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အိိယုိင်ငံ၌ ေဆာင်းသီးံှများ စခံျနိတ်င်တုိးချဲစိုကပ်ျ ိးုိင်ြခင်း 

 အိိယိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စိုကပ်ျ ိးေရးစှ်၊ ေဆာင်းသီးှံရာသီတွင် ၂၁-၁-၂၀၂၁ ေန  

အထိ ိုင်ငံတစဝ်န်း၌ သီးှံဧရိယာဟကတ်ာေပါင်း ၆၇၅ သိနး် (ဧက ၁၆၆၈ သိနး်ခန် ) စိုကပ်ျ ိး 

ပးီစးီရာ ယခင်စှက်ာလတူထက် ဟကတ်ာ ၁၈.၇၆ သိနး် ပိုမို၍ တုိးတကမ် ၂.၈၆% ရရိှပီး 

လတ်ွလပေ်ရးရရိှခ့ဲသည့်ေနာကပ်ိုင်း ေဆာင်းသီးှံစိုကဧ်ရိယာအများဆုံးအြဖစ ် စခံျနိသ်စတ်င်ိုင် 

ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဦးစးီဌာနရိှ ေကာကပ်သီဲးှံှင့် ရာသီဥတုေစာင့်ကည့်ေလလ့ာေရး 

အဖွဲ (Crop Weather Watch Group) ကထတ်ုြပနသ်ည့်စာရင်းများအရ ေဆာင်းသီးှံရာသီ တွင် 

၂၁-၁-၂၀၂၁ ေနအထိ ိုင်ငံတစဝ်န်းလုံး၌ ဂျစံိုကဧ်ရိယာဟကတ်ာ ၃၄၅.၁၄ သိနး်ခန်  စိုကပ်ျ ိး 

ထားပးီြဖစရ်ာ ယခင်စှက်ာလတူထက် ဟကတ်ာ ၁၀.၄၆ သိနး်ေကျာ် ပိုမိုပးီ ၃.၁၃% တုိးတက ်

ခ့ဲေကာင်း၊ ေဆာင်းစပါးစိုကပ်ျ ိးမမာှ ဟကတ်ာ ၂၉.၉၄ သိနး်ရိှပးီ ပုံမနှစ်ိုကပ်ျ ိးဧရိယာကို ြပည့်မီ 

ြခင်းမရိှေသးေသာလ်ညး် ယခင်စှက်ထက ်ဟက်တာ ၃.၉၆ သိန်းပိုမိုလျက ်တုိးတကမ် ၁၅.၂၄ % 

ရရိှထားေကာင်း၊ ပမဲျ ိးစုံမာှ ယခင်စှက်ာလတူထက ် ဟကတ်ာ ၄.၂၁ သိနး်ပိုမိုလျက ် ဧရိယာ  

ဟကတ်ာ ၁၆၅.၃၄ သိနး်အထ ိ စိုကပ်ျ ိးထားပီးြဖစေ်ကာင်း၊ အလားတူ ဆထီကွ်သီးှံများကို 

လညး် ဟက်တာ ၄.၂၄ သိနး် ပိုမိုလျက ် စစုေုပါင်းဟကတ်ာ ၈၃.၆ သိနး်ေကျာ် စိုကပ်ျ ိးပီးစးီခ့ဲ 

ေကာင်း၊ သုိရာတွင် အြခားှံစားသီးှံများမာှ ဟကတ်ာ ၅၀.၉၇ သိနး် စိုကပ်ျ ိးပးီစီးရာ ယခင် 

စှက်ာလတူေအာက် ဟကတ်ာ ၄.၁၁ သိနး်ခနေ်လျာန့ညး်ေနဆြဲဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ် ေဆာင်းသီးှံ ပမဲျ ိးစုံ၌ အဓကိပါဝင်သည့် ကလုားပအဲား ဧရိယာ 

ဟကတ်ာ ၁၁၀.၉၈ သိနး် စိုကပ်ျ ိးထားပီးြဖစရ်ာ ယခင်စှက်ာလတူထက် ၄.၄၆ သိနး် ပိုမိုေကာင်း 

ေတွရိှရပါသည။် ထိုအတူ ပရဲာဇာေခပနဲေီလး စိုကပ်ျ ိးပးီစီးမ ဧရိယာမာှလညး် ဟကတ်ာ ၁၆.၅၃ 

သိနး်ြဖစရ်ာ ယခင်စှအ်လားတူကာလ စိုကပ်ျ ိးိုင်မထက် ဟကတ်ာ ၀.၄၃ သိနး် ေကျာလ်နွ်ခ့ဲပီ 

ြဖစသ်ည။် ေဆာင်းမတ်ပဲ စိုကဧ်ရိယာမာှလညး် ယခင်စှက်ာလတူထက် ဟကတ်ာ ၀.၅၈ သိနး် 

ပုိမုိလျက် ဟက်တာ ၇.၉ သိန်း စုိက်ပျ ိးထားပီးြဖစ်သည်။ သုိေသာ်ပဲပိစပ် (Kulthi)၊ စားေတာ်ပဲစိမ်း၊ 

ပတီဲစမိး်ှင့် ပခဲျဉေ်ပါင် (Lathyrus) တုိအား ဟကတ်ာ ၂၃.၅ သိနး် စိုကပ်ျ ိးပးီစးီရာ ယခင်စှ် 

ကာလတူေအာက် ဟက်တာ ၁.၉၄ သိန်း ေလျာ့နည်းေနဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ အြခားေသာ ေဆာင်းရာသီ 

ပမဲျားအား ယခင်စှက်ာလတူထက် ဟကတ်ာ ၀.၆၇ သိနး် ပိုမို၍ စစုေုပါင်းဟကတ်ာ ၆.၄၂ သိနး် 

စိုကပ်ျ ိးထားေကာင်း သိရိှရသည။် 

 အိိယအစိုးရသည ် ေဆာင်းသီးှံစိုကပ်ျ ိးရာသီမတုိင်မီ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် စကတ်င်ဘာလ 

ကပင် ဂျ၊ံ ဘာလဂီျ၊ံ ကလုားပ၊ဲ ပနဲေီလး၊ ဆမီုံညင်း၊ ဆးူပနး်ေစ ့ စသည့်သီးှံ ၆ မျ ိးအတွက ်

အေထာကအ်ပံ့ြပမည့် အေြခခံရည်နး်ေဈးနး် (Minimum Support Price – MSP) များအား 

ြမင့်တင်ေပးခ့ဲသည်။ MSP အစအီစဉအ်ား ဆကလ်ကထ်ားရိှမညြ်ဖစေ်ကာင်း အစိုးရ၏ကတိြပ 

ေြပာဆိုမက ယခုေဆာင်းသီးှံရာသီ၌ စပါးင့်ှ ဂျသီံးှံများ ပိုမိုတုိးချဲစိုကပ်ျ ိးရနေ်တာင်သူများသုိ 



2 
 

တွနး်အားြဖစေ်စခ့ဲေကာင်း၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၉ ရကေ်န  စိုကပ်ျ ိးရာသီစာရင်း မပတ်ိသိမး်မကီာလ 

အတွင်း အထူးသြဖင့် စပါးစိုကဧ်ရိယာမာှ ဆကလ်ကတုိ်းတကလ်ာဖယွရိှ်ေကာင်း၊ ဇနန်ဝါရီလ 

အတွင်း မိုးရာသွန်းမမာှ ပုံမနှထ်က် ၇၆% ခနပ်ိုမိုခ့ဲပးီ ိုင်ငံတစ်ဝနး်ရိှ အဓကိဆည်တာတမ ံ၁၂၈ ခု 

တွင် ၁၀ စှတ်ာ ပျမး်မပမာဏထက ် ၂၂% ပိုမို၍ ေရသုိေလာှင်ထားရိှိုင်သြဖင့် စိုကပ်ျ ိးေရ 

အတွက ် စိုးရိမရ်နမ်ရိှေကာင်း၊ ိုင်ငံ၏ေြမာက်ပိုင်းေဒသများ၌ အပခူျနိေ်လျာန့ညး်မင့်ှအတ ူ

နနံကပ်ိုင်း၌ င်ှးကျြခင်းက ဂျံင့်ှ ဆမီုံညင်းစိုကခ်င်းများအတွက ် အေထာကအ်ပံ့ြဖစေ်စပးီ 

ရကသ်တပတ်အနညး်ငယ်ကာအထ ိ ရာသီဥတေုကာင်းမနွပ်ါက သီးှံအထကွ ် တုိးတကရ်ရိှမည် 

ဟ ု ေမာမ်နှး်ထားေကာင်းစသညြ်ဖင့် အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ အဆင့်ြမင့်အရာရိှတစဦ်း 

၏ ေြပာကားမအား Economic Times သတင်းဌာနက ေဖာြ်ပပါသည။် 

ေနေအးလင်ွ ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source: 1. Rabi sowing touches new record at 67.5 million hectares, 22 JAN 2021, Economic 

Times 

 2. All India crop situation as of 22nd Jan 2021, Department of Agriculture, 

Cooperation & Farmers Welfare of India 

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

ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၌ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်ြမင့်တက်လာြခင်းှင့် ပတ်သက၍် 

သတိေပးေြပာကားလိုကြ်ခင်း 

 ကမာ့ကပ်ေရာဂါ COVID-19 ေကာင့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၌ အလုပ်လက်မ့ဲန်းြမင့်တက် 

မမာှ မတ်ှတမ်းဝင်ိုင်ေကာင်း၊ လာမည့်လတွင် တတ်ုစှသ်စက်ူးပွဲေတာက်ျင်းပမညြ်ဖစရ်ာ 

ပနး်ေရာင်းချသူများ အတ်ုေအာေ်သာင်းနင်း ေရာင်းချမမရိှေအာင် ေဈးကကွက်န်သတ်မများ 

ေဆာင်ရက်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေအာကတုိ်ဘာလမ ှ ဒဇီင်ဘာလအတွင်း အလပု် 

လကမ်ဲ့နး် (၆.၄) ရာခုိင်နး် (၁၆၀,၀၀၀) ဦးေရရိှေကာင်း၊ ဆိုင်များ အလပုခ်ျနိေ်လာခ့ျြခင်း၊ 

ကမုဏီများ ပတ်ိသိမး်မှင့် ေဒဝါလခံီမေကာင့် အလပုလ်ကမ်ဲ့နး် ြမင့်တကလ်ာြခင်းြဖစေ်ကာင်း 

င့်ှ စးီပာွးေရးင့်ှ လမူဘဝေနထိုင်မအေပ ဖအိားများ ြဖစေ်ပေစေကာင်း၊ COVID-19 ထနိး်ချပ ်

ိုင်ြခင်းမရိှလင် တတ်ုစှ်သစက်းူပီးလင် စးီပာွးေရးလပုင်နး်များ ထပမ်ပံတ်ိသိမး်ိုင်ပီး ဝနထ်မး် 

များအား လုပ်ငန်းမှ ထပ်မံရပ်နားိုင်ေကာင်း ေဟာင်ေကာင်ဘာေရးအတွင်းဝန် (ဝန်ကီး) 

Mr. Paul Chan Mo-po က ေြပာကားခ့ဲေကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၁၈ ရကေ်နထတု ်

South China Morning Post သတင်းစာ၌ Kathleen Magramo က “Finance Chief Warns of 

Higher Unemployment ” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်တွင်း ကမုဏီများ ေဒဝါလခံီရန ် ေလာကထ်ားမ 

(၆.၆) ရာခုိင်နး် ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ စားေသာကဆ်ိုင်လပုင်နး်င့်ှ လကလ်လီပုင်န်းကတွင ်
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တုတ်ှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်အပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနမှ ၁၅ ရက်ေနအတွင်း 

အေရာင်းအဝယေ်အးေနမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ တုတ်စှသ်စက်းူမတုိင်မ ီ စှစ်ဉက်ျင်းပြပလပု်ေနက 

ပွဲေတာမ်ျား၊ ပနး်ပွဲေတာ်များ ပယဖ်ျကမ်ေကာင့် ပနး်ေရာင်းချသူများမာှ ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင ်

များင့်ှ ေဆးွေွးပွဲ အြပင်းအထနြ်ပလပုခ့ဲ်ေကာင်း၊ ၎င်းတုိအေနြဖင့် ပနး်ပွဲေတာ၌် ေရာင်းချရန ်

သနး်ေပါင်းများစာွေသာ မျ ိးေစမ့ျား စိုကပ်ျ ိးရန ် ေငွေကးများစာွ အကနုက်ျခံထားခ့ဲရရာ ဝင်ေင ွ

ြပနလ်ညရ်ရိှရန ် လိုအပေ်ကာင်း၊ သုိြဖစ်ရာ တတ်ုစှသ်စက်းူ ေဈးပွဲေတာအ်ား COVID-19  

ကးူစကမ်ထနိး်ချပ်ိုင်ေရး စညး်မျဉး်စညး်ကမ်းများအတုိင်း ကျင်းပြပလပု်ိုင်ရန ် ေဒသအစိုးရမ ှ

ဆုံးြဖတ်ခ့ဲေကာင်း၊ ပနး်ေရာင်းချသည့်ေနရာသုိ ဝင်ေရာကမ်ည့် လဦူးေရအား ကနသ်တ်ထားရန ်

င့်ှ ဝင်ေရာကမ် ကာြမင့်ချနိ ် သတ်မှတ်ထားရန ် လိုအပသ်ညဟ် ု ကျနး်မာေရးပညာရှင်များက 

ေြပာကားခ့ဲေကာင်း၊COVID-19ေကာင့် ထခုိိကမ်ေလျာန့ညး်ေစရန ် သကသ်ာခွင့် ေဟာင်ေကာင ်

ေဒလာ (၃၁၀) ဘီလယီ ံ ပံ့ပိုးခ့ဲမမှာ လိုအပသ်ည့် ပမာဏထက ် အနညး်ငယသ်ာရိှေကာင်းငှ့် 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်အများစမုာှ အခကအ်ခဲ အကျပ်အတညး်င့်ှ ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း၊ ACE Centre 

For Business and Economic Research ၏  Director ြဖစသူ် Mr. Andy Kwan Cheuk-chiu က 

ေြပာကားရာတွင် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ပထမသံုးလပတ်အတွင်း ဆကလ်ကြ်မင့်တက ်ေနမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

ကမာက့ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမမာှ ေမာလ်င့်ထားသည်ထက ်ကာလကာရှည ်ေနမညြ်ဖစရ်ာ စးီပာွး ေရး 

လုပ်ငန်းများမှာ ဆက်လက်ကျဆင်းေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဘာလုိေငွ ြဖစ်ေပမမှာလည်း မှတ်တမ်း 

ဝင်ိုင်ေကာင်း၊၂၀၂၀ ြပည့်စှ်အတွင်း ဘာလိုေငွ (၃၀) ရာခုိင်နး် ရိှခ့ဲေကာင်း၊ COVID-19 ၏ 

ုိက်ခတ်မြပင်းထန်စွာခံရသည့် လုပ်ငန်းများကုိသာ ေထာက်ပ့ံေငွေပးြခင်းေကာင့်လည်း စီးပွားေရး 

လပုင်နး်များကို ေဒဝါလခံီရန ် ပိုမိုတွန်းအားေပးသကဲ့သုိြဖစေ်စ ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စတုတ 

သံုးလပတ်အတွင်း အလပုလ်ကမ်ဲ့န်းမာှ (၆.၅) မှ (၆.၆) ရာခုိင် နး်ခန် ရိှေကာင်း၊ အသွားအလာ 

ကန်သတ်မများင့်ှ တစဦ်းင့်ှတစဦ်း အချင်းချင်းခပခွ်ာခွာ ေနထိုင်ရန ် ကနသ်တ်မများေကာင့် 

စားေသာကက်နုလ်ပုင်န်းင့်ှ လကလ်လီပုင်နး်ကတွင် အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်မှာ အတကအ်ကျ 

များစွာရိှေနေကာင်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲန်းြဖစ်ပွားမ ေြဖရှင်းရန် အေကာင်းဆံုးနည်းလမ်းမှာ ကျန်းမာေရး 

ေလက့ျင့်သည့် အားကစားုံများင့်ှ စားေသာက်ဆိုင်များ၌ တစ်ဦးှင့်တစဦ်း အချင်းချင်းခပ်ခွာခွာ 

ေနထိုင်ရန ်ကန်သတ်မများကို ေြဖေလာေ့ပးရမညြ်ဖစေ်ကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်မာှ (၁၆) ှစတ်ာကာလအတွင်း အြမင့်ဆုံးေရာကရိှ်ခ့ဲပးီ 

အဆိုးရားဆုံးြဖစုိ်င်ေကာင်း ခန်မနှး်ထားြခင်း 

 ကမာက့ပေ်ရာဂါCOVID-19 ေကာင့်ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်မာှ (၁၆) 

စှတ်ာကာလအတွင်း အြမင့်ဆုံးေရာကရိှ်ခ့ဲပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စတုတသံုးလပတ်အတွင်း (၆.၆) 
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ရာခုိင်န်းသုိ ေရာက်ရိှခ့ဲေကာင်းင့်ှ အလပုလ်ကမ်ဲ့ဦးေရ (၁,၅၀၀) ဦးေရရိှခ့ဲရာ ၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ 

အတွင်း အလပုလ်ကမ်ဲ့ဦးေရစစုေုပါင်း (၂၄၅,၈၀၀) ဦးရှခ့ဲိေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၌ ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၊် ိုဝင်ဘာလက ြဖစ်ပာွးခ့ဲသည့် COVID-19  စတုတလင်းေကာင့် ေဒသတွင်းစားသံုးမ 

အေပ ဖအိားများ ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပေစပးီ စးီပာွးေရးလပုင်နး်များကို ထခုိိကလ်ျက်ရိှကာ 

လပုသ်ားေဈးကွကတွ်င် ဖအိားများဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပေနမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အမိ် ခံေြမ၊ လကလ်ီ 

လပုင်နး်င့်ှ စားေသာက်ကနုလ်ပုင်နး်များမာှ ြပင်းထနစ်ာွ ထခုိိကလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ စားေသာက် 

ကနုလ်ပုင်နး်တွင် အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်မာှ (၁၃.၈) ရာခုိင်နး်၊ ဟိုတယလ်ပုင်န်းတွင် (၈.၈) ရာခုိင်နး် 

င့်ှ လကလ်လုီပင်နး်တွင် (၈.၃) ရာခုိင်နး်၊ အပုညာ၊ ေဖျာေ်ြဖေရးလပုင်နး်င့်ှ အပနး်ေြဖ 

လပုင်နး်တွင် (၉) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်းင့်ှ ေဒသအစိုးရမ ှ ကညူပီံ့ပိုးိုင်ေရးနညး်လမး် 

