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 အးီယူှင့် ဗတိိနုိ်င်ငံတုိအကား ဗတိိနခ်ွဲထကွမ်အလနွ ်ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညခီျက် 

ရရိှခ့ဲြခင်း 

 အးီယူင့်ှဗတိိန်ိုင်ငံတုိအကား ဗတိိနခ်ွဲထကွမ်အလနွ် ကနုသွ်ယမ်သေဘာတညူခီျက် 

(post-Brexit trade agreement)  ကို ရရိှခ့ဲေကာင်း ဥေရာပေကာမ်ရှင် ဥက Ursula von der 

Leyen က ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် ေကညာခ့ဲပးီ၊ အးီယူ-ဗတိိန ် ကနုသွ်ယမ်သေဘာတူညီချက ်

သည ် ဥေရာပ၏ အကျ ိးစးီပာွးြဖစသ်ကဲ့သို ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ အကျ ိးစးီပာွးလညး်ြဖစေ်ကာင်း၊ 

ဗတိိန်ိုင်ငံသည ် အးီယအူတွက် တတိယိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစသွ်ားေသာလ်ညး် တူညေီသာတနဖ်ိုး 

စံနး်များင့်ှ အကျ ိးစးီပာွးများကို မေဝလက် မတ်ိဖကအ်ြဖစ် ဆကလ်ကတ်ညရိှ်ေနမညြ်ဖစ် 

ေကာင်း၊ အီးယူှင့် ဗိတိန်ုိင်ငံတုိအေနြဖင့် ကမာလံုးဆုိင်ရာဘံုရည်မှန်းချက်များအတွက် အတူတက ွ

ရပတ်ညသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း  ၎င်းက ေြပာကားခ့ဲပါသည။်  

 ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရကစ်ွဲြဖင့် ထတ်ုြပနခ်ျက်တွင် အးီယူ-ဗတိိန ်

ကနုသွ်ယမ်င့်ှ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် သေဘာတူညခီျကသ်ည် ဥေရာပ၏ အကျ ိးစးီပာွးကို 

ကာကယွေ်ပးြခင်း၊ မတေသာ ယဉှ်ပိင်မကို ေသချာေစြခင်းင့်ှ စှဦ်းစှဘ်ကအ်ကျ ိးရိှမည့် 

နယပ်ယမ်ျားတွင် ဆကလ်ကပ်းူေပါင်းေဆာင်ရကြ်ခင်းဟေူသာ ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

၎င်းသေဘာတူညီချက် (မူကမ်း) တွင် အီးယူှင့် ဗိတိန်ုိင်ငံတုိအကား လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ေရး 

သေဘာတူညီချက် (Free Trade Agreement)၊ စှ်ဘက်ိုင်ငံသားများ၏ လုံ ခမံအတွက် 

မတ်ိဖကြ်ပမင့်ှ စးီပာွးေရးလပုင်န်းများ၊ စားသံုးသူများင့်ှ ိုင်ငံသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ ေသချာ 

ေစေရးင့်ှ စးီပာွးေရးလပုင်နး်များအေနြဖင့် ဘကည်မီတစာွ ယဉှ်ပိင်ိုင်ေစေရး အြငင်းပာွးမ 

ေြဖရှင်းေရးယရားလပုင်န်းစဉမ်ျား စသညတုိ်အတွက်  စမီအံပုခ်ျပမ်ပိုင်းဆိုင်ရာသေဘာတူည ီ

ြခင်းစသည့် မိင် (၃) ရပပ်ါဝင်ေကာင်း သိရိှရပါသည။်  

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၁ ရကေ်နမစှတင်၍ ဗတိိန်ိုင်ငံသည် အးီယတူစခု်တည်း ေသာ 

ေဈးကကွ်င့်ှ အေကာကခွ်နသ်မဂ၊ အးီယ၏ူ မဝူါဒများင့်ှ ိုင်ငံတကာသေဘာတူညီချက ် များမှ 

ထကွခွ်ာမညြ်ဖစ်ပးီ၊ အးီယူင့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံတုိအကား လပူဂုိလမ်ျား၊ ကနုစ်ည်င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မများ၊ 

အရင်းအှီးများ လတ်ွလပစ်ာွေရေြပာင်းသွားလာိုင်မသည် အဆုံးသတ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အးီယ ူ

င့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံတိုသည် ၎င်းတုိ၏ သီးြခားလပု်ထုံးလပုန်ညး်များ၊ ဥပေဒများင့်ှအတူ သီးြခား 

ေဈးကကွ်စှခု်အြဖစရ်ပ်တည်ကမညြ်ဖစရ်ာ စှဘ်ကအ်ကား ကနုစ်ည်ှင့် ဝနေ်ဆာင်မများ 

ကနုသွ်ယြ်ခင်း၊ နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာသ်ာွးလာြခင်းတုိတွင် ယခင်ကင့်ှမတူဘဲ အတားအဆးီများ 

ရိှလာမညြ်ဖစေ်ကာင်းကိုလညး် သိရိှရသည။်  

 အဆိုပါ အးီယူ-ဗတိိနက်နုသွ်ယမ်သေဘာတူညခီျကက်ို အးီယအူဖွဲဝင် (၂၇) ိုင်ငံမှ 

သံအမတ်ကးီများက ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် တညတီွတ်တညး် အတညြ်ပခ့ဲကပးီ၊ ဗတိိန် 

ပါလမီနက် ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် ယင်းသေဘာတူညီချကက်ို အတညြ်ပသွားရနရ်ှိေကာင်း၊ 

အးီယဘူကတွ်င် အဆိုပါသေဘာတူညီချကက်ို ဥေရာပပါလမီနက် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် 
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မခဲွဲဆုံးြဖတ်မညြ်ဖစေ်သာလ်ညး် အီးယ၏ူ လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များအရ သေဘာတူညခီျက်သည် 

ယင်းကာလမတုိင်မတွီင် ယာယအီေနြဖင့် အသကဝ်င်ိုင်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

ရင်းြမစ် -  (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ၊် ဥေရာပေကာမ်ရင်ှ၊ bbc.com)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ဗဇီေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပစ်မ်ျ ိးကွဲသစ် ပျ ံံှမေကာင့် ကာကယွေ်ဆးထိုးံှမအစအီစဉက်ို 

အးီယူ စတင်ခ့ဲြခင်း 

 အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၌ ဗဇီေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပစ်မ်ျ ိးကွဲသစ် ပျ ံှံမေကာင့် 

အးီယသူည ် ကာကယွေ်ဆးထိုးြခင်းအစအီစဉမ်ျားကို စတင်ခ့ဲေကာင်းသိရပါသည။် ဥေရာပ 

ေကာ်မရှင်က Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ေဆးကုိ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် အတည်ြပခ့ဲပီးေနာက်  

အးီယအူဖွဲဝင် (၂၇) ိုင်ငံအတွက် ကာကယွေ်ဆးများ ထိုးှံြခင်းအစအီစဉက်ို ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ေန  

တွင် စတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည။် ဗတိိန်ိုင်ငံှင့် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စတုိုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကယွေ်ဆးထိုးှံြခင်း အစအီစဉ်များကို စတင်ခ့ဲပးီေနာက် ရကသ်တပတ်အကာတွင် အးီယ ူ

အေနြဖင့် ၎င်း၏ ကာကယွေ်ဆးထိုးြခင်းအစအီစဉက်ို စတင်ေဆာင်ရကြ်ခင်းြဖစသ်ည။် 

 အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင့် ကာကယွေ်ဆးစတင်ထိုးှံမည့် ေနရကက်ို သေဘာ 

တူညထီားကပးီ၊ ဂျာမန၊ီ ဟနေ်ဂရီစသည့်ိုင်ငံတုိသည် ကာကယွေ်ဆးထိုးှံြခင်းဆိုင်ရာလပုင်န်း 

များကို ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် သက်ကးီရယ်အိုများတွင် ထုိးှံြခင်းြဖင့် စတင်ခ့ဲကပါသည။် 

အတီလီင့်ှ ေပတူဂီိုင်ငံတုိသည် ကျနး်မာေရးဝနထ်မး်များကို ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် ကာကယွ် 

