဏီြဖစ်သည့် Ant’s Alipay တုိကုိ အများဆံုး 

အသံုးြပ၍ ပစညး်ဝယယ်မူများ၊ မိုဘုိင်းေငွေပးေချမများှင့် ဒစဂ်ျစတ်ယလ်ေ်ငွေပးေချမတိုကို 

တုတ်ြပည်မကီး၌ ေနထိုင်သူ (၇၇၆) မီလီယံမှ အသုံးြပလာေကာင်း၊ တုတ်ြပည်မကီး၌ 

အနွ်လိုင်းမ ှစေတာရှ့ယယ်ာ အများဆုံးေရာင်းချသည့် ကးီမားသည့် ေဈးကကွြ်ဖစလ်ာေကာင်းင့်ှ 

အာမခံလုပ်ငန်းများှင့် ေငေွကးရင်းှီးြမပ်ှံမများကို အွန်လိုင်းမှ ေဆာင်ရက်မများ အရှိန် 

ြမင့်တကလ်ာေအာင်င့်ှ တတ်ုေငွေကးအား ဒစဂ်ျစတ်ယလ်စ်နစ ် ဖွံဖိးတုိးတကလ်ာေအာင ်

အဓကိထား ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။်   

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

Cathay ေလေကာင်းလိုင်းကမုဏီ ဝနထ်မး်များအတွက ်နညး်လမး်အသစေ်ဆာင်ရကရ်န် 

စစီဉလ်ျကရိှ်ြခင်း 

 ေဟာင်ေကာင်၏ လပုင်နး်များ၌ သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်သွားသည့် အလပုအ်ကိုင်ရရိှမများ 

တ်ုတရက် ထိုးကျသွားသည့် Cathay Pacific ေလေကာင်းလိုင်းမှ ေလယာဉဝ်နထ်မး်များှင့် 

ေြမြပင်၌ တာဝနထ်မး်ေဆာင်သည့် ဝနထ်မ်းများအား လပုင်နး်မ ှ ုတ်တရက ် ရပဆ်ိုင်းလိုကြ်ခင်း 

ေကာင့် အာမခံကုမဏီများ၊ အိမ် ခံေြမကုိယ်စားလှယ်များ၊ အလှြပင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများသည ်

အဆိုပါဝနထ်မး်များအား ခန်ထားရန ်ေဆာင်ရက်လာေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေအာက်တုိဘာလ 

၂၈ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Lam Ka-sing င့်ှ Enoch Yiu တုိက 

“Firms Plot New Path for Cathay Workers”ေခါင်းစဉြ်ဖင့် သတင်းေဖာြ်ပပါရိှပါသည။်  

 အဆုိပါသတင်း၌ အိမ် ခံေြမလုပင်န်းများသည် အလုပမ် ှ ရပ်နားသည့် ေလယာဉ်ဝနထ်မ်း 

များအား သင်တနး်ပိုချပီးမှ အလုပ်ခန်ထားမည်ြဖစေ်ကာင်း၊ အာမခံလပ်ုငနး်မှလည်း ဆက်ဆေံရး 

ေကာင်းမနွေ်စရန ် ဘာသာစကား အနညး်ဆုံး စှ်မျ ိးင့်ှအထက ် ေြပာိုင်သည့် ကမ်းကျင်သူများ 

ရှာေဖွလာေကာင်း၊ Cathay ေလေကာင်းမှ ဝန်ထမ်း (၅၃၀၀) ဦးအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်လုိက်ရပီး 

၎င်း၏ လက်ေအာက်ခံ Cathay Dragon အား ရပ်စဲလုိက်ေကာင်း၊ Covid-19 ေကာင့် ေဟာင်ေကာင် 

ေဒသ၌ အလုပလ်ကမ်ဲ့နး် (၆.၄) ရာခုိင်န်းရိှခဲ့ရာ ယင်းမာှ (၁၆)စှ်တာကာလအတွင်း အြမင့်ဆုံး 

သုိ ေရာကရှ်ခ့ဲိြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ဝနထ်မး်အသစမ်ျား ခန်ထားြခင်းမာှ  ေှးေကးွေနဦးမညြ်ဖစ်ပီး 

လကရိှ်ခန်ထားသည့် ဝနထ်မး်များ၏ လစာနညး်ပါးမညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 
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 ေဟာင်ေကာင်ေဒသရိှ အကးီဆုံး အာမခံလပုင်နး် (၃) ခု ြဖစသ်ည့် AIA၊ Prudential င့်ှ 

Manulife တုိသည ် လပုင်နး်မ ှ ရပန်ားလိုက်သည့် ေလယာဉဝ်နထ်မ်းများကို ၎င်းတုိ၏ လပု်ငနး်၌ 

အသစ်ခန်ထားရန်ှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်များလျက်ရိှေကာင်း၊ AIA ကုမဏီသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ 

ဟုိတယ်ှင့် စားေသာက်ဆုိင်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများှင့် ေလေကာင်းလုိင်းလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်း 

များ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်းကုိ AIA ၌ ေငွေကးစီမံကိန်းေရးဆဲွသူများအြဖစ် ေြပာင်းလ ဲ

ခန်ထားရန ် စစီဉလ်ျကရိှ်ေကာင်းင့်ှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်တွင်း ဝနထ်မး် (၆၀၀၀) ဦး ခန်ထားရနရ်ှိ 

ေကာင်း၊ ကေနဒါကမုဏီြဖစသ်ည့် Manulife သညလ်ညး် Cathay ေလေကာင်းလိုင်းမ ှ ဝနထ်မး် 

များ ခန်ထားရန ် အခွင့်အလမး်များ ရှာေဖလွျကရိှ်ပးီ ေအးဂျင့်အသစမ်ျားအား ပံ့ပိုးိုင်မည့် 

ယဉှ်ပိင်ိုင်စမွး်ရိှမည့် သင်တန်းများ ပိုချေပးရန ်ေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ Covid-19  ြဖစပ်ာွး 

ေနေသာလ်ညး် ဝနထ်မး်အသစမ်ျား ခန်ထားလျကရိှ်ေကာင်း၊ Prudential ကမုဏီသညလ်ညး် 

ေလယာဉဝ်နထ်မး်များသာမက ဟိုတယ်င့်ှ စားေသာကဆ်ိုင်ကများမ ှ လပုင်နး်ရပန်ားသည့် 

ဝန်ထမ်းများကုိ ခန်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆုိပါ အာမခံကုမဏီများ အေနြဖင့် Covid-19 ေကာင့် 

ြဖစေ်ပလာသည့် အခကအ်ခဲများကို အခွင့်ေကာင်းတစရ်ပအ်ေနြဖင့် ခံယူပီး အာမခံလပုင်န်းတွင ်

ကမး်ကျင်ဝနထ်မး်များြဖစေ်အာင် ေဆာင်ရက်သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အဆိုပါ ဝနထ်မး်များမာှ 

စားသံုးသူများအား ေဖာေ်ရသည့် ဝနေ်ဆာင်မေပးသည့် အေတွအ ကရိှံ လပုင်နး်ကမး်ကျင်မများ 

ရိှေသာေကာင့် အာမခံလပုင်နး်တွင်လညး် ြပည်သူများအား အကာအကယွေ်ပးိုင်ပီး စးီပာွးေရး 

လပုင်နး်များ ေအာင်ြမင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ Covid-19 ြဖစပ်ာွးမေကာင့် ြပညသူ်များအား အကာ 

အကွယ် ေပးရန်အတွက် အာမခံထားရိှရန်မှာအေရးကီးေကာင်း သတိေပးသက့ဲသုိြဖစ်လာရာ အာမခံ 

ကုမဏီများအေနြဖင့် ၎င်းတုိထံလာေရာက်သည့်  အာမခံထားလုိသူများအား ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် 

ဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ရန် ဝန်ထမ်းအသစ်များ ပိုမိုခန် ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အိမ် ခံေြမကမှ 

Centaline Property Agency င့်ှ RicacorpProperities တုိမလှညး် ၎င်းတုိ၏ လပုင်န်းတွင ်

ခန်ထားရန် အလားအလာရိှသည့် ေလယာဉ်ဝန်ထမ်းများအား အလုပ်မခန်ခင် သင်တန်းများ အခမဲ့ 

ပုိချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အား (၅၀၀၀) ဦးရိှသည့် Centaline Property Agency သည် 

ဝနထ်မး်အသစ ် (၂၀၀) ဦးင့်ှ RicacorpProperitiesမ ှ (၃၀၀) ဦးအား ၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်တွင်း 

ခနထ်ားမညြ်ဖစ်ပီး Midland Realty င့်ှHong Kong Property Services (Agency) တုိမ ှ

သတ်မှတ်ထားြခင်း မရိှေသးေကာင်းှင့် အလှကုန်ကုမဏီ Perfect Shape သည်လည်း ေလယာဉ ်

ဝနထ်မး်များအား ခန်ထားရန ်စစီဉထ်ားေကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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E-commerce က ပိုမိုဖွံဖိးတုိးတကရ်န ်Alibaba က Sun Art ကို ဝယယ်လုိူကြ်ခင်း 

 Covid-19 ေကာင့် အွနလ်ိုင်းင့်ှ ြပင်ပ၌ ေဈးဝယ်ိုင်ရန ်ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ေအာင ်

E-commerce ကပိုမိုဖွံဖိးတုိးတက်ရန ် တုတ်ိုင်ငံ၏အကီးဆုံးြဖစ်သည့် ကနုတုိ်က်ကးီများ 

လညပ်တ်ေဆာင်ရကေ်နသည့် Sun Art Retail  Group အား  Alibaba က ဝယ်ယလူိုကေ်ကာင်း 

၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေအာကတုိ်ဘာလ ၂၀ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ 

Liu Yujing က “Alibaba Buys Out Sun Art To Boost Hold On E-commerce” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် 

သတင်းေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် ကမာအ့ကးီဆုံးအနွလ်ိုင်းေဈး အေရာင်းဝကဆ်ိုဒ် Taobao ြဖင့် 

လုပ်ကုိင်ေနသည့် Alibaba သည် Sun Art မှ (၅၁) ရာခုိင်န်းပုိင်ဆုိင်သည့် A-RT Retail holdings ၏ 

(၇၀.၉) ရာခိင်ုနး်ကို ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ (၂၈) ဘီလယီြံဖင့် ဝယယ်မူညြ်ဖစ်ပးီ Sun Art ၏ 

