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စိုက်ပျ ိုးစးီပွားသတင်းလွှာ 

အမှတ်စဉ် (၁၁ / ၂၀၂၁)                                         ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ မတ်လ ( ၁၉ ) ရက် 

သတင်းခေါင်းစဉ်များ 

                                                                                

                                      

                ၂                            ၈၇ ၀၀၀                   

            

                                                                        

                          Darcinopolis                               

 ၀                                

 ၂၀၂၀-၂၀၂၂                                                              

                                                                    

             

                                                 FTAs              

                                                          

                           ၆/၂၀၂၁) 

 
 

စုိက်ပျ ိုးခေး၊ခမွေးမမူခေးနှင့်ဆည်ခမမာငး်ဝန်ကကီးဌာန 

စမီံကိန်းဦးစးီဌာန 

၁၇-၃-၂၀၂၁ 

ခငွေခ ကး 

အမျ ိုးအစား 

ခငွေလလှဲယ်နှုန်း 

(ကျပ်) 

ခေါ်လာ 1,427.6 

ယူရို 1,697.8 

စကကာပူခေါ်လာ 1,060.1 

စတာလင်ခပါင် 1,986.4 

ဂျပန်ယန်း 
(၁၀၀) 

1,307.9 

တရုတယ်ွေမ ် 219.53 

ခောင်ခကာင် 
ခေါ်လာ 

183.81 

အိန္ဒိယရူပီး 19.669 

ကုိေီးယားဝမ် 
(၁၀၀) 

126.41 

မခလးေှား 
ေင်းဂစ် 

346.50 

ဖိလစ်ပိငု်ပီဆုိ 29.299 

ထုိင်းဘတ် 46.336 

              
(၁၀၀) 

6.1892 

 

                                         

          (၁ ) 

     - ၀ ၆ ၇  - ၁၀ ၁၀ ၇  

Email.-office.mis.npt@gmail.com 

Misdop.moali@gmail.com 
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 သစ်သးီဝလံနှင့် ဟငး်သီးဟင်းရွက် စိုက်ပျ ိုးထွက်ရှနုိိငမ်ှု ခန့်မှန်းချက်စာရငး်များအား 

အနိ္ဒိယအစိုးရက သတငး်ထုတ်ပပန်ပခငး် 

 အနိ္ဒိယ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ရောငသူ်လယ်သမားများဖူလုရံေး ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ေွင်း ၌ 

                                                                     ၂၀၁၉-၂၀၂၀ သီးနှ ံ

စိုက်ပျ ိုးရေးနှစ်အေွက် အပပးီသေ်ခန့်မှန်းချက်နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ သီးနှံစိုက်ပျ ိုးနှစ်အေွက်     

                            ၈-၃-၂ ၀၂ ၁                         

 အဆိပုါသေငး်ထုေ်ပပန်ချက်အေ ၂ ၀၁၉-၂ ၀၂ ၀                                         

                                                 ၂ ၆.၄၆             ယခင်နှစ်ကထက် ၃.၁၂% 

ပိုမုိေိုးေက်လျက်                           ၃၂ ၀.၇ ၇                                             

                                                                                             

                                                                         အပငမ်ျား 

စိုက်ပျ ိုးထုေ်လုပ်မှုမှာ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်ရအာက် ရလျာ့နည်းခဲ့ရ ကာင်း သိေိှေသည်။ 

 ၂ ၀၁၉-၂ ၀                                              ၁၀၂.၀၃             

                     ၄.၀၆                                                            ၂ ၀၁၈-

၁၉                     ၅.၇ ၄                                   ၁၈၈.၉၁                         

       ၂ ၀၁၉-၂ ၀                                                             ၂ ၆.၀၉      

                                                     ၃.၂ ၇                                

                              ၂ ၀၁၈-၁၉                      ၁.၆၃                      

၂ ၀၁၉-၂ ၀                  ၄၈.၅၆                                                   ၎ငး် 

