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 Brexit ေကာင့် အစားအေသာကှ်င့် ေဆးဝါးကနု်စညမ်ျားစးီဆင်းမ ေှာင့်ေှးုိင်သည့် 

အေြခအေနအေပ စိုးရမိမ်များရှိေနြခင်း 

 အးီယူင့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံတုိအကား လွတ်လပစ်ာွ ကနုသွ်ယေ်ရးသေဘာတူညီချကက်ို 

လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲကပးီ၊ Brexit ေကာင့် အေြပာင်းအလမဲျားြဖစေ်ပခ့ဲမအရ စားေသာကက်နု ်ှင့် 

ေဆးဝါးများ၏ ကနုစ်ညစ်းီဆင်းမကို ောှင့်ေးှေစပးီ၊ ကနုက်ျစရိတ်ြမင့်တကလ်ာမညက်ို  

ထတ်ုလပုသူ်များက စိုးရိမေ်နကေကာင်း သိရသည။် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ဆ်ိုင်ရာ အသွားအလာ 

ကန်သတ်ချကမ်ျားေကာင့် ကန် ကာခ့ဲရသည့် ကနုအ်မာှစာများကို ြဖည့်ဆညး်ိုင်ေရးအတကွ ်

ကမုဏီများက စားေသာကက်နု်င့်ှေဆးဝါးများကို အေဆာတလျင် မာှယခ့ဲူကသြဖင့် အးီယူ-

ဗတိိနက်နုသွ်ယမ် သေဘာတူညီချကက်ို မေကြငာမတွီင် ဗတိိန်၏ Dover ဆပိက်မး်၌ ကုန်တင ်

ယာဉမ်ျား ောှင့်ေးှမြဖစေ်ပခ့ဲသည။် ဗတိိန်ိုင်ငံ၌ေတွရိှခ့ဲသည့် ဗဇီေြပာင်းကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ်

မျ ိးကွဲသစပ်ျ ံှံမကို ထနိး်ချပ်ိုင်ေရးအတွက ် ဥေရာပိုင်ငံအချ ိက ဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ နယစ်ပ ်

ြဖတ်ေကျာခ်ရီးသွားလာမများကို ပတ်ိပင်ထားခ့ဲြခင်းေကာင့်လညး် ကနုတ်င်ယာဉမ်ျား ြပည့်ကျပ ်

ောှင့်ေးှမအေြခအေနကို ပိုမိုဆိုးရားေစခ့ဲသည။် 

 အးီယူ-ဗတိိနက်နုသွ်ယမ် သေဘာတူညခီျကအ်ား အကးူအေြပာင်းကာလ ကနုဆ်ုံးချနိ ်

နးီကပမ်ရှရှခ့ဲိြခင်းင့်ှ Dover ဆပိက်မး်၌ြဖစေ်ပခ့ဲသည့် အေြခအေနများအရ စှဘ်ကက်နုစ်ည ်

စးီဆင်းမတွင် ောှင့်ေးှမများစာွ ြဖစေ်စိုင်ပီး၊ ကနုက်ျစရိတ်များလညး် ြမင့်တကလ်ာေစလမိ့် 

မညဟ် ု ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ စားေသာကက်နုဆ်ိုင်ရာအသင်း၏ အမေဆာင်အရာရိှချပြ်ဖစ်သူ Ian 

Wright က ေြပာကားခ့ဲသည။် အးီယူင့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံတုိအကား ကနု်သွယမ်သေဘာတူညီချက ်

ရရိှခ့ဲသြဖင့် စှ်ဘကက်နုသွ်ယမ်တွင် အခွန်ှင့် ကိုတာသတ်မှတ်ချက်များ ရိှလာိုင်သည့် 

ခိမး်ေြခာကမ်ကို ေြဖရှင်းိုင်ခ့ဲေသာလ်ညး် ကနု်စညမ်ျားအေပ စစေ်ဆးမများေဆာင်ရကရ်ြခင်း 

င့်ှ စာရကစ်ာတမ်းများြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ရြခင်းတုိေကာင့်  စားေသာကက်နု်င့်ှ ေဆးဝါး 

လပုင်နး်ကမုဏီများအတွက် အချနိက်နုေ်စပီး၊ကုနက်ျစရိတ်ြမင့်တကလ်ာေစိုင်ပါသည။် ဗတိိန ်

ိုင်ငံ၌ စားသံုးသည့် စားေသာကက်နုမ်ျား၏ (၃၀) ရာခုိင်နး်ဝနး်ကျင်သည ် အးီယမူ ှ တင်သွင်း 

ြခင်းြဖစ်ပီး၊ ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ လတ်ဆတ်သစသီ်းဝလံင့်ှဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျား၏ ထကဝ်ကန်းီပါး 

ကို အးီယမူ ှတင်သွင်းပါသည။်  

 ထိုြပင် အးီယူ- ဗတိိနက်နုသွ်ယမ်တွင် အေြပာင်းအလမဲျားြဖစေ်ပမသည ် ကပေ်ရာဂါ 

ကာလအေြခအေနတွင် ေဆးဝါးများ တင်ပို/ တင်သွင်းမအေပ သကေ်ရာကမ်ရိှေကာင်းလညး် 

သိရသည။် အးီယူ-ဗတိိနက်နုသွ်ယမ်သေဘာတူညခီျကအ်ရ ေဆးဝါးစက်ုံများစစေ်ဆးြခင်းကို 

အြပနအ်လှနအ်သိအမတ်ှြပရန်ှင့် အေကာကခွ်နဆ်ိုင်ရာပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်အချ ိကို သေဘာ 

တူညထီားေသာလ်ညး် ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ အေရးပါေသာ ေဆးဝါးထတ်ုကနုမ်ျား တင်ပို/တင်သွင်းခွင့် 

ရရိှရန်အတွက် ေဆာင်ရက်ရသည့်အဆင့်များ ပုိမုိများြပားလာေစုိင်သည်ဟုဆုိသည်။ ထုိေကာင့် 

ဗတိိန်ိုင်ငံအတွက ် လိုအပသ်ည့် ေဆးဝါးထတ်ုကနုမ်ျားရရှိိုင်ေရးတွင် ပိုမိုခက်ခဲပးီ၊ ကနုက်ျ 
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စရိတ် ပိုများလာေစြခင်း၊ ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ ေဆးဝါးထတ်ုကနုမ်ျားကို ဥေရာပိုင်ငံများတွင် ယဉှ်ပိင ်

ေရာင်းချိုင်စမွး်အေပ သကေ်ရာကမ်ရိှလာြခင်းစသည့် အကျ ိးဆက်များြဖစေ်ပိုင်သညဟ် ု

သိရသည။်  

ရင်းြမစ် - (Channel News Asia) 

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
နယသ်ာလနုိ်င်ငံ၏ အသာွးအလာကန်သတ်ချက် တုိးြမင့်ခ့ဲလင်  

ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်ကအေပ ကးီမားေသာ ိုကခ်တ်မြဖစလ်ာုိင်ြခင်း 

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံတွင် လကရိှ် ချမှတ်ထားသည့် အသွားအလာကန်သတ်ချကမ်ျားကို 

တုိးြမင့်ခ့ဲရလင် ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များအတွက ် ကးီမားေသာ ထိုးကှ်ချကြ်ဖစလ်ာိုင ်

ေကာင်း  နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်ဆိုင်ရာအသင်း (Koninklijke Horeca 

Nederland - KHN) အရ သိရသည။် နယ်သာလန်ိုင်ငံ၊ ြပညသူ်ကျနး်မာေရးင့်ှ သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ အမျ ိးသားအဖွဲအစညး် (National Institute for Public Health and the 

Environment-RIVM) ၏ အကးီအကဲ Jaap van Dissel က နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ အသွားအလာ 

ကန်သတ်မ (lockdown) ကို ေြဖေလာေ့ပးရနမ်ှာ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလအထ ိ ြဖစ်ိုင်ဖယွ ်

မရိှေသးေကာင်း ေြပာကားခ့ဲမအေပ နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်ဆိုင်ရာ 

အသင်း (KHN) က ထိုသုိမတ်ှချကြ်ပခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်းလညး် သိရသည။်  

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၌ စားေသာက်ဆိုင်များသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေအာကတုိ်ဘာလလယ ်

ခန်ကတည်းက ပတ်ိထားရပးီ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒဇီင်ဘာလ ၁၄ ရကေ်နမ ှ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီ လ 

၁၉ ရကေ်နအထကိာလအတွက ်ပိုမိုတင်းကျပေ်သာ အသွားအလာကန်သတ်ချကအ်စအီမ ံများကို 

နယသ်ာလန်ိုင်ငံဝန်ကးီချပ် Mark Rutte က ေကညာခ့ဲသည်။ လာမည့် ဇနန်ဝါရီလ ၁၂ ရကေ်န  

တွင် နယသ်ာလန်ိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် ဒတုယိအကမိ် Lockdown အစအီမံများ၏ သကေ်ရာက ်

မကို သံုးသပ၍် ဗိုင်းရပစ််ပျ ံှံမထနိး်ချပ်ိုင်ေရး အစအီမမံျားထပမ်ခံျမှတ်ရန ်လိုအပြ်ခင်း ရိှ/မရိှကို 

ဆုံးြဖတ်သာွးမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။် 

 နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ Lockdown ကာလ ထပ်မတုိံးြမင့်ဖယွ်ရိှမသည ် ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မ 

လပုင်နး်ကတစ်ရပလ်ုံး၏ ေရှအလားအလာအေပ ကးီမားေသာ သကေ်ရာကမ်ရိှမညြ်ဖစ ်

ေကာင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်ချကမ်ျားင့်ှပတ်သက၍် ထင်ြမင်ချကအ်မျ ိးမျ ိးရိှေနြခင်းသည ်

ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်ကအတွက ် မတည်ငိမမ်များကို ြဖစေ်ပေစလျကရိှ်ေကာင်း KHN ၏ 

ေြပာခွင့်ရိှသူက ဆိုသည။် လကလ်ေီရာင်းချသူများသည ် ၎င်းတုိ၏ ေရှအလားအလာအေပ 

အလွန်စုိးရိမ်ေနကေကာင်း၊ ဒုတိယအကိမ် အသွားအလာကန်သတ်မ မစတင်မီအချန်ိထိ လက်လီ 

ဆုိင်များအား ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချခွင့်ြပခ့ဲေသာ်လည်း စတုိးဆုိင်များသုိ ကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျလာေရာက ်
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ဝယယ်သူူနညး်ပါးလာသြဖင့် ၎င်းတုိ၏ ဝင်ေငွကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ အနွလ်ိုင်းဝယယ်မူပုံစမံျား 

