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WTO ၏ ငါးလုပ်ငန်း အမေတာ်ေကးေထာက်ပံ့မဆိုင်ရာ အဆိုြပမူကမ်းအား အိိယိုင်ငံက 

ကန┼်ကွက်ဖွယ်ရှိြခင်း 

 ကမာတစ်ဝန်းရိှ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ၌ အမေတာေ်ကးများ ေထာက်ပံ့လုပ်ကုိင်ေနမကို 

ေလျာ့ချရန် ရညရ်╅ယ်လျက် အဆိုြပမူကမး်တစ်ေစာင်အား ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ (WTO) က 

အဖွဲဝင် ုိင်ငံများသို ၁၁-၅-၂၀၂၁ ေန┼၌ ြဖန┼်ေဝခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစာမူကမ်းတွင် ဖွံဖိးဆဲှင့် 

ဖွံဖိးမအနည်း ဆုံးိုင်ငံများအတွက် အချနိ်ကန┼်သတခ်ျက်ြဖင့် ေြဖေလျာ့ခွင့်ြပလျက် ပင်လယ် 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ၌ အစိုးရ၏ အေထာက်အပံ့ေပးမများကို ေလျာ့ချသွားရန်ှင့် လုပ်ကိုင်ိုင် 

စွမ်းထက် ေကျာ်လွန်ေဆာင်ရ╅က်မ သုိမဟုတ် အလွန်အက ံ ငါးဖမး်မတငွ် အမေတာ်ေကး 

ေထာက်ပံ့မများြပပါက သင့်ေလျာ်သည့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၌ ဇီဝဆိုင်ရာ ေရရှညတ်ည်တံ့မအဆင့် 

ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ထိန်းသိမ်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်သည်ကို အေထာက်အပံ့ေပးအပ်သူက သုပ်ေဖာ် 

ြပသရန် ေဖာ်ြပထားေကာင်း သိရှိရသည်။  

 ထိုသုိ အဆိုြပချက်သည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းက၌ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ၏ အထူးှင့် 

သီးြခားသက်သာမ အခွင့်အေရးများကို ေလျာ့ပါးေစိုင်ဖွယ်ရှိပီး ပိုမိုတင်းကျပသ်ည့် အသိေပး 

ထုတ်ြပန်ရန် လိုအပ်ချက်များအား ြပဌာန်းရန် ရည်ရ╅ယ်သညဟု်ြမင်လျက်ရှိေသာ အိိယိုင်ငံ 

ှင့် အာဖရိက၊ ကာရစ်ဘီယန်ှင့် ပစိဖိတ်ေဒသအုပ်စုမ ှအဖွဲဝင် ၇၉ ိုင်ငံတိုက ကန┼်ကွက်ဖွယ် 

ရာရိှေကာင်း အိိယ Economic Times သတင်းဌာနက ေဖာြ်ပပါသည်။ 

 အိိယအစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက WTO အဆိုြပချက်ပါ ေရးသားေဖာ်ြပချက်မှာ ြပဿနာ 

များရှိပီး S&DT ေခ အထူးှင့်သီးြခားသက်သာမ အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ ေကာ်မတီ၏လုပ် 

ငန်းစဉ် အေပမူတညေ်နေကာင်း၊ လက်ရှိေဖာ်ြပချက်များသည် အချနိ်ကန┼်သတ်ချက်ြဖင့် 

ေြဖေလျာ့မငှ့်အတူ အိိယကဲ့သုိ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများအတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလဲလွယ်မများကုိ 

ကန┼်သတလ်ျက် သက်သာခွင့်များကို အားနညး်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုအဆိုြပမူကမ်းအေပ 

အြခားေသာ အစုိးရဌာနဆိုင်ရာများကလည်း ြပင်းထန်စွာကန┼်ကွက်ဖွယ်ရိှေကာင်း၊ သုိြဖစ်ရာ 

စာမူကမ်းအား ြပင်ဆင်မများစွာရှိလာိုင်ပီး လာမည့်ဝန်ကီးများအဆင့် အစည်းအေဝး၌ ဤ 

ကိစရပအ်ေပ ေဆွးေွးမများမှာ အရာမထင်ြဖစ်မည်ကို စိုးရိမ်ရေကာင်း ေြပာဆုိပါသည်။    

၁၅-၇-၂၀၂၁ ေန┼တွင် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားရှိသည့် WTO ၏ ဝန်ကီးများအဆင့် အစညး် အေဝး 

တွင် ယခုငါးလုပ်ငန်း အမေတာေ်ကး ေထာက်ပံ့မဆိုင်ရာ အဆိုြပမူကမ်းအား တင်ြပေဆွးေွး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

Source:  India to oppose WTO draft text on fisheries subsidies, 13-5-2021, Economic Times 
ေနေအးလွင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
နယူးေဒလီမိ 
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ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်းှင့် မတ်ပဲတင်သွင်းခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ အိိယအစိုးရက မူဝါဒြပင်ဆင်ချက် 

ထုတ်ြပန်ြခင်း 

 အိိယိုင်ငံအစုိးရသည် ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ မူဝါဒအရ ပဲစင်းငံု (Tur/ 

Pigeon Pea, HS Code 0713 60 00)၊ ပဲတီစိမ်း  [Moong (Beans of the SPP Vigna Radiata 

(L) Wilczek) HS Code 0713 31 90)] ငှ့် မတ်ပဲ ([Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) 

Hepper] HS Codes 0713 31 10) တိုကို ၂၀၁၇ ခုှစ်မှစတင်၍ ကန┼်သတ်တင်သွင်း ကုန်စည် 

အြဖစ် သတ်မှတ်၍ ှစ်စဉ်ခွဲတမ်းပမာဏြဖင့်သာ တင်သွင်းခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။  

 ယခုအခါ အိိယိုင်ငံ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနက အဆိုပါ ပဲ ၃ 

မျ ိးအားကန┼်သတ်ကုန်စည်အြဖစ်မှ လွတလ်ပစ်ွာ (Free) တင်သွငး်ခွင့်ြပသည့် ကုန်စည်အြဖစ်သုိ 

ေြပာင်းလဲသတ်မတှ်လျက် အမိန┼်ထုတ်ြပန်ချနိ်မှ ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ေန┼အထိ ေြဖေလျာ့လိုက် 

ေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိသည့် အမိန┼်ေကာ်ြငာစာအမှတ် S.O. 1858(E) ကို ၁၅-၅-၂၀၂၁ ေန┼တွင် 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။  

 အဆုိပါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ အိိယ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့် စက်မဝန်ကီး 

ဌာန၏ ၁၉-၃-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန┼်ေကာ်ြငာစာ S.O.1266(E) ြဖင့် ၂၀၂၁-၂၂ ခုှစ်အတွက် 

ပဲစင်းငုံှင့် ပဲတီစိမး် တင်သွင်းခွင့်ပမာဏ သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ြပန်မှင့် ၂၆-၃-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ 

အမနိ┼်ေကာြ်ငာစာ S.O.1372(E) ြဖင့် ၂၀၂၁-၂၂ ခုှစ်အတွက ် မတ်ပဲ တင်သွင်းခွင့်ပမာဏ 

သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ြပန်မတိုအား ယခုထပ်မံထုတ်ြပန်သည့် အမိန┼်ေကာ်ြငာစာြဖင့် အစားထိုး 

ြပင်ဆင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ ပဲစင်းငံု၊ ပဲတီစိမ်းှင့် မတ်ပဲတိုကို တင်သွင်းရန်အတွက် Bill 

of Lading ထုတ်ေပးြခင်းကို ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ေန┼ ေနာက်ဆုံးထားေဆာင်ရ╅က်ရန်ှင့် တင်သွင်း 

လာသည့် ကုန်စည်များအား ဆိပက်မ်းရှင်းလင်းြခင်းကို ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ေန┼အတွင်း အပီးလုပ် 

ေဆာင်ရန် အိိယ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့် စက်မဝန်ကးီဌာနက အသိေပးထားပါသည်။ 

Source: Notification No. S.O. 1858(E) dated 15th May 2021 of the Ministry of 

Commerce and Industry of India 

ေနေအးလွင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
နယူးေဒလီမိ 
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ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရမှ ကမာ့အကီးဆံုး Chip Complex ကုိ ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် 

တည်ေထာင်သွားမည် 

 ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရသည် ကုိရီးယားသမတုိင်ငံအား Memory Chip ှင့် System 

Chip များထုတ်လုပ်ြခင်းတုိတွင် ကမာ့ထိပ်တန်းုိင်ငံြဖစ်ေစေရးရည်ရ╅ယ်၍ Samsung Electronics 

ှင့် SK hynix အပါအဝင် ပုဂလိကကရိှ ကုမဏီများှင့်ပူးေပါင်းကာ Semiconductor များစွာ 

ထုတ်လုပ်ုိင်မည့်ကမာ့အကီးဆံုး Chip Complex ကီးကုိ ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၌ ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ် 

တွင်တည်ေထာင်ုိင်ေရးပ့ံပုိးေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း(၁၃-၅-၂၀၂၁)ရက်ေန┼တွင်ေကညာခ့ဲပါသည်။  

 ဤေကာင်းမွန်ေသာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိင်ကုိ ေအာင်ြမင်စွာေရာက်ရိှရန်အတွက် ထုတ် 

လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များက ကုိရီးယားဝမ် (၅၁၀) ထရီလီယံ (အေမရိကန်ေဒလာ ၄၅၀ ဘီလီယံ) 

ရင်းီှးြမပ်ံှေရးှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း သုေတသနှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်မလုပ်ငန်းများ 

(Research & Development- R&D)ကုိ ေဆာင်ရ╅က်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကတိြပသည့်နည်းတူ အစုိးရ 

ဘက်မှလည်း အဆုိပါကုမဏီများ၏ စက်ံုတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အခွန်များစွာေလာ့ 

ေပါ့ေပးြခင်းြဖင့် ပ့ံပုိးေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အစုိးရအေနြဖင့် Chip ထုတ်လုပ်ြခင်းနည်းပညာ 

အသစ်များ၏ (R&D) ဆုိင်ရာစီမံကိန်းများတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှြခင်းအတွက် Tax Credit ကုိ (၄၀ မှ ၅၀) 

ရာခုိင်န်းအထိလည်းေကာင်း၊ စက်ံုသစ်များတည်ေဆာက်ြခင်းဆုိင်ရာ အသံုးစရိတ်များအတွက်  

Tax Credit ကုိ (၁၀ မှ ၂၀) ရာခုိင်န်းအထိလည်းေကာင်း ပ့ံပုိးေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာ 

သိရိှရပါသည်။  

 ဤအစီအစဉ်အရ ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရအေနြဖင့် ုိင်ငံ၏အေနာက်ပုိင်း Pangyo၊ 

Giheung၊ Hwaseong၊ Pyeongtaek၊ Onyang ှင့် အလယ်ပုိင်း Icheon၊ Yongin ှင့် Cheongju 

ေဒသတုိကုိ ဆက်သွယ်ေပးမည့် “K-Semiconductor Belt” ကုိဖန်တီးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ “K-

Semiconductor Belt” တွင် ထုတ်လုပ်မ၊ ပစည်းများ၊ ပါဝင်အစိတ်အပုိင်းများ၊ ကိရိယာများှင့်ဒီဇုိင်း  

စသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလံုးပါဝင်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

 ဆုိးလ်မိေတာင်ပုိင်း Pyeongtack ရိှ Samsung Electronics ၏ Semiconductor 

စက်ံုတွင် သမတမွန်ေဂျအင်း၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် Hong Nam-ki၊ Samsung Electronics ၏ 

ဒုတိယဥကဌ Kim Ki-nam၊ SK Hynix ဒုတိယကဌ Park Jung-ho  တုိအပါအဝင် အစုိးရှင့် 

ပုဂလိကကမှတာဝန်ရိှသူများတက်ေရာက်ခ့ဲကသည့် အခမ်းအနားတွင် အဆုိပါအစီအစဉ်ကုိ 

ေကညာခ့ဲပီး၊ သမတမွန်ေဂျအင်းက “ကမာတဝှမ်းရိှ ုိင်ငံများအေနြဖင့် မိမိတုိ၏ကုိယ်ပုိင် 

ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက်များကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းရန် အြပင်းအထန်ယှဉ်ပိင်ေနကရာ မိမိတုိသွား 

လုိသည့်လမ်းေကာင်းသည် ုိးရှင်းေကာင်းမွန်ေကာင်း၊ ြပင်ပုိက်ခတ်မေကာင့် မပိလဲုိင်သည့် 
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ြပည်တွင်း၌ အားသာချက်ရိှသည့်အရာများတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမများြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ကမာလံုးဆုိင်ရာ 

ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက်ကုိ ဦးေဆာင်ုိင်မည့် ြပည်တွင်းစက်မေဂဟစနစ်ကုိ တည်ေထာင်ြခင်းပင် 

ြဖစ်ေကာင်း” မိန┼်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းေြပာကားခ့ဲပါသည်။  

 ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကုိရီးယားသမတုိင်ငံအား ကမာလံုးဆုိင်ရာ Chips ထုတ်လုပ်သည့် 

အချက်အချာေဒသကီး ြဖစ်လာေစေရးဟူေသာ ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရ၏ေမာ်မှန်းချက်ကုိ တံုြပန် 

ေသာအေနြဖင့် ကမာ့ထိပ်တန်း Chips ထုတ်လုပ်ေသာကုမဏီများြဖစ်သည့် Samsung Electronics 

ှင့် SK hynix တုိက အစုိးရ၏ပ့ံပုိးကမ်းလှမ်းမများကုိကိဆုိလျက် ၎င်းတုိ၏ရင်းီှးြမပ်ံှမအစီအစဉ် 

များကုိ ေကညာခ့ဲကပါသည်။ Samsung က Memory ှင့် System semiconductor က(၂)ခုလံုး 

တွင် ဦးေဆာင်သူြဖစ်ေစေရးအတွက် ကုိရီးယားဝမ် (၃၈) ထရီလီယံ ထပ်မံ၍ ရင်းီှးြမပ်ံှမည် 

ြဖစ်ပီး၊ စုစုေပါင်း ေရရှည်ရင်းီှးြမပ်ံှမအြဖစ် ကုိရီးယားဝမ် (၁၇၁) ထရီလီယံအထိ ေဆာင်ရ╅က်သွား 

မည် ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

Source: The Korea Times (14-5-2021) 

ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားေရးသံမှး  

ဆုိးလ်မိ 
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၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းေစျးကွက်သည် 

(၇)ှစ်တာနီးပါးကာလအတွင်း အြမင့်ဆံုးသုိတုိးတက်ခ့ဲ 

 (၁)ှစ်ေကျာ် ကာလရှည်ကာဆဲြဖစ်သည့် COVID-19 ကမာ့ကူးစက်ကပ်ေရာဂါ၏ 

ုိက်ခတ်မေကာင့် ကျဆင်းခ့ဲရေသာ ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏ အလုပ်အကုိင်ေစျးကွက်သည် ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် အလုပ် လုပ်ကုိင်သူဉီးေရ (၂၇.၂) သန်းြဖင့် ြပန်လည်တုိးတက်လာခ့ဲေကာင်း၊ ယင်း 