ရှာေဖွလျက်ရိှေကာင်း ေဟာင်ေကာင်အလုပ်သမားေရးရာအတွင်းဝန် (ဝန်ကီး) Mr. Law Chi-kwong 

က ေြပာကားခ့ဲေကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၂၀  ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post 

သတင်းစာ၌ CannixYau ှင့် Denise Tsang တုိက “Jobless Rate Hits 16-year High And 

Worse Predicted” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် COVID-19 ေကာင့် ေဒသတွင်းစားသံုးမမာှလညး် ေလျာက့ျလျက ်

ရိှပးီ တုတ်စှသ်စက်ူးအားလပရ်က်ပီးဆုံးလင် စးီပာွးေရးလပုင်နး်အများစမုာှ ထပမ်ပံိတ်သိမ်း 

မညြ်ဖစ်ပးီ လာမည့်စှလ်၊ သံုးလအတွင်း အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်များ ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပေနမည ်

ြဖစေ်ကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ေဒသခရီးသွားလပု်ငနး် EGL သည ် ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ (၂၀) 

မလီယီ ံ ကနုက်ျလျကရိှ်သည့် ခရီးသာွးဧည့်လမး်န ် (၁၂၀) ဦးအား အလပုမ် ှ ရပန်ားလိုကရ် 

ေကာင်း၊ ဂျပန်ိုင်ငံ ခရီးသွားလပုင်နး်ကမ်းကျင်သူများကို အလပုေ်လာကထ်ားရာတွင် ဦးစားေပး 

ခန်ထားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ေဒသရိှ ခရီးသွားဧည့်လမ်းန်င့်ှ ဆကစ်ပဝ်နထ်မး် 

(၂၀,၀၀၀) ဦးရာခုိင်န်းအားြဖင့် (၉၅) ရာခုိင်နး်ခန်ကို အလပုမ် ှရပန်ားလိုကရ်ေကာင်း၊ ရှနး်ကျန်  

နယစ်ပဂိ်တ်ကို ဆကလ်ကဖ်င့်ွထားပးီ အသွားအလာကနသ်တ်ေစာင့်ကည့်မတုိကို ေြဖေလာ့ 

ေပးလင် တုတ်ြပညမ်ကးီမ ှ ခရီးသွားဧည့်သည်များင့်ှ စီးပာွး ေရးလပုင်နး်ရှင်များ လာေရာကမ် 

ေကာင့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ စီးပာွးေရးြပန်လညေ်ကာင်းမနွလ်ာိုင်ေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပ 

ထားပါသည။်  

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ကမာ့ကပေ်ရာဂါေကာင့် ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ငွေကး အသံုးြပရန ်အေရးတကီး လုိအပလ်ျကရ်ှိြခင်း 

 ကမာက့ပေ်ရာဂါ COVID-19 ေကာင့် တတ်ုကမုဏီများအေနြဖင့် ဒစဂ်ျစ်တယလ် ်
ေငွေကးကို အေရးေပလက်ခံအသံုးြပရန ် စးီပာွးေရးကတင်ွ စနိေ်ခမများြဖစေ်ပေနေကာင်း 
တတ်ုဒစဂ်ျစ်တယလ်ေ်ငွေကး  စတင်အသံုးြပရန ် တရားဝင် အချနိခွ်င့်ြပထားြခင်းမရိှေသး 
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ေသာ်လည်း တုတ်ြပည်သူဘဏ်မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ေငွေကးအီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမ e-yuan 
ကို ေပကျင်း၌ ၂၀၂၂  ခုစှတွ်င် ကျင်းပြပလပုမ်ည့် အုိလပံစအ်ားကစားပွဲမတုိင်ခင် အသံုးြပရန ်
ရညရ်ယထ်ားေကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၂၀ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post 
သတင်းစာ၌ Karen Yeung က “Pandemic ‘adds to urgent need for digital currency” 
ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါဒစ်ဂျစတ်ယလ်ေ်ငွေကးအလီကထ်ေရာနစေ်ငွေပးေချမအစအီစဉက်ို Shenzhen၊ 
Suzhou၊ Xiongan င့်ှ Chengdu တုိတွင် တရားဝင်စတင်အသံုးြပလျကရိှ်ေကာင်း၊ တုတ် 
စှသ်စက်းူင့်ှ အထးူပွဲေတာ်ကာလများအတွင်း ဒစ်ဂျစတ်ယလ်စ်နစြ်ဖင့် စားသံုးသူများကို 
လကေ်ဆာင်စာအတ်ိများေပးပးီ ဆိုင်များင့်ှ စားေသာကဆ်ိုင်များတွင် အသံုးြပခွင့်ေပးမညြ်ဖစ ်
ေကာင်း၊ e-yuan ကုိ အသံုးြပြခင်းြဖင့် ေငွသားစီးဆင်းမကုိ ေြခရာခံုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဘာေရး 
စညး်မျဉး်စညး်ကမ်းများကိုလညး် အသံုးြပရန် ပိုမိုလယွက်မူညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ e-yuan ကို အသံုးြပ 
ိုင်ရန ်Bank of China ၊ China Construction Bank ၊ Industrial and Commercial Bank of 
China ၊ Agricultural Bank of China ၊ Bank of Communication င့်ှ  Postal Saving Bank of 
China တုိမ ှ တာဝန်ရိှသူများင့်ှ စတင်လပုက်ိုင်ေဆာင်ရကလ်ျက်ရိှေကာင်း၊ မဟာပင်လယေ်ကွ 
ေဒသရိှေဟာင်ေကာင်၊ မကာအိုင့်ှ ပလုြဲမစဝ်မှး်ေဒသရိှ မိကးီ (၉) မိတုိ၌ ဒစ်ဂျစတ်ယလ်် 
ေငွေကးကုိ မကာမီစမ်းသပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟု တုတ်ုိင်ငံစီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ ်
ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လက ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်းူစကခံ်ရမက တတ်ုုိင်ငံတွင် ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ငွေကး အေရးတကးီ 
လိုအပေ်နသညဟ် ုမးီေမာင်းထိုးြပေနေကာင်း ုိင်ငံပိုင် ဘဏ်ကေြပာကား 

 ကိုိုနာကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမေကာင့် ကေံတွေနရေသာ စးီပာွးေရးစနိေ်ခမများက 
ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငွေကးအား အသံုးြပရန် တုတ်ကုမဏီများအတွက် အေရးပါမ ပုိမုိြမင့်လာေကာင်း 
Bank of China ၏ အကးီအက ဲGuoWeimin က ေြပာကားလိုကပ်ါသည။် 

 Digital Currency Electronic Paymentဟ ု လသိူများသည့် e-yuan အား မညသ်ည့် 
အချနိတွ်င်စတင်မညဟ် ု တရားဝင်အချနိ်ဇယား ထတ်ုြပနထ်ားြခင်းမရိှေသးေသာလ်ညး် ေပကျင်း 
မိ၌ (၂၀၂၂) ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလတွင် ကျင်းပရနရိှ်သည့် ေဆာင်းရာသီ အိုလပံစပ်ွဲေတာမ်တုိင်မ ီ
စတင်ရန ်ေမာလ်င့်ထားပါသည်။ 

 လကရိှ်အချနိအ်ထ ိ ဒစ်ဂျစ်တယေ်ငွေကးအား အားလပရ်ကမ်ျားင့်ှ အထးူပွဲေတာ ်
ရာသီကာလများအတွင်း ထုံးတမ်းစဉလ်ာလကေ်ဆာင်စာအတ်ိများေပးကသည့် အစဉအ်လာ 
ေပအေြခခံ၍ ကနဉီးစီမံကိန်းအြဖစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အနီေရာင်လက်ေဆာင်အိတ်များ ပံုစံြဖင့်  လက်လ ီ
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စတုိးဆိုင်များင့်ှ စားေသာကဆ်ိုင်များတွင် သံုးစွဲရနအ်တွက ် တတ်ုမိကီးများြဖစ်ကသည့် 
ရှနး်ကျန် ၊ စးူကျ ိး၊ ံအနး်င့်ှ ချနဒ်းူမိများတွင် စတင်လျကရိှ်ကပါသည။် 

 e-yuan စနစ၏် အဓကိအကျ ိးေကျးဇူးမှာ ေငွေကးစးီဆင်းမများကို ေြခရာခံိုင်စမွး် 
ရိှပးီ၊ ဘာေရးဆိုင်ရာစညး်မျဉး်စညး်ကမ်းများ အသကဝ်င်ေစရန ် ပိုမိုလယွက်ေူစြခင်းြဖစပ်ါ 
သည။် သမားိးုကျေငွေပးေချမစနစမ်ျားမာှ ထိုကဲ့သုိြပလပု်ိုင်ြခင်းမရိှဘဲ၊ တကယ့်စီးပာွးေရး 
အတွက ် ကးီမားေသာ စနိေ်ခမများ ြဖစေ်ပေစလျကရိှ်ပါသည။် ဉပမာအားြဖင့် ကပေ်ရာဂါ 
ပျ ံှံြဖစပ်ာွးမေကာင့် လပုင်န်းများဆကလ်ကလ်ညပ်တ်ိုင်ေစရန ် နုး်ကနေ်နရသည့် စးီပာွးေရး 
လပုင်နး်များက ေကးမီင့်ှ အာမခံများကို စစုညး်မများြပလပုရ်ာတွင် အခကအ်ခဲများငှ့် 
ရင်ဆိုင်ေနရမက ေငွေပးမများအား ပိုမိုနီးကပစ်ာွထနိး်ေကျာင်းေစာင့်ကည့်ရန ် ဒစဂ်ျစ်တယ ်
ဆိုင်ရာစနစတ်စရ်ပလ်ိုအပေ်နေကာင်း ြပသေနပါသည။်  

 ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ငွေကး၏ ထပမ်ဖံွံဖိးတုိးတကလ်ာမများေကာင့် မလူက အေလးထား 
ခ့ဲသည့် ေဖာကသ်ညမ်ျား၏ အသံုးြပမအြပင် စးီပာွးေရးလပုင်နး်များင့်ှ အစိုးရ application 
များပါ ပါဝင်လာပြီဖစပ်ါသည။် ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ငွေကး၏ မလူအစအီစဉတွ်င် အဝံင်ြခင်းမရိှခ့ဲသည့် 
အမိ် ခံေြမေဈးကကွအ်တွင်း ဆုံးံးိုင်ေြခရိှသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများမာှလညး် ဒစဂ်ျစ်တယ ်
ေငွေကးင့်ှ ထနိး်ေကျာင်းေစာင့်ကည့်ိုင်စမွ်းရိှေကာင်းသိရပါသည။် 

 e-yuan ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးအေပ တတ်ုိုင်ငံ၏ ဘဏ်ကးီ (၄) ဘဏ်ြဖစ်သည့်  Bank 
of China ၊ China Construction Bank ၊ Industrial and Commercial Bank of China င့်ှ 
Agricultural Bank of China တုိအြပင် ိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ကးီစှ်ဘဏ်ြဖစသ်ည့် Bank of 
Communications င့်ှ Postal Savings Bank of Chinaတုိမ ှ အာဏာပိုင်များက ေဆာင်ရက ်
လျကရိှ်ကပါသည။် 

 Alipay င့်ှ WeChat Pay ကဲ့သုိေသာ ဒစဂ်ျစတ်ယ်ေငွေပးေချမ platform များကို လညး် 
တတ်ုိုင်ငံက တညေ်ထာင်ထားပီးြဖစပ်ါသည။် ဒတိုယအဆင့်အေနြဖင့် ဒစဂ်ျစတ်ယ ်
ေငွေကးအား ြပည်တွင်းေဈးကကွ၏် ြပင်ပြဖစသ်ည့် ေဟာင်ေကာင်တွင် အသံုးြပသွားရန ်
နယပ်ယတုိ်းချဲသွားမညြ်ဖစပ်ါသည်။ ေဟာင်ေကာင်ကလညး် နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာက်နု်သွယမ်တွင ်
ဒစဂ်ျစတ်ယ်ေငွေကးအသံုးြပမအား ြမင့်တင်ရန် ထုိင်းိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်င့်ှအတူတက ွ လပုင်နး် 
ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပါသည။်  

 (၂၀၂၀) ခုစှ၊် သဂုတ်လအတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၊ စးီပာွးေရးင့်ှ ကူးသနး်ေရာင်းဝယေ်ရး 
ဝန်ကးီဌာနမ ှ ေကြငာချကအ်ရ ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ငွေကးအား ေဟာင်ေကာင်၊ မကာအိုင့်ှ ပလုဲ 
ြမစဝ်မှး်ေဒသရိှ မိေတာ ် (၉) မိတုိ ေပါင်းစညး်ထားသည့် မဟာပင်လယေ်အာ ် နယေ်ြမအပါ 
အဝင် နယေ်ြမအသစအ်ချ ိ၌ စမး်သပအ်သံုးြပသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် South China Morning Post (၁၉-၁-၂၀၂၁) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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“ပုေ်သး”အမတ်ှတံဆိပ ်ြမနမ်ာ့လကဖ်ကရ်ညအ်ား တတ်ု-အာဆယီ ံကနုစ်ညြ်ပပွဲ 

အတွင်းေရးမှးံုး၏ လုပင်နး်ခဲွြဖစသ်ည့် Guangxi CAEXPO Brand Management Co., Ltd.  

၏ e-Platform ေပတွင်ေရာင်းချရန ်သေဘာတူစာချပခ်ျပဆ်ိုိုင်ခ့ဲ 

 ြမနမ်ာိုင်ငံမ ှ “ပုေ်သး” အမတ်ှတံဆိပ ် ြမနမ်ာလကဖ်ကရ်ညအ်ား ထတ်ုလပုတ်ငပ်ို 

ေနသည့် ေတာဝ်င်ကေမာဇေတာင်တန်းကမုဏီင့်ှ တတ်ုြပညသူ်သမတိုင်ငံ၊ ကမွရီှ်း(ကမ့်) 

ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခ်င့်ွရေဒသ၊ နနန်င်းမိရိှ တုတ်-အာဆယီကံနုစ်ညြ်ပပွဲ အတွင်းေရးမှးုံး၏ 

လပုင်နး်ခဲွြဖစ်သည့် Guangxi CAEXPO Brand Management Co., Ltd.တုိအကား e-Platform 

ေပတွင် ေရာင်းချရန ် သေဘာတူစာချပ်တစရ်ပ်အား နနန်င်းမိရိှ စးီပာွးေရးသံမှးုံး၌ ၂၀၂၁ 

ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၄) ရကေ်န ညေနပိုင်းတွင် လကမ်တ်ှေရးထိုးိုင်ခ့ဲကပါသည။်  

 ယခင်စှမ်ျားအတင်ွး အာဆယီံိုင်ငံများမ ှကနုပ်စညး်များကို တုတ်ိုင်ငံတွင် တတ်ု-

အာဆယီကံနုစ်ညြ်ပပွဲကျင်းပသည့်ကာလ၌သာ အများအြပားေတွိုင်ပးီ၊ ကျနက်ာလ များတွင ်

တုတ်စားသံုးသူများထံသုိ ေရာက်ရိှမနည်းပါးသြဖင့် တစ်ှစ်ပတ်လံုးဝယ်ယူရရိှုိင်မည့် e-Platform 

အား (၂၀၁၉) ခုစှ်ကနုခ်န်တွင် တုတ်- အာဆယီကံျင်းပေရးအတွင်းေရးမှးုံးက ြပလပုခ့ဲ်ကာ 

Guangxi CAEXPO Brand Management Co., Ltd. သုိ တာဝနေ်ပးအပ ် ထားြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

Guangxi CAEXPO Brand Management Co.,Ltd.၏ e-Platform များကို Taobao အစရိှသည့် 

နာမည်ကးီ e-Platform များေပတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရကလ်ျက ်ရိှပါသည။် 

 ၎င်း e-Platform ေပတွင် အာဆယီံိုင်ငံများအလိုက ် ကနုပ်စညး်များကို အပုစ်ခဲွု၍ 

ြပသေရာင်းချေနရာ ြမနမ်ာိင်ုငံအတွက ် ကနု်ပစညး်များထည့်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်  နနန်င်းမိရိှ 

ြမနမ်ာစးီပာွးေရးသံမှး ေဒါကတ်ာေရစင်ကိုင့်ှ (၂၀၂၀) ခုစှ ် စှဆ်န်းကတည်းက စတင်ညိင်း 

လာခ့ဲပါသည်။ တုတ်ုိင်ငံ၏ e-Commerce Platform စည်းမျဉ်းလုိအပ်ချက်များအရ e-Platform 

ေပတွင် ေရာင်းချလိုသည့် ြမနမ်ာကနုပ်စညး်များမာှ တစဖ်ကေ်ဖာြ်ပပါအချကမ်ျားှင့် ေယဘုယျ 

ညွီတ်ရန ်လိုအပပ်ါသည ်- 

 (က) တတ်ုိုင်ငံသုိ ပုံမနှက်နု်သွယမ်နညး်လမး်ြဖင့် ေရာကရိှ်လာရန ်လိုအပြ်ခင်း၊   

 ( ခ ) ြမနမ်ာိုင်ငံမ ှ တရားဝင်တင်ပိုသူင့်ှ တုတ်ိုင်ငံမ ှ တရားဝင်တင်သွင်းသူများ 

ရိှရန ်လိုအပြ်ခင်း၊  

 ( ဂ ) တတ်ုအေကာကခ်နွဌ်ာနတွင် အေကာကခွ်နရှ်င်းလင်းထားသည့် အေထာက ်

အထားများ လိုအပြ်ခင်း၊   

 (ဃ) ကနုစ်ညြ်ပပွဲတွင်ြပသရန ် ပင်လယေ်ရေကာင်းမ ှ တင်သွင်းသည့် ပစညး်များကို 

ေရာင်းချ၍ မရြခင်း၊  

 ( င ) တတ်ုိုင်ငံတွင် ကနုအ်မတ်ှတံဆပိ ် မတ်ှပုံတင်ထားရန ် လိုအပြ်ခင်းင့်ှ စားသံုး 

ရနသ်င့်ေလျာေ်ကာင်းစစေ်ဆးထားသည့် လကမ်တ်ှရရိှထားရန ်လိုအပြ်ခင်း၊   
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 ( စ ) တတ်ုိုင်ငံ၏ ကနုအ်မှတ်တံဆပိအ်န်းများ တပဆ်င်သည့် လိုအပခ်ျကမ်ျား 