သေငး်ထုေ်ပပန်ချက်၌ ရဖာ်ပပပါေိှသည်။  

                                ၂၀၂၀-၂၀၂၁ သီးနှံစိုက်ပျ ိုးနှစ်အေွက်                

                                            ၂ ၀၁၉-၂ ၀                                     ၅.၈၁ 

     (          ၁.၈၁%) ပိုမုိလျက်                    ၃၂ ၆.၅၈                          

                                                                 

 ၂ ၀၂ ၀-၂ ၁                                                                       

                                                                                         

                               ၁၀၃.၂ ၃                               ၁၉၃.၆၁       

                   ၂ ၆.၂ ၉                         ၅၃.၁၁                                 
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Source: Release of Final Estimates of 2019-20 and First Advance Estimates of 2020-21 

of Area and Production of Horticultural Crops, 08 MAR 2021, Press 

Information Bureau of India 

ရနရအးလွင၊်စီးပွားရေးသံမှူး 

ပမန်မာသံရုံး၊ နယူးရေလီပမို့ 

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

 

             ၌ ၂                            ၈၇၀၀၀                  နုိင်      

                                                                                            

                                                                                  ၁၄-၉-

၂၀၂၀                                                                                

၂၈-၁၂-၂၀၂၀                                  ၅၀/၂၀၁၅-၂၀                   ၁-၁-၂၀၂၁ 

                                                      

                                                                                            

             ၂ ၀၂ ၁                                                             ၈၇ ၀၀၀     

                                                                                 ၉-၃-၂ ၀၂ ၁ 

           ဘ                                                        

                          ၏                ၂ ၀၂ ၀                 ဘ    

                                                                      ၂.၁၈                      

                                                                      ၅၆၀၀၀                  

            ၃၁၀၀၀                                                                        

              ၁                    ဘ       ၄၄.၃၃                                         

                             ၃၈.၅၉                            ၄၄.၀၈               

                              ၂ ၀၁၉-၂ ၀                                      ၁၁.၅                       

                                   ၂.၃၂ ၀၇ ဘ                 ၂ ၀၂ ၁-၂ ၂ ဘ             

                    ၂                                                                
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                                                      ၂ ၀၂ ၀                 ဘ   

                                                                      ၁          

                                                                                       

                  ၂ ၀၀၃                              (Plant Quarantine Order)    

                                          (Phytosanitary Certificate - PSC)         

                                                                       ၁၅-၁၂-၂ ၀၂ ၀         

                              ၂ ၀၂ ၀                   ဘ           ဘ          

                                  ၆၅၅၄၆                                                

                         

Source: India exports 87000 tons of onion in Jan-Feb after ban lifted, 9 MAR 2021, 

Economic Times 

ရနရအးလွင၊်စီးပွားရေးသံမှူး 

ပမန်မာသံရုံး၊ နယူးရေလီပမို့  

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

မိုးရွာသွန်းမှုများရှိနနနသာ်လည်း သီးနံှရိတ်သိမ်းမှုများလုပ်နောင်လျက်ရှသိပြင့် Tocantins  

ပပည်နယ်၊ Darcinópolis နေသရှ ိပဲပုတ်စိုက်ပျ ိုးဧရိယာ၏ ၄၀ ရာခိုငန်ှုန်း ရိတ်သိမ်းပပီးစီး 

 ဘောဇီးလ်နိုင်ငံေိှ Tocantins  ပပည်နယ၊် Darcinópolis ရေသေွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အေွက် သီးနှံေိေ်သိမ်းမှုများရဆာငေွ်က်ရနစဉ်ကာလေွင ် မိုးေွာသွန်းမှုများေှိရန ရသာ်လည်း 

ပဲပေု်စိုက်ခငး်များ၏ ၄၀ ောခိုငန်ှုန်းအား ေိေ်သိမ်းပပီးပဖစ်ရ ကာငး်၊ မိုးေွာသွန်းမှုရ ကာင့် အခက် 

အခဲများေိှရနရသာ်လည်း သီးနှံေိေ်သိမ်းမှုများအရပါ် ပဲပေု်စိုက်ရောင်သူများအရနပဖင့် ရကျနပ်မှု 

