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 အိိယုိင်ငံ၌ အေကာကခွ်နစ်နစအ်ား ြပြပင်ေြပာင်းလမဲည် 

 ြပညေ်ထာင်စ၏ု ၂၀၂၁-၂၂ ခုစှ် ဘာေငွအရအသံုးအစအီစဉအ်ား ၁-၂-၂၀၂၁ ေန၌ 

ထတ်ုြပနရ်ာတွင်အိိယဘာေရးဝန်ကးီ Ms. Nirmala Sitharamanက ြပညတွ်င်း ကနုထ်တု ်

လပုမ်ကို ြမင့်တင်ရန်င့်ှ ပိုကနုက်တုိးတက်လျက ် အိိယိုင်ငံ၏ ကမာက့နုထ်ုတ်လပုမ် 

ကင်ွးဆက၌် ပါဝင်မကို အေထာကအ်ပံ့ြဖစေ်စရန ် ရညရ်ယခ်ျကမ်ျားြဖင့် အေကာကခွ်နဆ်ိုင်ရာ 

မဝူါဒကို ဆနး်စစသံု်းသပမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ၎င်းတုိအေနြဖင့် ယခင်စှက်စ၍ အေကာက်ခွန် 

စနစအ်ား ြပြပင်ေြပာင်းလမဲများ လပုေ်ဆာင်ခ့ဲရာ ေခတ်င့်ှေလျာည်မီမရိှေတာသ့ည့်အေကာက် 

ခွန်ကင်းလွတ်သက်သာခွင့် အမျ ိးအမည်ေပါင်း ၈၀ ကုိ ပယ်ဖျက်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ 

ထုိသုိသက်သာခွင့်ေပးထားခ့ဲသည့် ကုန်စည်အမယ် ၄၀၀ ေကျာ်ကုိလည်း ယခုလာမည့်ှစ်အတွင်း 

သံုးသပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ေနမှစ၍ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားသည့် အေကာက်ခွန် 

စနစ် ဖွဲစညး်ပုံြဖင့် လပုင်နး်များအား ထခုိိကမ်မြဖစေ်စပ ဲ ကျင့်သံုးေဆာင်ရကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ 

အဆိုပါစနစသ်စတွ်င် မညသ်ည့်အေကာကခွ်နသ်ကသ်ာခွင့်မဆို စတင်ထတ်ုြပန်သည့်ေနမှ မတ်လ 

၃၁ ရကေ်န၌ ကနုဆ်ုံးေသာ ဘာေရးစှ် ၂ စှအ်ထသိာ တရားဝင်သက်တမး်ရိှမညြ်ဖစေ်ကာင်း 

ေြပာကားခ့ဲသည။်  

 အိိယဘာေရးဝန်ကးီဌာန၏ ေဖာြ်ပချကအ်ရ ၁၉၆၂ ခုစှ ် အေကာကခွ်နအ်က် 

ဥပေဒပါ ကနုသွ်ယမ်ေချာေမွေစေရးင့်ှ တာဝနခံ်မဆိုင်ရာြပာန်းချကမ်ျား၊ ၁၉၇၅ ခုစှ ်

အေကာကခွ်နစ်ညး်ကပမ်န်း အကဥ်ပေဒပါ ပထမအစအီစဉ်၊ တနြ်ပနစ်ပုုံအခွန၊် တနြ်ပန် 

အေကာကခွ်န်င့်ှ ြပညတွ်င်းလပုင်နး်များသုိ အကာအကယွေ်ပးမဆိုင်ရာ ြပာနး်ချကမ်ျား၊ ၁၉၄၄ 

ခုစှ ် ယစမ်ျ ိးခွန်အကဥ်ပေဒပါ ြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှ ၂၀၁၇ ခုစှ ် အေကာကခ်နွန်ညး် ဥပေဒပါ 

ကနုသွ်ယမ်ေချာေမွေစေရးဆိုင်ရာ ြပာနး်ချက်များကို ြပင်ဆင်မများ ြပလပုမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း 

သိရိှရသည်။  

 အိိယဘာေရးဝန်ကးီ၏ ၁-၂-၂၀၂၁ ေန ဘာေငွအရအသံုးမနိ် ခွနး်၌ ေတာင်သူ 

လယသ်မားများ၊ အေသးစား၊ အငယစ်ားင့်ှ အလတ်စား စးီပာွးေရးလပုင်န်းများင့်ှ ြပညတွ်င်း 

လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် တန်းတူညီမစွာ လုပ်ကုိင်ုိင်မကုိ ဖန်တီးရန်အလုိငှာ လယ်ယာထွက်ကုန်၊ 

ေရထကွက်နု၊် ဓာတုပစညး်များ၊ ပလတ်စတစ၊် သားေရထည၊် ေကျာကမ်ျက၊် သတတွင်းထကွ ်

ထတ်ုကနု၊် ယာဉစ်ကပ်စညး်င့်ှ အလီကထ်ရနး်နစ်ထတ်ုကနုမ်ျားအပါအဝင် ကနုစ်ညအ်မျ ိး 

အမည ် ၃၂ ခုအေပ အေြခခံအေကာကခွ်န်နး်များအား တုိးြမင့်ေကာင်း၊ ထိုအြပင် ြပညတွ်င်း 

ကနုထ်တ်ုလပုမ်ကို အေထာကအ်ပံ့ြပရနအ်တွက ် ေရနဓံာတု၊ အထည်အလပိ၊် ဓာတ်သတ၊ 

ေလေကာင်းပိုေဆာင်မှင့် တိရစာနေ်မးွြမေရးလပုင်နး်ဆိုင်ရာ ကနု်ကမ်းပစညး်အမျ ိး ၂၀ 

တင်သွင်းမအေပ အေကာက်ခွန်နး်ထားများေလျာ့ချေကာင်း၊ စိုက်ပျ ိးေရးအေြခခံအေဆာက် 

အအုံဖွံဖိးတုိးတကမ် ထပေ်ဆာင်းအခွန ် (Agriculture Infrastructure and Development 
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Cess) ကို သီးြခားေကာကခံ်မှင့်အတူအချ ိေသာ စိုကပ်ျ ိးေရးသွင်းအားစကုနု်ကမး်များင့်ှ 