ကျနရိှ်သည့် ရှယယ်ာမ ှ ေဟာင်ေကာင် ေဒလာ (၁၇) ဘီလယီကံို ဝယယ်ရူနလ်ညး် စတ်ိဝင်စား 

လျကရိှ်ေကာင်း၊ A-RT Retail အား Auchan Holding က တုိက်ိုက် ထိနး်ချပလ်ျက်ရိှေကာင်း၊ 

Alibaba သည ် Sun Art အား ေဟာင်ေကာင်ေဒသရိှ ကမုဏီစာရင်းတွင် ထနိး်သိမ်းထားိုင်ရန ်

ရညရ်ယေ်ကာင်း၊ A-RT ၊ Auchan Holding င့်ှ Sun Art တုိမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇွနလ်ကနုအ်ထ ိ

တတ်ုိုင်ငံတစဝ်မှ်းတွင် ကနုတုိ်က် (၄၄၈) ခု ဖင့်ွလစှထ်ားေကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခုစှက်တညး်က Sun 

Art ၏ ဆိုင်များကို Alibaba င့်ှ ပးူေပါင်း၍ ဒစဂ်ျစတ်ယလ်စ်နစ ်အသံုးြပရနစ်စီဉထ်ားရာ Covid-

19 ေကာင့် စားသံုးသူများင့်ှ လပုင်န်းများမ ှ ဒစဂ်ျစတ်ယလ်စ်နစအ်သံုးြပမ အရှိန် 

ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် Sun Art သည် ၎င်း၏ ကတိကဝတ်အရ အေတွ ကံများအား အြပည့်အဝ 

အသံုးချပီး စားသံုးသူများအား ဝနေ်ဆာင်မေပးိုင်မည့် လကလ်ေီရာင်းချသည့် စနစအ်သစ ်

ေဆာင်ရကရ်န ် ပိုမိအုားေကာင်းသွားေကာင်း၊ Sun Art ၏ ြပင်ပ၌ ေရာင်းချသည့် စတုိးဆိုင ်

အားလုံးမာှ Alibaba Platform သုိ ေြပာင်းလဖဲင့်ွလစှ်လိုက်ပးီ မာှယသူည့် ပစညး်များအား 

အြခားေသာ Alibaba လုပင်နး်များြဖစသ်ည့် အနွ်လိုင်းစားေသာက်ကနုပ်ိုေဆာင်သည့်ဝနေ်ဆာင်မ 

လပုင်နး် Ele.me င့်ှ ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးလုပင်နး် Cainiao တုိင့်ှ ပးူေပါင်း၍ စတုိးဆိုင်ငှ့် 

ပစညး်မာှယသူူတုိ၏ အကာွအေဝးေပ မူတည၍် (၁) နာရီအတွင်း အေရာကပ်ိုေဆာင်ေပးမှင့်  ၂၀ 

ကီလုိမီတာအေဝးတွင်ရိှသည့် ဝယ်ယူသူများအား ေနတစ်ဝက်အတွင်း ပုိေပးြခင်းတုိ ေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေကာင်း၊ မကာမီှစ်များမှ စတင်၍ အွန်လုိင်းမှ ေရာင်းချမအရိှန်ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် 

ိုင်ငံြခားကမုဏီများမာှ တတ်ုိုင်ငံ ေဈးကကွ်တွင် ေအာင်ြမင်ိုင်ရန ် နုး်ကနလ်ပရှ်ားလာရ 

ေကာင်း၊ ဗတိိသ၏ စပူါးမားကတ်လပုင်န်း Tesco သည် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် အေစာပိုင်းတွင ်

တတ်ုိုင်ငံမ ှ ထကွခွ်ာသွားေကာင်း၊ ဂျာမနီိင်ုငံ၏ လကလ်လီပုင်နး် Metro သည ် တတ်ုိုင်င ံ

လကလ်အီေရာင်းလပုင်နး် Wumart သုိ ၎င်း၏ ဆိုင်အား ေရာင်းချလိုကေ်ကာင်း၊ ကနုပ်စညး် 

မျ ိးစုံအေရာင်းဆိုင် ြပင်သစပ်ိုင် Carrefour သည ် ၎င်း၏ စတုိးဆိုင်များအား  Suning.com သို 

လဲေြပာင်း ေရာင်းချလိုကေ်ကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစအ်တွင်း Sun Art ၏ ရှယယ်ာများမာှ တက ်
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လိုကက်ျလိုကြ်ဖစေ်နေကာင်း၊ ဇွနလ်တွင် ေဟာင်ေကာင် ေဒလာ (၁၃.၂၄ ) ြဖင့် (၄၀) ရာခုိင်န်း 

ြမင့်တကေ်နပးီ ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ (၇.၉၃) သုိ ကျဆင်းသွား 

ေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုစှတွ်င် တတ်ုိုင်ငံ၏ ြပင်ပအေရာင်းဆိုင်များမ ှလကလ် ီေရာင်းချရမမာှ (၄.၇) 

ထရီီလယီရိှံရာ စစုေုပါင်းေရာင်းချရမ၏ ထကဝ်ကရိှ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်တွင်း 

အသွားအလာကန်သတ်မများ၊ အချင်းချင်း ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ရန် ကနသ်တ်ချက်များေကာင့် အွန်လုိင်း 

ေရာင်းချရမများမာှ လျင်ြမနစ်ာွ တုိးချဲလာေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမ (၈) လအတွင်း 

အနွလ်ိုင်းမ ှ အစားအစာေရာင်းချရမမာှ (၃၅) ရာခုိင်နး်ြမင့်တက်ခ့ဲရာ အနွလ်ိုင်းလကလ်ေီရာင်းချ 

ရမမာှ (၇) ထရီလယီယံမွ၊် ရာခုိင်နး်အားြဖင့် (၁၀) ရာခိင်ုနး် တုိးတကခ့ဲ်ေကာင်း၊ Alibaba သည ်

ေနာကထ်ပေ်ြခလမှး်အေနြဖင့် “New retail” မဟာဗျဟာကို အသံုးြပသွားမညြ်ဖစ်ပီး အဆိုပါ 

မဟာဗျဟာေအာကတွ်င် အနွလ်ိုင်းင့်ှ ြပင်ပဆိုင်ေရာင်းချမ စှခု်စလုံးမ ှ အေတွအ က ံ

ေကာင်းများကုိ ေပါင်းစပ်အသံုးြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ယခုက့ဲသုိ ေြပာင်းလဲအသံုးြပမေကာင့် 

Sun Art ၏ စစုေုပါင်းဝင်ေငွ၏ (၁၅) ရာခုိင်န်းခန်ကို အေထာကအ်ကြူဖစခ့ဲ်ေကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှ 

ပါသည။်   

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ေဈးကကွှ်စခု်၏ ဇာတ်လမး် 

 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖဝါရီလက စတင်၍ ကူးစက်မြမင့်တက်ခ့ဲသည့် Covid-19 ေကာင့် 

ေဟာင်ေကာင်၏ လူေနအိမ်ရာကမှာ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေကာင်း၊ စီးပွားေရးသိသိသာသာ 

ကျဆင်းမများင့်ှ (၁၅) ှစ်တာကာလအတွင်း အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်အြမင့်ဆုံး ြမင့်တကလ်ာေသာ ်

လညး် အာရှ၏ ထပိတ်နး်ေငွေကးစင်တာြဖစ်သည့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသရိှ အမိ် ခံေြမေဈးန်းမာှ 

ေကာင်းမွန်သည့် အေနအထားတွင်ရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၂၀ ရက်ေန 

ထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Nicholas Spiro က “A tale of Two Markets” 

ေခါင်းစဉြ်ဖင့် သတင်းေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်း၌ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမသံုးလပတ်အတွင်း အမိ် ခံေြမေဈးန်း (၃.၅) 

ရာခုိင်န်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ တနဖ်ိုးကးီအဆင့်ြမင့်အမိရ်ာေဈးန်းမာှ (၅) ရာခုိင်န်း ေလျာက့ျ 

ခ့ဲေကာင်း၊ စးီပာွး ေရးလပု်ငနး်များ ေဆာင်ရက်သည့် နယေ်ြမများတွင် E-commerce က 

ေြပာင်းလလဲပု ် ေဆာင်မေကာင့် အခနး်များ ငှားရမး်မေဈးကကွ်ကို ြပင်းထနစ်ာွ ထခုိိကခ့ဲ်ေကာင်း၊ 

ုံးခနး်ေနရာများ ငှားရမး်မမှာလညး် ထပမ်ကံျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ကမာေပတွင် အမိ် ခံေြမငှားရမ်းခ 

အြမင့်ဆုံးြဖစသ်ည့် Central ၌ ငှားရမ်းမများ သိသိသာသာ ကျဆင်းခ့ဲပးီ (၁၅) စှအ်တွင်း အခန်း 

ေနရာလတ်ွ အများဆုံးြဖစ်ခ့ဲေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်၌ လေူနအမိယ်ာများင့်ှ ုံးခန်းများက 

တုိ၏ ေဈးကွက်ှစ်ခုလံုးမှာ မတူညီသည့် အေြခခံအေနအထားတွင် ရိှေနေသာေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
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အမိခ်နး်ငှားရမး်သည့်က ြပနလ်ည ် ေကာင်းမွနလ်ာြခင်းမာှ Covid-19 ေကာင့် အတုိးန်းများ 

ေလျာက့ျလာြခင်းေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း၊ Covid-19 ေကာင့် အတုိးနး်များ အလနွအ်မင်း ကျဆင်း 

မေကာင့် အမိ် ခံေြမတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံရန ် အိမခ်နး်များအား မိသားစအုတွင်း မတူမညသီည့် 

နာမညမ်ျားြဖင့် ဝယယ်လူာြခင်းေကာင့် လေူနအမိရ်ာ ကေဈးကကွမ်ာှ ေကာင်းမနွလ်ျက်ရိှပးီ  

စးီပာွးေရး အေြခအေနအရ ုံးခန်းများ ငှားရမ်းမများ ကျဆင်းလာေကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

စပါးြပတ်လပမ်ေကာင့် ကနုသ်ညမ်ျားှင့် တနဖ်ိုးြမင့်ထတ်ုကနုထ်တ်ုလပုသူ်များကို 

ထခုိိကလ်ျကရ်ှိြခင်း 

 Covid-19  ှင့် ရာသီဥတုဆိုးရားမေကာင့် တတ်ုိုင်ငံ ေတာင်ပိုင်းြပညန်ယမ်ျားရှိ 

ဆန်ကနုသ်ညမ်ျားှင့် တနဖ်ိုးြမင့်ထတ်ုကနု ် ထတ်ုလပုသ်ည့် စက်ုံများမာှ ဆနစ်ပါးြပတ်လပ်ပးီ 

