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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစအ်တွက ်ပဲတီစမိး်တန်ချနိ ်၁ သိနး် ၅ ေသာင်း တင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့် 

ကမုဏီအမညစ်ာရင်းအား အိိယအစိုးရက ထတ်ုြပနြ်ခင်း 

 အိိယိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာစှအ်တွက ်ပဲတီစမိး်တနခ်ျနိ် ၁.၅ သိန်းအား ခဲွတမး် 

သတ်မတ်ှချကြ်ဖင့် ကန်သတ်တင်သင်ွးခွင့်ြပမညြ်ဖစေ်ကာင်း အိိယအစိုးရက ၂၈-၃-၂၀၂၀ ေန  

တွင် အမနိ်ေကာြ်ငာစာ ထတ်ုြပနခ့ဲ်ပီး သွင်းကုနလ်ိုင်စင်များ ထတ်ုေပးြခင်းမြပပ ဲ ထားရိှခ့ဲရာ 

ယခုအခါ ြပညတွ်င်းရိှ ပခဲွဲစကလ်ပုင်နး် ၁၄၆၄ ခုသုိ ကိုတာခဲွေဝေပးမင့်ှအတူ ၃၁-၃-၂၀၂၁ ေန 

ေနာကဆ်ုံးထား၍ အိိယဆပိက်မး်သုိအေရာက် တင်သွင်းရမညြ်ဖစေ်ကာင်းကို အိိယကးူသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနရှိ ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန (DGFT) က 

၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ေနတွင် ၎င်း၏ေဒသဆိုင်ရာ DGFT ုံးခဲွများသုိ အေကာင်းကားစာ ထတ်ုြပန် 

ခ့ဲပါသည။် 

 DGFT ဌာန၏ န်ကားချက်တွင် ၎င်း၏လကေ်အာကခံ် ုံးခဲွများအေနြဖင့် ကိုတာ 

ခွင့်ြပချက်ရရိှသည့် ကမုဏီများက ပတီဲစမိ်းတင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်များ ေလာကထ်ားလာပါက 

လိုအပသ်ည့်လပုင်နး်စဉမ်ျားကို အချနိမ်ဆိုင်းပ ဲ ေဆာင်ရကေ်ပးရနြ်ဖစေ်ကာင်း၊ လိုင်စင်ေလာက် 

ထားသည့်ကုမဏီသည် ယခင်က ပဲစင်းငံုတင်သွင်းခွင့်လုိင်စင်အား ရရိှထားပီးြဖစ်ပါက ၎င်းလုိင်စင် 

ေပတွင်ပင် ြပင်ဆင်ချကေ်ရးသွင်းလျက ် ပတဲစီမိ်းများ လျင်ြမနစ်ာွတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက ်

ရနြ်ဖစေ်ကာင်း၊ သွင်းကနုလ်ိုင်စင်ရိှ ပင်ရင်းိုင်ငံေဖာြ်ပချကတွ်င် GCA (general currency area) 

ဟူေသာ စကားကုိထည့်သွင်းလျက် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ၎င်းတုိ ှစ်သက်ရာ ိုင်ငံမ ှ

ပတီဲစမိး်များ ဝယယ်တူင်သွင်းိုင်ေရးကိ ု ခွင့်ြပေပးရနြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုအြပင် သွင်းကနုလ်ပု်ငနး် 

ရှင်က ေလာကထ်ားလာပါက ဆပိက်မး်အေရာက်တနဖ်ိုး (CIF) င့်ှ ေရာကရိှ်မည့် ဆပိက်မ်းေနရာ 

စသညတုိ်ကိုလညး် ြပင်ဆင်ခွင့်ြပရနြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source: Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry of India 

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

စဉဆ်ကမ်ြပတ်ကနုသွ်ယမ်ဆိုင်ရာကတိကဝတ်များအေပ ချ ိးေဖာကမ်များှင့် ကနုသွ်ယမ် 

အတားအဆးီများအား တုိကဖ်ျကရ်နအ်တွက် ဥေရာပေကာ်မရင်ှက တုိင်ကားမစနစသ်စ် 

တစရ်ပက်ို စတင်မိတ်ဆကခ့ဲ်ြခင်း  

 အးီယ၏ူ ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညီချကမ်ျားင့်ှ ေယဘုယျအေကာကခွ်န် သကသ်ာခွင့် 