ေိှရ ကာငး် သေငး်ေွင်ရဖာ်ပပထားသည်။ 

 သီးနှံစိုက်ပျ ိုးထုေ်လုပ်မှုေွင် ဖွံ့ပဖိုးေိုးေက်မှုများေှိရ ကာင်းနှင့် ေိေ်သိမ်းချနိ်သီးနှံ 

ထွကေ်ှိမှုမှာ ေစ်ဟက်ောပျမ်းမျှအထွက်နှုန်းသည် ၆၀ အေိ်ပဖစ်ရ ကာငး် Darcinópolis ရေသ ၏ 

စိုက်ပျ ိုးရပမစစ်ရဆးရေးကျွမ်းကျင်အင်ဂျငန်ီယာ Marcílio Fernandes Marangoni ကရပပာ 

 ကားခဲ့သည်။မိုးေွာသွန်းမှုများဆက်လက်ပဖစ်ရပါ်ရနရသာလ်ည်း သီးနှံစိုက်ရောင်သူများအရန ပဖင့် 

သီးနှံ ဖျက်ပုိးမွှားများနှင့ပ်ေ်သက်သည့် လုပ်ရဆာငမ်ှုများကို ရဆာငေွ်က်လျက်ေိှရ ကာငး် 

သေငး်ေွင် ရဖာ်ပပထားသည်။  
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 သီးနှံစိုက်ရောင်သူများ၏ အဓကိစိုးေိမ်မှုမာှ ေုေိယသီးနှံပဖစ်သည့် ရပပာငး်သီးနှံ များ ၏ 

စိုက်ပျ ိုးနိုင်မည့်အရပခအရနပဖစ်ရ ကာင်း၊ ေုေိယသီးနှံစိုက်ပျ ိုးပပီးစီးေမည့် ပုံမှန်ကာလမှာ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်၊ မေ်လ ၅ ေက်ရန့ေွင် ရနာက်ဆုံးထား၍စိုက်ပျ ိုးေန်ပဖစ်ရ ကာင်း၊ သ့ုိောေွင ် ရေသအေွငး် 

စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရနရ ကာငး်၊ လေ်ေရလာ မိုးရလဝသ 

အရပခအရနများအေ မေ်လနှင့်ဧပပီလေို့ေွင ် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် လုပ်ရဆာင် 

နိုငမ်ည့် အရပခအရနများပဖစ်ရပါ်ရနရ ကာငး် ကျွမ်းကျင်ပညာေှင် Marangoni က သေငး်ဌာနသို့ 

ရပပာ ကား ခဲ့သည်။ 

သေငး်ေငး်ပမစ် - Darcinópolis/TO has already harvested 40% of soybeans and fights 

against rain to move forward with the work, noticiasagricolas.com.br 

ထွန်းရအာငရ်ဇာ် စီးပွားရေးသမံှူး 

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

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနစှ်တွင် နုိငင်ံအလယ်ပိုငး်၏နတာင်ဘက်ပခမ်းအပိုင်း၌ ကကံရိတ်သိမ်းမှု ၃.၅ 

ရာခိုင်နှုန်းကျေင်းနုိငပ်ပီး သကကားနှင့်အီသနနာ ထုတ်လုပ်မှုကျေင်းနုိင် 

 ဘောဇီးလ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၏ ရောငဘ်က်ပခမ်းအပိုငး်၌ ယခုနှစ်ေိေ်သိမ်းောသီေွင် 

ကကံထွက် ေိှမှုသည် ယခငန်ှစ်ောသီထွက်ေိှမှုရအာက်  ၃.၅ ောခိုငန်ှုန်းကျဆင်းနိုငပ်ပီး ေန်ချနိ် ၅၈၆ 

သန်းခန့် ထွကေိှ်ေန် ခန့်မှန်းထားရ ကာငး်၊ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကထွက်ေိှခဲ့သည့် 

ေန်ချနိ် ၅၉၀.၃ သန်းရအာက် အနည်းငယ်သာရလျှာ့နည်းရ ကာငး်၊ ောသီဥေု 

အရပခအရနများရ ကာင့် ကကံအထွက်ပမာဏ ကျဆင်းေပခငး်ပဖစ်ရ ကာငး် စိုက်ပျ ိုးရေးအကကံရပး 

ကုမ္ပဏီ DATAGRO က သေငး်ဌာနသ့ုိ ရပပာ ကားခဲ့သည်။   

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ ပထမ ၃ လပေ်နှင့ ် ေုေိယ ၃ လပေ်ကာလများအေွက် 

