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 အိိယဆနမ်ျားအား တတ်ုုိင်ငံက ြပနလ်ညစ်တင်ဝယယ်ြူခင်း 

 တတ်ုိုင်ငံသည ် အိိယိုင်ငံမ ှ စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်သည့် ဆနမ်ျားဝယယ်မူကို ၂ စှေ်ကျာ ်
ကာ ရပ်ဆုိင်းခ့ဲရာမှ ယခုအခါ ဘာစမာတီမဟုတ်ေသာ ဆန်များအား မှာယူြခင်းြဖင့် ြပန်လည်စတင် 
ခ့ဲေကာင်း အိိယဆန်တင်ပုိသူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (AIREA) က ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားပါသည်။ 

 အိိယုိင်ငံမှ ဆန်များ ြပည်တွင်းေဈးကွက်သုိ ဝင်ေရာက်မကုိ တုတ်အစုိးရက ၂၀၀၆ 
ခုစှ၌် စတင်တံခါးဖွင့်ေပးခ့ဲေသာလ်ညး် အိိယဘကမ် ှ ဘာစမာတီမဟတ်ုေသာ ဆန ် ၉၇၄ တန် 
ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုစှတွ်င်သာ ဝယယ်တူင်သွင်းခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ယခအုခါ တတ်ုကနု်သည ်
အချ ိထမံ ှ ဆနဝ်ယယ်လုိူေကာင်း စုံစမး်ေမးြမနး်မများကို လကခံ်ရရိှလာခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
ဘာေရးစှအ်တွင်း ေအာက်တုိဘာလအထ ိဘာစမာတီဆန ်တန်ချနိ ် ၁၅၀ ခန်ကိုသာ တုတ ်
ိုင်ငံသုိ တင်ပိုခ့ဲရာမှ လနွခ့ဲ်ေသာ ၂ လအတွင်း အမာှစာများ ထပမ်ံရရိှပးီ အိိယေတာင်ပိုင်း 
ေဒသမထှကွရိှ်သည့် ဘာစမာတီမဟတ်ုေသာဆန် (ဆနက်ွဲ) တန်ချနိ ် ၅၀၀၀ အား တင်ပိုြခင်းြဖစ ်
ေကာင်း၊ COVID-19 ကပေ်ရာဂါကာလ၌ ဆနအ်ဓကိတင်ပိုသည့် ထိုင်းိုင်ငံင့်ှ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံ 
တုိတွင် ထတ်ုလပုမ်ကျဆင်းြခင်းက ယခုကဲ့သုိ ေဈးကကွအ်လညှ့်အေြပာင်း ြဖစေ်ပလာြခငး် 
ြဖစေ်ကာင်း၊ လကရိှ် အိိယဆနေ်ဈးကကွ်၏ အေြခအေနမာှ အြခားေသာ ဆနတ်င်ပိုသည့် 
ုိင်ငံများှင့်ယှဉ်လင် ေဈးန်းအရ ယှဉ်ပိင်ုိင်စွမ်း ေကာင်းမွန်လျက်ရိှေကာင်းစသည်ြဖင့် AIREA 
အသင်းမ ှအမေဆာင်ဒါိုကတ်ာ Mr. Vinod Kaul က ေြပာကားခ့ဲြခင်းြဖစ်သည။် 

