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အိိယှင့် မိုဇမဘ်စ် ှစုိ်င်ငံကား ပဝဲယယ်ေူရး နားလည်မစာခနလ်ာအား သကတ်မး်တုိးရန် 

အတညြ်ပြခင်း 

 အိိယိုင်ငံသည် အာဖရိကေဒသရိှ ပစဲင်းငံုစိုက်ပျ ိးထတ်ုလပုသ်ည့် မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံှင့် 

စှ်ိုင်ငံအကား ပမဲျ ိးစုံဝယယ်မူဆိုင်ရာနားလည်မစာခနလ်ာတစေ်စာင်ကို ၂၀၁၆ ခုစှ် ဇူလိုင်လ 

တွင် လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲပါသည။် ၅ စှတ်ာသကတ်မး်ရိှေသာ ၎င်းနားလညမ်စာခနလ်ာအရ 

အိိယိုင်ငံသည် B2B, G2G ဝယယ်မူစနစမ်ျားြဖင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘာစှ်တွင် တနခ်ျနိ် ၁သိနး် 

တင်သွင်းမမှ စတင်လျက် စှစ်ဉတ်နခ်ျနိ် ၂၅၀၀၀ တုိးြမင့်၍မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံထမံှ ပစဲင်းငံုများကို 

ဝယယ်ခ့ဲူရာ ပမေြမာက်စှြ်ဖစေ်သာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာစှ၌် တနခ်ျနိ် ၂ သိနး် တင်သွင်းမမာှ 

၃၁-၃-၂၀၂၁ ေနတွင်ပးီဆုံးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 အိိယအစိုးရသညေ်တာင်သူများ၏ ပမဲျ ိးစုံစိုက်ပျ ိးထတ်ုလပုမ်ကို တွနး်အားေပးြမင့် 

တင်လျကရိှ်ေသာလ်ညး်ြပညတွ်င်း၌ လုံေလာကစ်ာွထတ်ုလပုမ်မရရိှမီကာလင့်ှရာသီဥတအုေပ 

မနှး်ဆိုင်ြခင်းမရှသိည့်အေြခအေနအရ ေဈးကကွလ်ိုအပခ်ျကအ်ား ြဖည့်ဆညး်ရန်င့်ှ အရန် 

ပမဲျ ိးစုံ ထားရိှိုင်ရနအ်တွက် ြပညပ်မဝှယယ်တူင်သွင်းမကို ခွင့်ြပေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပါသည။် 

သုိြဖစရ်ာ မိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံင့်ှ အစိုးရချင်းသေဘာတူလကမ်တ်ှေရးထိုးထားသည့် ပစဲင်းငံုင့်ှအြခား 

ပမဲျား ဝယယ်ေူရးနားလညမ်စာခနလ်ာကို ၅ စှ် သကတ်မး်တုိးြမင့်မညဟ်ု အိိယကးူသနး် 

ေရာင်းဝယေ်ရးင့်ှ စကမ်ဝန်ကးီက ေြပာဆိုေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် ေအာကတုိ်ဘာလကနုပ်ိုင်း၌ 

သတင်းများထကွေ်ပခ့ဲပါသည။်  

 ယခုခါ အမိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံသမတက ၇-၁-၂၀၂၁ ေန၌ တညခ်င်းသည့် တ်ဆကဧ်ည့်ခံပွဲ 

အပးီတွင် တာဝန်ပးီဆုံး၍ ေြပာင်းေရထကွခွ်ာမည့် မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံ၊ Maputo မိရိှ အိိယ 

သံအမတ်ကးီ Mr. Rajeev Kumar က ပစဲင်းငံုဝယယ်ေူရး နားလညမ်စာခနလ်ာကို ေနာကထ်ပ် ၅ 

စှ် သကတ်မ်းတုိးလျက် ၁ စှလ်င် တနခ်ျနိ် ၂ သိနး် ဝယယူ်တင်သွင်းရန် အိိယအစိုးရ၏ 

အဆိုြပချကအ်ား မိုဇမဘ်စစ်ိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကးီဌာနက သေဘာတူလက်ခံခ့ဲသညဟ်ု ေြပာကားခ့ဲ 