ေဆး စတင်ထိုးှံခ့ဲပီး၊ ဒနိး်မတ်င့်ှ ဆွီဒင်ိုင်ငံတုိက သက်ကးီရယအ်ိုေစာင့်ေရှာကေ်ရးစင်တာ 

များတွင် စတင်ထိုးှံခ့ဲကပါသည။်  

 BioNTech ကာကယွေ်ဆးသည် ဗဇီေြပာင်းဗိုင်းရပစ်မ်ျ ိးကွဲသစအ်တွက် ထေိရာကမ် 

ရိှ/မရိှင့်ှပတ်သက၍်လညး် ၎င်းကမုဏီ၏ တာဝနရိှ်သူများင့်ှ ဥေရာပေဆးဝါးဆိုင်ရာ တာဝနရ်ှိ 

သူများက ထေိရာကမ်ရိှိုင်မညဟ်ု အြပသေဘာသံုးသပ်မများရိှေနပါသည။် အီးယအူဖွဲဝင်ိုငင်ံ 

များအတွက် Pfizer-BioNTech ကာကယွေ်ဆးအလုံးေရ သနး် (၂၀၀) ကို အးီယတူာဝနရ်ှိသူ 

များက မာှယထူားပးီြဖစပ်ါသည။် အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ လူဦးေရအေပမတူည၍် အဖွဲဝင် 

ိုင်ငံများ အားလုံးအတွက် တစခ်ျနိ်တညး်တွင်ရရိှိုင်ေစရနအ်တွက် ကာကယွေ်ဆးအလုံးေရ သနး် 

(၁၀၀) ရရိှ ထပမ် ံမာှယထူားေကာင်းလညး် သိရသည။် အေစာပိုင်းကာလတွင် ကာကယွေ်ဆးရရှိ 

ိုင်မသည် အကန်အသတ်ရိှိုင်ေသာလ်ညး် တြဖညး်ြဖညး်ချင်း ပိုမိုရရိှိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အးီယူ 

အေနြဖင့် လာမည့်စကတ်င်ဘာလလယခ်န်တွင် အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများရိှ လူဦးေရ၏ သံုးပံုှစ်ပံုခန် 
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အထိ ကာကယွေ်ဆးထိုးှံပးီစီးိုင်ေကာင်း လနဒ်နအ်ေြခစိုက် သုေတသန ကမုဏီ Airfinity Ltd 

၏ ေလလ့ာမအရ သိရိှရပါသည။်  

ရင်းြမစ် -   (Euractiv ၊ Bloomberg)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

AstraZeneca ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးအား ဗတိိနုိ်င်ငံက ပထမဆုံးအတည်ြပခ့ဲြခင်း 

  ဗတိိန်ိုင်ငံသည ်AstraZeneca င့်ှ Oxford တုိ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကယွေ်ဆး 

အား ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် ကမာပ့ထမဆုံးအတညြ်ပသည့် ိုင်ငံြဖစလ်ာခ့ဲေကာင်း၊ ဗတိိန်ိုင်ငံ 

အေနြဖင့် AstraZeneca င့်ှ Oxford တုိ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကယွေ်ဆးအလုံးေရ သနး် 

(၁၀၀) ကို မာှယထူားပးီြဖစေ်ကာင်းှင့် ယင်းအတွက် လိုအပသ်ည့် စမီမံများကို ေဆာင်ရက်သွား 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။် ဗတိိန်ိုင်ငံသည်  Pfizer-BioNTech မထှတ်ုလပုသ်ည့် ကိုဗစ် 

ကာကယွေ်ဆးကိုလညး် ပထမဆုံးအေနြဖင့် အတညြ်ပခ့ဲသည့်ိုင်ငံြဖစ်သည။်  

 ဗိတိန်ုိင်ငံတွင် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မများ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသည့် အေြခအေန 

ေကာင့် ယခုအတညြ်ပခ့ဲသည့် Oxford-AstraZeneca ကာကယွေ်ဆးကို ပထမအသုတ်အေနြဖင့် 

၄-၁-၂၀၂၁ တွင် စတင်ထိုးှံသွားမညြ်ဖစသ်ည်။  ဗတိိန်ိုင်ငံသည် ၎င်းကာကယွေ်ဆး အလံုးေရ 

သနး် (၁၀၀) ကို မာှယထူားပးီြဖစရ်ာ ယခင်မာှယထူားသည့် Pfizer-BioNTech ကာကယွေ်ဆး 

အေရအတွက်ှင့် ေပါင်းလုိက်လင် ဗိတိန်ုိင်ငံ၏ လူဦးေရအားလံုးကုိ လမ်း ခံုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကာကယွေ်ဆးထိုးှံေရးဌာနများအေနြဖင့် လာမည့်ရကသ်တပတ်မစှတင်၍ လာေရာကထ်ိုးှံ 

ကရန် စတင်ဖတ်ိေခလျကရိှ်ေကာင်းသိရသည။် 

 ဦးစားေပးအပုစ်မုျားအြဖစ ် ေစာင့်ေရှာကေ်ရးေဂဟာများရိှ သက်ကးီရယအ်ိုများ၊ 

အသက် (၈၀) င့်ှအထက် ပဂုိလမ်ျား၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်မဝနထ်မး်များကို သတ်မှတ်ထား 

ပးီြဖစသ်ည။် Oxford-AstraZeneca ကာကယွေ်ဆးကို (၂) ကမိအ်ြပည့် ထိုးှံသွားရန် ဗိတိန် 

ိုင်ငံ၏ ေဆးဝါးှင် ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မထုတ်ကုန်များဆိုင်ရာေအဂျင်စီ (The 

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)) က ခွင့်ြပထားပီးြဖစ် 

ေကာင်းင့်ှ ပထမအကမိထ်ိုးှံပးီ ေနာကရ်က်သတပတ် (၄) ပတ်မှ (၁၂) ပတ်အတွင်း ဒုတိယ 

အကိမ် ထုိးံှြခင်းကုိ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။ Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ေဆး 
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ထိုးှံမကို စတင်ခ့ဲပးီြဖစ်ရာ ရကသ်တပတ် (၃) ပတ်အကာတွင် ဒတိုယအကမိ် ထိုးှံသွားရန် 

ရညရ်ယထ်ားြခင်းြဖစသ်ည။်  

ရင်းြမစ် -   (NewEurope ၊ BBC)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ဂျပနုိ်င်ငံမ ှေဟာင်ေကာင်၊ တုတ်ြပညမ်ကးီှင့် အေမရကိနုိ်င်ငံတုိသုိ 

ပိုကနုတ်င်ပိုသွားမည့်အစအီစဉ် 

 ဂျပန်ုိင်ငံသည် ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် ပုိကုန်တန်ဖုိးယမ်း (၂) ထရီလီယံ (ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ 

၁၄၉ ဘီလယီံ) တင်ပိုိုင်ရန ် ေရးဆွဲထားေသာ စမီကံနိး်တွင် ကမာေ့ဈးကကွတွ်င် ယဉှ်ပိင် 

ိုင်စမွး်ရိှေသာ Wagyu အမျ ိးအစား အမသဲားှင့် စိုကပ်ျ ိးေရး၊ သား၊ ငါးင့်ှ သစေ်တာထကွပ်စညး် 

များလညး် ပါဝင်ေကာင်း၊ သစသီ်းဝလတွံင် ပနး်သီးင့်ှ ေရထကွက်နုပ်စညး် ပင်လယစ်ာများတငွ ်

Yellowtail ငါးအမျ ိးအစားင့်ှ Scallops (ခံုးေကာင်) တုိ တင်ပိုရန ် ပါဝင်ေကာင်း၊ ေဈးကွက ်

လုိအပ်ချက်အေပ မူတည်၍ အဓိကလုိအပ်သည့် အမျ ိးအစားများကုိ ေရးချယ်တင်ပိုသွားမည် 

ြဖစေ်ကာင်း၊ ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ ် Mr. Yosihide Suga ကလညး် တင်ပိုမည့်ိုင်ငံ၏ စည်းမျဉး် 

စညး်ကမး်များအတုိင်း ြပည့်မီိုင်ရန် သကဆ်ိုင်ရာကနုပ်စညး်ထတ်ုလပုမ်ည့် ေနရာကို ဖွံဖိး 