သီးှံများအေပ အေြခခံအေကာကခွ်န်နး်များ ေလျာခ့ျမြပေကာင်း၊ ယခုအေကာကခွ်န်နး် 

ထားများ ြပင်ဆင်ချက်သည ် ၂-၂-၂၀၂၁ ေနမစှတင်၍ သကေ်ရာကမ်ရိှမညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပ 

ပါသည။် 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source:  1.  Budget 2021-2022 Speech of Nirmala Sitharaman, Minister of Finance, 1 FEB 

2021, Ministry of Finance of India 

 2.  The Finance Bill 2021, 1 FEB 2021, Ministry of Finance of India 

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

အိိယုိင်ငံ၌ စားအုနး်ဆီကမး်အေပ သွင်းကနုအ်ခွန ်တုိးြမင့်ေကာက်ခံမည် 

 ကမာေ့ပ၌ ဟင်းသီးဟင်းရကစ်ားသံုးဆမီျားအား အများဆုံးတင်သွင်းသည့် အိိယ 

ိုင်ငံတွင် ြပညတွ်င်းစားသံုးဆီ ထုတ်လပုမ်တိုးတကေ်ရးကို တွနး်အားေပးြမင့်တင်ရနအ်တွက် 

စားအနုး်ဆီကမး်များတင်သွင်းမအေပ ၂-၂-၂၀၂၁ ေနမစှတင်၍ အခွနတုိ်းြမင့်ေကာကခံ်မည် 

ြဖစပ်ါသည။် 

 အိိယဘာေရးဝန်ကးီ၏ ၁-၂-၂၀၂၁ ေန၌ ေြပာကားသည့် ၂၀၂၁-၂၂ ခုစှ ် ဘာ 

ေငွအရအသံုး မနိ် ခွနး်အရ လကရိှ်ကာလ၌ စားအနုး်ဆီကမး်တင်သွင်းမအေပ သတ်မတ်ှထား 

သည့် အေြခခံအေကာက်ခွန်နး် ၂၇.၅% မ ှ ၁၅% သုိ ေလျာခ့ျမညြ်ဖစေ်သာလ်ညး် စိုကပ်ျ ိးေရး 

အေြခခံအေဆာကအ်အုံ ဖွံဖိးတုိးတကမ် ထပေ်ဆာင်းအခွန် (AIDC) ၁၇.၅% ကို သီးြခား 

ေကာကခံ်မညြ်ဖစရ်ာ သွင်းကနုအ်ေပ အသားတင်အခွန ်၅% တုိးြမင့်လာေကာင်း သိရိှရသည။် 

 မွန်ဘိုင်းမိအေြခစိုက် ဆီကိတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ အမေဆာင်ဒါိုက်တာ Mr. 

B.V. Mehta က စားအနုး်ဆီကမး်တင်သွင်းမမာှ အြခားေသာ အခေကးေငွများအပါအဝင် 

အခွနအ်ခစစုေုပါင်း ၃၀.၂၅% ရိှရာမ ှ ယခုအခါ ၃၅.၇၅% သုိ ြမင့်တကမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ထိုသုိ 

အခွနတုိ်းြမင့်မသည် ပပဲတ်ုဆီင့်ှ ေနကာဆတုိီအေပ ေကာကခံ်သည့် သွင်းကနုအ်ခွန်နး်ထား 

င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ကာွဟချကက်ျဉး်ေြမာင်းမကို ြဖစေ်ပေစပးီ စားသံုးဆမီျားတင်သွင်းရာ၌ 

စားအနုး်ဆီကမး်၏ ကးီမားသည့်အားသာချက်ကို ကျဆင်းေစေကာင်း ေြပာဆိုပါသည။် 

 အိိယအစိုးရသည် ပပဲတ်ုဆီကမ်းင့်ှ ေနကာဆီကမး်တုိအေပ အေြခခံအေကာက် 

ခွန်နး် ၃၅% သတ်မှတ်ထားရာမှ ယခု ၁၅% သုိ ေလျာခ့ျလျက ်AIDC ထပေ်ဆာင်းအခွနက်ို ၂၀% 

သတ်မတ်ှခ့ဲရာ သွင်းကနုအ်ေပ အခွနေ်ကာကခံ်သည့်ပမာဏ ေြပာင်းလမဲမရိှေကာင်း 

ေတွရိှရပါသည။် အိိယကနုသ်ညမ်ျားအေနြဖင့် ယခင်ကစားအနုး်ဆီကမ်း တင်သွင်းရာတွင် 
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အခွနေ်ပးေဆာင်ရမမာှ ပပဲတ်ုဆီကမး်င့်ှ ေနကာဆီကမး်တိုထက် ၈.၂၅% သကသ်ာမရိှခဲ့ 