ေကာင်း archyde.com င့်ှ allafrica.com သတင်းဌာနများ၏ အင်တာနကစ်ာမျက်ှာများ၌ 

ေဖာြ်ပချကအ်ရ သိရိှရပါသည။် 

 အဆိုပါ သတင်းဌာနများက Tata င့်ှ Mahindra ကဲ့သုိ ေမာေ်တာယ်ာဉထ်တ်ုလပုေ်ရး 

လပုင်နး်များအပါအဝင် အိိယိုင်ငံမကှမုဏေီပါင်း ၅၀ ေကျာသ်ညမ်ိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံရိှ စးီပာွးေရး 

လပုင်နး်များတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံလပုက်ိုင်လျကရှ်ေိကာင်း၊ Bharat, ONGC င့်ှ Oil India ကမုဏီ ၃ 

ခုပးူေပါင်းအဖွဲသညမ်ိုဇမ်ဘစ် LNG သဘာဝဓာတ်ေငွထတ်ုလပုေ်ရးစီမကံနိး်တွင်ရှယယ်ာ ၃၀% 

ပါဝင်ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ အိိယအေနြဖင့် မိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံထမံှ သဘာဝဓာတ်ေငွများကို 

ကာလရှညဝ်ယယ်ရူရိှရန် လိုလားလျကရိှ်ပးီ Bharat ကမုဏီသညအ်ဆိုပါစမီကံနိး်၏ ထတ်ုလပ်ု 

မမ ှ၈% ရိှေသာ LNG သဘာဝဓာတ်ေငွတနခ်ျနိ် ၁ သနး်ကို ၁၅ စှက်ာလအထိ စှစ်ဉ် ဝယယူ်ရန် 
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ယခင်စှစ်ကတ်င်ဘာလ၌ သေဘာတူညမီရရိှခ့ဲေကာင်း၊တစဖ်ကတွ်င် မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံ ကလည်း 

ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ဝယ်ယူရရိှရန် လုိလားလျက်ရိှရာ Mr. Rajeev Kumar က 

အိိယိုင်ငံမှ ထတ်ုလပုသ်ည့် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများကို ဦးစားေပးရရိှေစ မည့်ိုင်ငံများ 

တွင် မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံသညလ်ညး် အပါအဝင်ြဖစ်ပးီ ၎င်းေဆးဝါးများ ေဆာလျင်စာွ ရရိှေစမည် 

ြဖစသ်ညဟ် ုကတိြပေြပာဆိုေကာင်း ေဖာြ်ပပါသည။် 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source:  1.  Pigeon peas and gas against vaccine: increased exchanges between India and 

Mozambique, 13 JAN 2021, www.archyde.com 

 2. Mozambique: India Renews Agreement to Import Mozambican Pigeon Peas, 8 

JAN 2021, www.allafrica.com 

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

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ေငွေကးေဖာင်းပမွနး် ၃.၅၀ ရာခုိင်နး်သုိ ေရာကရ်ှိုိင်ေကာင်းှင့် GDP 

တုိးတကမ်နး်ြမင့်တကုိ်င်ေကာင်း ေဈးကကွသု်ေတနပညာရင်ှများ ခန်မနှး် 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ေငွေကးေဖာင်းပမွသည ် ၂၀၂၁ ခုစှ၏် ပထမရကတ်တပတ် ၃ ပတ ်
ဆကတုိ်ကြ်ဖစေ်ပိုင်ပးီ ိုင်ငံ၏ြပညတ်င်ွးအသားတင်ထတ်ုကနုတ်နဖ်ိုး (GDP)လညး် ြမင့်တက် 
မညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဈးကကွ်သုေတသနပညာရှင်များက ခန်မနှ်းချကထ်ုတ်ြပနထ်ားသည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၂၅ ရကေ်နတွင် ဗဟိုဘဏ်က ထတ်ုေဝသည့် ေဈးကကွ ်
သတင်းလာ Focus အေပတွင် အေြခခံ၍ ခန်မနှး်ချကမ်ျား ထကွေ်ပလာြခင်းြဖစ်သည။် 
သတင်းလာတွင် ေဖာြ်ပပါရိှသည့်အချကအ်လကမ်ျားမာှ ေငွေကးဆိုင်ရာလပုင်န်းအဖွဲအစညး် 
ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာမ် ှသုေတသနြပေကာကယ်ထူားြခင်းြဖစ်သည။် 