အစီအစဉ် (Generalized Scheme of Preferences) တုိေအာက်မှ ကုန်သွယ်မှင့်စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံဖိးတုိးတကမ်ဆိုင်ရာကတိကဝတ်များအား ေဖာကဖ်ျကမ်င့်ှ ေဈးကကွဝ်င်ေရာကခွ်င့်ဆိုင်ရာ 
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အတားအဆီးများအား ေပးပုိတင်ြပုိင်ေရးအတွက် တုိင်ကားမစနစ်သစ် (new complaint system) 

တစရ်ပက်ို ဥေရာပေကာမ်ရှင်က ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ ရကေ်နက စတင်မိတ်ဆကခ့ဲ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

စနစသ်စသ်ည် အီးယ၏ူ ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတူညခီျကမ်ျား အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်းင့်ှ 

အသကဝ်င်အာဏာတည်မေဲစြခင်းတုိကို အားေကာင်းလာေစေရး ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ ကိးပမး် 

ေဆာင်ရကခ်ျက်များကို ထင်ဟပြ်ခင်းလည်းြဖစ်သည။် ဥေရာပေကာမ်ရှင်သည် ကနုသွ်ယေ်ရး 

မဝူါဒဆိုင်ရာ အသကဝ်င်အာဏာတည်မေဲစြခင်းအပိုင်းကို ပိုမိုေဆာင်ရက်ိုင်ရနအ်တွက် ပးီခ့ဲ 

သည့် ဇူလိုင်လက Chief Trade Enforcement Officer ကိုခန်အပ၍် ေကာမ်ရှင်၏ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် 

ကနုသွ်ယမ်င့်ှ စဉဆ်ကမ်ြပတ်ဖွံဖိးတုိးတကမ်ဆိုင်ရာလပုင်နး်စဉက်ို အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရး 

အဆိုပါစနစသ်စ ်ကိုမတ်ိဆကခ့ဲ်ြခင်းြဖစသ်ည။်  

 အဆိုပါ တုိင်ကားမစနစသ်စ်၏ လုပင်နး်စဉအ်ရ အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ ပဂုလကိ 

ကုမဏီများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ကုန်သွယ်ေရးအသင်းအဖဲွများ၊ အရပ်ဖက်လူအဖဲွအစည်း 

ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများင့်ှ အးီယူိုင်ငံသားများအားလုံးအတွက် ဖင့်ွလစှေ်ပးထားြခင်းြဖစသ်ည်။ 

၎င်းစနစတွ်င် ေဈးကကွဝ်င်ေရာက်ခွင့်ဆိုင်ရာ အတားအဆးီများအတွက် တုိင်ကားမပုံစံှင့် 

စဉဆ်ကမ်ြပတ် ဖွံဖိးတုိးတကမ်ဆိင်ုရာ ကတိကဝတ်များချ ိးေဖာကမ်အတွက် တုိင်ကားမပုံစံ 

ဟ၍ူ complaint forms (၂) မျ ိးြဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။် တုိင်ကားမ 

များတွင် တုိင်ကားသည့်ကစိရပ်င့်ှ သကဆ်ိုင်သည့် အချကအ်လကမ်ျားအား အေသးစတ်ိ 

ေဖာြ်ပချက်င့်ှ ၎င်းကစိရပက်ို ေြဖရှင်းိင်ုေရး ကိးပမး်ေဆာင်ရကထ်ားရှသိည့် အချကမ်ျားကို 

ထည့်သွင်းေပးပိုရမညြ်ဖစသ်ည။် ေဈးကကွဝ်င်ေရာကခွ်င့်ဆိုင်ရာ ကစိရပအ်တွက် တုိင်ကားသူမှ 

စပွစ်ွဲသည့် ေဈးကကွဝ်င်ေရာကခွ်င့် အတားအဆးီ၏ စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ သကေ်ရာကမ်ကို ေဖာြ်ပ 

ရနလ်ိုအပမ်ညြ်ဖစသ်ည။် စဉဆ်ကမ်ြပတ် ဖွံဖိးတုိးတကမ်ဆိုင်ရာကစိရပအ်တွက် တုိင်ကားသူ 

သည ်၎င်းစပွစ်ွဲထားသည့် ချ ိးေဖာကမ်၏ ြပင်းထနမ်အေြခအေနင့်ှ ယင်း၏ သကေ်ရာကမ် တုိကို 

အေသးစတ်ိေဖာြ်ပေပးရမညြ်ဖစသ်ည်။  

 တုိင်ကားမတစရ်ပက်ို ြပလပု်ပးီပါက အဆိုပါတုိင်ကားချကသ်ည် Enforcement 

action အြဖစ ် ေဆာင်ရကရ်န် လိုအပမ် ရိှ/ မရိှအား တုိင်ကားသူထံ ဥေရာပေကာမ်ရှင်က 

အသိေပးြခင်း၊ တုိင်ကားသည့်ကစိရပမ်ျားကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရကရ်န် သင့်ေလျာသ်ည့်အဆင့်များ၊ 

