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စိက်ပျိုးစီးပွားသတင်းလာ 
အမှတ်စဉ် ( ၄၂ / ၂၀၂၀) ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊နိဝင်ဘာလ(၁၉) ရက ်

သတင်း ခါင်းစဉ်များ 

 ယူရိဇန်၏ စီးပွား ရးသည် ကိန်းဂဏန်း (၂) လးြဖင့် ကျဆင်းနိင်သည့် လမ်း ကာင်း 

ပတွင် ရှိ နြခင်း 

 COVID-19 ကပ် ရာဂါကူးစက်မ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း ကာင့် မ သချာ 

မ ရရာမများ ြမင့်မား နြခင်းနှင့်အတူ ဥ ရာပ၏စီးပွား ရး ြပန်လည်နိးထနိင်မ 

နှး ကွးလျက်ရှ ိ

 (၉) လ အတွင်း ဘရပ်ဆဲလ် လ ကာင်းလိင်းအ နြဖင့် ယူရိ ၂၃၃ သန်း ဆးရးမ 

ရှိခဲ့ြခင်း 

 ဒသတွင်း ဘက်စစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) စာချုပ်သည် ပိက့န်အ ပ  အဓိက မှီခိ 

အားထား နရသည့် ကိရီးယားသမ္မတနိင်င၏ ပိက့န်တိးြမင့်တင်ပိနိ့င် ရးကိ 

များစွာ အ ထာက်အကူြပုနိင်လိမ့်မည်ဟ မာ်မှန်းလျက်ရှိ 

 မန္တ လး ဈးကွက် လယ်ယာထွက်ကန် ရာင်းဝယ်မအ ြခအ န 

 ပခက္က ူ ဈးကွက် ကက်သွန်နီ ရာင်းဝယ်မအ ြခအ န 
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ယူိုဇုန်၏ စီးပွားေရးသည ်ကိန်းဂဏနး်(၂) လုံးြဖင့် ကျဆငး်ိုငသ်ည့် လမ်းေကာင်းေပတွင ်
ရှိေနြခင်း 

  ဥေရာပတစ်ဝန်းတွင်  ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါ  ဒုတိယလင်းအေနြဖင့်  ကူးစက်မများ 
ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်းနှင့်  ကပ်ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရးဆိုင်ရာ  ကန့်သတ်ချက်အစီအမံများ 
ြပန်လည်ချမှတ်ခဲ့ရြခင်းတို့ေကာင့် ယူရိုဇုန်အုပ်စု၏ ဝန်ေဆာင်မလပု်ငန်းကအေပါ သိသာ ေသာ 
သက်ေရာက်မများြဖစ်ေပါခ့ဲေကာင်း၊  ပီးခ့ဲသည့်စက်တင်ဘာလအတွင်း  စီးပွားေရး  ြပန်လည် 
နိုးထနိုင်မသည်  ရပ်တန့်ေနခဲ့ပီး၊  ကိန်းဂဏန်း  (၂)  လံုးြဖင့်  စီးပွားေရးကျဆင်းမဆီသို့  ဦးတည် 
ေနသည့်အေြခအေနရှိေကာင်း  IHS  Markit  ၏  စစ်တမ်းအရ  သရိသည်။  ယရုိူဇုန်၏  အကီးဆံုး 
စီးပွားေရးများြဖစ်သည့်  ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့်  ြပင်သစ်နိုင်ငံတို့သည ် အသွားအလာကန့်သတမ်အစီအမံ 
များ  (lockdown  measures)  ြပန်လည်ချမှတ်ခဲ့ရသြဖင့်  စားေသာက်ဆိုငမ်ျား၊  အားကစားရံုများ 
နှင့် ေဈးဆုိင်များအား ပိတ်ထားရပီး၊ ြပည်သူများအေနြဖင့် stay at home ေနထုိင်ေနကရသည်။  

  ယူရိုဇုန်၏ စီးပွားေရးသည်  ပီးခဲ့သည့် တတိယသုံးလပတ်တွင်  ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင်နန်း 
ြဖင့်  ကျ ံု့ ဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း  အသွားအလာကန့်သတခ်ျက်အများစကုို  ြပနလ်ည်ေြဖေလာ့ခဲ့သည့် 
ဇူလိုင်လမှ  စက်တင်ဘာလအထိ  ကာလတွင်မူ  ၁၂  ဒသမ  ၇  ရာခိုင်နန်းြဖင့်  ေမာ်မှန်းထားသည် 
ထက်  ပိုမို၍  စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ခဲ့ေကာင်း  ယူရိုဇုန်၏  တရားဝင်စာရင်းဇယားများအရ  သိရ 
သည်။  ကုိဗစ်-၁၉  ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များေကာင့်  စားသုံးသူနှင့်  အဓိကထိေတွ့လုပ်ကုိင်ရ 
သည့်  ဧည့်ဝန်ေဆာင်မက၌ အားနည်းလာြခင်းနှင့်အတူ  ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများတွင်    အထူး 
သြဖင့်  ထိခိုက်မရှိခဲ့ြခင်း  ြဖစ်သည်ဟုဆိုသည်။  ယူရိုဇုန်၏စီးပွားေရး  ဆက်လက်ကျဆင်းေနမကုိ 
ထန်ိးချုပနုိ်င်ေရးအတွက်  ဥေရာပဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့်  စီးပွားေရးလံ့ေဆာမ်များကို  ေဆာင်ရွက် 
ထားပီး၊  လာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင်လည်း  စီးပွားေရးြပန်လည်  နုိးထနုိင်ေရးေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ 
ထပ်မံြပုလုပ်သွားမည်ဟု ကတိကဝတ်ြပုထားေကာင်း သိရသည်။  

ရင်းြမစ် -  (Reuters)  
ေကျာ်စိန်ဝင်း၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
ဘရပ်ဆဲလ်မို ့ 

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

COVID-19 ကပ်ေရာဂါကူးစက်မ ြပနလ်ည်ြမင့်တက်လာြခငး်ေကာင့် မေသချာမေရရာမများ 
ြမင့်မားေနြခင်းှင့်အတူ ဥေရာပ၏ စီးပွားေရးြပန်လည်ိုးထိုင်မ ေှးေကွးလျက်ရှိ 

  ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါသည် အီးယူအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအေပါ ြပင်းထန် ေသာ 
စီးပွားေရးနှင့်  လူမေရးဆိုင်ရာအကျ ိုးဆက်များြဖင့်  ရိုက်ခတ်မရှိခ့ဲသည်။    ယခုနှစ်၏ပထမ 
နှစ်ဝက်ကာလတွင်  ဥေရာပ၏  စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများသည်  ကပ်ေရာဂါ၏  ထိုးနှက်မဒဏ်ကုိ 
ြပင်းထန်စွာ  က ံုေတွ့ ခံစားခ့ဲရပီး၊    ေရာဂါကူးစက်မထိန်းချုပ်ေရးအစီအမံများအား တြဖည်းြဖည်း 
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ချင်း  ြပန်လည်ေြဖေလာ့ခဲ့သည့်  တတယိသုံးလပတ်ကာလတွင်  ဥေရာပ၏စီးပွားေရးြပန်လည် 
နုိးထမသည်  အားေကာင်းလာခ့ဲပါသည်။  သို့ရာတွင်  မကာေသးမီက  ဥေရာပတစ်လား  ေရာဂါ 
ကူးစက်မနန်းများ  ြပန်လည်ြမင့်တက်လာမနှင့်အတူ  နိုင်ငံအသီးသီးအလိုက်  ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ် 
ကန့်သတနုိ်င်ေရး  အများြပည်သူကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ  ကန့်သတခ်ျက်အစအီမမံျားကုိ  ြပန်လည် 
သတမ်တှခ့ဲ်ရပါသည်။ ဥေရာပေကာ်မရှငက် ၅-၁၁-၂၀၂၀ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ေဆာင်းဦး 
ရာသီ စီးပွားေရးခန့်မှန်းချက်အရ ယူရိုေဒသ၏ စီးပွားေရးသည် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်တွင် ၇ ဒသမ ၈ 
ရာခိုင်နန်းြဖင့် ကျဆင်းမည်ြဖစ်ပီး၊ စီးပွားေရးတိုးတက်မနန်းအေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင် ၄ ဒသမ ၂ 
ရာခုိင်နန်း၊  ၂၀၂၂  ခုနှစ်တွင်  ၃  ရာခုိင်နန်း  ရိှမည်ဟု  ခန့်မှန်းထားပါသည်။  အလားတူ  အီးယ၏ူ 
စီးပွားေရးသည်  ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်တွင် ၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နန်းြဖင့် ကျုံ့ဝင်မည်ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် 
၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နန်းနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၃ ရာခိုင်နန်း ြပန်လည်တုိးတက်မည်ဟု ခန့်မှန်းချက်အရ 
သိရသည်။  

  အလုပ်အကိုင်ဆုံးရံးမများနှင့်  အလုပ်လက်မဲ့နန်းထား  ြမင့်တက်လာြခင်းသည်  ဥေရာပ 
နိုင်ငံများ၌  ြပင်းထန်ေသာ  ထုိးနှကခ်ျက်ြဖစ်လာေသာေကာင့်  အီးယူအဖွ့ဲ ဝင်နိုင်ငံများအေနြဖင့် 
သာမကအီးယူတစ်ခုလုံးအေနြဖင့်ပါ မဝူါဒပိုင်းတုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မများြဖင့် ကပ်ေရာဂါ၏ လုပ်သား 
ေဈးကွက်  အေပါရိုက်ခတ်မကို  ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရး  ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနပါသည်။  အီးယူ 
တွင်  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရပ်များေဆာင်ရွက်နိုင်မ  ကျဆင်းလျက်ရှိေသာ်လည်း 
ကာလတိုအလုပ်  အကိုင်အစီအစဉ်  (short-time  work  schemes)  ကဲ့သို့ေသာ  အစီအမံများြဖင့် 
ေဆာင်ရွက်မေကာင့်  အလုပ်လက်မဲြဖစ်မြမင့်တက်လာြခင်းကို  ခုသာခံသာရိှေစခဲ့ေကာင်းသိရ 
သည်။ သို့ေသာ်လည်း အီးယူအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ အေရးေပါတု့ံြပနမ် အစအီမံများကုိ 
ြဖည်းြဖည်းချင်း  ရုပ်သိမ်းသွားမည်ြဖစ်ရာ  လာမည့်    ၂၀၂၁  ခုနှစ်တွင်  အလုပ်  လက်မဲ့နန်းထား 
ဆက်လက်ြမင့်တက်ေနဦးမည်  ြဖစ်ပီး၊  ၂၀၂၂  ခုနှစ်တွင်မူ  စီးပွားေရးြပန်လည်  ထူေထာင်လာမ 
နှင့်အတူ  အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်မနန်းထား  အပိုင်းတွင်  တိုးတက်လာနိုင်ေကာင်း  ခန့်မှန်းချက်က 
ဆိုသည်။  ၎င်းခန့်မှန်းချက်အရ  ယူရုိေဒသ၏  အလုပ်လက်မ့ဲနန်းထားသည်  ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ၇ 
ဒသမ ၅ ရာခိုင်နန်းရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်တွင်  ၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နန်းသို့  ြမင့်တက် လာေကာင်း၊ 
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နန်းသို့ ဆက်လက် ြမင့်တက်နိုင်ပီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် တွင် ၈ ဒသမ ၉ 
ရာခုိင်နန်းသ့ုိ  ြပန်လည်ကျဆင်းနုိင်မည်ဟု  သရိသည်။  အလားတ ူ အးီယ၏ူ  အလုပလ်က်မ့ဲနန်း 
သည်လည်း  ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ၆  ဒသမ  ၇  ရာခိုင်နန်းရှိခဲ့ရာမှ  ၂၀၂၀  ြပည့်နစှ ် တငွ ် ၇  ဒသမ  ၇ 
ရာခိုင်နန်းသို့ ြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နန်းသို့ ြမင့်တက်နိုင်ပီး၊ ၂၀၂၂ 
ခုနှစ်တွင် ၈ ဒသမ သုည ရာခိုင်နန်းသို့ ြပန်လည်ကျဆင်းနိုင်ေကာင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။  