 စားသံုးသူေဈးဆန်းကနိး်ြပစေုရးအဖွဲ၏ ယခုစှ်အတွက ်ေဈးကကွခ်နမ်နှး်ချက ်သည ်
၃.၄၃ ရာခုိင်နး်မ ှ ၃.၅၀ ရာခုိင်န်းသုိတုိးြမင့်ခ့ဲသည။် စားသံုးသူေဈးဆန်းကနိး်ကိ ု
ြမင်တင်ထားေသာလ်ညး် ယခုစှအ်တွက ် ေဈးကကွက်ေမာမ်နှး်ထားသည့် ေငွေကးေဖာင်းပမွ 
နး်သည ် သတ်မှတ်ထားသည့် ၃.၇၅ ရာခိုင်နး်ေအာကတွ်င် ဆကလ်က်တညရိှ်ေနသည။် 
ေဈးဆနး်ကနိ်းသတ်မတ်ှမစနစအ်ရ ၂၀၂၁ ခုစှ်၏ ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းသည ် ၂.၂၅ ှင် ၅.၂၅ 
ရာခုိင်န်း အကားတွင် အတကအ်ကျြဖစေ်ပေနပါက လက်ခံိုင်သည့် အေြခအေနတစရ်ပ ်
ြဖစသ်ည။် 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် စားသံုးသူေဈးဆနး်ကနိ်းသည ် ၄.၅၂ ရာခုိင်န်းသုိ ေရာကရ်ှိ 
ခ့ဲသြဖင့် စားေသာကက်နုေ်ဈးနး်များအေပတွင် ဖအိားြဖစေ်စခ့ဲေသာလ်ညး် သတ်မတ်ှချက ် ၄ 
ရာခုိင်န်းအထကသုိ် အနညး်ငယ်သာြမင့်တက်ခ့ဲသြဖင့် လကခံ်ိုင်သည့်အေြခအေနြဖစခ့ဲ်သည။် 
၎င်းပမာဏသည ်၂၀၁၆ ခုစှမ်စှတင်၍ ငါးစှတ်ာကာလအတွင်း အြမင့်ဆုံးပမာဏြဖစခ်ဲ့သည။် 
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 ၂၀၂၂ ခုစှတွ်င် ေငွေကးေဈးကွက၏် ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းအား ၃.၅၀ ရာခုိင်န်း တွင် 

ထိန်းထားုိင်ရန် ေမာ်မှန်းထားသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၏ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်း သတ်မတ်ှ 

ချကသ်ည ် ၃.၅၀ ရာခုိင်နး်ြဖစ်ပီး ၂ ရာခုိင်န်းင့်ှ ၅ ရာခုိင်နး်အကားတွင် အတကအ်ကျ 

ြဖစေ်နပါက ပျမး်မနး်ရညမ်နှ်းချကက်ို ြပည့်မှီေစမညြ်ဖစသ်ည။် 

 ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်ကိ ုအမျ ိးသားေငွေကးေကာင်စ ီ (National Monetary Council 

- CMN) က တွကခ်ျကထ်ုတ်ြပနေ်ပးပီး သတ်မှတ်ထားသည့် ေငွေကးေဖာင်းပမွ ေအာက်တွင ်

ရိှေနေစရနအ်တွက ်ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်တုိးနး်အတုိးအေလာအ့ား လပုေ်ဆာင် ေပးသည။် 

စးီပာွးေရးကျယ်ြပန်လာြခင်း 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးအေြခအေနသည ် ြပညတွ်င်းအသားတင ်