င့်ှ ညွီတ်ရနလ်ိုအပြ်ခင်း၊  

 (ဆ) တတ်ုိုင်ငံဘကမ် ှ တင်သွင်းသည့်လပုင်န်းတွင် ဘဏ်စာရင်းရိှရန ် လိုအပြ်ခင်း 
ှင့် အစုိးရအားအခွန်ေဆာင်ရမည့် တရားဝင်ေြပစာများ ထုတ်ေပးရန်လုိအပ်ြခင်း၊  

 ( ဇ ) အမာှစာများအတွက ် အချနိမ်ေီပးပိုရန်င့်ှ ေစာဒကတကမ်များအား ကိုင်တွယ ်
ေြဖရှင်းိုင်ရနလ်ိုြခင်း၊  

 ေတာဝ်င်ကေမာဇေတာင်တနး်ကုမဏီ၏ ပုေ်သးတံဆိပ ် ြမနမ်ာလကဖ်ကရ်ညသ်ည ်
တတ်ုိုင်ငံ၏  အကးီဆုံးကနုစ်ညြ်ပပွဲကျင်းပေရးအတွင်းေရးမှးုံး (၄) ုံးအနက ် တစ်ုံးြဖစ ်
သည့် တတ်ု-အာဆယီကံနုစ်ညြ်ပပွဲအတွင်းေရးမှးုံး၏ဂုဏ်သိကာကးီမားသည့် e-Commerce 
Platform များေပတွင်  ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ စားေသာကက်နုအ်ြဖစ ် ပထမဆုံး တင်သွင်းေရာင်းချ 
ိုင်ခ့ဲေသာ ကနုပ်စညး်အြဖစ ် သမိုင်းမှတ်တိင်ု စိုကထ်ူိုင်ခ့ဲပြီဖစပ်ါသည။်  ထိုကဲ့သုိ ေရာင်းချိုင ်
ေရးအတွက ် အပိုဒ ် (၃) ပါ လိုအပခ်ျကမ်ျားအား အဘကဘ်ကမ် ှ အချနိယ်၍ူ ြပင်ဆင်ခ့ဲရပါသည။် 
သေဘာတူစာချပအ်ား လကမ်တ်ှေရးထိုးပီး ရကသ်တ ၂ ပတ်မ ှ ၃ ပတ်အတွင်း ြမနမ်ာိုင်င ံ
အတွက ်ကနုပ်စညး်အပုစ်အုား e-Platform ေပ၌ ထည့်သွင်းသွားမညဟ် ုသိရပါသည။် 

 ေတာဝ်င်ကေမာဇေတာင်တနး်ကုမဏီက ယခုကဲ့သုိ ေဆာင်ရကသ်ကဲ့သို တုတ်ိုင်င ံ
ဘကမ် ှ တရားဝင်ဝယယ်မူည့်သူရှိသည့် (သုိမဟတ်ု) တုတ်ဝယယ်သူူင့်ှ လကရိှ်တရားဝင ်
ကနုသွ်ယမ်ြပေနသည့် ြမနမ်ာကနုပ်စညး်များကိုလညး် Guangxi CAEXPO Brand Management 
Co.,Ltd. ၏ e-Platform ေပတွင် တင်သွင်းေရာင်းချလိုပါက ဆကလ်ကခ်ျတ်ိဆကေ်ပးသွား 
မညြ်ဖစပ်ါသြဖင့်  economicattachenanning@outlook.com သုိ ဆကသွ်ယ်ိုင်ကပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် စးီပွားေရးသံမှးုံး (နနန်င်းမိ)  
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
အာဆယီကံနုသွ်ယေ်ရးစကက တတ်ုုိင်ငံအေနာကပ်ိုင်းေဒသများအား 

ဖွံဖိးလာေစရန် ကညူေီပး 

 ပံုစံစံုကွန်ယက်မှာ ေထာက်ပုိသယ်ယူပုိေဆာင်ခကုိ ပုိမုိသက်သာေစပီး၊ အဆင်ေြပေချာေမွ 
ေစပါသည။် တတ်ုိုင်ငံ အေနာကပ်ိုင်းေဒသတွင် လူမစးီပာွးဘဝဖွံဖိးတုိးတကမ် ြမင့်တင်ရန်ငှ့် 
တတ်ုင့်ှ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ၏စီးပာွးေရးများ ဆက်သွယမ်ကို တုိးြမင့်ေစရန ် ပုံစစံုံ 
သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးကွန်ယက်တစ်ခုအသွင် ကုန်သွယ်ေရးစကတစ်ရပ်အား တုတ်ုိင်ငံက ြမင့်တင် 
ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပါသည။် 

 အေနာကပ်ိုင်း ကနုး်လမး်-ပင်လယေ်ရေကာင်းစကအသစဟ်ေုခဆိုသည့် စကမာှ 

တတ်ုိုင်ငံ၏ အေနာကေ်တာင်ပိုင်းြဖစသ်ည့် ချံချင်းင့်ှ စခီမး်ြပညန်ယ၏် မိေတာ ်ချနဒ်းူ ကဲ့သို 

အဓကိ ကနုး်တွင်းပိုင်းမိေတာမ်ျားအား တတ်ုိုင်ငံ ေတာင်ပိုင်း၏ ကမး်ိုးတန်းငှ့် 
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အာဆယီံိုင်ငံများင့်ှ နယန်မိိတ်ချင်းထစိပေ်နသည့် ကမွရီှ်း(ကမ့်) ကိုယပ်ိုင်အပု်ချပခွ်င့်ရေဒသ 

တုိကို ဆကသွ်ယေ်ပးထားပါသည။် 

 တတ်ုကနု်းတွင်းပိုင်းမ ှ ကနုေ်သတာများကိ ု နယစ်ပသုိ် ပိုေဆာင်ပီးေနာက ် အာဆယီ ံ

ိုင်ငံများင့်ှ အြခားကမာ့ိုင်ငံများသုိ သေဘာြဖင့် ဆကလ်ကပ်ိုေဆာင်လာပါသည။် တတ်ုိုင်င ံ

သုိ တင်သွင်းသည့်သွင်းကနုမ်ျားကိုလညး် ၎င်းလမ်းေကာင်းများ အသံုးြပ၍ တင်သွင်းိုင်ပါသည။် 

 ေလေကာင်း၊ ကနုး်လမး်၊ ရထားလမး်င့်ှ ပင်လယေ်ရေကာင်းအပါအဝင် ပုံစစံုံ 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးကနွယ်ကြ်ဖင့် အသံုးြပသူများအတွက ်ကနုက်ျစရိတ် ပိုမိုထေိရာက ်သက်သာ 

သည့် ကနုစ်ညေ်ထာကပ်ိုသယယ်ပူိုေဆာင်ေရးအား ပံ့ပိုးေပးိုင်သည ် ဤစကက ရည်ရယ် 

ထားပါသည။် 

 ဤလမး်ေကာင်းသည ် ချံချင်းှင့် ချနဒ်းူတုိအား ကနုစ်ညေ်ထာကပ်ိုသယယ်ပူိုေဆာင ်

ေရးအချကအ်ချာမိများအြဖစ ် အသံုးြပထားပးီ၊ တတ်ုင့်ှ ဉေရာပအကား အြခားအေရးပါ 

သည့် ကနုတ်င်ရထားလမ်းများှင့် ချတ်ိဆက်ထားပါသည။် ၎င်းချတ်ိဆကမ်မာှ ဉေရာပငှ့် 

တတ်ုအေနာကေ်တာင်ပိုင်းကို ဆကသွ်ယရ်န ် ရပဝ်နး်င့်ှပိုးလမး်မစမီကံနိး်၏ အဓကိစမီကံနိ်း 

တစခု်ြဖစပ်ါသည။် 

 ဤစကသည ် ချခံျင်းှင့် ချနဒ်းူမှတဆင့် ရနဇီ်ြမစစ်းီပာွးေရးလမး်ေကာင်းရိှ ေဒသများ 

င့်ှလညး် ဆကသွ်ယသွ်ားမညြ်ဖစပ်ါသည။်  ဤစကသည ်(၂၀၁၇) ခုစှ်တွင် တညေ်ထာင်ခ့ဲ သည့် 

ချခံျင်းင့်ှ စကာပကူိုဆကသ်ယွသ်ည့် ကနုတ်င်ရထားလမး်မ ှဆင်းသကလ်ာြခင်းြဖစ်ပီး၊ ယခုအခါ 

ိုင်ငံေတာ၏် မဟာဗျဟာေြမာက ်စမီကံနိး်ြဖစလ်ာပါသည။် 

 (၂၀၁၉)ခုစှ ် ၊ သဂုတ်လအတွင်း စကတညေ်ဆာကေ်ရးြမင့်တင်ရန ် စမီကံနိ်းတစရ်ပ်ကို 

အမျ ိးသားဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးင့်ှ ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးေကာမ်ရှင် (National Development and 

Reform Commission) က ထတ်ုြပနေ်ကြငာခ့ဲပးီ၊ အေသးစတ်ိအစအီမမံျားအား ေရးဆွဲ၍ 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကရ်န ် ြပညန်ယအ်ဆင့်အစိုးရများ၊ သယယ်ပူိုေဆာင်ေရး အာဏာပိုင်များငှ့် 

လပုင်နး်ေဆာင်ရကေ်နသူများအပါအဝင် အစိုးရဌာနများှင့် လပုင်နး်များအား ေြပာကားခ့ဲပါ 

သည။် တတ်ုိုင်ငံ၏ (၁၄)ဆကေ်ြမာက ် ငါးစှ်စမီကံနိး် (၂၀၂၁-၂၀၂၅) တွင် အဓကိစမီကံနိ်း 

တစရ်ပအ်ြဖစထ်ည့်သွင်းေရးအတွက် စကြမင့်တင်ေရးအေပ ေရးသားအဆိုြပချကအ်ား ိုဝင်ဘာ 

လတွင် တင်ြပခ့ဲပါသည။် 

ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ေရးဖွံဖိးမ 

 ၎င်းစမီကံနိး် ထတ်ုြပန်ချနိမ်စှ၍ ကိုိုနာကပ်ေရာဂါကျေရာကြ်ဖစပ်ာွးခ့ဲေသာလ်ညး် 

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာကနုသွ်ယမ်အား ြမင့်တင်ရန် စကတစေ်လာက ် ကနုေ်သတာတင်ရထား 

ဝနေ်ဆာင်မများအား ပိုမိုေြပးဆွဲလာပါသည။်  ဇနန်ဝါရီလမ ှ ိုဝင်ဘာလအထ ိ စာရင်းများအရ 

အာဆယီမံာှ တတ်ုိုင်ငံ၏ အကးီမားဆုံးကုနသွ်ယမ်မတ်ိဖကြ်ဖစလ်ာခ့ဲပးီ ဉေရာပသမဂ၏ 

ေနရာတွင် အစားထိုးေရာကရိှ်လာြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 
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 တတ်ုိုင်ငံေတာပ်ိုင် မီးရထားေြပးဆွဲသည့် လပုင်နး်ြဖစေ်သာ တတ်ုမးီရထား 

ေကာပ်ိုေရးရှင်းမ ှအချကအ်လကမ်ျားအရ ယခင်ှစတွ်င် စကတေလာက် ပင်လယေ်ရေကာင်း - 

ရထားလမး် ဝနေ်ဆာင်မေပါင်း (၃,၆၀၀) ရိှခ့ဲပီး ၊ (၇၃) ရာခုိင်နး်တိးုတကလ်ာြခင်းြဖစ်ပါ သည။် 

၎င်းတုိအေနြဖင့် ေပ (၂၀) ကနုေ်သတာအလုံးေပါင်း (၁၉၀,၀၀၀) ကို ဝနေ်ဆာင်မေပးခ့ဲ ရပီး (၈၀) 

ရာခုိင်န်းတုိးတကလ်ာြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 တတ်ုမီးရထားေကာပ်ိုေရးရှင်း၏ လပု်ငနး်ခွြဲဖစ်သည့် တတ်ုမီးရထား ကုနေ်သတာ 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးမ ှ အချကအ်လကမ်ျားအရ ဇနန်ဝါရီလမ ှ ေအာကတုိ်ဘာလအတွင်း ကမွရီှ်း 

ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခ်င့်ွရေဒသ၏ မိေတာြ်ဖစေ်သာ နန်နင်းမိင့်ှ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံ၏ မိေတာြ်ဖစ ်

သည့် ဟွိင်းမိတုိအကား ကနုေ်သတာတင်မးီရထား ဝနေ်ဆာင်မေပါင်း (၁၂၄) ကမိေ်ပးခ့ဲ ရကာ 

ယခင်စှက်ထက ် (၆၃) ရာခုိင်နး် တုိးတကလ်ာြခင်းြဖစပ်ါသည။် ယခုစှအ်တွင်း  အကမိေ်ရ 

(၂၀၀) ဝနေ်ဆာင်မေပးိုင်မညဟ် ုခနမ်နှး်ထားပါသည။် 

 ၎င်းမိစှ်မိကား ေြပးဆွဲသည့်မးီရထားသည ် တတ်ုိုင်ငံမ ှ ေနစဉသံု်း လသံုူးကနု ်

များ၊ လပစ်စပ်စညး်အစတ်ိအပိုင်းများှင့် ေဆးဝါးအသံုးအေဆာင်များကို  ဗယီကန်မ်ိုင်ငံသို 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေပးကာ၊ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံမ ှ အပပူိုင်းေဒသထကွ ် သစသီ်းဝလမံျားှင့် သတ 

ပစညး်များအပါအဝင် ကနုပ်စညး်များအား အဓိကြပနလ်ညသ်ယယ်လူာြခင်းြဖစပ်ါသည။် ၎င်း 

ဝနေ်ဆာင်မအား (၂၀၁၈) ခုစှမ် ှ စတင်ခ့ဲြခင်းြဖစက်ာ၊ (၂၀၁၉) ခုစှ၊် သဂုတ်လတွင် တစပ်တ် 

လင် သံုးကမိပ်ုံမနှေ်ြပးဆွဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် စှအ်လိုက ်ဝနေ်ဆာင်မေပးသည့်အကမိေ်ရ တုိးတက ်

လာလျကရိှ်ေကာင်း သိရပါသည။် 

 ခရီးကာြမင့်ချနိအ်ားေလာ့ချရန ် နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာေ်ြပးဆွဲသည့် မးီရထားများအား 

ကမွရီှ်း၏ ကနုစ်ညစ်စေ်ဆးေသာ မးီရထားဘူတာြဖစသ်ည့် ပင်းရှန်တွင် တဲွေြပာင်းစရာမလိုဘဲ 

စစေ်ဆးေပးလျကရိှ်ပါသည်။  အာဆယီံိုင်ငံများမ ှ နနန်င်းမိသုိ ေရာကရှ်လိာသည့် သစ်သီးဝလ ံ

များအား တတ်ုိုင်ငံတဝှမး်သုိ ဆကလ်ကြ်ဖန ်ချေိပးလျကရိှ်ပါသည။် ထိုြပင် ၎င်းအာဆယီံိုင်င ံ

များမ ှ ကနုပ်စညး်များအား တုတ်မးီရထားအြမနလ်ိုင်းြဖင့် ချခံျင်းင့်ှ ချနဒ်းူမိများမှတဆင့် 

တတ်ု-ဉေရာပ ကနုတ်င်မီးရထားဝနေ်ဆာင်မြဖင့် ဉေရာပိုင်ငံများသုိလညး် တင်ပိုိုင်ကပါ 

သည။် 

အေရးကးီမင့်ှ စနိေ်ခမများ 

 ဤစကမာှ အေနာကပ်ိုင်းေဒသများ၏ ဖွံဖိးတုိးတကမ်အား ြမင့်တင်ရန ် မဟာဗျဟာ 
ကျသည့်လမး်ေကာင်းင့်ှ   ဖံွဖိးမ၏ ပုံစအံသစတ်စရ်ပ ် ဖွဲစညး်မ ြဖစ်ုံမသာမက ပိုးလမး်မ 
စးီပာွးေရးလမး်ေကာင်းင့်ှ (၂၁) ရာစ ု ပင်လယေ်ရေကာင်းပိုးလမ်းမတုိအား ကနုး်လမး်ငှ့် 
ပင်လယ်ေရေကာင်းလမး် အြပနအ်လနှဆ်က်ယွေ်ပးသည့် ချတ်ိဆကလ်ညး်ြဖစ်ပါသည်။ 
ကနုသွ်ယ်ေရးစကြဖစ်သည်င့်ှအညီ အေနာကပ်ိုင်းေဒသများအား အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာစးီပာွးေရး 
ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်တွင် ပိုမိုတက်ကစာွပါဝင်ိုင်ေရး ကညူေီပးကာ၊ သယယ်ပူိုေဆာင်ေရး၊ 
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ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ေရးှင့် စးီပာွးေရးတို နက်င်းသည့်ေပါင်းစညး်ေဆာင်ရကမ်ကိုလညး် ြမင့်တင ်
ေပးပါသည။် 