ြမင့်တက်လာပီး၊ လုပ်ငန်းရှင်များစွာက ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးေြပာင်းမများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲကေသာ်လည်း 

လကလ်ဆီိုင်များ ရင်ဆိုင် ကေံတွေနရသည့် အခက်အခဲများကို ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရိှေသးေကာင်း 

နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ လကလ်အီသင်း Inretail ၏ အဆိုအရ သိရပါသည။်  

ရင်းြမစ် -  (နယသ်ာလနတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ဗတိိနုိ်င်ငံက တတိယအကမိ် Lockdown ချမတ်ှခ့ဲပးီ Stay at home အမနိ်  ထတ်ုြပနခ့ဲ်ြခင်း 

 ဗိတိန်ုိင်ငံတွင် ေတွရိှခ့ဲသည့် ဗီဇေြပာင်းကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်မျ ိးကဲွသည် အလွန်လျင်ြမန်စွာ 

ကးူစကပ်ျ ံှံေနမေကာင့်  ယင်းကိုထနိး်ချပ်ိုင်ေရးအတွက ် ိုင်ငံသားများအား Stay at home 

ေနထုိင်ရန် အမိန်ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး၊ တတိယအကိမ် အသွားအလာကန်သတ်ချက်အစီအမံ (Lockdown) 

ကုိ ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂန်ဆင်က ၄-၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ေကညာခ့ဲေကာင်း သိရသည။် 

ဗတိိန်ိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်းူစကမ်သည ် ြမင့်တကေ်နပးီ၊ အဂလနေ်ဒသတစခု်တညး်၌ပင ်

ေဆးုံးတကေ်ရာကရ်သူအေရအတွကမ်ာှ ယခင်စှ ် ဧပလီအတွင်း အြမင့်ဆုံးေရာက်ရိှခ့ဲသည့် 

အေရ အတွကထ်က် (၄၀) ရာခုိင်န်း ပိုများခ့ဲသည်ဟလုညး် သိရသည။်  

 ဗတိိန်ိုင်ငံသည ် ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် စီးပာွးေရးထခုိိကမ်အများဆုံးိုင်ငံများအနက ်

တစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး၊ ပထမလင်းအတွင်းက ဂျ-ီ၇ အပုစ်ုိုင်ငံများအနက် စးီပာွးေရးကျံဝင်မ အများဆုံး 

ြဖစေ်ပခ့ဲသည။် ဗိတိန်ိုင်ငံသည်  ယခုတစ်ကမိ ် အသွားအလာကန်သတ်မအစအီမမံျားအား 

တြဖညး်ြဖညး်ချင်းေြဖေလာမ့ကို အေစာဆုံး ယခုစှ၏် ေဖေဖာဝ်ါရီလလယခ်န်မှသာ ေဆာင်ရက် 

ိုင်မညြ်ဖစသ်ြဖင့် ယင်းမတုိင်မကီာလတင်ွ အလပုအ်ကိုင်များထနိး်ထားိုင်ေရးှင့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ ရပ်တည်ရှင်သန်ုိင်ေရးတုိအတွက် စတာလင်ေပါင် (၄.၆) ဘီလီယံတန်ဖုိးရိှသည့် 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်ဆိုင်ရာ အေထာကအ်ပံ့အစအီစဉသ်စတ်စရ်ပက်ိုလညး် ဘာေရး ဝန်ကးီ Mr. 

Rishi Sunak က ေကညာခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  

 အဆိုပါ  အေထာကအ်ပံ့အစအီစဉ်အရ လက်လလီပုင်နး်များ၊ ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မငှ့် 

အပနး်ေြဖလပုင်နး်ကမုဏီများအေနြဖင့် ၎င်းတုိ ဆကလ်ကရှ်င်သန ် ရပ်တည်ိုင်ေရးအတွက ်

တစ်ကမိ ် ေထာကပ်ံ့ေငွ (one-off grant)အြဖစ ် စတာလင်ေပါင် ၉၀၀၀ အထ ိ ေထာကပ်ံ့ေကး 

ေလာကထ်ားိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ယင်းသုိ ဘာေရးေထာကပ်ံ့မေကာင့် စးီပာွးေရးလပုင်န်း 

များအေနြဖင့် လာမည့်လများအတွင်း ရှင်သန်ိုင်ေစေရး၊ အလပုအ်ကိုင်များ ထနိး်ထားိင်ုေရး 

တုိကို ကညူေီပးိုင်မညြ်ဖစ်ေကာင်း Mr. Rishi Sunak က ေြပာကားခ့ဲသည်။ ဗတိိန်ိုင်ငံ အတွက ်

ဘာေရးေထာက်ပ့ံမအစီအစဉ်မှာ စတာလင်ေပါင် (၄) ဘီလီယံြဖစ်ပီး၊ စေကာ့တလန်၊ ေဝးလစ််ငှ့် 

ေြမာကအ်ိုင်ယာလနတုိ်အတွက ် ဗတိိနအ်စိုးရက စတာလင်ေပါင် (၅၉၄) သနး်ကို ပံ့ပိုးေပးမည ်
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ြဖစေ်ကာင်း သိရသည်။ ဗတိိန်ိုင်ငံ၏ တတိယအကမိ် Lockdown ကာလအတွင်း အလပု် 

ေနရာသုိသွားေရာကရ်န် မြဖစမ်ေနလိုအပသူ်များမှအပ အြခားသူများသည ်ေနအမိမ်ှ တစဆ်င့်သာ 

အလပုလ်ပုက်ိုင်ကရန ်န်ကားထားပးီ၊ ဧည့်ဝန်ေဆာင်မလပုင်နး်များင့်ှ non-essential shops 

များသည ်ပတ်ိထားရမညဟ် ုသိရသည။်  

ရင်းြမစ် -  (Reuters)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ  

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

 ေဟာင်ေကာင်ဆပိက်မ်း၌ အေအးခနး်သုိေလာှင်မတွင် တုတ်ြပညမ်ကးီမ ှ ဆိပက်မး် 

င့်ှ ယဉှ်ပိင်ေနရရာ ေထာကပ်ံ့ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငနး်များမှာ ကမာအ့လပုအ်များဆုံး ဆပိက်မ်း 

အြဖစ ် ရပတ်ည်ိုင်ရန ် နညး်လမ်းများရှာေဖလွာေကာင်း၊ ချလီီိုင်ငံမ ှ လတ်ဆတ်စာွ ခူးဆတွ ်

ေရာကရိှ်လာေသာ ချယရီ်သီးများအား ကမွက်ျ ိးေဒသရိှ လကက်ားေဈးသုိ (၅) နာရအီတွင်း 

ြဖန ြ်ဖးပိုေဆာင်ေပးိုင်ရန ် လပုေ်ဆာင်ေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်မှ ကွမ်ကျ ိးသုိ ပုိေဆာင်ရာတွင် 

အေကာကအ်ခွနရှ်င်းလင်းြခင်းအပါအဝင် အချနိ်(၄:၃၀) နာရီ ကာြမင့်ေကာင်း၊ တတ်ုြပညမ် 

ကးီတွင် အေကာကအ်ခွန ် ရင်ှးလင်းရနအ်တွက ် နာရီအနညး်ငယသ်ာ ကာြမင့်ေကာင်း၊ အေအး 

ခနး် သုိေလာှင်ပစညး်များ ပိုေဆာင်ေရာင်းချမတွင် ေဟာင်ေကာင်ေဒသအတွက ် တတ်ုြပညမ် 

ကးီင့်ှ ယဉှ်ပိင်မတွင် စနိေ်ခမများ ြဖစေ်ပေနေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်မ ှ ဆပိက်မး်လပုင်န်း 

များ၏ စမွ်းေဆာင်ရညမ်ျား ကျဆင်းလင် တတ်ုြပညမ်ကးီမ ှ ဆိပက်မး်များမာှ စီးပာွးေရး 

လပုင်နး်များ ပိုမိုဝင်ေရာက ် လပုက်ိင်ုိုင်ရန ် ေမာလ်င့်ေနေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ဆပိက်မး်သည ်

ပုလဲြမစ်ဝကန်းေပေဒသတွင် သေဘာများ ဝင်ထွက်သွားလာသည့် ပထမဆံုးဆိပ်ကမ်းြဖစ်သည့် 

အြပင် ကမာအ့လပုအ်များဆုံး ဆပိက်မး်အြဖစ်၂၀၁၈ ခုစှတွ်င် ကမာအ့ဆင့် (၅) င့်ှ ၂၀၁၉ 

ခုစှတွ်င် ကမာအ့ဆင့်(၈)တွင်ပါဝင်ခ့ဲေကာင်း၊ သေဘာြဖင့် ကနုပ်စညး်များ ပိုေဆာင်မတွင် 

ထိုင်းိုင်ငံမ ှ ဒးူရင်းသီး၊ ချလီီိုင်ငံမ ှ ချယရ်သီီး၊ ဩစေတးလျမ ှ ကဝီီသီးင့်ှ အာရှိုင်ငံများမ ှ

အြခားေသာ သစ်သီဝလမံျားကိုလညး် တင်သွင်းလျက ် ရိှေကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၄ 

ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Denise Tsang က “Fresh Fruit could 

be answer to revitalization of the port” ေခါင်းစဉြ်ဖင့်ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမ (၉) လအတွင်း ဒူးရင်းတင်ပိုမမာှ ၂၀၁၉ 

ခုစှ၊် ကာလတူင့်ှ င်းယဉှလ်ျင် (၄၈) ရာခုိင်နး် ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ ချလီီိုင်ငံမ ှ သေဘာြဖင့် 

လတ်ဆတ်ေသာသစ်သီးဝလံများ ြမန်ဆန်စွာ တင်ပုိြခင်းသည် ေဟာင်ေကာင်ဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်း 

ြပနလ်ညရှ်င်သနေ်ကာင်းမနွရ်နအ်ေြဖ ြဖစုိ်င်ြခင်း 
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(၂၂) ရက်ကာတင်ပိုသည့် ချယရီ်သီးတင်သွင်းမမာှလညး် ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်းင့်ှ တတ်ုြပညမ် 

ကးီသုိ ြပနလ်ညေ်ရာင်းချြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ သေဘာများ ဝင်ထကွ်သွားလာမ အကမိေ်ရများ 

ြခင်းြဖင့် ေဟာင်ေကာင်ဆိပ်ကမ်းအတွက် ပုိမုိယှဉ်ပိင်ုိင်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိင်းုိင်ငံှင့် 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသအကားတွင် အပတ်စဉ်သေဘာေြပးဆဲွမ အကိမ်ေရ (၃၀) ရိှရာ အေရှေတာင် 