 EconomicTimes သတင်းဌာန၏ ေရးသားေဖာ်ြပချကအ်ရ အိိယရိှ ဆနတ်င်ပိုသ ူ
လပုင်နး်ရှင်များသည ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ ် ဒဇီင်ဘာလမ ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း တတ်ုိုင်ငံသို 
ဆနက်ွဲတနခ်ျနိ ်၁ သိန်းကို ေဈးနး်အားြဖင့် ၁ တနလ်င် ေဒလာ ၃၀၀ ခနြ်ဖင့် တင်ပိုရန ်စာချပ် 
ချပဆ်ိုခ့ဲကေကာင်း၊ ၎င်းဆနက်ွဲများမာှ ေခါက်ဆွဲထတ်ုလပုမ်င့်ှ ဝိုင်အရက ် ချကလ်ပုမ်တုိ၌ 
အဓကိသံုးစွဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ အိိယဆန်တင်ပိုသူ လပုင်နး်ရှင်များအသင်း၏ ဥက Mr. B.V. 
Krishna Rao က အိိယဆနမ်ျား၏ အရညအ်ေသွးေပမူတည၍် ေရှလာမည့်စှ၌် တတ်ုိုင်င ံ
ဘကမ် ှ တုိးြမင့် ဝယယ်ရူန ် ေမာမ်နှ်းထားသည်ဟ ု ေြပာဆိုေကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံသည ် စှစ်ဉ ်
ဆနတ်နခ်ျနိ ် ၄ သနး်ခနက်ို တင်သွင်းလျကရိှ်ေသာလ်ညး် အိိယိုင်ငံထကွ ် ဆနမ်ျားအား 
အရညအ်ေသွး အေကာင်းြပချကြ်ဖင့် ဝယယ်မူမြပပ ဲ ရိှေနခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ လကရိှ်ကာလ၌ 
ထိုင်း၊ ဗယီကန်မ၊် ြမနမ်ာင့်ှ ပါကစတန်ိုင်ငံများမ ှ ဆနေ်ဈးနး်သည ် အိိယမ ှ တင်ပိုသည့်ဆန ်
ေဈးနး်ထက ်၁ တနလ်င် ေဒလာ ၃၀ ခန်  ပိုမိုများြပားလျကရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။်  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 
Source:  1. China begins import of Indian rice after 2 years amid border tension, 2 Dec 

2020, EconomicTimes 

 2.  China buys Indian rice for 1st time in decades as supplies tighten -India trade 

officials, 2 Dec 2020, EconomicTimes  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်် ဒတိုယလင်း ိုကခ်တ်မေကာင့် ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရးလံေဆာ်မများကို 

ထပမ်ေံဆာင်ရကရ်န် ဥေရာပဗဟိုဘဏ် ြပင်ဆင်လျကရ်ှိြခင်း 

 ဥေရာပိုင်ငံများတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါ ဒတိုယလင်း၏ ိုကခ်တ်မေကာင့် 

စးီပာွးေရးထခုိိကမ်များကို ကေံတွေနရသြဖင့် ယူိုဇုနအ်တွက် စးီပာွးေရးလံေဆာမ်များကို 

ထပမ်လံပုေ်ဆာင်သွားရန် ဥေရာပဗဟိဘုဏ်က ေဆးွေးွခ့ဲေကာင်းသိရသည။် ကပေ်ရာဂါ 

ကာကယွေ်ဆး ရရိှိုင်မည့် အလားအလာများင့်ှအတူ လာမည့်စှတွ်င် ကာလရှညအ်တွက် 

စးီပာွးေရး အလားအလာေကာင်းမနွ်ိုင်မည့် အေြခအေနရိှေနြခင်းင့်ှ ဥေရာပတစဝ်န်းတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကးူစကမ်များ ြပနလ်ညြ်မင့်တကလ်ာခ့ဲြခင်းေကာင့် အသွားအလာကန်သတ်မများ 

ြပန်လည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကရြခင်းတို ေကာင့် ယူိုဇုန်အတွက် စီးပွားေရးခန်မှန်းချက်ကိုလည်း 

ဥေရာပဗဟိုဘဏ်က ြပင်ဆင်သွားမညြ်ဖစသ်ည။် 

 ဥေရာပဗဟိုဘဏ်သည် ယင်း၏ ယူို (၁.၃၅) ထရီလယံီတနဖ်ိုးရိှသည့် ကပေ်ရာဂါ 

ဆိုင်ရာ အေရးေပေငွေကးစာချပမ်ျား ဝယ်ယေူရးအစအီစဉတွ်င် စးီပာွးေရးလံေဆာမ်အတွက် 

ယူို (၅၀၀) ဘီလယီထံပမ်ြံဖည့်တင်းဖယွရိှ်သည်ဟ ု ေလလ့ာသံုးသပသူ်များက ေမာလ်င့်ထားက 

သည။် ယင်းေငွေကးစာချပမ်ျား ဝယယူ်ေရးအစအီစဉသ်ည် သံုးစွဲမများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို 