 ဤစကမာှ ြပညတွ်င်းေဈးကကွအ်ေပ အေြခခံပးီ၊ တတ်ုှင့် ကမာ ဆကသွွ်ယရ်န ်
အေရှေတာင်အာရှအား တံတားတစစ်င်းကဲ့သုိ အသံုးြပရနရ်ညရ်ယပ်ါေကာင်း၊ ကမာလုံးဆိုင်ရာ 
စးီပာွးေရးကျဆင်းေနချနိဝ်ယ ် ကမာင့်ှချတ်ိဆက်ရန ် လပု်ငနး်စဉမ်ာှ ပိုမိုေးှေကွးိုင်ေသာလ်ညး် 
အိမပနး်တုိင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရတုိကာလတွင် ဤစကမာှ တတ်ု၏အေနာက်ပိုင်းေဒသများ 
အား ချတ်ိဆကေ်ပးရန်င့်ှ ေဒသတွင်းဖွံဖိးတုိးတကမ်အားြမင့်တင်ရန ်ရညရ်ယေ်ကာင်း၊  တတု် 
ိုင်ငံ၏ အေနာကဘ်ကေ်ဒသများ ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရး ေနာကဆ်ုံးအကမိ ် အစညး်အေဝးတွင ်
ြပညန်ယအ်ဆင့်ေဒသတစခု်စကီ ၎င်း၏ ကိုယပ်ိုင်ဖွံဖိးတုိးတကမ်အား စမီကံနိး်ေရးဆွဲထားရာ 
မညမီသည့် ရလဒမ်ျား ြဖစေ်ပေစေကာင်း၊ အချ ိေဒသများမာှ ပိုမိုေအာင်ြမင်ပးီ ချမး်သာကယဝ် 
လာေသာလ်ညး် အချ ိေဒသများမှာ ေနာကက်ျကျနေ်နဆ ဲ ြဖစပ်ါေကာင်း၊ ဤစကမာှ အေနာက် 
ဘကေ်ဒသများတွင် ဖွံဖိးတုိးတကမ်အသစ်၏ အစတ်ိအပိုင်းြဖစရ်ာ၊ ပိုမိုေပါင်းစညး်ထားသည့် 
ေဒသတွင်းဆိုင်ရာဖွံဖိးတုိးတကမ်အစအီမကံ ဉီးတည်ချကပ်ိုမိုရိှေစပးီ တစခ်ျနိတ်ညး်တွင ်
ဘကည်မီသည့် ဖွံဖိးတုိးတကမ်အား ေဖာေ်ဆာင်ေပးသွားိုင်ပါေကာင်း၊ အလယအ်လတ်ကာလ 
တွင် တတ်ုင့်ှ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ၏ စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုင်နး် ကင်ွးဆကမ်ျား၏ 
လဲေြပာင်းသယယ်မူအား လယွက်ေူချာေမွေစရန် ဤစကက ဆက်ယွေ်ပးမညြ်ဖစပ်ါေကာင်း၊ 
ေရရှညတွ်င် ကမာသုိ ပိုမိုေရာကရိှ်ေစရန် အေရှေတာင်အာရှအား အချက်အချာေနရာတစ်ခုအြဖစ ်
အသံုးြပသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း Chinese Academy of Social Sciences' National Institute of 
International Strategy မ ှ တဲွဖကသု်ေတသီ Zhou Fangye က မတ်ှချကြ်ပေြပာကားပါသည။် 
အားထတ်ုကိးပမ်းမများ ြပလပုလ်ျကရိှ်ပးီ၊ အလားအလာများ ေပထကွလ်ာေသာလ်ညး် စနိေ်ခ 
မများ ကျနရိှ်ေနဆြဲဖစ်ပါသည။် 

 ပါဝင်ကသည့်မတူညေီသာ အဖွဲအစညး်များထေံပးအပထ်ားေသာ ပးူေပါင်းေဆာင်ရက် 
သည့် ယရားတစရ်ပ ် ဖွံဖိးတုိးတကရ်န် တီထင်ွဆနး်သစ်မ လိုအပလ်မိ့်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 
ေပါင်းစညး်ထားသည့် ဖွံဖိးတုိးတကမ်မာှ ရာစသုစတွ်င် တုတ်ိုင်ငံ၏ ေဒသတွင်းဆိုင်ရာ 
ဖွံဖိးတုိးတကမ်မဟာဗျဟာင့်ှ ေလျာည်မီရိှေကာင်း၊  ထိုကဲ့သုိ ေပါင်းစညး်ရန ် ြပညန်ယ်အဆင့် 
အစိုးရများင့်ှ လပုင်နး်များကဲ့သုိ မတူညသီည့်အဖွဲအစညး်များထမံ ှ အသင်းအဖွဲ စတ်ိဓာတ်ြဖင့် 
အတူတကေွဆာင်ရက်ကရန ် လိုေကာင်း၊ ေငွေကးစနစတွ်င် အတားအဆီးများကို ပယရှ်ားရန ်
လညး် လိုအပ်ပးီ၊ ေပါင်းစညး်ထားသည့် စမီံခနခဲွ်မစနစတ်စ်ရပက်ို ဖွဲစညး်ရမညြ်ဖစေ်ကာင်း 
NDRC ၏ Institute of Comprehensive Transportation၊ Transport Technology Development 
Research Center မ ှအကးီအက ဲWangYangkun က ေြပာကားထားပါသည။် 

 ေအာကတုိ်ဘာလ (၁၃) ရကေ်နတွင် ချခံျင်းင့်ှ ကမွရီှ်းအပါအဝင် ြပညန်ယအ်ဆင့် င့်ှ 
မိေတာအ်ဆင့် အစိုးရ (၁၃) ရပ်တုိက  စကဖွံဖိးတုိးတကမ်အား ြမင့်တင်ရန ် မေူဘာင ်
သေဘာတူညီချကတ်စ်ရပက်ို လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲကပါသည။် 
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 စကဖွံဖိးတုိးတကမ်ြမင့်တင်သွားရန ်ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ေရးင့်ှ အများြပညသူ် သယယ် ူ

ပိုေဆာင်ေရး ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ရန ် ဒဇီင်ဘာလတွင် တုတ်မးီရထား ေကာ်ပိုေရးရှင်းက 

ဉးီေဆာင်မြပသည့် ပိုေဆာင်ေရးေကာမ်တီကို ဖွဲစညး်ခ့ဲပါသည။် ထိုေကာမ်တီတွင် ပါဝင်သည့် 

လပုင်နး်များမှာ တတ်ုမးီရထားကနုေ်သတာပိုေဆာင်ေရးင်ှ တတ်ု COSCO သေဘာလိုင်း များ 

ြဖစ်ကပးီ၊ မးီရထားသယယ်ပူိုေဆာင်ေရး၊ ဆပိက်မး်များင့်ှ ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ေရးတုိတွင ်

ဉးီေဆာင်ေနကသည့် လပုင်နး်များြဖစ်ကပါသည်။ 

ရင်းြမစ၊် China Daily Global(၂၀-၁-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

(၂၀၂၁) ခုှစအ်တွက ်တုတ်ုိင်ငံ၏ ေဈးကကွခ်နမ်နှး်ချကမ်ျား 

 စားသံုးမ၊ စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမင့်ှ ပိုကနုပ်ိုင်းတွင် ကံ့ ကံ့ခံတင်ပို 

ိုင်မတုိက တွနး်အားေပးေသာေကာင့် တတ်ုိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးဖွံဖိးမမာှ (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း 

ခုိင်မာစာွနာလနထ်ူိုင်မညဟ် ု အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာတွင် ဉီးေဆာင်ေနသည့် ဘာေရးအဖွဲ 

အစညး်များထမံ ှခနမ်နှ်းချက်များအရ သိရပါသည်။  

 (၂၀၂၁) ခုစှ်တွင် တတ်ုိင်ုငံ၏ ြပညတွ်င်းအသားတင်ထတ်ုလပုမ် (GDP)  ဖွံဖိးမ 

နး်မာှ (၇.၅) မ ှ (၉) ရာခုိင်နး်ကားရိှိုင်ပီး၊ (၂၀၁၅) ခုစှမ်စှ၍ အြမနဆ်ုံးတုိးတကမ်နး် 

ြဖစေ်ကာင်းသိရပါသည။် တုတ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုိုနာကပေ်ရာဂါကျေရာကစ်ဉ ် ပံ့ပိုးကညူီေပးခဲ့ 

ေသာ ဘာေရးင့်ှ ေငွေကးမဝူါဒများအပါအဝင်မဝူါဒများကို မတ်ိဆကေ်ပးခဲ့ပးီ ေနာကပ်ိုင်း 

ထိုကဲ့သုိ ခနမ်နှ်းချက်တုိးတကလ်ာရြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 တတ်ုစးီပာွးေရး၏ ေြပာင်းလြဲဖစေ်ပေနေသာ ဖွံဖိးမအဆင့်များင့်ှ လိုကေ်လျာ 

ညေီထသွည့် ပိုမိုေကာင်းမနွေ်သာ ဖွံဖိးမပုံစအံသစမ်ာှ တုတ်ိုင်ငံက တက်ကစာွ ေရးချယ်ထား 

ေသာ ေရးချယမ်ြဖစေ်ကာင်း၊ ပေ်ထးွပီး စနိေ်ခမများ ြပည့်ကှေ်နသည့် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်အား တနြ်ပနေ်ဆာင်ရကရ်န ် တတ်ုိုင်ငံ၏ မဟာဗျဟာေြမာကေ်ရလျားမြဖစ် 

ေကာင်း၊ ကမာလံုးဆုိင်ရာကပ်ေရာဂါသက်ေရာက်ေနေသာ ကမာ့စီးပွားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

စက်မလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တုိ၏အေြခအေနှင့် လုိက်ေလျာညီေထွသည့် ေရှသုိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည့် မဝူါဒချနိည်ိမများအား တုတ်ိုင်ငံက  အချနိမ်ခီျမှတ်ေဆာင်ရကြ်ခင်းတုိက  ကပေ်ရာဂါ 

ကာလအတွင်း ကမာဒ့တိုယအကးီဆုံးစးီပာွးေရးိုင်ငံြဖစသ်ည့် တုတ်ိုင်ငံအား ယုံကညခ်ျက် 

ပိုမိုရိှလာေစေကာင်း၊ ကမာလုံးဆိုင်ရာ ကပေ်ရာဂါသကေ်ရာကေ်နေသာ ကမာ့စးီပာွးေရးငှ့် 

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ စကမ်လပုင်န်းကင်ွးဆက်တုိ၏ အေြခအေနင့်ှ လိုကေ်လျာညေီထသွည့်  

ေရှသုိ ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရက်သွားမည့် မဝူါဒချနိည်ိမများအား တုတ်ိုင်ငံက အချနိမ်ခီျမတှ ်

ေဆာင်ရကြ်ခင်းတုိက ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း ကမာဒ့တိုယအကးီဆုံးစးီပာွးေရးိုင်ငံြဖစ်သည့် 
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တတ်ုိုင်ငံအား ယုံကညခ်ျကပ်ိုမိုရိှလာေစေကာင်း၊ ြပည်တွင်းေဈးကကွ ် အား အဓကိထားပးီ 

ြပညတွ်င်းြပညပ်ေဈးကကွ ် (၂) ရပတ်ို အြပနအ်လနှအ်ားြဖည့်ေပးမည့် တတ်ုိုင်ငံ၏ “dual-

circulation model” ဖွံဖိးမပုံစမံာှ တတ်ုိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရး မမိိိုင်ငံအတွက ် လုံေလာကမ် 

ရိှေစေရးင့်ှ အစဉဖ်ွံဖိးတုိးတကေ်စေရး ြမင့်တင်ရန၊် စးီပာွးေရး ကံ့ ကံ့ခံိုင်မအား ြမင့်တင်ရန်ငှ့် 

တည်ငိမေ်ကာင်းမနွေ်သာ ဖွံဖိးမအား ထနိး်သိမ်းထားရန ် အေရးပါေကာင်း ဒတိုယဝန်ကးီချပ ်

Liu Heက People's Daily သတင်းစာတွင် ေဆာင်းပါးေရးသား ေဖာြ်ပခ့ဲပါသည။် 

 အေမရိကနရ်င်းှီးြမပ်ှံမဘဏ်ြဖစသ်ည့် Goldman Sachsက (၂၀၂၁) ခုစှအ်တင်ွး 

အမိေ်ထာင်စမုျားစားသံုးမင့်ှ စကမ်ကနုထ်တ်ုလုပမ်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမများေကာင့် တတ်ုိုင်ငံ၏ 

GDPဖွံဖိးမမာှ (၇.၅) ရာခုိင်နး် ြပနလ်ညတုိ်းတကလ်ာိုင်ပးီ၊ ယခင်စှက်ထက ် (၂) ရာခုိင်နး် 

ပိုမိုိုင်ဖယွရိှ်ေကာင်း၊ ပိုကနုပ်ိုင်းတွင်မ ူ လကရိှ်အတုိင်း ဆကလ်ကရိှ်ေနိုင်ေကာင်း ခနမ်နှး်ထား 

ပါသည။်  

 အြခားအေမရိကန်အေြခစုိက် ရင်းီှးြမပ်ံှမဘဏ်ြဖစ်သည့် Morgan Stanley က တတ်ု 

ိုင်ငံ၏ ပုဂလကိ စားသုံးမင့်ှ ကမာဝ့ယ်လိုအား ြပနလ်ညန်ာလနထူ်လာမတုိက တွနး်အားေပး 

မေကာင့် (၂၀၂၁) ခုစှ ်GDP တုိးတက်မနး်မာှ (၉) ရာခုိင်န်းရိှိုင်ေကာင်း၊ (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း 

တတ်ုိုင်ငံသည ် ကမာဖ့ွံဖိးမအား အဓကိေမာင်းင်ှေပးသည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစလ်ာပးီ အထးူ 

သြဖင့် ဂျ ီ (၂၀) အဖွဲဝင် ဖွံဖိးလာေသာိုင်ငံများ၏ေဈးကကွမ်ျားတွင် ပိုမိုေနရာရလာဖယွရ်ှိ 

ေကာင်း ခနမ်နှ်းထားပါသည။်  

 Fitch အဖွဲအစညး်မ ှ သုေတသီများြဖစ်ကသည့် Brian Coltonင့်ှ Paveu Borowski 

တုိကလညး် ကိုိုနာကာကယွေ်ဆး စတင်ေပေပါကလ်ာမင့်ှ စားေသာကက်နုလ်ပုင်န်းငှ့် 

လအူများစေုဝးြပလပုေ်သာပွဲများ ြပနလ်ညက်ျင်းပလာြခင်းတိုမ ှ တွနး်အားေပးေသာ ြပညတွ်င်း 

ေဈးကကွဝ်ယလ်ိုအား တကလ်ာမတုိေကာင့် (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်းတတ်ု၏ GDP (၈) ရာခုိင်န်း 

တုိးတကလ်ာိုင်ေကာင်း၊ ကမာစ့ီးပာွးေရးမာှမ ူ (၂၀၂၀) ခုစှ၊် စကတ်င်ဘာလအတွင်း (၄.၄) 

ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲရာမ ှ (၂၀၂၁) ခုစှ်တွင်း (၃.၇) ရာခုိင်န်းသာ ကျဆင်းိုင်သြဖင့် ကျဆင်းမ 

အားေပျာလ့ာိုင်ကာ၊ ကမာစ့းီပွားေရး (၅.၃) ရာခုိင်နး်တုိးတကလ်ာိုင်ေကာင်း၊ အထးူသြဖင့် 

လအူများ ကာကယွေ်ဆးထိုးပီးိုင်ပြီဖစမ်ည့် (၂၀၂၁) ခုစှ ် ဒတိုယစှဝ်က်တွင် ကမာစ့ီးပာွးေရး 

ပတ်ဝနး်ကျင် ပိမုိုတုိးတကေ်ကာင်းမနွလ်ာိုင်ေကာင်းခန်မနှး်ထားပါသည်။ 

 တတ်ုိုင်ငံတွင် ေချးေငထွတ်ုေပးမများမာှ ကိုိုနာကပေ်ရာဂါကျေရာက် ြဖစပ်ာွးခဲ့ 

ေသာ (၂၀၂၀) ခုစှ၊် မတ်လမ ှ ေမလအထကိာလများ၌ အြမင့်ဆုံးြဖစ်ခ့ဲေသာလ်ညး် ယခုအခါ 

ဘာေရးင့်ှ ေငွေကးမဝူါဒများမာှ တြဖညး်ြဖညး်ပုံမနှအ်တုိင်းြပနြ်ဖစလ်ာေနေကာင်း၊ ေချးေင ွ

တုိးတကမ်နး်မာှလည်း အရိှနြ်ပနလ်ညက်ျဆင်းေနပြီဖစေ်ကာင်း Goldman Sachs မ ှ တတု ်

စးီပာွးေရးပညာရှင်ချပ ်Shan Huiက China Daily သုိ ေြဖကားထားပါသည။် 
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 ေငွေကးမဝူါဒအားြဖင့် တတ်ုအစိုးရက ထတ်ုေရာင်းထားေသာ ေငွတုိကစ်ာချပမ်ျား 

အချနိေ်စလ့ာြခင်းင့်ှ ေချးေငွသကတ်မ်းတုိးရန် ေတာင်းဆိုမများရိှလာိုင်ေသာလ်ညး် တုတ ်

အစိုးရ၏ ဘာေရးလိုေငွြပမမာှ (၂၀၂၁) ခုစှ်အတွင်း (၃.၆) ရာခုိင်န်းမ ှ (၃) ရာခုိင်နး်သို 

ကျဆင်းပးီ လိုေငွြပမနညး်ပါးသွားိင်ုေကာင်း Goldman Sachs စးီပာွးေရးပညာရှင်က ခန်မနှ်း 

ထားပါသည။်  

 တတ်ုိုင်ငံမ ှ ြပညသူ်များ၏ အလနွအ်မင်းစေုဆာင်းမင့်ှ ြပညတွ်င်းအလပုအ်ကိုင်များ 

ြပနလ်ညန်ာလနထူ်လာမတုိေကာင့် လာမည့်လများအတွင်း ပုဂလကိစားသံုးမထနွး်ကားလာိုင် 

ေကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံတွင် ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပု်ငနး်များ ပိုမိုေးှေကွးလာြခင်းင့်ှ ကနုစ်ည်ငှ့် 

ဝနေ်ဆာင်မတုိတွင် ပိုေငွြပမ အနညး်ငယက်ျဉ်းေြမာင်းလာေသာလ်ညး် ကမာ့ဝယလ်ိုအား ပိုမို 

အားေကာင်းလာမင့်ှ ကနုသွ်ယေ်ရးတင်းမာမေကာင့် ဆုံးရံှးိုင်ေြခများ ေလျာက့ျလာမတုိက 

စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမက အားသာလာိုင်ေကာင်း Morgan Stanley မ ှ တတု် 

စးီပာွးေရးပညာရှင်ချပ ်Robin Xing က ခန်မနှး်ထားပါသည။်  

 (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ ေငွေကးင့်ှ ဘာေရးမဝူါဒများအား ပုံမနှ ်

အေြခအေနြဖစေ်စရန ်ြပလပုလ်ာမက တုတ်င့်ှ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စတုိုအကား အတုိးနး် 

မတူညမီအား ထပမ်ညံိင်းိုင်မညြ်ဖစ်ပးီ၊ တုတ်ယမွ်ေငွ တနဖ်ိုးထပမ်တံကလ်ာေစိုင်မညြ်ဖစ် 

ကာ၊ တတ်ုိုင်ငံအတွင်းသို စးီဝင်လာမည့် ိုင်ငံြခားေငွေကးများအား ပိုမိုအားေကာင်းေစလာိုင် 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံသည ် (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း ၎င်း၏ ကနုစ်ညေ်ထာကပ်ံ့မေရာင်းလိုအားကို 