အေရးယူ ေဆာင်ရကရ်မည့်အချကမ်ျားင့်ှ ြဖစ်ိုင်ဖယွရိှ်ေသာ အချနိက်ာလသတ်မှတ်ချက်တုိ 

ပါဝင်သည့် လပုင်နး်အစအီစဉက်ို တုိင်ကားသူအား ဥေရာပေကာမ်ရှင်က အသိေပးြခင်းတုိကို 

ေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစသ်ည။် တုိင်ကားသည့်ကစိရပအ်ား ေြဖရှင်းိုင်ေရး အေရးယေူဆာင်ရက် 

ထားသည့်အချကမ်ျားအေပ ကာလအလုိက် ြဖစေ်ပတုိးတကမ်အေြခအေနကိုလညး် ေကာမ်ရှင် 

က တုိင်ကားသူထံသုိ အသိေပးုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ကမာတစ်ဝန်းတွင် ဥေရာပကုမဏီများ ရင်ဆုိင် 

ေတွ ကေံနရသည့် ေဈးကကွဝ်င်ေရာက်ခွင့်ဆိုင်ရာ အတားအဆးီများအား တုိကဖ်ျကေ်ရး အီးယူ 
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၏ အေရးယေူဆာင်ရကခ်ျက်သည် ေအာင်ြမင်လျကရိှ်ေကာင်းှင့်  ၂၀၁၄ ခုစှမ်ှ ၂၀၁၈ ခုစှ် 

အတွင်း အဆိုပါအတားအဆးီများအား ဖယရှ်ားိုင်ေရး ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ ေဆာင်ရကမ်ှင့် 

အတူ ၂၀၁၉ ခုစှတွ်င် အးီယ၏ူ ပိုကနုတ်င်ပိုမ၌ အနညး်ဆုံး ယူို ၈ ဘီလယီကံို ရှာေဖေွဖာ် 

ေဆာင်ေပးိုင်ခ့ဲေကာင်း ဥေရာပေကာ်မရှင်၏ ထတ်ုြပနခ်ျကအ်ရ သိရပါသည။်  

ရင်းြမစ် - (https://trade.ec.europa.eu/)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံရှိ Non-essential shops များက ကိတင်ချနိး်ဆိုမြပ၍ ဝယယ်သူည့်ပုံစြံဖင့် 

ေရာင်းချလိုကြခင်း 

 ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံရိှ မြဖစမ်ေနသံုးစွဲရနမ်ဟုတ်ေသာကနုစ်ညမ်ျားကို ေရာင်းချသည့် 

ဆိုင်များ (Non-essential shops) သည ်၎င်းတို၏ လပုင်နး်များ ရပတ်ညရှ်င်သန်ိုင်ေရးအတွက် 

ဝယ်ယူသူများက ချန်ိးဆုိမြပလုပ်၍ လာေရာက်ဝယ်ယူသည့်ပံုစံကုိ ခွင့်ြပေစလုိကေကာင်း အဆုိပါ 

လပုင်နး်ကဆိုင်ရာ အသင်းထမံှ သိရသည်။ အနွလ်ိုင်းမတှစဆ်င့် ဝယယ်သူည့်စနစ် “Click & 

collect” system သည ် ၎င်းတုိ၏ စးီပာွးေရးလပုင်နး်များရှင်သနရ်ပတ်ည်ိုင်ရန် လံုေလာကမ် 

မရိှေကာင်း အဆိုပါအသင်းက ေြပာကားခ့ဲသည။်  

 ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံအစိုးရမှ အသွားအလာကန် သတ်မအစီအမံများ (lockdown 

measures) ကုိ ချမှတ်ထားမေကာင့် Non-essential shops များ ပိတ်ထားရသြဖင့်  ၎င်းလုပ်ငန်း 