ထတ်ုကနုတ်နဖ်ိုးတွင် ၃.၄၅ ရာခုိင်န်းမ ှ ၃.၄၉ ရာခုိင်န်းအထ ိ တုိးတကလ်ာိုင်ေကာင်း 

စးီပာွ ေရးပညာရှင်များက ခနမ်နှး်ေြပာဆိုလျက်ရိှပးီ ၂၀၂၂ ခုစှတွ်င် ြပညတွ်င်းအသားတင ်

ထတ်ုကနုတုိ်းတကမ်အား ၂.၅၀ ရာခုိင်န်း သုိေရာကရိှ်ရန ်ေမာမ်နှး်ထားသည။် 

 အဆိုပါ ခနမ်နှး်ချကမ်ျားသည ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါေကာင့် ကမာစ့းီပာွးေရး 

ကျဆင်းပးီ ိုင်ငံများအေနြဖင့် ေငွေကးအကပ်အတညး်ဆသုိီ ဦးတညေ်နချနိတွ်င် ထကွေ်ပလာ 

ြခင်းြဖစသ်ည်။ သုိရာတွင် လတ်တေလာကာလများတွင် ေဖာြ်ပေနသည့် နး်ကနိ်းများအရ 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည ် ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာသည့် အေြခအေနသုိ နြ်ပလျက် 

ရိှသည။် 

 ုိဝင်ဘာလတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် GDP ကျဆင်းုိင်မအား အစုိးရက ၄.၇ ရာခုိင်န်း မ ှ

၄.၅ ရာခုိင်န်းအထသိာ ေလာခ့ျခန်မနှ်းခ့ဲသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ GDP အတွက ်

ကမာဘ့ဏ်က ခန်မနှး်တွကခ်ျကရ်ာတွင် ၅.၄ ရာခုိင်နး်ကျဆင်းိုင်ေကာင်း ေဖာြ်ပခ့ဲ ပီး 

ုိင်ငံတကာေငွေကးရံပံုေငွအဖဲွက ၅.၈ ရာခုိင်န်းကျဆင်းုိင်ေကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ အစုိးရ၏ 

ထတ်ုြပနခ်ျကမ်ျားအရ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ် ပထမ (၃) လပတ် ကာလအပးီတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ 

GDP ကျဆင်းမနး်သည ်၂.၅ ရာခုိင်နး်င့်ှ ဒတိုယ (၃) လပတ်ကာလအပးီတွင် ၉.၇ ရာခုိင်န်း 

တုိ အသီးသီးကျဆင်းခ့ဲပးီ ၁၉၉၆ ခုစှမ် ှ လက်ရိှအချနိက်ာလအထ ိ GDP ကျဆင်းမရာခုိင်နး် 

အြမင့်ဆုံးြဖစခ့ဲ်သည။် 

အေြခခံဘဏ်တုိးနး်များ 

 ၂၀၂၁ ခုစှ်တွင် အေြခခံဘဏ်တုိးန်းများ ြမင့်တက်ိုင်ေကာင်း ေငွေကးေဈးကကွက် 

ခနမ်နှး်ထားသည။် အချကအ်လကမ်ျားအေပ အေြခခံ၍ ၂၀၂၁ ခုစှ် စှက်နုပ်ိုင်းတွင် အေြခခံ 

ဘဏ်တုိးနး်သည ် ၃.၂၅ ရာခုိင်န်းမ ှ ၃.၅၀ ရာခုိင်နး်သုိ ြမင့်တက်ိုင်ေကာင်း ခန်မနှ်းထား 

သည။် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ဒတိုယအပတ်တွင် ကျင်းပခ့ဲသည့် ဘဏ်အစညး်အေဝးတွင် 

အေြခခံဘဏ်တုိးန်းအား ၂ ရာခုိင်န်းတုိးြမင့်ရန် သေဘာတူညီခ့ဲသည။် ၂၀၂၂ ခုစှ ် စှက်နုပ်ိုင်း 
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တွင် ၄.၇၅ ရာခုိင်န်းမ ှ ၅ ရာခုိင်န်းအထ ိ ဘဏ်တုိးနး်များြမင့်တက်ိုင်ေကာင်း ေငွေကး 