တုိးတကရ်နလ်ညး် လပုေ်ဆာင်သွားမညဟ် ု ေြပာကားခ့ဲေကာင်း၊ အမသဲား တင်ပုိမအား ၂၀၁၉ 

ခုှစ်တွင် ယမ်း (၂၉.၇) ဘီလီယံမှ ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် ယမ်း (၁၆၀) ဘီလီယံအထိ တုိးြမင့်တင်ပိုရန ်

စစီဉထ်ားရာ ေဟာင်ေကာင်၊ ထိုင်ဝမ၊် အေမရိကန်င့်ှ ဥေရာပအဖွဲဝင်ိုင်ငံများသုိ အဓကိထား 

တင်ပိုရန ် ေမာ်မနှး်ထားေကာင်း၊ Wagyu အမျ ိးအစားအမသဲားကို ပိုမိုလသိူများလာေအာင် 

ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရကေ်နထတ်ု South China 

Morning Post သတင်းစာ၌ Associated Press က “HK, mainland and US targeted in farm 

export plan” ေခါင်းစဉြ်ဖင့်ေရးသား ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါ သတင်းတွင် Yellowtail ငါးအမျ ိးအစား တင်ပိုမကို ၂၀၁၉ ခုစှတ်င်ွ ယမး် 

(၂၂.၉) ဘီလယီတံင်ပိုခ့ဲရာမ ှ ၂၀၂၅ ခုစှ်တွင် ယမး် (၅၄.၂) ဘီလယီအံထ ိ တင်ပိုသွားရန ် စစီဉ် 

ထားရာ အေမရိကန၊် တတ်ုြပညမ်ကီးင့်ှ ေဟာင်ေကာင်ေဒသတုိသုိ အများအြပား တင်ပိုသွား 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ လကဖ်ကတ်င်ပိုမတွင် ယမး် (၁၄.၆) ဘီလယီမံ ှ (၃၁.၂) ဘီလယီံအထလိညး် 

ေကာင်း၊ ပနး်သီးတင်ပိုမတွင် ယမး် (၁၄.၅) ဘီလယီမံ ှ (၁၇.၇) ဘီလယီအံထလိညး်ေကာင်း၊ 

အေဖျာယ်မကာ Sake တင်ပိုမအား ယမး် (၂၃.၄) ဘီလယီမံ ှ (၆၀) ဘီလယီအံထလိည်းေကာင်း 

အသီးသီးတုိးြမင့် တင်ပုိုိင်ရန် အစီအစဉ်ေရးဆဲွထားေကာင်းှင့် ဂျပန်ုိင်ငံ၌ အသက်အရယ်ကီး သူ 

များြပားလာရာ စိုက်ပျ ိးေရးထကွက်နုပ်စညး်များအတွက ် ြပညတွ်င်းဝယလ်ိုအား ေလျာန့ညး်လာ 
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ေသာေကာင့် ြပညပ်သုိတင်ပိုိုင်ရန ် စိုကပ်ျ ိးေရးကြဖင့် ပိုကနုြ်မင့်တင်ိုင်ေရးေဆာင်ရက ်

သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ေဟာင်ေကာင်ေဒသသည ်ပတ်ဝနး်ကျင်ကို ထခိိုကမ်နညး်ေသာ ေရရညှတ်ညတ့ံ်ေစမည့် 

ေငွေကးကေဆာင်ရကရ်န ်အဓကိကျလျကရ်ှိြခင်း 

 တတ်ုိုင်ငံသည ် ကာဗနွက်င်းစင်မကို ၂၀၆၀ ြပည့်စှတွ်င် အြပည့်အဝ ေဆာင်ရက ်

ိုင်ရန ် စကတ်င်ဘာလကကတိကဝတ်ြပခဲ့ပးီ ဂျပန်င့်ှ ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံတုိကလညး် ၂၀၅၀ 

ြပည့်စှတွ်င် ဖနလ်ုံအမိဓ်ါတ်ေငွထတ်ုလတ်မကို သုညအထိ ေလာခ့ျိုင်ရန်င့်ှ ေဟာင်ေကာင ်

ေဒသမလှညး် ၂၀၅၀ ြပည့်စှတွ်င် ကာဗနွက်င်းစင်ရန ် ကတိြပခ့ဲေကာင်း၊  ဥေရာပအဖွဲဝင်ိုင်ငံ 

များကလညး် ကာဗနွက်င်းစင်ရန ် အဆိုပါအချနိ်ကာလအပိုင်းအြခားအတွင်း လိုကပ်ါေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်းှင့် အေမရိကန်ုိင်ငံအေနြဖင့်လည်း ေနာင်လာမည့်အုပ်ချပ်မအသစ် လက်ထက ်

တွင် အလားတူကတိကဝတ်များ ြပလပုရ်န ် ေမာလ်င့်ေကာင်း၊ ကနုထ်တ်ုလပု်ငနး်များ၊ သယယ်ူ 

ပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် သံုးစဲွသူများမှ ကာဗွန်များကုိ ှစ်ေပါင်း (၃၀ မှ ၄၀) အတွင်း အြမင့်ဆံုး 

ပမာဏမ ှ သုညအထေိလာခ့ျရနမ်ာှ ေငွေကးပမာဏ အေြမာကအ်ြမားလိုအပေ်ကာင်း ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Christine Loh 

က “HK Key to green finance” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် အေြခခံအေဆာကအ်အုံများရင်းှီးြမပ်ှံမင့်ှ မိေတာစ်မီံခန ်ခဲွမ 

အတွက ် ရာသီဉတုေြပာင်းလမဲေကာင့် ြဖစပ်ာွးေသာ ေြမပိမများ၊ ေရလမး်မိုးမများင့်ှ မနု်တုိင်း 

များ ဝင်ေရာက်တုိက်ခတ်မ၏ သက်ေရာက်မများကုိလည်း လက်ခံေဆာင်ရက်ုိင်ရန် လုိအပ်လျက ်

ရိှေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ေငွေကးေဈးကကွမ်ာှ ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ (၄၅.၇) ထရီလယီရိှံပးီ 

ေငွေကးဝနေ်ဆာင်မေပးိုင်သည့်  အချကအ်ချာကျသည့် ေဒသအြဖစ ် ိုင်ငံတကာတွင် သိသာ 

ထင်ရှားလျကရိှ်ေကာင်း၊ The Green and Sustainable Finance Cross-Agency Steering 

Group ကို ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေမလတွင် စတင်ဖွဲစညး်ခ့ဲပးီ  Hong Kong Monetary Authority 

(HKMA) မ ှ တဲွဖက်ဥကအြဖစ ် ေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အဖွဲဝင်များအေနြဖင့် စေတာအ့တိ် 

ချနိး်၊ အာမခံလပုင်နး်င့်ှ ပတ်သကသ်ည့် တာဝနရိှ်သူများ၊ အိုနာစာရနပ်ုံေင ွ (Mandatory 

Provident Fund) အစအီစဉ ် အာဏာပိုင်၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဗျိုင့်ှ ေငွေကးဝနေ်ဆာင်ငှ့် 

စာချပဗ်ျိုတုိပါဝင်ေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ေဒသအား ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခုိကမ်နညး်ေသာ ေရရှည် 

တည်တ့ံေစမည့် ေငွေကးက အချက်အချာကျသည့်ေဒသအြဖစ် ေဆာင်ရက်ုိင်ေအာင် ကူညီရန် 

The Green and Sustainable Finance Cross-Agency Steering Group က ထတ်ုြပနခ်ဲ့ 

ေကာင်း၊ိုင်ငံတကာမ ှ အစိုးရများမ ှ ကာဗနွအ်နညး်ဆုံးင့်ှ ေရရှညတ်ည့်တ့ံေစမည့် အစမိး်ေရာင ်
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မဝူါဒကို တင်းကျပစ်ာွ ေဆာင်ရကလ်ာကရာ ကာဗနွပ်ါဝင်မြမင့်မားပးီ ပတ်ဝန်းကျင် ညစည်မး်မ 