အာရှိုင်ငံများမ ှဒးူရင်းသီး တင်သွင်းမမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမ (၈) လအတွင်း (၃၅) ရာခုိင်န်း 

ြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်း၊ သီးှံအများစမုှာ နယစ်ပမ်တှင်သွင်းပးီ ြပနလ်ညြ်ဖနြ်ဖးပိုေဆာင်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ဂျပန်ုိင်ငံမှ ပန်းသီးှင့် ကီဝီသီးများကုိလည်း ပင်လယ်ေရေကာင်းမှ တင်သွင်းြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံေတာင်ပုိင်းရိှ ဆိပ်ကမ်းများထက် ေဟာင်ေကာင်ဆိပ်ကမ်းကုိ အသံုးြပြခင်း 

လတ်ဆတ်ေသာအသီးအံှများကုိ ေဈးကွက်၌ ပုိမုိလျင်ြမန်စွာ ြပန်လည်တင်ပုိေရာင်းချုိင်ေကာင်း 

ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

 တတ်ုိုင်ငံ ရှနဟ်ိုင်းအေြခစိုက ် OrgHive သည ် တတ်ုြပညမ်ကးီရိှ ေအာဂဲ်နစ ်

စားေသာကက်နုေ်ဈးကကွတွ်င် ပင့်ွလင်းြမင်သာမ မရိှြခင်းကို ကိုင်တွယေ်ြဖရှင်းိုင်ရန ် စားသံုးသူ 

များ လွယ်ကူစွာ အကဲြဖတ်ုိင်ရန်ှင့် ကုမဏီများ အရည်အေသွးပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် ပစည်းများ 

ေရာင်းချိုင်ေအာင် ရညရ်ယ၍် အချကအ်လကမ်ျားပံ့ပိုးိုင်မည့် အပလေီကးရှင်း စတင်လပုက်ိငု ်

ခ့ဲေကာင်း၊ OrgHive သည ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဧပလီက ေဟာင်ေကာင်၏ ဒစဂ်ျစတ်ယလ် ်

ေဈးကကွလ်ပုင်နး် စေုပါင်းစမီခံန ခဲွ်မစနစ ် (Integrated Management System-IMS) ြဖင့် 

ကမုဏီများအား ကညူီိုင်ရန်င့်ှ ၎င်းတုိ၏ ကနု်ပစညး်များအေကာင်း သိရိှိုင်ရန ် block chain 

driven consumer community platform ြဖစသ်ည့် portal.orghive.cn ကို အစပျ ိး လပုက်ိုင် 

ခ့ဲေကာင်း၊ အဆုိပါအပလီေကးရှင်းမှာ Wechat အပလီေကးရှင်း ေဆာင်ရက်ပီးေနာက် ေအာက်တုိ 

ဘာလတွင် စတင်လပုက်ိုင်ခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၄ ရကေ်နထတ်ု South 

China Morning Post သတင်းစာ၌ Eric Ng က “Start-up’s app will offer instant data on 

organic products” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းတွင် စားသံုးသူများအေနြဖင့် တတ်ုြပညမ်ကီးမ ှ ထတ်ုလပုသ်ည့် 

တံဆပိက်ပထ်ားသည့် ပစညး်များကို  ၎င်းတုိ၏ လကက်ိုင်ဖနုး်ကို အသံုးြပ၍ scan ဖတ်ပးီ 

ေအာ်ဂဲနစပ်စညး်များအတွက ်အချကအ်လကမ်ျား ပံ့ပိုးေပးမည့် အပလီေကးရင်ှး အစပျ ိး 

လပုက်ိုင်ြခင်း 
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မနှက်နမ် ရိှမရိှအကြဲဖတ်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထုတ်လပုသူ်င့်ှ အသိအမတ်ှြပပစညး်၏ အချက ်

အလကမ်ျားကို scan ဖတ်ပီးလင် အချကအ်လကမ်ျား ပိုမိုေလလ့ာိုင်ရန ် Orghive portal သုိ 

အလိုအေလျာက် ေရာကရိှ်သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အဆိုပါ အပလေီကးရှင်းအား အဓကိ အသံုးြပ 

ြခင်းမာှ ေအာဂဲ်နစ ် ထတ်ုကနုမ်ျားဝယယ်ရူာတွင် ေဘးကင်းလုံ ခစံာွ ဝယယ်ူိုင်ရနြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

စားသံုးသူများအေနြဖင့် ကနိ်းဂဏန်း (၁၇) လုံးပါေသာ ဘားကတ်ုြဖင့် စစေ်ဆးိုင်ေသာလ်ညး် 

စတုိးဆိုင်များတွင် ဝယယ်ရူာတွင် အချကအ်လကမ်ျား ပိုမိုရရိှရန ် မလယွက်ေူကာင်း၊ တုတ် 

ိုင်ငံ၌ ေအာဂဲ်နစ ် စားေသာကက်နု ် အသိအမှတ်ြပစနစမ်ာှ အလနွအ်ဆင့်ြမင့်ေကာင်း၊ သတင်း 

အချကအ်လကမ်ျားရိှလင်ပင် အကြဲဖတ်ဆန်းစစရ်နမ်ာှ မလယွက်ေူကာင်း၊ိုထကွပ်စည်းများငှ့် 

ကေလးိုမနပ်စညး်များမာှ ေဈးကကွတွ်င် လမး်မိုးထားေကာင်း၊ တတ်ုိုင်ငံ၌ ၂၀၀၈ ခုစှက် 

ကေလးိုမနတွ်င် မယလ်မင်းဓါတ် ပါဝင်မေကာင့် အဆပိအ်ေတာက ် ြဖစပ်ာွးမများင့်ှ ေသဆုံးမ 

များလညး် ရိှခ့ဲေကာင်း၊ Orghive သည ် တတ်ုိုင်ငံမ ှ ေအာဂဲ်နစ ် ထုတ်ကနုပ်စညး်များ 

အသိအမတ်ှြပ အဖွဲင့်ှလည်း ပူးေပါင်းလုပ်ကုိင်လျက်ရိှေကာင်း၊ အပလီေကးရှင်းအား အစပျ ိး 

လုပ်ကုိင်ရာတွင် ၂၀၂၁ ခုှစ် စှက်နုတွ်င် သံုးစွဲသူ (၃) သနး်ေကျာရိှ်ရန ် ေမာမ်နှး်ထားေကာင်း၊ 

စားသံုးသူများ ကိက်ှစ်သက်သည့် အေလ့ထများှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

မေဝရန် ေဈးကွက်ဝန်ေဆာင်မအတွက ် ကမုဏီများအား အသင်းဝင်ေကး ေကာကခံ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ တုတ်ြပည်မကီးမှ ဝယ်ယူသူများသည် အစားအစာထုတ်လုပ်သည့် ေဖာ်ြမလာများ 

သိရိှရန ်ေဟာင်ေကာင်င့်ှ ဩစေတးလျသုိ သွားေရာကေ်လရိှ့ပးီ ေအာဂဲနစ ်အလကှနုပ်စညး် များ 

ဝယယ်ရူန ်ပရဲစသုိ် သွားေရာက်ကေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

 ကမာက့ပေ်ရာဂါ COVID-19 ေကာင့် ခရီးသွားများ လာေရာကမ် ေလျာ့နညး်ခ့ဲမ ေကာင့် 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ လကလ်ေီရာင်းချမမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ပထမ (၁၁) လအတွင်း သိသာစာွ 

(၂၅.၃) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ အဆိုပါကျဆင်းခ့ဲမမာှ ၂၀၀၄ ခုစှမ် ှစတင်၍ အဆိုးရားဆုံး 

ကျဆင်းခ့ဲြခင်းြဖစ်ပးီ ၂၀၁၉ ခုစှက်ထက ် (၁၁.၁) ရာခုိင်န်း ပိုမိုကျဆင်း ခ့ဲေကာင်း၊၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၊် ေအာကတုိ်ဘာလအတွင်း (၈.၇) ရာခုိင်န်းှင့် ုိဝင်ဘာလအတွင်း (၄) ရာခုိင်နး် 

ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ စားသံုးမမာှ ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ (၂၈.၇) ဘီလယီ ံ ကျဆင်း ခ့ဲေကာင်းငှ့် 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၌ စားသံုးမဆက်တုိက်ကျဆင်းေနသည့် (၂၂) လေြမာက် ြဖစ်ေကာင်း ၂၀၂၁ 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ လကလ်ေီရာင်းချရမ အေြခအေနအဆိုးရားဆုံး ြဖစ်ခ့ဲြခင်း 
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ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်ေနထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Kathleen 

Magramo က “HK Retail Sales The Worst On Record” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသား 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆိုပါသတင်း၌ ိုဝင်ဘာလောှင်းပိင်ုးတွင် COVID-19 စတုတလင်းေကာင့် စားသံုး 

သူများ ေလျာက့ျခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ေဒသအစိုးရမ ှ တစဦ်းင့်ှတစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ရန ်

ထတ်ုြပနမ်များ ဆကလ်ကတုိ်းြမင့်ခ့ဲမေကာင့် ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ပထမ (၃) လပတ်အတွင်း လကလ် ီ

ေရာင်းချသူ (၆၀) ရာခုိင်န်းမှာ ၎င်းတုိ၏ ဆုိင်များပိတ်ထားရမည်ဟု ေဟာင်ေကာင်လကလ် ီ

ေရာင်းချမ စမီခံန ်ခဲွေရးအသင်းမ ှ ခနမ်နှး်ထားေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုစှ်င့်ှင်းယဉှလ်င် ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှအ်တွင်း လကလ်ေီရာင်းချမမာှ (၂၅) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားခရီးသွား 

ဧည့်သညမ်ျားကို ေရာင်းချသည့် လက်လီပစည်းများြဖစ်သည့် ေကျာက်မျက်ရတနာများ၊ အလ ှ

ကုန်များှင့် စတုိးဆုိင်များမာှ ြပင်းထနစ်ာွ ထခုိိကခ့ဲ်ေကာင်း၊  ဒဇီင်ဘာလ ခရစမတ်ကာလ 

အတွင်း ေရှာပ့င်းေမာလမ်ျားသုိ သွားေရာကမ်များြပားခ့ဲေသာလ်ညး် အမနှတ်စက်ယ ် ဝယယ်သူ ူ

မှာ နည်းပါးေကာင်း၊ ေဒသအစုိးရမှ အလုပ်အကုိင်များအတွက် ပ့ံပုိးသည့်အစီအစဉ် ေဟာင်ေကာင် 