တွန်းအားေပးရန်အတွက် ေငွေချးယူမဆုိင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကုိ သက်သာေစြခင်းြဖင့် စီးပွားေရး 

တုိးတကမ်ကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန် ရညရ်ယြ်ခင်းြဖစသ်ည။်  

 ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရးတိုးတကမ်င့်ှ ပတ်သက်၍ ဥေရာပဗဟိုဘဏ်၏ ပးီခ့ဲသည့် 

စကတ်င်ဘာလက ခန်မနှး်ချကမ်ာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် စတုတသံုးလပတ်တွင် တတိယသံုးလပတ် 

င့်ှ င်းယဉှခ်ျကအ်ရ (၃.၁) ရာခုိင်န်းရိှမညဟ်ု ခန်မနှး်ထားခ့ဲသည။် သုိရာတွင် ဥေရာပိုင်ငံ 

များ၌ ဗိုင်းရပစ်ထ်နိး်ချပ်ိုင်ေရး ကန်သတ်ချက်များေကာင့် စးီပာွးေရးလပုင်နး်ေဆာင်တာများ 

ရပန်ားထားရြခင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးဆိုင်ရာ စမး်သပခ်ျကမ်ျား ေအာင်ြမင်လာမေကာင့် 

၂၀၂၁ ခုစှ် အေစာပိုင်းကာလတွင် ဥေရာပ၌ ကာကယွေ်ဆးအသံုးြပိုင်မညဟ်ု ေမာလ်င့်ထားမ 

င့်ှအတူ ကမာတစဝ်နး် စးီပာွးေရးလပုင်နး်များ ြပနလ်ည်ဖင့်ွလစှေ်ဆာင်ရကလ်ာိုင်မညဟ်ု 

ခန်မနှး်ထားကြခင်းတုိေကာင့် စးီပာွးေရးခန်မနှး်ချကက်ို ြပနလ်ည်သံုးသပသွ်ားရမညြ်ဖစသ်ည။် 

အဆုိပါအချက်များေကာင့် ဥေရာပဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒုတိယှစ်ဝက်ကာလအတွက် 

စးီပာွးေရး တုိးတကမ်နး်ကို တုိးြမင့်ခန်မနှ်းဖယွ်ရိှေနပါသည။် သုိရာတွင် Brexit ကာလအလနွ် 

အီးယူှင့် ဗိတိန်ုိင်ငံတုိ၏ ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက်ရရိှေရး မေသချာေသးသည့်အေြခအေန 

များသည် ဥေရာပေဒသ၏ စးီပာွးေရးေမာမ်နှး်ချကအ်တွက် မေရရာမများ ြဖစေ်ပေစလျက ်

ရိှပါသည။် 

 ဥေရာပဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်ကို (၂) ရာခုိင်န်းေအာကတွ်င် 

တည်ငိမေ်အာင် ထနိး်ထားိုင်ေရး ရညမ်နှး်ချကထ်ားေဆာင်ရကရ်ာတွင် နုး်ကနေ်နရဆြဲဖစ် 

ေကာင်း၊ ဥေရာပစာရင်းအင်းအဖွဲအစညး် (Eurostat) ၏ စာရင်းများအရ ေဈးနး်ကျဆင်းမများ 
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လများစာွ ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပခ့ဲမေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ိုဝင်ဘာလတွင် ယူိုဇုန၏် ေငွေကး 

ေဖာင်းပမွန်းမာှ (-၀.၃) ရာခုိင်န်းတွင် ရိှေနဆြဲဖစေ်ကာင်း သိရပါသည။် သုိေသာ် ကပေ်ရာဂါ 

မြဖစ်ပွားမီကာလကတည်းကပင် ယူုိဇုန်၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ နိမ့်ကျေနသည့်အေြခအေန 

တွင်သာ တည်မေဲနမကို  ဥေရာပဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် ြပနလ်ညသံု်းသပရ်န် လိုအပ်ေနေကာင်း 