ြဖစေ်ပေစေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမလပုင်န်းများအတွက ် စတ်ိေခမများြဖစေ်စေကာင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံ 

သူအများစမုာှ ကာဗနွပ်ါဝင်မနည်းပးီ ပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ လိုကေ်လျာညေီထရိှွေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံ 

မများကို ပိုမိုရှာေဖလွာရာ အဆိုပါအချကအ်လက်င့်ှ ကိုကည်ေီသာ ကမုဏီများမာှ ဖျကသိ်မး်ရန ်

မလိုအပေ်သာေကာင့် ၎င်းတုိ၏ လပုင်န်းေဆာင်ရကမ်များှင့် သကဆ်ိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျား 

က ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ စနိေ်ခမများင့်ှ ဆက်စပေ်နမများကို သိရိှိုင်ရနအ်ေထာကအ်ပံ့ြဖစေ်စ 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ဥေရာပ၊ ေဟာင်ေကာင်င့်ှ တတ်ုြပညမ်ကီးတုိတွင် အဆိုပါအချကမ်ျားကို 

ေဆာင်ရကေ်နပြီဖစ်ပီး လပုင်နး်များတွင် Environmental Social and Governance (ESG) 

disclosures ကို လပုက်ိုင်ေဆာင်ရကလ်ာကပြီဖစေ်ကာင်း၊ ကာဗနွ်ပါဝင်မ နညး်ပါးပီး ေရရှည် 

တညတ့ံ်ိုင်မည့် စခံျနိ်မ ီ ေငွေကးအစရီင်ခံစာအသစ ် ြဖစေ်ပလာေအာင် တတ်ုင့်ှ ဥေရာပ 

ိုင်ငံတို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ေဟာင်ေကာင်မှ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၌ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း Sustainable and Green Exchange 

ကိုလညး်ေကာင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများင့်ှ ပိုင်ဆိုင်မစမီခံန ်ခဲွသူ မနေ်နဂျာများအတွက ် အချက ်

အလကမ်ျား ရရိှိုင်ရန ် online portal designed တုိကိုလညး်ေကာင်း စတင်ေဆာင်ရက် 

ခ့ဲေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်အစိုးရ၏ Carbon Neutrality Plan ကို ၂၀၂၁ ခုစှ၊် စှလ်ယတ်ငွ ်

ထတ်ုြပန်ိုင်ရန ် ေမာလ်င့်ထားေကာင်း၊ ေရရှညတွ်င် ပတ်ဝန်းကျင်ညစည်မး်မင့်ှ ဆကစ်ပ ်

လျကရိှ်ေသာ လပစ်စ၊် ေရင့်ှ ေရရှညတ်ညတ့ံ်ေစမည့် သစေ်တာများ ထနိး်သိမး်ထားိုင်ရနတ်ို 

အတွကလ်ညး် ေဆာင်ရကသ်ာွးကမညြ်ဖစေ်ကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ ေကးမစီာချပမ်ျားမညက်ဲ့သုိ ြမင့်တက်ုိင်မညလ်ဲ 

 တုတ်ြပည်မကီးမှ ြပည်ပတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှထားေသာ ကုမဏီအများစုမှာ ေဟာင်ေကာင် 

ေဒသစေတာေ့ဈးကကွေ်ကာင့် ၎င်းတုိ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၌ ဒတိုယ 

အများဆုံး ြပလပုလ်ာကေကာင်း၊ သုိေသာ ် ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ ေကးမစီာချပ ် ေဈးကကွ်မာှ 

ကနသ်တ်ထားဆြဲဖစေ်သာေကာင့် ဂျပန်ိုင်ငံကဲ့သုိေသာ အာရှေဈးကကွ်ိုင်ငံများ၏ေနာက်တွင် 

သာရိှေသးေကာင်း၊ စေတာရှ့ယယ်ာများ လဲေြပာင်းမတုိင်းအတွက် မတ်ှပုံတင်ြခင်း၊ ေငွေပးေချ 

ြခင်းှင့် ပုိင်ဆုိင်မလဲေြပာင်းြခင်းအတွက် စီမံခန်ခဲွမတွင် ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်ုိင်ရန် Central 

Securities Depository (CSD) အမညရိှ် Post Trade Financial Infrastructure တုိ လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ေဒသတွင်း စာချပေ်ဈးကကွအ်တွက ် ေဟာင်ေကာင်ေငွေကးအာဏာပိုင်အဖွဲမ ှ

ထေူထာင်ထားေသာ (CSD) ြဖင့် ေဆာင်ရက်ပီး နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ ် ေငွလဲေြပာင်းမများအတွက ်

International Central Securities Depository (ICSD) ြဖင့် ေဆာင်ရကေ်ကာင်း၊ အဓကိ 
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(ICSDs) စှခု်မာှ ဘယလ်ဂ်ျယီံင့်ှလဇူင်ဘတ်ိုင်ငံတုိတွင်ရိှေကာင်း၊ အာရှေဒသမ ှ ေငွလဲေြပာင်း 

မများမာှ ဥေရာပရိှ ICSD င့်ှ ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပးီ ေငွလဲေြပာင်းမင့်ှ ေငွေပးေချမများအတွက ်

စိန်ေခမများ ြမင့်မားလျက်ရိှေကာင်း၊ အာရှဖံွဖိးေရးဘဏ်စာရင်းအရ Euroclear Bank အချင်းချင်း 

စာရင်းရှင်းလင်းမကနုက်ျစရိတ်မာှ  ယူို ဆင့် (၃၀) ေဟာင်ေကာင်ေဒလာအားြဖင့် (၃) ေဒလာ 

င့်ှ ေငွလဲေြပာင်းမအတွက ် ေပါင်စတာလင် (၁.၅၀) သာ ကနုက်ျေကာင်း၊ အာဆယီအံဖွဲဝင် 

ိုင်ငံများင့်ှ တတ်ု၊ ဂျပန၊် ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံတုိတွင် ေငွလဲေြပာင်းခများမာှ အေမရိကန ်

ေဒလာ(၂၀) မ ှ(၈၀) အထိ ကုနက်ျေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒဇီင်ဘာလ ၂၈ ရကေ်နထတ်ု South 

China Morning Post သတင်းစာ၌ “ How Hong Kong can sharpen its bond edge” 

ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် ICSDs တညေ်ထာင်ြခင်းြဖင့် ုိင်ငံတကာေငွလဲေြပာင်းမ ကနုက်ျ 

စရိတ်ေလျာက့ျရနသ်ာမက ေကးမစီာချပေ်ဈးကကွ ် ဖွံဖိးရနအ်တွကလ်ညး် လယွက်ေူချာေမွ 

ေစပီး အာရေှဒသတွင် ေငေွကးကအသုံးြပမ တိုးတက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဂျပန်၊ 

ေတာင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူိုင်ငံတိုင့်ှ ယဉှလ်င် ေဟာင်ေကာင်ေဒသသည ် အာရှေဒသ၏ ICSD 

တညေ်ထာင်ရန ် ပိုမိုေကာင်းမနွ်သည့် အေနအထားတွင် ရိှေကာင်း၊ The Central Market Unit 

သည ် ဉေရာပ၏ ICSDs စှခု်င့်ှ တုတ်ြပညမ်ကးီမှ CSDs (၃) ခုင့်ှ တုိက်ိုက် ချတ်ိဆက ်

လျကရိှ်ေကာင်း၊ တတ်ုြပညမ်ကီးမ ှ ေငွေကးစညး်မျဉး်ေရးဆွဲသူများမာှ ြပညပ်မှရင်းှီးြမပ်ှံ 

သူများကို ကနသ်တ်တားြမစ်ချကမ်ျားအား လနွ်ခ့ဲေသာ (၂) စှမ်စှတင်၍ ေြဖေလာေ့ပးလျက် 

ရိှေကာင်း၊ တုတ်ြပညမ်ကးီ၏ အဓကိဝင်ထကွရ်ာဂိတ်ြဖစေ်သာ ေဟာင်ေကာင်ေဒသသည် 

ကမာတ့တိယအကီးဆုံး ေကးမစီာချပေ်ဈးကွကြ်ဖစ်ိုင်ပးီ စာချပမ်ျားြဖင့် ချတ်ိဆကြ်ခင်းြဖင့် 