ေသာလ်ညး် ယခုအခါ ၂.၇၅% မသာ ကာွြခားမရှမိညြ်ဖစသ်ည။်  

 အိိယိုင်ငံသည ် စားအနုး်ဆအီား အင်ဒိုနးီရှားင့်ှ မေလးရှားိုင်ငံတုိထမံလှညး် 

ေကာင်း၊ ပပဲတ်ုဆီင့်ှ ေနကာဆအီပါအဝင် အြခားေသာ စားသုံးဆမီျားအား အာဂျင်တးီနား၊ 

ဘရာဇီး၊ ယကူရိန်းင့်ှ ရှုားစသည့်ိုင်ငံများထံမလှညး်ေကာင်း ဝယယ်တူင်သွင်းလျက်ရိှသည။် 

၂၀၂၀ ြပည့်စှ ် ိုဝင်ဘာလအတွင်း၌ အိိယအစိုးရက စားအနုး်ဆီကမး်တင်သွင်းမအေပ 

အေကာကခွ်နက်ို ၂၇.၅% သုိ ေလျာခ့ျေပးခ့ဲရာ တင်သွင်းမသိသာစွာ တုိးတကလ်ာခ့ဲသည်။ 

အိိယအစိုးရ၏ အေကာကခွ်န်နး် ြပနလ်ညတုိ်းြမင့်မက စားအနုး်ဆီကမး်အေြမာကအ်ြမား 

ထတ်ုလပု် တင်ပိုသည့်မေလးရှားိုင်ငံ စားအနုး်ဆေီဈးကကွအ်ေပ ပိုမိုသကေ်ရာကထ်ခုိိက်ိုင် 

ဖယွရ်ာရိှသည။် 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source:  1.  Budget 2021-2022 Speech of Nirmala Sitharaman, Minister of Finance, 1 FEB 

2021, Ministry of Finance of India 

 2.  India's tax increase on crude palm oil imports could reduce shipments, 2 FEB 

2021, Economic Times 

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

ကကသွ်နန်ှီင့် ပမဲျ ိးစုံ အရန်ဝယယ်ထူားရိှရန ်အိိယအစိုးရက ရန်ပုံေငွချမှတ်ြခင်း 

 အိိယုိင်ငံအစုိးရသည် ဧပီလ ၁ ရက်ေနမှစတင်မည့် ၂၀၂၁-၂၂ ဘာေရးှစ်အတွက် 

ဘာေငွအရအသံုးအစအီစဉက်ို ထတ်ုြပနခ့ဲ်ရာတွင် ကကသွ်နန်ီင့်ှ ပမဲျ ိးစုံအပါအဝင် အေြခခံ 

စားေသာကက်နုမ်ျားအား အရနဝ်ယယ်ထူားရိှေရးအတွက် ကနုေ်ဈးနး်တည်ငိမေ်ရးရနပ်ုံေငွ 

(PSF) ကို ပူးီ ၂၇ ဘီလယီခဲွံေဝချထားေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

 အိိယအစိုးရသည် ယခင်စှ၌် အဆိုပါရနပ်ုံေငွအား ပူးီ ၂၀ ဘီလယီံသာ လျာထား 

သတ်မတ်ှခ့ဲရာ ယခုစှလ်ျာထားချကမ်ာှ ၃၅% ခန ် တုိးြမင့်ြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ သုိရာတွင် ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ခုစှ်၌ PSF ရနပ်ုံေငွေခါင်းစဉေ်အာကမ်ှ အမနှတ်ကယသံု်းစွမဲမာှ ပူးီေငွ ၁၁၈ ဘီလယီံ ရိှ၍ 

၇၇% ေလျာက့ျမရိှသညဟ် ု ဆိုိုင်ေကာင်း၊ ဝန်ကးီချပ၏် ဆင်းရဲမွ်းပါးသူများ သက်သာ 

ေချာင်ချေိရး အစအီစဉအ်ရ Covid-19 ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း ဝင်ေငွနညး်ပါသည့် ြပညသူ် 

လထူသုနး် ၂၀၀ သုိ ပမဲျ ိးစုံ အခမဲ့ေပးေဝြခင်း၊ ကကသွ်နန်တီန်ချနိ် ၉၉၀၀၀ ကို အရနဝ်ယယ်ူ 

သုိေလာှင်ြခင်းတုိက လျာထားချကထ်က် ပိုမိုသံုးစွဲမကို ြဖစေ်ပေစခ့ဲေကာင်း၊ ေရှလာမည့်စှ် 

အတွက် ကကသွ်နန်အီရနဝ်ယယ်မူကို ၅၀% တုိးြမင့်ရန ် အစိုးရက စစီဉလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ 
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ဝယယ်ေူရးလုပင်နး်များကို ေဆာင်းကက်သွနန်ီ ရိတ်သိမး်ထကွရိှ်ေသာ မတ်၊ ဧပလီများတွင ်

စတင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ လက်ရိှဘာစှ၌် အရနဝ်ယယ်ထူားရိှေသာ ကကသွ်နန်မီျားအနက် 

တနခ်ျနိ် ၂၅၀၀၀ ခနမ်ာှ စိုထိုင်းဆြမင့်တကမ်ေကာင့် ပျကစ်းီဆုံးံးမများ ြဖစေ်ပခ့ဲေကာင်း၊ 

အရနပ်မဲျ ိးစုံအား တနခ်ျနိ် သိနး် ၂၀ ဝယယ်ထူားရိှရနအ်တွက် အဆိုပါ PSF ရနပ်ုံေငွမပှင် 

သံုးစွဲမညြ်ဖစေ်ကာင်း စသညြ်ဖင့် အိိယစားသံုးသူေရးရာဝန်ကးီဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာရိှတစ်ဦး 

၏ ေြပာဆိုချကအ်ား Economic Times သတင်း ဌာနက ေဖာြ်ပပါသည။်  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source:  Budget impact: Focus on building buffer stocks of onions, pulses, 4 FEB 2021, 

Economic Times 

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

 ကးူစကက်ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမေကာင့် အလပုအ်ကိုင်ရရိှမများ ကျဆင်းိုင်ေကာင်း 

ခန်မနှး်ထားေသာလ်ညး် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ်ကနု်ဆုံးချနိတွ်င် စာရင်းများအရ လယယ်ာကှင့် 