  လူမဖူလုံေရးအေထာက်အပံ့များအတွက်  ဘာေငအွေြမာက်အများ  သံုးစွဲရြခင်းနှင့် 
အခွန်ဘာေငွများ  ေကာက်ခံရရှိမ  ေလျာ့ကျြခင်းတို့ေကာင့်  အီးယူတစ်ဝန်းနိုင်ငံများရှိ  အစိုးရ 
များ၏  ဘာေရးလုိေငွြဖစ်ေပါမ  သိသိသာသာြမင့်တက်နိုငေ်ကာငး်  ခန့်မနှ်းထားပါသည်။  ယူရို 
ေဒသ၌  အစိုးရပိုင်းမှ  ပျမ်းမဘာေရးလုိေငွြဖစ်ေပါမသည်    ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ဂျဒီီပီ၏  သုည 
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ဒသမ  ၆  ရာခိုင်နန်းသာရှိခဲ့ရာမှ  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်တွင်  ဂျဒီီပီ၏  ၈  ဒသမ  ၈  ရာခိုင်နန်းဝန်းကျင်သို့ 
ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း၊ အဆိုပါနန်းထားမှာ ၂၀၂၁ ခနှုစတွ်င ်၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နန်းနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 
တွင်  ၄  ဒသမ  ၇  ရာခိုင်နန်းတို့သို့  အသီးသီးကျဆင်းမည်ဟု  ခန့်မှန်းထားပီး၊  ယင်းသို့ ကျဆင်းမ 
သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စီးပွားေရးအေြခအေနများ ြပန်လည်တိုးတက်လာပီး၊ အစိုးရ၏ အေထာက် 
အပံ့ေပးမအစီအမံများ ြပန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်မအေပါတွင် မူတည်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

  စွမ်းအင်ေဈးနန်းများကျဆင်းခဲ့ြခင်းေကာင့်  ပီးခဲ့သည့်  သဂုတ်လနှင့်  စက်တင်ဘာလ 
တ့ုိတွင်  ဥေရာပ၏  ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းကုိ  အနတ်လက္ခဏာြဖစ်ေပါေစခဲေ့ကာင်း၊  ေနွရာသ ီ
ကာလတွင်  ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်  ဆက်စပ်သည့်  ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများနှင့်  စက်မလုပ်ငန်း 
ကုန်စည်များတွင်  ဝယ်လုိအားေလျာ့နည်းြခင်းေကာင့်  ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းသည်လည်း  ကျဆင်း 
ခဲ့ရေကာင်း  သိရသည်။  စားသုံးသူေဈးနန်းအညန်းကိန်း  (Harmonized  Index  of  Consumer 
Prices-HICP)ြဖင့် တိုင်းတာမအရ ယူရိုေဒသ၏  ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းမှာ  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ် 
တွင် သုည ဒသမ ၃ ရာခိုင်နန်းရှိနိုင်ပီး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နန်းနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် 
၁  ဒသမ  ၃  ရာခိုင်နန်း  ရှိနိုင်ေကာင်း  ခန့်မှန်းထားပါသည်။ အီးယူ၏  ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းအား 
၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်အတွက် သုည ဒသမ ၇ ရာခိုင်နန်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နန်းနှင့် ၂၀၂၂  
ခုနှစ်တွင် ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နန်းရိှနိုင်ေကာင်း အဆိုပါခန့်မှန်းချက်အရ သိရသည်။ 

  ဥေရာပေကာ်မရှင်၏  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  ေဆာင်းဦးရာသီ  စီးပွားေရးခန့်မှန်းချက်အရ 
မေသချာမေရရာမများ၊  စီးပွားေရးအတွက်  ထိခိုက်နိုင်ေချရှိမများ  ြမင့်မားေနေကာင်းသိရသည်။ 
ဥေရာပတစ်ဝန်းတွင်  ပိုမိုဆိုးရွားလာေနေသာ  ကပ်ေရာဂါအေြခအေနေကာင့်  အများြပည်သူ 
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ  ပိုမိုတင်းကျပ်ေသာ  အစီအမံများချမှတ်ရန်  လုိအပ်လျက်ရှိမသည်  စီးပွားေရး 
အေပါ  ကာလကာရှည်  သက်ေရာက်မြဖစ်ေပါေစနိုင်မည့်  အလားအလာဆီသို့  ဦးတည်ေစလျက် 
ရှိပါသည်။  ကမ္ဘာ့စီးပွားေရးနှင့်  ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မတို့တွင်  ေမာ်မှန်းထားသည်ထက်  ေလျာ့နည်း၍ 
တိုးတက်ခဲ့လင်ြဖစ်ေစ၊  ကုန်သွယ်ေရးတင်းမာမများ  ပိုမိုြပင်းထန်လာခ့ဲလင်ြဖစ်ေစ  ဥေရာပ၏ 
စီးပွားေရးအေပါ  ဆိုးကျ ိုးသက်ေရာက်ေစနိုင်မည်ြဖစ်ပီး၊  ဘာေရးေဈးကကွ်ဖိအားြဖစ်ေပါ 
လာနိုင်မသည်လည်း  စီးပွာေရးကျဆင်းမြဖစ်ေပါေစနိုင်သည့်  အချက်တစ်ခြုဖစ်ေကာင်း  အီးယူ၏ 
ေဆာင်းဦးရာသီ စီးပွားေရးခန့်မှန်းချက်အရ သိရပါသည်။  

ရင်းြမစ် - (ဥေရာပေကာ်မရှင်)  
ေကျာ်စိန်ဝင်း၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
ဘရပ်ဆဲလ်မို ့ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(၉) လ အတွင်း ဘရပ်ဆဲလ်ေလေကာငး်လုိငး်အေနြဖင့် ယူို ၂၃၃ သန်း ဆုံးံးမရှိခဲ့ြခင်း 

  ဘရပ်ဆဲလ်ေလေကာင်းလုိင်းအေနြဖင့် ယခုနှစ်၏ ပထမ (၉) လအတွင်း ယူရုိ ၂၃၃ သန်း 
ဆုံးရံးခဲ့ေကာင်း  ေလေကာင်းကုမ္ပဏီက  ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး၊  အဓိကအေကာင်းအရင်းမှာ  ကိုရိုနာ 
ဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလာမက  အထူးသြဖင့်  ေလေကာင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း 
အေပါ  သိသိသာသာ  သက်ေရာက်မရှိခဲ့၍ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။  ၂၀၂၀  ြပည့်နစှ်၊  ဇန်နဝါရီလမှ 
စက်တင်ဘာလအထိကာလအတွင်း  ခရီးသွားအေရအတွက်မှာ  ၇၃  ရာခုိင်နန်း  ကျဆင်းခဲ့ရာ 
အဆုိပါ  ေလေကာင်းကုမ္ပဏီအေနြဖင့်  ယင်းအေြခအေနအား  Reboot  Plus  ဟ ု အမည်ရသည့် 
ြပန်လညဖဲွ့်စည်းထူေထာင်ေရးအစီအစဉ်ြဖင့်  တု့ံြပနေ်ဆာငရွ်က်လျက်ရိှပီး၊  အဆိုပါ  အစီအစဉ် 
တွင်  ပးီခ့ဲသည့်  သဂုတ်လအတွင်း၌  ဥေရာပေကာ်မရှင်က  အတည်ြပုခဲ့သည့်  ဘယ်လ်ဂျယံီ 
နိုင်ငံအစိုးရ၏  ယူရို ၂၉၀ သန်းတနဖ်ိုးရှိ ေချးေငွအကူအညီလည်း ပါဝင်သည်။  