အထနိာလျကရိှ်ရာ လကက်ားေရာင်းချသည့်  ေဈးနး်များမာှ ြမင့်တကလ်ျက်ရိှရာ  အနညး်ဆုံး 

၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စှ်ကနုအ်ထ ိ  ကာြမင့်ိုင်သည်ဟ ု ခန်မနှ်းထားေကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း 

ြပညန်ယမ်ျားတွင် စပါးရိတ်သမိး်မများ ေကာင်းမနွမ်ေကာင့် ဆနစ်ပါးေဈးန်းများ ၁၂-၂-၂၀၂၁ 

ရကေ်န တတ်ုစှသ်စက်ူးမတိုင်ခင်အထ ိ ေဈးနး်များသိသိသာသာ ြမင့်တက်ိုင်ြခင်း မရိှိုင် 

ေကာင်း တတ်ုိုင်ငံဗဟိုအစိုးရက အာမခံေြပာကားခ့ဲေကာင်း ၂၀၂၀ြပည့်စှ၊် ေအာကတုိ်ဘာလ 

၂၇ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ He Huifeng က “Rice Shortage 

hurts traders, processors”ေခါင်းစဉြ်ဖင့် သတင်းေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

 ဆနစ်ပါးေဈးမာှ ေဆာင်းဦးကာလ စပါးရိတ်သိမး်သည့်  ေအာကတုိ်ဘာလတွင် စှစ်ဉ ်

ေလျာက့ျတတ်ေသာလ်ညး် ယခုစှတွ်င် သီးှံထွကရိှ်မေလျာန့ညး်ြခင်းေကာင့် တုတ်ြပညမ်ကီး 

၏ ဆနစ်ပါးအဓကိထတ်ုလပုသ်ည့် ကျန်းရီှ (Jiangxi)၊ ဟနူန ် (Hunan) င့်ှ ဟေူဘ(Hubei) 

ြပညန်ယတုိ်၌ ဆနစ်ပါးထတ်ုလပုမ် ေလျာက့ျမေကာင့် ဆနစ်ပါးများ  ေပးရမညြ်ဖစရ်ာ ယခင်စှ် 

များင့်ှ ေြပာင်းြပနြ်ဖစ်ပးီ ေဈးနး်ြမင့်တက်သွားြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ဟနူနြ်ပညန်ယ၌် ဆနစ်က် 

တညေ်ထာင်ထားသူမ ှ ေြပာကားရာတွင် Covid-19  င့်ှ စပါးမရိတ်သိမး်မီ (၂) လကာ ေရလမး် 

မိုးမေကာင့် ဆနစ်ပါးမျ ိး အားလုံးမာှ ြပင်းထနစ်ွာ ထခုိိကလ်ျကရိှ်ရာ ယခင်စှ်ှင့် င်းယဉှလ်င် 

စပါးထွက်ရိှမ (၃၀) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ရိတ်သိမ်းမအဆင်မေြပြခင်းေကာင့် ေရာင်းချရန် 

စပါးကနု်ကမး် ြပတ်လပလ်ျကရိှ်ပးီ ယခုအခါ တတ်ုိုင်ငံတစဝ်မှ်းရိှ ဆနစ်က်များမာှ စပါး 

ဝယ်ယူမအား အရိှန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ စက်ံုလည်ပတ်ေနသူများမှာ အစားအစာ 

တနဖ်ိုးကင်ွးဆကအ်တွက ် ဖအိားများ ြဖစေ်ပလျကရိှ်ရာ တစေ်နတည်းတွင် ကမိဖ်န်များစာွ 

ေဈးြမင့်၍ ဝယယ်မူများ ြပလပုလ်ာေကာင်း၊ စပါး (၅၀) ကလီိုဂရမလ်င် ယမွ ် (၁၄၀) မ ှ (၁၈၀) 

အတွင်းရိှေကာင်း၊  စပါး (၅၀) ကီလုိဂရမ်လင် ယွမ် (၁၄၀) မှာ လွန်ခ့ဲေသာ (၅) ှစ်အတွင်း အြမင့်ဆံုး 
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ြဖစေ်သာလ်ညး် အချ ိေသာ လယသ်မားများမာှ ေဈးနး်ထပမ်ြံမင့်တကလ်ာရန ်ေစာင့်ဆိုင်းလက ်

ရိှပးီ လကက်ျနမ်ျား သုိေလာှင်ထားေကာင်း၊ ယခုစှ ် အထကွ်နး်မာှ (၀.၀၇) ဟက်တာလင် 

၂၀၁၉ ခုစှက် (၆၀၀) ကလီိုဂရမရ်ှိခ့ဲရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် (၅၀၀) ကလီိုဂရမ်သုိ ကျဆင်းခဲ့ 

ေကာင်း၊စပါးေဈးန်းများ ြမင့်တကေ်နေသာလ်ညး် အလပုသ်မားများ၏လပု်ခမာှ ေလျာက့ျလျက် 

ရိှေကာင်း၊ သုိေသာ် တတ်ုိုင်ငံသည ် (၆) စှ်တာကာလအတွင်း ယခုစှတ်င်ွ စပါးတန ် (၆၇၀) 

မလီယီေံကျာ ်ထတ်ုလပု်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ဩစေတးလျုိင်ငံမ ှမးီေသွးများ တင်သွင်းမ တားြမစပ်တ်ိပင်လိုကြ်ခင်းေကာင့် 

မနွဂုိ်လးီယားုိင်ငံမ ှတင်သွင်းမြမင့်တကလ်ာြခင်း 

 ဩစေတးလျိုင်ငံမ ှ ဆာလဖာင့်ှ ြပာပါဝင်မနည်းသည့် မးီေသွး (Coking Coal) များ 

တင်သွင်းမအား ေပကျင်းမ ှ တားြမစ်ပတ်ိပင်လိုက်ြခင်းေကာင့် တုတ်စတီးစက်ုံများှင့် စွမး်အင် 

စက်ုံများသည ် တတ်ုြပညန်ယေ်ြမာကပ်ိုင်းင့်ှ နယန်မိတ်ိချင်း ထစိပေ်နသည့် မနွ်ဂုိလးီယားမ ှ

မးီေသွး (Coking Coal) များ ဝယယ်ရူန ်ေဆာင်ရကလ်ာေသာလ်ညး် ေဈးနး်၊ အရညအ်ေသွးငှ့် 

ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးပိုင်းတွင် အခကအ်ခဲများရိှေနရာ အချ ိသံုးစွဲမည့်သူများအတွက ် အဆင်ေြပ 

လယွက်ူိုင်ြခင်း မရိှေကာင်း၊ တတ်ုြပညန်ယေ်ြမာကပ်ိုင်းရှိ သံုးစွဲသူများအတွက ် အဆင်ေြပိုင ်

ေသာလ်ညး် ေတာင်ပိုင်းြပညန်ယရိှ်သူများအတွက ် ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးင့်ှ ကနုက်ျစရတ်ိတွင် 

အခကအ်ခဲများ ပိုမိုေတွရိှိုင်ေကာင်း၊ ဩစေတးလျမ ှ တင်သွင်းမအား တားြမစပ်တ်ိပင်လင် 

ြပညတွ်င်း၌ မးီေသွးေဈးန်း ကးီြမင့်ိုင်ေကာင်း၊ ယခုအချနိထ် ိ ဩစေတးလျမ ှ တင်သွင်းမအား 

တားြမစပ်ိတ်ပင်ထားရာ ကနုသ်ညမ်ျားမာှ အြခားိုင်ငံများမ ှ တင်သွင်းမကို ေြပာင်းလလဲပုက်ိုင ်

လာကေကာင်း၊ မနွဂုိ်လးီယားမ ှ မးီေသွးမှာ အရညအ်ေသွးေကာင်းမနွေ်ကာင်း၊ ကနုတွ်င်းပိတ် 

ိုင်ငံြဖစသ်ည့် မနွ်ဂုိလးီယားမ ှ တုတ်ိုင်ငံသုိ မးီေသွးတင်ပိုမ ြမင့်တကလ်ာပးီ တစေ်နလင ်

ကုနတ်င်ကား (၁,၀၀၀) စးီခန်  တင်ပိုေနရေကာင်း၊ စတီးထတ်ုလပု်ရနအ်တွက ် မနွဂုိ်လီးယားမ ှ

မးီေသွးအသံုးြပမ ြမင့်တကလ်ာရာ မနွ်ဂုိလးီယားမ ှ တတ်ုိင်ုငံသုိ အများဆုံးတင်ပိုသည့် ကနု ်

ပစညး်အဆင့်ေနရာအား ြပနလ်ညေ်ြပာင်းလရဲမညြ်ဖစေ်ကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေအာကတုိ်ဘာ လ 

၂၈ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Su-Lin Tan က “Australia cola 

ban lifts Mongolia imports” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် သတင်းေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

 COVID-19 ေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ် အေစာပိုင်းတွင် နယစ်ပဂိ်တ်များင့်ှ ကူးသန်းသွား 

လာမများ ပတ်ိဆိုမေကာင့် မနွ်ဂုိလးီယားမ ှ မးီေသွးထတ်ုလပုမ်များ ရပ်တန် ပီး ထတ်ုလပုမ် 

တနဖ်ိုးကင်ွးဆကမ်ျား ေလျာက့ျခ့ဲေကာင်း၊ လနွခ့ဲ်ေသာ (၃) ှစက် တတ်ုိုင်ငံ၏ မးီေသွးလိုအပ် 

ချကက်ို ြဖည့်ဆညး်ိုင်ရန ် ဩစေတးလျိုင်ငံမှ မးီေသွးတင်ပိုသူများသည ် တုတ်ိုင်ငံသုိ ပိုမို 
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တင်ပုိရန်ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း၊ သုိေသာ် ေလ့လာေတွရိှချက်များအရ တုတ်ုိင်ငံှင့် မွန်ဂုိလီးယား 

ိုင်ငံအကား ိုင်ငံ ေရးဆကဆ်မံ ေကာင်းမနွမ်ေကာင့် မနွဂုိ်လးီယားိုင်ငံမ ှ မးီေသွးကို အသံုးြပ 

ရန ် အခွင့်အလမး်ပိုများေကာင်း၊ ထိုြပင်တတ်ုိုင်ငံမ ှ ေရထကွပ်စညး်၊ သစသီ်းဝလံင့်ှ ဟင်းသီး 

ဟင်းရကမ်ျားင့်ှ ဓါတုေဗဒပစညး်များအပါအဝင် ပိုကနုအ်မယ ်(၃၆၆) မျ ိးအေပ အခွနမ်ျား ြဖတ ်