ေဒလာ (၈၁) ဘီလယီကံို ိုဝင်ဘာလတွင် ရပ်တနခ့ဲ်ရာ အလပုအ်ကိုင်ဆုံးံးမများှင့် ရင်ဆိုင် 

ေနရပးီ အသံုးစရိတ်များ ေလာခ့ျလာကေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုစှက် လကလ်ေီရာင်းချမကမ ှ

ေဟာင်ေကာင် ေဒလာ (၇၂.၉) ဘီလယီံင့်ှ ဂျဒီီပ၏ီ (၂.၇) ရာခုိင်နး်ရှခ့ဲိေကာင်း၊ ပုံမနှအ်ားြဖင့် 

တတ်ုြပညမ်ကီးမ ှ တနဖ်ိုးကးီပစညး်များကို အများဆုံး လာေရာကဝ်ယယ်ခ့ဲူြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ 

၂၀၁၉ ခုစှ်တွင် လကလ်လီပုင်နး်က၌ (၂၆၁,၀၀၀) ဦးလပုက်ိုင်ေကာင်း၊ ကမာက့ပေ်ရာဂါ 

ေကာင့် အသွားအလာများ ကန်သတ်မေကာင့် ေဒသတွင်းစားသံုးမကုိသာ မီှခုိေနရေကာင်း၊ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ပထမ (၁၁) လအတွင်း ခရီးသွားများ လာေရာကမ်ကျဆင်းမမာှ ရာခုိင်န်းအားြဖင့် 

(၉၃.၂) ြဖစ်ပးီ (၃.၅၆) မလီယီြံဖစေ်ကာင်း၊ တုတ်ြပညမ်ကးီမ ှလာေရာကသူ်မာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် 

ိုဝင်ဘာလအတွင်း (၃,၅၇၁) ဦးသာရိှပီး ၂၀၁၉ ခုစှတွ်င် လာေရာကခ့ဲ်သူ (၁.၉) မလီယီံငှ့် 

ကာလတူင်းယဉှလ်င် (၉၉.၈) ရာခိင်ုနး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထား ပါသည်။ 

ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 အချ ိေသာ တန်ဖုိးကီးကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ် လက်လီေရာင်းချသူများသည် ၎င်းတုိ၏ 

လပုင်န်းုံးချပက်ို ေဟာင်ေကာင်မှ တုတ်ြပည်မကီးသို ေြပာင်းေရရန ် စဉ်းစားလာရာ 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသရိှ ုံးခနး်များငှားရမ်းမကို ထခုိိက်ိုင်ေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုစှက်တည်းက 

စတင်၍ Versace  ၊ Salvatore Ferragamo၊ LVMH ၊ Fendi၊ Givenchy င့်ှ Celine တုိမာှ 

ေဟာင်ေကာင်ရိှ ၎င်းတုိ၏ ုံးချပ်ကို ေဟာင်ေကာင်ေဒသြပင်ပသုိ ေြပာင်းေရခ့ဲေကာင်း၊ L’Oreal 

မလှညး် ေဟာင်ေကာင်ရိှ ၎င်း၏ ုံးခနး်အရယ်အစားကို ေလာခ့ျပးီ တတ်ုြပညမ် ကးီငှ့် 

စင်ကာပူိုင်ငံတုိသုိ ေြပာင်းေရမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံကနု ် အမှတ်တံဆိပ ် ြဖစသ်ည့် Ash 

သညလ်ညး် ရှနဟ်ိုင်းသုိေြပာင်းေရမညြ်ဖစေ်ကာင်း၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၈ ရကေ်နထတု ်

South China Morning Post သတင်းစာ၌ Lam Ka-sing က “Relocation of Luxury brand 

likely to hit HK office rent” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 အဆုိပါသတင်းတွင် နာမည်ကီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပစည်းအများစုမှာ  တုတ်ြပည်မကီး 
အထးူသြဖင့် ရှနဟ်ိုင်းသုိ ေြပာင်းေရရန ် စဉး်စားေနကေကာင်း၊ ကမာက့ပေ်ရာဂါေကာင့် 
ထခုိိကခ့ဲ်ရာမ ှ တုတ်ြပညမ်ကးီတွင် စီးပာွးေရးလပုင်နး်များမာှ ြပနလ်ညန်လနထ်လူာပီ 
ြဖစေ်သာေကာင့် နာမည်ကးီ ကနုအ်မတ်ှတံဆိပပ်စညး်များ ေရာင်းချရမမာှ ရှယယ်ာများှင့် 
အြမတ်များ ြမင့်တကလ်ာပြီဖစေ်ကာင်း၊ တတ်ုြပညမ်ကးီတွင် ေဒသတွင်းစားသံုးမ ပိုမိုအေလး 
ထားေဆာင်ရက်လာမေကာင့် လက်လီေရာင်းချသူများအတွက် အကျ ိးအြမတ်များ ရရိှလာေကာင်း၊ 
သုိရာတွင် ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၏ စးီပာွးေရးမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် အစိုးရဆနက်ျင်ေဒသတွင်း 
ဆြပမများင့်ှ COVID-19 ေကာင့် နုး်ကန်လပရှ်ားရဆြဲဖစေ်ကာင်း၊ တတ်ုြပညမ်ကီးတွင ်
အတီလဖီကရှ်င် Prada ၏ ေရာင်းချရမမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒတိုယစှဝ်ကအ်တွင်း (၅၂) 
ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲေကာင်းင့်ှ ၂၀၁၉ ခုစှက် ေဟာင်ေကာင်ရိှ ၎င်း၏ စတုိးဆိုင်ကို ပတ်ိသိမး်ခဲ့ 
ေကာင်း၊ စင်ကာပူိုင်ငံသုိ လပုင်နး်များ ေြပာင်းေရြခင်းြဖင့် အေရှေတာင်အာရှတင်သာမက 
ဩစေတးလျိုင်ငံှင့်လည်း ပုိမုိနီးကပ်စွာ ေဆာင်ရက်ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိက့ဲသုိ ေရေြပာင်း 
ြခင်းြဖင့် လကလ်ေီရာင်းချသည့်ေဈးကွက်င့်ှ ုံးခနး်ငာှးရမ်းမများ ေလျာက့ျမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 
ကမုဏီများ ေဒဝါလခံီမင့်ှ အလပုအ်ကိုင်များ ဆုံးံးပးီ အဆင့် (က) ရိှေသာ အခနး်ငှားရမ်း မများ 
(၁၇) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်းင့်ှ ၂၀၂၁ ခုစှတွ်င် (၅) ရာခုိင်နး်မ ှ (၇) ရာခုိင်န်း 
ကျဆင်းရန ် ခနမ်နှ်းထားေကာင်း၊ လကလ်ေီရာင်းချမလပုင်နး်များမ ှ အခနး်ငှားရမး်မများမာှ 
ထပမ်၍ံ (၂) ရာခုိင်နး်မ ှ(၅) ရာခုိင်န်းအထ ိကျဆင်းိုင်ေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။်  

 

တနဖ်ိုးကးီကနုပ်စညး်အမတ်ှတံဆပိမ်ျားကို ြပန်လညေ်နရာေရေြပာင်းေရာင်းချမေကာင့် 

ေဟာင်ေကာင်ရှိ ုံးခနး်များငှားရမး်မကို ထခုိိကုိ်င်ဖယွရ်ှိြခင်း 
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ေဒေအးသီခုိင်၊ စးီပာွးေရးသံမှး  
ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

 
၂၀၂၀ ြပည့်စှအ်တွင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ကအံဓကိစိုကပ်ျ ိးသည့် ိုင်ငံအလယပ်ိုင်း 

၏ ေတာင်ဘကြ်ခမး်သည ် မိုးေခါင်သည့်ရာသီဥတုင့်ှ ကေံတွခ့ဲရပးီ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာစှ ်

ကာလများတွင်လညး် ၎င်းအကျ ိးဆကမ်ျား ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးိုင်ေကာင်း ကစံကမ်လပုင်နး် 

ရှင်များအဖွဲ (Union of the Sugarcane Industry - Unica) က သတင်းေထာက်များအား 

ေြပာကားခ့ဲသည။် 

သကားင့်ှအသီေနာ ထတ်ုလပု်ိုင်မပမာဏတုိသည ် ရိတ်သမိး်ချနိ် ကထံကွရိှ်မငှ့် 

ကံပင်၏ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်မအေပတွင် မူတည်လျက်ရိှေကာင်း ကံအသင်း၏ နည်းပညာ 

ဆိုင်ရာဒါိုကတ်ာ Antonio de Padua Rodrigues က ေြပာကားခ့ဲသည။် စိုကပ်ျ ိးချနိ် 

မိုးေခါင်မများေကာင့် ၂၀၂၁ ခုစှရိ်တ်သိမ်းချနိ်တွင် ကအံထကွ်နး် သိသိသာသာေလာက့ျ 

ုိင်ေကာင်း၊ အကျ ိးဆက်အေနြဖင့် သကားထုတ်လုပ်မတွင်လည်း ေလာ့ကျသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အီသေနာထုတ်လုပ်ရာတွင် ကံကုိ ကုန်ကမ်းအြဖစ် အသံုးြပ၍ ထုတ်လုပ်ရာမှ  ေြပာင်းကုန်ကမ်း 

ကို အစားထိုးအသံုးြပ၍ ထတ်ုလပုလ်ာကသြဖင့် အတီေနာထတ်ုလပုမ်အေပ မထခုိိက်ိုင ်

ေကာင်း သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခ့ဲသည။် 

ကမာ့ေဈးကကွသုိ် သကားတင်ပိုိုင်မ ထကဝ်က်ခနက်ျဆင်းုိင်မည ်

၂၀၂၁ ခုှစ ် ကရိံတ်သိမး်ချနိ်တွင် အထကွ်နး်ေလာက့ျကာ သကားထတ်ုလပုမ်များ 

ကျဆင်းိုင်ေသာလ်ညး် ကမာသ့ကားေဈးကကွ်တွင် ကိတင် ေရာင်းချထားသည့် ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံ၏ ဝယလ်ကမ်ျားထသုိံ  ကရိံတ်သိမ်းချနိတွ်င် သကားများ အြပည့်အဝတင်ပိုိုင်ရန ်

ေမာမ်နှး်ထားသည။် ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာစှတွ်င် ကမာသ့ကားေဈးကကွ်၏ ၃၆ ရာခုိင ်

နး်ကိုသာ တင်ပိုိုင်ခ့ဲေသာလ်ည ်ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှက်ာလတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ တင်ပိုမ 

သည ်၅၀ ရာခုိင်န်းအထ ိေရာကရိှ်ိုင်ေကာင်း အသင်းက ေြပာကားခ့ဲသည။် 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ သကားတင်ပိုမသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီလမ ှ ဒီဇင်ဘာလ 