ဆကလ်ကထ်နိး်သိမး်ထားချနိ်င့်ှတစ်ပိကန်က် ၎င်းစးီပာွးေရး၏ အဓကိလပုင်န်းတာဝနမ်ျား 

အြဖစ ် ြပညတွ်င်းဝယလ်ိုအားကို ြမင့်တင်ရန်င့်ှ စားသံုးသူများ၏ ေငွေကးသံုးစွဲမအား အရိှန ်

ြမင့်တင်ရန် ဉးီစားေပးေဆာင်ရကသွ်ားဖယွရိှ်ပါသည။်  ယခင်စှ်များက အမိ် ခံေြမေဈးကွကအ်ား 

ဉးီတညလ်ံေဆာခ့ဲ်သည့် စးီပာွးေရးေဆာင်ရက်မများင့်ှမတူဘဲ အလယအ်လတ်တနး်ဝင်ေင ွ

ရိှသည့် လဉူးီေရအား တုိးချဲသွားရနရ်ညရ်ယ်၍ ေရရှညအ်စအီစဉြ်ဖင့် ေဆာင်ရကသွ်ားမည့် 

ဝယလ်ိုအားဘက ်ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးမျ ိးြဖစပ်ါသည။် 

 ထိုကဲ့သုိ ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရနအ်တွက ် အလပုအ်ကိုင်များေသချာေစြခင်းင့်ှ အလပု ်

အကိုင်များ ပိုမိုဖန်တီးေပးြခင်းတုိအား တတ်ုိုင်ငံ စးီပာွးေရး၏ ထပိတ်န်းဉးီစားေပးများအြဖစ ်

ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုြပင် ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးြပနလ်ည ် နာလနထ်လူာ 

မအား မတညမ်ငိမြ်ဖစေ်စမည့် ေကးမအီရိှန်ြမင့်လာိုင်မများှင့် ေငွေကးဆုံးံးိုင်ေြခရိှမ 

များအား ထနိး်သိမ်းရန်င့်ှ အဆင့်ြမင့်စကမ်ကနု်ထတ်ုလပုမ်င့်ှ နညး်ပညာင့်ှ ဆက်ယွသ်ည့် 

အေြခခံအေဆာကအ်အုံများတွင် ထေိရာကသ်ည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား ြမင့်တင်ရနတုိ် အေပ 

အေလးထားေဆာင်ရကသွ်ားဖယွရိှ်ေကာင်း China Association of Policy Science ၏ 

စးီပာွးေရးမဝူါဒေကာမ်တီမ ှဒတိုယန်ကားေရးမှး XuHongcai က ေြပာကားထားပါသည။် 
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 စားသံုးမအား အဓိကတုိင်းတာသည့် လက်လီအေရာင်းက၌ ဖံွဖိးမမှာ ေအာက်တုိဘာ 

လအတွင်းက (၄.၃) ရာခုိင်နး်ရိှခ့ဲေသာလ်ညး် ိုဝင်ဘာလအတွင်း၌ (၅) ရာခုိင်န်းထ ိ ြပနလ်ည ်

နာလနထ်လူာေကာင်း တတ်ုအမျ ိးသားစာရင်းအင်းဗျိုမ ှ ထတ်ုြပနေ်ကြငာချကအ်ရ သိရပါ 

သည။် စားသံုးသူများ၏ ေငွေကးသံုးစွဲမအား ြမင့်တင်ရန ် ဝယလ်ိုအားဘကမ် ှ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ 

များအေပ အေလးထားသည့် မဝူါဒစမီေံဆာင်ရကမ်များအား မကာမ ီ ချမှတ်ေဆာင်ရကသွ်ား 

မညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 ထိုေကာင့် (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း ဝင်ေငွခဲွေဝြဖန ြ်ဖးမစနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလေဲရးအေပ 

မဝူါဒြဖင့် အေလးထားသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံ၏ အခွနအ်ေကာက၊် လမူေရးအာမခံှင့် 

ေငွလဲေြပာင်းမစနစမ်ျားအား အလယအ်လတ်တန်း ဝင်ေငွရိှသည့် အပုစ်မုျားထသုိံ တုိးချဲ၍ ဝင်ေင ွ

ကာွဟချကအ်ား ေလာခ့ျသာွးမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ စားသံုးမအား ြမင့်တင်ရနအ်တွက ် သမားိုးကျ 

နညး်များအရေရာ၊ ယခုေနာကပ်ိုင်းြဖစေ်ပလာေသာ နညး်လမး်များအရပါ ြမင့်တင်ေဆာင်ရက် 

သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုြပင် သက်ကးီေစာင့်ေရှာကြ်ခင်း၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကေ်ရးငှ့် 

ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မများ၏ မဝူါဒမေူဘာင်အား ခုိင်မာအားေကာင်းေစရန ်  ေဆာင်ရကသွ်ားမည ်

ြဖစေ်ကာင်း၊ ထိုစဉအ်တွင်း အမိ် ခံေြမေဈးကကွ်အား ကစားသည့်အြပအမမူျားကို တင်းကပစ်ာွ 

ကန်သတ်တားဆီးသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ဘာေရးဝန်ကးီ Liu Kun က cntheory.com သုိ 

ေြပာကားထားပါသည။်  

 ယခုစှ ် ပထမ (၁၁) လအတွင်း အဆင့်ြမင့် စကမ်ကနုထ်တ်ုလပု်မများတွင် ပုံေသပိုင ်

ပစညး်ရင်းှီးြမပ်ှံမများမာှ (၁၁.၈) ရာခုိင်နး် တုိးတကလ်ာခ့ဲေကာင်း သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ၊်  http://en.ce.cn (၂၇-၁၁-၂၀၂၀)၊ eminetra.com (၈-၁၂-၂၀၂၀)၊ China Daily/ ANN 

(၁၅-၁၂-၂၀၂၀)င့်ှ thestar.com.my (၁၆-၁၂-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

ထေိရာကမ်ရှိေသာ အဝင်အထကွပ်တ်ိပင်မများေကာင့် တတ်ုုိင်ငံ၏ဖွံဖိးမ ြပနလ်ညခု်နတ်က ်

လာမညဟ် ုခနမ်နှး်ထား 

 တတ်ုိုင်ငံအတွင်း ကိုိုနာကပေ်ရာဂါအား တုန် ြပနေ်ဆာင်ရကေ်နေသာ တင်းကပ ်

ေသာ အဝင်အထကွပ်တ်ိပင်သည့် စမီေံဆာင်ရကမ်များက ထေိရာကမ်ရိှေသာေကာင့် (၂၀၂၁) 

ခုစှ်အတွင်း စးီပာွးေရးေထာင်တကလ်ာမညဟ် ုBBC ကို ကိုးကား၍ The Sputnik က အစရီငခ် ံ

စာထတ်ုြပနထ်ားပါသည။် ြပညန်ယအ်ချ ိတွင် ကိုိုနာကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမ အနညး်ငယရိှ်ေန 

ေသာလ်ညး် ပုံမနှန်းီပါး ြပနလ်ညေ်ရာကရိှ်လာပီြဖစက်ာ၊ ဆကလ်ကဖ်ွံဖိးသွားမညြ်ဖစ်သညဟ် ု

The Sputnik က ေထာကြ်ပေရးသားထားပါသည်။ 
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 တတ်ုအမျ ိးသားစာရင်းအင်းဗျိုက ဇနန်ဝါရီလ (၁၈) ရကေ်နတွင် ထတ်ုြပန်ခ့ဲသည့် 

အချကအ်လကမ်ျားအရ (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ စီးပာွးေရးမာှ (၂.၃) ရာခုိင်န်း 

တုိးတကလ်ာခ့ဲကာ စှအ်လိုက ် ြပညတွွ်င်းအသားတင် ထတ်ုလပုမ် (GDP) မာှ ယွမေ်ငွ (၁၀၁.၆) 

ထရီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၅.၆၆ ထရီလီယံ) ရိှခ့ဲပါသည်။ စတုတသံုးလပတ်အတွင်း GDP 

ဖွံဖိးမ (၆.၅) ရာခုိင်နး်ရိှခ့ဲကာ၊ ဒဇီင်ဘာလအတွင်း စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ်တွင် (၇.၃) ရာခုိင်န်း 

တုိးချဲိုင်ခ့ဲပါသည်။ 

 (၂၀၂၁) ခုစှမ် ှ (၂၀၂၅) ခုစှအ်ထ ိ တတ်ုိုင်ငံအတွက ် ဖွံဖိးမလမး်ေကာင်းနး်မာှ 

စှစ်ဉ ်(၅.၇) ရာခုိင်န်းရိှလမိ့်မညြ်ဖစ်ပီး၊ (၂၀၂၆) ခုစှမ် ှ(၂၀၃၀) ခုစှအ်ထ ိစှစ်ဉ ်(၄.၅) ရာခုိင ်

နး်၊ (၂၀၃၁) ခုစှမ် ှ(၂၀၃၅) ခုစှအ်ထ ိစှစ်ဉ ်(၃.၉) ရာခုိင်နး်ရိှလမိ့်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ဗတိိန၏် 

Center for Economics and Business Research ကို ကိုးကား၍ The Sputnik၏ အစရီင်ခံစာ၌ 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် China Daily (၂၂-၁-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

 (၂၀၂၀) ခုှစအ်တွင်း ကမာေပတွင် ကနု်ေသတာဝနေ်ဆာင်မ အများဆုံးေပးုိင်ခ့ဲသည့်  Ningbo 

Zhoushan ဆပိက်မး် 

 Ningbo Zhoushan ဆပိက်မး်သည ်တတ်ုိုင်ငံအေရှပိုင်း ကျဲကျနး်ြပညန်ယ၌် တညရ်ှိ 

ေသာ တတ်ုိုင်ငံ၏ အလပုအ်များဆုံး ဆပိ်ကမး်ြဖစပ်ါသည။် (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း ၎င်းဆပိက်မ်း 

မ ှကနုေ်သတာများ ဝနေ်ဆာင်မေပးခ့ဲသည့်ပမာဏမာှ တန်ချနိ ်(၁.၁၇) ဘီလယီ ံရိှခ့ဲသည့်အတွက် 

ကမာေပတွင် (၁၂) လတုိင်တုိင် အလပုအ်များဆုံးြဖစခ့ဲ်သည့် ဆပိ်ကမး်အြဖစ ်စံချနိတ်င်ခ့ဲေကာင်း 

သိရပါသည။် 

 ဆိပ်ကမ်း၏ ှစ်အလုိက်ကုန်ေသတာဝန်ေဆာင်မမှာ (၂၀၁၉) ခုှစ်က ေပ(၂၀) ကုန်ေသတာ 

အလုံးေပါင်း (၂၈၇) သန်းေကျာရှ်ခ့ဲိသြဖင့် တစ်ှစထ်ကတ်စ်စှ ် တုိးတကမ်နး် (၄) ရာခုိင်န်း 

ေကျာရိှ်သညဟ် ု တရားဝင်အချကအ်လကမ်ျားအရ သိရပါသည။် ထိုြပင် (၂၀၂၀) ခုစှ ် အတွင်း 

Ningbo Zhoushan ဆပိက်မး်၏ စှအ်လိုက ် ပင်လယေ်ရေကာင်း-မးီရထားသယယ်ပူိုေဆာင်မ 

နညး်လမး်ြဖင့် ကနုေ်သတာများ ကိုင်တွယလ်ဲေြပာင်းေပးမပမာဏမာှလညး် ေပ (၂၀) ကနုေ်သတာ 

အလုံးေပါင်း (၁) သနး်ေကျာ်ရိှခ့ဲရာ ယခင်စှက်ထက ် (၂၄.၂) ရာခုိင်န်းထ ိ ခုိင်မာစာွ တုိးတက် 

ခ့ဲပါသည။် 

 Ningbo Zhoushan ဆပိက်မး်၏ ပင်လယေ်ရေကာင်း-မးီရထားလမး်သယယ် ူ

ပိုေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မမာှ အြခားိုင်ငံများင့်ှ တတ်ုိုင်ငံ၏ အြခားြပညန်ယမ်ျားအကား 

ပင်လယေ်ရေကာင်းင့်ှ မီးရထားလမး်များြဖင့် ဆကသွ်ယေ်ပးထားြခင်းြဖစပ်ါသည။် လကရ်ှ ိ
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အချနိ်၌ ၎င်းဆပိက်မး်မာှ မီးရထားလမး်ေပါင်း (၁၉) လမး်ြဖင့် တတ်ုိုင်ငံတစဝ်မှ်းရိှ ြပညန်ယ ်

အဆင့်ေဒသကးီ (၁၅) ခု၏ မိများဆီသုိ ချတ်ိဆကဆ်ကသွ်ယေ်ပးထားပါသည။် 

 (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း ကိုိုနာကပေ်ရာဂါကျေရာကြ်ဖစပ်ာွးခ့ဲေသာလ်ညး် ၎င်းဆိပက်မး် 

ဝနေ်ဆာင်မ၏ စှအ်လိုကဖ်ွံဖိးခဲ့မမာှ ပထမစှ်ဝကအ်တွင်း (၁၅) ရာခုိင်နး်၊ ဒတိုယစှဝ်က ်

အတွင်း (၃၀) ရာခုိင်နး်အသီးသီးရိှခ့ဲရာ၊ ကပေ်ရာဂါအလနွက်ာလတွင် စးီပာွးေရးလပုင်န်း များ၏ 

အလပုမ်ျား ြပနလ်ညစ်တင်ရန်င့်ှ ကနုစ်ည်သယယ်ပူိုေဆာင်မင့်ှ စကမ်ကနုထ်တ်ုလပုမ် 

ကွင်းဆက်များ ြပန်လည်နာလန်ထူလာေစရန် ပါဝင်ြဖည့်ဆည်းခ့ဲသည့် ဆိပ်ကမ်းလည်းြဖစ်ေကာင်း 

သတင်းရရိှပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် ဆင်ဟာွ (၂၂-၁-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

အာဆယီကံို အေလးထားသည့် လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးဆုိင်ရာ တံခါးဖင့်ွေပးမများကို 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရကေ်နသည့် ကမွရ်ှီးကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ 

 ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမများေကာင့် သကေ်ရာက်မများရိှေသာလ်ညး် ကမွ်ရီှးကမ့်ကိုယပ်ိုင ်

အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသသည ် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာလယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်များကို 

ြမင့်တင်ရာ၌ သိသာထင်ရှားသည့်ရလဒမ်ျား ရရိှေနေကာင်း  ကမွရီှ်းကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပု်ချပခွ်င့်ရ 

ေဒသ၊ လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးင့်ှ ေကျးလကေ်ရးရာဌာန၏ န်ကားေရးမှး Liu Jun က ဇနန်ဝါရ ီ

လ (၂၁) ရကေ်နတွင် ကမွရှ်းီကမ့်ကိုယပ်ိင်ုအုပခ်ျပခွ်င့်ရေဒသဆိုင်ရာ ြပညသူ်ကနွ်ဂရကစ်၌် 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 ကမွရီှ်းေဒသသည ် လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးအားြဖင့် ကးီမားသည့် အကျ ိးေကျးဇူးများကို 

ရရိှေနသြဖင့် လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာကနုပ်စညး်များကို ပိုကနု်တင်ပိုရာတွင် အလားအလာ 

ကးီများ ေတွြမင်ေနရပါသည။် ဤေဒသသည ် (၂၀၁၃) ခုစှမ်စှ၍ လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးတငွ ်

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာတံခါးဖင့်ွေပးမများင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများအတွက ် စစုေုပါင်းစမီကံနိး် 

(၂၂) ရပအ်ား စတင်ခ့ဲကာ၊ ဗယီကန်မ၊် လာအို၊ ဘူိုင်းလ်င့်ှ ကေမာဒးီယားစသည့် အာဆယီ ံ

ိုင်ငံများတွင် စမး်သပရ်န ်သီးှံမျ ိးစိတ်ေပါင်း (၇၅၀) ေကျာက်ို စိုကပ်ျ ိးခ့ဲပါသည။် 

 (၂၀၂၀)ခုစှအ်တွင်း မေလးရှားိင်ုငံတွင် ကမွ်ရီှးက တညေ်ထာင်ခ့ဲသည့် ပးူေပါင်း 

ေဆာင်ရကမ်သုပြ်ပဇုနအ်တင်ွး သီးှံမျ ိးစတ်ိေပါင်း (၃၀) အား ေရးချယခ့ဲ်ကာ၊ အေဝးမ ှအနွလ်ိုင်း 

ြဖင့် နညး်ပညာဆိုင်ရာသင်တနး်ပိုချြခင်းများ ေဆာင်ရကခ့ဲ်ြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏တစစ်ိတ ်

တစပ်ိုင်းြဖစ်သည့် အေြခခံအေဆာကအ်အုံ ြပင်ဆင်မမွး်မြံခင်းင့်ှ ပစညး်များစေုဆာင်းြခင်းတို 

အား အပးီသတ်ိုင်ခ့ဲပါသည။် 
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 ကမွရီှ်းေဒသသည ် ဗယီကန်မ်င့်ှ နယစ်ပ်မိ (၂) မိြဖစသ်ည့် တုနရှ်င်းင့်ှ ပင်းရှန်တွင ်

စမး်သပ်ဇုနအ်သစမ်ျား တညေ်ထာင်သွားမညြ်ဖစ်ပါသည။် ပင်းရှနစ်မး်သပဇု်န်တွင် ပိင်ဆိုင်ိုင ်

စမွး်ကးီသည့် လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးပိုကနုဉ်းီစားေပးကမုဏီများအား စစုညး်သွားကာ လပုင်နး် 

အစုအဖွဲအသွင် တညေ်ထာင်သွားမညြ်ဖစပ်ါသည်။ 

 (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း ကမုဏီ (သုိမဟုတ်) အဖွဲအစည်း (၄) ခုတိုက  ြပညပ်ရှိ 

လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရး၊ သစေ်တာ၊ တိရိစာနေ်မွးြမေရးင့်ှ ေရလပုင်န်းများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံရန ် 

စာချပပ်ါ ရင်းှးီြမပ်ှံမပမာဏ အေမရိကနေ်ဒလာ (၈၅.၈၈) သနး်ြဖင့် အသစ ် မှတ်ပုံတင်ခ့ဲရာ၊ 

ယခင် စှက်ထက ် (၁၃.၅) ရာခုိင်နး် ြမင့်တက်လာြခင်းြဖစပ်ါသည။် (၂၀၂၀) ခုစှ ် အကနုတွ်င ်

ကမွရီှ်း လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာ ကမုဏီစစုေုပါင်း (၁၁၄) ခုက ကမာတစဝ်မှ်းသုိ သွားေရာက ်