ေတာကရ်န ်အာရှ-ပစဖိတ်ိကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတူညခီျက ် (Asia- Pacific Trade Agreement -

APTA) အရ မွနဂုိ်လးီယားမ ှ သေဘာတူခ့ဲပီးေနာက ် စှ်ိုင်ငံကနုသွ်ယမ် ြမင့်တကလ်ာြခင်း 

ြဖစေ်ကာင်း၊ APTA သေဘာတူညခီျက်င့်ှ ကိုကည်မီရိှရန ် မနွ်ဂုိလးီယားအေနြဖင့်လည်း အခွန် 

ေလာခ့ျမအား အြပနအ်လနှ ် ခံစားခွင့်ရရိှမညြ်ဖစေ်ကာင်း တုတ်ိုင်ငံ၊ စးီပာွးကူးသနး်ဝန်ကးီ 

ဌာနက ေြပာကားခ့ဲေကာင့်၊ APTA အရ လိုကန်ာေဆာင်ရကြ်ခင်းြဖင့် ေပကျင်း၏ ရပဝ်န်းငှ့် 

ပိုးလမး်မစမီကံနိ်း (Belt and Road Initiative –BRI) ေအာကရိှ် စမီကံနိး်များအတွက ် အခွင့် 

အလမး်များ ပိုမိုရရိှိုင်ေကာင်း၊ သုိေသာ ် ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရး အခကအ်ခဲများင့်ှ ကနုက်ျ 

စရိတ်ြမင့်မားမေကာင့်် ဩစေတးလျမ ှ မီးေသွးတင်သွင်းမအား တားြမစပ်ိတ်ပင်ြခင်းမာှ တတ်ု 

ိုင်ငံမ ှ သံုးစွဲသူများအေပ ြပင်းထနစ်ာွ ထခုိိက်ိုင်ေကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံတွင် မနွ်ဂုိလးီယားိုင်ငံမ ှ

မးီေသွးကို ကျယြ်ပန်စာွ အသံုးြပေနပြီဖစေ်ကာင်း၊ အထးူသြဖင့် တတ်ုိုင်ငံေြမာကပ်ိုင်း 

ြပညန်ယရိှ် ဟေဲဘးစတီးစက်ုံ (HebeiStell Mill) သည ်ယခင်က ဩစေတးလျိုင်ငံမ ှမးီေသွး ကို 

အများဆုံး အသံုးြပခ့ဲရာမ ှ ယခုလကရိှ်တွင် မနွဂုိ်လးီယားိုင်ငံမ ှ မးီေသွးကို ပိုမိုရရိှိုင်ကာ 

အသံုးြပလာိုင်ပြီဖစေ်ကာင်းေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရိှ ြပညန်ယမ်ျားသည ် မနွဂုိ်လးီယားင့်ှ ြပညတွ်င်းမ ှ မးီေသးွ 

(Coking Coal) အေပ မှီခုိြခင်းအစား အကယ၍် စာချပပ်ါ ဝယယ်ေူဈးနး် နမိ့်ကျပီး ေထာကပ်ံ့ 

ပုိေဆာင်ေရး လွယ်ကူအဆင်ေြပုိင်လင် Coking Coal ထက် စွမ်းအင်ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် မီးေသွး 

(Thermal Coal) ကို ဘကစ်ုံအသံုးြပိုင်ရန် တင်သွင်းသင့်ေကာင်း၊ Seaborne cargo ြဖင့် 

မနွဂုိ်လးီယားိုင်ငံမ ှ ရထားြဖင့် တတ်ုိုင်ငံ ေတာင်ပိုင်းြပညန်ယမ်ျားသို တုိက်ိုကပ်ိုေဆာင်ိင်ု 

ေသာလ်ညး် တုတ်ိုင်ငံ၏ အြခားေသာေဒသများသုိ ပိုေဆာင်ရာတွင် ရထားလမ်းပတ်ိမများြဖင့် 

ကေံတွရိုင်ေကာင်း၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန၊် မနွဇ်မဗ်စန်င့် ရှုားိုင်ငံတုိ၌ ကိတင်မာှယမူများ 

ေကျာလ်နွေ်နေကာင်း၊ အေနာက်ိုင်ငံများြဖစ်သည့် ကေနဒါုိင်ငံမ ှတင်ပိုလင် (၂၁) ရက်ကာြမင့် 

ိုင်ပးီ အေမရိကန်ိုင်ငံမ ှ တင်ပိုလင် (၄၅) ရက်ကာြမင့်ိုင်ရာ တတ်ုိုင်ငံမ ှ ဝယယ်သူူများမာှ 

ချကခ်ျင်းလိုအပမ်အရ ဝယယ်လူိုေသာလ်ညး် ေစာင့်ဆိုင်းရမည့်အချနိမ်ာှ ကာြမင့်လျကရိှ်ေကာင်း 

င့်ှ အရညအ်ေသွးပိုင်းတွင်လညး် စိုးရိမရ်ေကာင်း၊ ဩစေတးလျိုင်ငံမ ှ တင်သွင်းသည့် မးီေသွး 

(Coking Coal) မှာ ဆာလဖာှင့်ြပာ ပါဝင်မနည်းပီး အဆုိပါမီးေသွးကုိ ုိင်ငံအချ ိမှသာ ထုတ်လုပ် 

တင်ပိုိုင်ြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ဩစေတးလျိုင်ငံ အရညအ်ေသွးအဆင့်မ ီ မးီေသွးမရိုင်လင် စတီး 

ထတ်ုလပုသ်ည့် ထတ်ုလပုမ်စမွး်ရည် နမိ့်ကျပီး အြမတ်ရရိှမလညး် နည်းမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

ဩစေတးလျုိင်ငံမှလည်း မီးေသွးများကုိ တင်ပုိရန် ေဈးကွက်များကုိ ရှာေဖွလျက်ရိှရာ ေဈးကွက် 

ရှာေဖေွရး ေအဂျင်စြီဖစသ်ည့် Austrade ကလညး် လကတ်င်အေမရိကေဈးကကွက်ိ ု ရှာေဖလွျက် 



11 
 

ရိှေကာင်း၊ COVID-19 အလွနက်ာလ စီးပာွး ေရး ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာေစရန် နညး်ပညာက 

တွင် အသံုးြပမြမင့်တကလ်ျကရိှ်သည့်  ေရ၊ ေကးနီင့်ှ လသီီယံ (lithium) ြဒပစ်င် အစရိှသညတ်ို 

တင်ပိုြခင်းကို အေလးထားေဆာင်ရက်ရန ် တွင်းထကွတ်င်ပိုသူများအတွက် webinar ကျင်းပမည် 

ဟလုညး် မကာေသးခင်က ေကြငာခ့ဲေကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ရနက်နုေ်ဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နု်ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

 ြမနမ်ာိုင်ငံဆနစ်ပါးကနုစ်ညဒ်ိုင်(ဝါးတနး်)မ ှ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရကေ်န  ထတ်ုြပနေ်သာ ဆန် 

အမျ ိးအစားအလုိက် ေဈးနး်များမာှ ဖျာပုံေပဆနး် (အသစ)် တစတ်င်းခဲွအတ်ိ တစအ်တ်ိလင် 

၃၆,၀၀၀ ကျပမ် ှ ၃၇,၅၀၀ကျပ၊် ေြမာင်းြမ/ ပသိုမ်ေပဆနး် (အသစ)် တစတ်င်းခဲွအိတ် တစအ်တ်ိ 

လင် ၃၈,၅၀၀ ကျပ်မှ ၄၁,၀၀၀ ကျပ်၊ ေပကဲတစ်အိတ်လင် ၃၂,၅၀၀ကျပ်မှ ၃၃,၅၀၀ ကျပ်၊ ဧည့်မထ 

ဆနတ်စအ်တ်ိလင် ၂၆,၀၀၀ ကျပမ်ှ ၂၇,၅၀၀ ကျပ၊် မေနာသုခဆနတ်စအ်တ်ိလင် ၂၄,၅၀၀ ကျပမှ် 

၂၆,၀၀၀ ကျပ၊် ငစနိ်ဆနတ်စအ်တ်ိလင် ၁၉,၅၀၀ ကျပမ် ှ ၂၁,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယမ်ရိှသြဖင့် 

ယခင်တစပ်တ် ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်န  ေဈးနး်များင့်ှ င်းယဉှ်ကည့်ေသာအခါ ေဈးအတက် 

အကျ ေြပာင်းလဲမအနည်းငယ်သာရိှေကာင်း သိရသည်။ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ေရဘုိခုိင်အတွင်း ရိှ 

မိနယမ်ျားမထှကွရိှ်ေသာ ေရဘုိေပဆနး်ဆနအ်သစမ်ျား ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ ဝင်ေရာက် 

လျကရိှ်ပးီ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရကေ်န  ေဈးနး်အရ တစတ်င်းခဲွအတ်ိတစအ်တ်ိလင် ၅၀,၀၀၀ ကျပမှ် 

၅၈,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေဈးနး်ေြပာင်းလမဲမရိှ အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ဆနအ်မျ ိးအစားအားလံုးအေနြဖင့် ယခင်သီတင်းပတ်ေဈးန်းင့်ှ င်းယဉှမ်အရ 

တစတ်င်းခဲွဆနအ်တ်ိတစအ်တ်ိလင် ေဈးအတကအ်ကျေြပာင်းလမဲအနညး်ငယရိှ်ခ့ဲပးီ နယစ်ပ် 

ကုန်သွယ်ေရးအေနြဖင့် covid-19 ေကာင့် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး ခက်ခဲကန်ကာမများရိှေသာ်လည်း 

တတ်ုိုင်ငံမှ ပုံမနှဝ်ယလ်ိုအားရိှြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ နယစ်ပတွ်င် အဓကိအားြဖင့် ြမနမ်ာ့ 

ဆန်င့်ှ ဗယီကန်မဆ်နမ်ာှ ယဉှ်ပိင်ေရာင်းချမရိှခ့ဲေသာလ်ညး် လကရိှ်တွင် ဗယီကန်မ်ိုင်ငံသည် 

သဘာဝေဘးအရာယအ်ချ ိေကာင့် ဆနစ်ပါးအထကွ်င့်ှ အရညအ်ေသွးကျဆင်းမများ ရိှိုင်ြခင်း 

ေကာင့် ြမနမ်ာဆ့နက်ိုသာ ဝယယူ်မရိှိုင်ြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊  ေအာကတုိ်ဘာလကနု် (သုိ) 