ုိင်ငံြခားတုိက်ုိက်ရင်းီှးြမပ်ံှမများ ြမင့်တက်လာုိင်ပီး ေဟာင်ေကာင်ေဒသအတွက် တုိက်ုိက ်

အကျ ိးရိှိုင်ေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ေဒသတွင် ICSD တညေ်ထာင်ြခင်းြဖင့် ေငွေကးအေြခခံ 

အေဆာကအ်အုံများ ေတာင့်တင်းခုိင်မာလာိုင်ေကာင်း၊ နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ ် ေငွလဲေြပာင်းမများ၊ 

တတ်ုြပညမ်ကီး၌ ေငွေကးက ေြဖေလျာှမ့များင့်ှ ယမွေ်ငွေကးကို ိုင်ငံတကာတွင်  အသံုး 

ြပိုင်ေရး အစရိှသည့်အခွင့်အလမ်းေကာင်းများ ရရိှိုင်ပးီ ေဟာင်ေကာင်ေဒသအား ိုင်ငံတကာ 

ေငွေကးစင်တာအေနြဖင့် ဦးေဆာင်လပုက်ိုင်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

Ant ကမုဏီ၏ လပုင်နး်တုိးချဲမအား ထနိး်သိမး်ုိင်ေအာင် မလူအေနအထားြဖင့် ြပနလ်ည် 

လပုေ်ဆာင်ရန ်စညး်မျဉး်စည်းကမး်များထိနး်သိမး်ေဆာင်ရကသ်ည့်အဖွဲမ ှန်ကားခ့ဲြခင်း 

 ေပကျင်းမှ လုပ်ငန်းများကုိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများြဖင့် တရားဝင်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက ်

ေသာ အဖွဲသည ် ေငွေကးကမ ှ စနိေ်ခမများကို မထနိး်ချပ်ိုင်မများ ကးီထာွးလာမကို 
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ကာကယွရ်န ် ကမာအ့ကးီဆုံး ေငွေကးကမုဏီြဖစသ်ည့် Ant Group ၏ ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်ကို 

နညး်ပညာလမး်မိုးမများမ ှ ထနိ်းသိမ်းိုင်ရန ် မလူအေနအထားြဖင့် ြပနလ်ညေ်ဆာင်ရကရ်န ်

န်ကားခ့ဲေကာင်း၊ Ant Group အေနြဖင့် အနွလ်ိုင်းေငွေပးေချမများ၊ ပုံမနှမ်ဟုတ်ေသာ ယဉှ်ပိင် 

မများမ ှ ကာကယွရ်န၊် စားသံုးသူများ၏ ကိုယေ်ရးအချကအ်လကမ်ျားကို အကာအကယွေ်ပးရန၊် 

၎င်း၏ စးီပာွးေရးလပုင်နး်များကို စမီခံန် ခဲွရန ် ေငွေကးကမုဏီများထေူထာင်ရန၊် အာမခံလပုင်န်း 

များ၊ ပိုင်ဆိုင်မစမီခံန ခဲွ်မများ၊ အေကးဝယလ်ပု်ငနး်များတွင် ပုံမနှမ်ဟတ်ုေသာ အချကမ်ျားကို 

ြပြပင်ရန၊် စညး်မျဉး်စည်းကမး်များအရ ေငွေကးကပိုင်ဆိုင်မင့်ှ စီးပာွးေရးလပုင်န်းများကို 

ေဆာင်ရကရ်န ် အစရိှေသာ လပုင်နး်များကို မူလအေနအထားြဖင့် ြပန်လညလ်ပုက်ိုင်ရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ Ant Group သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ လုိအပ်ချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရက ်

ရန်င့်ှ ေဈးကကွလ်ကဝ်ါးကီးအပု ် ေဆာင်ရကမ်များင့်ှ ပတ်သက၍် လိုကန်ာရန်ပျက်ကွက်မ 

များ ရှေိနသည်ကို ထိန်းထားရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ Ant Group အေနြဖင့် ြပန်လည်ေကာင်းမနွ် 

ေစမည့် အစီအစဉမ်ျားင့်ှ အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရကမ်ည့် အချနိ်ဇယားကို ချက်ချင်း 

ေဆာင်ရကရ်န် လိုအပေ်နေကာင်း၊ ေဈးကကွ်များအကား ေဈးကစားြခင်းများင့်ှ ပတ်သက်သည့် 

စညး်မျဉး်စညး်ကမ်းများကိုလညး် လျစလ်ျေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေနေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ိုဝင်ဘာလအေစာပိုင်းတွင် Dual Initial Public Offering ကို ရပဆ်ိုင်းခ့ဲရေကာင်း၊ Ant Group 

အေနြဖင့် ေငွေကးများကို စညး်ကမ်းမဲ့စာွ တုိးချဲေနြခင်းအား ကာကယွေ်ပးရန်င့်ှ Ant Group ၏ 

လပုေ်ဆာင်မများကို ယုံကညမ်ရိှေအာင် ကိးစားေဆာင်ရကသွ်ားရနအ်တွက် ကနွြ်မနစ် ပါတီမ ှ

ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျသူများမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒဇီင်ဘာလတွင် ကတိြပခ့ဲေကာင်း၊ Alibaba Group 

Holdings ၏ အဓကိလပုင်န်းကးီစှ်ခုြဖစသ်ည့် Alibaba’se-commerce platform င့်ှ 

လကေ်အာကခံ်ကမုဏီြဖစေ်သာ Ant ၏ ေငွေကးနညး်ပညာ စးီပာွးေရးလပုင်နး်တုိကို ဆန်ကျင် 

၍ Ant Group က ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေဈးကွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ ကုိင်တွယ် 

စမီေံဆာင်ရကသ်ည့် ြပညန်ယအ်ဆင့် Antitrust regulator မ ှ Alibaba ၏ လပုင်နး်ေဆာင်ရက ်

မများကို စစေ်ဆးခ့ဲပီး ၂၀၁၄ မ ှ ၂၀၁၇ ခုစှအ်ကား Intime Retail Group ၏ အေရာင်းဆိုင ်

စမီခံန ခဲွ်သူ၏ ေခါင်းေဆာင်မ လဲယြူခင်းအား ထတ်ုေဖာေ်ြပာဆိုမ မရိှခ့ဲြခင်းေကာင့် သကဆ်ိုင်ရာ 

ဌာနအား ဒဏ်ေကးေငွေပးေဆာင်ရန ် ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ရကေ်နကချမတ်ှခ့ဲေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် 

ဒဇီင်ဘာလ ၂၈ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Iris Ouyang က “Ant 

Ordered to return to roos as regulators seek to rein in expansion” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် 

ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် Ant လပုင်နး်၏ စမီံခနခ်ွဲမစနစတွ်င်လညး် ကမုဏီ၏ လပုေ်ဆာင် 

မများမာှ စားသံုးသူများ၏ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာအကျ ိးအြမတ်များကိ ု ထခုိိကလ်ျကရိှ်သညက်ို 

ေတွရိှရေကာင်း၊ Ant လုပင်နး်အေနြဖင့် ြပြပင်ေြပာင်းလသဲည့်လပုင်န်းအဖွဲကို တညေ်ထာင ်

ရမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ လပုင်န်းေဆာင်ရကမ်များှင့်ကိုကည်ေီအာင် အေကာင်အထညေ်ဖာြ်မင့်တင ်

ေဆာင်ရကရ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ေငွေကးကင့်ှ ဆကစ်ပေ်နသည့်စးီပာွးေရးလပုင်နး်များ ဖွံဖိး 
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တုိးတကေ်အာင် ေဆာင်ရကရ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ စှဦ်းစှဖ်က ် အကျ ိးရိှသည့် အေနအထားြဖင့် 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကရ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ စားသံုးသူအကာအကယွေ်ပးေရးကို ြပနလ်ညသံု်းသပြ်ပ 

ြပင်ြခင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက်ရန်ှင့် လူမေရးရာတာဝန်ခံ ေဆာင်ရက ်