သည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ကာလတူထက် (၆၅၂,၀၀၀) ဉီး ပုိမုိများြပားခ့ဲသည့်အြပင်၊ ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ 

သဂုတ်လမှစတင်၍ (၇)ှစ်တာနီးပါး ကာလအတွင်းတွင် အြမင့်ဆံုးန်းြဖင့် ြပန်လညတုိ်းတက် 

လာခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရ၏ Statistics Korea မှ (၁၂-၅-၂၀၂၁) ရက်ေန┼တွင် 

ထုတ်ြပန်ေသာအချက်အလက်များအရ သိရိှရပါသည်။  

 COVID-19 သည် ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၏ အလုပ်အကုိင်ေစျးကွက်ကုိ ြပင်းထန်စွာ 

ကျဆင်းေစခ့ဲပီး၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလအထိ (၁၂) လဆက်တုိက် အလုပ်အကုိင်ကျဆင်းမများ 

ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် (၁၃)လအတွင်း ပထမဆံုးအကိမ် ြပန်လည်ဉီးေမာ့လာ 

ခ့ဲရာ၊ ယခင်ှစ်ကာလတူထက် (၃၁၄,၀၀၀) ဉီးတုိးတက်ခ့ဲပီး၊ ယခု ဧပီလသည် ှစ်လေြမာက်အြဖစ် 

ဆက်တုိက် ဆက်လက်တုိးတက်ခ့ဲြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အစုိးရမှ Social Distancing စည်းမျဉ်း 

များကုိ အတန်သင့်ေြဖေလာ့ေပးခ့ဲြခင်းြဖင့် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများကုိ တုိးတက်ြဖစ်ေပ 

ေစပီး၊ ပုိကုန်တုိးြမင့်တင်ပုိုိင်သြဖင့် စီးပွားေရးရာလပ်ရှားမများ တုိးပွားလာြခင်းတုိသည် အလုပ် 

အကုိင်ေစျးကွက်တုိးတက်၍ စီးပွားေရးြပန်လည်နာလန်ထူလာေစသည့် အဓိကအေကာင်းရင်းများ 

ပင်ြဖစ်ပါသည်။  

 အာရှေဒသ၏ စတုတေြမာက် စီးပွားေရးအင်အားကီးုိင်ငံြဖစ်ေသာ ကုိရီးယားသမတ 

ုိင်ငံ၏စီးပွားေရးသည် COVID-19 ေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် (-၁) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲရသြဖင့် 

ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် (၄)ရာခုိင်န်းအထိ တုိးတက်ေရး ကိးပမ်း ေဆာင်ရ╅က်သွားမည်ဟု သမတ 

မွန်ေဂျအင်းက (၁၀-၅-၂၀၂၁) ရက်ေန┼တွင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် 

အလုပ်လက်မ့ဲဉီးေရသည် (၁.၁၅) သန်းရိှခ့ဲပီး၊ ယခင်ှစ်ကာလတူထက် (၂၅,၀၀၀) ခန┼်ေလျာ့ကျ 

သွားခ့ဲေကာင်း၊ ုိင်ငံ၏အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်န်းသည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် (၄) ရာခုိင်န်းြဖစ်ပီး၊ 

ယခင်ှစ်ကာလတူထက် (၀.၂) ရာခုိင်န်း ေလျာ့နည်းသွားေကာင်း၊ သုိရာတွင် အရ╅ယ်ေရာက်ပီး 

လူငယ်လူရ╅ယ်များြဖစ်ေသာ (၁၅) ှစ်မှ (၂၉) ှစ်အထိ အသက်အပုိင်းအြခားအတွက် အလုပ်လက်မ့ဲ 

ရာခုိင်န်းသည် (၀.၇) မှ (၁၀) ရာခုိင်န်း အထိသုိ ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ မီှခုိ (သုိမဟုတ်) အလုပ်လုပ် 

လုိြခင်းမရိှေသာ လူဉီးေရအေနြဖင့် (၃၂၄,၀၀၀) ဉီးကျဆင်းပီး၊ (၁၆.၇) သန်းြဖင့် ရပ်တည်လျက်ရိှကာ 

ဒုတိယေြမာက်လအြဖစ် ဆက်တုိက်ကျဆင်းလျက်ရိှေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။ 
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 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် ေယဘုယျအားြဖင့် အလုပ်အကုိင်ေစျးကွက်  ြပန်လည်တုိးတက် 

လာခ့ဲသည့်တုိင် COVID-19 ေကာင့် ြပင်းထန်စွာ ထိခုိက်ကျဆင်းခ့ဲရေသာ ဝန်ေဆာင်မက၏ 

အလုပ်အကုိင်ေစျးကွက်သည် ယခင်ေလာက် မဆုိးရ╅ားေတာ့ေသာ်လည်း ဆက်လက်ကျဆင်းဆဲပင် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ကအလုိက်အေနြဖင့် လက်လီလက်ကားေစျးကွက်တွင ်အလုပ်အကုိင် (၁၈၂,၀၀၀) 

ကျဆင်းခ့ဲပီး အုပညာ၊ အားကစားှင့်အပန်းေြဖဝန်ေဆာင်မကတွင် အလုပ်အကုိင် (၁၁,၀၀၀) 

ခန┼်ဆံုးံးခ့ဲေကာင်း၊ သုိေသာ် ေနရာထုိင်ခင်းှင့် အစားအစာဝန်ေဆာင်မကတုိတွင်  အလုပ် 

အကုိင် (၆၁,၀၀၀) ခန┼် တုိးတက်လာခ့ဲေကာင်း၊ ထုိြပင် ုိင်င့ံစီးပွားေရး၏ အဓိကပင်မေကျာုိး 

ြဖစ်ေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မကတွင် အလုပ်အကုိင် (၉,၀၀၀) ခန┼်တုိးတက်ခ့ဲေကာင်း၊ ေတာင်ကုိရီး 

ယားအစုိးရ၏ပ့ံပုိးမြဖင့် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း တုိးြမင့်ေရးအစီအစဉ်အရ လူမဖူလံုေရးက 

တွင် အလုပ်အကုိင်ေပါင်း (၂၂၄,၀၀၀) ခန┼်ှင့် အုပ်ချပ်ေရးကတွင် အလုပ်ေနရာ (၈,၀၀၀) ခန┼် 

သည်အသီးသီး တုိးတက်လာခ့ဲေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။   

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလအတွင်းတွင် ယာယီအလုပ်အကုိင်များသည်လည်း (၃၇၉,၀၀၀) ခန┼် 

တုိးတက်လာခ့ဲပီး၊ ေန┼ဆုိင်းအလုပ်သမားအေနြဖင့် (၃၈,၀၀၀) ခန┼်တုိးတက်ခ့ဲေကာင်း၊ အလုပ် 

အကုိင်ေဈးကွက်သည် တုိးတက်ေနသည်ဟုဆုိေသာ်လည်း ဝန်ေဆာင်မကတွင် ကျဆင်းေနေသး 

သြဖင့် ယခင်က့ဲသုိ အြပည့်အဝ ပံုမှန်လည်ပတ်၍ ြပည့်စံုေကာင်းမွန်ေသာ ြပန်လည်နာလန်ထူမကုိ 

ရရိှရန်အချန်ိယူရဉီးမည်ဟု အလုပ်အကုိင်ေစျးကွက်ေရးရာ ကမ်းကျင်သူများက သံုးသပ်လျက်ရိှက 

ေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် အလုပ်သမားဉီးေရ (၁၅၀,၀၀၀)ခန┼် တုိးတက်လာ 

ုိင်မည်ဟု ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရက ေမာ်လင့်ထားပီး၊ ေတာင်ကုိရီးယား ဗဟုိဘဏ်ကမူ ၂၀၂၁ 

ခုှစ် အတွက် တုိးြမင့်လုပ်သားဉီးေရကုိ ယခင်ခန┼်မှန်းထားေသာ (၁၃၀,၀၀၀) မှေလျာ့၍ လုပ်သားဉီး 

ေရ (၈၀,၀၀၀)ခန┼် တုိးြမင့်ငှားရမ်းုိင်မည်ဟု ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ခန┼်မှန်းခ့ဲပါသည်။  

Source: The Korea Times (13-5-2021) 

ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားေရးသံမှး  

ဆုိးလ်မိ 
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အေမရိကန်ဇီဝနည်းပညာကုမဏီ Moderna မှ အာရှုိင်ငံများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ေဆး 

အား ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၌အေြခြပ၍ ထုတ်လုပ်သွားမည် 

 အေမရိကန်ုိင်ငံ၏ ဇီဝနည်းပညာကုမဏီ Moderna သည် အာရှုိင်ငံများအတွက် 

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများထုတ်လုပ်ရန် ကုိရီးယားသမတုိင်ငံအား အေြခစုိက်စခန်းအြဖစ်  

ေရ╅းချယ်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရသည် ကာကွယ်ေဆးထုိးမအစီအစဉ် 

များကုိ အားသွန်ခွန်စုိက်ဆက်လက်ေဆာင်ရ╅က်ေနစဉ်တွင် အေမရိကန်ကုမဏီတစ်ခုကုိ ယခုက့ဲသုိ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ╅က်ရန်ဆဲွေဆာင်ုိင်ြခင်းသည် ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံအတွင်း COVID-19 ကာကွယ် 

ေဆးများ လံုေလာက်စွာေထာက်ပ့ံုိင်ေရးအေပ စုိးရိမ်မများကုိ ေလျာ့ပါးေစလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ရ 

ပါသည်။ 

 Moderna အေနြဖင့် အေမရိကန်ုိင်ငံရိှ ၎င်း၏ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်မစက်ံုများသည် 

အာရှေဒသသုိ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကုိထုတ်လုပ်ြဖန┼်ြဖးရန် မလံုေလာက်ုိင်ဟုယူဆေကာင်း၊ 

သုိြဖစ်၍အာရှေဒသအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ေပးရန် အဆင်အေြပဆံုးြဖစ်ုိင် 

မည့်ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံကုိ ေရ╅းချယ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ Moderna သည် အင်ခန်းအြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှ တစ်နာရီခရီးခန┼်ကွာေဝးေသာ Yeongjong ကန်းတွင် စက်ံုတည်ေဆာက်ရန် 

ေြမကွက်ဝယ်ယူလုိေကာင်း၊ ၄င်းကုမဏီ၏အမေဆာင်အရာရိှချပ် Stephane Bancel သည် 

အိမ်ြပာေတာ်သုိ လာမည့်ရက်သတပတ်ပိတ်ရက် (သုိမဟုတ်) ေမလ (၁၈) ရက်တွင် လာေရာက်လိမ့် 

မည်ဟုေမာ်လင့်ရေကာင်း အမည်မေဖာ်လုိသူ ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရအရာရိှတစ်ဉီး၏ ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာကားချက်အရ သိရိှရပါသည်။ 

 Moderna ၏ရည်ရ╅ယ်ချက်သည် ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံအား အာရှေဒသအတွက် COVID-

19 ကာကွယ်ေဆးထုတ်ေဖာ်ေပးရာ ကုန်ထုတ်လုပ်မအချက်အချာေဒသကီးြဖစ်ေစလုိေသာ သမတ 

မွန်ေဂျအင်း၏ဆှင့် လွန်စွာသဟဇာတြဖစ်လျက်ရိှပါသည်။ ထုိြပင် သမတမွန်ေဂျအင်းသည် 

အေမရိကန်သမတ Joe Biden ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ (၂၂) ရက်ေန┼တွင် ထိပ်သီးအစည်းအေဝး 

ကျင်းပရန်အတွက် ဝါရှင်တန်မိသုိ ေမလတတိယပတ်အတွင်းတွင် သွားေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

လည်းသိရိှရပါသည်။ 

 Moderna သည် COVID-19  ကာကွယ်ေဆးကုိ အြခားေသာ ပံုမှန်ကာကွယ်ေဆး နည်း 

ပညာများထက် ပုိမုိထိေရာက်မရိှသည့် Messenger RNA (mRNA) နည်းပညာကုိအသံုးြပ၍ 

ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ လက်ရိှတွင် mRNA နည်းပညာအသံုးြပ၍ထုတ်လုပ်ေသာ ကာကွယ်ေဆး 

သည်(၂)မျ ိးရိှပီး၊ တစ်မျ ိးသည် Moderna မှထုတ်လုပ်ကာ၊ ေနာက်တစ်မျ ိးသည် Pfizer-BioNTech 

မှ ထုတ်လုပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံအေနြဖင့် လက်ရိှတွင် ြပည်ပမှကာကွယ်ေဆး 
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တင်သွင်းမကုိသာ အဓိကအားထား၍အသံုးြပလျက်ရိှရာ ထိေရာက်သည့် mRNA နည်းပညာ 

အသံုးြပ ကာကွယ်ေဆးများလံုေလာက်စွာရရိှေရးအတွက် ြပည်တွင်း၌စုိးရိမ်မများ ြမင့်တက်လျက်ရိှ 

ပါသည်။ ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရသည် ြပည်သူ သန်းေပါင်း (၂၀) အတွက် အသံုးြပုိင်မည့် COVID-

19  ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူေရးကုိ  Moderna ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စာချပ်ချပဆုိ် 

ခ့ဲပီး ြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။  

 Moderna သည် mRNA နည်းပညာကုိ ေတာင်ကုိရီးယား ြပည်တွင်းကုမဏီတစ်ခုသုိ 

လဲေြပာင်းရန် အတားအဆီးများစွာရိှေနေသာေကာင့် ၄င်း၏ကုိယ်ပုိင်ထုတ်လုပ်မစက်ံုကုိ တည် 

ေဆာက်ရန် အေမရိကန်ေဒလာ ဘီလီယံအနည်းငယ်ကုိသာ ရင်းီှးြမပ်ံှလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၏ ဇီဝနည်းပညာသည် အြခားေသာအဆင့်ြမင့်ုိင်ငံများထက် ေနာက်ကျေန 

ပီး၊ ြပည်တွင်း ကုမဏီများသည် mRNA နည်းပညာကုိအသံုးြပ၍ ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ရန် 

အေတွအ┾ကံမရိှကေသးေကာင်း၊ ထုိေကာင့် Moderna ၏လုိအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်း ေပးုိင် 

သည့်စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ကုိက်ညီေသာ ေဒသခံကုမဏီများမှာ မရိှသေလာက်ြဖစ်ေနေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတစ်ဉီး၏ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားချက်အရသိရှိရပါသည်။ 

 Moderna မှ mRNAနည်းပညာအသံုးြပ၍ ထုတ်လုပ်ထားေသာCOVID-19ကာကွယ်ေဆး 

ကုိေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ အသံုးြပခွင့်လုိင်စင်ရရိှေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ စားနပ်ရိကာှင့် ေဆး 

ဝါး အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဝန်ကီးဌာန (Ministry of Food & Drug Safety- MFDS) မှသံုးသပ် 

ြခင်းကုိ ေဆာင်ရ╅က်ဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ ၄င်းဝန်ကီးဌာန၏ အပီးသတ်အတည်ြပြခင်းမေဆာင်ရ╅က်မီ 

အကဲြဖတ် သံုးသပ်မအဆင့် (၃) ဆင့်အနက် ပထမအဆင့်ြဖစ်ေသာ Panel’s Review တွင် Moderna 

ကုမဏီ၏ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးသည်ထိေရာက်မန်း (၉၄.၁) ရာခုိင်န်းရိှပီး၊ အသံုးြပရန် 