ိုဝင်ဘာလဆနး်ပိင်ုးရက်များမစှ၍ ေဒသအချ ိတွင် မိုးစပါးသစ်/ ဆနသ်စအ်နညး်ငယ် ေဈးကက်ွ 

သုိ စတင်ဝင်ေရာကခ်ျနိြ်ဖစေ်သာလ်ညး် ဆနေ်ဟာင်းလကက်ျန် အလွနန်ညး်လာချနိြ်ဖစြ်ခင်း 

တုိေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ဆနသ်စေ်ပကာစအချနိတွ်င် အစုိဓာတ်ပါဝင်မရိှေနေသးြခင်းေကာင့် 

စားသံုးသူကိက်စှသ်ကမ်နညး်ပးီ ဝယလ်ိုအားနညး်ြခင်းစသည့်အချကတုိ်ေကာင့် ဆနေ်ဈးနး် 

များ အတကအ်ကျေြပာင်းလမဲအနညး်ငယရိှ်ခ့ဲရြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည်။ 
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 ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ မိနယ်အသီးသီး (ဖျာပုံ၊ ဘုိကေလး၊ ေမာလ်မိင်ကနး်၊ ေဒးဒရဲ၊ 

ဝါးခယမ်၊ လပတွာ၊ ကျ ိကလ်တ်၊ ေြမာင်းြမ၊ ေကာမ့ှး၊ တံွေတး၊ ကမွး် ခံကနုး်င့်ှ ေရဘုိခိုင် 

အတွင်းရိှ မိနယမ်ျား) မှ ဆနမ်ျ ိးစုံ ေနစဉဆ်နအ်တ်ိေပါင်း (၄၀၀၀၀) ဝနး်ကျင်ခန်  ဝင်ေရာကမ် 

ရိှပးီ စစက်ိုင်းတုိင်းေဒသကးီ၊ ေရဘုိခိင်ုအတွင်းရိှမိနယမ်ျား စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ေသာ ေရဘုိ 

ေပဆနး်ဆနမ်ျားဝင်ေရာက်မရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ြမန်မာုိင်ငံအလယ်ပုိင်းှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်းေဒသများတွင် မုိးသီးံှအြဖစ် စုိက်ပျ ိး 

ထားသည့် အေစထ့တ်ုေြပာင်းများ ခူးဆွတ်ေနချနိြ်ဖစ၍် ေဈးကကွတွ်င်း ဝင်ေရာကမ်များြခင်း၊ 

ေြပာင်းသစ်များ အစုိဓာတ်ရိှြခင်း၊ ထွက်ရိှရာေဒသတွင် ေရာင်းလုိအားများေနြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်း 

တည်ငိမေ်နရာမှ တတ်ုိုင်ငံတင်ွ ေြပာင်းြပတ်လပမ်ြဖစေ်ပေနပးီ ေမးွြမေရးအစာ လိုအပခ်ျက် 

အရ ေြပာင်းတင်သွင်းရန် အလားအလာများရိှသြဖင့် ယခုသီတင်းပတ် ၄-၁၁-၂၀၂၀ အတွင်း 

အေစထ့တ်ုေြပာင်း ၅၄ ပဿိာလင် ၂၄,၆၀၀ ကျပြ်ဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်သာေကာင့် ယခင် 

သီတင်းပတ် ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ေဈးနး်ထက် အနညး်ငယြ်မင့်တကမ်ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ပေဲဈးနး်အေနြဖင့် အိိယိုင်ငံ၏ ပတဲင်သွင်းခွင့် မဝူါဒအေြပာင်းအလေဲကာင့် 

ေအာကတုိ်ဘာလအတွင်းတွင် မတ်ပေဲဈးနး်ြပန်တကလ်ာခ့ဲေသာလ်ညး် ေအာကတုိ်ဘာလကနု် 

ိုဝင်ဘာလဆနး်ပိင်ုးရက်များတွင် ကနုသ်ညမ်ျားလကထ်တွဲင်လညး် အိိယမတှင်သွင်းခွင့်ြပေပး 

ထားေသာ တန်ချန်ိအတုိင်းအတာအထိ လက်ကျန်မရိှေတာ့ြခင်း၊ ေဈးကွက်အတွင်း မတ်ပဲလက်ကျန် 

နညး်ေနြခင်း၊ လကက်ားဝယယ်မူထက် လကလ်ဝီယယ်မူသာရိှြခင်း၊ အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်း 

တုိေကာင့် ယခုသီတင်းပတ် ေအာကတုိ်ဘာ ၂၈ ရကတွ်င်  မတ်ပဲ (သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် 

၁,၁၂၂,၅၀၀ ကျပြ်ဖစခ့ဲ်ပီး ယခုသီတင်းပတ် ိုဝင်ဘာ ၄ ရက် ေဈးနး်အရ တစတ်နလ်င် 

၁,၁၀၇,၅၀၀ ကျပြ်ဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) ေဈးနး်များမှှာ အြခားပမဲျားှင့် မတူပဲ အိိယိုင်ငံတစခု် 

တည်းမှ အများဆံုးဝယ်ယူေနြခင်းြဖစ်၍ ထုိုိင်ငံ၏ ဝယ်လုိအား၊ စုိက်ပျ ိးမ၊ ရာသီဥတုအေြခအေန 

င့်ှ သီးှံပျကစ်းီြခင်းတုိအေပ များစာွမူတညေ်နြခင်း၊  ပလဲိုအပခ်ျကရိှ်ြခင်း၊ အိိယြပညတွ်င်း၌ 

ပေဲဈးြမင့်ေနြခင်း၊ ြမနမ်ာပ့မဲျား တင်သွင်းခွင့် သကတ်မး်တုိးြမင့်ေပးြခင်းတုိေကာင့် အိိယ 

ဝယလ်ိုအား တကလ်ာြခင်း၊ ေဈးကကွအ်တွင်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘေရးစှအ်တွက် ကိပွိင့်စနစ် 

ြဖင့် ဝယ်ယူလာြခင်းစသည့်အေြခအေနများေကာင့် ယခင်အကျဘကသုိ် ဦးတညေ်နသည့်ပစဲင်းငံု 

ေဈးနး်မာှ ြပနလ်ညဦ်းေမာလ့ာိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် 

ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် ၉၅၂,၅၀၀ ကျပြ်ဖစခ့ဲ်ပးီ  ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ေနေဈးနး်အရ 

ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် ၉၄၀,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရိှရ 

ပါသည။် 

 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဝါးခယမ်မိ၊ မေကးွတုိင်းေဒသကးီ ပခုကမိ၊ ရနက်နုတုိ်င်း 

ေဒသကးီ ခရမး်မိင့်ှ ပခူဲးတုိင်းေဒသကီး ပခူဲးမိတုိမှ ထကွရိှ်ေသာ ပတီဲစမိး်ှင့် ပတီဲေရဝါများ 
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ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ ဝင်ေရာကလ်ျကရိှ်ပးီ ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကီး ခရမး်မိမှ ထွကရိှ်ေသာ 

ပတီဲေရဝါမာှ အရညအ်ေသွးအေကာင်းဆုံးြဖစ်သည။် တတ်ုိုင်ငံမှ ပုံမနှဝ်ယယ်မူသာရိှြခင်း 

ေကာင့် ေဈးနး်အတကအ်ကျေြပာင်းလမဲမရိှပဲ အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်နေကာင်း၊ သံုးတင်းဝင် 

တစအ်တ်ိလင် ကျပ ် ၁၁၇,၀၀၀ မ ှ ကျပ ် ၁၂၉,၆၀၀ ကား ေပါကေ်ဈးြဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ် 

ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 စားဖုိေဆာင်သီးံှတစ်မျ ိးြဖစ်ေသာ ကက်သွန်နီမှာ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ကက်သွန်နီ 

အေဟာင်းနည်းလာချန်ိြဖစ်ြခင်း၊ ေဈးကွက်အတွင်း သီးံှအသစ် ဝင်ေရာက်ရန် အချန်ိလုိေသးြခင်း၊ 

သီးှံအေဟာင်းအသစ် စပက်းူမတ်ကးူကာလြဖစြ်ခင်းတုိေကာင့်လညး်ေကာင်း၊Covid-19 ကာလ 

အတွင်း အသွားအလာကန်သတ်ချက်များရိှြခင်းတုိေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ယခင်တစ်ပတ်ေဈးန်း 

အရ ကကသွ်နန်ီ (ကးီ/ လတ်/ ေသး) တစပ်ိဿာလင် ၉၀၀-၈၀၀-၆၅၀ ကျပမ် ှ ယခုတစပ်တ် 

တွင် တစပ်ဿိာလင် ၁၀၀၀-၉၇၅-၈၀၀ ကျပသုိ် ေဈးနး်ြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်းသိရိှရပါသည။် 

 ဟင်းသီးဟင်းရက် သစသီ်းဝလံလကက်ားေဈးကးီြဖစေ်သာ သီရိမဂလာေဈးအတွင်း 

ြပညန်ယ်င့်ှ တုိင်းေဒသကးီအှံအြပားမှ သစသီ်းဝလံင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျား ဝင်ေရာကမ် 

များလာေသာလ်ညး် အေရာင်းအဝယပ်ါးြခင်း၊ Covid-19 ေရာဂါေကာင့် အသွားအလာ ကန်သတ် 

မများရိှြခင်း၊ သီးှံထကွရိှ်ရာေဒသမှ ေဈးကကွ်သုိေရာကရိှ်ရန် လမ်းခရီးတွင် အချနိ်ကန် ကာမ 

များရိှြခင်းေကာင့် ခရမး်ချဉ်သီးကဲ့သုိေသာ အချ ိေသာ ဟင်းသးီဟင်းရက် သစသီ်းဝလမံျားမာှ 

တာရှညအ်ထားမခံြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ သီရိမဂလာေဈးသုိ ေရာကရိှ်ချနိတွ်င် သီးှံများ 

အရည်အေသွးည့ံလာသြဖင့် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ကျေဈးြဖင့်သာ အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် 

 

(ေဒြဖမာချ ိ၊ ရနက်နုေ်ဈးကကွတ်ာဝနခံ်) 
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စီးပွားေရးသတင်းများ (ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမအပါအဝင်) 
၂၀၂၀ြပည့်နှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ၃၁ ရက်ေန့အထိ  

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

စားသံုးသူေဈးဆနန်းကိန်း (consumer price index (CPI) အနည်းငယ်ကျဆင်းခ့ဲြခင်း 

၁။  တရုတ်နုိင်ငံ၊  အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရုိ(National  Bureau  of  Statistics)  မှ 

ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲသည့်အချက်အလက်များအရ  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ဩဂုတ်လအတွင်း၌ 

တရုတ်နုိင်ငံ၏စားသံုးသူေဈးဆနန်းကိန်း  (Consumer  Price  Index-CPI)သည်  ပီးခ့ဲသည့် 

နှစ်ကာလတူထက်  ၂.၄  ရာခုိင်နန်း  ြမင့်တက်ခ့ဲရာမှ  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  စက်တင်ဘာလအတွင်း၌ 

ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  ၁.၇  ရာခုိင်နန်းသာ  ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ဇူလုိင် 

လတွင်  စားေသာက်ကုန်ေဈးနန်းသည်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၁၃.၂)  ရာခုိင်နန်း  ြမင့် 

တက်ခ့ဲေကာင်း၊  တရုတ်နုိင်ငံအစုိးရသည်  COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမများေကာင့်  ထိ 

ခုိက်နစ်နာမရိှခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေစရန်နှင့်  စားေသာက် 

ကုန်ေဈးနန်းများ  တည်ငိမ်မရိှရန်  ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလအတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံ၏  စားသံုးသူေဈးဆနန်းကိန်းသည်  ဩဂုတ်လနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက  ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊  ထုိသ့ုိကျဆင်းရြခင်းမှာ  ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်  ဝက်သား 

ေဈးနန်းများ ြပန်လည်တည်ငိမ်ရိှခ့ဲြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

Source: https://www.globaltimes.cn/content/1166908.shtml  

စားေသာက်ကုန်ေဈးနန်းများ တည်ငိမ်မရိှလာေစရန် ကိုးပမ်းလုပ်ေဆာင်လျက်ရိှြခင်း 

၂။  ၂၀၂၀ြပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း၌ တရုတ်နုိင်ငံ၏ စားသံုးသူေစျးဆနန်းကိန်း အား 

ြမင့်တက်ေစသည့်  အေြခခံအေကာင်းအရင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည့်  ဝက်သားေဈးနန်းသည် 

ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၂၅.၅)  ရာခုိင်နန်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ဩဂုတ်လထက်  (၂၇.၁) 

ရာခုိင်နန်းအသီးသီးကျဆင်းလာခ့ဲေကာင်း၊  တရုတ်နုိင်ငံအတွင်း၌  စားေသာက်ကုန်ပစ္စည်း  များ 

အပိုင်အဆုိင်ေရာင်းချမ  ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသြဖင့်  စားေသာက်ကုန်ေဈးနန်း  အား 

ထိန်းချုပ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ခ့ဲေကာင်း၊  သ့ုိြဖစ်ရာ  စားသံုးသူေစျးဆနန်းကိန်းနှင့်  ေငွေကးေဖာင်း 

ပွမနန်းတည်ငိမ်လာခ့ဲေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်အတွင်း  စားသံုးသူေဈးဆနန်းကိန်းအား  (၂.၄) 

ရာခုိင်နန်းပတ်ဝန်းကျင်သာရိှေစေရး  ရည်မှန်းချက်ထား  လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှေကာင်း၊  ကမ္ဘာ 

တစ်ဝှမ်း  COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမများေကာင့််  ြပည်ပနုိင်ငံများမှ  ဝယ်လုိအား  ကျဆင်း 

ြခင်း၊  ြပည်ပပ့ုိကုန်ပစ္စည်းများ၏  ေဈးနန်းများကျဆင်းလျက်ရိှသြဖင့်  ကုန်ပစ္စည်းများ  ထုတ် 
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လုပ်သည့်စက်မလုပ်ငန်းများမှ အြမတ်ေငွရရိှမမှာမူ ကျဆင်းနုိင်ေကာင်း၊ တရုတ်နုိင်ငံအေန ြဖင့် 

COVID-19  ကမ္ဘာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက်  အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစရန်    ြပည်တွင်းဝယ်လုိအား  ြမင့်တက်လာေစမည့်မူဝါဒများအား  လက်ေတွ့ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ကိုးပမ်းလုပ်ေဆာင်လျက်ရိှေကာင်း သိရိှရပါ သည်။ 

Source: https://www.globaltimes.cn/content/1166908.shtml  

ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိး (Gross Domestic Product-GDP)ြမင့်တက်ခ့ဲြခင်း 

၃။  တရုတ်နုိင်ငံ၊  သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ြပန်ေရးဗဟုိေကာင်စီ(The  State  Council 

Information Office P.R.C)မှ ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲသည့်အချက်အလက်များအရ  ၂၀၂၀ ြပည့် နှစ်၊ 

တတိယသံုးလပတ်တာကာလအတွင်း တရုတ်နုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ် မတန်ဖုိး 

(Gross  Domestic  Product-GDP)  တရုတ်ယွမ်ေငွ  (၂၆.၆၂)  ထရီလီယံ  ရရိှခ့ဲ  သည့်အတွက် 

ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၄.၉)  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ  ၉ 

လအတွင်းတရုတ်နုိင်ငံအေနြဖင့်  ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မ  (GDP) တန်ဖုိး တရုတ်ယွမ်ေငွ  (၇၂.၂၈)  

ထရီလီယံရရိှခ့ဲသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၀.၇)  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက် 

လာခ့ဲေကာင်း၊  တရုတ်နုိင်ငံ၏စီးပွားေရးြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်းမှာ  ြပည်တွင်းသံုးစဲွမ 

ပမာဏြမင့်တက်ခ့ဲြခင်း၊  ပ့ုိကုန်ကတွင်  ေမာ်မှန်းထားသည်ထက်  ပုိမုိြမင့်တက်ခ့ဲြခင်း၊ 

ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများြမင့်တက်ခ့ဲြခင်းတ့ုိေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

 

Source: https://www.globaltimes.cn/content/1203878.shtml  

စက်မလုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးြမင့်တက်ခ့ဲြခင်း 

၄။  တရုတ်နုိင်ငံအမျ ိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရုိမှ  ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲသည့်  အချက်အလက် 

များအရ  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  တတိယသံုးလပတ်ကာလအတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံ၏  စီးပွားေရးဖံွ့ဖိုး 
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တုိးတက်မအားေဖာ်ြပသည့်  စက်မလုပ်ငန်းများ၏  ကုန်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိး(Value-  Added 

Industrial  Output)  သည်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  ၅.၈  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

ထုိသ့ုိြမင့်တက်လာြခင်းမှာ  COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမအားထိန်းချု ပ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ပီး 

စက်ရံုများတွင်  ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများြပန်လည်စတင်နုိင်ခ့ဲြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်၊  ပထမ  ၉  လတာကာလအတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံရိှ  စက်မလုပ်ငန်းများမှ  ကုန် 

ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးသည်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၁.၂)  ရာခုိင်နန်း  ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည်။ 

၅။  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  စက်တင်ဘာလအတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံရိှ  စက်မလုပ်ငန်းများမှ 

ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးသည်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊ ကာလတူထက်  (၆.၉)  ရာခုိင်နန်း  ြမင့်တက်ခ့ဲပီး  ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက (၁.၃) ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ စက်မ လုပ်ငန်းများ၏ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးအား တွက်ချက်ရာတွင် နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေငွ အနည်းဆံုး ယွမ် ၂၀ 

သန်း(အေမရိကန်ေဒါလာ  ၂.၉၈  သန်း)ခန့်ရိှသည့်  အကီးစား  စက်မ  လုပ်ငန်းများ၏ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိသာ  ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ 

(၉)လတာကာလအတွင်း၌ အဆင့်ြမင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း များမှ ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိး 

(၅.၉) ရာခုိင်နန်း၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း များ၏ ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိး (၄.၇) 

ရာခုိင်နန်း၊  နုိင်ငံပုိင်စက်မလုပ်ငန်းများမှ  ထုတ်လုပ်မ  တန်ဖုိး  (၀.၉)  ရာခုိင်နန်း၊  ပုဂ္ဂလိကပုိင် 

စက်မလုပ်ငန်းများမှ  ကုန်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိး  (၂.၁)  ရာခုိင်နန်း  အသီးသီးြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည်။ 

 
Source: https://www.globaltimes.cn/content/1203878.shtml  
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လက်လီလက်ကားေရာင်းချရမ၊ ပံုေသရင်းနီှးြမှုပ်နံှမြမင့်တက်လျက်ရိှြခင်း 

၆။  ကမ္ဘာ့နုိင်ငံအများစုတွင်  COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမေကာင့်  စီးပွားေရးကျဆင်းမ 

များနှင့်ရင်ဆုိင်ေနရချန်ိတွင်  တရုတ်နုိင်ငံသည်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  ြပန်လည်တည်ငိမ်မ 

ရိှေအာင်ေဆာင်ရွက်နုိင်ခ့ဲသည့်အတွက်  စားေသာက်ဆုိင်များ၊  ေဈးဝယ်စင်တာများတွင် 

ေရာင်းအားြပန်လည်ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ေလယာဉ်၊  ရထားများြဖင့်  ခရီးသွားလာမသည် လည်း 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာခ့ဲေကာင်း၊  တရုတ်နုိင်ငံ၏လက်လီေရာင်းချမ(China's  Retail 

Sales)သည်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  စက်တင်ဘာလတွင်  ၃.၃  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲပီး ဩဂုတ်လတွင် 

၀.၅  ရာခုိင်နန်းသာြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းဝင်ေငွပမာဏ  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ  ၉ လ 

အတွင်း  ၂၃,၇၈၁  ယွမ်(အေမရိကန်ေဒါလာ  ၃,၅၄၉  ေဒါလာ)ရိှခ့ဲပီး  ၀.၆  ရာခုိင်နန်း  ြမင့်တက် 

ခ့ဲေကာင်း၊  ပံုေသ  ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမပမာဏသည်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ  ၉  လအတွင်း  ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်ကထက်  ၀.၈  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  အလုပ်လက်မ့ဲနန်းသည်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊ 

ဩဂုတ်လအတွင်း  ၅.၆  ရာခုိင်နန်းကျဆင်းခ့ဲရာမှ  စက်တင်ဘာလတွင်  ၅.၄  ရာခုိင်နန်း 

ကျဆင်းခ့ဲေကာင်းသိရိှရပါသည်။ 
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Source: https://www.globaltimes.cn/content/1203878.shtml  
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ြပည်ပစီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ  
ြပည်ပနုိင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မပမာဏ ဆက်လက်တုိးတက်လျက်ရိှြခင်း  

၇။  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  တတိယသံုးလပတ်ကာလအတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံအေနြဖင့်  ြပည်ပ 