ေဈးကကွမ် ှစးီပာွးေရးပညာရှင်များက ခန်မနှး်ထားသည။် 

ေငွလဲနး်၊ ကနုသွ်ယမ်ှင့်ရင်းီှးြမပံှ်မဆိုင်ရာ ေမာ်မနှး်ချကမ်ျား 

 ၂၀၂၁ ခုစှတ်င်ွ ပျမ်းမိုင်ငံြခားေငွလဲန်း အေမရိကန ် ၁  ေဒလာလျင် ဘရာဇီးလ ်

ဟရဲာ ၅ နး်င့်ှ ၂၀၂၂ ခုစှတ်င်ွ ဘရာဇီးဟဲရာ ၄.၉၀ မ ှ၅ အတွင်းသာ ေငွလဲန်းြဖစေ်ပိုင်ရန ်

ခနမ်နှး်ထားသည။် ကနုသွ်ယမ်င့်ှပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုစှက်နုသွ်ယမ်တွင် အေမရိကနေ်ဒလာ 

၅၅ ဘီလယီ ံကနုသွ်ယမ်ပိုေငွရရိှရန ်ခနမ်နှ်းထားပးီ ၂၀၂၂ ခုစှတွ်င် အေမရိကနေ်ဒလာ ၄၉.၃၀ 

ဘီလယီ ံမ ှ၅၀ ဘီလယီအံထ ိရရိှရန ်ခနမ်နှ်းထားသည။် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမတွင် ၂၀၂၁ ခုစှ ်

အတွက ် အေမရိကနေ်ဒလာ ၆၀ ဘီလယီ ံ တနဖ်ိုးခန်  ဝင်ေရာကလ်ာရန ် ေမာမ်နှ်းထားပးီ ၂၀၂၂ 

ခုစှတွ်င် အေမရိကနေ်ဒလာ ၇၀ ဘီလယီတံနဖ်ိုးခန ်ဝင်ေရာက်ရန ်ေမာမ်နှး်လျက်ရိှသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် - Market analysts raise inflation estimate to 3.50% in 2021 and see higher GDP 

growth 

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

လဦူးေရ ၁၉၆,၀၀၀ အတွက် အေရးေပအကူအညမီျား ေပးရန် ဘရာဇီးလုိ်င်ငံ 

ဖကဒ်ရယ်အစိုးရအတညြ်ပ 

 ဝန်ကးီဌာန၏ ထတ်ုြပနခ်ျကအ်ရလဦူးေရ ၁၉၆,၀၀၀ အနက် ၈၃,၀၀၀ အား အဆိုပါ 

အေရးေပကညူမီများကို ဒတိုယ၊ တတိယ၊ စတုတင့်ှ ပမအသုတ်များ ခဲွ၍ ေထာကပ်ံ့မများ 

ြပလပုသွ်ားမညြ်ဖစသ်ည။် လူဦးေရ ၁၉၆,၀၀၀ အတွက် ဘရာဇီးလဟ်ရဲာ ၂၄၀ သနး်တနဖ်ိုးရိှ 

အေရးေပအကအူညမီျားကို ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၈ ရကေ်န  (ကာသပေတးေန ) တွင ်

ဖကဒ်ရယအ်စိုးရက လဲေြပာင်းေပးခ့ဲသည်။ 

 အစိုးရက၏အချကအ်လကမ်ျားတွင် ေဖာြ်ပထားသည့် စနိေ်ခမများင့်ှ သံုးသပခ်ျက် 

များအေပ ေလလ့ာသုေတသနြပလပု်ပီး ေနာက် ိုင်ငံသားေရးရာဝန်ကီးဌာန (Ministry of 

Citizenship) ၏ ထတ်ုြပနခ်ျကက်ို ဇနန်ဝါရီလ ၂၆ ရကေ်နတွင် အစိုးရြပန်တမး်ြဖင့် ထတ်ုြပနခ့ဲ် 