ကကံစိုက်ပျ ိုးထွက်ေိှမှုနှင့် ပေ်သက်၍ စိုးေိမ်ပူပန်မှုများေှရိနရ ကာငး်၊ နိုငင်ံအလယ်ပိုင်း၏ 

ရောငဘ်က်ပခမ်းရေသေွင် သ ကားထွက် ေိှမှုနှုန်းသည် ကကံေစ်ေန်လျင် ၁၄၁.၂၀ ကီလိုဂေမ် 

ထွကေ်ှိနိုင်ရ ကာငး်၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ကာလ၏ အထွကန်ှုန်း ၁၄၄.၆၉ ရအာက်သ့ုိ ၂.၄ ောခိုငန်ှုန်း 

ရလျှာ့ကျနိုင်ရ ကာငး် DATAGRO နှင့် Santander ေ့ုိပူးေွဲကျင်းပသည့် ကကံ၊ သ ကား နှင့် 

အသီရနာလုပ်ငန်း(၂၀၂၁-၂၀၂၂) အစည်းအရဝးေွင ်DATAGRO ၏ ရေးကွက်သုရေသနမှူး Bruno 

Freitas ကရပပာ ကားခဲ့သည်။  
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 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်ေွင် သ ကားေန်ချနိ် ၃၆.၇၀ သန်း ထုေ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပပီး ယခင်နှစ်ရအာက ်

၇.၄ ောခိုငန်ှုန်းရလျှာ့နည်းခဲ့ရ ကာင်း၊ အီသရနာလီော ၂၉.၄၀ ဘီလီယံ ထုေ်လုပ်နိုငခ်ဲ့ပပီး 

ယခင်နှစ်ရအာက ် ၄.၁ ောခိုငန်ှုန်း ရလျှာ့နည်းခဲ့ရ ကာင်းနှင့် လာမည့်ောသီေွင် 

ရပပာင်းမှအသီရနာထေု်လုပ်မှု၌ လီော ၃.၄၁ ဘီလီယံ ပိုမုိထုေ်လုပ်နိုငေ်န်ခန့်မှန်းထားရ ကာင်း 

အကကံရပးကုမ္ပဏီ၏ရပပာ ကားချက်အား သေငး်ေွင် ရဖာ်ပပထားသည်။ 

 ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အရစာပိုင်းကာလများ၌ပဖစ်ရပါ်ရသာ ပုံမှန်မဟုေ်ရသာ 

မိုးေွာသွန်းမှုများရ ကာင့် ကကံအေည်အရသွးကျဆင်းခဲ့ရ ကာင်း၊ အချ ို့သီးနှံများကို မေ်လေွင် 

အချနိ်မီ ေိေ်သိမ်းလျက်ေှိရသာ်လည်း ကကံစေငစ်ိုက်ပျ ိုးမည့်အချနိ်မှာရနာက်ကျနိုငရ် ကာငး်   

Freitas က ရပပာ ကား ခဲ့သည်။  

 နိုငင်ံ၏ရပမာက်ပိုင်းနှင့် အရေှ့ရပမာက်ပိုင်းရေသေို့ေွင ် စိုက်ပျ ိုးမည့်သီးနှံများအေွက် 

ောသီဥေု အရပခအရနရကာငး်မွန်လျက်ေိှရ ကာင်း၊ အဆိပုါရေသများေွင် ကကံထကွ်ေိှမှုပမာဏ သည် 

ေန်ချနိ် ၅၅ သန်း ထွကေိှ်နိုင်ပပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်ထက် ၃.၈ ောခိုငန်ှုန်း ပိုမုိေိုးေက်နိုငရ် ကာငး်၊ 