များသည် ေနစဉဝ်င်ေငွ ယူိုသနး် (၁၀၀) ခန်ဆုံးံးလျကရိှ်ကေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီရိှံ ကသူနး် 

ေရာင်းဝယေ်ရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ Comeos ၏ ခန်မနှး်ချကအ်ရ သိရသည။် ဘယလ််ဂျယီံိုင်ငံ 

၏ ဒတိုယအကမိ် အသွားအလာကန်သတ်မကာလြဖစသ်ည့် ိုဝင်ဘာလ ၂ ရကေ်နမ ှ ဒီဇင်ဘာ 

လ ၁၃ ရကေ်နအထိ ကာလအတွင်း အဆိုပါဆိုင်များအေနြဖင့် ဝင်ေငွ ယူို ၄ ဘီလယီခံန်  ဆုံးံး 

ိုင်ဖယွရိှ်ေနသညဟ်ု ခန်မနှး်ထားသည။် ထိုေကာင့် ၎င်းလပုင်န်းကရိှ အသင်းများအေနြဖင့် 

ေဈးဝယယ်သူူများကို ကိတင်ချနိ်းဆိုသည့်ပုံစြံဖင့် လကခံ်၍ ေရာင်းချခွင့်ကို အစိုးရပိုင်းမှ ခွင့်ြပ 

ေပးရန် ဆရိှေနကြခင်း ြဖစသ်ည။်  

 ေဆာင်းရာသီအေရာင်းြမင့်တင်ေရးကာလ (sales period) သုိ မကာမီ ေရာကရိှ်ေတာ့ 
မညြ်ဖစ်ပးီ၊ မေသချာမေရရာမများေကာင့် ကနုသ်ညလ်ုပင်နး်ရှင်များအေနြဖင့် ေမာလ်င့်ချက် 
နညး်ပါးသည့် အေြခအေနြဖစေ်ပေနသြဖင့်  ကတိင်ချနိ်းဆိုမြဖင့် ေဈးဝယယ်မူကို လာမည့် 
ဒဇီင်ဘာလ ၁ ရကေ်န  ေနာကဆ်ုံးထား၍ ခွင့်ြပေပးရန် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ လပုင်နး်ရှင်များ 
အသင်း (Unizo) က အစိုးရကို တုိက်တွနး်ထားေကာင်းလညး် သိရသည။် အဆိုပါဆိုင်များ၏ 
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လည်ပတ်ေငွေကးမှာ ပံုမှန်အဆင့်ေအာက် များစွာနိမ့်ကျေနမည်ြဖစ်သြဖင့် ထပ်ေဆာင်းအကူအညီ 
အစီအမံများကုိ ဆက်လက်ထားရိှရန် လုိအပ်မကုိလည်း Unizo က အေလးထားေြပာကားခ့ဲသည်။  

ရင်းြမစ်  -   (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  
ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် အလုပအ်ကိုင်များ ဆုံးံးုိင်ဖယွရ်ှိမကို ဘယလ်ဂ်ျယီကံမုဏီများက 
စိုးရိမလ်ျကရ်ှိြခင်း 

 ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံအမျ ိးသားဘဏ်က ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် ကိန်းဂဏန်းများအရ ဘယ်လ်ဂျယံီ 
ိုင်ငံကမုဏီများ၏ လည်ပတ်ေငွေကးဆုံးံးမမာှ ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလတွင် ၁၇ ရာခုိင်န်းသုိ 
ြမင့်တကလ်ာခ့ဲပီး၊ အဆိုပါအေြခအေနသည့် ပီးခ့ဲသည့် သဂုတ်လမှ ေအာကတုိ်ဘာလအထိ 
ကာလထက် ၃ ရာခုိင်နး် ပိုမိုဆိုးရားခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  ကိုယပ်ိုင်လပုင်နး်လပု်ကိုင် သူ 
(self-employed) များင့်ှ အေသးစားလပုင်န်းများသည် အသွားအလာကန်သတ်မ အစအီမံ 
များေကာင့် သိသိသာသာ ထခုိိကမ်ရိှခ့ဲေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအမျ ိးသားဘဏ်၏ စာရင်း 
ဇယားများ ကဆိုသည။် အထူးသြဖင့် ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မက၊ လကလီ်/ လကက်ားကင့်ှ 
အမိ် ခံေြမကများရိှ စးီပာွးေရးလပုင်နး်များမာှ ပိုမိုအထနိာကေကာင်း၊ ကမုဏီလပုင်နး်များ၏ 
လညပ်တ်ေငွဆုံးံးမသည် ပထမအကိမြ်ပလပုခ့ဲ်သည့် lockdown ကာလထက် ေလျာ့နညး်ခ့ဲ 
ေသာလ်ညး် ကမုဏီအများစကု ၎င်းတုိ၏ အနာဂတ်င့်ှပတ်သက၍် စိုးရိမပ်ပူနလ်ျက်ရိှက 
ေကာင်း သိရသည။် 