သင့်ေလျာ်သည်ဟု MFDS က ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ (၁၀) ရက်တွင် ေြပာကားခ့ဲေကာင်း၊  ၄င်းအဖဲွ 

ဝင်များသည် လူေပါင်း (၂၈,၂၀၇) ဦးအား Clinical Trial လက်ေတွစမ်းသပ်မ အချက်အလက် 

များေပမူတည်၍ ြပန်လည်သံုးသပ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။  

 COVID-19 ဗုိင်းရပ်စ်ပျံံှမကုိေြဖရှင်းုိင်ေရးတွင် ကာကွယ်ေဆးေထာက်ပ့ံုိင်မသည် 

အခရာြဖစ်သည့်အေလျာက် အေရှအာရှုိင်ငံများသည်  ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်မည့်စက်ံုများ 

လာေရာက်တည်ေဆာက်၍ ေဆးထုတ်လုပ်ပ့ံပုိးုိင်မည့်သူများကုိ ရှာေဖွချတ်ိဆက်လျက်ရိှကပါ 

သည်။ တုတ်ေဆးဝါးကုမဏီ Fosun Pharma သည် ဂျာမန်ကုမဏီ BioNTech ှင့် တစ်ှစ်လင် 

COVID-19 mRNA ကာကွယ်ေဆး (၁) ဘီလီယံအထိ ထုတ်လုပ်ုိင်ေသာ စက်ံုတည်ေဆာက်ေရး 

အကျ ိးတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ╅က်ရန် သေဘာတူညီခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ဂျပန်ုိင်ငံ၏ အကီးဆံုးေဆးဝါး 

ထုတ်လုပ်သည့် Takeda Pharmaceutical သည်လည်း အေမရိကန်ဇီဝနည်းပညာကုမဏီ 
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Novavax ၏ COVID-19 ကာကွယ်ေဆး (၂၅၀) သန်းခန┼်ကုိ ထုတ်လုပ်သွားရန်စီစဉ်ထားသည်ဟု 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာ ကားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။   

Source: The Korea Times (13-5-2021) 

ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားေရးသံမှး  

ဆုိးလ်မိ 
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ချကီာဂိုစေတာ့ေဈးကွင် ပဲပုတ်ေစ့ေဈးန်း ၂ ရာခိုင်နး်ြမင့်တက် 

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်တငွ် ေြမာက်အေမရိကတိုက်မှ ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၁၁၉.၈၈ သန်းခန┼် 

စိုက်ပျ ိးထွက်ရှိိုင်ေကာင်း အေမရိကန်စိုက်ပျ ိးေရးဌာန(U.S. Department of Agriculture - 

USDA)က ထုတ်ြပန်ေကညာပီးေနာက် ေမလ ၁၂ ရက်ေန┼တွင် ချကီာဂုိစေတာ့ေဈးကွက်၌ 

ပဲပုတ်ေစ့ ေဈးန်းများ လျင်ြမန်စွာြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ခုှစ်တငွ် ေြမာက်အေမရိကတိုက်မှ ပဲပုတ်ေစ့တန်ချန်ိ ၁၂၀.၈၆ သန်း စိုက်ပျ ိးထွက်ရိှ 

ိုင်ပီး တန်ချနိ် ၃.၈၁ သန်းအထိ လက်ကျန် ကျန်ရှိိုငေ်ကာင်း စေတာ့ေဈးကွက်က ခန┼်မှန်း 

ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် တစ်ကမာလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ပဲပတုေ်စ့တန်ချန်ိ ၃၈၅.၅၃ 

သန်း စိုက်ပျ ိးထွက်ရိှိုင်ေကာင်းှင့် လက်ကျန် ပဲပတု်ေစ့တန်ချနိ် ၉၁.၁ သန်း ကျန်ရှိိုင်ေကာင်း 

စိုက်ပျ ိးေရးဌာန(USDA)က ခန┼်မှန်းထားသည်။ အေမရိကန်စေတာ့ေဈးကွက်သည် တစ်ကမာ 

လုံး၏ ပဲပုတ်ေစ့လက်ကျန်အား တန်ချနိ် ၈၈.၈ သန်း သာကျနရ်ှိိုင်ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက် ပဲပုတ်ေစ့တစ်စည်ကိပွိင့်ေဈးန်းမှာ အေမရိကန် 

ေဒလာ ၁၆.၅၀ ြဖစ်ပးီ တစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၆ ဆင့အ်ထိ ေဈးန်းြမင့်တက် 

ိုင်ေကာင်းှင့် ဩဂုတ်လတွင် ပဲပတုေ်စ့တစ်စည်၏ ကိပွိင့်ေဈးန်းသတ်မတှ်ချက်မှာ အေမရိ 

ကန်ေဒလာ ၁၅.၈၁ ြဖစ်ပးီ အေမရိကန်ေဒလာ ၂၈ ဆင့်အထိ ေဈးန်းြမင့်တက်ိုင်ေကာင်း 

စေတာ့ေဈးကွက်သတင်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်ကာလအတွက် အေမရိကန်ိုင်ငံတွင် ပဲပတု်ေစ့တန်ချနိ် ၁၁၉.၈၈ 

သန်း၊ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၁၄၄ သန်းှင့် အာဂျင်တီးနားိုင်ငံတွင် ပပဲုတ်ေစ့ 

တန်ချနိ် ၅၂ သန်း တိုအား စိုက်ပျ ိးထွက်ရှိိုင်ေကာင်း USDA က ခန┼်မှန်းထားသည်။ ထုိအြပင် 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ် တွင် ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၁၀၃ သန်းအထိ တုတ်ိုင်ငံက တင်သွင်းိုင်ေကာင်း 

USDA ၏ ခန┼်မှန်းချက် ကုိ သတင်းတွင်ေဖာြ်ပထားသည်။ 

သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 

ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ် 
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အစိုးရအေနြဖင့် GI မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို အရိှန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရ╅က်လက်ရှိြခင်း 

 ထိုင်းိုင်ငံအေနြဖင့် ယခုှစ် ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစဉ်ကာလအတွင်း ိုင်ငံြခားကုန် 

သည်များကထိုင်းိုင်ငံ၏ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ေနြခင်းအားတားဆီးရန်အတွက် ပထဝီဝင် 

ဆုိင်ရာ ေဒသအန်းကိန်း Geographical Indication (GI) ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ မှတ်ပုံတင် 

ြခင်းကိုိုင်ငံ (၄) ခုတွင် မှတ်ပုံတင်ိုင်ရန် အရှိန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရ╅က်လက်ရှိေကာင်း သိရှိရပါ 

သည်။ Geographical  Indication (GI)ဆိုသည်မှာ ထူးြခားေသာ လကဏာအသွင်အြပင်ရှိသည့် 

အချ ိေသာ ေဒသများ၊ ြပည်နယ်များ၊ တိုင်းေဒသကီး (သုိမဟုတ်) ြပည်နယ်များမှလာေသာ 

ထုတ်ကုန်ပစည်းများ အတွက် တရားဝင်အေထာက်အထားလက်မှတ်(Certificate)ြဖစ်ပါသည်။ 

 အဆုိပါ မတှ်ပုံတင်ြခင်းအတွက် ေလာက်ထားလာ(Applications) များကိုတုတ်၊ 

ဂျပန်၊ ဗီယက်နမ်ှင့်မေလးရှားအာဏာပိုင်များထံ ေပးပိုထားေကာင်း၊ IPဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယ 

အကီး အကဲPrayoth Benyasut ကေြပာကားခဲ့ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်မည့် 

ထုတ်ကုန်ပစည်းများမှာ တုတ်ိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်မည့် Thung Kula Rong Hai Hom Mali 

Rice ဟုမ်းမလိဆန်၊ Pakpanang Tub Tim Siam Pomelo ကဲေကာသီး ှင့်  Phetchabun 

sweet Tamarind မန်ကျည်းချ ိသီး၊ ဂျပန်ိုင်ငံတွင်မှတပ်ုံတင်မည့် Doi Chaang and Doi Tung 

coffee ေကာ်ဖီှင့် အလားတူ Huay Mon Pineapple နာနတ်သီးတိုြဖစ်ေကာင်း၊ ဗီယက်နမ် 

ိုင်ငံတွင်မတှ်ပုံတင်မည့် Phetchabun sweet Tamarind မနက်ျည်းချ ိသီးှင့် Lamphun 

golden dried long ေလာင်ဂန်သီး၊ မေလးရှားိုင်ငံတွင်မတှ်ပုံတင်မည့်Thung  Kula Rong Hai 

Hom Mali Rice ဟုမ်းမလိဆန်၊ Sangyod Muang Phatthalung Rice ဆန် ှင့် Pakpanang 

Tub Tim Siam Pomelo ကဲေကာသီးတိုြဖစ်ေကာင်းသိရှိရပါသည်။  

 ိုင်ငံြခား တိုင်းြပည်များတွင် GI မှတ်ပုံတင်ြခင်းြဖင့် အချ ိေသာ ေဒသများမှ မူရင်း 

အြဖစ်ထွက်ရိှသည့် ထိုင်းထုတ်ကုန်များအေပ အကာအကွယ်ေပးုိင်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အဆုိပါ ထုတ်ကုန်များ၏ ထူးြခားေသာ အသွင်အြပင်လကဏာများသည် ထိုင်းှင့် ိုင်ငံြခား 

ဝယ်ယူသူများှစ်ဘက်လုံးအေပ ဆွဲေဆာင်မြဖစ်ေစလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း ၄င်းကေြပာကားခ့ဲပါ 

သည်။ 

 ထိုင်းိုင်ငံ၏ GIထုတ်ကုန်များ ြပည်ပတင်ပိုမအေနြဖင့် ယခင်ှစ်က ဘတ်ေငွ (၁) 

ဘီလီယံရိှခဲ့ရာမှ ယခုှစ်အတွက် (၅%-၁၀%)တိုးတက်ရန် ေမာ်မနှ်းထားေကာင်းသိရှိရပါသည်။ 

ထိုင်းိုင်ငံအေနြဖင့် ိုင်ငံြခားတိုင်းြပညမ်ျားတွင် ထုတ်ကုန်များစွာကို မှတ်ပုံတင်ြပလုပ်ထား 

ေကာင်း၊ အီးယူ တွင် Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice ဟုမ်းမလိဆန်၊ Doi Chaang 

coffee ေကာ်ဖီ၊ Doi Tung Coffee ေကာ်ဖီှင့် Sangyod Mung Phatthalung Rice 
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ဆန်တိုမှတ်ပုံတင်ထားေကာင်း၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင် IsanIndigenous Thai Silk Yarn ထိုင်း 

ပိုးချည်ထည်အားလည်းေကာင်း၊ အိိယှင့် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံများတွင် Lamphun brocade 

Thai Silk ထိုင်းဘုိကိတ်ပိုးထည်တိုအားလည်းေကာင်း မတှပ်ုံတင်ထားေကာင်းသိရှိရပါသည်။  

 ေဖါက်သည်များအကားလူသိများလာသည်ှင့်အမ GI ထုတ်ကုနမ်ျား ေရာင်းချမသည် 

အလား အလာေကာင်းလာေကာင်း၊ ၄င်းက အစိုးရအေနြဖင့် များစွာေသာ အဖွဲအစည်းများသုိ 

၄င်းတုိ၏ ထုတ်ကုန်ပစည်းတန်ဖုိးများကုိ ြမင့်တင်ုိင်ရန် အရည်အေသွးကုိြမင့်တင်ကေစဖုိ အတွက် 

အားေပးအားေြမာက်ြပေပးေစခဲ့ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ အစုိးရက GI ထုတ်ကုန်များ အေပြမင့် 

တင်ေဆာင်ရ╅က်ေပးခ့ဲချန်ိမှ စတင်၍ ထုိင်းုိင်ငံအေနြဖင့် စုစုေပါင်း ေဈးကွက်ပမာဏကုိဘတ်ေငွ 

(၃၆)ဘီလီယံအထိ တိုးြမင့်ေဆာင်ရ╅က်ိုင်ခဲ့ေကာင်း ဉီးစီးဌာန၏ေြပာကားချက်အရ သိရှိရပါ 

သည်။ ထိုင်းိုင်ငံ ြပည်နယ်(၇၆)ခုမှ GI မတှပ်ုံတင်ထားေသာ ပင်ရင်းေဒသ ထုတ်ကုန် (၁၃၇) ခု 

ရှိေကာင်း၊ ယခုှစ်အတွင်း  ြပည်နယ်(၇၇)ခုလုံးမှ ထုတ်ကုန်များကိ ုမှတ်ပုံတင်ိုင်ရန်   ဉီးစီးဌာ 

နအေနြဖင့်စီစဉ်ထားရိှေကာင်း၊ ေနာက်ဆုံး GI ထုတ်ကုန်မာှ Kaw Diew Phichit Rice ဆန် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ၄င်းထုတ်ကုန်ကုိဧပီလ(၂၇)ရက်ေန┼တွင် မှတ်ပံုတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

  

 လွင်မျ ိးေဇာ်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

 ဗန်ေကာက်မိ 
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 ေကာ်ဖီဆိုင်များမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသူများှင့် ချတ်ိဆက်ုိင်ရန် ေဆာင်ရ╅က်လုပ်ကိုင်    

လာသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်လုပ်ငန်းများ 

 ေဟာင်ေကာင် ေဒသရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ပညာေရးကုမဏီြဖစ်သည့် Preface Coding 

သည် အရ╅ယ်ေရာက်သူများှင့် ကေလးသူငယ်များကို တစ်ဦးချင်းစီအား သိပံပညာအချက် 

အလက်များ ပိုချေပးလျက်ရှိသည့် ကုမဏီြဖစ်ပီး ြပင်ပ၌ သင်တန်းေကျာင်းဖွင့်လှစ်ထားြခင်း 

မရှိေကာင်း၊ သုိြဖစ်ရာ ၎င်းကုမဏီအေနြဖင့် သင်တန်းတက်ေရာက်လိုသူများှင့် ေတွဆုံချတ်ိ 

ဆက်ိုင်ရန် Preface Coffee ဆုိင်ဖွင့်လှစ်၍ သင်တန်းခန်းမ အေနြဖင့် ချတ်ိဆက်လုပက်ိုင် 

လျက်ရှိေကာင်း ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ ၁၀ ရက်ေန┼ထုတ် South China Morning Post သတင်းစာ၌ 

Nadia Lam က “Digital firms connect with customers over a coffee” ေခါင်းစဉ်ြဖင့် 

ေရးသားေဖာ်ြပထားပါ သည်။ 

 အဆုိပါ သတင်း၌ Preface Coding သည် ေကာ်ဖီဆိုင်ဖွင့်လှစ်၍ customer များှင့် 

ချတ်ိဆက် ေဆာင်ရ╅က်လျက်ရှိသည့် ေဟာင်ေကာင်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်လ် ကုမဏီများထဲမှ တစ်ခုအပါ 

အဝင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကာ်ဖီဆိုင် ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖင့် ေရာင်းအားြမင့်တက်ိုင်ြခင်း မရိှေသာ်လည်း 