အတွင်း တနခ်ျနိ ်၃၁ သန်းတင်ပိုခ့ဲေကာင်း ကအံသင်း၏ အမေဆာင်ဒိုက်တာ Eduardo Leão 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစ်တွင် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ 

သကားထုတ်လုပ်မကျဆင်းမည့်အေြခအေနများြဖစ်ေပ 
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က ေြပာကားခ့ဲသည်။ ထိုအြပင် ဇနန်ဝါရီလမ ှ ိုဝင်ဘာလအတွင်း သကားထုတ်လပုတ်င်ပိုမမ ှ

ိုင်ငံြခားေငွ အေမရိကနေ်ဒလာ ၈ ဘီလယီအံထ ိရရိှခ့ဲေကာင်း ၎င်းကေြပာကားခ့ဲသည။် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာစှ်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ အတီေနာထတ်ုလပုမ်မာှ လတီာ၃၃ 

ဘီလီယံအထိ ထုတ်လုပ်ုိင်ခ့ဲေသာ်လည်း ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာ ှစ ်

ကနုဆ်ုံးချနိ်တွင် လတီာ ၃၀.၄ ဘီလယီသံာ ထတ်ုလပု်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ကအံသင်း၏ 

သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်တွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

ေြပာင်းကနု်ကမ်းကို အသံုးြပ၍ အီတေနာအဓိကထတ်ုလပုလ်ျကရိှ်သည့် ဘရာဇီးလ် 

ိုင်ငံ၏ ေတာင်ဘကအ်လယပ်ိုင်းသည ် အတီေနာလတီာ ၂.၆၅ ဘီလယီအံထ ိ ထတ်ုလပုခ့ဲ်ပးီ 

ယခင်စှ် ထတ်ုလပုမ်ှင့် င်းယဉှပ်ါက ၆၃ ရာခုိင်နး် ပိုမိုတုိးတကခ့ဲ်ေကာင်း ကအံသင်းက 

ထတ်ုြပနသ်ည့် အချကအ်လကမ်ျားတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ် 

စးီပာွးေရးသံမှး 

ရည်နး်ကိုးကား - Sugar production in the center-south will fall in 2021/22 after 

record harvest 

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

 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးတွင် စုိက်ပျ ိးေရးကသည် အေရးပါေသာအခန်းမှ ပါဝင်လျက်ရိှရာ 

ြပည်တွင်းအလုပ်အကုိင်ရရိှမ၊ ြပည်ပပုိကုန်တင်ပုိမတုိတွင် ကီးမားေသာ အစိတ်အပုိင်းအြဖစ် ပါဝင် 

လျက်ရိှသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ြပည်ပကုန်သွယ်မကုိ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနေသာ စီးပွားေရးှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ေသာစာရင်းဇယားများအရ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၂၀ ခုှစ် 

အထိ ပိုကနုအ်မယ် (၇) မျ ိးအနက် ဒတိုယေြမာက် ိုင်ငံြခားေငွ အများဆုံးရရိှေသာ က 

ြဖစသ်ညက်ိုေတွရသည်။ 

၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ြပည်ပပုိကုန် စုစုေပါင်းအေမရိကန်ေဒလာ (၉၁၃၅.၆၀၂) 

သနး်တင်ပိုခ့ဲရာ ပိုကနု၏် (၂၆) ရာခုိင်နး်ြဖစေ်သာ အေမရိကနေ်ဒလာ (၂၃၇၂.၅၆၁) သနး် 

တနဖ်ိုးရိှ ြမနမ်ာလ့ယ်ယာထကွက်နုမ်ျား တင်ပိုိုင်ခ့ဲသညမ်ှ ကိုးစှအ်ကာ ၂၀၂၀ ခုစှတွ်င် ြပညပ် 

ပိုကနုတ်င်ပိုမ (၉၃) ရာခုိင်နး်တုိးတကလ်ာပးီ အေမရိကနေ်ဒလာ (၁၇၀၆၀.၄၁၂၅) သနး်သုိ 

ြမနမ်ာ့ပိုကနုက်၏အေရးပါေသာလယယ်ာထကွက်နုပ်စညး်များတင်ပိုမ 
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ေရာကရိှ်ခ့ဲရာ လယယ်ာကမှ (၃၇၂၅.၆၉၈) သနး်ြဖင့် (၂၁) ရာခုိင်နး်အချ ိး ပါဝင်ခ့ဲေကာင်း 

ေတွရသည။် ထူးြခားချကမ်ှာ ယခုကဲ့သုိ ကမာက့ပေ်ရာဂါကိုဗစ် ၁၉ ြဖစပ်ာွး ေနေသာကာလတွင် 

ြမနမ်ာိုင်ငံအပါအဝင် တစက်မာလုံးရိှ ိုင်ငံအများစတွုင် စးီပာွးေရး ကျဆင်းမအား ြပင်းထနစ်ာွ 

ခံစားေနရစဉ် ြမနမ်ာလ့ယယ်ာက၏ ြပညပ်ပိုကနုပ်ါဝင်မ တနဖ်ိုး အချ ိးအစား 

ြမင့်မားလာခ့ဲသည။် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဒဇီင်ဘာလ ၂၅ ရကအ်ထိ ပိုကနုတ်နဖ်ိုးေပါင်း 

အေမရိကနေ်ဒလာ (၃၂၂၃.၈၃၈) သနး်ရိှရာ လယ်ယာပိုကနုက်က အေမရိကနေ်ဒလာ 

(၁၀၇၈.၈၃၈) သနး်ြဖင့် (၃၃) ရာခုိင်နး်အထိ ပါဝင်ခ့ဲပးီ ယခင်စှအ်လားတူကာလ ၂၀၂၀ ခုစှ၊် 

ဒဇီင်ဘာလ ၂၅ ရက် လယယ်ာကပိုကနုတ်နဖ်ိုး အေမရိကနေ်ဒလာ (၈၅၆.၄၁၆) သနး်၊ (၁၉) 

ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲသညထ်က် သိသိသာသာတုိးြမင့်လာခ့ဲေကာင်း ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ စာရင်းများအရ 

ေတွရသည။်  

သုိြဖစ၍် ယခင်ကပိုကနု်က၏ ပထမေနရာရိှ စကမ်ကနုေ်ချာပစည်းတင်ပိုမမာှ 

သိသိသာသာကျဆင်းလာချန်ိတွင် စုိက်ပျ ိးေရးအေြခခံေသာ ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံတစ်ုိင်ငံြဖစ်သည့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံအတွက်  စိုကပ်ျ ိးေရးက၏ စးီပာွးေရးဒါဏ်ခံိုင်ရညရိှ်မ (Economic resilience of the 

agricultural sector )  ြမင့်မားသညက်ို ထင်ရှားစာွေတွရိှရပါေကာင်း ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။် 

ေကျာ်သူုိင် (MIS) 

ကိုးကား၊ https://www.commerce.gov.mm/ 
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၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘာှစမ်ှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဒဇီင်ဘာလအထိပိုကနုအ်ပုစ်အုလိုက် 

ကနုသွ်ယမ်တန်ဘုိး (အေမရကိနေ်ဒလာသနး်) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘာှစမ်ှ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဒီဇင်ဘာလအထိ ပိုကနုအ်ပုစ်အုလိုက် 

ကနုသွ်ယမ်တန်ဘုိး (အေမရကိနေ်ဒလာသနး်) 

စဉ်
 

အ
ေ

က
ာင

း်အ
ရာ

 

၂၀
၁၁

-၂
၀၁

၂ 

၂၀
၁၂

-၂
၀၁

၃ 

၂၀
၁၃

-၂
၀၁

၄ 

၂၀
၁၄

-၂
၀၁

၅ 

၂၀
၁၅

-၂
၀၁

၆ 

၂၀
၁၆

-၂
၀၁

၇ 

၂၀
၁၇

-၂
၀၁

၈ 

၂၀
၁၈

 (M
in

i B
ud

ge
t) 

၂၀
၁၈

-၂
၀၁

၉ 

၂၀
၁၉

-၂
၀၂

၀ 
(ယ

ာယ
ီ) 

၂၀
၂၀

-၂
၀၂

၁ 
 

(ဒီ
ဇင

ဘ်
ာလ

 ၂
၅ 

အ
ထ

ိ) 

၁ 
လယယ်ာထကွ်
ကန်ုပစည်း 

၂၃၇၂.၅၆၁ ၂၆၉၆.၇၃၆ ၂၆၆၁.၀၁၁ ၂၉၁၉.၆၅၈ ၂၆၁၅.၇၇၄ ၂၉၂၈.၁၀၁ ၃၀၈၇.၁၂၃ ၁၂၇၈.၇၅၉ ၃၂၆၁.၅၉၁ ၃၇၂၅.၆၉၈ ၁၀၇၈.၇၁၉ 

၂ 
တရိစိာန်ထကွ်ပ
စည်း 

၉၀.၆၈၉ ၃၂.၈၈၇ ၁၅.၄၂ ၈.၂၈၈ ၈.၀၀၇ ၁၀.၆၂၈ ၆၀.၉၉၆ ၁၇၈.၃၂၃ ၃၆၆.၃၅၉ ၁၀၇.၇၄၃ ၁၄.၇၅၂ 

၃ ေရထကွပ်စည်း ၇၀၅.၉၀၅ ၆၂၄.၁၇၈ ၅၁၆.၀၄၂ ၄၂၁.၀၄၂ ၄၆၉.၅၂၂ ၅၈၁.၅၂၄ ၆၉၉.၀၄၃ ၂၉၈.၁၄၈ ၇၃၂.၁၅၆ ၈၅၈.၉၆ ၂၂၅.၇၇ 

၄ 
သတတငွး်ထကွ်
ပစည်း 

၈၉၇.၇၁၄ ၃၉၉.၀၅၆ ၁၃၃၉.၄၅၅ ၁၄၉၈.၈၈၄ ၉၆၈.၃၄၉ ၁၀၁၀.၇၈၃ ၁၇၈၄.၀၂၁ ၁၀၄၉.၁၈၄ ၁၄၆၅.၄၅၉ ၁၈၇၀.၈၃၆ ၃၀၄.၃၆၈ 

၅ 
သစ်ေတာထွကပ်
စည်း 

၆၄၁.၉၈၉ ၅၉၅.၆၄၆ ၉၄၈.၀၂၈ ၉၄.၃၉၅ ၂၁၂.၄၇၈ ၂၄၇.၀၀၃ ၂၁၂.၁၂ ၉၅.၂၁ ၁၇၄.၇၈၄ ၁၅၄.၀၆၆ ၂၉.၇၆၃ 