သ ကားအထွက်နှုန်း မှာလည်း ကကံေစ်ေန်လျင် ၁၃၃.၅၀ ကီလိုဂေမ် ထွက်ေိှနိုင်ရ ကာငး်၊ 

ကကိေ်ခွဲထုေ်လုပ်မှုမှ သ ကားေန်ချနိ် ၃.၁၀ သန်းနှင့် အသီရနာလီော ၂.၄၀ 

ဘီလီယံထေု်လုပ်နိုငေ်န်ခန့်မှန်းထားရ ကာင်း သေငး်ေွင် ရဖာ်ပပ ထားသည်။ 

 ကမ္ဘာ့သကကားထတု်လုပ်မှုပမာဏသည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနစှ်ကာလတွင် သကကားတန်ချနိ် ၁ 

သန်းဝန်းကျင ် ပိုမိုထုတ်လုပ်နုိငရ်န် ခန့်မှန်းထားနကကာငး်၊ တိုးတက်မည့်ပမာဏသည် 

အလွန်နည်းနကကာငး်၊ ထို့အပပင် ရာသီဥတုနပပာငး်လဲမှုအနပါ်မူတည်၍ ထွကရ်ှိမည့် ပမာဏ 

သည်လည်း အနပပာငး်အလဲပြစ်နုိင် နကကာင်း၊ ထို့အပပင ် ကိုရိုနာကူးစက်ကပ် နရာဂါပြစ်ပွားမှု 

နကကာင့် ကမ္ဘာ့သကကားစားသုံးမှုအပုိငး်တွင်လည်း နလျှော့ကျနုိငန်ကကာငး်  Freitas က သေငး် ဌာန 

သ့ုိ ရပပာ ကားခဲ့သည်။ 

 

သေငး်ေငး်ပမစ် - Datagro sees 2021/22 sugarcane harvest 3.5% lower in the South-

Central BR; falls in sugar and ethanol, noticiasagricolas.com.br 

ထွန်းရအာငရ်ဇာ်  စီးပွားရေးသမံှူး 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ကုိရီးယားသမ္မတနုိင်ငံ၏ပ့ုိကုန်တင်ပ့ုိသူများအတွက် FTAs အနထာက်အကူပပုစင်တာအသစ်များနှင့် 

ကုန်သွယ်နရးရန်ပံုနငွများပ့ံပုိးသွားမည် 

ေရုေ်-ဉရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)ေ့ုိအ ကား လက်မှေ်ရေးထုိးထားသည့် ပထဝီဝင်ရေသညွှန်း 

ဆိုင်ောမူပိုင်ခွင့်များ (GIs) သရဘာေူညီချက်မှာ ယခုနှစ် မေ်လ (၁)ေက်ရန့ေွင် အသက်ဝင်လာပပီ 

ပဖစ်ပါသည်။ 

ပထဝဝီငရ်ေသညွှန်းဆိုင်ောမူပိုင်ခွင့် (GI) ဆိုသည်မှာ  ထုေ်ကုန်ေစ်ေပ်၏ ပထဝ ီ

ဝငဆ်ိုငေ်ာ ပငေ်ငး်ကို ရဖာ်ထေု်သေ်မှေ်ရပးရေးအေွက် အသုံးပပုရသာ အညွှန်းပဖစ်ပပီး၊ 

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်၏ အရေးပါရသာ အမျ ိုးအစားလည်းပဖစ်ပါသည်။ ဤ GI သရဘာေူညီ 

ချက်မှာ GI အေုအပကုန်ပစ္စညး်များအား ထိရောက်စွာနှိမ်နငး်မည့် ေရုေ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးဘက်စုံ 

ပထဝဝီငရ်ေသညွှန်းဆိုင်ော မူပိုင်ခွင့်များပါဝင်သည့် အဆင့်ပမင့်သရဘာ ေူညီချက်ပဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းသရဘာေူညီချက်မှာ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စီးပွားရေးပူးရပါင်း ရဆာင်ေွက်မှုအား ပိုမိုခိုင်မာ 

လာရစေန်နှင့်  နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်နိုငင်မံျားမှ စားသံုးသူများနှင့် လုပ်ငန်းများကိုကူညီေန် ေည်ေွယ်၍ 