ကုမဏီအေနြဖင့် သံုးစွဲသူများအကား ယုံကည်မ တိုးတက်ေစိုင်ေကာင်း၊ Preface Coding 

သည် ပထမဆုံး ေကာ်ဖီဆိုင်ကို၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပီး ဒုတိယေြမာက်ေကာ်ဖီဆုိင်ကုိ 

ယခုှစ်၊ ေွရာသီတွင် ထပ်တိုးဖွင့်လှစ်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည်။

 အာမခံကုမဏီြဖစ်သည့် Bowtie ကုမဏီသည်လည်း ေဟာင်ေကာင်၌ ယခုှစ် မတ်လ 

အတွင်း ပထမဆုံး Bowtie’s Bow Coffee ဆုိင်ဖငွ့်လှစ်ပီး အာမခံလုပင်န်းများေဆာင်ရ╅က်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊ အဆိုပါကုမဏီ၏ အွန်လိုင်းလိုင်စင်တွင် ေအးဂျင့်များ၊ ဘဏ်များှင့် ပွဲစားများ 

မှ တစ်ဆင့် လိုင်စင်ေရာင်းချြခင်းများကုိ ကန┼်သတ်တားြမစ်ထားေကာင်း၊ အွန်လိုင်းမှ လုပက်ိုင် 

ြခင်းမှာ ထိေတွ၍မရဘဲ ေသချာေရရာမလည်းမရှိေကာင်း၊ သုိေသာ် ေကာ်ဖဆီိုင်ဖွင့်ထားြခင်းြဖင့် 

အာမခံထားလုိသူများအေနြဖင့် ၄င်းတိုကို ေကာဖ်ီဆိုင်၌ လာေရာက်ရှာေဖေွတွရှိုိင်ပီး ယုံကည် 

မပိုမို တိုးပွားိုင်ေကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 စိုက်ပျ ိးေရးကုမဏီြဖစ်သည့် Farmacy သည်လည်း ၄င်း၏ စီးပွားေရးမတိ်ဖက် 

Interval Coffee Bar ှင့်ချတ်ိဆက်ထားပီး Farm-to-Table Café အစပျ ိးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ စတုရန်းေပ (၄,၀၀၀) ကျယ်ဝန်းသည့် စတိုးဆိုင်များှင့် ေရ╅လျားစိုက်ခင်း (၆) ခုကုိ 

ချတ်ိဆက်ထားပီး အမျ ိးအစားစုံလင်ေသာ ေဆးဘက်ဝင်အပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရ╅က်များှင့် 

ပန်းပင်များြပသေရာင်းချထားေကာင်း၊  ေကာ်ဖီဆုိင်ရိှစုိက်ခင်းများမှာ အပလီေကးရှင်းမှ တစ်ဆင့် 

စိုက်ခင်းများ၌ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ╅က်မများအား ြမင်ေတွေနရမများကို သုပ်ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ် 
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ေကာင်း၊ စားေသာက်ဆိုင်များ၌ အချနိ်ကန┼်သတ်မများရှိေသာ်လည်း ေကာ်ဖီဆုိင်တွင် ေကာ်ဖီ 

တစ်ခွက်ဝယ်ယူပီး နာရီေပါင်းများစွာ အချနိ်ယူ၍ ေနိုင်ေသာေကာင့် ေရာင်းချလိုသည့် ကုန် 

ပစည်းများှင့် ကာရှည်ထိေတွေလ့လာကည့်ိုင်ေကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများတန်ဖုိးကွင်းဆက်ကုန်ကမ်းများြပတ်လပ်ရန် နီးကပ်လာြခင်း 

 Vehicle chips များ ြပတ်လပမ်ေကာင့် တုတ်ိုင်ငံမှ ကားထုတ်လုပ်သူများငှ့် 

လပ်ကူးပစည်းများ (Semiconductors) ပံ့ပိုးသူများ အေနြဖင့် ယခင်ကထက် အတူတကွ ပုိမို 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရ╅က်လာေကာင်း ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ ၁၀ ရက်ေန┼ထုတ် South China Morning 

Post သတင်းစာ၌ Pan Che က “Carmakers get closer over lack of chip supply” 

ေခါင်းစဉ်ြဖင့် ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 အဆုိပါသတင်း၌ တုတ်ိုင်ငံ ေမာေ်တာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ ကီးမှး၍ 

Global Semiconductor Industry Expo ကို ချံချင်း (Chongqing) ၌ (၃) ရက်ကာကျင်းပ 

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊ ကမာတစ်ဝှမ်းရှိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများအေနြဖင့် တန်ဖုိးကွင်းဆက် 

ထုတ်လုပ်မကုန်ကမ်းများ ြပတ်လပ်မှင့် ရင်ဆိုင်ေနရေသာေကာင့်အဆိုပါ Expo သိုတက် 

ေရာက်လာသည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှ တန်ဖိုးကွင်းဆက်ထုတ်ကုန်များ ြပတ်လပမ်ှင့် ပတ် 

သက်၍ တုတ်ိုင်ငံ Semiconductors လုပ်ငန်းများမှ ကုန်ကမ်းများပံ့ပိုးိုင်မည့် အေနအထား 

များှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကထား ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း၊ chips ြပားများြပတ်လပ်မေကာင့် ြပည် 

တွင်း၌ Semiconductors များ ပံ့ပိုးေပးိုင်သည့်စွမး်အားများ မလံုေလာက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

တုတ်ိုင်ငံ အေနြဖင့်  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ဆက်လက်ထုတ်လပု်ရန် chips ြပားများ လုံ ေလာက် 

စွာရှိေစရန် လက်ကျန်ှင့် ထုတ်လုပ်မများကို ေသချာစွာ စာရင်းြပစု ထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

chips ြပားများ ြဖင့်ထုတ်လုပ်ရန် ဒီဇုိင်းေရးဆဲွ ထားြခင်းမရိှသည့် ေနာက်ဆံုးေပ စမတ်ဖုန်းများှင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် အသုံးြပသည့် လပ်စစ်ပစည်းများအေနြဖင့် အေမရိကန်ိုင်ငံမှ ကန┼် 

သတ်ပိတ်ပင်ထားြခင်းမခံရေသာ နည်းပညာများအသံုးြပ၍ ထုတ်လုပ်ုိင်ေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံပုိင် 

ချံချင်း (Chongqing) အေြခစိုက် Changan Automobile သည ်Ford Motor ၊ Mazada Motor 

Corporation ှင့် Suzuki တိုှင့် Joint Venture လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ကုန်ကမ်းများ ပံ့ပိုးရန် 

များြပားေသာေကာင့် ကုန်ကမ်းြပတ်လပ်မကုိ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်းိုင်ရန် လိုအပေ်ကာင်း၊ ထုတ် 

လုပ်မများေသချာစွာ ေဆာင်ရ╅က်ိုင်ရန် တန်ဖုိးကွင်းဆက် လံု╁ခံမအဆင့်ြမင့်မားစွာ ေဆာင်ရ╅က် 

ထားေကာင်း၊ကုန်ကမ်း ြပတလ်ပ်မ ကိုင်တွယ်ုိင်ရန် ပထမအကိမ်ှင့် ဒုတိယအကိမ် ေပးသွင်း 

သူများကိုေပါင်း၍ “Vertical Procurement Platform” အြဖစ် ေပါင်းစည်းေဆာင်ရ╅က်လျက် 

ရှိေကာင်း  ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည်။  
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ပိုကုန်တင်ပိုမ ေမာ်လင့်ထားသည်ထက် ေကျာ်လွန်သွားပီး အြမင့်ဆုံးသို ေရာက်ရှိိုင်ြခင်း 

 အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ စီးပာွးေရးြပန်လည်နလန်ထူလာြခင်းှင့် အိိယိုင်ငံ၌ COVID-19 

အကျပ်အတည်းေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလအတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ ပိုကုန်တင်ပိုမများမှာ 

တိုးတက်ခဲ့ပီးအြမင့်ဆုံးသုိ ေရာက်ရှိခဲ့ေကာင်း၊ သွင်းကုန်တင်သွင်းမ (၄၃.၁) ရာခိုင်န်း ြမင့်တက် 

ခဲ့ရာ ခန်┼မှန်းထားသည်ထက် အနည်းငယ်ေလျာ့ကျခ့ဲေကာင်း၊ ပုိကုန် (၃၂.၃) ရာခိုင်န်း ြမင့်တက် 

ခဲ့ရာ ေမာ်မှန်းထားသည်ထက်ေကျာ်လွန်သွားေကာင်း ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်ေန┼ထုတ် 

South China Morning Post သတင်းစာ၌ Orange Wang က “Exports beat expectations, 

but ‘could be close to peak” ေခါင်းစဉ်ြဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

 အဆုိပါသတင်း၌တုတ်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးြမင့်တက်လာမ၏ ပထမအချက်မှာ အေမရိ 

ကန်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး ြပန်လည်နလန်ထူလာပးီ တုတ်ိုင်ငံထုတ် ကုန်ပစည်းများ ဆက်လက် 

ဝယ်ယူလိုြခင်းှင့် ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဝယ်လိုအား ြမင့်တက်လာြခင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာ အိိယ 

ိုင်ငံ၌ COVID-19 အကျပအ်တည်းေကာင့် ထုတ်လုပ်မများ ေှာင့်ေှးကန┼်ကာမေကာင့် အချ ိ 

ေသာအမှာစာများမှာ တုတ်ုိင်ငံသုိ ေရ╆ေြပာင်းမှာယူမများေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊ သုိြဖစ်ရာ 

တုတ် ိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူများအတွက် အခွင့်အလမ်းေကာင်းြဖစ်ပီး ယခုှစ်အတွင်း ပိုကုန် 

တင်ပိုမမှာ အဓိကမိင်ြဖစ်ိုင်ကာ တုတ်ုိင်ငံ၏ ပုိကုန်တင်ပုိမမှာ ယခုှစ် ဒုတိယှစ်ဝက် 

အထိဆက်လက် အားေကာင်းေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင် တုတ်ယွမ် ေငွေကးသည်လည်း 

ထွန်းသစ်စ ေငွေကးေဈးကွက်များအကားတွင် ေကာင်းမွန်စွာ ေဆာင်ရ╅က်ိုင်မညြ်ဖစ်ေကာင်း 

ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 တုတ်ိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မ မိတ်ဖက်များတငွ် ယခုှစ် ပထမေလးလအတွင်း ကုန် 

သွယ်မ အများဆုံး မိတ်ဖက် ေဒသမှာ အာဆီယံ ေဒသြဖစ်ပီး၊ ဥ ေရာပ၊ အေမရိကန်ှင့် ဂျပန်ိုင်ငံ 

တိုှင့်လည်း ကုန်သွယ်မများြပားေကာင်း၊ အိိယိုင်ငံ၌ COVID-19 အကျပ်အတည်းမှာ အေရှ 

ေတာင် အာရှေဒသများအတွင်း ဆက်လက်ပျ ံှံိုင်ရာ ေဒသတငွ်းစီးပွားေရး ြပန်လည်နလန် 

ထူရနေ်ြခာက်လှန┼်မများ ြဖစ် ေပေစိုင်ေကာင်း၊ ယခုှစ် ဧပီလအတွင်း တုတ်ိုင်ငံမှ အိိယ 

ိုင်ငံသုိ ပုိကုန် တင်ပိုမမှာ (၁၄၄) ရာခိုင်နး် ြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း၊ ထွန်းသစ်စ ေဈးကွက်များမှာ 

တုတ်ိုင်ငံှင့် ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းနည်းပါးပီး တုတ်ိုင်ငံမ ှ ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာ 

ကွယ်တိုက်ဖျက်ရန် ကျန်းမာ ေရးသုံး အကာအကွယ်ပစည်းများငှ့် အြခားေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

ဆက်စပ်ပစည်းများ ဝယယ်ူရန် တုတ်ိုင်ငံအေပ မီှခိုလျက်ရှိေကာင်း၊ ယခုှစ် ဧပီလအတွင်း 

တုတ်ုိင်ငံ၏ သွင်းကုန်မှာြပန်လည်ြမင့်တက်လာသည်ကုိ ေတွရိှရပီးပုိကုန်တင်ပုိမမှာ အတက် 

အကျမရှိဘဲ တစ်သတ်မတ်တည်း ြဖစ်ေပိုင်ေကာင်း၊ အဓိကုိကခ်တ်မမှာ ကုန်ကမး်များ 
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ေပးသွင်းိုင်မ အကန┼်အသတ်များေကာင့်ြဖစ်ပီး လပစ်စ်က၌ သိသာထင်ရှားစွာ ေတွြမင်ိုင် 

ေကာင်း၊ သုိေသာ် ဝယ်လိုအားများမှာ ဆက်လက် ြမင့်မားေနမည်ြဖစ်ေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပ 

ထားပါသည်။  

 

ေအးသီခိုင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင် 
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ဂျာမနီိုင်ငံ၏ Cap-Strategy plan 

 ဂျာမနီိုင်ငံအပါအဝင် အီးယူအဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည် စိုက်ပျ ိးေရးကတွင် အများ 

ပါဝင်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ စိုက်ပျ ိးေရးမူဝါဒတစ်ခု(Common Agricultural Policy-Cap) ကုိ 

ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတကွ်၂၀၁၈ ခုှစ်ကတည်းကပင် စတင်ေဆာင်ရ╅က်လာခ့ဲ 

ကရာ ၂၀၂၁ခုှစ် ှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဥေရာပ ေကာ်မရှင်သို မဟာဗျဟာစီမခံျက်ကုိ တရားဝင် 

တင်ြပကရန် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသို တင်ြပမအရ ဥေရာပေကာ်မရှင်က လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း 

များကို ေရးဆွဲမညြ်ဖစ်ပီး အီးယူအဖွဲအစည်းများအကား ညိင်းေဆွးေွးေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဂျာမနီိုင်ငံအေနြဖင့် Cap မဟာဗျဟာစီမခံျက်ေရးဆွဲိုင်ေရးအတွက် ဖက်ဒရယ်အစားအစာ 

ှင် ့ စိုက်ပျ ိးေရးဝန်ကီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ဖက်ဒရယ် ြပည်နယ ်

များ၊ အသင်းအဖွဲများှင့်အြခား စိတ်ပါဝင်စားသူများတိုငှ့် နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း ေဆွးေွး၍ 

ေဆာင်ရ╅က်ခဲ့ပါသည်။  

 ဖက်ဒရယ်အစားအစာှင့် စိုက်ပျ ိးေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဦးေဆာင်၍ ဖက်ဒရယ်ြပည်နယ် 

များမှ Stakeholders များအားလံုးပါဝင်ေသာ SWOT Analysis ေဆွးေွးပွဲများကို ဂျာမနီိုင်ငံ၏ 

စိုက်ပျ ိးစီးပွားကှင့်ေကျးလက်ေဒသအေြခအေန ကနဦး ေလ့လာရရှိမများေပ အေြခခံ၍ 

၂၀၁၉ခုှစ်ဇန်နဝါရီလှင့်ေအာက်တိုဘာလတိုတွင်ေဆွးေွးပဲွှစ်ကိမ် ကျင်းပခဲ့သည်။ ေဆွးေွး 

ပွဲများမှလိုအပ်ချက်များေဖာ်ထုတ်ြခင်း(ဥပမာ-ေအာ်ဂဲနစ်စုိက်ပျ ိး ေြမများ ထိန်းသိမ်းြခင်း ှင့် 

