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ပမဲျ ိးစုံတင်သွင်းမ ေလျာ့ချြခင်းမ ှပူးီကေုဋ ၁၅၀၀၀ ေခတာုိင်ခ့ဲေကာင်း အိိယဝန်ကးီက 

ေြပာကားြခင်း 

 အိိယိုင်ငံ၌ ပိုတင်းဓာတ်ရရိှေစသည့် အစားအစာအြဖစ ် ပမဲျ ိးစုံကိုသာ အဓကိ 

စားသံုးမရိှရာ ပမဲျ ိးစုံစိုကပ်ျ ိးထုတ်လပုမ်ကို တစ်စှထ်ကတ်စ်စှ် တုိးြမင့်ိင်ုေရး အိိယအစိုးရက 

တွနး်အားေပးေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ပါသည။် သုိြဖစရ်ာ စှစ်ဉပ်မဲျ ိးစုံ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်မာှ ယခင်က 

တနခ်ျနိ် ၁၄ သနး်ခန်သာရိှရာမှ ၅ စှမ် ှ၆ စှက်ာလအတွင်း အရိှနအ်ဟနုတုိ်းတကလ်ျက် လကရိှ် 

ကာလ၌ တနခ်ျနိ် ၂၄ သနး်အထိ ထတ်ုလပု်ိုင်ပြီဖစေ်ကာင်း အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီး Mr. 

Narendra Singh Tomar က ၁၀-၂-၂၀၂၁ ေနတွင် ကျင်းပသည့် ကမာပ့မဲျ ိးစုံသီးှံေနအထမိး် 

အမတ်ှအခမး်အနားတွင် ေြပာဆိုပါသည။် 

 ဝန်ကးီချပ ် နာရင်ဒရာမိုဒ ီ ဦးေဆာင်သည့် အစိုးရ စတင်တာဝနယ်ူချနိက်ပင် ပမဲျ ိးစုံ 

အား ြပညတွ်င်း၌ ဖလူုံမရိှေအာင် စိုကပ်ျ ိးထုတ်လပုေ်ရး ေရှေဆာင်ရကခ့ဲ်ေကာင်း၊ ပမဲျ ိးစုံ 

အတွက ် အေထာကအ်ပံ့ြပမည့် အေြခခံရည်န်းေဈးနး် (Minimum Support Price – MSP) 

များအား ၆ စှတ်ာအတွင်း ၄၀% မ ှ ၇၃% အထတုိိးြမင့်ေပးခ့ဲပးီ ထကွရိှ်သည့်သီးှံများအား 

အစိုးရက ဝယယ်ေူပးခ့ဲေကာင်း၊ ေတာင်သူလယ်သမားများထမံှ ပမဲျ ိးစုံအား ဝယ်ယမူမာှ အဆ ၄၀ 

ြမင့်တကလ်ျက် တနဖ်ိုးအားြဖင့် ပူးီ ၁၀၅၃၀ ကေုဋအထိ ရိှလာခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခုစှမ်ှ ၂၀၁၉ 

ခုစှအ်တွင်း ပမဲျ ိးစုံထတ်ုလပုမ်မာှ ၂၃% ြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်း၊ ယခုအခါ ၂၀၅၀ ြပည့်စှ် တွင ်

အိိယ၏ စှစ်ဉ ် ပမဲျ ိးစုံထကွရိှ်မကို တနခ်ျနိ ် ၃၂ သနး်အထ ိ ရရိှေရး ရညမ်နှ်းချက ် ချမှတ ်

ထားရိှေကာင်း၊ ထိုသုိလပုေ်ဆာင်ခ့ဲမက ြပညပ်မ ှ ပမဲျ ိးစုံတင်သွင်းေနရမကို တစိုကမ်တ်မတ ်

ေလျာခ့ျိုင်ခ့ဲေကာင်း၊ သုိြဖစရ်ာ အစိုးရအေနြဖင့် ပတဲင်သွင်းရမမ ှ စှစ်ဉ ် ပူးီကေုဋ ၁၅၀၀၀ 