ရဆာငေွ်က်ထားပခင်းပဖစ်ပါသည်။ 

ဤသရဘာေူညီချက်ရ ကာင့် ေရုေ်နိုင်ငနံှင့ ် အးီယူနိုင်ငံများမှ စားသံုးသူများ အရန 

ပဖင့်  အေုအပပစ္စည်းများကို စိေ်ပူေန်မလိရုော့ဘဲ ေစ်နိုင်ငံမှပစ္စည်းများအား အပခား ေစ်နိုင်ငံက 

စစ်မှန်စွာဝယ်ယူအသံုးပပုနိုင ်ကပပီပဖစ်ပါသည်။  

ဤသရဘာေူညီချက်ေွင် စာချုပ်လက်မှေ်ရေးထိးုသည့် နှစ်ဖက်နိုင်ငံေို့က အေက်၊ 

လက်ဖက်၊ အစားအရသာက်နှင့် လယ်ယာထွက်ကုန်များအပါအဝင ် GI ကုန်ပစ္စည်းရပါငး် (၂၇၅)ခု 

အား ကာကွယ်သည့်စာေငး်ေွင် ထည့်သွငး်ခဲ့ ကပါသည်။ ေရုေ်နိုင်ငံေွင် GI ကာကွယ်မှုေရစေန် 

ဉရောပသမဂ္ဂမှ ထည့်သွင်းထားရသာ ကုန်ပစ္စည်းများစာေငး်၌ Prosciutto di Parma 

ဝက်ရပါငရ်ပခာက်၊ Queso Manchego ချစိ်၊ ဖက်ောချစိ်နှင့်Cava၊ ေှန်ပိန်၊ ၊ အိုင်းေစ် ဝီစကီ၊ 

Munchener Bier၊ Ouzo၊ PolskaWodka အစေိှသည့် ယမကာအမျ ိုးမျ ိုးလည်း ပါဝင် ကပါသည်။ 

ေရုေ်နိုင်ငံဘက်မှ စာေငး်ေွင် Pixian Dou Ban (ပဲအနှစ် ၊   AnjiBai Cha (Anji လက်ဖက်ေည်ပဖူ) ၊ 

Liuyang မီးေှူ းမီးပန်းများ၊ Anhua dark tea၊ Liling ရ ကထည်၊ Jiugui အေက်၊ GuzhangMaojian 

လက်ဖက်ေည်၊ Yongfeng ငရုေ်သးီအချဉ်ေည်နှင့ ် Baojing Huangjin (golden) လက်ဖက်ေည်၊ 

Panjin ဆန်နှင့်  Anqiuချင်းေို့ ပါဝင်ပါသည်။ 
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ဟူနန်ပပည်နယ်သည် ၎င်းပပည်နယ်ထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ အားရကာင်းခုိင်မာလာရစေန်၊ 

ပပည်ပသ့ုိေငပ်ိုန့ိုင်ရစေန်နှင့ ် ေီထငွ်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမေှ်ေံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်များနှင့ ် ပထဝီဝင် 

ရေသညွှန်းဆုိင်ောမူပုိင်ခွင့်များပဖင့် လယ်ယာစုိက်ပျ ိုးရေးဖံွ့ပဖိုး လာရစေန် ဆက်လက်ရဆာင်ေွက် 

သွားမည်ပဖစ်ရ ကာငး် ပပည်နယ်ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲရေးမှ ညွှန် ကားရေးမှူး Xiang Shuguang က 

ရပပာ ကားထားပါသည်။ ရကျးလက်ရေသ ပပန်လည်နာလန်ထရူေး ကူညီပံ့ပိုးရပးေန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း 

ပုံေိပ်အမှေ်ေည်ရဆာက်ေန် GI စာေင်းသို့ ကုန်ပစ္စညး်များ ပိုမုိထည့်သွင်းေန် ကကိုးပမ်းအားထုေ် 