သိရပါသည။်  

ရင်းြမစ် -  (RTL Today)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ကပေ်ရာဂါ အကျပအ်တညး်ကာလအတွင်း နယသ်ာလနုိ်င်ငံ၌ စိုကပ်ျ ိးေရးထွကက်နုပ်စညး် 

များကို လယသ်မားများထမံ ှတုိက်ိုကဝ်ယယ်မူ ပိုမိုများြပားလာြခင်း 

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံသားများအေနြဖင့် စိုကပ်ျ ိးေရးထကွက်နုပ်စညး်များကို လယ်သမား 

များင့်ှ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုသူ်များထမံှ တုိက်ိုကဝ်ယယ်မူသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါအကျပ် 

အတညး် ကာလအတွင်း သိသိသာသာြမင့်တကလ်ာေကာင်း၊ ပးီခ့ဲသည့် မတ်လမစှတင်၍ 

လယသ်မားများထမံှ စားသံုးသူများထသုိံ တုိက်ိုကေ်ရာင်းချရမသည် ယခင်စှ်င့်ှင်းယဉှပ်ါက 

(၂) ဆခန်  ြမင့်တကလ်ာခ့ဲေကာင်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ ေဈးကကွသု်ေတသန အစရီင်ခံစာများ 

အရ သိရပါသည။် ယခုစှတွ်င်  နယသ်ာလန်ိုင်ငံရိှ အမိေ်ထာင်စမုျား၏ ငါးပုံတစပ်ုံခန်က 

လယသ်မားများထမံှ တုိက်ိုကဝ်ယယ်ခ့ဲူကပီး၊ ယခင်စှက်ထက် (၁၀) ရာခုိင်နး် ပိုမိုများြပားခ့ဲ 

သညဟ်ဆုိုသည။် 

 လယသ်မားများထမံှ တုိက်ိုကဝ်ယယ်ူကသည့် ေဖာကသ်ညမ်ျား၏ (၇၀) ရာခုိင်န်း မှာ  

အသက်အရယ်ကီးသည့် ပုဂိလ်များြဖစ်ေသာ်လည်း လူငယ်လူရယ်များ၏ တုိက်ုိက်ဝယ်ယူမ 

အချ ိးမှာလည်း (၂) ဆခန် ြမင့်တက်လာေကာင်း ေဈးကွက်သုေတသနများအရ သိရသည်။ အဆုိပါ 

အချက်မှာ နယ်သာလန်ုိင်ငံရိှ လယ်ယာထွက်ကုန်စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူများအေနြဖင့် အွန်လုိင်းမှ 

တစဆ်င့် ေရာင်းချမများ ပိုမိုြမင့်တကလ်ာြခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုင်သညဟ်ဆုိုသည။် သုိရာတွင် 

လယ်သမားများအေနြဖင့် လူပုဂိလ်ချင်းထိေတွေရာင်းချမ (in-person sales) တွင်လည်း တုိးတက် 

မရိှေနေကာင်း၊ စားသံုးသူများအေနြဖင့် လယယ်ာစိုကခ်င်းများသုိ ကိုယတုိ်င်သွားေရာက၍် ပိုမို 

ဝယယ်လူာကပးီ၊ ယခင်စှက် စိုကခ်င်းသုိ တစ်ကမိလ်ာေရာကလ်င် ပျမး်မ (၉.၅၀) ယူို သံုးစွဲ 

ခ့ဲကပးီ၊ ယခုစှတွ်င် သံုးစွဲမသည် (၁၁.၃၀) ယူိုသုိ တုိးတကလ်ာခ့ဲေကာင်း သိရသည။် 

 ထုိက့ဲသုိ လယ်သမားများထံသုိ  တုိက်ုိက်သွားေရာက်ဝယ်ယူမပံုစံသည် ကုိုိနာဗုိင်းရပ် 

အကျပအ်တညး်အလနွက်ာလတွင်လညး် ဆကလ်ကြ်မင့်တက်ိုင်ဖယွရိှ်ေနပးီ၊ စားသံုးသူများ 
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အေနြဖင့် စိုကခ်င်းများသုိ သွားေရာက၍် ေဒသထကွစ်ိုကပ်ျ ိးေရးထုတ်ကနုမ်ျားကို လယသ်မား 