မများကို ြပလပုရ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ Ant သည ် ေငွေပးေချမများကို Alibaba ၏ လကခဲွ်တစ်ခု 

အေနြဖင့် ၂၀၀၄ ခုစှမ် ှ စတင်၍ ေဆာင်ရကခ့ဲ်ပးီ ယင်းအချနိ်မ ှ စတင်၍ နညး်ပညာင့်ှ 

ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များ ပံ့ပိုးသူအေနြဖင့် ေဆာင်ရကခ့ဲ်ရာ ဝင်ေငွအများအြပားရရိှခ့ဲေကာင်း၊ Ant 

လပုင်နး်မ ှ Alipay ေငွေပးေချမ ပလကေ်ဖာင်းကို ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပးီ ကမာတစဝ်မှး်တွင် 

စှစ်ဉအ်သံုးြပသူ (၁.၃) ဘီလယီံရိှေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ဒစဂ်ျစတ်ယလ်စ်းီပာွးေရးလုပင်နး်အတွက ်ကျဲကျနး်ြပညန်ယ်မ ှနညး်ဥပေဒများ 

ထတ်ုြပနလ်ိုကြ်ခင်း 

 တတ်ုိုင်ငံရိှ ကျဲကျနး် (Zhejiang) မ ှ တရားဥပေဒ ေရးဆွဲသူများသည ် နညး်ပညာ 

ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားကီးမားသည့် Alibaba Group Holding င့်ှ NetEase တုိ၏လပုင်နး်များ 

အား မူလအေနအထားသုိ ြပန်လည်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက ်

စညး်မျဉး်စညး်ကမ်းများ ချမှတ်လိုကေ်ကာင်း၊ အဆိုပါ လမး်နခ်ျကမ်ျားတွင် အချကအ်လက ်

များ (Data) မေဝြခင်းများ၊ ဒစဂ်ျစတ်ယလ်အ်ေြခခံအေဆာကအ်အုံများင့်ှ ြပညန်ယအ်တင်ွး 

လုပ်ငန်းများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်နည်းစနစ်ြဖင့် အသံုးြပုိင်ေရးတုိပါဝင်ေကာင်း၊ အဆုိပါဥပေဒသစ် 

မှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် သက်ဝင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဥပေဒအရလုပ်ငန်းများ 

ဒစဂ်ျစတ်ယလ်ြ်ဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင်မအေပ လမး်မိုးိုင်မအတွက ် နညး်ပညာြဖင့် ဦးေဆာင်ိုင ်

သည့် သမိုင်းမတ်ှတုိင်လညး်ြဖစေ်ကာင်း၊ ေဒသတွင်းဒစဂ်ျစ်တယလ်စ်းီပာွးေရး ဖွံဖိးတုိးတကမ် 

အားေကာင်းပီး အဆင့်အားလုံးအတွက ် တနး်တူေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် ေသချာေကာင်း၊ အဆိုပါ 

ဥပေဒမာှ အချကအ်လက်များ (Data) ေပတွင် အဓကိထား ေဆာင်ရက်ပးီ ကမာတစဝ်မှ်းရှိ 

စညး်မျဉး်ေရးဆွဲသူများမာှ ကိုယေ်ရးကိုယတ်ာအချကအ်လကမ်ျားအား လ ိဝကှထ်ားေပးြခင်း ငှ့် 

အချကအ်လကမ်ျား မေဝြခင်းများကို ဟနခ်ျကည်ီေအာင် ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၊် ဒဇီင်ဘာလ ၃၀ ရကေ်နထုတ် South China Morning Post သတင်းစာ၌ Coco Fengက 

“Zhejiang issues rules on digital economy” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 သတင်းအချကအ်လကမ်ျား ေကာက်ခံမတကိျရန် ေဒသရိှအာဏာပိုင်များတွင် တာဝန ်

ရိှေကာင်းင့်ှ လပုင်န်းများ၊ လမူအသုိကအ်ဝနး်များင့်ှ ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ပးီ မဝူါဒအသစက်ို 

အေကာင်အထညေ်ဖာ ် ေဆာင်ရကရ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ကျဲကျနး်၏ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းတငွ ်

ိုင်ငံတစဝ်မှ်းရိှေဒတာများ၊ ဒစဂ်ျစတ်ယလ်အ်ေြခခံအေဆာကအ်အုံများအေပ အာုံစိုက်အေလး 
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ထားေဆာင်ရက်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ “Integrated National Big Data Centre and Innoviation 

Centre” င့်ှ “ National Fundamental Strategic Resources and Important Production 

Element”တုိင့်ှ ပတ်သက၍် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် လမး်န်ချကမ်ျား ထတ်ုြပနခ့ဲ်ေကာင်း၊ 

ကျဲကျနး်သညလ်နွခ့ဲ်ေသာ ဆယစ်ုစှေ်ကျာက်တညး်က ဒစဂ်ျစတ်ယလ်စ်းီပွားေရးကို လပုက်ိုင် 

ေနြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ကျဲကျနး်၏ မိေတာြ်ဖစ်သည့် ဟနက်ျ ိးမိတွင် Alibaba င့်ှ ၎င်း၏ 

လက်ေအာက်ခံကုမဏီများြဖစ်သည့် Ant Group ှင့် NetEase တုိ၏ ံုးချပ်များလည်းရိှေကာင်း 

ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ေထာကပ်ံ့ပိုးေဆာင်ေရးလပုင်နး်ပိုင်ဆိုင်မ ရင်းီှးြမပံှ်မများသည ်စးီပာွးေရးတုိးတကမ်အတွက ်

ေမာင်းှင်အားများအြဖစ ်ေဆာင်ရကုိ်င်ဖယွရ်ှိြခင်း 

 စားေသာက်ကုန်လက်လီေရာင်းချသူများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊ 

e-commerce လပုင်နး်ေဆာင်ရက်သူများ၏ လိုလားချကမ်ျား ဆကလ်က်ရိှေနေသာေကာင့် 

ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငနး်မာှ စးီပွားေရးဖွံဖိးတုိးတကရ်န ် ေမာင်းင်ှအားအြဖစရိှ်ေနမည ်

ြဖစ်ပးီ အာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသ၌ အမိရ်ာေြမအေဆာကအ်အုံများင့်ှ ပိုင်ဆိုင်မများ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် (၁၅) ရာခုိင်န်းမှ (၂၀) ရာခုိင်န်းသုိ ြပန်လည်ြမင့်တက်ုိင်ေကာင်း၊ မိသားစု 

အများအြပား ငှားရမ်းေနထိုင်ိ ုင်သည့် လူေနအိမ်ရာ အေဆာက်အအုံများ၊ ေကျာင်းသားများ 

အတွက် အေဆာင်များ၊ သက်ကီးရယ်အုိေစာင့်ေရှာက်မေဂဟာများအစရိှသည့် အေြခခံအေဆာက ်

အအံုများ ရင်းီှးြမပ်ံှမမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ြမင့်တက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရရှည်တွင် ရင်းှီး 

ြမပ်ံှမများအေနြဖင့် အတုိးန်းဆက်လက်နိမ့်ပါးရန် ေမာ်လင့်ေနကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကမာ့ကပ ်

ေရာဂါ COVID-19 ကာလအတွင်းမာှပင် အာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသသည ် ဆကလ်က၍် ကံ့ ကံ့ခုိင်ေန 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမစှဝ်ကအ်တွင်းတွင်  ပိုင်ဆိုင်မလဲေြပာင်းမပမာဏမာှ (၃၂) 

ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စကတ်င်ဘာလစာရင်းအရ ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရး 

ပမာဏများမှာ (၆) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ အချက်အလက် (Data) စင်တာများ၊ မိမိဘာသာ 

သုိေလှာင်ထားုိင်ရန် လုိအပ်သည့် အေထာက်အပ့ံပစည်းများှင့် အေြခခံအေဆာက် အအံုများ၊ 

ေဆးပစည်းများအစရိှသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမာှ ကမာက့ပေ်ရာဂါ 

ေကာင့် လပုင်နး်ေဆာင်ရက်မ အရိှနြ်မင့်တက်လျကရိှ်ပးီ ေရရှညဝ်ယလ်ိုအားများ ရိှေနြခင်းှင့် 