 စစတ်မး်ေကာကယ်ူခ့ဲသည့် ကမုဏီများအေနြဖင့် လာမည့် ၂၀၂၁ ခုစှအ်တွင်း ၎င်းတုိ 
၏ လပုင်နး်လညပ်တ်ေငွေကးသည် ပုံမနှအ်ဆင့်ေအာက် ၁၂ ရာခုိင်န်း ဆကလ်ကေ်လျာန့ညး် 
မညဟ်ု ေမာမ်နှး်ထားကပးီ၊ ပဂုလကိက၌ အလပုအ်ကိုင်ဆုံးံးမအေရအတွက် ၆၀,၀၀၀ 
ေအာကတွ်င် ရိှိုင်ေကာင်း ခန်မနှ်းထားသည။် စစတ်မး်ပါကမုဏီများ၏ ၁၂ ရာခုိင်န်းက 
မကာမကီာလအတွင်း ေဒဝါလီခံရိုင်ေြခရိှမကို စိုးရိမ်ကေကာင်း၊ ၎င်းကမုဏီများ၏ ၂၉ ရာခုိင် 
နး်သည် ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မက၊ ၂၈ ရာခုိင်နး်မာှ အပုညာ၊ ေဖျာေ်ြဖေရးင့်ှ အပနး်ေြဖက၊ 
၂၀ ရာခုိင်နး်မှာ ေထာကပ်ံ့သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးကင့်ှ ၁၇ ရာခုိင်န်းမာှ စားေသာကက်နု် 
မဟတ်ုသည့် လကလီ်ပစညး်ကတုိမြှဖစေ်ကာင်း၊ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တည်း စတင် 
ြဖစပ်ာွးခ့ဲပီး ေနာကပ်ိုင်းတွင် e-commerce အပိုင်း၌ သိသိသာသာတုိးတကလ်ာခ့ဲသညဟ်ု  
ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ အမျ ိးသားဘဏ်အရ သိရသည်။  

ရင်းြမစ် -  (vrt NWS flandersnews.be) 
ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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



5 
 

ကပေ်ရာဂါေကာင့် ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံ၏ စိုကပ်ျ ိးေရးထွကက်နု် ကနုသွ်ယမ်အေပ 

ိုကခ်တ်မသည် အြခားကများထက် ေလျာ့နညး်ခ့ဲြခင်း  

 ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံအမျ ိးသားဘဏ်၏ စာရင်းများအရ ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံ၏စုိက်ပျ ိးေရး 

ထတ်ုကနုက်နုသွ်ယမ်အေပ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါ၏ ိုကခ်တ်မသည် အြခားကများ 

အေပ ိုကခ်တ်မထက် ေလျာန့ညး်သကသ်ာခ့ဲေကာင်း သိရသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် ပထမ (၇) 

လအတွင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၊ ဖလနး်ဒါးေဒသမ ှ လယယ်ာထွကပ်စညး်ကနု်သွယမ်သည် ၂၀၁၉ 

ခုစှ၊် ကာလတူင့်ှ င်းယဉှလ်င် ၂ ရာခုိင်နး်သာ ကျဆင်းခ့ဲသည။် အလားတူကာလတွင် 

အြခားပိုကနုလ်ပုင်န်းကများ၏ တင်ပိုမသည် ၁၄ ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲပးီ၊ သွင်းကနုတ်င်ွ ၁၇ 

ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲသညဟ်ဆုိုသည။် 

 အဆိုပါကာလတွင် ဘယလ်ဂ်ျယီ၏ံ လယယ်ာထွကပ်ိုကနုတ်င်ပိုမမာှ ယူို ၂၂ ဒသမ ၅ 

ဘီလယီရိှံခ့ဲပီး၊ တင်သွင်းမမာှ ယူို ၁၉  ဘီလယီရိှံခ့ဲေကာင်း၊ သုိရာတွင် လယယ်ာထွကပ်ိုကနု် 