များထမံှ တုိက်ိုကဝ်ယယ်ြူခင်း၏ အကျ ိးေကျးဇူးများကို ပိုမိုသတိြပမလိာသည့်အေြခအေနကို 

ေတွရိှရေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် - (နယသ်ာလနတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

အးီယူှင့် အာဆယီတုိံအကား ဒစဂ်ျစတ်ယက်နု်သွယမ်ှင့် ဆကသွ်ယခ်ျတ်ိဆကမ်များပိုမို 

တုိးြမင့်သွားရန ်စစီဉလ်ျကရ်ှိြခင်း  

 အီးယူှင့် အာဆီယံတုိအကား ပုိမုိနီးကပ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှင့် ဆက်သွယ် 

ချတ်ိဆကမ်များကို တုိးြမင့်သွားရန် စှဘ်ကစ်လုံးမှ ကတိကဝတ်ြပခ့ဲေကာင်း၊ အာဆယီံိုင်ငံ 

များအေနြဖင့် application မတှစဆ်င့် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမး်ြဖင့် အေကာကခွ်နေ်ကညာ 

ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ပီး၊ သေဘာလိုင်းများ ြဖတ်သနး်သွားလာမကို ခွင့်ြပိုင်ေသာ အာဆယီံ 

အေကာကခွ်န် ြဖတ်သနး်သွားလာမစနစ် (ASEAN Customs Transit System-ACTS) ကို 

ေကညာခ့ဲပးီေနာက် အးီယူင့်ှ အာဆယံီတုိအကား ထိုသုိကတိကဝတ်ြပခ့ဲကြခင်းြဖစေ်ကာင်း 

သိရသည။်  

 ACTS ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းသည် အာဆီယံိုင်ငံများ၏ 

ကနုသွ်ယမ်ဆိုင်ရာ စမီအံပုခ်ျပမ်ကနုက်ျစရိတ်များအား ၂၀၂၅ ခုစှတွ်င် (၁၀) ရာခုိင်နး်အထိ 

ေလာခ့ျိုင်ေရး ရညမ်နှး်ချကက်ို ြပည့်မေီရးကိးပမး်ရာတင်ွ အဓကိအေရးပါေကာင်း၊ ACTS ကို 

အးီယ၏ူရနပ်ုံေငွ ပံ့ပိုးမြဖင့် ဘရပဆ်လဲအ်ေြခစိုက် ကမာအ့ေကာကခွ်နအ်ဖွဲချပ်၏ စံနး်များင့်ှ 

အညီ ေဆာင်ရက်ထားြခင်းြဖစ်ရာ အာဆီယံုိင်ငံများအေနြဖင့် အီးယူှင့် ကုန်သွယ်မြပလုပ်ရာတွင် 

ပိုမိုြမနဆ်နေ်ချာေမွေစမညြ်ဖစ်သညဟ်ု သိရပါသည။် 

 ACTS ကို စတင်လညပ်တ်ေဆာင်ရက်ိုင်ပြီဖစေ်ကာင်းကို အာဆယီမံ ှ ေကညာခ့ဲပးီ 

ေနာကတ်စရ်ကြ်ဖစသ်ည့် ၁-၁၂-၂၀၂၀ ရကေ်နတွင် အာဆယီံ-အီးယူ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ 

အစညး်အေဝးကို ကျင်းပခ့ဲပီး၊ ယင်းအစညး်အေဝးတွင် အာဆယီံ-အးီယူ ဆကသွ်ယခ်ျတ်ိဆကမ် 

ဆိုင်ရာ ဝန်ကးီများအဆင့် ပးူတဲွေကညာချက် (ASEAN-EU Joint Ministerial Statement on 

Connectivity) ကို ထတ်ုြပနခ့ဲ်ပါသည။် အဆိုပါေကညာချကတွ်င် အးီယ၏ူ ASEAN Regional 

Integration Support from the European Union (ARISE) Plus အစအီစဉေ်အာကမ်ှ ACTS ကို 

စတင်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းသည် အာဆယီံင့်ှ အးီယတုိူအကား ကနုစ်ညြ်ဖတ်သန်း သယယ်ူ 