ကနုစ်ည်င့်ှဝနေ်ဆာင်မတင်သွင်းြခင်းဆိုင်ရာ ကန်သတ်မရိှေနမညြ်ဖစရ်ာ အဆိုပါလပုင်နး်များ 

အတွက ် ေငွေကးစီးဆင်းမများမ ှ ဆကလ်က်အကျ ိးရိှေနမညြ်ဖစေ်ကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် 

ဒဇီင်ဘာလ ၂၉ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Cheryl Heng က 



11 
 

“Logistics assets to draw investments as growth driver” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပ 

ထားပါသည။် 

 အဆုိပါသတင်းတွင် တုတ်ုိင်ငံအတွက် မဟာပင်လယ်ေကွေဒသရိှ တံုကွမ်း (Dongguan) 

တွင် ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များအတွက ် လိုအပသ်ည့် အေထာကအ်ပံ့ပစညး် 

များ၊ အေြခခံအေဆာကအ်အုံလိုလားချကမ်ျားမာှ အားေကာင်းဆြဲဖစေ်ကာင်း၊ တံုကမွး်မိသည ်

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အများအြပားလုပ်ကုိင်သည့်မိြဖစ်ပီး အေဝးေြပးလမ်းမကီးများ၊ မီးရထား 

လမ်းများှင့် ချတ်ိဆက်လျက်ရိှရာ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများ စိတ်ဝင်စားသည့်မိြဖစ်ေကာင်း၊ ကွမ်ကျ ိး၊ 

ရှန်းကျန်အစရိှသည့်မိကီးများှင့် အလွယ်တကူ ချတ်ိဆက်သွားလာုိင်ရာအချက်အချာကျသည့် 

ေနရာတွင် တညရိှ်ေနပီး စားသံုးသူအများအြပားရိှေသာေကာင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးလပုင်နး် 

များအတွက ် အေြခခံအေဆာကအ်အုံများ လိုလားချကမ်ာှ အားေကာင်းဆြဲဖစေ်ကာင်း၊ အာရှ- 

ပစိဖိတ်ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းအတွက် ရင်းီှးြမပ်ံှမ အများအြပားရိှလာမည်ကုိ ြမင်ေတွ 

ိုင်ေကာင်း၊ အာရှ၏ အကးီဆုံးေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးလပုင်နး်အတွက ် အမိ် ခံေြမကုမဏီ ESR 

Cayman Company သည ် Singaporean sovergin wealth fund GIC င့်ှ Joint Venture 

ြပလပု်ပးီ အေမရိကနေ်ဒလာ (၇၅၀) မလီယီကံို အိိယိုင်ငံ စကမ်လုပင်နး်င့်ှ ေထာကပ်ံ့ 

ပိုေဆာင်ေရးလပုင်န်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အိိယိုင်ငံ၌ e-commerce လပုင်နး် 

များ ေရရှညဆ်ကလ်ကဖ်ွံဖိးရန ် အင်တာနက် ထိုးေဖာကမ် ြမင့်တင်ိုင်ရန ် အားေပးေဆာင်ရက် 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်အေြခစိုက ် Kerry Logistics Network’s Thai subsidiary 

မလှညး် ပါဆယထ်ပုမ်ျား ြဖန ြ်ဖးပိုေပးသည့် ၎င်း၏ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များကို အေရှေတာင ်

အာရှိုင်ငံများတွင် လပုင်န်းတုိးချဲရန ် စစီဉထ်ားေကာင်း၊ Kerry Express Thailand ကလညး် 

ထုိင်းုိင်ငံတွင် စေတာ့ရှယ်ယာ (၃၀၀) မီလီယံ ေရာင်းချပီး သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးစနစ်ှင့် လုပ်ငန်း 

စမွး်ေဆာင်ရညမ်ျားတုိးတကေ်စရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ထိုင်းဘတ် (၈.၄) ဘီလယီံ (ေဟာင်ေကာင် 

ေဒလာ၂ ဘီလယီံ) အထ ိတုိးြမင့်ရင်းှီးြမပ်ှံရန ်စစီဉထ်ားေကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည။် 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

 အေသးစားလကလီ်လပုင်နး်များ ေချးေငွရရှိရန် အခကအ်ခဲများှင့် နုး်ကနလ်ပရ်ာှး 

ရင်ဆိုင်ေနရြခင်း 

 အေသးစားလကလ်လီပုင်နး်များမာှ စားသုံးသူများ သံုးစွဲမ ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာမ 

မာှ အားနညး်လျကရိှ်ေသာေကာင့် တုတ်ိုင်ငံမှ ေချးေငွေချးေပးမများမ ှ ေချးေငွရရိှရန ် အခက ်

အခဲများ ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း၊ လကလ်လီပုင်နး်များအတွက ် ေချးေငွေချးေပးြခင်း ြငင်းပယမ် 

နး်မာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် တတိယသံုးလပတ်တွင် (၁၄) ရာခုိင်နး်မ ှ စတုတသံုးလပတ်တွင် (၃၈) 
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ရာခုိင်န်းအထ ိ ြမင့်တကခ့ဲ်ပးီ တစ်ချနိတ်ည်းမှာပင် အေသးစားှင့် အလတ်စားလပုင်နး်များ 

အတွက ်(၁၄) ရာခုိင်န်းမ ှ(၂၄) ရာခုိင်နး်သုိလညး်ေကာင်း၊ အငယစ်ားလပုင်နး်များအတွက် (၁၆) 

ရာခုိင်န်းမှ (၃၀) ရာခုိင်န်းသုိလည်းေကာင်း၊ အကီးစားလုပ်ငန်းများအတွက် (၁၀) ရာခုိင် နး်မ ှ

(၁၂) ရာခုိင်နး်သုိလညး်ေကာင်း အသီးသီးြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာ လ ၃၀ 

ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Andrew Mullen က “Small Retailers 

face Struggle to Get Loans” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် ေချးေငွေချးမအား ြငင်းပယမ်များ တစဟ်နုထ်ိုးြမင့်တကလ်ာမ 

ေကာင့် လကလ်လီပုင်နး်များေငွေချးယမူမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စတုတသုံးလပတ်အတင်ွး ကျဆင်း 

ခ့ဲေကာင်း၊ အဆိုပါေချးေငွြငင်းပယမ်များေကာင့် အေသးစားင့်ှ အလတ်စားလပုင်နး်များ 

အတွကလ်ညး် စိုးရမိဖ်ယွအ်ေနအထားရိှေနေကာင်း၊ လပုင်န်းကးီများမာှ ေချးေငွရရိှိုင်သမ 

ပမာဏများများ ဆကလ်ကရ်ရိှိုင်သည့် အေနအထားရိှေကာင်း၊ COVID-19 ေကာင့် စီးပာွးေရး 

လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်နလန်ထူုိင်ရန် ေပကျင်းမှ အေသးစားလုပ်ငန်းများကုိ ေငွေကးသက်သာမ 

ေထာက်ပ့ံသည့် အစီအစဉ်ှင့်ဘဏ်ေချးေငွများကုိ ပ့ံပုိးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ သေဘာြဖင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် 

ေငွေကးဝနေ်ဆာင်မလပုင်န်းများမ ှ စးီပာွးေရးြပနလ်ညန်လန်ထူိုင်ရန ် အဓကိ ကညူလီျကရ်ှိ 

ေကာင်း၊ စားေသာကဆ်ိုင်လပုင်နး်များင့်ှ ခရီးသွားလပုင်နး်များမာှ ေနာကက်ျကျန်ရိှလျက် 

ရိှေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံတွင် စားသံုးသူများမှ အုတ်လကဏာြပမမှာ (၁၁) ှစ်အတွင်း ပထမဆံုး 

အကမိြ်ဖစ်ပးီ စားသံုးသူနး်ကနိ်းမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ် အေစာပိုင်းတွင် အတ်ု(၀.၅) ရာခုိင်နး် 

အထ ိေလျာ့ကျသွားေကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှပါသည်။ 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ရနက်နုေ်ဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နု် ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