တင်ပိုမ၌ အကန်အသတ်ြဖင့်သာ ထိခုိကဆ်ုံးံးမ ရိှခ့ဲရြခင်းမာှ ယခုစှ၏် ပထမသံုးလပတ် 

အတွင်းက တင်ပိုမြမင့်မားခ့ဲသည့် ကနိး်ဂဏနး်များေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း၊ ပထမသံုးလပတ်တင်ွ 

လယယ်ာထွက် ပိုကနုတ်င်ပိုမသည် ၂၀၁၉ ခုစှက်ထက် ၅ ရာခုိင်န်းတုိးတက်ခ့ဲပးီ၊ ဧပလီင့်ှ 

ေမလတုိတွင် ၉ ရာခုိင်နး်ှင့် ၁၅ ရာခုိင်နး် အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ 

အမျ ိးသားဘဏ်အရ သိရသည။်  

 လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးကတွင် လတ်ဆတ်သစ်သီးဝလမံျားှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက် များ၊ 

ေအးခဲထားေသာ ဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျားကဲ့သုိေသာ လယယ်ာထွကစ်ားေသာကက်နုမ်ျား သည ်

ထခုိိကမ်အနညး်ဆုံးြဖစ်ခ့ဲေကာင်း၊ ိုထကွပ်စညး်များအပါအဝင် တိရစာနထ်ကွက်နုမ်ျားသည် 

လညး် ကပေ်ရာဂါ၏ ိုကခ်တ်မကို ခံိုင်ရညရိှ်ခ့ဲပီး၊ ၎င်းကနုစ်ညမ်ျားကနု်သွယမ်တွင် ၁ ရာခုိင်နး် 

ခန်  တုိးတကခ့ဲ်ေကာင်း၊ စိုကပ်ျ ိးေရးသီးှံများ အထးူသြဖင့် အာလးူကဲ့သုိေသာ ကနုစ်ညမ်ျား 

တင်ပိုမသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် ပထမသံုးလပတ်ကာလတွင် တုိးတကမ်ရိှခ့ဲပးီ၊ ဧပလီင့်ှ ေမလ 

တုိတွင် ြပနလ်ည်ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊  ယခုစှ၏် ပထမ (၇) လအတွင်း စာရင်းဇယားများအရ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါေကာင့်ခက်ခဲေနသည့်အေြခအေနတွင် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ လယ်ယာ 

စိုကပ်ျ ိးေရးကသည် အြခားကများထက် ပိုမိုေကာင်းမနွသ်ည့်အေြခအေနကို ြပသေန 

ေကာင်း သိရပါသည။်  

ရင်းြမစ် - (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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မေလးေဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နုေ်ရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

 မေလးေဈးကကွတ်င်ွ ပေဲဈးနး်များအေနြဖင့် ပစဲင်းငံုမာှ အိိယသုိ တင်ပိုရနရိှ်ေသာ် 
လညး် ရနက်နုဝ်ယလ်ကအ်ဆွဲနညး်ြခင်း၊ ေဈးနမိ့်ဝယယ်ေူနြခင်းတိုေကာင့် ေဈးကျေနသညက်ို 
ေတွရပါသည။် မတ်ပမဲာှလည်း ရနက်နုဝ်ယလ်ကမ်ရိှြခင်း၊ ပခဲွဲစကမ်ျားမလှညး် ဝယလ်ိုအားနညး် 
ြခင်းတိုေကာင့် ယခင်တစပ်တ် (၃) တင်းတစအ်ိတ်လင် ပျမး်မ  ၁၁၃,၀၀၀ ကျပမ် ှယခုတစပ်တ် 
၁၀၉,၀၀၀ ကျပထ် ိ ေဈးနး်ကျလာေကာင်း သိရပါသည။် ပတီဲစမိး် (အညာ) မာှ တတ်ုမှ ပုံမနှ် 
အဆွဲရိှေသာေကာင့် (၃) တင်းတစအ်တ်ိလင် ပျမး်မ ၁၂၈,၅၀၀ ကျပထ် ိ ေဈးြမင့်ေနေကာင်း 
သိရိှရပါသည။် ကလုားပဲမာှ တတ်ုမှ အဆွဲရိှြခင်း၊ ြပညတွ်င်းပခဲွဲစကမ်ျားမလှညး် ဝယယ်မူရိှ 
ေသာေကာင့် ယခုတစပ်တ်ေဈးန်းြမင့်လာေကာင်း သိရိှရပါသည။် အေစ့ထတ်ုေြပာင်းကို အစာ 
စပသ်မားများသာ ဝယယ်မူရိှြခင်းတုိေကာင့် (၅၄) ပဿိာလင် ပျမး်မ ၂၂,၇၅၀ ကျပထ် ိ ေဈးကျ 
လာသညက်ိုေတွရပါသည။် 