ပိုေဆာင်မင့်ှ အေကာကခွ်န် လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များကို ရှင်းလင်းလယွက်ေူစြခင်းြဖင့် လပုထ်ုံး 
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လပုန်ညး်ပိုင်း အြပနအ်လှနက်ိုကည်မီရိှေစေရး ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်၏ ကနဦးေြခလမှ်းတစရ်ပ် 

ြဖစေ်ကာင်းင့်ှ ဥေရာပင့်ှအာရှ ဆကသွ်ယခ်ျတ်ိဆကေ်ရးဆိင်ုရာ အီးယ၏ူမဟာဗျဟာများငှ့် 

အညီ စှဘ်ကအ်ကား ြဖစ်ိုင်ဖယွရိှ်သည့် ဆကသွ်ယခ်ျတ်ိဆကမ်ဆိုင်ရာ မတ်ိဖကပ်းူေပါင်းမ 

တစရ်ပက်ို နညး်လမး်ရှာေဖေွဆာင်ရကသွ်ားမည်ဟ ု ၎င်းပးူတဲွေကညာချက်တွင် အဆိုြပထား 

ပါသည။် ထိုြပင် အာဆယံီ-အးီယဆူိုကဘ်ာလုံ ခံေရး ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်ဆိုင်ရာေကညာချက်၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပညာေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ၊ high-performance of computing တိုကို 

အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရကသွ်ားရန် ပးူတဲွေကညာချက်တွင် တုိက်တွနး်ထားေကာင်း 

သိရပါသည။်  

 အးီယ၏ူ ဘာေရးအကအူညြီဖင့် အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရကသ်ည့် အာဆယီံ 

အေကာကခွ်နြ်ဖတ်သနး်သွားလာမစနစ် (ACTS) သည ် ြမနမ်ာိုင်ငံအပါအဝင် အာဆယီံိုင်ငံများ 

အကား ကနုစ်ညြ်ဖတ်သနး်သယယ်ပူိုေဆာင်မကို ြမနဆ်နေ်ချာေမွေစလျက် ကနုသွ်ယမ်ဆိုင်ရာ 

ကနုက်ျစရိတ်များကို သကသ်ာေစိုင်မည့်အြပင် အာဆယီအံဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား ေဆးင့်ှ 

ေဆးပစညး်များ၊ တစက်ိုယရ်ည် သံုးအကာအကယွပ်စညး်များ ြဖတ်သန်းသယယ်ပူိုေဆာင်မကို 

အရိှနြ်မင့်တင်ေပးြခင်းြဖင့် ကိုဗစက်ာလအလနွ် စးီပာွးေရးြပနလ်ညထ်ေူထာင်ေရးကို အေထာက် 

အကူြပိုင်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ရင်းြမစ် -  (The Register၊ https://www.vir.com.vn)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ရနက်နုေ်ဈးကကွ်လယ်ယာထကွက်နု်ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

အေစထ့တ်ုေြပာင်း 

 အေစထ့တ်ုေြပာင်းေဈးန်းမာှ အမိန်းီချင်းိုင်ငံများတွင် ေြပာင်းလိုအပခ်ျက် များမည် 

ဟု ခန်မှန်းထားြခင်းေကာင့် ေဈးကွက်အတွင်း ေလှာင်လက်များမှ ဝယ်ယူမများလာြခင်း၊ 

နယစ်ပဂိ်တ်များသုိ ကနုစ်ညစ်းီဆင်းမ အနည်းငယရိှ်ခ့ဲြခင်း၊ ြပညတွ်င်း အစာစပလ်ပုင်နး်များမှ   

ဝယ်ယူမရိှလာြခင်းတုိေကာင့့်် ယခင်တစ်ပတ်ထက် အနည်းငယ် ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ အေစထ့တ်ုေြပာင်း (၅၄) ပဿိာလင် (၂၄,၄၃၅) ကျပြ်ဖစ်ပးီ ယခု 

တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ (၂၄,၉၇၅) ကျပ ်ြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ပမဲျ ိးစုံ 

 ပမဲျ ိးစုံေဈးကကွ်တွင် မတ်ပဲ (သေဘာတင်) ှင့် ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) မာှ အဓကိ 