  ဘရပ်ဆဲလ်ေလေကာင်းလုိင်း၏  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအစီအစဉ်သည်  ယင်း၏  ဝင်ေငွ 
ဆံုးရံးမေကာင့်  သက်ေရာက်မရိှလာနုိင်သည့်  အလုပ်အကုိင်များ၏  ေသချာမရိှေစေရးကုိ  ရည်ရွယ် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  အဆိုပါေလေကာင်းကုမ္ပဏီ၏  ြပန်လည်ဖွဲ့ စည်းထူေထာင်ေရး 
လုပ်ငန်းများသည်  ယခုနှစ်ကုန်တွင်  ၉၀  ရာခိုင်နန်းပီးစီးမည်ြဖစ်ေကာင်း  ကုမ္ပဏီကဆုိသည်။ 
ယင်းသ့ုိြပန်လည်ဖဲွ့စည်းရာတွင်  ေလယာဉ်အစီးေရအား  ၃၀  ရာခိုင်နန်းေလာခ့ျြခငး်နငှ့်  လုပ်သား 
အင်အား  ၂၅  ရာခိုင်နန်းေလာ့ချြခင်းတို့ပါဝင်ပီး၊  ယခုနှစ်  စက်တငဘ်ာလကုနတ်ငွ ် လုပ်သား 
အေရအတွက်မှာ  ၂၀၁၉  ခုနှစ်နှင့်  နင်းယှဉ်ပါက  ၁၄  ရာခိုင်နန်းကျဆင်းခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း  ကုမ္ပဏီ 
အရ သိရသည်။  

  ၎င်းေလေကာင်းကုမ္ပဏီအေနြဖင့်  လာမည့်  ၂၀၂၁  ခုနှစ်တွင်  ပျသံန်းမလမ်းေကာင်း 
များကုိ  ေလာ့ချထားသည့်  ေလေကာငး်လုိငး်တစခု်အြဖစ ် စတငန်ိုငေ်ရးအတွက်  ယခုနှစ်တွင ်
Reboot  Plus  အစီအစဉ်ကို  ချန်ိသားကိုက်ပုံစံြဖင့်  ဆက်လက်အေကာင်အထည်နိုင်ေရးကို 
အေလးထား  ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစေ်ကာင်း  ကုမ္ပဏီ၏  စီအီးအိုြဖစ်သူ  Dieter  Vranckx  က 
ေြပာကားသည်။  ခရီးသွားလာမကန့်သတခ်ျက်များ၊  ကူးစက်ေရာဂါမပျ ံ့နှံ့ေစေရး  တားဆီး 
ကာကွယ်မများနှင့်  ရပ်ေထွးသည့်အေြခအေနများသည်  ခရီးသွားလာမကအေပါ  များစွာ 
သက်ေရာက်မရိှေနသြဖင့်  COVID-19  အြမန်စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း  နည်းလမ်းတစ်ရပ်နှင့်အတူ 
အီးယူနိုင်ငံများအားလုံးအတွက်  ခရီးသွားလာမဆိုင်ရာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ကို  ၎င်းတို့အေန 
ြဖင့် ေတာင်းဆုိထားေကာင်း သိရသည်။  

ရင်းြမစ် (ဘရပ်ဆဲလ်တုိငး်မ်)  
ေကျာ်စိန်ဝင်း၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
ဘရပ်ဆဲလ်မို ့ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ေဒသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) စာချပ်သည် ပိုကုန်အေပ အဓိကမှီခို အားထားေနရသည့် 

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ၏ ပိုကုန်တိုးြမင့်တင်ပိုိုင်ေရးကို များစွာ အေထာက်အကူြပိုင ် 
လိမ့်မည်ဟု ေမာ်မှန်းလျက်ရှိ 

  ကမ္ဘာ့အကီးဆုံး  လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက်ြဖစ်ေသာ  ေဒသတွင်း 
ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ  Regional  Comprehensive  Economic  Partnership 
(RCEP) စာချုပ်ကို  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်၊  နိုဝင်ဘာလ  (၁၅) ရက်ေန့တငွ ်ကျငး်ပခ့ဲသည့် စတတုအကိမ် 
ေြမာက်  ေဒသတွင်း  ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ  ထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင်  နုိင်င့ံ 
ေခါင်းေဆာင်များ၏  ေတွ့ဆုံမအပီး၌  အဖွဲ့ ဝင်  (၁၅)  နိုင်ငံတို့၏  သက်ဆိုင်ရာ  စီးပွားေရးဝန်ကီး 
များက  နိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များ၏  ေရှ့ ေမှာက်တွင်  လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကေကာင်း  ကုိရီးယား 
သမ္မတနိုင်ငံ၊  သမ္မတအိမ်ြပာေတာ်မှ  သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။  သို့ြဖစ်၍  RCEP  သည်  ပို့ကုန် 
အေပါ  အဓိကမှီခိုအားထားရလျက်ရှိေသာ  ေတာင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏  COVID-19  ေကာင့်  ထိခုိက် 
ရသည့်  စီးပွားေရးကုိ  ြပန်လည်နာလနထ်ူ၍  ဖွံ့ ဖို းတိုးတက်ေစေရးအတွက်  များစွာအေထာက် 
အကူြပုနိုင်မည့်တွန်းအားပင်ြဖစ်ေကာင်း  ြပည်တွင်းရှိ  စီးပွားေရးရာကမ်းကျင်သူများက  သုံးသပ် 
လျက်ရှိကပါသည်။ 