နုိင်ငံများနှင့်  ကုန်သွယ်မပမာဏ  ယွမ်  ၈.၈၈ ထရီလီယံ(အေမရိကန်ေဒါလာ  ၁.၃၂  ထရီလီယံ) 

ရရိှခ့ဲသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူ  နှင့်နင်းယှဉ်ပါက  (၇.၅)  ရာခုိင်နန်း  ြမင့်တက်ခ့ဲ 

ေကာင်း၊  ပ့ုိကုန်ပမာဏ  ယွမ်  (၅)  ထရီလီယံရရိှခ့ဲသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်ကာလတူထက် 

(၁၀.၂)  ရာခုိင်နန်း၊  သွင်းကုန်ပမာဏ  ယွမ်  (၃.၈၈)  ထရီလီယံရရိှခ့ဲသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ် 

ကာလတူထက်  (၄.၃)  ရာခုိင်နန်း  အသီးသီးြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း  COVID-19 

ေရာဂါြဖစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း လုိအပ်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား အချန်ိတုိကာလ အတွင်း 

ထုတ်လုပ်နုိင်ြခင်း၊  ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ  တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်းတ့ုိ  ေကာင့်  ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်၊  စတုတသံုးလပတ်ကာလတွင်လည်း တရုတ်နုိင်ငံ၏  နုိင်ငံြခား  ကုန်သွယ်မကတည် 

ငိမ်စွာ  ဆက်လက်တုိးတက်မည်ြဖစ်ေကာင်း  တရုတ်နုိင်ငံ၊  General  Administration  of 

Customs ၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရိှရပါသည်။ 

၈။  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ဇန်နဝါရီလမှ  စက်တင်ဘာလအတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံ၏  နုိင်ငံြခား 

ကုန်သွယ်မပမာဏ  ယွမ်  ၂၃.၁၂  ထရီလီယံရရိှခ့ဲသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက် 

(၀.၇)  ရာခုိင်  နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ  ၉  လအတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံမှ 

ြပည်ပနုိင်ငံများသ့ုိ  လပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များတင်ပ့ုိမပမာဏ  ယွမ်  (၇.၄၆)  ထရီလီယံ 

ရိှသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၃.၂)  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်၊  ပထမနှစ်ဝက်တွင်လည်း  (၅.၅)  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  လပ်စစ်ပစ္စည်းများ 

တင်ပ့ုိမပမာဏသည်  စုစုေပါင်းပ့ုိကုန်ပမာဏ၏  (၅၈.၇)  ရာခုိင်နန်းပါဝင်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမများြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်အတွက်  ေနထုိင်မပံုစံများ  ေြပာင်းလဲလာမ 

ေကာင့်  Laptops  များ  တင်ပ့ုိမ  (၁၇.၆)  ရာခုိင်နန်း၊  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများတင်ပ့ုိမ 

(၁၇.၃)  ရာခုိင်နန်း  အသီးသီး  ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ  ၉  လအတွင်း 

တရုတ်နုိင်ငံသ့ုိ  ြပည်ပနုိင်ငံများမှ  သံသတု ရုိင်းတင်သွင်းမ  (၁၀.၈)  ရာခုိင်နန်း၊  ေရနံတင်သွင်း  မ 

(၁၂.၇) ရာခုိင်နန်း၊ သဘာဝ ဓာတ်ေငွ့တင်သွင်းမ  (၁၇.၃)  ရာခုိင်နန်း၊  ပဲပိစပ်တင်သွင်းမ  (၁၅.၅) 

ရာခုိင်နန်း၊  ဝက်သားတင်သွင်းမ  (၁၃၂.၂)  ရာခုိင်နန်း၊  အမဲသားတင်သွင်းမ  (၃၈.၈)  ရာခုိင်နန်း 

အသီးသီး  ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း  တရုတ်နုိင်ငံ၊  General  Administration  of  Customs  ၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရိှရပါသည်။ 
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Source:http://global.chinadaily.com.cn/a/202010/14/WS5f850d15a31024ad0ba7e4fb.ht

ml  

တရုတ်နုိင်ငံမှ ြပည်ပသ့ုိ တုိက်ရုိက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမပမာဏြမင့်တက်လျက်ရိှြခင်း 

၉။  တရုတ်နုိင်ငံ၊  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ  တရားဝင်ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့်  အချက် 

အလက်များအရ  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ  (၁၀)လတာကာလအတွင်း၌  တရုတ်နုိင်ငံမှ  ြပင်ပ 

နုိင်ငံများသ့ုိသွားေရာက်၍  ေငွေကးမဟုတ်သည့်  တုိက်ရုိက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများ  တည်ငိမ်  စွာ 

ဆက်လက်တုိးတက်လျက်ရိှေကာင်း၊  အဆုိပါကာလအတွင်း၌  တရုတ်နုိင်ငံအေနြဖင့်  နုိင်ငံနှင့် 

ေဒသေပါင်း  (၁၆၄)နုိင်ငံ၌  ေငွေကးမဟုတ်သည့်  တုိက်ရုိက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမပမာဏ  အေမရိကန် 

ေဒါလာ  (၉၀.၄၆)  ဘီလီယံ  ရိှသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်ကာလတူထက်  (၅.၉)  ရာခုိင်နန်း 

ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း  သိရိှရပါသည်။  တရုတ်နုိင်ငံသည်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ(၉)လတာကာလ 

အတွင်း၌ ေငွေကးမဟုတ်သည့် တုိက်ရုိက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမသည်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်ထက် (၃.၈) ရာခုိင် 

နန်းသာ  ြမင့်တက်ခ့ဲေသာ်လည်း  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ေအာက်တုိဘာလအတွင်း၌  တရုတ်နုိင်ငံ၏ 

ေငွေကးမဟုတ်သည့်တုိက်ရုိက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမပမာဏသည်  တရုတ်ယွမ်ေငွ  (၆၆.၉၅)  ဘီလီယံ 

ရိှသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၂၈)  ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်းသိရိှရပါ 

သည်။ 
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၁၀။  ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ပထမ (၁၀)လတာကာလအတွင်း၌ တရုတ်ကုမ္ပဏီများအေနြဖင့် ရပ်ဝန်း 

နှင့်ပုိးလမ်းမပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မစီမံကိန်း၌  ပါဝင်လျက်ရိှသည့်နုိင်ငံများ၌  သွားေရာက်ရင်းနီှး 

ြမှုပ်နံှမများ  တုိးတက်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲေကာင်း၊  နုိင်ငံေပါင်း  (၅၆)  နုိင်ငံ၌  ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမပမာဏ 

အေမရိကန်ေဒါလာ  (၁၁.၄၆)  ဘီလီယံ ထပ်မံရင်းနီှးြမှုပ်နံှခ့ဲသည့်အတွက် အဆုိပါပမာဏသည် 

တရုတ်နုိင်ငံမှ  ြပည်ပနုိင်ငံများသ့ုိ သွားေရာက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှသည့် ေငွေကးမဟုတ်ေသာတုိက်ရုိက် 

ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမစုစုေပါင်းပမာဏ၏ (၁၂.၇) ရာခုိင်နန်း ပါဝင်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေငွေကးမဟုတ်သည့် 

တုိက်ရုိက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများ  ဆက်လက်တုိးတက်လျက်ရိှပီး  အဓိကရင်းနီှးြမှုပ်နံှလျက်ရိှသည့် 

ကများမှာ  ဌားရမ်းြခင်း၊  ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊  ထုတ်လုပ်ြခင်း၊  လက်လီလက်ကား 

ေရာင်းချြခင်းတ့ုိြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

Source: https://www.chinadaily.com.cn/a/201911/14/WS5dcd0338a310cf3e3557 

75ea.html 

တရုတ်နုိင်ငံနှင့်  ကေမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံတ့ုိအကား  လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီ 
ချက်အား လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲြခင်း 

၁၁။  တရုတ်နုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်နှင့်  နုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  Wang  Yi  ၏  ၁၁-၁၀-၂၀၂၀ 

ရက်ေန့မှ  ၁၂-၁၀-၂၀၂၀  ရက်ေန့ထိ  ကေမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံသ့ုိ  သွားေရာက်ခ့ဲသည့်  ချစ်ကည်ေရး 

ခရီးစဉ်အတွင်း၌  တရုတ်-ကေမ္ဘာဒီးယားလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရး  သေဘာတူညီချက် 

(China-Cambodia  Free  TradeAgreement)နှင့်  အြခားအေရးပါသည့်  သေဘာတူညီချက် 

များအား  လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲေကာင်း၊  COVID-19  ကမ္ဘာ့ကပ်ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမများ 

ြဖစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း  တရုတ်နှင့်ကေမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံတ့ုိအကား  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

မများပုိမုိအားေကာင်းလာခ့ဲေကာင်း၊  လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက် 

လက်မှတ်ေရးထုိးနုိင်ခ့ဲြခင်းေကာင့်  နှစ်နုိင်ငံစလံုး၏  စီးပွားေရးအေပါ  အကျ ိုးေကျးဇူးများစွာ 

ရရိှေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမများေကာင့်  ကေမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးထိခုိက်ခ့ဲမများအေပါ တရုတ်-ကေမ္ဘာဒီးယား  ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက် သည် 

အေရးပါသည့်ကုစားမ  ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  နှစ်နုိင်ငံအကားစီးပွားေရးနှင့်  ကုန်သွယ်ေရး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများကုိ  အေြခခံအုတ်ြမစ်အြဖစ်  ချမှတ်ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အဆုိပါချစ်ကည်ေရးခရီးစဉ်အတွင်း၌  တရုတ်နုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်နှင့်  နုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

Wang  Yi  သည်  ကေမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံဝန်ကီးချု ပ်  Hun  Sen  ၊  ဒုတိယဝန်ကီးချု ပ်နှင့်  နုိင်ငံြခား 

ေရးဝန်ကီး  Hor  Namhong  တ့ုိနှင့်ေတွ့ဆံု၍  နှစ်နုိင်ငံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဆုိင်ရာ 
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ကိစ္စရပ်များ၊  ေဒသတွင်းနှင့်  နုိင်ငံတကာအကျ ိုးစီးပွားနှင့်  ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များအား 

ေဆွးေနွးညိှနင်းခ့ဲကေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

Source: https://www.globaltimes.cn/content/1203145.shtml  

တရုတ်နုိင်ငံ၏  စီးပွားေရးြပန်လည်တည်ငိမ်မရိှလာြခင်းသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး  ဖံွ့ဖိုးတုိးတက်မ 
အတွက် အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစမည်ဟု ေြပာကားခ့ဲြခင်း 