တိုးချဲြခင်း)၊ လိုအပ်ချက်များအေပ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းများကို ေဆာင် 

ရ╅က်ခဲ့ကသည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် Green Architecture ှင့်ေကျးလက် ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့်ပံ့ပိုးေဆာင်ရ╅က်ေပးြခင်း အပိုင်းတိုကိ ု ဦးတည်၍ (၂)ရက်ကာေဆွးေွးပွဲများကုိ 

ကုိဗစ်ကပေ်ရာဂါအေြခအေနအရ အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ခုှစ်တွင် စိုက်ပျ ိးေရးဆိုင်ရာ 

ထုတ်လုပ်မှင့် ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမး်ရိှမတိုကို ဦးတည်သည့် ေဆွးေွးပွဲများကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါ 

သည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၂၁ခုှစ် ဇွန်လကုန်တွင် Cap အတွက ် Natioanl legislative Process 

ကုိ လည်းေကာင်း၊ တတိယ သံုးလပတ်တွင် အပီးသတ်ေလ့လာသံုးသပ် ြခင်း (Evaluation) ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ေလ့လာဆန်းစစ်မ အစီရင်ခံစာ (Environmental Report) တင်ြပြခင်းကုိလည်း 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် ှစ်ကုန်တွင် Cap- Strategy plan အပီးသတ်ေရးဆွဲတင်ြပြခင်းတုိကို 

လည်းေကာင်းေဆာင်ရ╅က်ရန ် စီစဉ်ထားရိှပါသည်။ ဖက်ဒရယ် ြပညန်ယ်များအေနြဖင့် Cap- 

Strategy plan အရ အစီအစဉ် ေရးဆဲွြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာြ်ခင်းတိုအတွက် 

ရန်ပုံေငွရရှိေရးကို ကိးပမ်း ေဆာင်ရ╅က်ကရမည်ြဖစ်ပါသည။် 
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ဥေရာပေကာမ်ရှင်က အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် ေဆွးေွးချက်များအရ ၂၀၂၀ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ 

၁၈ရက်ေန┼တွင် ဂျာမနီိုင်ငံမှ တင်ြပေသာ Cap- Strategy plan ှင့် ပတ်သက်၍ သေဘာထား 

မှတ်ချက်များ တစ်ကိမ်ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

Source:https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-

foerderung/gap/gap-strategieplan.html 

 

သီတာဝင်းေဌး၊စီးပွားေရးသံမှး 

ဘာလင်မိ 
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ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ငါးလုပ်ငန်းက 

 ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ငါးလုပ်ငန်းကတွင်  ငါးဖမ်းေရယာဉ်များြဖင့် ဖမ်းဆီးြခင်းလုပ်ငန်း၊ 

ငါးြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊လက်လီလက်ကားေရာင်းဝယ်ြခင်းလပု်ငန်း၊ စားေသာက်ဆိုင်ဝန်ေဆာင် 

မလုပ်ငန်းများ၊ ြပည်တွင်းငါးဖမး်လုပ်ငန်းှင့် ေမွးြမေရးလုပင်န်းဟူ၍ ကများခွဲြခားိုင် 

ပါသည်။ ငါးလုပ်ငန်းကတွင် Common Fisheries Policy (CFP) သည် အီးယူှင့် ဂျာမနီိုင်ငံ 

တိုအတွက် အေြခခံမူေဘာင်တစ်ခုြဖစ်ပီး အဓိကအားြဖင့် ေရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ်ြဖစ် ထွန်းေရး 

ကုိဦးတည်၍ ြပန်လည်ြဖည့်ဆည်းိုင်မည့် ငါးအေရအတွက်ထက်ပို၍ ငါးများကို ဖမ်းဆီးြခင်းမ 

ြပရန်ြဖစ်သည်။ ဂျာမနီိုင်ငံတွင် ငါးလုပ်ငန်းကမှ လဦူးေရ (၄၀၀၀၀)ေကျာ် အလုပ်အကိုင်ရရှိ 

ေရး ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည်။ ှစ်စဉ်ငါးှင့်ပင်လယ်စာ ပျမ်းမတန် (၂၀၀၀၀၀) ခန┼် ဖမ်းယူရရှိပီး 

တန်ဘိုးအားြဖင့် ယူို (၂၀၂) သန်းရှိကာ ြပည်တွင်းစားသုံးရန်လုံေလာက်မမှာ ခန┼်မှန်းေြခ ၂၁ ရာ 

ခိုင်န်းရိှပါသည်။ 

 ဂျာမနီိုင်င ံ ဖယ်ဒရယ်အစားအစာှင့် စိုက်ပျ ိးေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး Ms.Julia 

Klöckner က ငါးလုပ်ငန်းကအတွက် ဘာေငွေထာက်ပံ့မများရရှိရန် ၂၀၂၀ ခုှစ်အတွင်း 

အီးယူအဆင့် ေဆွးေွးပွဲတွင် တင်ြပေတာင်းဆိုမြပလုပခ်ဲ့ပါသည်။  ဥေရာပတိုက်ေြမာက်ပိုင်းရိှ 

ေဘာလ်တစ်ပင်လယ်(Baltic Sea )တွင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ အရာများ 

ြဖစ်သည့် ေရထဲတွင် ေအာက်စီဂျင်မလုံေလာက်မှင့် ပင်လယ်ေရစီးဝင်မလုံေလာက်စွာမရရှိမ 

တိုေကာင့် ေဘာလ်တစ်ပင်လယ်တွင် ငါးများရရိှိုင်ေရးမှာ ခက်ခဲလာေနပီး အချ ိကုမဏီများ 

အတွက် လုပ်ငန်းအြမတ်ဝင်ေငွပုံမှန် ရရှိိုင်ေရးအဟန်┼အတားြဖစ်လာေနပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေမလ (၆)ရက်ေန┼တွင် ဥေရာပ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် ေရလုပ်ငန်းများ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ေရး 

အဖွဲ (European Maritime and Fisheries Fund- EMFF)၏ စည်းမျဉ်းများ ြပင်ဆင်ြဖည့် 

စွက်ြခင်းသည်  စတင်အာဏာသက်ဝင်ခ့ဲပါသည်။  

 ယခုှစ်တွင် Mecklenburg-Western Pomerania ှင့် Schleswig-Holstein ကမ်းိုး 

တန်းေဒသများရိှ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများအေနြဖင့် ၄င်းတုိ၏ ငါးဖမ်းသေဘာများအတွက် 

ပရီမီယံေကးများကုိ ေလာက်ထားုိင်ကမည်ြဖစ်ပီး သေဘာအရ╅ယ်အစားေပမူတည်၍ ေထာက်ပံ့ 

ေကးေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေထာက်ပံ့ေငွကို EMFF ှင့် ဖယ်ဒရယ ်ရန်ပုံေငွတိုမှ တစ်ဝက်စီ 

ပံ့ပိုးကရာ  ဖယ်ဒရယ်အစားအစာှင့်စိုက်ပျ ိးေရး ဝန်ကီးဌာနကယူို ၂.၂ ဘီလီယံေထာက်ပံ့ပါ 

သည်။ ဝန်ကီး Ms.Julia Klöckner က ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် 

ငါးများ စဉ်ဆက်မြပတ်ရရှိေရးသည် လိုအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် တစ်ဦးချင်း 

ေဆာင်ရ╅က်ချက်များှင့် ၄င်းတိုှင့် အတူေနသူများကိုလည်း ေစာင့်ကည့်ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းကို အံးေပးမည့်သူများကို ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ေရး ေဆာင်ရ╅က်ရန်လိုအပ်ပီး စီးပွားေရး 
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အြမင်လည်းရှိကဘိုလိုေကာင်း၊ ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံေငွ ရရှိေရးေဆာင်ရ╅က်ေနေကာင်း ေြပာကားပါ 

သည်။ 

Source:  

-https://www.bmel.de/EN/topics/fisheries/fisheries-policy/german-fishing-

industry.html 

-Report of Federal Ministry of Food and Agriculture, March 2020: Towards 

Sustainable Fisheries in Germany and the EU 

သီတာဝင်းေဌး၊စီးပွားေရးသံမှး 

ဘာလင်မိ 
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ေရေကာင်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးတွင် ပတိဆ်ိုမများြဖစ်ေပေနမေကာင့် အေမရိကန်ေဈးကွက် 

တွင် ေြပာင်းှင့်ပဲပတုေ်စ့ေဈးန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်း 

 အေမရိကန်ုိင်ငံ၏ ေရေကာင်းသယ်ယူပုိေဆာင်မတွင် အဓိကအသံုးြပသည့် မစ်စစ်စပီြမစ် 

ေပတွင် တံတား ( ၁ ) စင်းကျ ိးကျကာ ကုန်တင်သေဘာများှင့်ဖယ်ရီများ လမ်းပိတ်ဆုိမြဖစ်ပွား 

ေနသည့်သတင်းေကာင့် ချကီာဂုိစေတာ့ေဈးကွက်တွင် ေြပာင်းေဈးန်းများ အလျင်အြမန်ကျဆင်းခ့ဲ 

ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ ချကီာဂုိစေတာ့ေဈးကွက်သည် ုိင်ငံတကာသုိတင်ပုိမည့် 

သီးံှများ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ေနရာြဖစ်ပီး သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန┼် 

သွားသည့်အတွက် ုိင်ငံတကာသုိ တင်ပုိမည့်သီးံှများ၏ ဝယ်လုိအားမှာလည်း သိသာစွာကျဆင်း 

သွားေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ ၄င်းအေြခအေနတွင် အေမရိကန်ုိင်ငံ၏ သီးံှတင်ပုိမ 

သည် ခန┼်မှန်းထားသည့်ပမာဏထက် ပုိမုိေလာ့ကျခ့ဲပီး ဇူလုိင်လအတွက် ကိပိွင့်ေရာင်းချရမတွင် ၅.၆ 

ရာခုိင်န်းကျဆင်းကာ ေြပာင်း ၁ စည်လင် အေမရိကန် ေဒလာ ၆.၇၄၆ ေဈးန်းြဖင့် ေရာင်းဝယ်မများ 

ြပလုပ်ခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 အေမရိကန်ုိင်ငံရိှ ချကီာဂုိသီးံှေဈးကွက်တွင် ေြပာင်းေဈးန်းများကျဆင်းမေကာင့် 

ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံေြပာင်းေဈးကွက်တွင်လည်း ေဈးန်းများ ဆက်လက်ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ Cascavel 

(PR) ေဈးကွက်တွင် ေြပာင်း ၁ အိတ်လင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၁၀၉ မှ ၁၀၅ သုိလည်းေကာင်း၊  

Campinas(SP) ေဈးကွက်တွင် ေြပာင်း ၁ အိတ်လင် ဟဲရာ ၁၁၀ မှ ၁၀၉ သုိလည်း ေကာင်း၊ B3 အဆင့် 

ေြပာင်းေစ့ ၁ အိတ်လင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၁၀၀ ေအာက်သုိ လည်းေကာင်း အသီးသီးေဈးန်းများကျ 

ဆင်းခ့ဲေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။  

ပဲပုတ်ေစ့ေဈးန်းများ အလျင်အြမန်ကျဆင်းေနသည့် ချကီာဂုိစေတာ့ေဈးကွက် 

 အေမရိကန်ုိင်ငံ၏ ေရေကာင်းပိတ်ဆုိမများေကာင့် ချကီာဂုိစေတာ့ေဈးကွက်တွင် ေြပာင်း 

ေဈးန်းများ ဆက်တုိက်ကျဆင်းေနသက့ဲသုိ ပဲပုတ်ေစ့ေဈးန်းများလည်း ကျဆင်းလျက်ရိှသည်။ ဇူ 

လုိင်လအတွက် ကိပိွင့်ေရာင်းချမများတွင် ၃.၅၆ ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲပီး ပဲပုတ်ေစ့ ၁ စည်လင် 

အေမရိကန်ေဒလာ ၁၆.၄၂၄ မှ ၁၅.၈၄၀ သုိ ကျဆင်းခ့ဲသည်။ ထုိအြပင် ေမလ ၁၀ ရက်ှင့် ရက်ေန┼ 

များတွင် စေတာ့ေဈးကွက်၌  ေရာင်းဝယ်မသေဘာတူညီချက် အချ ိကုိ ဖျက်သိမ်းခ့ဲမများလည်းရိှခ့ဲ 

ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ချကီာဂုိသီးံှစေတာ့ေဈးကွက်တွင် ေဈးန်းများကျဆင်းမေကာင့် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ 

Paranaguá(PR) သီးံှေဈးကွက်တွင်လည်း ပဲပုတ်ေစ့ေဈးန်းများ ကျဆင်းလျက်ရိှေကာင်း လယ်ယာ 

ထွက်ကုန်ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် သုေတသနကုမဏီ Cepea က ေြပာကားခ့ဲသည်။ ပဲပုတ်ေစ့ေဈးန်း 
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သည် ေမလ ၁၃ ရက်ေန┼ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁ အိတ်လင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၁၈၂.၉၇ မှ ၁၇၈.၂၇ သုိ 

ကျဆင်းခ့ဲရာ ေဈးန်းကျဆင်းမသည် ၂.၅၇ ရာခုိင်န်းအထိ ရိှေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 

 ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပွားေရးသံမှး 

 ဘရာဇီးလ် 
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ဩစေတးလျ ကက်သားထုတ်ကုန်များ ကိုရီးယားသို တင်ပိုိုင်မည့် အခွင့်အလမး်များရရှိ 

  ဩစေတးလျှင့် ကုိရီးယားအစုိးရတိုသည် ကက်သားထုတ်ကုန်များကို ယခင်ကဲ့သုိ 

ြပန်လည်ကုန်သွယ်မြပိုင်ေရး ေဆွးေွးေဆာင်ရ╅က်လျက်ရိှပါသည်။ ၁-၈-၂၀၂၀ ရက်ေန┼တွင် 

ဩစေတးလျိုင်ငံ၊ ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်တွင် ြပင်းထန်ကက်တပ်ုေကွးေရာဂါ (Highly 

Pathogenic Avian Influenza -HPAI)  ကိုရှာေဖွေတွရှိပးီေနာက် ဩစေတးလျ ကက်ှင့် 

ကက်သားထုတ်ကုန်များ တင်သွင်းမကို ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၆-၂-၂၀၂၁ ရက် 

ေန┼တွင် သစေတးလျုိင်ငံသည် ကမာ့တိရိစာန်ကျန်းမာေရးအဖဲွ၏ တိရိစာန်ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာလမ်းန်ချက်များအရ HPAI ကင်းစင်ေကာင်းကို တရားဝင်ေကညာခဲ့ပးီ၊ ကုိရီးယားှင့် 

ကုန်သွယ်မ ြပန်လည်ြပလုပ်ရန် တရားဝင်ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 

  လက်ရှိတွင် ကိုးရီးယားိုင်ငံ၌ HPAI ြဖစ်ပာွးလျက်ရှိပီး၊ ကက်╁ခံများတွင် ကက် 

ေကာင်ေရသန်းှင့်ချ၍ီ သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ရပါသည်။ သုိြဖစ်ရာြပည်တွင်းဝယ်လိုအား အတွက်  