သကဆ်ိုင်သည့် စးီပာွးေရးလပု်ငနး်များ၌ ၁၀ စှတ်ာကာလအတွင်း အလပုအ်ကိုင်အသစမ်ျား 

ပိုမိုဖနတီ်းေပးိုင်ခ့ဲေကာင်း အစိုးရက ထတ်ုြပန်သည့်သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 Technical Communiqué of the Confederation of Agriculture and Livestock of 

Brazil (CNA) ၏ အလပုသ်မားမှတ်ပုံတင်ြခင်းလပုင်နး်၊ အလပုလ်ကမ်ဲ့ြဖစေ်ပမ မတ်ှတမး် 

ြပစြုခင်းများင့်ှပတ်သက၍် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ်စာရင်းများအေပ သုေတသနြပချက်များအား 

စးီပာွးေရးဝန်ကးီဌာန၏ သတင်းထတ်ုြပနခ်ျကတွ်င် ေဖာြ်ပခ့ဲသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီ လမ ှ

ဒဇီင်ဘာလအထ ိ စာရင်းများအရ လယယ်ာကတွင် အလပုအ်ကိုင်ေနရာအသစ ် ၆၁,၆၃၇ 

ေနရာရရိှခ့ဲေကာင်းင့်ှ ပုံမနှလ်ပုင်နး်များအတွက ် အလပုအ်ကိုင်ေနရာေပါင်း ၈၅,၅၈၅,၀၀၀ 

ေနရာရိှေကာင်း အစိုးရ၏ သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် ပုံမနှအ်လပုအ်ကိုင်များြဖစသ်ည့် စိုက်ပျ ိးေရးင့်ှ ေမွးြမေရး 

လပုင်နး်များ၌ အလပုအ်ကိုင်ေနရာအသစမ်ျား ပိုမိုြဖစေ်ပခ့ဲရာ ပပဲတ်ုေစ ့စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ် တွင် 

အလပုအ်ကိုင်ေနရာေပါင်း ၁၃,၃၉၆ ေနရာ၊ ေကာ်ဖစီိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်တွင် အလပုအ်ကိုင် ေနရာ 

၆,၂၈၄ ေနရာ၊ ာွးေမွးြမေရးလပုင်န်းများတွင် အလုပအ်ကိုင်ေနရာ ၁၁,၅၉၈ ေနရာငှ့် 

ဝကေ်မးွြမေရးလပုင်န်းများတွင် ၅,၉၉၃ ေနရာတိုကို အလပုအ်ကိုင်ဖနတီ်းေပးိုင်ခ့ဲသည။် 

၁၀ ှစတ်ာကာလအတွင်း လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးက၌ အလပုအ်ကိုင်ေနရာအသစမ်ျား 

ဖနတီ်းေပးုိင်သည့် အကျ ိးရလဒ်ေကာင်းများြဖစ်ေပခ့ဲ 
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 ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ အေရှေတာင်ပုိင်း အထူးသြဖင့် 

ေဆာင်ပုိလုိတွင် စုိက်ပျ ိးေရးကရိှ အလုပ်အကုိင် ၄ ေနရာအနက် ၃ ေနရာသည် အလုပ်အကုိင် 

ေနရာသစဖ်နတီ်းေပးိုင်မြဖစ်ပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစတွ်င် အလပုအ်ကိုင်ေနရာသစေ်ပါင်း ၄၆,၄၇၅ 

ေနရာအထ ိဖနတီ်းေပးိုင်ခ့ဲသည်။ 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် - Job creation in the agricultural sector has the best result in 10 years 

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

 Pará  ြပညန်ယ၊် Paragominas မိတွင် ပပဲုတ်ေစ့ကတ်ိခွဲထတ်ုလပုသ်ည့် စက်ုံ 

တညေ်ဆာကမ်ညြ်ဖစ်ပးီ ယင်းကဲ့သုိေသာ ေခတ်မစီက်ုံအား ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ေြမာကပ်ိုင်း 

ြပညန်ယတွ်င် တညေ်ဆာကြ်ခင်းသည ် ပထမဆုံးြဖစေ်ကာင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ဇီဝေလာင်စာ 

ထတ်ုလပုသ်ည့် ပဂုလကိလပုင်နး်ရှင်များ ပါဝင်ေသာ ဘရာဇီးလဇီ်ဝေလာင်စာလပုင်နး်စ ု

(BrasilBioFuels - BBF) က ၃-၂-၂၀၂၁ ရကေ်နတွင် သတင်းထတ်ုြပန်ခ့ဲသည။် 

 အဆိုပါပပဲတ်ုေစစ့က်ုံတညေ်ဆာကမ်ေကာင့် ြပညတွ်င်းလပုင်န်းရှင်များအတွက ် ဇီဝ 

ေလာင်စာဆ၊ီ စားသံုးဆီင့်ှ ပပဲတ်ုစားေသာကက်ုနပ်စညး်များအတွက ် ကတ်ိခဲွထတ်ုလပုမ် အြပင် 

ိုင်ငံတကာေဈးကကွသုိ် တင်ပိုြခင်းများကိုလညး် ေဆာင်ရက်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း လပုင်နး်စု၏ 

သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်တွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 Pará ြပည်နယ်သည် ဆီထွက်သီးံှများ စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မတွင် ထင်ရှားပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ခုှစ်တွင် သီးှံရိတ်သိမ်းထွက်ရှိမသည် တန်ချနိ် ၁.၈၆ သန်းခန်  ရှိိ ုင်ေကာင်း National 

Supply Company ( Conab ) ၏ ခနမ်နှ်းချက်ကို သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 Pará တွင် ဆီထွက်သီးံှေရာင်းဝယ်မလုပ်ငန်းများ၌ ကွာဟချက်များ ရိှေနေသးေကာင်း 