၆ 
စကမ်ကန်ုေချာပ
စည်း 

၄၀၈၃.၉၄၅ ၄၄၉၂.၈၇၁ ၄၆၃၇.၅၀၄ ၆၅၂၄.၆၀၅ ၅၇၃၄.၄၆၃ ၅၄၇၇.၅၀၇ ၆၉၇၉.၈၁၂ ၄၆၇၂.၅၇၇ ၁၀၂၉၀.၉၆၄ ၉၉၇၉.၀၈၂ ၁၄၅၅.၀၃၇ 

၇ အြခားပစည်း ၃၄၂.၇၉၉ ၁၃၅.၆၄၁ ၁၀၈၆.၄၉၇ ၁၀၅၆.၈၄၅ ၁၁၂၈.၂၈၅ ၁၇၄၂.၉၉၉ ၂၀၆၀.၀၄၅ ၁၂၈၈.၈၃၁ ၇၆၉.၁၀၂ ၉၆၆.၅၉၅ ၁၁၅.၄၂၉ 

၈ စုစုေပါငး် ၉၁၃၅.၆၀၂ ၈၉၇၇.၀၁၅ ၁၁၂၀၃.၉၅၇ ၁၂၅၂၃.၇၁၇ ၁၁၁၃၆.၈၇၈ ၁၁၉၉၈.၅၄၅ ၁၄၈၈၃.၁၆ ၈၈၆၁.၀၃၂ ၁၇၀၆၀.၄၁၅ ၁၇၆၆၂.၉၈ ၃၂၂၃.၈၃၈ 

 

၂၆
၆၁

.၀
၁၁

 

၂၉
၁၉

.၆
၅၈

 

၂၆
၁၅

.၇
၇၄

 

၂၉
၂၈

.၁
၀၁

 

၃၀
၈၇

.၁
၂၃

 

၁၂
၇၈

.၇
၅၉

 

၃၂
၆၁

.၅
၉၁

 

၃၇
၂၅

.၆
၉၈

 

၁၀
၇၈

.၇
၁၉

 

၀. 

၂၀၀၀. 

၄၀၀၀. 

၆၀၀၀. 

၈၀၀၀. 

၁၀၀၀၀. 

၁၂၀၀၀. 

လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်း တိရိစာန်ထက်ွပစည်း  ေရထွက်ပစည်း 

သတတွင်းထွက်ပစည်း သစ်ေတာထွက်ပစည်း စက်မကုန်ေချာပစည်း 

အြခားပစည်း 
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၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘာှစမ်ှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဒဇီင်ဘာလအထိ ပိုကနုအ်ပုစ်အုလိုက် ကနုသွ်ယမ် 

ရာခုိင်နး် 

 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘာှစမ်ှ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဒီဇင်ဘာလအထပိိုကနုအ်ပုစ်အုလိုကက်နုသွ်ယမ်အေြခအေန 

စဉ်
 

အ
ေ

က
ာင်

းအ
ရာ

 

၂၀
၁၁

-၂
၀၁

၂ 

၂၀
၁၂

-၂
၀၁

၃ 

၂၀
၁၃

-၂
၀၁

၄ 

၂၀
၁၄

-၂
၀၁

၅ 

၂၀
၁၅

-၂
၀၁

၆ 

၂၀
၁၆

-၂
၀၁

၇ 

၂၀
၁၇

-၂
၀၁

၈ 

၂၀
၁၈

 (M
in

i 
Bu

dg
et

) 

၂၀
၁၈

-၂
၀၁

၉ 

၂၀
၁၉

-၂
၀၂

၀ 
(ယ

ာယီ
) 

၂၀
၂၀

-၂
၀၂

၁ 
ဘ


ာှ

စ် 
(ေ

အ
ာက

တ်
ိုဘ

ာ)
 

၁ လယ်ယာထက်ွကုန်ပစည်း 26% 30% 24% 23% 23% 24% 21% 14% 19% 21% 33% 

၂ တိရိစာန်ထက်ွပစည်း 1% 0.4% 0.1% 0% 0% 0% 0.4% 2% 2% 1% 0.5% 

၃ ေရထက်ွပစည်း 8% 7% 5% 3% 4% 5% 5% 3% 4% 5% 7% 

၄ သတတွငး်ထွက်ပစည်း 10% 4% 12% 12% 9% 8% 12% 12% 9% 11% 9% 

၅ သစ်ေတာထွက်ပစည်း 7% 7% 8% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

၆ စက်မကုန်ေချာပစည်း 45% 50% 41% 52% 51% 46% 47% 53% 60% 56% 45% 

၇ အြခားပစည်း 4% 2% 10% 8% 10% 15% 14% 15% 5% 5% 4% 

၈ စုစေုပါင်း 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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၂၀၁၉-၂၀၂၀ (ဒီဇငဘ်ာ ၂၅) ရကေ်န  င့်ှ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (ဒီဇငဘ်ာ ၂၅) 

ရကေ်နအထိကာလတပူိုကန်ုတငပ်ိုိုငမ်ငး်ယှဉ်ချက် 

 

 

 

 

 

၁၀၇၈.၇၁၉ 

၁၄.၇၅၂ 

၂၂၅.၇၇ 

၃၀၄.၃၆၈ 

၂၉.၇၆၃ 

၁၄၅၅.၀၃၇ 

၁၁၅.၄၂၉ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁(၂၅-၁၂-၂၀၂၀) အုပ်စုအလုိက ်တငပ်ိုိုငမ် (ေဒလာ သန်း) 

လယ်ယာထွက်ပစည်း 
တိရိစာန်ထက်ွပစည်း 

ေရထွက်ပစည်း 
သတတွင်းထွက်ပစည်း 
သစ်ေတာထွက်ပစည်း 

စက်မကုန်ေချာပစည်း 
အြခား 

ေဒလာသန်း

၁၀၇၈.၇၁၉ 

၁၄.၇၅၂ 

၂၂၅.၇၇ 

၃၀၄.၃၆၈ 

၂၉.၇၆၃ 

၁၄၅၅.၀၃၇ 

၁၁၅.၄၂၉ 

-၁၅၀၀. -၁၀၀၀. -၅၀၀. ၀. ၅၀၀. ၁၀၀၀. ၁၅၀၀. ၂၀၀၀. ၂၅၀၀. ၃၀၀၀. 

လယ်ယာထွက်ပစည်း 

တိရိစာန်ထွက်ပစည်း 

ေရထွက်ပစည်း 

သတတွင်းထွက်ပစည်း 

သစ်ေတာထွက်ပစည်း 

စက်မကုန်ေချာပစည်း 

အြခား 

တုိး(+)/ ေလျာ့(-) 
၂၀၁၉-၂၀၂၀(၂၅-၁၂-၂၀၁၉) အုပ်စုအလိုက် တင်ပုိုိင်မ (ေဒလာ သန်း) 
၂၀၂၀-၂၀၂၁(၂၅-၁၂-၂၀၂၀) အုပ်စုအလုိက် တင်ပုိုိင်မ (ေဒလာ သန်း) 

ေဒ
လ

ာသ
န်း
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၂၀၁၉-၂၀၂၀(ဒီဇင်ဘာ ၂၅) ရက်ှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (ဒဇီင်ဘာ ၂၅) ရက် 

ကာလတူပိုကနု်တင်ပိုိင်ုမင်းယဉှခ်ျက် 

အေမရိကနေ်ဒလာသန်း 
ခုှ

စ် 

လ
ယ်

ယ
ာထွ

က်
ပစ

ည်
း 

တိ
ရိစ

ာန်
ထွ

က်
ပစ

ည်
း 

ေရ
ထွ

က်
ပစ

ည်
း 

သ
တ

တွ
င်း

ထွ
က်

ပစ
ည်

း 

သ
စ်ေ

တ
ာထွ

က်
ပစ

ည်
း 

စက်
မကု

န်ေ
ချ

ာပ
စည်

း 

အ
ြခ

ား
 

ရာ
ခိုင်

န်
း 

စုစု
ေပ

ါင်
း 

၂၀၂၀-၂၀၂၁(၂၅-၁၂-
၂၀၂၀) 
အုပ်စုအလုိက်တငပုိ်ုိငမ် 

၁၀၇၈.၇၁၉ ၁၄.၇၅၂ ၂၂၅.၇၇ ၃၀၄.၃၆၈ ၂၉.၇၆၃ ၁၄၅၅.၀၃၇ ၁၁၅.၄၂၉ 33% ၃၂၂၃.၈၃၈ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀(၂၅-၁၂-
၂၀၁၉) 
အုပ်စုအလုိက်တငပုိ်ုိငမ် 

၈၅၆.၄၁၆ ၄၆.၂၀၄ ၂၄၉.၀၀၉ ၇၆၄.၈၆၁ ၄၂.၁၀၆ ၂၃၉၀.၀၅၄ ၈၄.၉၀၃ 19% ၄၄၃၃.၅၅၃ 

တုိး(+)/ ေလျာ့(-) ၂၂၂.၃၀၃ -၃၁.၄၅၂ -၂၃.၂၃၉ -၄၆၀.၄၉၃ -၁၂.၃၄၃ -၉၃၅.၀၁၇ ၃၀.၅၂၆   -၁၂၀၉.၇၁၅ 

 

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

ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မပမာဏတွင် သွင်းကုန်တန်ဖုိး ေလာ့ကျခ့ဲသြဖင့် ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ် ကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ကနုသွ်ယမ်ပိုေငွတနဖ်ိုးအေမရကိနေ်ဒလာ ၅၀.၉၉၄ ဘီလယီံ ြဖစေ်ပ 

ခ့ဲပးီ ၂၀၁၉ ခုစှ်ှင့်င်းယဉှပ်ါက ၆.၁၆ ရာခိင်ုနး် ပိုမိုတုိးတကခ့ဲ်သည။်  

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ကုန်သွယ်မပမာဏသည် ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ပုိကုန်တန်ဖုိး ၆.၈၆ 

ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲပီး တန်ဖုိးအေမရိကန်ေဒလာ ၂၀၉.၉၂ ဘီလီယံအား တင်ပုိခ့ဲသည်။ သွင်းကုန ်

တန်ဖိုးတွင် ယခင်စှ်ေအာက ် ၁၀.၃၉ ရာခုိင်န်း ေလျာန့ညး်ခ့ဲကာ တနဖ်ိုးအေမရိကနေ်ဒလာ 

၁၅၈.၉၂၆ ဘီလယီအံား တင်သွင်းခ့ဲသည။်  

၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ လယယ်ာထကွက်နုပ်စညး်ကနုသွ်ယမ်တနဖ်ိုးမာှ 