ဝယလ်ကြ်ဖစေ်သာ အိိယိုင်ငံမှ ဝယလ်ိုအားနညး်ြခင်းေကာင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစမ်နညး်ကာ   
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ြမနမ်ာမတ်ပဲင့်ှ ပစဲင်းငံုများ ယခင်တစ်ပတ်ထက် ေဈးနမိ့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ မတ်ပဲ 

(သေဘာတင်) တစ်တန်လင် ယခင်တစ်ပတ်ေဈးန်းမှာ (၁,၀၄၁,၀၀၀) ကျပ်ြဖစ်ပီး ယခုတစ်ပတ် 

ေဈးနး်မာှ (၁,၀၂၇,၀၀၀) ကျပြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် ပစဲင်းငံု(သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် 

ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ (၈၆၂,၅၀၀) ကျပ် ြဖစ်ပးီ ယခုတစပ်တ်ေဈးန်းမာှ (၈၁၀,၀၀၀) ကျပ ်

ြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည်။  ယခုရကသ်တပတ်အတွင်းတွင် ကနုစ်ညဒ်ိုင်ဖင့်ွရက် (၆) ရက် ရိှခ့ဲ 

ေသာလ်ညး် ြပညပ်ဝယလ်က်များမှ ဝယယ်မူနညး်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ပစဲင်းငံု ကနုေ်သတာ (၁၀) လုံး 

ခန်သာ အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရသည။် ပတီဲေရဝါမာှ ေဆာင်းပဲတီစမိ်းများ စတင် 

စိုကပ်ျ ိးချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ ေဈးကကွသုိ် ပဝဲင်ေရာကမ် နညး်ေသာလ်ညး် တတ်ုဝယလ်ကမ်ျားမှ ပုံမနှ် 

ဝယ်ယူမရှိြခင်းေကာင့် ေရာင်းလိုအားှင့် ဝယလ်ိုအားမကာ ယခင်တစ်ပတ်ေဈးန်းများြဖင့် 

ေဈးငိမ၍် အေရာင်းအဝယြ်ဖစ်ပးီ ယခင်တစပ်တ်င့်ှ ယခုတစပ်တ် ေဈးနး်မာှ (၃)တင်း/ (၆၀) 

ပိဿာတစ်အိတ်လင် (၁၂၆,၀၀၀) ကျပ် ရိှေကာင်းသိရိှရပါသည်။ ကုလားပဲမှာ ြပည်တွင်းလက်ကျန် 

နညး်ေသာလ်ညး် ြပညပ်တင်ပိုမမရိှြခင်း၊ ြပညတွ်င်းပဲခဲွစကမ်ျားမှ အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်း 

တုိေကာင့် ယခင်တစပ်တ်ထက် ေဈးနမိခ့ဲ်ြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခင်တစပ်တ် 

ေဈးနး်မာှ ပျမး်မအားြဖင့် (၁) ပဿိာလင် (၁,၅၃၃) ကျပြ်ဖစ်ပးီ ယခုတစပ်တ်ေဈးနး်မှာ 

(၁,၅၀၈) ကျပ် ြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။်  

စားဖိုေဆာင်သီးံှ 

 စားဖိုေဆာင်သးီှံေဈးကကွတွ်င်  ကကသွ်နန်ီ (ထးူ၊ လတ်၊ ေသး) မာှ မိုးကကသွ်နန်ီ 

အသစ်အချ ိ ေဈးကွက်သုိ အဝင်ရိှလာြခင်း၊ ေွကက်သွန်နီ အေဟာင်းများ အရည်အေသွး အည့ံစ 

များလာြခင်း၊ ကက်သွန်နီအေဟာင်းအညံ့များ ရန်ကုန်ေဈးကွက်သို ကုန်အဝင်လင်ကာ 

ေရာင်းလုိအားများေနြခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစ်ပတ်ထက် ေဈးနိမ့်ခ့ဲေကာင်းသိရိှရပါသည်။ ယခင် 