လပုက်ိုင်ကရန ်မတ်ှပုံတင်ထားပီးြဖစပ်ါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၂၂-၁-၂၀၂၁)  

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး၊ နနန်င်းမိ 

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

နယစ်ပစ်းီပာွးေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရကမ်ဇုန ်(၃) ဇုနအ်ား တညေ်ထာင်လိုကသ်ည့် 

ကမွရ်ှီးကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ 

 ကမွရီှ်းကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသ၏ဖနခ်ျန်းကန၊်ကျင်းစီင့်ှ ေလာင်ကျ ိးနယေ်ြမ 

များတွင် နယစ်ပစ်ီးပာွးေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မဇုနအ်သစ ် (၃) ဇုနအ်ား တညေ်ထာင်ခွင့်ြပ 

လိုကေ်ကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၄) ရကေ်နတွင် ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသအစိုးရ၏ 

တရားဝင်ေကြငာချကအ်ရသိရပါသည။် 

 ၎င်းနယစ်ပစ်းီပာွးေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်ဇုနအ်သစ ် (၃)ဇုန်တွင်  နယစ်ပက်နုသွ်ယ ်

ေရး၊ ြပြပင်ထတ်ုလပုေ်ရး၊ ထတ်ုလပုမ်ဝနေ်ဆာင်မများ၊ နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာဘ်ာေရးငှ့် 

ကနုစ်ညသ်ယယ်ပူိုေဆာင်မဝယယ်ေူရးတုိအပါအဝင် ပိုမိုအဆင့်ြမင့်မားေသာ ေပါင်းကူးေဆာင်ရက ်

မအသွင်ြဖင့် တညေ်ဆာက်သွားရန ်ေမာမ်နှး်ထားပါသည။် 

 စစုေုပါင်းဧရိယာအေနြဖင့် ဖနခ်ျန်းကန ်  (Fangcheng) နယစ်ပစ်းီပာွးေရးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရကမ်ဇုနတွ်င်(၆၇.၀၈) ဟကတ်ာ၊ ကျင်းစီး (Jingxi) နယစ်ပစ်းီပာွးေရးပးူေပါင်း ေဆာင်ရက ်

မဇုန်တွင် (၁၅၂.၂၉) ဟက်တာှင့် ေလာင်ကျ ိး (Longzhou) ရိှ ဇုန်တွင် (၄၂၃.၂၃) ဟက်တာ အသီးသီး 

ရိှကကာ ေလာင်ကျ ိးဇုနမ်ာှ အကးီဆုံးဇုနြ်ဖစပ်ါသည။် 

 ကီလုိမီတာ (၆၉၆) ရှည်လျားသည့် တုတ်-ဗီယက်နမ် ကုန်းေြမနယ်နိမိတ်ှင့် ကီလုိမီတာ 

(၁,၅၉၅) ရှညလ်ျားသည့် တတ်ု-ဗယီကန်မ ် ပင်လယန်ယန်မိတ်ိတေလာကရိှ် ကမွရီှ်းငှ့် 

ဗယီကန်မန်ယစ်ပတွ်င် မိ (၃) မိင့်ှ စရီင်စ ု(၈) စရိှုပါသည။် 



19 
 

 မကာေသးမီစှမ်ျားအတွင်း “နယ်စပက်နုသွ်ယ်ေရး ကနုစ်ညမ်ျားင့်ှ ထပမ်ြံပြပင ်

ထတ်ုလပု်မ” ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးစပံုံစအံား ကျင့်သံုးြခင်းေကာင့် ကွမ်ရီှးကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရ 

ေဒသတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ရလဒမ်ျားရရိှလျကရိှ်ကာ ၊  ဆပိက်မ်းများအနီးရိှ  ေဈးကကွ်များ၊ 

နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ ်ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ေရးင့်ှ အလီကထ်ေရာနစက်းူသန်းေရာင်းဝယေ်ရးအပါအဝင ်

နယ်ေြမများ၏ဖံွဖိးမအား တွန်းအားေပးလျက်ရိှကာ၊ နယ်စပ်ေဒသများတွင် ေနထုိင်သူများအတွက် 

အလပုအ်ကိုင်များဖနတီ်းေပးလျကရိှ်ပါသည။် 

 စာရင်းအင်းအချ ိအရ  ကမွရီှ်းကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပု်ချပခွ်င့်ရေဒသရိှ နယစ်ပက်နုသွ်ယေ်ရး 

င့်ှ  ြပြပင်ထတ်ုလပုေ်ရး၊ ဘာေရးင့်ှ ခရီးသွားကဲ့သုိေသာ အြခားလပုင်နး်များ၏ ေပါင်းစညး် 

ထားသည့်ဖွံဖိးတုိးတက်မမ ှ အလပုအ်ကိုင်ေပါင်း တစသိ်နး်နးီပါးကို ဖနတီ်းေပးထားိုင်ေကာင်း 

သတင်းရရိှပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁၅-၁-၂၀၂၁)  

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

တိရစိာနက်ပေ်ရာဂါကာကယွေ်ရးဉပေဒ၊ စမီခံန ်ခဲွမဒဏ်ေကးဉပေဒှင့် ကမး်ိုးတနး် 

ေစာင့်ကပေ်ရးဉပေဒတုိအား ြပနလ်ညသံု်းသပြ်ပင်ဆင်ခ့ဲသည့်တတ်ုုိင်ငံ 

 တတ်ုိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၂၂) ရကေ်နတွင် အပးီသတ်ကျင်းပခ့ဲေသာ (၁၃) 

ကမိေ်ြမာက ် အမျ ိးသားြပညသူ်ကနွ်ဂရကစ််၏ အမတဲမး်ေကာမ်တီအစညး်အေဝးတင်ွ ဉပေဒြပ 

သူများက တိရိစာနက်ပေ်ရာဂါကာကယွေ်ရးဉပေဒ၊ စမီခံန ခဲွ်မဒဏ်ေကးဉပေဒင့်ှ ကမး်ိုးတနး် 

ေစာင့်ကပေ်ရးဉပေဒတုိအား ြပနလ်ညသံု်းသပြ်ပင်ဆင်ခ့ဲကကာ၊ သမတရီှကျင့်ဖျင်းက အဆိုပါ 

ဉပေဒများအား ြပဌာနး်ရန ်အမနိ်စာများတွင် လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲပါသည။် 

 ၎င်းဉပေဒများအနက ် ြပနလ်ညြ်ပင်ဆင်လိုကသ်ည့် ကမး်ိုးတန်းေစာင့်ကပေ်ရးဉပေဒ 

မာှ ိုင်ငံေတာအ်ချပအ်ြခာ၊ လုံ ခေံရးင့်ှ ေရေကာင်းအခွင့်အေရးများှင့် အကျ ိးေကျးဇူးများအား 

ထေိရာကစ်ာွ ကာကယွေ်ပးိုင်ေရးအတွက ်ဉပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ အာမခံမများအား ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ 

 ြပင်ဆင်လိုကသ်ည့် တိရိစာနက်ပေ်ရာဂါကာကယွ်ေရးဉပေဒမာှ လသူားများ၏ဘဝများ 

င့်ှ ကျနး်မာေရးအား ကာကယွေ်ရးင့်ှ တိရိစာနက်ျနး်မာေရး စီမခံန ်ခဲွမအတွက ် ဉပေဒဆိုင်ရာ 

စနစ ် တုိးတကေ်ကာင်းမနွေ်ရးတုိအေပ ေဇာင်းေပးထားပါသည။် ြပနလ်ညြ်ပင်ဆင်လိုက်သည့် 

စမီခံန ခဲွ်မဒဏ်ေကးဉပေဒမာှ ဉပေဒအေြခခံထားေသာ အစိုးရတစ်ရပ်တညေ်ဆာကေ်ရးကို ေရှသို  

ပိုမိုေရာကေ်စပါသည။် 

 ဉပေဒ (၃) ရပအ်ား ြပင်ဆင်ြခင်းအြပင် ေပကျင်းဘာေရးဆိုင်ရာ တရားုံး 

တညေ်ထာင်ေရးအေပ ဆုံးြဖတ်ချက၊် တတ်ုိုင်ငံင့်ှ ဘယ်လဂ်ျယီံိုင်ငံတုိအကား ြပစဒ်ဏ်ကျခံ 



20 
 

ေနရသည့် ပဂုိလမ်ျားအား လဲေြပာင်းေပးေရး သေဘာတူညီချက်င့်ှ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံင့်ှ ြပစ်မ 

ကျးလနွ်ခ့ဲရာတိင်ုးြပညသိ်ု တရားခံကို လဲေြပာင်းေပးရန ်သေဘာတူညခီျက်တုိကိုလညး် ဉပေဒြပ 

သူများက အတညြ်ပခ့ဲကပါသည။် 

 ေပကျင်းဘာေရးဆိုင်ရာတရားုံး တညေ်ထာင်ရနဆ်ုံးြဖတ်လိုကြ်ခင်းမာှ တတု ်

ိုင်ငံ၏ ဘာေရးဆိုင်ရာမဟာဗျဟာ အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရးအတွကြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်း 

ရရိှပါသည။် 

ရင်းြမစ ်၊ Xinhua (၂၂-၁-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

 နယသ်ာလနုိ်င်ငံတွင် Lockdown ကာလ ထပမ်တုိံးြမင့်လိုကြ်ခင်းေကာင့် 

စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ အေပ ိုကခ်တ်မရှိလာြခင်း 

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံအစိုးရက ကိုိုနာဗိုင်းရပစ််ထနိး်ချပေ်ရးဆိုင်ရာ အသွားအလာ 

ကန်သတ်သည့်  Lockdown ကာလကို ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၉ ရကအ်ထိ ထပမ်တုိံးြမင့် 

လိုကသ်ြဖင့် နယသ်ာလန်ိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရးလပု်ငနး်များက စိုးရိမပ်ပူနေ်နကပးီ၊ ေဒဝါလီခံရမ 

များကို ကာကယွ်တားဆးီိုင်ေရး ဘာေရးအေထာကအ်ပံ့များ ပိုမိုလိုအပမ်ညြ်ဖစသ်ညဟ် ု

စးီပာွးေရးလပုင်နး် အသင်းအဖွဲများက နယသ်ာလနမ်ဒီယီာများသုိ ေြပာကားေကာင်းသိရ သည။် 

Lockdown ကာလတုိးြမင့်မှင့်အတူ အစိုးရ၏ အေထာကအ်ပံ့အစီအစဉမ်ျားကိုလညး် ထပမ်ရံရိှ 

ရန ်နယသ်ာလန်ိုင်ငံရိှ လက်လအီေရာင်းဆိုင်များက ေမာလ်င့်ေနကေကာင်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၊  

လကလ်ေီရာင်းချသမူျားအသင်း INRetail ၏ အဆိုအရ သိရပါသည။်  

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်ကရိှ စားေသာကဆ်ိုင်များ၊ အစား 

အေသာက ် ဝနေ်ဆာင်မလပုင်န်းများှင့် ဟိုတယမ်ျားသညလ်ညး် ေဒဝါလီမခံရေရးအတွက် 

အစိုးရ၏ ထပေ်ဆာင်းအေထာကအ်ပံ့အစအီစဉမ်ျားကို အလျင်အြမနလ်ိုအပေ်နေကာင်း ဧည့်ဝန ်

ေဆာင်မလပုင်နး်ဆိုင်ရာအသင်း (Koninklijke Horeca Netherlands-KHN) က ဆိုသည။် 

နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ အသွားအလာကန်သတ်ချကက်ာလအား တုိးြမင့်လိုကြ်ခင်းကို နယသ်ာလန ်

ဝန်ကးီချပ် Mark Rutte က ၁၂-၁-၂၀၂၁ ေနတွင် ေကညာခ့ဲပးီ၊ ခရီးသွားလာမများေကာင့် 

ြပညတွ်င်း၌ ဗိုင်းရပစ်က်ူးစကမ်အရာယ် ပိုများလာိုင်သြဖင့် နယသ်ာလနြ်ပညသူ်များအား 

လာမည့် ေဦွးရာသီ ကာလအထိ ခရီးသွားလာြခင်း မြပကေစလိုေကာင်း ေြပာကားခ့ဲသညဟ်ု 

သိရသည။် မလိုအပဘဲ်ခရီးသွားလာမများကို မြပလပု်ကရန်င့်ှ မြဖစမ်ေနခရီးသွားလာရသ ူ

များအေနြဖင့် နယသ်ာလန် ိုင်ငံသုိြပနလ်ညဝ်င်ေရာကလ်ာပါက ကိုဗစ်-၁၉ ကင်းစင်ေကာင်း 

စစေ်ဆးချကအ်ေြဖကို ြပသိုင်ရန် လိုအပ်ပးီ၊ quarantine (၁၀) ရကေ်နထိုင်ရမညြ်ဖစေ်ကာင်း 

နယသ်ာလနအ်စိုးရက ထုတ်ြပနထ်ားပါသည။် 
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 နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ Lockdown ကာလတုိးြမင့်ခ့ဲြခင်းေကာင့် non-essential shops 

များ၊ ဆသံဆိုင်များကဲ့သုိေသာ လပူဂုိလခ်ျင်းထေိတွေဆာင်ရကရ်သည့် ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး် များ၊ 

စားေသာကဆ်ိုင်များ၊ ဘားဆိုင်များသည် ဆကလ်ကပ်တ်ိထားရမညြ်ဖစသ်ည်။ အသွားအလာ 

ကန်သတ်မေကာင့် ထခုိိကမ်ရိှသည့်လပုင်နး်များကို ဘာေရးေထာကပ်ံ့မအစအီစဉ်များ 

ေဆာင်ရက်ေပးရန် နယ်သာလန်ဝန်ကီးချပ် Mark Rutte က ကတိြပေြပာကားထားပီး၊ ဘာေရး 

ေထာကပ်ံ့မအတွက ်အစအီစဉမ်ျားကို ရက်ပိုင်းအတွင်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံအစိုးရကတင်ြပမညြ်ဖစ် 

ေကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (NL Times)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံရှိ လကလ်အီေရာင်းဆုိင်များ၌ Electronic Payment လကခံ်သည့် 

နညး်လမ်းကို လိုကန်ာေရးေဆာင်ရကမ်ည် 

 မကာမကီာလတွင် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံရှိ လကလ်အီေရာင်းဆိုင်များအေနြဖင့် ေငွသား 

ြဖင့်ေပးေချမနည်းလမး်အြပင် ဝယယ်သူူက ဘဏ်ကဒြ်ဖင့် ေငွေပးေချမနညး်လမး်ကို ေရးချယ ်

လိုပါက ေပးေချိုင်ေစေရးအတွက် လုိကန်ာေဆာင်ရကရ်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါ 

ြဖစပ်ာွးခ့ဲချနိမ်စှတင်၍ အီလကထ်ေရာနစ်နညး်လမး်ြဖင့် ေငွေပးေချမသည် များစာွတိးုတက ်

လာခ့ဲေသာလ်ညး် လကလီ်ေရာင်းချသူအများအြပားသည် ေငွသားြဖင့်ေပးေချမကို ပိုမိုစှသ်က ်

ေနကဆဲ ြဖစေ်ကာင်းသိရသည။် လကလ်ေီရာင်းချသအူချ ိက ကနုက်ျစရိတ် အလနွမ်ျားြပား 

သညဟ်ဆုိုကာ ဘဏ်ကဒြ်ဖင့် ေပးေချမအေပ လကမ်ခံလိုကေကာင်း၊ သုိေသာ် လကလ် ီ

အေရာင်းဆိုင်များ၌ အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမး်ြဖင့် ေငွေပးေချမကို မြဖစမ်ေနထားရိှသွား ရမည့် 

ဥပေဒြပဌာနး်ိုင်ေရး ေဆာင်ရကေ်နပြီဖစေ်ကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ လကလ်ီေရာင်းချသူ 

များအသင်း (UNIZO) ၏ အဆိုအရ သိရသည။်  

 ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၌ ကပေ်ရာဂါစတင်ြဖစပ်ာွးခ့ဲချနိတွ်င် ထေိတွမများကို ကန်သတ ်

ိုင်ေရးအတွက် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမး်ြဖင့် ေငွေပးေချြခင်းကို အားေပးေဆာင်ရက်ခ့ဲပးီ၊ 

ဘဏ်ကဒြ်ဖင့် ေငွေပးေချမကို လကခံ်ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် ကရိိယာများကို တပဆ်င်ထားြခင်း 

မရိှသည့် လကလ်ီ ဆိုင်များက အဆိုပါကရိိယာများကို တပဆ်င်ခ့ဲကေသာလ်ညး် အများစကု 

ေငွလဲေြပာင်းခေကာင့် ၎င်းတုိ၏အြမတ်အစနွ်းေလျာက့ျမမရိှေစေရးအတွက် ေငွသားြဖင့် ေပးေချ 

မကိုသာ လကခံ်လိုကြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 သုိရာတွင် လကလ်အီေရာင်းဆိုင်များအေနြဖင့် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမး်ြဖင့် ေငွလဲ 

ေြပာင်းမများကို (Transactions) ပိုမိုလပုေ်ဆာင်ပါက လဲေြပာင်းခေလျာန့ညး်၍ ကျသင့်ေစေရး 

အတွက်  အလီကထ်ေရာနစန်ညး်ြဖင့် ေပးေချမဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မေပးသူများင့်ှ ညိင်း 
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ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း သိရသည။် Electronic Payment င့်ှပတ်သက၍် လကလ်ေီရာင်းချသ ူ

များအကား အြမင်သေဘာထား အမျ ိးမျ ိးရိှေနပးီ၊ လကလ်အီေရာင်းဆိုင်များအေနြဖင့် ဝယယူ် 

သူက Electronic Payment ကိုေရးချယလ်ိုပါက လကခံ်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်သွားရနအ်တွက် 

ဖကဒ်ရယဥ်ပေဒတစရ်ပ် ကိုေဆာင်ရကေ်နြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -   (Vrt NWS)  

ရင်းြမစ် -  (NL Times)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ကိုဗစ်-၁၉ အကျပအ်တညး်ကာလအတွင်း SMEs လပုင်နး်များအေနြဖင့် လုံေလာကသ်ည့် ကညူီ 

ပံ့ပိုးမ မရရိှဟု SchuldenlabNL မေှြပာဆိုြခင်း 

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံအေနြဖင့် အသွားအလာကန်သတ်ချကအ်စအီမမံျားအား တုိးြမင့်ခဲ့ 