အေမရိကန် ေဒလာ ၁၀၀.၈၁ ဘီလယီအံထိ ေရာကရိှ်ခ့ဲပီး ၂၀၁၉ ခုစှ်င့်ှင်းယဉှပ်ါက ၄.၁ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ဘရာဇီးလုိ်င်ငံသည ်လယယ်ာထကွက်နုပ်စညး်က၌ 

တနဖ်ိုးအေမရကိနေ်ဒလာ ၇၄.၇၁ ဘီလယီံကနု်သွယမ်ပိုေငွရရှိခ့ဲပးီ 

ကနုသွ်ယမ်တစ်ခုလုံးတွင် ၅၀.၉၉၄ ဘီလယီ ံကနု်သွယမ်ပိုေငွ ရရှိခ့ဲ 
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ရာခုိင်န်း ပုိမုိကုန်သွယ်မြပုိင်ခ့ဲေကာင်း စုိက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် စားနပ်ရိကာေထာက်ပ့ံေရး 

ဝန်ကးီဌာနက ထုတ်ြပနေ်သာစာရင်းများတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ် ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံ၏ ကနု်သွယမ်တနဖ်ိးုတွင် သွင်းကနု်တနဖ်ိုးသည ် ယခင်စှ်င့်ှင်းယဉှပ်ါက ၅.၂ ရာခုိင်န်း 

ကျဆင်းခ့ဲပးီ တနဖ်ိုးအေမရိကနေ်ဒလာ ၁၃.၀၅ ဘီလယီံခန ်တင်သွင်းခ့ဲသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၏် 

လယယ်ာထွကက်နုပ်စညး်တင်ပိုမမှာ တနဖ်ိုးအေမရိကနေ်ဒလာ ၈၇.၇၆ ဘီလယီံ ြဖစသ်ြဖင့် 

လယယ်ာထကွက်နု်ပစညး်ကတွင် ၇၄.၇၁ ဘီလယီ ံ ကနုသွ်ယမ်ပိုေငွရရှိခ့ဲသည်။ ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှတွ်င် ကနုသွ်ယမ်တနဖ်ိုး၏ ၄၈ ရာခုိင်နး်သည ် လယယ်ာထကွက်နုပ်စညး်ကမ ှ

ရရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်သည။် 

၂၀၁၉ ခုစှတွ်င် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံက အဓကိတင်ပိုခ့ဲသည့် လယယ်ာထကွက်နုပ်စညး် ၅ 

မျ ိးမာှ ပပဲတ်ုေစ့င့်ှ ပပဲုတ်ေစထ့ကွက်နုပ်စညး်များ (ပပဲတ်ုေစ၊့ ပပဲတ်ုေစဆ့၊ီ ပပဲတ်ုေစထ့ကွ ်

ကနုပ်စညး်များ) ပိုကနုတ်န်ဖိုး အေမရိကနေ်ဒလာ ၃၅.၂၄ ဘီလယီ၊ံ အမသဲားပိုကနု်တနဖ်ိုး 

အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၇.၁၆ ဘလီယီ၊ံ သစေ်တာထကွပ်စညး် ပိုကနုတ်န်ဖိုးအေမရိကနေ်ဒလာ 

၁၁.၄၁ ဘီလယီံ၊ သကားှင့် သကားထကွပ်စညး် ပိုကနုတ်နဖ်ိုးအေမရိကနေ်ဒလာ ၉.၉၉ 

ဘီလယီံင့်ှ ှံစားသီှံများ၊ ဂျံင့်ှ ဂျထံကွပ်စည်းများ ပိုကနု်တနဖ်ိုး အေမရိကနေ်ဒလာ ၆.၈၉ 

ဘီလယီတုိံြဖစသ်ည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ် ကနုသွ်ယမ်ပမာဏ၏ ၈၀ ရာခုိင်န်းမာှ လယယ်ာထကွ် 

ပစညး်တင်ပိုမပမာဏြဖစ်ပီး ၂၀၁၉ ခုစှတ်င်ွ ကနုသွ်ယမ်ပမာဏ၏ ၇၈.၉ ရာခုိင်နး်ကိုသာ 

တင်ပိုိုင်ခ့ဲသည။် 

ပပဲတ်ုေစ့င့်ှ ပဲပတ်ုေစထ့ကွက်နု်တင်ပိုမ၏ ၈၁.၁ ရာခုိင်န်းသည ် ကနု်ကမ်းသီးှံ 

တင်ပိုမြဖစ်ပီး ပိုကနုတ်န်ချနိ ် ၈၂.၉၇ သနး်၊ တန်ဖိုးအေမရိကနေ်ဒလာ ၂၈.၅၆ ဘီလယီံြဖစက်ာ 

၂၀၁၈ ခုစှ်က တင်ပိုခ့ဲသည့် သီးှံပိုကနု်တနခ်ျနိ် ၈၃.၂၅ သန်း၊ တနဖ်ိုး ၃၃.၀၅ ဘီလယီံပးီလင် 

စှအ်လိုကတ်င်ပိုမများတွင် ဒတိုယအများဆုံးြဖစ်ခ့ဲသည။် 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်းများကုိ တုတ်ုိင်ငံသုိ 

အဓကိတင်ပိုခ့ဲပးီ ပိုကနု်တနဖ်ိုးအေမရိကနေ်ဒလာ ၃၄ ဘီလယီရံရိှခ့ဲကာ ၂၀၁၉ ခုစှက် တင်ပို 

ခ့ဲသည့် ပိုကနု်တနဖ်ိုး ၃၀.၉၆ ဘီလယီံင့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၉.၈ ရာခုိင်န်း ပိုမိုတင်ပို ိုင်ခ့ဲသည။် 

တုတ်ုိင်ငံမှ တင်သွင်းခ့ဲသည့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်းတန်ဖုိးတွင် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံသည် ယခင် 

က ၃၂ ရာခုိင်နး်ရိှရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် ၃၃.၇ ရာခုိင်န်းသုိ တုိးတက်ခ့ဲသြဖင့် တုတ်ိုင်င ံ

သည ် လယယ်ာထကွက်နုပ်စညး်တင်သွင်းမ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမ ှ ဝယယ်တူင်သွင်း 

ခ့ဲသည။် 

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမှ လယယ်ာထကွက်နုပ်စညး် ဒတိုယအများဆုံး 

တင်ပိုခ့ဲသည့်ေဈးကကွ်မာှ အေမရိကန်ိုင်ငံြဖစ်ပးီ ပိုကနုတ်နဖ်ိုးအေမရိကနေ်ဒလာ ၆.၉၆ 

ဘီလယီ ံ ရရိှခ့ဲသည။် သုိရာတွင် ၂၀၁၉ ခုစှ၏် ပိုကနုတ်နဖ်ိုးှင့်င်းယဉှပ်ါက ၂.၉ ရာခုိင်နး် 
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ေလျာ့ကျခ့ဲကာ အေမရိကန်ုိင်ငံ၏ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်းတင်သွင်းမတွင် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ 

တင်ပိုမသည ် ယခင်က ၇.၄ ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲေသာ်လညး် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ်တွင် ၆.၉ ရာခုိင်နး်သို 

ကျဆင်းခ့ဲသည။် 

တတိယအများဆုံးတင်ပိုခ့ဲသည့်ိုင်ငံမာှ နယသ်ာလန်ိုင်ငံြဖစ်ပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ်တွင ်

ပိုကနုတ်နဖ်ိုး အေမရိကနေ်ဒလာ ၄.၀၇ ဘီလယီအံား တင်ပိုိုင်ခ့ဲသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ ် 

စးီပာွး ေရးသံမှး 

ရည်နး်ကိုးကား - Trade of balance in agribusiness sees $87.76 bi surplus in 2020, 

           2020 Trade Surplus totaled US$ 50.9 Billion 

 

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

ဆထီကွသီ်းံှေဈးကကွအ်ေြခအေန 

မေလးေဈးကွက်တွင် ဆီထွက်သီးံှ ေြမပဲ (လံုးဆန်/ဆီဆန်) များ ေဈးန်းအေနြဖင့် 

ေြမပဲ (လံုးဆန်) ြဖများ အသစ်ဝင်ေရာက်ရာတွင် အေရာင်လှြခင်း၊ လတ်ဆတ်ြခင်းေကာင့် ေဈးေပး 

ဝယယ်မူရိှြခင်း၊ တတ်ုဝယလ်ကရိှ်ြခင်းတုိေကာင့် ေြမပ ဲ (လံုးဆန်) ၁၀၀ ပဿိာလင် ယခင် 

အပတ် ၃၀၀၀၀၀ ကျပမ်ှ ယခုအပတ် ၃၁၈၀၀၀ ကျပသုိ်လညး်ေကာင်း ေြမပဆဲဆီန ်ယခင် အပတ် 

၂၆၂၅၀၀ ကျပမ်ှ  ယခုအပတ် ၂၆၈၇၅၀ ကျပသုိ် ေဈးြမင့်လာပါသည။် မှး်ေဈးန်း အေနြဖင့် 

ယခုစှတွ်င် အထွကမ်ျား၍ လက်ကျနမ်ျားြခင်း၊ ထွကရိှ်ချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ ဂျပန်င့်ှတုတ် 

အဝယန်ညး်ြခင်းတိုေကာင့် မှး်ညိေဈး တည်ငိမေ်နပးီ မှး်နကမ်ာှ အထွကမ်ျားြခင်း၊ အသစ် 

ထကွရိှ်ချနိြ်ဖစြ်ခင်း ယခင်အပတ် ၄၅ ပဿိာလင် ၁၁၆၀၀၀ ကျပမ်ှ ၁၀၅၀၀၀ ကျပသုိ် 

လညး်ေကာင်း မှး်ြဖမာှ ၁၂၁၀၀၀ ကျပမ် ှ ၁၂၀၅၀၀ ကျပသုိ် အသီးသီးေဈးနမိ့်ေနပါသည။် 

ပနး်မှး်မာှ ယခုအပတ် ြပညတွ်င်းေလာှင်လကမ်ျား ဝယယ်မူရိှသြဖင့် ၄၅ ပဿိာလင် အရည် 

အေသွးေပမူတည၍် ၆၆၀၀၀ ကျပ ်မ ှ၆၈၀၀၀ ကျပသုိ် ေဈးြမင့်သွားပါသည်။ 
 

ပမဲျ ိးစုံေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

ပမဲျ ိးစုံေရာင်းဝယမ်အေြခအေနကို ေလ့လာပါက မတ်ပေဲဈးနး်မာှ ြပည်ပတင်ပိုရန် 

ရနက်နုဝ်ယလ်ကမ်ှ ေဈးနမိ့်ဝယယ်ြူခင်း၊ အသစေ်ပချနိြ်ဖစ၍် ြမင်းမ၊ူ ေြမာင်၊ မတရာ၊ စဉ့်ကးူ၊ 