  ယခု  လက်မှတ်ေရးထုိးပီးသည့်  ေဒသဆိုင်ရာ  ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်မ 
(Regional Comprehensive  Economic Partnership  –RCEP)တွင် အာဆီယံအဖွဲ့ ဝင်နိုင်င(ံ၁၀) 
နိုင်ငံနှင့်  ေတာင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊  တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊  ဂျပန်နိုင်ငံ၊  သစေတးလျနိုင်ငံနှင့် 
နယူးဇီလန်နိုင်ငံစသည့်  စုစုေပါင်း  (၁၅)  နုိင်ငံတို့ပါဝင်ကေကာင်း၊  အဆိုပါနိုင်ငံများ၏  လူဦးေရ 
သည်  ကမ္ဘာ့လူဦးေရ၏  (၃၀)  ရာခိုင်နန်းရှိပီး၊    ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်  တန်ဖိုးစုစုေပါင်း  (Gross 
Domestic  Product-  GDP)  သည်လညး်  ကမ္ဘာ့  GDP  တန်ဖိုးစုစုေပါင်း၏  (၃၀)  ရာခုိင်နန်းမရိှ 
ေကာင်း၊  နိုင်ငံများ၏  ကုန်သွယ်မသည်  ကမ္ဘာ့စုစုေပါင်းကုန်သွယ်မ၏  (၂၈)  ရာခိုင်နန်းခန့်ပါဝင် 
ေကာင်း၊  ဤ  RCEP  စာချုပ်အရ  ကုန်စည်တင်ပို့မများအေပါ  အေကာက်ခွန်ပမာဏ  ေတာ်ေတာ် 
များများကုိ  ေလာ့ချဖယ်ရှားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  RCEP  ဆိုင်ရာ  ညှိနင်းမများကို  ၂၀၁၂  ခုနှစ်မှ 
စတင် ၍  ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကပီး၊ ယခင်ကလက်ရိှ  (၁၅)  နုိင်ငံအြပင်  အိန္ဒယနိုင်ငံမှပါဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း 
၂၀၁၉  ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာလမှစ၍  ေဆွးေနွးညှိနင်းမများမှ  အိန္ဒယနိုင်ငံသည်  နတ်ထွက်ခဲ့ေကာင်း 
သိရှိရပါသည်။ 

  RCEP  ၏  အဓကိအကျ ိုးေကျးဇူးများအေနြဖင့်  စာချုပ်အာဏာ  စတင်အသက်ဝင်သည့် 
အချန်ိတွင် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံများမှ  ကုန်စည်လုိင်းအားလံုး၏  (၆၅)  ရာခုိင်နန်း အေကာက်ခွန် ကင်းလွတ် 
ခွင့်ြပုရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း  ြမန်မာနုိင်ငံ၊  ကေမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံနှင့်  လာအုိနုိင်ငံများသည်  အထူး 
အခွင့်အေရးအေနြဖင့်  (၃၀)  ရာခိုင်နန်းကိုသာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ထ့ုိြပင် 
စာချုပ်အသက်ဝင်ပီး  (၁၀)  နှစ်အကာတွင်  ကျန်အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများက ကုန်စည်လိုင်း  စုစုေပါင်း၏ 
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(၈၀)  ရာခိုင်နန်းကို  အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း  ြမန်မာနိုင်ငံအေနြဖင့်  (၁၅)  နှစ် 
အကာတွင်မှ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

  အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံ  အချင်းချင်း  ကုန်သွယ်မြပုရာတွင်  သက်ဆိုင်ရာကုနစ်ည်များသည်  အခွန် 
ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိလာမည်ြဖစ်ပီး၊  အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများအကား  ပုိမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူေသာ  လုပ်ငန်းစဉ် 
အဆင့်ဆင့်တို့ကို  ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့်  ကုန်စည်စီးဆင်းမ  ပုိမိုလွယ်ကူလျင်ြမန်ေချာေမွ့  
လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။  ဆက်သွယ် ေရး၊  ေငွေကးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊  ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 
များအပါအဝင်  ကငယ်ေပါင်း  (၅၀)  ခန့်တို့တွင်  ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်  ကုမ္ပဏီများအေနြဖင့် 
အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများ၌  နုိင်ငံြခားကုမ္ပဏီအေနြဖင့်  လက်ရှိထက်  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်  ပိုမိုရရှိလာနိုင် 
မည်ြဖစ်သည့်အတွက်  နုိင်ငံြခားရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများကုိလည်း  ပုိမုိေဆာင်ရွက်လာနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
RCEP  တွင်  ဘံုသတ်မှတ်ထားသည့်  ကုန်သွယ်မဆုိင်ရာ  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများေကာင့်  စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများသည်  ေဒသတွင်းလုပ်ငန်းများကို  စတင်ချတ်ိဆက်  ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ပိုမိုလွယ်ကူ 
ေစမည့်အြပင်  E-Commerce၊  ယှဉ်ပို င်မဆိုင်ရာမူဝါဒ၊  မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်မစသည်တို့အား  ပုိမုိ 
လွယ်ကူေချာေမွ့စွာ  လုပ်ေဆာင်လာနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  ထ့ုိြပင်  ြမန်မာနုိင်ငံ၊  ကေမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံ 
နှင့် လာအိုနိုင်ငံကဲ့သို့ေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ် သက်သာပးီ လုပ်သားအင်အား ေပါများ 
သည့်  နိုင်ငံများသို့ ကျန် RCEP အဖွဲ့ ဝင်  စီးပွားေရးအင်အားကီးနုိင်ငံများ၏ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများက 
ပိုမိုစီးဝင်လာနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  ကိုရီးယားသမ္မတနုိင်ငံအေနြဖင့်  နုိင်ငံ့စီးပွားေရး၏  အဓိကေမာင်းနှင်အားြဖစ်ေသာ 
စက်မလုပ်ငန်းများြဖစ်သည့်  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊  သံနှင့်သံမဏိထုတ်လုပ် 
မလုပ်ငန်းများကုိ  RCEP  မှ အေထာက်အပံ့ေကာင်းြဖစ်လာေစနိုင်ေကာင်း၊ ကုမ္ပဏီကီးများအြပင် 
အေသးစား၊  အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊  Online  Game  ထုတ်လုပ်သူများနှင့်  ရုပ်ရှင် 
ရိုက်ကူးသူများ၊  နည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်လည်း  ကမ္ဘာ့ေဈးကွက်သို့  ပိုမိုချဲ့ ထွင်နိုင်မည့် 
အခွင့်အလမ်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထို့ြပင်  ေတာင်ကိုရီးယား၏  K-pop  ယဉ်ေကျးမကို  ပိုမိုနှစ်သက် 
လာေစရန်  ေဖျာ်ေြဖမလုပ်ငန်းများကုိ  ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပီး၊  နုိင်ငံြခားရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ 
ဆိုင်ရာအတားအဆီးများကို  ေလာ့ချနိုင်လျက်၊  မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ  လပု်ငန်းများအတွက်  ပိုမိုခိုင်မာ 
လာေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  သို့ရာတွင်  အေသးစား/  အလတ်စားလုပ်ငန်းများအေနြဖင့်  ကမ္ဘာ့ 
ေဈးကွက်၏  လုိလားချက်ကို  ြပည့်မီေစေရး  အချန်ိမီအရည်အေသွးြပည့်ဝေစရန်  ေဆာင်ရွက်ရန် 
လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း  ေတာင်ကုိရီးယားနုိင်ငံ၏  စီးပွားေရးရာကမ်းကျင်သူများကသံုးသပ်လျက် 
ရှိကပါသည်။ 