အထးူသြဖင့် လုံေလာကေ်သာ သုိေလာှင်ုံများမရိှသြဖင့် အြခားြပညန်ယမ်ျားတွင် ပပဲတ်ုေစ ့

ကတ်ိခဲွထတ်ုလပုမ်များ လပုေ်ဆာင်ရန ် တုိက်ိုကတ်င်ပိုေနရေကာင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ 

ဇီဝေလာင်စာလုပင်န်းစ ု(BBF) ၏ ဥက Milton Steagall က သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခ့ဲသည။် 

Pará ြပညန်ယ၊် Paragominas တွင် ပပဲတ်ုေစ့ကိတ်ခဲွစက်ုံင့်ှ ဆအီနုး်လုပင်နး်များတွင် 

ရင်းီှးြမပံှ်မများ ြပလပုသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ဘရာဇီးလုိ်င်ငံ ဇီဝေလာင်စာ 

ထတ်ုလပုသူ်များအသင်းက သတင်းထတ်ုြပနေ်ကညာ 
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 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် လပစ်စဓ်ါတ်အားထုတ်လပု်ြဖန ြ်ဖးေနသည့် Acre၊ Rondônia၊ 

Amazonas င့်ှ Roraima တွင် တင်ဒါများ ေအာင်ြမင်၍ လပုက်ိုင်ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်သည့် 

ဇီဝေလာင်စာလပုင်နး်စ ု (BBF) သည ် အပင်င့်ှသီးှံများမ ှ ဇီဝေလာင်စာများ ထတ်ုလပုြ်ဖနြ်ဖး 

ေရာင်းချေပးလျကရိှ်သည။် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ အေနာကပ်ိုင်းေဒသသည် ပု်ကင်းေလာင်စာ 

စမွး်အင်ကို ြပနလ်ညြ်ပည့်ဖိးမစဲမွ်းအင်ြဖင့် အစားထိုးသံုးစွဲိုင်ရန ် ရညမ်နှး်ချက ် ချမှတ်ထားပီး 

ပပဲတ်ုေစ့ကတ်ိခဲွထတ်ုလပုမ်လပုင်န်းများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ပိုမိုြပလပုလ်ျကရိှ်ေကာင်း 

လပုင်နး်စ၏ု ဥက Steagall က ေြပာကားခ့ဲသည။် 

 ဇီဝေလာင်စာထတ်ုလပုရ်နအ်တကွ ် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံရိှ ဆအီနုး်စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုသ်ူ 

များက ဆအီနုး်စိုကခ်င်းများတွင် လပုက်ိုင်ရန ် အလပုသ်မား ၇၀၀ ေကျာအ်ား ၂၀၂၁ ခုစှ ်

စှဆ်နး်ပိုင်းတွင် စတင်ငှားရမး်အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပးီ ဇီဝေလာင်စာလပုင်န်းစ ု (BBF) ကလညး် 

Pará ြပည်နယ၏် ဆအီနုး်စိုကပ်ျ ိးမတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမအသစမ်ျား ြပလပုသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း 

ထတ်ုြပနေ်ကညာထားသည။် ကမုဏီ၏ အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမအသစမ်ျား လပုေ်ဆာင်ရသည့် 

ရညမ်နှး်ချကမ်ာှ ဆအီနုး်အထကွ်နး်တုိးတကလ်ာေစရန်ှင့် ကတ်ိခဲွမများအတွက ် လုံေလာက် 

ေသာ ကနု်ကမး်ပမာဏကို ရရိှေစရနြ်ဖစသ်ည။် 

 သတတူးေဖာေ်ရးလပု်ငနး်ကမုဏီ Vale အား ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဆအီနုး်စိကုပ်ျ ိး 

ထတ်ုလပုမ်င့်ှေရာင်းဝယေ်ရးကမုဏီ Biopalma ကို ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ် စှက်နုပ်ိုင်းတွင် ဇဝီ 

ေလာင်စာလပုင်နး်စကု ဝယယ်ခ့ဲူေသးသည။် Biopalma သည ် Pará ြပညန်ယရိှ် Acará င့်ှ 

Tocantins တုိတွင် လပုင်န်းခဲွ ၄ ခုြဖင့် ဆအီနုး်စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုေ်ရာင်းဝယမ်များ လပုေ်ဆာင် 

ေနသည့်ကမုဏီတစ်ခုြဖစသ်ည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် -BBF announces installation of soy extruder plant in PA and investments in 

palm 

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

ြပင်သစအ်လကှနုမ်ျားအတွက ်ဦးေဆာင်ေဈးကကွြ်ဖစလ်ာသည့် တတ်ုိင်ုငံ 

 (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း တစက်မာလုံး၌ တတ်ုိုင်ငံသည ် ြပင်သစ်ိုင်ငံမ ှ အလကှနု ်

များအတွက ် ဦးေဆာင်ေဈးကကွြ်ဖစလ်ာခ့ဲပါသည။် (၂၀၂၀) ခုစှတွ်င် (၂၀၁၉) ခုစှက်ထက် 

(၁၁.၈)ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲေသာလ်ညး် ကျန်းမာေရးင့်ှ စးီပာွးေရး အကျပအ်တညး်ကာလ၌ 

ြပင်သစအ်လကှနုမ်ျား၏ တင်ပိုမမာှ ယူို (၁၅.၇) ဘီလယီ ံ(အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၉ ဘီလယီ ံခန ်) 

ရိှခ့ဲပါသည။် 
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 ယမန်စှအ်တွင်း အလကှနုက်၏ ကျဆင်းမမှာ အြခားကများင့်ှ င်းယဉှပ်ါက 

အသင့်အတင့်သာရိှခ့ဲကာ၊ ြပင်သစစ်ီးပာွးေရးသို ယူို (၁၀.၆) ဘီလယီ ံ ပါဝင်ခ့ဲပးီ အြပသေဘာ 