ထုတ်လုပ်မတွင် ကန┼်သတ်ချက်များြဖစ်ေပလျက်ရှိပါသည်။ တုံြပန်မအေနြဖင့် ကုိရီးယားုိင်ငံ 

သည် ကက်ဥများအတွက် သွင်းကုန်အခွန်န်းကုိ ၃၀-၆-၂၀၂၁ ရက်ေန┼အထိ ဖယ်ရှားထားပးီ၊ 

အချနိ်ကာလမှာလည်း ထပမံ်တိုးြမင့်ဖွယ် အေနအထားြဖစ်ပါသည်။  

  ဩစေတးလျိုင်ငံသည် HPAI ကင်းစင်ေကာင်းေကညာပီးေနာက် ဩစေတးလျ 

ကက်ဥများကို စားသံုးရန်အတွက် စီးပွားြဖစ်ေဆာင်ရ╅က်ရန်များစွာ စိတ်ဝင်စားလာကပီး၊ ကိုရီး 

ယားကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ၏ သားေဖာက်လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးအတွက် 

စိတ်ဝင်စားမများရှိေနပါသည်။ ယင်းမှာ ကက်သားထုတ်ကုန်များ ြပန်လည် ကုန်သွယမ်ြပိုင် 

ရန် ဩစေတးလျပိုကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အခွင့်အလမ်းများြဖစ်ပါသည်။  

  ကုိရီးယားိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်တငွ် ကက်ဥကို အေမရိကန်ေဒလာ ၁၄.၈ သန်းခန┼် 

တင်သွင်းခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၉ ကာလအတွင်း ပျမ်းမအားြဖင့် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၅.၆ သန်း 

တင်သွင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဩစေတးလျိုင်ငံမှာမူ ၂၀၁၇ ခုှစ်ကတည်းကစ၍ တင်ပိုိုင်ခ့ဲ 

ြခင်းမရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

 

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ကင်ဘာရာမိ 
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အိိယဝိုင်ေဈးကွက်အတွင်းသို ဩစေတးလျ ဝုိင်ဗူးများ ဝင်ေရာက်မည် 

 ဗစ်တိုးရီးယားအေြခစိုက် ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမဏီြဖစ်သည့် Barokes Wines သည် 

ကုိဗစ်ကာလြဖစ်လင့်စကား အိိယိုင်ငံတွင် ပထမဆံုးဝိုငဗ်ူးထုတ်လုပ်မည့်လုပင်န်းြဖစ်လာ 

ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ Barokes Wines သည် ကမာဦ့းေဆာင် ဝိုင်ဗူးထုတ်လုပ်သူြဖစ်ပီး၊ ေရ╆ 

တံဆိပေ်ပါင်း ၄၀၀ ေကျာ်ရရှိကာ ကမာ့အှံတွင် အလူမီနယီံဝိုင်ဗူးများေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ 

Barokes Wines အမှတ်တံဆိပက်ို အိိယိုင်ငံ၊ မမွ်ဘိုငး်မိတွင် ပီးခဲ့သည့် ေဖေဖာဝ်ါရီလက 

စတင်ြဖန┼်ြဖးခဲ့ပီး၊ ယခုအခါ အိိယိုင်ငံတွင် ဝိုငအ်မျ ိးအစား (၅) မျ ိးအထိ ရရှိေနပြီဖစ်ပါ 

သည်။ ဝိုင်ဗူးမှာ အိိယိုင်ငံအတွက် အသစ်အဆန်းြဖစ်ေနေသာ်လည်း ၎င်းမှာ အိိယိုင်ငံှင့် 

ကုိက်ညီမရှိပါေကာင်း၊အိိယဝိုင်ေဈးကွက်မှာ ေသးငယ်ေသာ်လည်း ေမာ်လင့်ချက်ရှိပါေကာင်း 

ှင့်လက်ရှိတွင် ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မက လမ်းမိုးထားေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် အိိယိုင်ငံအတွင်း စားေသာက် 

ဆုိင်များှင့် ဟိုတယ်များတွင် ဝိုင်လက်လီေရာင်းချမမာှ သိသာထင်ရှားမမရှိခဲ့ေသာ်လည်း ယခု 

အခါ ဩစေတးလျဝုိင်များ အိိယဝိုင်ေဈးကွက်တွင် ေရာင်းချိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများေပ 

ေပါက်လာခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြပည်နယ်အစိုးရအချ ိက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်းမှာပင်ဝိုင်ှင့် 

အရက်များကို Online မှ ဝယယ်ူေရာင်းချြခင်းှင့် အိမ်တိုင်ယာေရာက် ြဖန┼်ြဖးြခင်းတိုကို ခွင့်ြပ 

ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ အိိယုိင်ငံတွင် ဝိုင်ေရာင်းချမမှာ တြဖည်းြဖည်းြမင့်တက်လာပးီ၊ 

၂၀၁၃မှ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း တစ်ှစ်လင် ပျမ်းမအားြဖင့် ၁၀ % ေကျာ်ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းြဖစ် 

ပါသည်။ ဝိုင်ေရာင်းချမကုိ ၂၀၂၄ ှစ်အထိ တစ်ှစ်လင် ပျမး်မအားြဖင့် ၈ % ေကျာ် ြမင့်တက်ိုင် 

ေကာင်း ခန┼်မှန်းထားပါသည်။  

 အိိယိုင်ငံအတွင်းသုိ Barokes Wines ဝိုင်ဗူးများ ဝင်ေရာက်ြခင်းမှာ ဩစေတးလျ 

ဝိုင်တင်သွင်းမကို ချဲထွင်ိုင်ြခင်းြဖင့် ဝိုင်ေဈးကွက် ေဝစုကိုပါတိုးချဲိုင်မည့် အခွင့်အေရးြဖစ် 

ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

 

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ကင်ဘာရာမိ 

    

 

 



25 
 

ဩစေတးလျပိုကုန်လုပင်န်းရှင်များကို ေထာက်ပံ့မည့် ရနပ်ုံေငွတိုးြမင့် 

 ဩစေတးလျအစုိးရသည် ဩစေတးလျ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ိုင်ငံတကာတွင် 

တိုးတက်ကီးထွားလာိုင်ေရးအတွက် ေအေဒလာ ၆၅.၅သန်းကို ထပ်မ၍ံ ေထာက်ပံ့လိုက် 

ေကာင်း ကုန်သွယ်ေရး၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကီး၏ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ရက်ေန┼ 

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ဝန်ကီးက ပုိကုန်ေဈးကွက်ဖွံဖိး တိုးတက်ေရး 

အေထာက်အပ့ံ အစီအစဉ် (Export Market Development Grants Program-EMDG) အတွက် 

ဘတ်ဂျက် ထပ်မံခွဲေဝေပးထားပီးြဖစ်ရာ အေသးစားှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

အေနြဖင့် ၄င်းတို၏ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ ကုန်ကျစရိတ် စုစုေပါင်း၏ ၅၀ %အထိ ေထာက်ပံ့ 

ေငွလက်ခံရရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားထားပါသည်။  

 အစိုးရသည် ကုိဗစ်ကူးစက်ေရာဂါှင့်အတူ ြဖစ်ေပလာသည့် စီးပွားေရးကျဆင်းမမှ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ိုင်ရန်အြပင် ဩစေတးလျ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ိုင်ငံတကာတွင် 

ေအာင်ြမင်စွာ ထိုးေဖာက်ိုင်ေရး၊ ိုင်ငံအတွင်း အလုပအ်ကိုင်သစ်များဖန်တီးိုင်ေရးှင့် စီးပာွး 

ေရးလုပ်ငန်းသစ်များ ေပထွန်းလာုိင်ေရးတုိအတွက် ယင်းက့ဲသုိ အေထာက်အပ့ံများေဆာင်ရ╅က် 

ေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်အရ ယခုဘာှစ်အတွင်း ပိုကုန်တင်ပိုသူများအား ပထမ 

အကိမ်ေပးေချမအေနြဖင့် ေအေဒလာ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ ြမင့်တင်ထားရာ ှစ်ေပါင်း ၂၀ အတွင်း 

အြမင့်ဆုံး ပထမအကိမ်ေပးေချမြဖစ်ပးီ၊ လွန်ခဲ့သည့် (၅) ှစ်အတွင်း ေအေဒလာ ၄၀,၀၀၀ မှာ 

အြမင့်ဆုံးေပးေချမ ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်အတွင်း အစုိးရသည် ေအေဒလာ ၁၉၂ သန်း  ကို ဩစေတးလျ စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၄,၀၀၀ ေကျာ်၏ ပိုကုန်လုပ်ငန်းများအတွက် EMDG အစီအစဉ်မှ တစ်ဆင့် 

ေထာက်ပံ့ကူညီခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စီးပွားေရးလုပင်န်းများတွင် လူဦးေရ ၇၀,၀၀၀ ေကျာ် 

ကဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပီး၊ လုပင်န်းများမှ ပိုကနု်ဝင်ေငွ ေအေဒလာ ၄.၃ ဘီလီယံခန┼် 

ရရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

Source: Austrade 

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ကင်ဘာရာမိ 
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ဩစေတးလျုိင်ငံ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်အတွင်း လယ်ယာထွက်ကုန်စည် 

ထုတ်လုပ်မအစီရင်ခံစာ 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်အတွင်း ဩစေတးလျ လယ်ယာ╁ခံေြမများမ ှ ှံစားသီးှံ၊ 

ေကာက်ပဲသီးှံများ (Broadacre Crops) ၊ သစ်သီးှင့် ဟင်းသးီဟင်းရ╅က်များ၊ ေမွးြမေရး  အပါ 

အဝင် လယ်ယာထွက်ကုန်စည် ထုတ်လုပ်မ စာရင်းအင်းများကို ဩစေတးလျစာရင်းအင်းဗျို 

က ၁၄-၅-၂၀၂၀ ရက်ေန┼တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ လယယ်ာထွက်ကုန်စညအ်လိုက် ထုတ်လုပ်မများ 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-  

 (က) ဩစေတးလျ လယ်ယာ╁ခံေြမများ (Australian Farms) 

 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်ေန┼အထိ  လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေြမဧကေပါင်း ၃၇၇ သန်း 

ရှိပီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုှစ်ကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက(-၂%) ကျဆင်းသွားပါသည်။ လယယ်ာ စိုက်ပျ ိး 

ေရးဆုိင်ရာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၈၇,၈၀၀ရှိပီး၊၎င်းမှာလည်း(-၂%)ကျဆင်း သွားပါသည်။ 

 (ခ) လယ်ယာ╁ခံေြမများတွင် ေြမအသံုးြပမ 

 လယ်ယာေြမအများစုကို လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်မအတွက် အသံုးြပပီး၊ 

ေြမဧက ၃၂၅ သန်းမာှ စားကျက်ေြမြဖစ်ကာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ်ကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက (-၂ % ) 

ကျဆင်းသွားပါသည်။ ေကာက်ပဲသီးှံများအတွက် ဧက ၃၁ သန်းကုိ အသုံးြပပီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခုှစ်ကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည။် သစ်ေတာ စိုက်ပျ ိးရန်အတွက် 

ေြမဧက ၇၀၀,၀၀၀ သိန်းကုိ အသံုးြပပီး၊ (-၁၄ %) ေလျာ့နညး်ခဲ့ ပါသည်။ ေြမဧက ၁၉ သနး်ကို 

လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်မအတွက် အသုံးမြပဘဲ ၄၁ % ကိုမူ ထိန်းသိမ်းရန်ှင့် ကာကွယ် 

ရန်အတွက် သီးသန┼်ထားရှိပါသည်။  

 (ဂ) ှံစားသီးှံှင့် အြခားေကာက်ပသဲီးံှများ (Cereal & Other Broadacre Crops) 

 ဩစေတးလျ အေရှပုိင်းြပညန်ယ်များတွင် မုိးေခါင်မှင့် အေနာက်ပိုင်း ြပည်နယ်များ တွင် 

ရာသီဥတညုံ့ဖျင်းမတိုေကာင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်အတွင်း ံှစားသီးှံှင့် အြခား ေကာက်ပဲသီးံှ 

ထုတ်လုပ်မတုိအေပ သက်ေရာက်မများရိှခ့ဲပါသည်။ သုိေသာ် ဗစ်တုိးရီးယား ြပည်နယ်တငွ်း ရာသီဥတု 

ပုိမုိေကာင်းမွန်လာြခင်းေကာင့် ထုတ်လုပ်မတုိးတက်လာရာ ၄င်းအထွက်န်းကျဆင်းမကုိ တစ်စိတ် 

တစ်ပိုင်းြပန်လည် ကာမိေစပါသည်။  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်ှံစားသီးှံှင့် အြခားေကာက်ပဲသီးှံ တန်ချနိ် ၆၁ သန်း ထုတ် 

လုပ်ိုင်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ်ထုတ်လုပ်မှင့် င်းယှဉ်ပါက တစ်ိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာြဖင့်  

(- ၈%) ကျဆင်းခဲ့ပးီ၊  အေနာက်ပိုင်းတွင် ၃၁ % အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ံှစားသီးှံှင့် အြခား 
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ေကာက်ပဲသီးှံ စိုက်ပျ ိးေြမဧက ၂၁ သန်းရှိပီး၊ ယမန်စှ် အလားတူ ကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက   

(-၃%) ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၂၈,၈၀၀ ေကျာ်က ှံစားသီးှံှင့် အြခား 

ေကာက်ပဲသီးံှများကုိ စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ခ့ဲကပီး၊(- ၆ %)ခန┼်ကျဆင်းခ့ဲေကာင်းေတွရိှရပါသည်။ 

   ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝါဂွမ်းထုတ်လုပ်မတွင် ေရရရိှမ ေလျာ့ကျြခင်းှင့် ကုန်ကျစရိတ်ြမင့်တက် 

ြခင်းတိုေကာင့် ထုတ်လုပ်မမှာ ၇၂ % ကျဆင်းခဲ့ပီး၊ ကီလိုဂရမ်ေပါင်း ၁၁၅ သန်းသာ ထုတ်လုပ် 

ိုင်ခဲ့ရာ၁၉၈၂-၁၉၈၃ခုှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင် အနိမ့်ဆုံးထုတ်လုပ်မ ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် အတွင်း အြခားေကာက်ပဲသီးှံ ထုတ်လုပ်မများအနက် ဂျံထုတ်လုပ်မ 

မှာတန်ချနိ် ၁၄ သန်းြဖင့်အများဆံုးအြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိေသာ်လည်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခုှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက (-၁၈ %) ကျဆင်းခဲ့ကာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုှစ်မှ စတင်၍ အနိမ့်ဆုံး 

ထုတ်လုပ်မြဖစ်ပါသည်။  သိုေသာ် စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မေကာင်းမွန်ေသာ အေြခ အေနများေကာင့် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်၏ ဂျံထုတ်လုပ်မမှာ ၆၃ % တိုးတက်လာခ့ဲပီး၊ 

စုစုေပါင်း တန်ချနိ် ၄ သန်းြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

ြပည်နယ်အလိုက် ဂျံထုတ်လုပ်မ 

 မုေယာစပါးထုတ်လုပ်မမှာ တန်ချနိ် ၁၀.၁ သန်းသုိ ေရာက်ရှိခဲ့ပီး၊ ၁၅ % တိုးတက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ကာိုလာဆီထုတ်လုပ်မမှာ တန်ချနိ် ၂.၃ သန်းြဖစ်ပးီ၊ ထုတ်လုပ်မ(-၃%) ကျဆင်းခ့ဲပါ 