  ကုန်သွယ်မတွင်  တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအေပါ  မှီခိုမကို  ေလာ့ချနိုငရ်န်အတွက် 
အေရှ့ ေတာင်အာရှနိုင်ငံများသို့  ကုနသ်ွယ်ေရးမိတ်ဖက်များအြဖစ်  တိုးချဲ့ ရန်သတ်မှတ်ထားေသာ 
ေတာင်ကုိရီးယားနုိင်ငံသမ္မတမွန်ေဂျအင်း၏  အုပ်ချုပ်ေရးလက်ေအာက်တွင်  အဓိကစီးပွားေရးနှင့် 
သံတမန်ေရးလမ်းေကာင်းသစ်တစ်ခုြဖစ်သည့်  ေတာင်ပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒအသစ်  (New  Southern 
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Policy) သည ်ယခု အာဆီယ ံ(၁၀)  နုိငင်မံ ှပါဝငလ်က်မတှေ်ရးထုိးထားသည့် RCEP ကို အမှီြပု၍ 
ပိုမိုအားေကာင်းလာေစမည်ဟု  ယုံကည်ေကာင်း၊  ထို့ြပင်  တရုတ-်အေမရိကနကု်နသွ်ယေ်ရးစစ်ပဲွ 
နှင့်  ေတာင်ကုိရီးယား-ဂျပန်ကုန်သွယ်ေရးရာ  ပွတ်တုိက်မတ့ုိေကာင့်ေပါေပါက်လာသည့်  ကုန်သွယ်မ 
ေရးရာ  အဟန့်အတားမူဝါဒများေကာင့်  ေတာင်ကိုရီးယားသည်  ကုန်သွယ်ေရးရာ  အတားအဆီး 
များကို  ေလာ့ချရန်အားထုတ်မများကုိ  အရှိန်ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်လျကရိှ်ရာ  ေတာငကုိ်ရီးယား 
နုိင်ငံအတက်ွ ယခု RCEP သည် လွန်စာွပငအ်ေရးပါေကာငး်၊ သ့ုိရာတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ နှင့် 
ဂျပန်နုိင်ငံတ့ုိအကား  စီးပွားေရး၊  ကုန်သွယ်ေရးရာယှဉ်ပိုင်မများ  ပုိမုိြပင်းထန်လာနုိင်ြခင်းအပါအဝင် 
ကိုတင်မေမာ်မှန်းထားနိုင်ေသာ  စိန်ေခါမများ  က ံုေတွ့လာနိုင်ြခငး်ကိုလည်း  ေတာင်ကိုရီးယား 
နိုင်ငံအေနြဖင့်  သတိြပုရမည်ြဖစ်ေကာင်း  စီးပွားေရးရာကမ်းကျင်သူများက  သုံးသပ်လျက်ရှိက 
ပါသည်။ 

  သို့ပါ၍  ပို့ကုန်အေပါတွင်  အဓိကမှီခိုအားထားရသည့်  ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအတွက် 
ေဒသတွင်း  ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ  Regional  Comprehensive  Economic 
Partnership  (RCEP)  စာချုပ်သည်နိုင်ငံ၏  ပို့ကုန်တိုးြမှင့်တင်ပို့နိုင်ေရးကို  များစာွအေထာက် 
အကူြပုနုိင်လိမ့်မည်ဟု  ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ  ေမာ်မှန်းထားရှိမအေြခအေနအား  သိရှိနိုင်ပါရန် 
တင်ြပအပ်ပါသည်။  

(ကိုးကား - The Korea Times၊ Yonhap News၊ www.aseanbriefing.com ) 
ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားေရးသံမှူ း (ြမန်မာသံရုံး၊ ဆိုးလ်မို ့) 

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

မေလးေဈးကွက ်လယ်ယာထွက်ကုန ်ေရာင်းဝယ်မအေြခအေန 

  မန္တေလးေဈးကွက်တွင် ဆီထွက်သီးံှများအေနြဖင့် ေြမပဲ  (လံုးဆန်/  ဆီဆန်)  မှာ တရတ်ု 
က  အာဖရိကမှ  လှည့်၍ဝယ်ယူေနြခင်းေကာင့်  ေဈးကွက်အတွင်းမှ  တရုတ်ဝယ်လက်နည်းသွား 
ြခင်းေကာင့်  လုံးဆန်ေဈးနိမ့်သွားပီး  ဆီဆန်မှာ  ဆစီက်များ  ဝယ်ယူမနည်းြခင်း၊  အရည်အေသွး 
ေပါမူတည်၍  ေဈးကွာြခားြခင်းတို့ေကာင့်  ေဈးနိမ့်သွားေကာင်း  သရိှိရပါသည်။  နှမ်းမျ ိုးစုံ  (ြဖူ/ 
ညို / နက်) ေဈးနန်းအေနြဖင့် နှမ်းြဖူမှာ ေဆာငး်စိုက်မဝငေ်သးြခငး်၊ လက်ကျနန်ည်းြခင်း၊ တရုတ် 
ဝယ်လက်ရိှြခင်းတ့ုိေကာင့်  ေဈးြမင့်ေနပီး၊  နှမ်းညို နှင့်  နှမ်းနက်မှာ  ဧရာ၀တီြမစ်ရိုးမှ  အဝင် 
အနည်းငယ်ရှိြခင်း၊ အရည်အေသွးေပါမူတည်၍  ေဈးကွာြခားြခင်းတို့ေကာင့် ယခင်တစ်ပတ်ထက် 
ေဈးနိမ့်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသည်။  ပန်းနှမ်းနှင့်  ေနကာမှာ  အသစ်မဝင်ေသးြခင်း၊  လက်ကျန် 
နည်းြခင်းရိှေသာ်လည်း အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်မနည်း၍ ေဈးနိမ့်သွားေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