သည။် 

 အေရးေပအကအူညမီျားအား အကျးံဝင်သည့်သူများတွင် Dataprev website ၌ ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၊် ိုဝင်ဘာလ ၇ ရကေ်နမ ှ ၁၆ ရက်ေနအထိင့်ှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရကေ်နမ ှ ၃၁ 

ရကေ်နအထ ိ  ေဖာြ်ပခ့ဲသည့် ဆိုင်းင့ံထားသူများအပါအဝင် လေူပါင်း ၁၉၁,၀၀၀ ပါဝင်ခ့ဲသည။် 

ထိုအြပင် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ြပနလ်ညစ်စိစခ့ဲ်ပးီေနာကထ်ပ ် လူဦးေရ ၅၀၀၀ ကို 
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ထည့်သွင်းခ့ဲသည။် ၎င်းတုိအေနြဖင့် စညး်မျဉး်စညး်ကမး်များင့်ှ ကိုကည်ီပါက အဆိုပါေထာက်ပ့ံ 

ေငွများကို အရစလ်ိုက ်ခံစားခွင့်ရရိှိုင်မညြ်ဖစသ်ည။် 

 ေထာကပ်ံ့မများအား လူဦး ေရ ၄၀,၉၀၀ ဦးသည် ေနာကဆ်ုံး ၃ ကမိြ်ဖင့် လကခံ်ရရိှ 

မညြ်ဖစ်ပးီ ိုင်ငံသား ၆၈,၁၀၀ ဦးရိှေသာ တတိယအပုစ်အုတွက် ဆကလ်ကေ်ပးရမည့် စတုတ 

င့်ှ ပမအရစေ်ထာကပ်ံ့မများကို ဆကလ်ကေ်ထာကပ်ံ့မညြ်ဖစသ်ည။် ကျနရိှ်သည့် ၇၈,၃၀၀ ဦး 

၏ ပမအရစေ်ထာကပ်ံ့မများကို ဆကလ်ကေ်ထာကပ်ံ့ေပးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 အဆိုပါ ေထာကပ်ံ့ေငွများအား Caixa ဘဏ်တွင်ဒစဂ်ျစတ်ယလ်မူေရး စေုဆာင်းေငွ 

အြဖစ ် အပ်ှံထားပးီ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၂၈ ရကေ်နမစှတင်ကာ the Caixa Tem 

application ကို အသံုးြပပးီ ေငွထတ်ုယြူခင်းှင့်  လဲေြပာင်းြခင်းများ ြပလပု်ိုင်မညြ်ဖစသ်ည။် 

Caixa Temapplication ြဖင့် virtual debit card င့်ှ  QR Code များကို အသံုးြပ၍ online တွင ်

ေဈး ဝယယ်မူများင့်ှ ATM ေငွထတ်ုစကမ်ျားကို အသံုးြပ၍ ေငွထတ်ုယြူခင်းများ ြပလပု် ိုင်ရန ်

ေဆာင်ရကထ်ားသည်။ 

 ကိုဗစေ်ထာကပ်ံ့ေကး အကျိးခံစားခွင့်ရရိှသသူည် ေရအသံုးစရိတ်၊ တယလ်ဖီနုး် 

ေခဆိုခှင့် ထထီိုးြခင်းကဲ့သုိေသာ ေငွေပးေချမများအပါအဝင် ေငွလဲေြပာင်းြခင်းများအား Caixa 

Temapplication ကို အသံုးြပ၍ ဝနေ်ဆာင်ခအခမဲ့ြဖင့်ြပလပု်ိုင်မညြ်ဖစသ်ည်။ ေငွသားထတ်ု 

ယရူာတွင်လညး် ၎င်း application ကို အသံုးြပ၍ ကတ်မပါဘဲြဖစေ်စ၊ ကတ်ုနပံါတ်စနစြ်ဖင့် 

ြဖစေ်စ ေငွထတ်ုယြူခင်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်မညြ်ဖစသ်ည။် 