မေလးဝန်းကျင်တုိမှ အသစ်ဝင်ေရာက်မရိှြခင်းေကာင့် ေဈးနိမ့်သွားပါသည်။ ပဲတီစိမ်း (ေရဝါ)မှာ 

ပစညး်ြပတ်ေနရာမှ ပခူဲးဘက်င့်ှ ခရမး်သုံးခွဘကမ် ှ အဝင်ရိှြခင်း၊ တတ်ုဝယလ်က် ေဈးနမိ့် 

ဝယယ်ြူခင်းေကာင့် ပတီဲစမိ်း (ေရဝါ)မာှ ယခင်အပတ် ၁၂၅၃၀၀ ကျပမ်ှ ၁၂၅၆၀၀ ကျပသုိ် မသိ 

မေလးေဈးကကွေ်ရာင်းဝယေ်ဖာကက်ားမအေြခအေန 
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မသာေဈးြမင့်ေနပီး ပဲတီစိမ်း (အညာ)မှာလည်း အသစ်ဝင်ေရာက်မရိှေသာ်လည်း တုတ်ဝယ်လက် 

ဝယယ်မူ ပုံမနှရိှ်ြခင်းေကာင့် ေဈးမသိမသာြမင့်ေနဆြဲဖစပ်ါသည။် ပစဲဉး်ငံု (နီ)မာှ အိိယတင်ပို ရန ်

ရနက်နုဝ်ယလ်ကမ်ရိှြခင်း၊ ေလာှင်လကဝ်ယယ်မူ အနည်းငယသ်ာရှြိခင်းေကာင့် အေဟာင်း မာှ 

ေဈး ၆၆၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေဈးနမိ့်ေနပီး အသစမ်ျားဝင်ေရာက်ပးီ အရညအ်ေသွးေကာင်းသြဖင့် 

၇၁၀၀၀ ြဖင့် ေဈးြမင့်ေနပါသည်။ ကုလားပဲ (လံုးဝါကီး/လံုးြဖကီး) တုိမှာ အသစ်ဝင်ချန်ိနီးသြဖင့် 

ေလှာင်သမားထုတ်ေရာင်းမများြခင်း၊ မိတွင်းပဲခဲွစက်များ ဝယ်ယူမပံုမှန်ရိှေသာ်လည်း စာေတာ်ပဲ 

အစားထုိးလုပ်ငန်းသမား အဝယန်ည်းြခင်းေကာင့် စှမ်ျ ိးလုံးေဈးနမိ့်ေနပါသည်။ ပလဲနွး်ြပာမာှ 

စိုကဧ်ကနညး် အထကွန်ညး် အဝင်နညး်၊ ပစညး်ရှားြခင်းေကာင့် ယခင်အပတ် ၉၀၀၀၀ ကျပမ် ှ

၉၅၀၀၀ ကျပသုိ် ေဈးြမင့်ေနပါသည။် ကျနပ်မဲျားြဖစေ်သာ ပပဲတ်ု (ြမနမ်ာ/ရှမး်)၊ ပဲကးီ၊ ေထာ 

ပတ်ပ၊ဲ ေြမေထာကပ်တုိဲမာှ အသစဝ်င်ချနိန်ီးပးီ အေရာင်းအဝယေ်အးကာ ေဈးနမိ့်ေနပါသည။် 

ပယဲင်းမာှ တတ်ုဝယ် လကအ်နည်းငယရိှ်သြဖင့် အသစဝ်င်ချနိန်ီး၍ ေလာှင်သမားထတ်ုေရာင်း 

မရိှေသာလ်ညး် မသိမသာ ေစျးြမင့်ေနပါသည။် 

စားဖိုေဆာင်သီးံှေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

စားဖုိေဆာင်သီးံှများအေနြဖင့် ငုတ်ေြခာက်(ရှည်) သာစည်ေပျာ်ဘွယ်မှ အဝင်နည်းြခင်း၊ 

မိတွင်းဝယယ်မူ ပုံမနှြ်ဖစြ်ခင်းေကာင့် ၁ ပဿိာ ၄၉၀၀ ကျပမ် ှ ၅၀၀၀ ကျပသုိ် ေစျးမသိမသာ 

ြမင့်သွားပီး ငတ်ုေြခာက် (လတ်) မာှ ပခုက၊ စစက်ိုင်းမာှ အေဟာင်းများ ၃၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် 

ေစျးတည်ငိမေ်နပီး ရှမး်ြပည်ဘကမ်ှ အသစမ်ျား အရညအ်ေသွးေကာင်းေသာေကာင့် ၁ ပဿိာ 

၅၀၀၀ ြဖင့် ေစျးေကာင်းေနပါသည။် ကကသွ်နန်ေီစျးနး်အေနြဖင့်  ကကသွ်နမ်ျား စတင်ဝင် 

ေရာက်ပးီ ကးီ ၁ပဿိာ ၆၀၀ ကျပ၊် လတ် ၅၀၀ ကျပ၊် ငယ် ၄၀၀ ကျပြ်ဖင့်လညး်ေကာင်း 

အြခားနယစ်ုံ ြမင်း ခံ၊ ပခုက၊ ေရစကိ၊ မုံရာမာှ ၁ ပဿိာ ကးီ ၄၀၀ကျပ၊် လတ် ၃၀၀ကျပ၊် ငယ် 

၂၀၀ကျပ် သုိ ေစျးနမိ့်ေနပါသည။် ကကသွ်နြ်ဖ (တတ်ု) မာှ ကားလမး်အခကအ်ခဲများေကာင့် 

အသစ်မဝင်ဘဲ လက်ကျန်များေရာင်းဝယ်မသာရိှ၍ ေစျးြမင့်ေနပါသည်။ အာလူးေစျးန်းအေနြဖင့် 

ကားလမ်းအခက်အခဲေကာင့် တုတ်အာလူးဝင်ေရာက်မမရိှဘဲ ေအာင်ပန်း၊ ြပင်ဉီးလွင်အာလူးများ 

ေရာင်းဝယေ်နပးီ အိုေက ၁ ပဿိာ ၇၀၀ ကျပ၊် ေအဝမး် ၆၀၀ ကျပ၊် ဆွဲ ၅၀၀ကျပ် ေစျးြဖင့် 

ေရာင်းဝယေ်နကပါသည။် 
 

ဟင်းသီး/ဟင်းရကှ်င့် သစသီ်းဝလေံရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

ဟင်းသီး/ဟင်းရက်ေစျးန်းအေနြဖင့် မတရာ၊ မံုရာမှ ထုိင်ဝမ်ခရမ်းချဉ်များ အင်းသီးများ 

အဝင်များြခင်း၊ လားး၊ မိုးကုတ်၊ သပတ်ိကျဉ်း အေဝးတင်ပိုရမနညး်ြခင်းေကာင့် အင်းသီးတစ် 

ေသတာ ၂၀ ပဿိာလင် ၁၀၀၀၀ ကျပ ်မ ှ၈၀၀၀၀ ကျပသုိ် ၄င်းေြမြပန်  ၁ ပဿိာ ၅၀၀ ကျပ ်မ ှ

၄၀၀ ကျပ်သုိ ေစျးနိမ့်သွားပါသည်။ ေဆာင်းတွင်းကာလြဖစ်၍ ပန်းမံုလာေဂဖီထုတ် မံုလာဉနီ/ြဖ၊ 

ေဂရခါး ဘုိစားပဲတုိမာှ ထွကရိှ်မများပးီ မိတွင်းဝယယ်သံုူးစွဲမသာရိှ၍ ေစျးနမိ့်ေနပါသည။် 
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ငတ်ုစို (ရှည်င့်ှလတ်) တုိမာှ မုံရာေချာင်းဉီးမှ ပုံမနှထ်ကွရိှ်ေသာလ်ညး် ပင်ရင်း၌ တတ်ုဝယ် 

လကရိှ်သြဖင့် ပင်ရင်းေစျးြမင့်ြခင်းေကာင့် ဗနး်ေမာ၊် ကပွခုိ်င် တင်ပိုရမနညး်ေသာလ်ညး် ေစျးြမင့် 

ေနပါသည။် သစသီ်းဝလံ ေစျးနး်အေနြဖင့် ဖရဲသီးင့်ှ သခွားေမးတုိမာှ တတ်ုဘက်တွင် ေရာဂါ 

ကးူစကမ်များြခင်း င်ှးမနု်တုိင်းကျြခင်းတုိေကာင့် အသွားအလာကန်သတ်မရိှသြဖင့် တင်ပိုမ 

နညး်ကာ ေစျးကကွအ်တွင်း အရညအ်ေသွးေကာင်းများ ဝင်ေရာက်ြခင်းေကာင့် ေစျးြမင့်ေနပါ 

သည။် ေထာပတ်သီးများ အဝင်များလာြခင်းေကာင့် ေစျနမိ့်သွားပးီ လိေမာသီ်းမာှ ပျားလေိမာ် 

ပနး်လေိမာမ်ျား အဝင်များြခင်း အရညအ်ေသွးေပ မတူည၍် ေစျးကာွြခင်းေကာင့် ၁၀၀ 

ပဿိာလင် ၈၀၀၀၀ ကျပ ်မ ှ၁၂၀၀၀၀ ကျပထ် ိေဈးအမျ ိးမျ ိးြဖင့် ေရာင်းဝယေ်နကပါသည်။  
 

မဆူယက်ားဂိတ်ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်မအေြခအေန 

မူဆယ်(၁၀၅)မုိင် ကုန်စည်ပုိေဆာင်မအေနြဖင့် နယ်စံု ဖရဲ၊ သခွားေမး တင်ေသာကားမှ 

၂၀၀ စးီခန်င့်ှ ပတီဲစမိး်၊ မှး်တင်ေသာ တဲွကား ၁၀၀ စးီခန်  ေနစဉထ်ကွရိှ်ပးီ ကနုစ်ည် 

ပိုေဆာင်ခမာှ ၈၅ ကျပ ်မှ ၉၀ ကျပရိှ်ပးီ ချင်းေရေဟာဂိ်တ်မှ ပတီဲစမိး်၊ မှး်င့်ှ အြခားပဲ အနညး် 

ငယတ်င်ေသာ ၁၂ ဘီးကား ၁၅၀ စးီခန်  ထွကရိှ်ပီး ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ခမာှ တစတ်နလ်င် ၅၅၀၀၀ 

ကျပ ်ေပးရေကာင်း ကားဂိတ်မှ သိရပါသည။် 
 

 (ခင်ေမကည၊် မေလးေဈးကကွ်) 

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