(အေမရိကနေ်ဒလာ ၂.၀၅ ဘီလယီခံန် ) ကို ေခတာိုင်ခ့ဲေကာင်းစသညြ်ဖင့် အိိယေကာကပ်ဲ 

သီးှံလပုင်နး်ရှင်များအသင်း (IPGA) က စစီဉက်ျင်းပေသာ အထကပ်ါအခမး်အနား၏ အဖငွ့် 

မနိခွ်နး်၌ အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကးီက ေြပာကားခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ အဆင့်ြမင့်အရာရိှတစဦ်း၏ ေြပာဆိုမအရ ပမဲျ ိးစုံ 

စိုက်ပျ ိးမမာှ ၆ စှအ်တွင်း ေဆာင်းသီးှံ၌ ၃% တုိးတကလ်ျက ်ဧရိယာဟက်တာ ၁၆.၇၃ သန်း သို 

ေရာကရိှ်လာပးီ မိုးသးီှံတင်ွ ၅% တုိးတက၍် ဟကတ်ာ ၁၄ သနး်အထိ တုိးချဲစိုက်ပျ ိးိုင် 

ခ့ဲေကာင်း၊ ယခုစှတွ်င် ပမဲျ ိးစုံမာှ တနခ်ျနိ် ၂၄ သနး်ေကျာ် ထွကရိှ်မညဟ်ု ခနမ်နှး်ထားေကာင်း၊ 

အစိုးရသည် ပမဲျ ိးစုံအား ြပညပ်မတှင်သင်ွးေနရမကို ပကတိသုညတနဖ်ိုးအထ ိ ေလျာ့ချိုင်ရန် 

ဦးတညေ်ဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေကာင်း သိရိှရသည်။  

 အဆိုပါ အခမး်အနားင့်ှအတူ ကျင်းပသည့် တတိယအကမိ် အမျ ိးသားပဲမျ ိးစုံ 

ဆိုင်ရာညလီာခံေဆွးေးွပွဲ၌ အိိယစားသံုးသူေရးရာ၊ စားေသာကက်နု်င့်ှ ြပညသူ်ြဖန် ြဖးမ 
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ဝန်ကးီဌာနမှ အတွင်းဝန် Ms. Leena Nandan က အစိုးရသည ် ယခင်စှ ် ဧပလီမ ှ ိုဝင်ဘာလ 

အတွင်း ဝန်ကးီချပ်၏ မွး်ပါးသူများသို ေထာကပ်ံ့ေရးအစအီစဉမ်တှစဆ်င့် အမိေ်ထာင်စ ု သနး် 

၂၀၀ သုိ ပမဲျ ိးစုံတနခ်ျနိ် ၁၅ သိနး်ကို အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခ့ဲေကာင်း၊ ၎င်းတုိအေနြဖင့် ယခုစှတွ်င် 

ပစဲင်းငံု၊ မတ်ပဲင့်ှ ကလုားပအဲပါအဝင်ပမဲျ ိးစုံ တနခ်ျနိ် ၁၀ သိနး်ကို ေတာင်သူလယသ်မားများထ ံ

မ ှဝယယ်လူျက် အရနသုိ်ေလာှင်ထားရိှရန် စစီဉ်လပုေ်ဆာင်လျကရိှ်ေကာင်းြဖင့် ေြပာဆိုခ့ဲပါသည။် 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source:  1.  Government saves Rs 15,000 crore by reducing pulses import, 10 FEB 2021, 

Economic Times 

 2.  Centre targets 32-million tonne pulses production by 2030, 10 FEB 2021, The 

Hindu Business Line 

 3. Center Eyes 32 million tonnes Pulse Production by 2030, 11 FEB 2021, 

www.krishijagran.com 

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

၂၀၂၁ ခုှစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၅ ရကေ်နအထိ ုိင်ငံြခားေငွလလဲယှမ်မှ အြမတ်ေငွ 

အေမရကိနေ်ဒလာ ၃.၈၀၁ ဘီလယီရံှိေကာင်း ဗဟိုဘဏ်က သတင်းထတ်ုြပန် 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၅ ရကေ်နအထ ိဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ိုင်ငံြခားေငွလလဲယှမ်မ ှ

ဝင်ေငွအေမရိကန်ေဒလာဘီလီယံ ၃.၈၀၁ ရရိှခ့ဲေကာင်း ဗဟုိဘဏ်၏ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁၀ ရကေ်န  သတင်းထတ်ုြပနခ်ျက်တွင် ေဖာြ်ပခဲ့သည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၅ ရကေ်န  

အထိ ကာလတူတွင်လညး် ိုင်ငံြခားေငွလလဲယှ်မမှ ဝင်ေငွအေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၃.၃၁၄ 