ြခင်းေကာင့် SMEs လပုင်နး်များသည် ဆကလ်ကရှ်င်သန်ိုင်ေရး နုး်ကနေ်နရေကာင်း၊ SMEs 

များသည် ေဒဝါလီခံရိုင်သည့် ခိမး်ေြခာကမ်များရိှလာသြဖင့် ၎င်းတုိ၏ အစအီစဉ်ြဖင့် ေချးေငွများ 

(personal debts) ရယေူဆာင်ရက်ကေကာင်း၊ SMEs များ ရင်ဆိုင် ကေံတွရသည့် ဘာေရး 

ြပဿနာများကို တွနး်လနှေ်ြဖရှင်းိုင်ရနအ်တွက် ကညူေီထာကပ်ံ့ေပးမဗဟိုဌာနမရိှ ြဖစေ်န 

ေကာင်း SchuldenlabNL မတှစဆ်င့်ေဖာြ်ပခ့ဲသည့် ေလလ့ာမအစရီင်ခံစာတစရ်ပတွ်င် စာရင်းကိုင ်

လပုင်နး်ကမုဏီ Deloitte က ေြပာဆိုသညဟ် ုNL Times တွင် ၁၆-၁-၂၀၂၁ ေနစွဲပါ  SMEs are 

not receiving enough support during Covid crisis argues SchuldenlabNL ေခါင်းစဉြ်ဖင့် 

သတင်းေဖာြ်ပထားပါသည။်  

 အဆိုပါြပဿနာအား ေြဖရှင်းိုင်ေရးအတွက် SchuldenlabNL၊ နယ်သာလနအ်ာမခံ 

လပုင်နး်များအသင်း၊ နယသ်ာလနဘ်ဏ်လပုင်နး်အသင်းင့်ှ Deloitte တုိက SMEs လပုင်နး်များ 

အတွက် အကအူညီအစအီမတံစရ်ပက်ို တင်ြပခ့ဲသည။် ယင်းအစအီမသံည ် ဘာေရးြပဿနာ 

ကေံတွရသည့် SMEs လပုင်နး်ရှင်များကို ကမး်ကျင်မဆိုင်ရာအကအူညမီျား အချနိမ်ပီံ့ပိုးေပးမ 

ေသချာေစေရးြဖစေ်ကာင်း၊ အစအီမ၏ံ ရညရ်ယခ်ျကတ်စရ်ပမ်ာှ လပုင်နး်ရှင်များင့်ှ ေဒသရ 

အပုခ်ျပသူ်များအကား ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရကမ်ကို ြမင့်တင်ိုင်ေစေရး ြဖစေ်ကာင်းသိရသည။် 

 SMEs လုပင်နး်ရှင်များသည် ဘာေရးအေထာကအ်ပံ့များရရိှိုင်မ ပုံစမံျားငှ့် 

ပတ်သက၍် လုံေလာကစ်ာွ သိရိှကြခင်းမရိှေကာင်း ယင်းအစရီင်ခံစာတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

ဘဏ်ေချးေငွများ မရရိှိုင်သည့်အချနိ်တွင် SMEs လပုင်နး်များ၏ ဘာေရးအခကအ်ခဲကို 

ေြဖရှင်းိုင်မည့် ေထာကပ်ံ့ကညူမီဗဟိုဌာနမရိှြဖစ်ေနေကာင်း  Deloitte က ဆိုသည။် ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တညး်ကာလတွင် အစုိးရ၏အကအူညသီည ် အမနှတ်ကယလ်ိုအပသ်ည့်ေနရာ 

များသုိ မေရာကရိှ်ဘဲ (one-size-fits-all) ပုံစြံဖစေ်နသြဖင့် SMEs လုပင်နး်များ၏ ဘာေရး 
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ြပဿနာကို ကာကယွေ်ပးိုင်ရနအ်တွက် လုံေလာကမ်မရိှြဖစေ်နေကာင်း၊ ထိုြပင် လပုင်နး်ရှင ်

များကလညး် ၎င်းတုိ၏ ြပဿနာအား ေလာတွ့ကထ်ားကြခင်းေကာင့် အချနိမ်ျားစွာ ေနာကက်ျ 

ပးီမှ အခကအ်ခဲကို သိရိှြခင်းြဖစေ်ကာင်း ၎င်းအစရီင်ခံစာအရ သိရသည။်   

ရင်းြမစ် -  (NL Times)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

နယသ်ာလနုိ်င်ငံအေနြဖင့် ဂူဂဲလ၏် အခွနေ်ရာှင်သည့်ကစိရပမ် ှယူို (၂၅) သနး်ဝင်ေငွရရှိခ့ဲြခင်း 

 ၂၀၁၂ ခုစှမ်ှ ၂၀၁၉ ခုစှအ်ထိ ရှစ်စှတ်ာကာလအတွင်း အင်တာနကက်မုဏီကးီ 

ြဖစသ်ည့် ဂူဂဲလသ်ည် နယ်သာလန်ိုင်ငံရှိ ၎င်း၏ လက်ေအာကခံ်ကမုဏီမတှစဆ်င့် ယူို (၁၂၈) 

ဘီလယီကံို အခွနေ်ရှာင်ိုင်ေရးအတွက် ဘာြမဒါသုိ ေပးပိုခ့ဲပးီ၊ ယင်းမှတစဆ်င့် နယသ်ာလန ်

ိုင်ငံသည် အခွနေ်ငွအြဖစ ် ယူို (၂၅) သနး်ေကျာ ် ရရိှခ့ဲေကာင်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံရိှ ဂူဂဲလ ်

ကမုဏီ၏ စှစ်ဉအ်စရီင်ခံစာင့်ှ နယသ်ာလနက်နုသ်ညအ်သင်းတုိ၏ စာရင်းဇယားများအေပ 

အေြခခံသည့် နယသ်ာလနသ်တင်းေအဂျင်စီ NOS ၏ေဖာြ်ပချကအ်ရ သိရေကာင်း၊  အဆိုပါ 

ေငွများကို ဂူဂဲလက်မုဏီုံးချပ် တညရိှ်ရာ အေမရိကန်ိုင်ငံသုိ ြပနလ်ညေ်ပးပိုခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး၊ 

ကမုဏီအေနြဖင့် ယင်းအေပ အခွနေ်ပးေဆာင်ခ့ဲသညဟ်ု ဂူဂဲလက် NOS သုိ ေြပာကားခ့ဲေကာင်း 

NL Times ၏ ၁၃-၁-၂၀၂၁ ေနစွဲပါ   Netherlands earned €25 mil. from Google's tax 

avoidance ေခါင်းစဉြ်ဖင့် သတင်းေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အိုင်ယာလန်ိုင်ငံင့်ှ စင်ကာပူိုင်ငံတုိရိှ ကမုဏီုံးခဲွများမှတစဆ်င့် ဂူဂဲလက်မုဏီ၏ 

ာဏပစညး်အသံုးြပမမပူိုင်ခင့်ွအတွကရ်ရိှသည့် အခေကးေငွများအား နယသ်ာလန်ိုင်ငံသုိ 

ေပးပိုခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ထိုေနာက် နယသ်ာလန်ိုင်ငံရိှကမုဏီက ဘာြမဒါရိှ ကမုဏီထသုိံ 

ေငွများကို လဲေြပာင်းေပးခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ ေပျာေ့ြပာင်းသည့် အခွန်ဆိုင်ရာ 

စညး်မျဉး်များေကာင့် ဂူဂဲလအ်ေနြဖင့် ယင်း၏မူပိုင်ခွင့်အသံုးြပခေငွများ နယသ်ာလန ် ုိင်ငံသုိ 

လဲေြပာင်းဝင်ေရာကလ်ာြခင်းင့်ှ ြပနလ်ညလ်ဲေြပာင်းြခင်းတုိအတွက် အခွနေ်ပးေဆာင်ရြခင်းမရှိ 

ေကာင်း၊ ဘာြမဒါသည်လညး် အခွနတ်စစ်ုံတစရ်ာ ေကာကခံ်မမရိှေကာင်း သိရသည။်  

 ဂူဂဲလက်မုဏီအေနြဖင့် အဆုိပါစှမ်ျားအတွင်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၌ ယူိုပမာဏသနး် 
အနညး်ငယက်ို စှစ်ဉခ်ျနထ်ားရသြဖင့် ယင်းအတွက် ကမုဏီကနယသ်ာလန်ိုင်ငံသုိ အြမတ်ခွန် 
ေပးေဆာင်ရြခင်းြဖစ်သည။် ထုိေကာင့် (၈) စှေ်ကျာ် ကာလအတွင်း စစုေုပါင်း ယူို (၂၅) သနး် 
ေကျာက်ို နယသ်ာလန်ိုင်ငံက အခွနအ်ြဖစရ်ရိှခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ အဆိုပါပမာဏသည ် နယသ်ာ 
လန်ိုင်ငံမတှစဆ်င့် လဲေြပာင်းခ့ဲသည့် ယူို (၁၂၈) ဘီလယီအံေပတွင် အခွနရ်ရိှမ အေနြဖင့် 
(၀.၀၂) ရာခုိင်နး်ရိှသညဟ်ု NOS ၏ တွကခ်ျက်မအရ သိရသည။် ဂူဂဲလ၏် မပူိုင်ခင့်ွအသံုးြပခ 
ဝင်ေငွများသည ် ၂၀၀၄ ခုစှက်တညး်က ရိှခ့ဲြခင်းြဖစေ်သာလ်ညး် ၎င်းေငွများကို အဆိုပါကာလ 
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ကတညး်က နယသ်ာလန်ိုင်ငံမတှစ်ဆင့် လဲေြပာင်းေပးပိုခ့ဲြခင်း ရှိ/ မရိှကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 
မသိရေသးေကာင်း၊ နယသ်ာလန်ိုင်ငံ ကနုသ်ညအ်သင်းထံ၌ ၂၀၁၂ ခုစှမ်စှတင်သည့် စာရင်း 
ဇယားများသာရိှေကာင်း သိရသည။်  

 ဂူဂဲလအ်ေနြဖင့် အဆိုပါ ယူိုေငွ (၁၂၈) ဘီလယီကံို ဘာြမဒါသုိ ေပးပိုြခင်းမြပဘဲ 
အေမရိကန်ိုင်ငံသုိ တုိက်ိုကေ်ပးပိုခ့ဲပါက ယင်းအေပ အခွနေ်ငွ ယူို (၃၈) ဘီလယီအံထိ 
အများဆုံး ေပးေဆာင်ရိုင်ေကာင်း အေမရိကန်ိုင်ငံ၏ အခွန်နး်ထားများအေပ အေြခခံ၍ NOS 
၏ တွကခ်ျကမ်အရသိရသည။် ဂူဂဲလက်မုဏီက အဆိုပါတွကခ်ျကမ်သည် မနှး်ဆချက် အေပ 
အေြခခံ၍ တွကခ်ျကထ်ားြခင်းြဖစေ်ကာင်း ၎င်းကမုဏီအေနြဖင့် ပးီခ့ဲသည့် ဆယစ်ုစှ ် အတွင်း 
ကမာတစဝ်နး်တွင် အခွန် (၂၁) ရာခုိင်န်းေကျာ်ကို ေပးေဆာင်ခ့ဲပီး၊ အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ အခွန် 
(၈၀) ရာခုိင်န်းကို ေပးေဆာင်ခ့ဲေကာင်း NOS အား တံုြပနေ်ြပာကားခ့ဲသညဟ်ု သိရသည်။  

ရင်းြမစ် -  (NL Times)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

အေမရကိနသ်မတသစ ်Joe Biden ထံသုိ ေရးသားေပးပိုသည့်စာတွင် ဘရာဇီး-အေမရကိန် 
လတ်ွလပေ်သာ ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတူညီချက်ှင့်ပတ်သက၍် ဘရာဇးီလသ်မတ 

ကာကယွေ်ြပာကားခ့ဲ 

 ဘရာဇီးသမတ Jair Bolsonaro ၏ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံင့်ှ အေမရိကန်ိုင်ငံအကား 
ချပဆ်ိုထားသည့် ဘရာဇီး-အေမရိကန ် လတ်ွလပေ်သာ ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာညခီျက်ငှ့် 
ပတ်သက၍် ၂၀-၁-၂၀၂၁ (ဗဒုဟးူေန ) ရကေ်နက အေမရိကနသ်မတသစ ် Joe Biden ထသံို 
စာေရးသားေပးပိုခ့ဲသည။် 

 အဆိုပါစာတွင် အေမရိကန်င့်ှ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံအကား ချပဆ်ိုခ့ဲသည့် လွတ်လပေ်သာ 
ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတစူာချပ်တွင် စှ်ိုင်ငံစလုံး၏ အကျ ိးစးီပာွးကို ေဖာေ်ဆာင်ိုင်မည့် 
ကနုသွ်ယေ်ရးဆိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျား ထည့်သွင်းထားပီး အဆိုပါသေဘာတူညီချကေ်ကာင့် 
ကမာေ့ဈးကကွ်တွင် စးီပာွးေရးလပု်ငနး်များ လပုက်ိုင်ေဆာင်ရကေ်နသည့် ကမုဏီများ၏ 
ယဉှ်ပိင်ိုင်စမွး်ကို တုိးတကလ်ာေစသည့်အြပင် ရင်းှီးြမပ်ှံမလပုင်နး်များ ဝင်ေရာကလ်ာမ 
ေကာင့် အလပုအ်ကိုင်အခွင့်အလမး်ရရိှမများလည်း တုိးတကခ့ဲ်ေကာင်း ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ကနုသွ်ယမ် အဆင်ေြပေချာေ့မွေစေရးအတွက ် လကရိှ် 
လပုက်ိုင်ေဆာင်ရကေ်နသည့် မဝူါဒလပုထ်ုံးလပုန်ညး်များအား ေခတ်င့်ှေလျာည်ေီအာင် ြပင်ဆင် 
ေရးင့်ှ အကျင့်ပျကြ်ခစားမ တုိကဖ်ျကေ်ရးလုပင်နး်များအား အေလးထားလပုေ်ဆာင်လျကရ်ှိ 
ေကာင်း၊ အဆိုပါေဆာင်ရက်ချကမ်ျားေကာင့် ကူးစကက်ပေ်ရာဂါကာလေနာကပ်ိုင်းတွင် ိုင်ငံ၏ 
စးီပာွးေရး အလျင်အြမန ် ြပနလ်ည်နာလထံေူရးအတွက ် အကျ ိးြဖစထ်နွး်ေစမညြ်ဖစေ်ကာင်း 
ထည့်သွင်းေဖာြ်ပခ့ဲသည။် 
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 သမတ Bolsonaro ၏ ေပးစာတွင် ိုင်ငံတကာေရးရာင့်ှ ကမာက့နု်သွယေ်ရး 

အဖွဲဆိုင်ရာကစိရပမ်ျားင့်ှ ပတ်သက၍်လညး် အေမရိကန်ိုင်ငံင့်ှအတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

လျကရိှ်ေကာင်း၊ အေမရိကန်ိုင်ငံ၏ ေထာက်ပံ့ေပးမများြဖင့် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံင့်ှ စးီပာွးေရး 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်င့်ှ ဖွံဖိးတိးုတကမ်အဖွဲတုိ၏ ဖွံဖိးမဆိုင်ရာလပုင်နး်များ ပးူေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပုိမုိထိေရာက်စွာလုပ်ေဆာင်ုိင်ရန် ေမာ်မှန်းလျက်ရိှေကာင်း၊ အဆုိပါ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရကမ်က မမိိတုိိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးှင့် လမူေရးဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲများ ေဆာင်ရက် 

ရာတွင် အေြခခံကျသည့်ေဆာင်ရကမ်ြဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပထားသည။် 

 သမတသစ ် Biden ထံသုိ ေရးသားေသာ ၎င်း၏စာတွင် ေဒသတွင်းဒမီိုကေရစစီနစ ်

ြဖစထ်နွး်မအေပ ခိမး်ေြခာကမ်များင့်ှ ဒမီိုကေရစစီနစက်ို ထနိး်သိမး်ကာကယွမ်တုိတွင ်

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံအေနြဖင့် အေမရိကန်ိုင်ငံင့်ှ ရပ်တညမ်တူညလီျကရိှ်ပါေကာင်း၊ အေမရိကန် ငှ့် 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတုိ၏ ရင်းှီးစာွပးူေပါင်းေဆာင်ရကြ်ခင်းြဖင့် ိုင်ငံသားများ၏ အေြခခံအခငွ့် 

အေရးင့်ှ လတ်ွလပခွ်င့်တုိကို အကာအကယွေ်ပးသည့် လတ်ွလပမ်င့်ှ ဒမီိုကေရစစီှစတုိ်ကို 

ပိုမိုထနွး်ကားေစမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အေြခခံတန်ဖိုးထားမများ တူညသီည့်အတွက ် စှ်ိုင်င ံ

သုိမဟတ်ု ိုင်ငံများင့်ှ ပတ်သကသ်ည့် အေရးကိစတွင် စှ်ိုင်ငံအတူတကွ လကတဲွ်ေဆာင်ရက် 

ရန ်ဆရိှေကာင်း ထည့်သွင်းေဖာြ်ပထားသည။် 

 သမတ Bolsonaro ၏ ေပးစာတွင် အေမရိကန်ိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထနိး် 

သိမး်ေရးမဝူါဒများအေပ လကတဲွ်လပုေ်ဆာင်ရန ် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံက အဆင်သင့်ရှေိကာင်း၊ 

အထးူသြဖင့် အေမဇုနသ်စေ်တာ ကာကယွေ်ရးလပုင်နး်များအား အတူတကလွပုေ်ဆာင်သွား 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ သက်ဆိုင်သည့် စဉဆ်ကမ်ြပတ်ဖွံဖိးတုိးတက် ေရးငှ့် 

ကာကယွေ်ရးလပုင်နး်များတွင် စှ်ိုင်ငံပူးေပါင်းလပုေ်ဆာင်သွားရန ် ဆရိှေကာင်း၊ ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံ၏ ရညမ်နှး်ချကပ်န်းတုိင်များတွင် ရာသီဥတုေြပာင်းလမဲဆိုင်ရာ Paris သေဘာတူညခီျက ်

တွင် တက်ကစာွပါဝင်ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေကာင်း သမတ Bolsonaro အစုိးရ၏ အေမဇုန ်