သည်။ အုတ်ဂျ ံထုတ်လုပ်မမှာ တန်ချနိ် ၁.၁ သန်းြဖင့် ထုတ်လုပ်မ ၁ % တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ┾ကံ 

ထုတ်လုပ်မမှာ တန်ချနိ် ၃၀.၃ သန်းြဖင့် ထုတ်လုပ်မ (-၇%) ကျဆင်းခဲ့ ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 

(ဃ) သစ်သီး၊ အေစ့အဆံှင့် ဟင်းသီးဟင်းရ╅က် (Fruits, Nuts & Vegetables) 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရည်န်းကာလသည် ဆည်ေြမာင်းေရေဈးန်း ြမင့်တက်မှင့်အတူ 

ေဒသ အများစုတွင်ရာသီဥတုညံ့ဖျင်းမအေြခအေနများေကာင့်သစ်သီး၊ အေစ့အဆံှင့် ဟင်းသီး 

ဟင်းရ╅က် ထုတ်လုပ်မန်းများမှာ ေရာေထွးလျက်ရှိပါသည်။  

သစ်သီးှင့် အေစ့အဆံများ  

 တိုးတက်ထုတ်လုပ်မများမှာ လိေမာ်သီး တန်ချနိ် ၃၈၃,၀၀၀ (၁၂%) ၊ ငှက်ေပျာသီး 

တန်ချနိ် ၃၇၂,၄၀၀ (၂၀%)၊ အာလမွန် တန်ချနိ် ၁၁၀,၁၀၀ (၁၃%) ှင့် သရက်သီး တန်ချနိ် 

၆၂,၆၀၀ သန်း (၂၆ %) တိုြဖစ်ပါသည်။  
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သစ်သီးှင့် ဟင်းသီးဟင်းရ╅က်ထုတ်လုပ်မ အေြပာင်းအလဲများ 

  

 ထုတ်လုပ်မကျဆင်းခဲ့သည့် အသီးအံှများမှာ စပျစ်သီးတန်ချနိ် ၁.၅ သန်း (-၅ %) ၊ 

ပန်းသီး တန်ချနိ် ၂၆၃,၀၀၀ (-၁ %)၊ ေထာပတ်သီးတန်ချနိ် ၇၇,၃၀၀ (-၃ %)ှင့် စေတာ် 

ဘယ်ရီသီး ၅၉,၀၀၀ (-၁၄ %) အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။   

ဟင်းသီးဟင်းရ╅က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်မကျဆင်းခဲ့သည့် ဟင်းသီးဟင်းရ╅က်များမှာ အာလူး 

တန်ချနိ် ၁.၁ သန်း (- ၁၂ %)၊ ခရမ်းချဉ်သီးတန်ချနိ် ၂၉၇,၅၀၀ (-၁၀ %) ၊ မုန်လာဥနီ တန်ချနိ် 

၂၇၅,၀၀၀ (-၁၃ %)၊ ဆလပ်ရ╅က် တန်ချနိ် ၁၂၀,၇၀၀ (-၁၀ %)တုိြဖစ်ကပီး၊ မ ကိုမူ တန်ချနိ် 

၄၉,၀၀၀ ြဖင့် ၁ % တိုးတက်ထုတလ်ုပ်ိုင်ခဲ့ပါသည်။  

(င)ေမွးြမေရး (Livestock) 

 ဆက်လက်ြဖစ်ေပေနသည့် မုိးေခါင်ေရရှားအေြခအေနများမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရည်န်း 

ကာလအတွင်း ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ ေမွးြမေရးထုတ်လုပ်မများအေပ ကန┼်သတ်ချက် များရှိ 

ေနပါသည်။  

ွား (Beef Cattle) 

 ွားအုပ်မှာ ၁၉၉၀ ခုှစ်မှ စတင်၍ အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ပီး၊ ေကာင်ေရ ၂၁ သန်းြဖင့် ၆ % 

ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ နယူးေဆာက်ေဝးလ်၊ ကွင်းစလန်ှင့် ေြမာက်ပုိင်းနယ်ေြမအတွင်း ဆက်လက ်

မုိးေခါင်မေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း ပမာဏကျဆင်းမည့် အလားအလာ ြဖစ်ပါသည်။  
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 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်ေန┼အထိ ွားသားေပါက် ေကာင်ေရ ၄.၆ သန်း     

(- ၇ %)၊ ွားမှင့် ွားပျ ိမ ေကာင်ေရ ၁၁.၁ သန်း (- ၅ %)ှင့် အြခားွားေကာင်ေရ ၅.၄ သန်း   

(- ၆ %) အသီးသီးြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

ွားအုပ် အရ╅ယ်အစား 

 

ိုစားွား (Dairy Cattle) 

 ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်တွင်း ရာသီဥတုအေြခအေန ပိုမုိေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် 

ိုထွက်ွား အုပ်မှာ ေကာင်ေရ ၂.၄ သန်းြဖင့် တည်ငိမ်မရှိသည့် အေနအထားြဖစ်ပါသည်။ ိုစား 

ွားအုပ်စုတွင်ွားမ(ိုထွက်ှင့်ိုခမ်း) ေကာင်ေရ ၁.၄ သန်း (၁%)၊ တစ်ှစ်ေအာက်ငယ်သည့် 

ိုစားွားေကာင်ေရ ၃၉၁, ၄၀၀ (၂ %) ှင့် တစ်ှစ်ှင့် ှစ်ှစ်အကားရှိ ိုစား ွားေကာင်ေရ 

၃၆၉,၉၀၀ (အတက်အကျမရှိ) ှင့် ှစ်ှစ်ှင့်အထက် ိုစား ွားေကာင်ေရ ၁၂၂,၄၀၀ (၆ %) 

အသီးသီးြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

ိုစားွားအုပ် အရ╅ယ်အစား 
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သုိးှင့် သုိးငယ်များ (Sheep & Lambs) 

 မုိးေခါင်မေကာင့် သုိးအုပ်အရ╅ယ်အစားမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း ကျဆင်းခဲ့ပီး၊ ၁၉၀၄ 

ခုှစ်မှ စတင်၍ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သုိ ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည။် ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်တစ်ခု တည်းသာ 

သုိးအုပ်အရ╅ယ်အစား ၉ % တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန┼တွင် သုိးှင့် သုိးငယ် 

ေကာင်ေရ ၆၄ သန်းရှိပီး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက (-၃%) ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ 

တစ်ှစ်ေအာက်ငယ်ေသာ သုိးငယ်အေရအတွက်မှာ သန်း၂၀ ရှိရာ ၂၀၁၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက (၅%) 

တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ သားေပါက်သိုးမမှာ အေရအတွက် သန်း ၃၅ ြဖင့် (-၅%)ှင့် အြခားသုိးအမျ ိး 

အစားမှာ ေကာင်ေရ ၈ သန်း (-၉ %) အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

သုိးှင့် သုိးငယအ်ုပ် အရ╅ယ်အစား 

   

ဝက ်(Pigs) 

 ဝက်သားေဈးန်း ကျဆင်းမှင့် အစာကုန်ကျစရိတ် ြမင့်တက်မတိုေကာင့် ဝက်အုပ် 

အရ╅ယ်အစားအေပ ုိက်ခတ်မများရှိခဲ့ရာ ဝက်ေကာင်ေရ စုစုေပါင်း ၂ သန်းသာရှိပီး၊ ၂၀၁၉ ခုှစ ်

ှင့်င်းယှဉ်ပါက (-၃%) ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သားေပါက်ဝကမ်မှာ ေကာင်ေရ ၂၄၆,၀၀၀ ြဖင့်      

(- ၅%)ှင့် အြခားဝက်မှာေကာင်ေရ ၂ သန်းြဖင့်   (-၂%) အသီးသီးကျဆင်း ခဲ့သည်ကို ေတွရိှရ 

ပါသည်။ 

ကက ်(Chicken)  

 ေရရရှိမှင့် အစာေဈးန်းြမင့်တက်မတိုေကာင့် ကက်အုပ်မှာ (-၁၀%) ကျဆင်းခဲ့ပီး၊ 

ေကာင်ေရမှာ ၁၂၃ သန်းသုိ ေရာက်ရိှခဲ့ပါသည်။ အသားစားကက်မှာေကာင်ေရ ၁၀၁ သန်းြဖင့်  

(-၁၀%) ကျဆင်းခဲ့ပီး၊ ဥစားကက်မှာ ေကာင်ေရ ၁၆ သန်းြဖင့် (-၂%) ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ 
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အြခားကက်၊ ငှက်အမျ ိးအစားမှာမ ူေကာင်ေရ ၃ သန်းြဖင့် (-၂၃%) ကျဆင်းခဲ့သည်ကို ေတွရှိရ 

ပါသည်။  

လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ကန┼်သတ်ချက်များ 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် ရည်န်းကာလအတွင်း ဩစေတးလျုိင်ငံတစ်ခွင်တွင် မိုးေခါင်မ 

ှင့် ┾ကံေတွခဲ့ရသည့်အတွက် လယယ်ာထွက်ကုန်စည် ထုတ်လုပ်မတွင် ိုက်ခတ်မများစွာရှိ 

ပါသည်။ အထူးသြဖင့် နယူးေဆာက်ေဝးလ်ှင့် ကွင်းစလန်ြပည်နယ်တိုတွင်ိုက်ခတ်မ အြပင်း 

ထန်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေစာပိုင်းကာလတွင်း နယူးေဆာက်ေဝးလ်၊ 

ဗစ်တိုးရီးယားှင့် ကွင်းစလန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေတာမီးေလာင်ကမ်းမှင့်  နယူးေဆာက်ေဝးလ် 

ှင့် ကွင်းစလန် ြပည်နယ်တိုတွင် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ေရလမး်မိုးမများကလည်း လယ်ယာထွက်ကုန် 

ထုတ်လုပ်မအေပ များစွာသက်ေရာက်မရှိေစပါသည်။  

 စစ်တမ်းေကာက်ယူချက်များအရ COVID-19 သက်ေရာက်မမာှ အနည်းငယသ်ာရှိ 

ေကာင်းေတွရိှရပါသည်။သုိေသာ်COVID-19 ဆိုင်ရာ တစ်ိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာြဖင့် ကန┼်သတ် 

ချက်များှင့် ြပည်နယ်အလိုက် ကန┼်သတ်ချက်များေကာင့် ရာသီအလိုက် လုပသ်ားြပတ်လတ်မ 

များ ┾ကံေတွခဲ့ရပီး၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပမ်ကှင့် ကုန်စည်ေဈးန်းအေပ အတုိင်း 

အတာတစ်ခုအထိ သက်ေရာက်ေစခဲ့ေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။  

လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပိုမ 

 ယင်းကဲ့သုိ မိုးေခါင်မ၊ ကူးစက်ေရာဂါှင့် တုတ်ိုင်ငံှင့် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အြငင်း 

ပွားမ ကဲ့သုိေသာ အကန┼်အသတ်များရှိေသာ်ြငားလည်း လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပိုမမှာ ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ေအေဒလာ ၅၀ ဘီလီယံသုိ ေရာက်ရှိခဲ့ရာ သမုိင်းတစ်ေလာက် ဒုတိယအြမင့် 

ဆံုးအြဖစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ဩစေတးလျုိင်ငံ၏ လယ်ယာထွက်ကုန် 

တင်ပိုလျက်ရှိသည့် ထိပ်တန်းိုင်ငံ (၅) ုိင်ငံမှာ တုတ်၊ ဂျပန်၊ အေမရိကန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား 

ှင့်အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတို ြဖစ်ပါသည်။  တုတ်ိုင်ငံမှာ လယ်ယာထွက်ကုန် အကီးဆုံးတင်ပိုသူ 

အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ေနပးီ၊ တင်ပိုမမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပိုမ စုစုေပါင်း၏ ၃၀.၃ % 

ခန┼်ရိှသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် အေနာက်ပိုင်း ဩစေတးလျမှအပ အြခားြပည်နယ်များမာှ 

လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပိုမ တိုးတက်ခဲ့သည်ကို ေတွရိှရပးီ၊ တက်စ်ေမးနီးယားြပည်နယ်မှာ 

ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ် တင်ပိုမတန်ဖိုး ၁ ဘီလီယံေကျာ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေမွးြမေရး ကုန်စည် 

တင်ပိုမမှာ အများဆုံးတိုးတက်ခဲ့ရာ ွားတင်ပိုမမှာ ၁၆.၆ % (ေအေဒလာ ၂ ဘီလီယံ) အထိ 

တိုးြမင့်တင်ပိုခဲ့ပီး၊  သုိးတင်ပိုမမှာ ၃.၃ % (ေအေဒလာ ၁၄၁.၇ သန်း) သို တိုးတက်တင်ပိုိုင် 
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ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေကာက်ပဲသီးှံတင်ပိုမမှာ ၂.၄ % (ေအေဒလာ ၁၈၀.၇ သန်း)၊ ိုထွက် 

ပစည်းကုိမူ ၂ % (ေအေဒလာ ၅၀.၆ သန်း)၊ သကားကုိ ၉.၈ % (ေအေဒလာ ၁၄၉.၈ သန်း) ှင့် 

သစ်သီးတင်ပိုမမှာ ၁၁.၁ %(ေအေဒလာ ၁၅၄.၂ သန်း) အသီးသီး တိုးတက်တင်ပိုိုင်ခဲ့ေကာင်း 

ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ 

 အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံသို လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပိုမများ ြမင့်တက်လာရြခင်းမှာ အင်ဒုိနီး 

ရှား- ဩစေတးလျ ကုန်သွယ်မသေဘာတူစာချပ်၏ အကျ ိးေကျးဇူးများ ေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

သေဘာတူစာချပ်အရ ကုန်စည်များ၏ အေကာက်ခွန်န်းေလာ့ချ(သုိ)ပယ်ဖျက်ြခင်းများေကာင့် 

ွားအရှင်၊ ိုမန┼်ှင့် ေကာက်ပသီဲးှံစသည့် ပိုကနု်များကို တိုးြမင့်တင်ပိုိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

 COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် ဘဝလူေနမပုံစုံကုိ အေြခခကံျကျေြပာင်းလဲိုင်ခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ရာ စားသံုးသူများမှာ ကျန်းမာေရးှင့် ကုိယ်ခံအားြမင့်တင်ိုင်မည့် ဥပမာ- သစ်သီးကဲ့သို 

အစားအေသာက်များ ဝယ်လိုအားဆက်လက်ြမင့်တက်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး၊ အရည်အေသွးြမင့် ကုန် 

စည်များြဖစ်သည့် ပင်လယ်စာ၊ ဝိုင်၊ သုိးေမးှင့် Red Meat တိုမှာမူ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ 

ေကာင့်ကမာ့ိုင်ငံများ၏ စားေသာက်ကုန် ဝန်ေဆာင်မလုပင်န်းများ ဆက်လက်ပိတ်ထားြခင်း 

ှင့် စီးပွားေရးအားနည်းေနေသးသည့် အေြခအေနများေကာင့် ဝယ်လုိအားေပတွင် သက်ေရာက် 

မများ ဆက်လက်ရိှေနမည်ြဖစ်ပါေကာင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။  