 ေငွထတ်ုယသူူများသည် password ကို အသံုးြပ၍ ဝင်ေရာက်ပးီ ဖနု်း message မ ှ

ကတ်ုနပံါတ်ကို အသံုးြပကာထတ်ုယရူမညြ်ဖစ်သည။် ကတ်ုနပံါတ်ကို ေငွသားထုတ်ယြူခင်း အြပင် 

Caixa Aqui င့်ှ ချတ်ိဆကထ်ားသည့် စးီပွားေရးလပုင်နး်များင့်ှ ထဆီိုင်များတွင် ေငွေပးေချမ 

များအပါအဝင် ဘဏ်ခဲွများတွင် ေငွထတ်ုယြူခင်းများကိုလညး် ေဆာင်ရက်ိင်ုသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် -  Federal government approves emergency aid for 196 thousand people 

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

ရနက်နုေ်ဈးကကွ်လယ်ယာထကွက်နု် ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

 အေစထ့တ်ုေြပာင်းေဈးနး်မာှ အိိယိုင်ငံ၊ ထုိင်းိုင်ငံ၊ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံတုိမှ အေစ့ 

ထတ်ုေြပာင်း လိုအပခ်ျကရိှ်ြခင်းင့်ှ ဝယယ်ရူန် ကမး်လမှး်မများရိှခ့ဲြခင်း၊ ြမဝတီဝယလ်ကမ်ျားမှ 

ဝယယ်မူများြခင်း၊ ထိုင်းနယစ်ပသုိ် တင်ပိုမရိှြခင်း၊ ြပည်တွင်းအစာစပလ်ပုင်နး်များမှ ပုံမနှ် 

ဝယယ်မူရိှြခင်းတုိေကာင့့်် ယခင်တစ်ပတ် ေဈးနး်များအတုိင်း အြမင့်ေဈးများြဖင့် အေရာင်း 

အဝယြ်ဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခင်တစ်ပတ်င့်ှ ယခုတစပ်တ်ေဈးနး်မာှ အေစထ့တု် 

ေြပာင်း (၅၄) ပဿိာလင် (၂၇,၅၄၀) ကျပြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။်  
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 ပမဲျ ိးစုံေဈးကကွ်တွင် မတ်ပဲ(သေဘာတင်)ှင့် ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) မာှ အဓကိ 

ဝယလ်ကြ်ဖစေ်သာ အိိယိုင်ငံမှ ဝယလ်ိုအားနညး်ြခင်း၊ ပသဲစအ်ချ ိကိုသာ ဝယယ်မူရိှခ့ဲြခင်း၊ 

ကိုဗစက်ာကယွေ်ဆးများ သယယ်ခူျနိြ်ဖစြ်ခင်းေကာင့် ကနုေ်သတာများ ရှားပါးကာ သယယ်ူ 

စရိတ် ြမင့်လာချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ ြပညတွ်င်း၊ ြပညပ်မ ှ အေရာင်းအဝယြ်ဖစမ်နညး်ြခင်းတိုေကာင့်   

ြမန်မာမတ်ပဲှင့် ပဲစင်းငံုများ ယခင်တစ်ပတ်ထက် ေဈးနိမ့်လာခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ မတ်ပဲ 

(သေဘာတင်) တစ်တန်လင် ယခင်တစ်ပတ်ေဈးန်းမှာ (၉၄၂,၀၀၀) ကျပ်ြဖစ်ပီး ယခုတစ်ပတ် 

ေဈးနး်မာှ (၉၂၂,၅၀၀) ကျပြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် ပစဲင်းငံု(သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် 

ယခင်တစ်ပတ်ေဈးန်းမှာ (၈၂၅,၀၀၀) ကျပ်ြဖစ်ပီး ယခုတစ်ပတ်ေဈးန်းမှာ (၈၁၂,၅၀၀) ကျပ် 

ြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခုရကသ်တပတ်အတွင်း ကနုစ်ညဒုိ်င် ဖင့်ွရက် (၆) ရကရိှ်ခ့ဲပီး 