 စားဖိုေဆာင်သးီှံအေနြဖင့် ကကသွ်နန်ီကို ယခုတစပ်တ် တတ်ုင့်ှ ဘဂလားေဒရ်ှမှ 
အဆွဲနညး်ြခင်း၊ ြပညတွ်င်းလကက်ျနမ်ျားြခင်းတုိေကာင့် ယခုတစပ်တ် အကးီတစပ်ိဿာလင်  
၇၀၀ ကျပ၊် အလတ်စ ၆၀၀ ကျပ်င့်ှ အေသး ၅၀၀ ကျပထ် ိ ေဈးကျလာေကာင်း သိရိှရပါသည။် 
ကကသွ်နြ်ဖ(ရမှး်) မာှ တစပ်ဿိာပျမ်းမ ၂၆၀၀ ကျပထ် ိ ေဈးြမင့်လာေသာေကာင့် အေရာင်း 
အဝယပ်ါးေနေကာင်း သိရိှရပါသည။် ကကသွ်နြ်ဖ (ကကတ်ု) မာှ ေဈးကကွသုိ် ပစညး်ပုံမနှ် 
ဝင်ေရာက်မရိှပီး၊ တစ်ပိဿာလင် ပျမ်းမ ၁,၉၀၀ ကျပ်ြဖင့် ေရာင်းဝယ်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 
ေအာင်ပန်းအာလူးအသစ်များ စတင်ဝင်ေရာက်လက်ရှိေသာ်လည်း မေလးေဈးကွက်တွင် 
အကမး်ခံပးီ အရညအ်ေသွးေကာင်းေသာ တတ်ုအာလးူများသာ အဓကိေရာင်းဝယလ်ကရိှ်ပးီ 
တစပ်ဿိာလင် ပျမး်မ ၈၂၅ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယေ်နေကာင်းသိရိှရပါသည။် ဂျင်းအသစမ်ျား 
အေလးချနိရ်သြဖင့် တူးေဖာမ်များပးီ  တစပ်ဿိာလင်ပျမး်မ ၁,၅၅၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယလ်က် 
ရိှေကာင်းသရိှိရပါသည။် 

 ဟင်းသီးဟင်းရက်ေဈးန်းအေနြဖင့် အင်းခရမ်းချဉ်မှာ ပံုမှန်ဝင်ေရာက်လက်ရိှေသာ်လည်း 
ေြမြပန်  (ထုိင်ဝမ်) သီး မထကွခ်င် စပက်းူမတ်ကးူကာလြဖစ၍် ယခုတစပ်တ် တစေ်သတာလင် 
ပျမး်မ ၁၀,၅၀၀ ကျပထ်ေိဈးြမင့်လာေကာင်းသိရိှရပါသည။် စားေြပာင်းများ ေဈးကကွသုိ် အဝင် 
နညး်ြခင်းေကာင့် အဖးူ (၁၀၀) လင် ပျမး်မ ၁၄,၀၀၀ ကျပေ်ဈးရိှပးီ ငတ်ုစိုေဈးန်း အေနြဖင့် 
အေရာင်းအဝယပ်ုံမနှသ်ာရိှေသာေကာင့် ေဈးနး်ေြပာင်းလမဲ သိပမ်များသညက်ို ေတွရပါသည။် 

 သစသီ်းဝလအံေနြဖင့် လိေမာ်သီးများ ေဈးကွကသုိ် လင်လင်ဝင်ေရာကလ်ကရိှ်ေသာ 
ေကာင့် ပဿိာ (၁၀၀) လင် ပျမး်မ ၉၀,၀၀၀ ကျပထ် ိ ေဈးကျလာပးီ ေထာပတ်သီးများ အဝင် 
များေသာလ်ညး် အသီးအရညအ်ေသွးေကာင်းြခင်းေကာင့် (၁၀) လုံးလင် ပျမး်မ ၂,၁၀၀ ကျပ် 
ေဈးရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။်  

  (ေဒေဆဇွင်ွန် ၊ မေလးေဈးကကွ်) 

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