Source: Australian Statistics Bureau 

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ကင်ဘာရာမိ 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ြပည်တွင်းေဈးန်းများ ဆက်တိုက်ြမင့်တက်ေနမေကာင့် ြပညပ်သုိအမဲသားတင်ပိုခွင့်အား  

ရက် ၃၀  ကာ ဆိုင်းငံ့ေကာင်း အာဂျင်တီးနားအစိုးရေကညာ 

 ြပည်တွင်းအသားေဈးန်းများ ဆက်တိုက်ြမင့်တက်ေနသြဖင့် ြပည်ပသုိ အမဲသား တင် 
ပိုခွင့်အား ရက်ေပါင်း (၃၀) ကာ ဆိုင်းငံ့ေကာင်း ေမလ ၁၇ ရက်ေန┼ (တနလာေန┼) တွင်  အာဂျင် 
တီးနားိုင်ငံ ထုတ်ကုန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲသည်။  

 အာဂျင်တီးနားိုင်ငံတွင် အမဲသားေဈးန်းများ ဆက်တိုကြ်မင့်တက်လျက်ရှိေနသြဖင့် 
ြပည်တွင်းကုန်ေဈးန်းအေပ အစိုးရ၏အေရးေပေဆာင်ရ╅က်ချက်အြဖစ် ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ် 
ငန်းများတွင် အခွန်တိမ်းေရှာင်မများအားစိစစ်ြခင်း၊ ပိုကုန်အမဲသား ထုတ်လုပ်မအေပတွင် 
ေနာက်ေကာင်း ရာဇဝင်များစိစစ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းအသားေဈးကက်ွတွင် ေဈးကစားြခင်းများအား 
ကန┼်သတြ်ခင်းှင့် အသားထုတ်လုပ်မ ပိုမိုတိုးတက်ေစေရးအတကွ် အစိုးရကပူးေပါင်းေဆာင် 
ရ╅က်ြခင်းတုိကုိ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှေကာင်းအစုိးရ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။  

 အစိုးရ၏ထုတြ်ပန်ေကညာချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ေမလ ၁၇ ရကေ်န┼ (တနလာေန┼) 
တွင် ြပလုပ်ခဲ့သည့် အာဂျင်တီးနား အသားတင်ပိုသူများအသင်း(Exporters of Argentine Meat 
- ABC)ှင့် ေတွဆုံသည့်အစည်းအေဝးတွင် သမတ Alberto Fernández အား တင်ြပေဆွးေွးခ့ဲ 
ေကာင်း သတင်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ြပည်တွင်းအစားအေသာက်များ၏ ေဈးန်းများ ဆက်တိုက်ြမင့်တက်လျက်ရှိေနြခင်း 
အေပသမတအေနြဖင့် စိုးရိမ်စိတ်များြဖစ်ေပလျက်ရှိေနေကာင်း၊ အမဲသားတင်ပိုမကို ထိန်းချပ် 
ြခင်းသည် ြပညတွ်င်းကုန်ေဈးန်းကျဆင်းေရးအေပ  ထိေရာက်မရှိ မရိှအား ေလ့လာအကဲ ြဖတ် 
မများ ေဆာင်ရ╅က်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွးမများကို သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ ြပည် 
တွင်းကုန်ေဈးန်းပုံမှန်အေြခအေနသုိ ြပန်လည်ကျဆင်းေရးအတွက် မူဝါဒများချမှတ်ပးီ လိုအပ် 
ေသာန်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အချ ိပုိကုန်များအတွက်လာမည့်ရက်ပိုင်း 
အတွင်း န်ကားချက်အသစ်များထုတ်ြပန်ရန် ြပင်ဆင်လျက်ရှိေကာင်း၊ အမဲသားတင်ပိုမအား 
ရက်ေပါင်း ၃၀ ကာရပ်ဆုိင်းထားရန်  အမနိ┼်ထုတ်ြပန်ထားပးီြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ကုန်ဖွံဖိးတိုး 
တက်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် အစိုးရ၏ပိုကုန်ပိတ်ပင်တားြမစ်ချက်များေကာင့် ြပည်တွင်းကုန် 
ေဈးန်း ပံုမှန်အေြခအေနသုိြပန်လည်ေရာက်ရိှပါက အမဲသားတင်ပုိမ ယာယီပိတ်ပင်ြခင်းများအား 
ြပန်လည်ေြဖေလာ့ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တချနိ်တည်းတွင် အချ ိတင်ပိုမလုပ်ငန်းစဉ် များကုိ 
ခင်းချက်အေနြဖင့် ဆက်လက်ခွင့်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အာဂျင်တီးနားသမတက အသား 
တင်ပို သူများအား ေဆွးေွးေြပာကားချက်များကုိ ဝန်ကီးဌာန၏သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည်။  
သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 
 ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
 ဘရာဇီးလ် 
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ပဲမျ ိးစုံအား ေဈးကစားြခင်းမြပေစေရး အေရးကီးကုန်စည်အက်ဥပေဒြဖင့် ကပ်မတ်ရန် 

အိိယဗဟုိအစိုးရက ြပည်နယ်များသုိ န်ကားြခင်း 

 အိိယစားသံုးသူေရးရာ၊ စားနပ်ရိကာှင့်ြပည်သူ┼ြဖန┼်ြဖးေရးဝန်ကီးဌာန ၁၇-၅-၂၀၂၁ 
ေန┼၌ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည့် အစည်းအေဝးတွင် စားသံုးသူေရးရာ အတွင်းဝန် Ms. 
Leena Nandan သည် ြပည်နယ်/ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမများရှိ စားနပ်ရိကာေထာက်ပံ့မငှ့် 
စားသံုးသူဆုိင်ရာ အတွင်းဝန်များှင့် ေတွဆံုလျက် ုိင်ငံတစ်ဝန်း၌ ပဲမျ ိးစံုေဈးန်းှင့် ေဈးကွက် 
အေြခအေနအေပ ေဆွးေွးသုံးသပ်ခဲ့ကပါသည်။  

 အိိယစားသံုးသူေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ြပန်ရာတွင် အဆိုပါအစည်း 
အေဝးသို တက်ေရာက်လာကသူများက ေဈးကွက်၌ သုိေလှာင်လုပ်ကိုင်လျက်ရိှသူများ၏ ေဈး 
ကစားမများေကာင့် ပဲမျ ိးစုံေဈးန်းများ ုတ်ချည်းြမင့်တက်ရြခင်းြဖစ်သည်ဟု သေဘာထား 
မှတ်ချက်ြပကေကာင်း၊ သုိြဖစ်၍ ပဲမျ ိးစုံအား သုိေလာှင်ေဈးကစားြခင်း မြပေစေရး ၁၉၅၅ ခုှစ် 
အေရးကီး ကုန်စည်အက်ဥပေဒြဖင့် ကပမ်တ်ရန်၊ ေဈးကွက်အတွင်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် 
ပဲခွဲစက် များ၊ ကုန်သည်များှင့် တင်သွင်းသူလုပ်ငန်းရှင်များမှ ၎င်းတိုလက်ဝယ်ရိှ ပဲမျ ိးစုံကုန် 
လက်ကျနစ်ာရင်းကို ထုတ် ေဖာ်ေြပာကားေစပီး တုိက်ဆိုင်စစ်ေဆးမြပရန်၊ အပတ်စဉ် ပဲမျ ိးစံု 
ေဈးန်းများကို ေစာင့်ကည့်ကပ်မတမ်ြပရန်ှင့် ကာလရှည်၌ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ 
ပဲမျ ိးစုံစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်လုိမကို တွန်းအားေပးဆွဲေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ ဝယ်ယူေရး 
လုပ်ငန်းစဉ်များအား အဆင်ေြပလွယ်ကူေချာေမွေအာင် ေဆာင်ရ╅က်ရန် ြပည်နယ်များသို န် 
ကားခ့ဲေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

 အိိယ ပဲေဈးကွက်ရှိ ကုန်သည်လုပင်န်းရှင်များကမူ အေရးကီး ကုန်စည်အက် ဥပေဒ 
ြဖင့် ကပ်မတ်လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အေထာက်အပံ့ြပ အေြခခံရည်န်းေဈးန်း 
(MSP)ှင့် င်းယှဉ်ပါက ပဲမျ ိးစံုေဈးန်းများမှာ များစွာြမင့်မားမ မရှိေသးေကာင်း ေြပာဆုိလျက် 
ရှိကသည်။ အိိယ ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်းများအသင်း (AIDMA) ၏ ဥကြဖစ်သူ Mr. Suresh Agrawal 
က အစိုးရသည် ေဈးန်းများ ၁၀% မ ှ ၁၅% အထိ ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့် ဆီထွက်သီးှံများ 
အေပ အေလးေပးရမည့်အစား ၅% မသာ ေဈးန်းြမင့်တက်မရှိသည့် ပဲမျ ိးစုံေဈးကွက်အေပ 
အေရးယူ ေဆာင်ရ╅က်ရန် ဆုံးြဖတခ်ဲ့ေကာင်း၊ ယခုကဲ့သုိ လုပ်ေဆာင်မမှာ ပဲခွဲစက်အငယ်များှင့် 
ကုန်သည် လုပ်ငန်းငယ်များအေပ ထိခိုက်ိုင်ပီး ေဈးကွက်အတွင်း စိုးရိမ်ထိတ်လန┼်မကို ြဖစ် 
ေပေစိုင်ေကာင်း ေြပာကားပါသည်။ 

 မဟာရြပည်နယ် Latur မိမှ ပဲကုန်သည်တစ်ဦးြဖစ်သူ Mr. Nitin Kalantri ကလညး် 
ေဈးကွက်တွင် ပဲတီစိမ်းေဈးန်းများမှာ ၁ ကွင်တယ် (၁၀၀ ကီလိုဂရမ်) လင် ူပီး ေငွ ၄၇၀၀ မှ 
၄၈၅၀ အတွင်း MSP ေဈးန်း၏ေအာက်၌ရိှေကာင်း၊ ပဲစင်းငံုသည်လည်း ၁ ကွင်တယ်လင် ူပီး  
ေငွ ၆၄၀၀-၆၅၀၀ ခန┼်ြဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစ်လျက်ရှိေကာင်း၊ ကုန်ချနိ် ၁ ကွင်တယ်ေပတွင်  
ပဲတီစိမ်းေဈးန်းမှာ ူပီး ၄၀၀ မှ ၅၀၀ ခန┼်ှင့် မတ်ပေဲဈးန်းမာှ ူပီး ၈၀၀ ခန┼်အထိ ေလျာက့ျ 
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ေနခဲ့ချနိ်တွင် အစိုးရအေနြဖင့် မည်သည့်ြပဿနာှင့် ┾ကံေတွေနရသည်ကုိ နားမလည်ိုင် 
ေအာင်ြဖစ်ရေကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။  

 အစိုးရက ပဲမျ ိးစုံေဈးန်းများ ြမင့်တက်မည့်အေရးကို စုိးရိမ်မများရှိေနေသာ်လည်း 
လက်ေတွ ေြမြပင်အေြခအေန၌ ထိုသို ေဈးန်းများ ုတ်ချည်းြမင့်တက်ရန် မရိှေကာင်း၊ ကုန် 
အဝယ် ဒိုင်အများစုမှာ ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ပီြဖစ်ပီး ဝယ်ယူေရးလုပ် ေဆာင်မမာှ နည်းပါးေနပြီဖစ် 
ေကာင်း၊ မဟာရ၊ ဂူဂျရတ်၊ ရာဂျပ်စတန်ှင့် ကာနာတကာ ြပညန်ယ်များ၌ အသွားအလာ တား 
ြမစ်ကန┼်သတ်မများေကာင့် ကုန်စည်ဒုိင်အချ ိ မပိတ်သိမ်းပ ဲ ကျန်ရှိေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အစိုးရ 
၏ သီးှံဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းြဖစ်ေသာ NAFED ကလည်း ပဲစင်းငံု တန်ချနိ် ၁၀ သိန်းခန┼်မသာ 
ဝယ်ယူရန်ရှိသည်ဟု ေြပာဆိုထားေကာင်း၊ အစိုးရသည် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်မမရှိေစေရး 
ေသချာေအာင် ကိတင်ေဆာင်ရ╅က်ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း၊ သိုရာတွင် ဤသိုလုပ်ေဆာင်မမာှ 
ေဈးကွက်အတွင်း ကုန်စည်ြပတ်လပ်မ ြဖစ်ေပလျက်ေရှလာမည့် လအနည်းငယ်အတွင်း ပဲေဈး 
န်းများ ၁၀% မှ ၁၅% အထိ ြမင့်တက်ဖယွ်ရှိသည်ဟု အချက်ြပသကဲ့သုိ ြမင်ရေကာင်း စသည် 
ြဖင့် မွန်ဘုိင်းမိရိှ Navi Mumbai APMC လယယ်ာထွက်ကုန်ေဈးကွက်ေကာ်မတီမ ှ ဒါိုက်တာ 
Mr. Nilesh Vira က ေြပာကားပါသည်။  

 အိိယ ပဲမျ ိးစုံှင့် ေကာက်ပဲသီးှံအသင်း (IPGA) ၏ ဥကြဖစ်သူ Mr. Jitu Bheda 
က ေဈးကွက်အတွင်း ပဲမျ ိးစုံကုန်လက်ကျန် များစွာမရှိေတာ့သကဲ့သို ြပညပ်မှတင်သွင်းသည့် 
ပဲများအား သုိေလှာင်ထားရှိမအေပ ပမာဏကန┼်သတ်ြခင်းမ ှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ ေအာက် 
တိုဘာ၊ ိုဝင်ဘာလများအထိ ြပည်ပမှ ပဲမျ ိးစုံတင်သွင်းခွင့်ြပထားပီး ြပည်တွင်းမ ှ သီးှံအသစ် 
များသည် ဇန်နဝါရီလ၌ ထွက်ေပမည်ြဖစ်ရာ ယခုအေရးယူေဆာင်ရ╅က်မမှာ ေဈးကွက်အေပ 
သက်ေရာကမ် ကီးမားမည်ဟု ြမင်ထားြခင်းမရှိေကာင်း ေြပာဆုိပါသည်။ 

  အစိုးရဌာနဆုိင်ရာ အရာရှိများ၏ ေြပာကားမအရ အစိုးရ၏ ပဲစင်းငံုဝယ်ယူေရး လုပ် 
ငန်းမှာ အပီးသတ်သည့် အေြခအေနရှိပီး ေတာင်သူများလက်ဝယ်တွင်လည်း လက်ကျန် များစွာ 
မရှိေတာ့ေကာင်း၊  မတ်ပဝဲယ်ယူမမှာမူ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း Financial Express သတင်း 
ဌာနမှ ေဖာ်ြပပါသည်။ 

Source:  1. Centre asks States/UTs to direct all the stockholders millers, traders, 

importers etc. to declare the stocks of pulses, 17-5-2021, Press Information Bureau 

of India 

 2. Centre’s move directing stockholders to declare stocks of pulses catches industry 

on backfoot, 17-5-2021, Financial Express 

ေနေအးလွင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
နယူးေဒလီမိ 
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