ေဆာင်သည့်မေြခအြဖစ် ပါဝင်ြဖည့်ဆည်းခ့ဲပါသည်။ ြပင်သစ်ုိင်ငံသည် ကမာေပတွင် အလှကုန် 

က၌ ဉးီေဆာင်ေနသည့်ိုင်ငံအြဖစ ်ကျနရိှ်ေနဆြဲဖစပ်ါသည။် 

 (၂၀၂၀) ခုစှတ်င်ွ ကမာတစဝ်မှး်လုံး၌ ကျနး်မာေရးင့်ှ စီးပာွးေရးအကျပအ်တည်း 

များေကာင့် သကေ်ရာကခ်ဲ့ေသာလ်ညး် အာရှင့်ှ အထးူသြဖင့် တတ်ုိုင်ငံသုိ ြပင်သစမ် ှ

အလကှနုပ်စညး်များတင်ပိုမမာှ  ခိုင်မာစာွဖွံဖိးလာခ့ဲပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံသည ် ြပင်သစမ် ှ တင်ပိုေသာ တ်ခမး်န ီ (၄) ေချာင်းလင် တစေ်ချာင်း 

ဝယယ်သူည့်ိုင်ငံြဖစေ်ကာင်း၊တတ်ုစားသံုးသူများသည ် အသားအေရ ထနိး်သိမး်ေစာင့်ေရှာက ်

သည့် ပစညး်များအြပင် မတ်ိကပပ်စညး်များကိုပါ အလွနလ်ူကိကမ်ျား ဝယယ်ေူနဆဲိုင်ငံြဖစ ်

ေကာင်းသိရပါသည။်  အထးူသြဖင့် လကသ်န်ရှင်းေရး ြပလပုရ်နလ်ိုအပ်သည့် စမီေံဆာင်ရကမ် 

များေကာင့် ြပင်သစ်မ ှ ဆပြ်ပာများ ေရာင်းချရမမာှ (၁၁.၃) ရာခုိင်နး်အထ ိ တုိးတကခ့ဲ်ေကာင်း 

သိရပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Xinhua(၉-၂-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

ေဟာင်ေကာင်ေဈးကကွအ်တွင်း ကမွရ်ှီးကမုဏီ (၂၃၂) ခု အမညရ်လာ 

 ကမွရီှ်းကမုဏီ (၂၃၂) ခုမ ှကနုပ်စည်း (၂၆၄) ခုတုိသည ်ေဟာင်ေကာင် စံချနိစ်ံန်း ငှ့် 

စမး်သပမ်စင်တာင့်ှ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်မှတဆင့် (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း ေဟာင်ေကာင် 

ေဈးကကွသုိ်ဝင်ေရာကခ့ဲ်ေကာင်း ကမွရီှ်းေဈးကွကစ်မီံကးီကပေ်ရးဗျိုက ေဖေဖာဝ်ါရီလ (၂) 

ရကေ်နတွင် ထတ်ုြပနေ်ကြငာခ့ဲပါသည်။ 

 ၎င်းကနုပ်စညး်များအား ေဟာင်ေကာင်မ ှ ိုင်ငံင့်ှ ေဒသေပါင်း (၃၀) ေကျာသ်ို 

တင်ပိုိုင်ခ့ဲေသာေကာင့် တနဖ်ိုးယမွေ်ငွ (၂.၆၉) ဘီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာ ၄၁၆.၅ သန်း) သို 

ေရာက်ရိှခ့ဲပါသည်။ ေဈးကွက်စီးပွားေရးဖံွဖိးေရးှင့် ုိင်ငံြခားကုန်သွယ်ေရးတွင် အရည်အေသွး  

ေထာကခံ်ချကရ်ရိှေရးမှာ အဓကိအေရးပါပါသည။်  

 ကမွရီှ်းသည ် တုတ်င့်ှ အာဆယီတုိံအကား နညး်ပညာအဆင့်ြမင့် ကနုပ်စညး်စစ် 

ေဆးြခင်း၊ စမး်သပြ်ခင်းှင့် လက်မတ်ှထတ်ုေပးသည့် ဝနေ်ဆာင်မများအမညရှ် ိ ပိုမိုနးီကပ ် ေသာ 

စးီပာွးေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရကေ်ရးသေဘာတညူခီျက ် (Closer Economic Partnership 

Arrangement - CEPA) ေပတွင် နန်နင်းမိ၌ အေြခြပသည့် သုပ်ေဖာ်စမ်းသပ်ဇုန်ကို 

တညေ်ဆာက်လျကရိှ်ပါသည။် 
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 ကမွရီှ်းင့်ှ ေဟာင်ေကာင်ေဒသစှ်ခုလုံးမ ှ စစ်ေဆးထားသည့်အချကအ်လက်များငှ့် 

ဓာတ်ခဲွခနး်ရလဒမ်ျားအကား အြပနအ်လနှအ်သိအမတ်ှြပမကို ရရိှထားပြီဖစပ်ါ သည။် 

 ထိုြပင် ေဟာင်ေကာင် အဆင့်ြမင့်အရည်အေသွးလက်မှတ်အား ှစ်စဉ်ရရှိေစရန် 

ြပည်တွင်းကုမဏီများအား ပ့ံပုိးေပးရန် အထူးရန်ပံုေငွကုိ ကွမ်ရီှးကတည်ေထာင်ထားပီးြဖစ်ကာ၊ 

ကွမ်ရီှးကုမဏီများ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေဈးကွက်များဆီသုိ တုိးချဲေရးအား ကူညီရန် ေဟာင်ေကာင် 

အဖွဲအစည်းများင့်ှ ကမုဏီများင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကလ်ျက်ရိှပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၃-၂-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