သစေ်တာင့်ှ သက်ဆိုင်သည့်မဝူါဒများအား ကိုင်တွယေ်ဆာင်ရကမ်အား သမတသစ ် Biden က 

ေဝဖနမ်များ ြပလပုခ့ဲ်မအေပတွင် တုန ြ်ပနေ်ရးသားခ့ဲသည်။ 

 အေမရိကနသ်မတသစ ် Joe Biden ၏ တွစတ်ာစာမျကတွ်င်  ၎င်း၏ သမတတာဝန ်

ထမး်ေဆာင်မင့်ှ စှ်ိုင်ငံဆကဆ်ေံရးတင်ွ ကးီြမတ်ေသာ အနာဂတ်တညေ်ဆာကရ်န ် ေမာမ်နှး် 

ချကအ်ေပတွင် သမတ Bolsonaro က သေဘာတူညမီရှိေကာင်း ဘရာဇီးလ်-အေမရိကန် 

ဆကဆ်ေံရးင့်ှ ပတ်သက၍် ေရးသားထားသည။် 

သံုးသပခ်ျက် 

 ဘရာဇီးလသ်မတ Bolsonaro သည ် အေမရိကနသ်မတေဟာင်း Donald Trump င့်ှ 

ပုံမနှမ်ဟတ်ုေသာ နးီကပ်သည့် ဆကဆ်ေံရးများ ရိှခ့ဲသည။် ေရးေကာကပ်ွဲ မေဲရတွကမ်အရ သမတ 

Donald Trump ံးနမိ့်ေကာင်း သတင်းများ၌ စတင်ေဖာြ်ပချနိ်တွင် သမတ Bolsonaro သည ်
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အေမရိကနသ်မတှင့် သွားေရာကေ်တွဆုံခ့ဲသည။် ထုိအြပင်ဒမီိုကရကပ်ါတီမှ Joe Biden ၏ 

ိုဝင်ဘာလေရးေကာကပ်ွဲတွင် အေမရိကန်သမတသစအ်ြဖစ ် ေရးေကာကပ်ွဲအိုင်ရရိှမအေပ 

ချးီကျးေြပာဆိုရန ် တွနဆ်တ်ုေနခ့ဲေကာင်းသတင်းများတွင် ေရးသားေဖာြ်ပခ့ဲသည။် အေမရိကန ်

သမတေဟာင်း Donald Trump ၏ ေရးေကာကပ်ွဲတွင် မမဲသမာမများရိှေကာင်း အေထာက ်

အထားမဲ့ စပွစ်ွဲမင့်ှ မလဲကမ်တ်ှများ ြပနလ်ညေ်ရတွက်ိုင်ေရး ကိးပမး်အားထတ်ုမများတွင် 

လညး် ဘရာဇီးလသ်မတက ေထာကခံ်အားေပးသည့်သေဘာထားများ ြပသခ့ဲေကာင်း သတင်း 

များတွင် ေဖာြ်ပခ့ဲသည်။ 

 Joe Biden အေမရိကနသ်မတအြဖစ ်ကျမး်သစာကမိဆ်ိုပးီချနိတွ်င် ဘရာဇးီလ ်သမတ 

Bolsonaro သည ် သမတ Joe Biden ဦးေဆာင်သည့် အေမရိကနအ်စိုးရသစ်ငှ့် 

ဆကဆ်ေံရးအသစြ်ပနလ်ညထ်ေူထာင်ိုင်ေရးအတွက ် ယခင် Donald Trump အစိုးရင့်ှ 

ဆကဆ်ံ ေရးေကာင်းမနွခ့ဲ်ေသာ ၎င်း၏အစိုးရအဖွဲတွင် အေရးပါသည့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးအား 

အေြပာင်းအလြဲပလပုရ်န ်လပုေ်ဆာင်ေနေကာင်း သတင်းများတွင်ေဖာြ်ပလျကရိှ်သည။် 

 သမတ Bolsonaro က သမတ Joe Biden ထံသုိ ေရးသားေပးပုိသည့်စာသည် ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံင့်ှ အေမရိကန်ိုင်ငံအကားအေရးပါသည့် ကနုသွ်ယမ်မတ်ိဖက်ိုင်ငံအြဖစ ် ဆကဆ်ေံရး 

တညေ်ဆာကရ်နရ်ညရ်ယ်လျက ်စှ်ိုင်ငံေပါင်းစညး်ေရးကို ေရှေဖာြ်ပခ့ဲေကာင်း ေတွရသည်။ 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် -  In a letter to Biden, Bolsonaro defends a comprehensive Brazil-US free 

trade agreement 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ရနက်နုေ်ဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နု် ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

ဆနမ်ျ ိးစုံ 

 ြမနမ်ာိုင်ငံဆနစ်ပါးကနုစ်ညဒ်ိုင် (ဝါးတနး်) မ ှ ၂၇-၁-၂၀၂၁ ရကေ်န  ထတ်ုြပနေ်သာ 

ဆနအ်မျ ိးအစားအလိုက် ေဈးနး်များမာှ ဖျာပုံေပဆနး်တစတ်င်းခဲွအတ်ိ တစအ်တ်ိလင် ၃၃,၀၀၀ 

ကျပမ်ှ ၃၄,၅၀၀ ကျပ၊် ေြမာင်းြမ/ ပသိုမေ်ပဆနး်တစတ်င်းခဲွအတ်ိတစအ်တ်ိလင် ၃၄,၀၀၀ ကျပမ် ှ

၃၆,၀၀၀ ကျပ၊် ေပကဲတစအ်တ်ိလင် ၂၆,၀၀၀ ကျပမ် ှ၂၇,၀၀၀ ကျပ၊် ဧည့်မထ ဆနတ်စအ်တ်ိလင် 

၂၃,၀၀၀ ကျပမ်ှ ၂၄,၀၀၀ ကျပ၊် ငစနိ်ဆနတ်စ်အတ်ိလင် ၂၁,၀၀၀ ကျပမ်ှ ၂၂,၅၀၀ ကျပတုိ်ြဖင့် 

လညး်ေကာင်း၊ စစက်ိုင်းတုိင်းေဒသကးီ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှ မိနယ်များမှ ထွက်ရိှေသာ 

ေရဘုိေပဆန်းဆန်အသစ်များ ရန်ကုန်ေဈးကွက်သုိ ဝင်ေရာက်မများပီး ၂၇-၁-၂၀၂၁ ရကေ်န  

ေဈးနး်အရ တစတ်င်းခဲွအတ်ိတစအ်တ်ိလင် ၄၄,၀၀၀ ကျပမ်ှ ၄၆,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် လညး်ေကာင်း 

ေရာင်းဝယမ်ရိှသြဖင့် ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်များင့်ှ င်းယဉှ်ကည့်ေသာအခါ ဆနသ်စမ်ျား 
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ြဖစေ်သာေကာင့် ေဈးနမိ့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် ဇနန်ဝါရီလအတွင်း ေဒသအှံအြပားမှ ထကွရ်ှိ 

ေသာ မိုးစပါးသစ်/ ဆနသ်စမ်ျား ေဈးကကွသုိ် ဝင်ေရာကမ်များပးီ ဝယလ်ိုအားအေနြဖင့် ပုံမနှ် 

အေြခအေနသာရိှြခင်းစသည့်အချက်တုိေကာင့် ဆနေ်ဈးနး်များ ကျရြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါ 

သည။် 

 ယခုရကပ်ိုင်းအတွင်း ရနက်နုေ်ဈးကကွသုိ် မိနယအ်သီးသီး (ဖျာပုံ၊ ဘုိကေလး၊ 

ေမာလ်မိင်ကနး်၊ ေဒးဒရဲ၊ ဝါးခယမ်၊ လပတွာ၊ ကျ ိကလ်တ်၊ ေြမာင်းြမ၊ ေကာမ့ှး၊ တံွေတး၊ 

ကမွး် ခံကနု်းင့်ှ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှ မိနယမ်ျား) မ ှ ဆနမ်ျ ိးစုံေနစဉဆ်နအ်တ်ိေပါင်း (၅၀၀၀၀) 

ဝနး်ကျင်ခန်  ဝင်ေရာကမ်ရိှပီး စစက်ိုင်းတိင်ုးေဒသကးီ၊ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှ မိနယမ်ျားမှ 

စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ေသာ ေရဘုိေပဆနး်ဆနမ်ျား ဝင်ေရာကမ်ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

အေစထ့တ်ုေြပာင်း 

 ြမနမ်ာိုင်ငံအလယပ်ိုင်းင့်ှ ရှမး်ြပညန်ယ်ေတာင်ပိုင်းေဒသများတွင် မိုးသီးှံအြဖစ် 

စိုကပ်ျ ိးထားသည့် အေစထ့တ်ုေြပာင်းများ ခူးဆွတ်ေနချနိြ်ဖစ၍် ေဈးကကွတွ်င်း ဝင်ေရာကမ်များ 

ြခင်း၊ ထကွရိှ်ရာေဒသတွင် ေရာင်းလိုအားများပးီ တိရစာနအ်စာစပလ်ပုင်န်းများမှ ဝယလုိ်အား 

သာရိှြခင်းတုိေကာင့် ယခုသီတင်းပတ်တွင်လညး် ယခင်သီတင်းပတ်ေဈးန်းကဲ့သုိ အေစ့ထတ်ု 

ေြပာင်း ၅၄ ပဿိာလင် ၂၇,၅၄၀ ကျပြ်ဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်ကာင်းသိရသည။် လကရိှ်တွင် 

ြမနမ်ာိုင်ငံထကွ် ေြပာင်းများကို ထိုင်း၊ အိိယ၊ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံတုိမှ ဝယယ်လူိုေကာင်း 

ကမး်လမှး်မများရိှေနြခင်းေကာင့် ြပညတွ်င်းေြပာင်းေဈးကကွ် အနညး်ငယ် လပရှ်ားလာပီး ယခု 

စှတွ်င် ေြပာင်းေဈးကကွ် ပိုေကာင်းလာိုင်ေကာင်း ကနုသ်ညမ်ျားခနမ်နှ်းေြပာကားချကမ်ှ 

သိရိှရသည်။  

ပေဲဈးနး် 

 ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းေဒသအှံအြပားမှ ထကွရိှ်ေသာ မတ်ပမဲျား ေဈးကကွအ်တွင်း 

ဝင်ေရာကမ်များြခင်းေကာင့် ကနုသ်ညမ်ှ အဝယ်လိုကေ်သာလ်ညး် ေဈးနး်အနညး်ငယက်ျဆင်း 

လာမည့် အေြခအေနများြဖစေ်ပေနသည။် ယခင်သီတင်းပတ်တွင်  မတ်ပဲ (သေဘာတင်) 

တစတ်နလ်င် ၉၆၂,၅၀၀ ကျပြ်ဖစခ့ဲ်ပးီ ယခုသီတင်းပတ်ေဈးန်းအရ တစတ်နလ်င် ၉၄၂,၅၀၀ 

ကျပသုိ် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ လကရိှ်အေနအထားအရ ဝယလ်ိုအားထက် ေရာင်းလိုအားက များေန 

ြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ကုန်သည်ပဲွစားများကား အေရာင်းအဝယ်ေအးြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း 

ယခုကဲ့သုိ ေဈးနး်ကျဆင်းလာြခင်းြဖစေ်သာလ်ညး် အိိယိုင်ငံြပညန်ယ် အချ ိတွင် မတ်ပဲ 

စိုကခ်င်းများ ပျကဆ်းီသည့်သတင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ လကလ်လီကက်ားအေရာင်းစင်တာ 

များတွင် အေရာင်းအဝယသွ်ကြ်ခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း အိိယမှ ြမနမ်ာိုင်ငံထကွ် မတ်ပမဲျား 

ကို ဝယလုိ်အားရိှလာိုင်၍ ေဈးတကမ်ည့် အလားအလာရိှေကာင်း ကနုသ်ည်များမှ သံုးသပ်က 
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သည။် သုိေသာ ် အိိယိုင်ငံေဒသအချ ိတွင် မတ်ပသဲစမ်ျား စတင်ေပလာေနပးီ မတ်လကနု် 

ေလာကတွ်င်  ေဈးကကွဝ်င်ေရာက်မများလာမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် မတ်ပကဲဲ့သုိ ပစဲင်းငံု 

ေဈးနး်အေနြဖင့်လညး်ယခင်သီတင်းပတ်တွင် (သေဘာတင်)တစတ်နလ်င် ၈၂၅,၀၀၀ ကျပြ်ဖစခ်ဲ့ 

ပးီ ယခုသီတင်းပတ် ေဈးနး်အရ ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် ၇၆၅,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့်သာ 

အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ်သည်။ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကးီ ဝါးခယမ်မိ၊ မေကးွတုိင်းေဒသကးီ 

ပခုကမိ၊ ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကးီခရမး်မိင့်ှ ပခူဲးတုိင်းေဒသကီး ပခူဲးမိတုိမှ ထကွရိှ်ေသာ 

ပတီဲစမိး်ှင့် ပတီဲေရဝါများရနက်နုေ်ဈးကွကသုိ် ဝင်ေရာကလ်ျကရိှ်ပီး ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကီး 

ခရမး်မိမှ ထကွရိှ်ေသာ ပတီဲေရဝါမာှ အရညအ်ေသွးအေကာင်းဆုံးြဖစသ်ည။် ပတီဲေရဝါမာှ 

တတ်ုဝယလ်ကရိှ်ေသာေကာင့် ေဈးနး်အနညး်ငယြ်မင့်တကခ့ဲ်သည။် ဇနန်ဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင် 

ဝါးခယမ်မိင့်ှ ပခုကမိမ ှ ထကွရိှ်ေသာ ပတီဲစိမး်သံုးတင်းဝင် တစအ်တ်ိလင် ကျပ ် ၁၂၀,၄၂၀ 

ရိှခ့ဲရာမှ ဇနန်ဝါရီလ ၂၆ ရက်ေနတွင် ကျပ် ၁၂၀,၉၆၀ သုိလညး်ေကာင်း၊ ပတီဲေရဝါမာှ ဇနန်ဝါရီ 

လ၂၀ ရက်တွင် သံုးတင်းဝင်တစအ်တ်ိလင် ကျပ ်၁၂၀,၉၆၀ ရိှခ့ဲရာ မ ှဇနန်ဝါရီလ ၂၆ ရက်ေနတွင် 

ကျပ ် ၁၂၄,၆၀၅ သုိလညး်ေကာင်း ေရာကရိှ်လာသည။် လက်ရိှ အေနအထားအရ တတ်ုိုင်ငံမှ 

ပုံမနှဝ်ယယ်မူရိှပးီ ေဈးကကွအ်တွင်း ပတီဲစမိး်ဝင်ေရာကမ် နညး်ေနြခင်းင့်ှ အရညအ်ေသွးေပ 

မတူည်ပးီ ေဈးနး်ကာွြခားမရိှြခင်းတုိေကာင့် ေဈးနး်ဆကလ်ကြ်မင့်တက်ိုင်ေကာင်း သိရိှရ 

ပါသည။် 

စားဖိုေဆာင်သီးံှ 

 ကကသွ်နန်ီမာှ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ဆပိြ်ဖ၊ ြမစသ်ား၊ ဆင်ြဖကနး်မှ မိုးစိုက် 

ကကသွ်နန်အီသစမ်ျား ဝင်ေရာကလ်ာပးီလက်ကျန် ေွကကသွ်နန်အီေဟာင်းများ အဝင်များ 

ေနဆြဲဖစြ်ခင်းေကာင့် ရနက်နုေ်ဈးကကွအ်တင်ွး ဝင်ေရာကမ်များလာြခင်း၊ သီးှံအေဟာင်းများ 

အရညအ်ေသွးညံ့လာချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ ဝယလ်ိုအားနညး်ြခင်းတုိေကာင့်ယခင်တစပ်တ် ေဈးနး်အရ 

ကကသွ်နန်တီစပ်ဿိာလင် ၁၅၀ မှ ၇၀၀ ကျပ်နး်ရိှပးီ ယခုတစပ်တ်တွင် တစပ်ဿိာလင် ၁၅၀ 

ကျပမ်ှ ၅၀၀ ကျပသုိ် ေဈးနမိ့်သွားေကာင်းသိရိှရသည။် ကားတစစ်းီလင် ပဿိာ ၆၀၀၀ ဝင်ဆံ့ 

ေသာ ပျမး်မအားြဖင့် ကားအစးီေပါင်း ၃၀ ခန်  ေနစဉဝ်င်ေရာကမ်ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ကကသွ်နြ်ဖမာှ ဝင်ေရာကမ်ပုံမနှရိှ်ပီး ဝယလ်ိုအားအနညး်ငယက်ျေသာေကာင့် ယခုတစပ်တ် 

အတွင်း ေဈးအနညး်ငယက်ျခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခုတစပ်တ်အတွင်းေနစဉ် ပျမး်မ ၁၈၀၀ 

အတ်ိ (၅၄,၀၀၀ပဿိာ) ဝင်ေရာကမ်ရိှသည။် ရှမ်းြပညန်ယမ် ှ ငတ်ုေြခာက်(ရှည)် အသစမ်ျားင့်ှ 

အိိယ၊ နယသ်ာလန၊် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကးီအမိမ်၊ဲ ပနး်တေနာမ်လှညး်ေကာင်း၊ သာစည၊် 

ေပျာဘွ်ယမ်ှ မိုးေထာင်ငုတ်များ ရနက်နုေ်ဈးကွကအ်တွင်း ဝင်ေရာကမ်ရိှပးီ ေရာင်းလိုအားမာှ 

ဝယလ်ိုအားထက်  အနည်းငယမ်ျားသြဖင့် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ေဈးအနညး်ငယက်ျေကာင်း 

ေတွရသည။်   
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ဟင်းသီးဟင်းရကှ်င့် သစသီ်းဝလံ 

 ကုန်ပစည်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ပံုမှန်နီးပါးလည်ပတ်လာုိင်သည့်  အတွက် 

ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကးီသရိီမဂလာေဈးကကွအ်တွင်းသုိ ကနုစ်ညဝ်နေ်ဆာင်ယာဉမ်ျား ပုံမနှဝ်င် 

ေရာကမ်ရိှေသာလ်ညး် ရာသီသီးှံများထကွရိှ်မ များလာသြဖင့် ေဈးကကွတွ်င်း ဟင်းသီးဟင်းရက် 

ှင့် သစ်သီးဝလံများဝင်ေရာက်မများြခင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်ေအးြခင်းတုိေကာင့် ယခုသီတင်းပတ် 

အတွင်း ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့် သစသီ်းဝလေံဈးနး်များ ကျဆင်းလျကရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 

  (ေဒြဖမာချ ိ၊ ရနက်နုေ်ဈးကကွတ်ာဝနခံ်) 
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