ရရိှခ့ဲသည။် 

 ကအသီးသီးမ ှ စစုေုပါင်းိုင်ငံြခားေငွဝင်ေရာကမ်မာှ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ

၅၃.၃၈၇ ဝင်ေရာက်ခ့ဲပီး ပင်လယ်ေရေကာင်းမှ တင်သွင်းမအတွက် အေမရိကန်ေဒလာ ဘီလီယ ံ

၄၈.၂၉၄ ြပညပ်သုိ စးီထကွခ်ဲ့သြဖင့် ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၅ ရကေ်နအထ ိ ိုင်ငံြခားေင ွ

အသားတင်စီးဝင်မမှာ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၅.၀၉၃ ြဖစသ်ည။် ိုင်ငံြခားေငွအများဆုံး 

ဝင်ေရာကခ့ဲ်သည့်ကများမာှ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမင့်ှ ေငွေကးေဈးကကွတွ်င် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ 

အြမတ်ေငွလဲေြပာင်းရရိှမင့်ှ ဘဏ်အပေ်ငွမ ှအတုိးနး်ရရိှမတုိြဖစ်သည။် 

 ကနုသွ်ယမ်လပုင်နး်မှ ိုင်ငံြခားေငွရရိှမမာှ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၅ ရကေ်နအထိ 

ပိုကနုတ်နဖ်ိုးအေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၁၅.၇၄၅ င့်ှ သွင်းကနုတ်နဖ်ိုး အေမရိကနေ်ဒလာ 

ဘီလယီ ံ ၁၇.၀၃၇ ြဖစ်သြဖင့် ကနု်သွယမ်လိုေငွ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၁.၂၉၂ ြဖစေ်ပခဲ့ 
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သည။် ပိုကနုမ်ရှေငွများတွင် Foreign Exchange Contract Advance(ACC) မ ှ ရရိှေင ွ

အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၂.၀၃၃၊ Advance Payment (PA) မ ှ ရရိှေငွ အေမရိကနေ်ဒလာ 

ဘီလယီ ံ ၃.၂၉၄ င့်ှ အြခားဝင်ေငွရလမး်များမ ှ ဝင်ေငွအေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၁၀.၄၁၈ တို 

ပါဝင်သည။် 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလအတွင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံအတွင်းသို စးီဝင်သည့် အသားတင ်

ေငွတနဖ်ိုးမာှ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၂.၉၇၉ ြဖစ်ပးီ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရကေ်နအတွင်း 

ိုင်ငံြခားေငွလလဲယှမ်မရှရိှေငွ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၁.၀၀၅ စးီဝင်ခ့ဲေကာင်း ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံဗဟိုဘဏ်က သတင်းထတ်ုြပန်ခ့ဲသည။် 

 ၎င်းကာလအတွင်း ကအသီးသီးမ ှ စီးဝင်ေငွစုစေုပါင်း အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ

၁၁.၃၃၇ ြဖစ်ပီး ိုင်ငံြပင်ပသုိ အေကာင်းအရာအမျ ိးမျ ိးြဖင့် စီးထကွေ်ငွ အေမရိကနေ်ဒလာ 

ဘီလယီ ံ ၉.၈၆၅ ရှသိြဖင့် အသားတင်စးီဝင်ေငွ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၁.၄၇၂ ပိုမိုရရိှခဲ့ 

သည။် 

 ြပညပ်ကနုသွ်ယမ်တွင် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၅ ရကေ်နအတွင်း ပိုကနု်တနဖ်ိုး အေမရိကန် 

ေဒလာ ဘီလီယ ံ ၃.၃၇၉ င့်ှ သွင်းကနု်တနဖ်ိုး အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၃.၈၄၆ ြဖစသ်ြဖင့် 

ကနုသွ်ယမ်လိုေငွအေမရိကနေ်ဒလာသနး် ၄၆၇ ြဖစေ်ပခ့ဲသည်။ ပိုကနု်တနဖ်ိုးတွင် Foreign 

Exchange Contract Advance (ACC) မ ှ အေမရိကနေ်ဒလာသနး် ၃၉၂ ၊ Advance Payment 

(PA) မ ှ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ ၁.၃၁၃ င့်ှ အြခားဝင် ေငွရလမး်များမ ှ အေမရိကနေ်ဒလာ 