တတ်ု-ဗယီကန်မ ်မးီရထားပုိေဆာင်ေရးလမး်ေကာင်း တုိးတကြ်ဖစထ်နွး်လာ 

 (၂၀၂၁) ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၂၈) ရကေ်နရိှ စာရင်းများအရ တုတ်-ဗယီကန်မ ်

နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာမ်းီရထားအစးီေရ စစုေုပါင်း (၂၇) စင်းအား ေြပးဆွဲပးီြဖစသ်ြဖင့် ယခင်စှက် 

ထက် (၁၂၅) ရာခုိင်နး်တုိးတကလ်ာေကာင်း ေတွရိှပါသည။် 

 တုတ်ှင့် ဗီယက်နမ်အကား လွယ်ကူေချာေမွသည့် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး ြဖစ်ေစေရး 

ေသချာေစရန ် နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာမ်းီရထားများအား တင်းကပ်သည့် ပိုးသတ်ေသာ လပုင်နး်စဉ ်

များေဆာင်ရကက်ာ ေြပးဆွဲလျကရှ်ပိါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံ အလယပ်ိုင်းင့်ှ အေနာကပ်ိုင်းမ ှ ဂျ၊ံ ဂျမံန် ၊ သန်စင်ပီး ဆား၊ ဖနထ်ည၊် 

ချညလ်ုံးင့်ှ ဒဇီယအ်င်ဂျင်တုိကဲ့သုိေသာ ကုနပ်စညး်များအား တင်းကပသ်ည့်သီးြခားထား 

စစေ်ဆးမများ ြပလပု်ပးီ စစေ်ဆးမေအာင်ြမင်မသှာလင် အာဆယီံိုင်ငံများသုိ တင်ပိုရန ်

ရထားေပသုိ တင်ခွင့်ြပေကာင်းှင့် အာဆီယံုိင်ငံများမှ တင်သွင်းလာသည့် အဝတ်အထည်ှင့် 

ေနစဉလ်သံုူးကနုပ်စညး်များအား တတ်ုိုင်ငံ၊ ပင်းရှန်ဘူတာသုိ ဆိုကေ်ရာကလ်ာသည့်အခါ 

ကနုခ်ျြခင်းမြပမ ီ ပိုးသတ်ေဆာင်ရကသ်ည့်စနစ်အား ပထမဆုံးေအာင်ြမင်စာွ ြဖတ်သန်းရန ်

လိုအပေ်ကာင်း သိရပါသည။် 

 ြပညပ်ိုင်ငံများတွင် ကပေ်ရာဂါအေြခအေန၏ သကေ်ရာကမ်ေကာင့်  နယစ်ပ်ြဖတ် 

ေကျာ ် သယယ်ပူိုေဆာင်မများအေပ သကေ်ရာကမ်ရိှခ့ဲေသာလ်ညး်၊ နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာမ်ီးရထား 

များြဖင့် ကနုပ်စညး်တင်သွင်းမများမာှ (၂၀၂၀) ခုစှမ်စှ၍ စှစ်ဉတုိ်းတကမ်နး်(၁၅) ရာခုိင်နး် 

ြဖင့် စတင်တုိးတကလ်ာခ့ဲပါသည။်  

 နနန်င်းအြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာရထားဘူတာမ ှ ထကွခွ်ာသည့် တတ်ု-ဗယီကန်မ ် နယစ်ပ် 

ြဖတ်ေကျာ ် မးီရထားများမာှ (၃၃) ရာခုိင်နး်ခန် ရိှိုင်ေကာင်းခန်မနှ်းထားပီး၊ ၎င်းမးီရထားများ 
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မာှ တတ်ုင့်ှ အာဆယီံိုင်ငံများ စှဘ်က်လုံးတွင် ိုင်ငံြခားကနု်သွယမ်ဖွံဖိးေရးအတွက ်အဓကိ 

ေမာင်းင်ှအားများြဖစလ်ာမညဟ် ုေမာမ်နှ်းထားပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁-၂-၂၀၂၁)  

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးကနွယ်ကတ်ညေ်ဆာကမ်အား အရိှနြ်မင့်တင်ေဆာင်ရကေ်နသည့် 

ကမွရ်ှီးကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ 

 ယခုစှအ်တွင်း ကွမရီှ်းကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပု်ချပခွ်င့်ရေဒသ၌ ဘကစ်ုံနညး်လမး်သံုးသွယ် 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးကနွယ်က် တညေ်ဆာကမ်အား အရိှနအ်ဟနုြ်မင့်တင်သွားမညဟ် ု ကမွရီှ်း 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးဌာနက ဇနန်ဝါရီလ (၂၈) ရကေ်နတွင် ေကြငာလိုကပ်ါသည်။ 

 ယခုစှအ်တွင်း ကွမရီှ်း၏ သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးတွင် ပုံေသပိုင်ပစညး် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အတွက ် စှစ်ဉရ်ညမ်နှး်ချကမ်ာှ  ယမွေ်ငွ (၂၂၀) ဘီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာ ၃၄.၁၁ ဘီလယီံ) 

သုိ ေရာကရိှ်လမိ့်မညြ်ဖစပ်ါသည။် ယခုစှမ်ာှ သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးက၌ ကမွရီှ်းက တုတ် 

ိုင်ငံတွင် ဉးီေဆာင်ေနေသာ ေဒသြဖစလ်ာေစေရးအတွက ် ဖွံဖိးသွားမည့် အစအီမမံျားအား 

စတင်ေသာ စှြ်ဖစလ်ာပါသည။် 

 ကွမ်ရီှးကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၏မိေတာ်ြဖစ်ေသာ နန်နင်းမိအား ဘက်စံုသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်ေရးအချကအ်ချာမိအြဖစ ်တညေ်ဆာက်သွားမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 ဟာပ-ူကျဲကျနး် အြမနရ်ထားလမး်အပါအဝင် ရထားလမး်စမီကံနိး် (၆) ခုအား ယခု 