သွားမည်ဟု သိေပါသည်။  

ေရုေ်နိုင်ငံမှာ (၂၀၂၀)ခုနှစ်အေွင်း ဉရောပသမဂ္ဂအဖဲွ့ဝင်နိုင်ငမံျားထံမှ လယ်ယာ 

စုိက်ပျ ိုးရေးစားရသာက်ကုန်များအား ေေိယအများဆံုးေင်သွင်းခ့ဲသည့် နုိင်ငံပဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိပပင် 

ေရုေ်နုိင်ငံရေးကွက်မှာ ဉရောပသမ္ဂနုိင်ငံများထံမှ အစားအရသာက်နှင့် အရဖျာ်ယမကာများမှာလည်း 

ဖံွ့ပဖိုးမှုအလားအလာပမင့်မားရသာ နုိင်ငံပဖစ်ပါသည်။ ဤသရဘာေူညီချက် အသက်ဝင်လာပခင်း၏ 

အကျ ိုးရကျးဇူးရ ကာင့် ဉရောပသမဂ္ဂ အဖဲွ့ဝငန်ိုင်ငမံျားမှ ထုေ်လုပ်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးဆိုင်ော 

စားရသာက်ကုန်များအား  ပိုမုိပမှင့်ေင်သွားေန် ရမျှာ်မှန်းထား ကပါသည်။  ယခုအခါ ေရုေ်-ဉရောပ 

မီးေထားလမ်း စေင်ရပပးဆဲွရနပပီပဖစ်ော ဉရောပသမဂ္ဂအဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံများထံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကုိ 

ရေးကွက်ပိုမိေုိုးချဲ့လာနိုငမ်ည် ပဖစ်ပါသည်။ 

  

ေငး်ပမစ်၊ hunan.gov.cn(၃-၃-၂၀၂၁) 

 ရေါက်ောရေွှေစငက်ို၊ စီးပွားရေးသံမှူး 

 နန်နင်းပမို့ 

Coronavirus ၏စိန်ရခါ်မှုများအ ကား ရောင်ကုိေီးယားပ့ုိကုန်ေင်ပ့ုိသူများမှ လွေ်လပ် 

ရသာကုန်သွယ်ရေးသရဘာေူညီချက် (Free Trade Agreement-FTA) များကုိထိရောက်စွာ အသံုး 

ပပု၍ပ့ုိကုန်များပုိမုိေုိးချဲ့ေင်ပ့ုိနုိင်ကာအကျ ိုးအပမေ်ပုိမုိေေိှရစ ရေးေည်ေွယ်၍ FTA အရထာက်အကူ 

ပပုစင်ောအသစ်များကုိဖွင့်လှစ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရ ကာင်း၊  အဆုိပါအစီအစဉ်အေ ရောင်ကုိေီးယား 

နုိင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ေွင် အရေှ့ရောင်အာေှရေသအေွင်း FTA အရထာက်အကူပပုစင်ောများ 

ဖွင့်လှစ်ေန်နှင့် စိေ်ကကိုက်ညိှနှိုင်းရဆွးရနွးပခင်းအစီအစဉ်များကုိပပုလုပ်ေန်အေွက် ကုိေီးယားဝမ် 

(၁၁.၉) ဘီလီယံ (အရမေိကန်ရေါ်လာ ၁၀.၄ သန်း) သံုးစဲွေန်စီစဉ်လျက်ေိှရ ကာင်း ကုိေီးယားသမ္မေ 

နုိင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနက (၁၆-၃-၂၀၂၁) ေက်ရန့ေွင် ထုေ်ရဖာ် 

ရပပာ ကားခ့ဲပါသည်။   
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 အာေှရေသ၏စေုေ္ထရပမာက်စီးပွားရေးအင်အားကကီးနုိင်ငံပဖစ်ရသာ ရောင်ကုိေီးယား 

နုိင်ငံသည် လက်ေိှေွင် ေစ်နုိင်ငံလံုးေိှပ့ုိကုန်ေင်ပ့ုိသူများအေွက် FTA အရထာက်အပ့ံစင်ော (၁၈) 

ခုကုိ နုိင်ငံေစ်ဝှမ်းေွင် ဖွင့်လှစ်ထားေိှပပီး၊ ပပည်ပ၌လည်း (၁၅) ခုဖွင့်လှစ်ထားေိှရ ကာင်း၊ ရောင် 