  ပဲမျ ိးစံုေဈးန်းအေနြဖင့်  ရန်ကုန်ဝယ်လက်အဓိကြဖစ်ေသာ  မတ်ပဲနှင့်  ပဲစဉ်းငံုမှာ  အိန္ိဒယ 
သ့ုိ  တင်ပ့ုိရန်ရိှေသာ်လည်း  ရန်ကုန်ဝယ်လက်အဝယ်နည်းြခင်း၊  ြပည်တွင်းဝယ်လက်  သိသိသာသာ 
မရှိေသးြခင်း၊  စက်သမား၊  လုပ်ငန်းသမားအဝယ်မသာရှိ၍  နှစ်မျ ိုးလံုးေဈးနိမ့်ေနေကာင်း  သိရှိရ 
ပါသည်။  ပဲတီစိမ်း  (အညာ)  မှာ  ေဆာင်းစုိက်မဝင်ေသးြခင်း၊  ရန်ကုန်ဝယ်လက်နှင့် တရုတ်ဝယ်လက် 
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များရှိသြဖင့်  ယခင်တစ်ပတ်ထက်  ေဈးြမင့်လာေကာင်း  သရိှိရပါသည်။  ကုလားပဲ  (လုံးြဖူကီး/ 
လုံးဝါကီး)  တို့မှာ  စိုက်ပျ ိုးချန်ိြဖစ်၍  မျ ိုးေဈးေကာင်းေသာ်လည်း  ပဲေကာ/်ေလှာ်လုပ်ငန်းရှင်များ 
အဝယ်နည်းသြဖင့်  နှစ်မျ ိုးလံုးေဈးနိမ့်ေနပါသည်။  ေထာပတ်ပဲ  (ကီး/ေသး)  တ့ုိမှာ  ေဆာင်းစုိက် 
ြပင်ဆင်စြဖစ်ြခင်း၊  မုိးလက်ကျန်နည်းေသာ်လည်း  ယခုတစ်ပတ်  တရုတ်ဝယ်လက်နည်းသွားသြဖင့် 
ေဈးမသိမသာနိမ့်သွားေကာင်း  သိရိှရပါသည်။  ပဲယင်းဝါမှာ  လက်ကျန်နည်း၊  စတင်စုိက်ပျ ိုးစြဖစ်၍ 
အေရာင်းအဝယ်ေအးေသာ်လည်း  ပစ္စည်းရှားကာေဈးြမင့်သွားပါသည်။  ပဲပုတ်  (ြမန်မာ/ရှမ်း)တို့မှာ 
ယခင်လက  မျ ိုးဝယ်ယူမရိှ၍  ေဈးြမင့်ေသာ်လည်း  ယခုလပတ်တွင်  လုပ်ငန်းသမားဝယ်ယူမသာ 
ရှိြခင်း၊  အရည်အေသွးေပါ  မူတည်၍  ေဈးကွာြခားြခင်းတို့ေကာင့်  ေဈးမသမိသာနမိ့်ေနေကာင်း 
သိရှိရပါသည်။ 

  စားဖိုေဆာင်သီးှံများအေနြဖင့်  ငရတုေ်ြခာက်  (ရှည)်  မှာ သာစည်၊  ေပျာ်ဘွယ်မှ အဝင် 
နည်းြခင်း၊  မန္တေလးဝန်းကျင်  ကချင်ြပည်နယ်၊  မုိးေကာင်းဘက်မှ  အဝယ်ရိှြခင်းေကာင့်  ေဈးြမင့် 
သွားေကာင်း သိရှိရပါသည်။  ကက်သွန်နီ (ကီး/ လတ်/ ငယ်)  သံုးမျ ိုးလုံး မုံရွာ၊  ြမင်းမူ၊  ြမစ်သား) 
တို့မှ  အဝင်များပီး  မို ့တွင်းသုံးမသာရှိ၍  ေဈးနိမ့်သွားပါသည်။  ဟင်းသီးဟင်းရွက်ေဈးနန်းအေန 
ြဖင့်  ခရမ်းချဉ်  (ရှမ်းေတာင်)  မာှ အထွကမ်ျား အဝင်များြခငး်၊  ရာသီဉတုေအးလာသြဖင့်  မို ့တွင်း 
စားသုံးမနည်းြခင်း၊  အပင်ကျချနိ်  အရည်အေသွးညံ့သွားြခင်းတို့ေကာင့်  ေဈးနိမ့်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသည်။  ငရုတ်စုိ  (ရှည)်  မှာ  မုံရွာ၊  ေချာင်းဦးမှလည်းေကာင်း၊  ငရုတ်စို  (ပ)ွ  မာှ  စဉ့်ကုိင်၊ 
ပုလိပ်တို့မှ  ဝင်ေရာက်မများလာပီး  မို ့တွင်းသုံး  ငပိေထာင်း၊  လကဖ်က်လုပ်ငန်းသမားများသာ 
ဝယ်ယူမရှိြခင်းေကာင့် ေဈးနိမ့်သွားေကာငး် သိရိှရပါသည်။ 

  သစ်သီးဝလံေဈးနန်းအေနြဖင့်  သခွားေမး၊  ဖရဲသီးအစိမ်းကားများ  စတငဝ်င်ေရာက် 
ြခင်း၊  စိုက်ခင်းတွင်း  ဆင်းဝယ်ယူေသာ  တရုတ်ဝယ်လက်နည်းေသးသြဖင့်  ေဈးကွက်အတွင်း 
အရည်အေသွးေကာင်းများ  ဝင်ေရာက်မရှိြခင်းတို့ေကာင့်  ေဈးြမင့်ေနေကာငး်  သရိှိရပါသည်။ 
ပန်းသီး(တရုတ်) မာှ အိတ်လုိက် ဝင်ေရာက်ေသာ အကပ်သီးများ အဝင်များြခင်းေကာင့် အေရာင်း 
အဝယပ်ုံမန်ှြဖင့် ေဈးတည်ငိမ်ေနေကာငး် သိရိှရပါသည်။ 