ပမဲျ ိးစုံ 

 ပဲမျ ိးစံုေဈးကွက်တွင် မတ်ပဲ (သေဘာတင်) ှင့် ပဲစင်းငံု (သေဘာတင်) မှာ ပဲသစ်အချ ိ 

ေဈးကကွသုိ် စတင်ဝင်ေရာကလ်ာြခင်း၊ ြပညပ်ဝယလ်ကမ်ျားမှ ဝယယူ်မမရိှေသးေသာလ်ညး် 

ြပညတွ်င်းေလာှင်လကမ်ျားမှ ဝယယ်မူရိှြခင်း၊ ကိုဗစ် (၁၉) ဆိုင်ရာ အကန်အသတ်များရိှြခင်း 

ေကာင့် ေဈးကွက်သုိ ပဲဝင်ေရာက်မနည်းြခင်း စသည့်အေြခအေနများေကာင့် မတ်ပဲ (သေဘာတင်) 
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င့်ှ ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) များ  ယခင်တစပ်တ်ထက် ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် မတ်ပဲ 

(သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ (၉၅၂,၅၀၀) ကျပြ်ဖစ်ပးီ ယခုတစပ်တ် 

ေဈးနး်မာှ (၉၈၂,၅၀၀) ကျပရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ပစဲင်းငံု(သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် 

ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ (၇၁၇,၀၀၀) ကျပြ်ဖစ်ပးီ ယခုတစပ်တ်ေဈးနး်မာှ (၇၄၇,၅၀၀)ကျပ ်

ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခုရက်သတပတ်အတွင်း စှသ်စက်းူပတ်ိရကမ်ျားရိှခ့ဲြခင်းေကာင့် 

ကနုစ်ညဒ်ိုင်ဖင့်ွရက် (၃) ရက် ရိှခ့ဲပးီ ြပညပ်ဝယလ်ကမ်ျားမှ ဝယယ်မူ မရိှသေလာကန်ညး်ခ့ဲ 

ေကာင်းင့်ှ ပင်လယေ်ရေကာင်းမှ တင်ပိုမမရိှခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် ပတီဲေရဝါမာှ ေဈးကကွ် 

သုိ ပခုက၊ ပခူဲး၊ ဝါးခယမ်ေဒသများမှ ပသဲစ ် ဝင်ေရာကမ်များြခင်း၊ လတ်တေလာတွင် တတ်ု 

နယစ်ပသုိ် တင်ပိုရန် ကားခေဈးြမင့်ေနြခင်းေကာင့် ဝယလ်ကမ်ျားမှ  ဝယယ်မူနညး်ြခင်းစသည့် 

အေြခအေနများေကာင့့်် ပတီဲေရဝါေဈးနး်များ ယခင်တစပ်တ်ထက် ေဈးနမိ့်ခ့ဲေကာင်းသိရိှရ 

ပါသည။် ပျမး်မအားြဖင့် ယခင်တစပ်တ်ေဈးန်းမာှ (၃)တင်း/ (၆၀) ပဿိာ တစအ်တ်ိလင် 

(၁၃၃,၀၅၀) ကျပရိှ်ခ့ဲပးီ ယခုတစပ်တ်ေဈးန်းမာှ (၃)တင်း/ (၆၀) ပဿိာ တစအ်တ်ိလင် 

(၁၃၂,၀၀၀) ကျပရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ကလုားပမဲာှ ေဈးကကွသိ်ု ပသဲစအ်ချ ိ အဝင်ရိှ 

လာြခင်း၊ ြပညတွ်င်းလကက်ျန် နညး်ေသာလ်ညး် ြပညပ်တင်ပိုမမရိှြခင်း၊ ြပညတွ်င်းပဲခဲွစက် များမှ 

အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစ်ပတ်ထက် ေဈးနမိခ့ဲ်ြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရိှ 

ရပါသည။် ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ ပျမး်မအားြဖင့် (၁) ပဿိာလင် (၁,၅၀၀) ကျပြ်ဖစ်ပးီ 

ယခုတစ်ပတ်ေဈးနး်မှာ (၁,၄၈၃) ကျပရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ပလဲမွး်ြဖမာှ ဥေရာပိင်ုငံ 

အချ ိမ ှ ဝယလုိ်အားရိှခ့ဲပးီ ပေဲဟာင်းလကက်ျန်များ ပစညး်ြပတ်ချနိတွ်င် ပသဲစအ်ချ ိ အဝင်ရိှ 

လာြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊  ပသဲစမ်ျား အရညအ်ေသွး ေကာင်းြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ 

ြမစဝ်ကနး်ေပေဒသ တစခု်တည်းမသှာ ဝင်ေရာကမ်ရိှြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ြပညတွ်င်း 

ဝယလ်ကမ်ျားမှ ဝယယ်မူ ရိှြခင်းေကာင့် လညး်ေကာင်း ယခင်တစပ်တ်ထက် ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် ပျမး်မအားြဖင့် ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ (၃) တင်း/ (၆၀) ပဿိာတစအ်တ်ိ လင် 

(၁၅၉,၄၅၀) ကျပြ်ဖစခ့ဲ်ပးီ ယခုတစပ်တ် ေဈးနး်မာှ (၃)တင်း/(၆၀) ပဿိာတစအ်တ်ိ လင် 

(၁၆၅,၆၀၀) ကျပ် ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

စားဖိုေဆာင်သီးံှ 

 စားဖိုေဆာင်သးီှံ ေဈးကကွတွ်င် ကကသွ်နြ်ဖ (ရှမး်) မာှ အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်း 

ေကာင့် အနညး်ငယေ်ဈးနမိ့်ခ့ဲပီး ပျမး်မအားြဖင့် (၁) ပဿိာလင် ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်များ 

ထက် (၁၀၀) ကျပခ်န ် ေဈးနမိ့်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ကကသွ်နြ်ဖ (ကကတ်ု) မာှ တင်သွင်း 

ေဈးြမင့်လာြခင်း၊ ကနုအ်ဝင်နညး်ြခင်းင့်ှ စားသံုးသူများမှ အဝယ်လိုကြ်ခင်းတုိေကာင့် ေဈးြမင့် 

ခ့ဲပးီ (၁) ပဿိာလင် ယခင်တစပ်တ် ေဈးနး်များထက် (၂၀၀) ကျပခ်န်  ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည်။ ငုတ်ေြခာက် (ရှည်၊ လတ်၊ ပွ) မှာ ရန်ကုန်ေဈးကွက်သုိ ငုတ်အမျ ိးအစားအားလံုး 

ကနုအ်ဝင်နညး်ြခင်း၊ အေအးခနး် သုိေလာှင်ထားေသာ ငတ်ုများြဖစ၍် အရညအ်ေသွးေကာင်း 
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ြခင်း၊ စားသံုးသူများမှ  ပံုမှန်ဝယ်ယူမသာရိှြခင်းတုိေကာင့် ငုတ်အမျ ိးအစားအားလံုး ေရာင်းလုိအား၊ 

ဝယလ်ိုအားမကာ ယခင်တစပ်တ်ေဈးန်းများအတုိင်း ေဈးငိမ၍် အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်ကာင်း 

သိရိှရပါသည။် ကကသွ်နန်ီ(ထူး၊ လတ်၊ ေသး) မာှ မိုးကကသွ်နန်အီသစမ်ျား ေဈးကကွသုိ် အဝင် 

ရိှလာြခင်းင့်ှ အရညအ်ေသွးေကာင်းြခင်း၊ ကကသွ်နန်ီ ထကွရိှ်ရာေဒသများမှ နယစ်ပဂိ်တ် များသုိ 

တင်ပိုမရှြိခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစပ်တ်ထက် ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခင် 

တစပ်တ်အတွင်း ကကသွ်နန်ီ တစပ်ဿိာလင် ပျမး်မေဈးနး်များမာှ ၅၇၅-၅၅၀-၄၇၅ ကျပ် 

ြဖစ်ခ့ဲပီး ယခုတစ်ပတ်တွင် ကက်သွန်နီတစ်ပိဿာလင် ပျမ်းမေဈးန်းများမှာ ၇၂၅-၇၂၅-၆၀၀ ကျပ် 

ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 (ေဒေအးသာဝင်း၊ ရနက်နုေ်ဈးကကွ်) 

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