ကုိေီးယားသည် လက်ေိှေွင် အရမေိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံအပါအဝင်ရေသဆုိင်ောအဖဲွ့ 

များအ ကား FTA (၁၇) ခုကုိ ချုပ်ဆုိထားပပီးပဖစ်ော လက်ေိှအချန်ိေွင် ရောင်ကုိေီးယားနုိင်ငံသည် 

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ရနှာင်းပုိင်းက လက်မှေ်ရေးထုိးခ့ဲရသာ (Regional Comprehensive Economic 

Partnership - RCEP)နှင့် ရောင်ကုိေီးယား-အင်ေုိနီးေှား CEPA (Comprehensive Economic 

Partnership Agreement) အပါအဝင်  လက်မှေ်ရေးထုိးပပီးပဖစ်ရသာ FTAs များကုိ ဆက်လက်အ 

ရကာင်အထည်ရဖာ်ေန် ရစာင့်ဆုိင်းလျက်ေိှပါသည်။ အဆုိပါ FTAs များမှေစ်ဆင့် ပ့ုိကုန်များေုိးပမှင့် 

ေင်ပ့ုိနုိင်ပခင်းမှသည် နုိင်င့ံစီးပွားေုိးေက်ရေးကုိရဆာင်ေွက်နုိင်ေန်လည်း ရမျှာ်လင့်ထားပါသည်။  

 ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ေွင် ရောင်ကုိေီးယားနုိင်ငံသည် ပ့ုိကုန် အရမေိကန်ရေါ်လာ (၅၁၂.၈) ဘီလီယံ 

ရဆာင်ေွက်နုိင်ခ့ဲပပီး၊  ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (၅.၄) ောခုိင်နှုန်း ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ 

ရောင်ကုိေီးယားဗဟုိဘဏ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အေွက် ပ့ုိကုန်ေင်ပ့ုိမှုအား (၇.၁) ောခုိင်နှုန်းသ့ုိ 

ပပန်လည်ေုိးေက်နုိင်ရေး ရမျှာ်မှန်းထားပါသည်။   

 ထ့ုိပပင် ကိုေီးယားသမ္မေနိုငင်ံအရနပဖင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်ေွင် နှစ်စဉ်ပိုက့ုန်ေန်ဖိုးအား 

အရမေိကန်ရေါ်လာ (၇၀၀) ဘီလီယံရဆာင်ေွက်နိုငရ်ေး မဟာဗျူဟာရေးဆွဲချမှေ်၍ရမျှာ်မှန်း 

ရဆာငေွ်က်လျက်ေိှရ ကာငး်၊ ရောင်ကိုေီးယားအစိုးေအရနပဖင့် ဇီဝကျန်းမာရေးကုန်စည်များအပါ 

အဝင် အလားအလာေိှသည့်ကဏ္ဍများေွက် ကိုေီးယားဝမ် (၅) ထေီလီယံ (အရမေိကန်ရေါ်လာ ၄.၄ 

ဘီလီယံ) အသံုးပပု၍ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံသွားမည်ပဖစ်ပပီး၊ Contents၊ Digital၊ ကျန်းမာရေး ရစာင့်ရောှက်မှု၊ 

နညး်ပညာသံုးပညာရေးကဏ္ဍ၊ Fintech နှင့ ် အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍများေွင် ကုန်သွယ်မှုေန်ပုံရင ွ ကိုေီး 

ယားဝမ် (၂၀) ထေီလီယံ (အရမေိကန်ရေါ်လာ ၁၇.၅ ဘီလီံယံ) ပံ့ပုိး နိုင်ရေး စီစဉ်ရဆာင်ေွက်လျက် 

ေိှရ ကာငး် ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့စ်ွမ်းအင် ဝန်ကကီးဌာန၏ ထုေ်ပပန်ချက်များအေ သိေိှေပါသည်။  

Soure: Ministry of Trade, Industry and Energy of Koare, Yonhap News (16-3-2021) 

ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားနရးသံမှူး 

 ပမန်မာသံရံုး၊ ေုိးလ်ပမို့  

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