  မူဆယ်ကားဂိတ်ကုန်စည်ပို့ေဆာင်မအေနြဖင့်  ချင်းေရေဟာ်ကားဂိတ်မှာ  ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ 
ထ ိ ပတ်ိထားပီး  မဆူယ်  (၁၀၅)  မိုင်  ဂိတ်မှ  ပဲတီစိမ်းနှင့်  နှမ်းတင်ေသာကား တစ်ေန့လင်  (၅၀) 
စီးခန့်ထွက်ရှိပီး  ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ခမှာ  တစ်ပိဿာလင်  ၆၅  ကျပ်ရှိေကာင်း၊    ဖရဲ၊  သခွားေမး 
တို့အား စိုက်ခင်းဆင်း ဝယ်ယူေသာ ကားေပါင်းမှာ ( မုံရွာ၊ မန္တေလး၊ ရန်ကုန်) စစုုေပါင်း  (၇၀) စးီ 
ခန့်   ထွက်ရှိပီး  ကားတစ်စီးလင်  ကျပ်  ၇  သိန်းမှ  ကျပ်  ၈  သိန်းအထိ  ပ့ုိေဆာင်ခေပးရေကာင်း 
ကားဂိတ်မှ သိရှိရပါသည်။     
       
    (ေဒခင်ေမကည်၊ မေလးေဈးကွက်တာဝန်ခ)ံ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ပခုကေဈးကွက ်ကက်သွန်နီေရာင်းဝယ်မအေြခအေန 

 

  ပခုက္က မို ့ရှိ  ေကျာင်းကီးဝိုင်းသည်  ကက်သွန်နီကုန်သည်ပွဲစားများ  ေဈးပို င်စနစ်ြဖင့် 
ေရာင်းဝယ်ရာ  ေနရာတစ်ခုြဖစ်ပီး  ပလုဲ၊  ေယာ၊  ေပါက်၊  ပခုက္က မို ့နယ်များမှ  ကက်သွန်နီများ 
ဝင်ေရာက်မရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

  ယခုအခါ  အဆုိပါေဈးကွက်သ့ုိ  ပခုက္က ၊  ေပါက်၊  ပုလဲမို ့နယ်များမှ  ေဆာင်းကက်သွန် 
များ  ဝင်ေရာက်လျက်ရိှပီး  ၁၈-၁၁-၂၀၂၀  ရက်ေန့တွင်    ကက်သွန်နီပိဿာချန်ိ  (၁၃၀,၀၀၀)  ေကျာ် 
ဝင်ေရာက်ခဲ့ကာ ရန်ကုန်၊ မန္တေလး၊  ြပည်၊ ဟသင်္ာတမို ့များသို့ တင်ပို့မရှိခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
လက်ရှိေဈးနန်းအေနြဖင့်  ကက်သွနန် ီ (အကီး)  တစပ်ဿိာလင်  ၅၂၅  ကျပ်  မ ှ ၅၅၀  ကျပ်၊ 
ကက်သွန်နီ  (အလတ်)  တစ်ပိဿာလင်  ၄၇၅  ကျပ်မှ  ၅၀၀  ကျပ်၊  ကက်သွန်နီ  (အေသး) 
တစ်ပိဿာလင် ၄၀၀ ကျပ်မှ ၄၅၀ ကျပ်ေဈးရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

  ယခင်နှစ်အလားတူကာလတွင်  ကက်သွန်နီ  (အကီး)  တစပ်ဿိာလင ် ၂,၃၀၀  ကျပ် 
ဝန်းကျင်၊  ကက်သွန်နီ  (အလတ်) တစပ်ဿိာလင်  ၂,၁၀၀   ကျပ်ဝန်းကျင်၊  ကက်သွန်န(ီအေသး) 
တစ်ပိဿာလင်  ၁,၉၀၀  ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပီး  ြပည်ပနိုင်ငံများြဖစ်ေသာ  တရုတ်၊  အိန္ဒိယ၊ 
ဘဂင်္လားေဒ့ရ်ှ  စသည့်နုိင်ငံများသ့ုိ  တင်ပ့ုိမများရိှြခင်းေကာင့်  ကက်သွန်ေဈးများေကာင်းခ့ဲေကာင်း 
သိရှိရပါသည်။ 

  ယခုနှစ်တွင်  Covid-19  ကပေ်ရာဂါေကာင့်  ြပည်ပတငပ်ိ့ုရမနည်းြခငး်၊  ေအာက်တုိဘာ 
လတွင်  ဘဂင်္လားေဒ့ရ်ှမှ  အဝယ်အနည်းငယရိှ်ခ့ဲေသာလ်ည်း  ေနာက်ပိုငး်တငွ်အဝယ်မရိှေတာ့ြခင်း၊ 
ြပည်တွင်း၌  အသွားအလာကန့်သတ်မများေကာင့်  လမ်းခရီးကန့်ကာမများ  ရှိသြဖင့်  အြခား
ေဈးကွက်များသို့  တင်ပို့ရမနည်းြခင်း၊  မိုးကက်သွန်နီများ  အစိုက်ေနာက်ကျြခင်းေကာင့်  အထွက် 
ေနာက်ကျသြဖင့်  နိုဝင်ဘာလကုန်တွင်  စတင်ဝင်ေရာက်လာမည်ြဖစ်ြခင်း၊လက်ရိှကက်သွန်နီများ 



10 
 

မှာ  ကာရှည်သိုေလှာင်ထားနိုင်မမရိှြခင်း၊ တက်ေဈးေမာ်မှန်း၍မရသြဖင့်  ကုန်သည်များမှ  ဝယ်ယ ူ
သိုေလှာင်မနည်းြခင်းတို့ေကာင့်   ကက်သွန်ေဈးများ နိမ့်ခဲ့သည်ကိေုတွ့ရသည်။  

  ကက်သွန်နီစိုက်ေတာင်သူများအေနြဖင့်  တက်ေဈး  ေစာင့်ရနအ်တက်ွ  သုိေလှာင်ထား 
ရာ၌  အေလးအချနိ်ေလျာ့ကျြခင်း၊  ေဈးနန်းမှာလည်း  လက်ရှိကာလအထိ  ဆက်လကန်ိမ့်ေနြခင်း 
တို့ေကာင့် အြမတ်အစွန်း သိသာစွာ ရရှိမမရှိဘဲ အရင်းကာမိရုံသာရှိေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

 

    ေဈးကွက်သတင်းဌာနစိတ ်(MIS) 

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