တစပ်တ်အတွင်း ကကသွ်နန်ီ တစပ်ဿိာလင် ပျမး်မေဈးန်းများမာှ ၆၀၀-၅၅၀-၅၀၀ ကျပ် 

ြဖစခ့ဲ်ပးီ ယခုတစပ်တ်အတွင်း ကကသွ်နန်ီ တစပ်ဿိာလင် ပျမး်မေဈးနး်များမာှ ၅၀၀-၄၀၀-

၃၀၀ ကျပြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည်။ ကက်သွနြ်ဖ(ရမှး်) ှင့် ကကသွ်နြ်ဖ (ကကတ်ု)မာှ  

အရညအ်ေသွးညံ့လာချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ ကနုအ်ဝင်နညး်လာေသာလ်ဲ အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်း၊ ပွဲုံ 

လက်ကျန်များြခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစ်ပတ် ေဈးန်းများထက် ေဈးနိမ့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

ငတ်ုေြခာက် (ရှည၊် လတ်၊ ပွ) မာှ ရနက်နုေ်ဈးကကွသုိ် ငတ်ုအမျ ိးအစားအားလုံး  ကနုအ်ဝင် 

နညး်ြခင်း၊ အေအးခနး် သုိေလာှင်ထားေသာ ငတ်ုများြဖစ၍် အရညအ်ေသွးေကာင်းြခင်း၊ ငတ်ု 

ေြခာက် (ရှည်) ှင့် ငုတ်ေြခာက် (ပွ) အား ဝယ်ယူစားသံုးမများြခင်းတုိေကာင့် ငုတ်ေြခာက် (ရှည်) 

င့်ှ ငတ်ုေြခာက် (ပ)ွ များ သိသာစာွ ေဈးြမင့်ခ့ဲပးီ၊  ငတ်ုေြခာက် (လတ်) မာှ အေရာင်းအဝယ ်

ေအးြခင်းေကာင့် ေဈးနိမ့်ခ့ဲေကာင်းသိရသည်။ ချင်းေဈးန်းမှာ ချင်းတက်အသစ်များ ေြခာက်ေသွ 

မရိှကာ အရညအ်ေသွးေကာင်းလာေသာလ်ညး် ေဈးကကွသုိ် ကနုအ်ဝင်လင်လာြခင်း၊ ြပညပ် 
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ဝယလ်ကမ်ျားမှ ဝယယ်မူမရိှေသးြခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစပ်တ်ထက် ေဈးနမိ့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရ 

ပါသည။် 

ဟင်းသီးဟင်းရက် 

 ဟင်းသီးဟင်းရကေ်ဈးကကွ်တွင် ခရမး်ချဉ ် (ရှမး်) မာှ ေအာင်ပနး်သီးများ ရနက်နု် 

ေဈးကကွ်သုိ ကနုအ်ဝင်လင်ြခင်း၊ ြမဝတီနယစ်ပ်မ ှ အသီးများလဲ ရနက်နုေ်ဈးကကွသုိ် ဝင်ေရာက် 

မရိှခ့ဲြခင်း၊ ေြမြပန်သီးအချ ိ ေဈးကကွသုိ် စတင်ဝင်ေရာကမ်ရိှလာြခင်းတုိေကာင့် ေရာင်းလိုအား 

များကာ ယခင်တစပ်တ်ထက် အနညး်ငယ် ေဈးနမိ့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

သစသီ်းဝလံ 

 သစသီ်းဝလေံဈးကကွတွ်င် ပနး်သီး (တတ်ု) မာှ ေဈးကကွသုိ် ကနုအ်ဝင်လင်ြခင်းင့်ှ 

အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ေထာပတ်သီးမာှ အေသးစ၊ အလတ်စများသာ 

ဝင်ေရာကမ်များြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ လိေမာ်သီးမာှ ပျားလေိမာ်(တတ်ု)များ အဝင်လင် 

ကာ ေဈးနိမ့်ေနြခင်း၊ ေရာင်းလုိအားများြခင်းတုိေကာင့်လည်းေကာင်း အသီးသီးေဈးနိမ့်ခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည။်            

(ေဒေအးသာဝင်း၊ ရနက်နုေ်ဈးကကွ်) 

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