၁၂။  ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့်  အေရှ့အာရှနှင့်  ပစိဖိတ်စီးပွားေရးအစီရင်ခံစာတွင်  ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်အတွင်း တရုတ်နုိင်ငံအေနြဖင့် စီးပွားေရးဖံွ့ဖိုးတုိးတက်မ (၂) ရာခုိင်နန်းအထိ ြမင့်တက် 

လာမည်ဟု  ခန့်မှန်းထားေကာင်း  ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတွက်  ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ  ယခင်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊ 

ဇွန်လအတွင်း  ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့်အစီရင်ခံစာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့်  ခန့်မှန်းချက်ထက်(၁)  ရာခုိင် 

နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  တရုတ်နုိင်ငံ၏  စီးပွားေရး  ြပန်လည်တည်ငိမ်မရိှလာြခင်းသည် 

ကမ္ဘာ့စီးပွားေရးဖံွ့ဖိုးတုိးတက်မြမင့်တက်ေစရန်  အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ြပည်ပ 

နုိင်ငံများအေနြဖင့် တရုတ်နုိင်ငံ၏ COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရးနှင့် ထိန်းချု ပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

အြပင် စီးပွားေရးနှင့် လူမဘဝဖံွ့ဖိုးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများအား ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင် 

ခ့ဲြခင်းအေပါ အသိအမှတ်ြပုသည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထုတ်ြပန်သည့်အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထား 

သည်ဟု တရုတ်နုိင်ငံ၊  နုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ  ေြပာေရးဆုိခွင့်ရိှသူ Wang Wenbin  မှ  ေြပာ 

ကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

၁၃။  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမ(၈)လတာကာလအတွင်း တရုတ်ကုမ္ပဏီများမှ  Belt  and  Road 

လမ်းေကာင်းတစ်ေလာက်ရိှနုိင်ငံများတွင်  ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမပမာဏသည်  အေမရိကန်ေဒါလာ 

(၁၁.၈)ဘီလီယံသ့ုိ  ေရာက်ရိှခ့ဲသည့်အတွက်  ပီးခ့ဲသည့်နှစ်၊  ကာလတူထက်  (၃၁.၅)                       

ရာခုိင်နန်း  ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ပထမနှစ်ဝက်ကာလအတွင်း  အာဆီယံနုိင်ငံ 

များတွင်  ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမပမာဏသည်  အေမရိကန်ေဒါလာ  (၆.၂၃)  ဘီလီယံရိှခ့ဲပီး  ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊ 

ပထမနှစ်ဝက်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက (၅၃.၁) ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊ ပထမ ၈ 

လအတွင်း အာဆီယံနုိင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မပမာဏသည် အေမရိကန်ေဒါလာ ၄၁၆.၅ ဘီလီယံ 

ရိှခ့ဲပီး  ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊  ပထမ ၈ လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက  ၃.၈  ရာခုိင်နန်း  ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ အဆုိပါ 

ကာလအတွင်း၌  တရုတ်နှင့်အာဆီယံနုိင်ငံများသည်  နှစ်ဖက်စလံုး၏  အကီးဆံုးကုန်သွယ်ဖက် 

နုိင်ငံများြဖစ်ခ့ဲပီး  သမုိင်းဝင်သည့်ေအာင်ြမင်မတစ်ခု  ြဖစ်ခ့ဲေကာင်း၊  ထ့ုိအြပင်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊ 

ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း  တရုတ်နှင့်  ဥေရာပေဒသနုိင်ငံများအကား  ရထားြဖင့်  ကုန်သွယ်မ  (၃၀) 

ရာခုိင်နန်းြမင့်တက်ခ့ဲပီး  ရထားြဖင့်  ကုန်သွယ်မလမ်းေကာင်းသည်  နုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မကုိ 
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တည်ငိမ်မရိှရန်  အဓိကအေရးပါသည့် လမ်းေကာင်းတစ်ခု  ြဖစ်လာခ့ဲ  ေကာင်း၊  တရုတ်နုိင်ငံ၏ 

စီးပွားေရး လျင်ြမန်စွာြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာြခင်းြဖင့် တရုတ် နုိင်ငံနှင့် ြပည်ပနုိင်ငံများအကား 

စီးပွားေရးနှင့်  ကုန်သွယ်ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ  လုပ်ေဆာင်ရန်အခွင့်အလမ်းများ  တုိးချဲ့  

ေပးနုိင်ပီး  ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး  ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေစရန်အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစမည်ဟု 

တရုတ်နုိင်ငံ၊  နုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ  ေြပာေရးဆုိခွင့်ရိှသူ  Wang  Wenbin(ဝမ်ဝိန်ပင်း)မှ  

ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

Source: http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/19/c_139452114.htm  

သံုးသပ်ချက် 

၁၄။  တရုတ်နုိင်ငံသည်  ြပည်တွင်း၌  COVID-19  ေရာဂါထိန်းချု ပ်ေရးနှင့်  ကာကွယ်တားဆီး 

ေရးလုပ်ငန်းများ  ခုိင်မာအားေကာင်းစွာ  ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့်နည်းတူ  ြပည်တွင်း/  ြပည်ပ 

ေဈးကွက်ဝယ်လုိအား  ြမင့်တက်ေစရန်၊  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  ခုိင်မာအားေကာင်းေစရန် 

ကိုးပမ်းလုပ်ေဆာင်ခ့ဲပီး  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  ပံုမှန်နီးပါးအတုိင်း  ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်နုိင် 

ခ့ဲေကာင်း  ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  ြပည်တွင်း၌  ခုိင်မာအားေကာင်းသည့်စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

မူဝါဒများ  ချမှတ်ခ့ဲသည့်အတွက်  ြပည်တွင်းလက်လီေရာင်းချရမ  တစ်စထက်တစ်စ  ြပန်လည် 

တုိးတက်လာပီြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  

၁၅။  နုိင်ငံအတွင်းကုိရုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမေကာင့်  အကပ်အတည်းများ  ြဖစ်ေပါခ့ဲပီး 

ထုတ်လုပ်မနှင့်တင်ပ့ုိမများအေပါဆုိးရွားစွာထိခုိက်ခံခ့ဲရမမှြပန်လည်ဦးေမာ့လာပီြဖစ်ေကာင်း 

ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  ြပင်ပမှ  ခိမ်းေြခာက်လျက်ရိှသည့်  အန္တရာယ်များ  ြမင့်တက်လျက် 

ရိှေသာ်လည်းြပည်တွင်း/ြပည်ပမှဝယ်လုိအား  ြပန်လည်တုိးတက်ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် 

တရုတ်နုိင်ငံ၏  ကုန်သွယ်မကသည်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  စက်တင်ဘာလအတွင်း  ဆက်လက် 

တုိးတက်ခ့ဲေကာင်း  ေလ့လာေတွ့ရိှရသည့်အတွက်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  စတုတေလးလပတ် 

ကာလအတွင်း  စီးပွားေရး  ဆက်လက်တုိးတက်တည်ငိမ်ေစမည့်လက္ခဏာရပ်ြဖစ်ေကာင်း 

ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း  ဆက်လက်ြဖစ်ပွားလျက်ရိှသည့်  နုိဗယ်ကုိရုိနာဗုိင်း 

ရပ်စ်ကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမများ  ြပည်တွင်းသ့ုိ  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာြခင်းမရိှေစရန်  ကျန်းမာေရးဆုိင် 

ရာအစီအမံများ ချမှတ်ြခင်း၊ ကုန်စည်တင်သွင်းမများအေပါ တင်းကပ်သည့် စီမံေဆာင်ရွက်မ များ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  ြပည်တွင်းစားသံုးမ  ဖူလံုေစရန်စီမံြခင်းတ့ုိကုိ  ဆက်လက်  ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရိှေကာင်းေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  
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၁၆။  တရုတ်နုိင်ငံအေနြဖင့်  နုိင်ငံြခားရင်းနီှးြမှုပ်နံှမနှင့်  ကုန်သွယ်မတ့ုိ  တည်ငိမ်မရိှေစရန် 

လုိအပ်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များအား  အချန်ိနှင့်တေြပးညီလုိက်ပါေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေကာင်း 

ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  တရုတ်နုိင်ငံသည်  ကမ္ဘာ့တန်ဖုိးချတ်ိဆက်ကူးေြပာင်းမြဖစ်စဉ်တွင် 

အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်လျက်ရိှရာ  နုိင်ငံအတွင်းြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်  ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမ  ေကာင့် 

ြပည်တွင်းစားသံုးမအပါအဝင်  ေစျးကွက်ဝယ်လုိအားပံုစံေြပာင်းလဲသွားသည်ကုိ  ေလ့ 

လာေတွ့ရိှရပါသည်။  ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်  စားသံုးကုန်ပစ္စည်းများအစား  ကျန်းမာေရးဆက်စပ် 

ပစ္စည်းများ  ဝယ်လုိအား  ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့်အတွက်  တရုတ်နုိင်ငံမှ  ကျန်းမာေရးဆက်စပ် 

ပစ္စည်းများတုိး  ြမှင့်ထုတ်လုပ်တင်ပ့ုိလျက်ရိှပီး  အဆုိပါကုန်စည်များ  တင်ပ့ုိမပမာဏ  တုိးတက် 

လာေကာင်း  ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  ကမ္ဘာ့ကပ်ေရာဂါ  ြဖစ်ပွားေနစဉ်အတွင်း  တရုတ်နုိင်ငံ 

သည် အာဆီယံနုိင်ငံများနှင့် စီးပွားေရး ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မများ တုိးတက်လာသည့် အတွက် 

ကုန်သွယ်မပမာဏ တုိးတက်လျက်ရိှေကာင်း ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။  

၁၇။  နုိဗယ်ကုိရုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျ ံ့န့ံှမေကာင့်  ကမ္ဘာ့နုိင်ငံများအေနြဖင့်  ကျန်းမာေရး 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  ဝယ်လုိအားအဆမတန်  ဆက်လက်ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့်အတွက် 

တရုတ်နုိင်ငံရိှ  လုပ်ငန်းများအေနြဖင့်  ကျန်းမာေရးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  တုိးချဲ့ ထုတ်လုပ်တင်ပ့ုိ 

ြခင်းြဖင့်  အြခားနုိင်ငံများ၏  ေစျးကွက်များအတွင်းသ့ုိ  ချဲ့ ထွင်ဝင်ေရာက်၍  ေစျးကွက်ဝင်အခွင့် 

အလမ်းများ ရရိှလျက်ရိှေကာင်း ေလ့လာေတွ့ရိှရပါသည်။ 
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