ြပညပ်ဝယလ်ကမ်ျားမှ ဝယယ်မူနညး်ခ့ဲြခင်းေကာင့်  ပင်လယေ်ရေကာင်းမတှဆင့် မတ်ပဲ 

(သ ေဘာတင်) အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်မမရိှခ့ဲပဲ ပဲစင်းငံု ကုန်ေသတာ (၅) လံုးခန်သာ အေရာင်းအဝယ် 

ြဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရသည။် ပတီဲေရဝါမာှ  ပခုက၊ ခရမး်၊ ပခူဲး၊ ဝါးခယမ်ေဒသများမှ ေဈးကကွသုိ် 

ပဝဲင်ေရာကမ်နညး်ြခင်း၊  တတ်ုဝယလ်ကမ်ျားမှ ပုံမနှ် ဝယယ်မူရိှြခင်းတုိေကာင့်  ယခင် 

တစ်ပတ်ထက် ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။်  ယခင်တစ်ပတ် ေဈးနး်မှာ (၃)တင်း/ (၆၀) 

ပဿိာတစအ်တ်ိလင် (၁၃၇၄၀၀) ကျပြ်ဖစခ့ဲ်ပီး ယခုတစ်ပတ် ေဈးနး်မာှ  (၁၃၉,၀၅၀) ကျပ် 

ြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် ကလုားပဲမာှ ြပညတွ်င်း၊ ြပညပ်မှ အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်း၊ ပသဲစ ်

အဝင်လင်ြခင်း၊ ြပညတွ်င်း ပခဲွဲစကမ်ျားမှ  အေရာင်းအဝယေ်အးြခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစ်ပတ် 

ထက် ေဈးနမိခ့ဲ်ြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခင်တစပ်တ်ေဈးနး်မာှ ပျမး်မအားြဖင့် (၁) 

ပဿိာလင် (၁၄၅၀) ကျပြ်ဖစ်ပးီ ယခုတစ်ပတ်ေဈးနး်မာှ (၁၄၄၃) ကျပြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရ 

ပါသည။်  

 စားဖုိေဆာင်သီးံှ ေဈးကွက်တွင်  ကက်သွန်နီ (ထူး၊ လတ်၊ ေသး) မှာ မုိးကက်သွန်နီ 

အသစမ်ျားသာ ေဈးကကွသုိ် အဝင်ရိှလာြခင်း၊ ြမစသ်ားကက်သွနန်အီသစမ်ျား အရညအ်ေသွး 

ေကာင်းြခင်း၊ အလတ်စ အေသးစများအား တုတ်င့်ှ ထိုင်းနယစ်ပဂိ်တ်များသုိ တင်ပိုမရိှြခင်း 

တုိေကာင့် ယခင်တစ်ပတ်ထက် ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် ယခင်တစ်ပတ်အတွင်း 

ကက်သွန်နီ ၁ ပိဿာလင် ပျမ်းမေဈးန်းများမှာ ၄၀၀-၄၆၃-၄၁၃ ကျပ်ြဖစ်ခ့ဲပီး ယခုတစ်ပတ် 

အတွင်း ကကသွ်နန်ီ ၁ ပဿိာလင် ပျမး်မ ေဈးနး်များမာှ ၅၁၃-၅၅၀-၅၂၅ ကျပြ်ဖစေ်ကာင်း 

သိရိှရပါသည။် ကကသွ်နြ်ဖ(ရမှး်)မာှ အေဟာင်းလကက်ျနန်ညး်ြခင်းင့်ှ ပစညး်အလရှှားြခင်း၊ 

ကနုအ်ဝင်နညး်ြခင်းတုိေကာင့်လညး်ေကာင်း ကကသွ်နြ်ဖ (ကကတ်ု) မာှ တတ်ုစှက်းူနးီ 

လာချနိြ်ဖစ၍် တတ်ုကနုစ်ညမ်ျား ကနုအ်ဝင်နညး်ြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း ယခင်တစ်ပတ် 

ပျမ်းမေဈးန်းများထက် ၁ ပိဿာလင်  (၃၀၀) ကျပ်ဝန်းကျင် ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

 

  (ေဒေအးသာဝင်း၊ ရနက်နုေ်ဈးကကွ်) 
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