ှစ်အတွင်း ကွမ်ရီှးက စတင်တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ကာ၊ ေကွရန်-နန်နင်း အြမန်ရထားလမ်း 

အပါအဝင် စီမကံနိး် (၉) ခုတုိကိုလညး် ဆကလ်က်ေဆာင်ရကသွ်ားမညဟ် ုသိရပါသည။် 

 ယခုှစ်အတွင်း စုစုေပါင်းလမ်းအရှည် (၂,၃၃၄) ကီလုိမီတာရိှမည့်အေဝးေြပးလမ်းမကီး 

(၃၃) ခုကို စတင်တည်ေဆာက်သွားမညြ်ဖစက်ာ၊ စုစေုပါင်းလမး်အရှည ် (၃,၃၅၄) ကလီိုမတီာ 

ရိှမည့် အေဝးေြပးလမး်မကီး (၄၁) ခုအား ဆကလ်က်တညေ်ဆာကသွ်ားမညြ်ဖစ်ပါသည။်  

စစုေုပါင်းလမး်အရှည ် (၅၁၉) ကလီိုမတီာရိှသည့် အေဝးေြပးလမး် (၆) ခုအား စတင်အသံုးြပ 

သွားမညြ်ဖစသ်ြဖင့် ကမွရီှ်းေဒသအတွင်း စုစေုပါင်းအေဝးေြပးလမး်အရှညမ်ှာ ကလီိုမတီာ 

(၇,၃၀၀) ေကျာရိှ်လာေတာမ့ညြ်ဖစပ်ါသည်။ 

 ပုိင်စ့ဲေရေလှာင်ကန်စီမံကိန်း၏ ေရေကာင်းြပအေထာက်အကူများအပါအဝင် စီမံကိန်း (၇) 

ခုအား စတင်တညေ်ဆာက်သွားမညြ်ဖစက်ာ၊  လိုင်ပင်း (Laibin) င့်ှ ေကွပင်း (Guiping) 

တုိအကား မကထ်ရစတ်န်ချနိ ် (၂၀၀၀) လမး်ေကာင်းအပါအဝင် စမီကံနိး်(၂၀) တိုကိုလညး် 

ဆကလ်ကတွ်နး်အားေပးေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစ်ပါသည။် ထိုြပင် ဖန်ချနး်ကနဆ်ပိ်ကမး်၏ ချရှီ 
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(Qisha) ဆပိက်မး်ဧရိယာရိှ ထနယ်ို (Tanyou) လပုင်နး်ေဆာင်ရကသ်ည့်ေနရာသုိ အဝင်လမး် 

ေကာင်း၏ ပထမအဆင့်ကဲ့သုိေသာ စမီကံနိး် (၆) ရပက်ိုလညး် အပီးသတ် ေဆာင်ရက်သွား 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 ဖန်ချန်းကန်ေလဆိပ်ှင့် ဟန်ကျ ိးေလဆိပ်တုိ၏ ကနဉီးလုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနများှင့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကသွ်ားရန်င့်ှ နနန်င်း ဝူအြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာေလဆပိ ် ြပနလ်ည် 

ြပင်ဆင်မများ စတင်ေရးှင့် တုိးချဲြခင်းစီမကံနိး်အား အေစာဆုံးစတင်ိုင်ေရးတုိအား ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရကသွ်ားရန ် အားထတ်ုကိးပမး်မများကို ကမွရီှ်းက ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကသွ်ားမည် 

ြဖစပ်ါသည။် 

 ယခုစှတွ်င် နနန်င်းစာတုိကေ်ချာပိုစင်တာတညေ်ဆာကေ်ရးအား စတင်လမိ့်မည် 

ြဖစက်ာ နနန်င်းင့်ှ လျ ိကျ ိးအေြခစိုက ် SF တီထင်ွဆနး်သစ်သည့် ပိုေဆာင်ေရးအပါအဝင် 

အြခားစီမံကိန်း (၅) ခုတုိကုိလည်း ယခုှစ်အတွင်း စတင်လည်ပတ်သွားရန် စီစဉ်ထားရိှပါသည်။  

 ယခုစှအ်တွင်း နနန်င်းေြမေအာကရ်ထားလိုင်းအမတ်ှ (၅) ကိုလညး် စတင်စမး်သပ် 

ေြပးဆွဲသွားရန ် စစီဉထ်ားကာ လျ ိကျ ိးေြမေအာကရ်ထားလိုင်း အမှတ် (၁) င့်ှ (၂) တုိကိလုညး် 

စတင်တညေ်ဆာက်သွားမညြ်ဖစပ်ါသည်။ 

 ကမွတု်နး်-ေဟာင်ေကာင်-မကာအို မဟာပင်လယေ်အာေ်ဒသအား ဆကသွ်ယ်သည့် 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းတညေ်ဆာကေ်ရး၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ ကနုး်လမး်-ပင်လယ် 

ေရေကာင်း ကနုသွ်ယေ်ရးစကအသစအ်တွက ် သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးစနစ် တညေ်ဆာကေ်ရးငှ့် 

ေဘဟိုင်၊ ချင်းကျ ိးင့်ှ ဖန်ချနး်ကန်တုိအကား သယယ်ပူိုေဆာင်မေပါင်းစည်းေရးတုိကဲ့သုိေသာ 

နယပ်ယမ်ျားတွင်လညး် အားထတ်ုကိးပမး်မများအား ြပလပုသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်းရရှိ 

ပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၂-၂-၂၀၂၁)  

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ေဒေရစင်ဦး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ေပကျင်းမိ 
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