ဘီလယီ ံ၁.၆၇၄ တုိပါဝင်သည်။ 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ ်- Dollar inflow exceeds output by $3,801 billion by February 5, bc says, 

CORREIO BRAZILIENSE 

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

ဘရာဇီးလုိ်င်ငံတွင် ရုုိှင်ငံထုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆး Sputnik V ကို မတ်လတွင် 

စတင်ထိုးံှုိင်ရန ်ေမာ်မနှး် 

 ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးစမ်းသပမ်အဆင့် ၃ ကို စတင်လပုေ်ဆာင်ရန ် ြပင်ဆင်ေနမ 

င့်ှအတူ ကးူစကေ်ရာဂါဆိုင်ရာ အေရးေပအသံုးြပခွင့်အတကွ ် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံဖကဒ်ရယ ်

အစိုးရင့်ှ ညိင်းလျကရိှ်ေကာင်း ေဆးဝါးလပု်ငနး်ကမုဏီများအစအုဖွဲ União Química ၏ 

ိုင်ငံတကာစီးပာွးေရးလပုင်နး်များဌာနမ ှ န်ကားေရးမှး Rogério Rosso က သတင်းဌာနသို 

ေြပာကားခ့ဲသည။် 
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 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးကို ြပညတွ်င်းတွင် စမး်သပစ်စေ်ဆးမ 

မြပလပုဘဲ် National Health Surveillance Agency (Anvisa) က အေရးေပအသံုးြပခွင့် 

ေပးြခင်းသည ် ရှုိုင်ငံ၏ Sputnik V ကာကယွေ်ဆးင့်ှ ပတ်သကသ်ည့် တာဝနရိှ်မအတွက ်

အေလာင်းအစားြပလပုသ်ကဲ့သုိြဖစေ်နေကာင်း ေထာကြ်ပေြပာဆိုလျကရိှ်သည။် ကာကယွ်ေဆး 

စမး်သပမ်အဆင့် ၃ အား စတင်လပုေ်ဆာင်ရန ် မလိုအပေ်ကာင်း Rosso ၏ ခန ်မနှး်ချကလ်ညး် 

ထကွေ်ပလျကရိှ်သည။် 

 ပုံမနှန်ညး်စနစအ်ရ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ကိုဗစက်ာကယွေ်ဆးစမး်သပထ်ိုးှံခံယူမည့် 

လပူဂုိလမ်ျားတွင် ကာကယွေ်ဆး၏တနု် ြပနမ်သည ် ရကေ်ပါင်း ၃၀ အတွင်းြဖစ်ပးီ ၎င်းေနာက ်

ရက ်၂၀ ကာြမင့်ချနိ်တွင် ေတွရိှချကမ်ျားအား ိုင်ငံအတွင်းတွင် ြပလပုမ်ည့်စမ်းသပ ်သုေတသန 

ြပမများအတွက ် ေထာကပ်ေံပးသွားမညြ်ဖစ်သည။် လိုအပေ်သာ ရလဒ်ေကာင်းများ ထကွေ်ပရန ်

လညး် ေမာလ်င့်လျကရိှ်သည။် 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၁၅ ရကေ်နတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးအား ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံအတွင်း အေရးေပအသံုးြပခွင့် န်ကားချကတ်စရ်ပထ်ကွေ်ပလာခ့ဲရာ စမး်သပစ်စေ်ဆး 

ြခင်း မြပသြဖင့် ေဝဖနမ်များြမင့်တက်ခ့ဲသည။် ိုင်ငံအတွင်း စမ်းသပစ်စေ်ဆးမလိုအပခ်ျကက်ို 

ဖယရှ်ားပးီေနာကတွ်င်  ကာကယွေ်ဆးအေပ ေစာင့်ကည့်အကြဲဖစမ်များအား ဆကလ်က် 

လပုေ်ဆာင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း Rosso က ေြပာကားခ့ဲသည်။ ထိုအြပင် Anvisa မ ှ ပညာရှင်များငှ့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးင့်ှ ပတ်သက်သည့် တာဝနရိှ်သူများအကား ေနစဉေ်တွဆုံေဆွးေးွမ 

များ ြပလပုသွ်ားမညြ်ဖစ်သည။် 

 ရလဒေ်ကာင်းေမာလ်င့်ချကမ်ျားင့်ှအတူ ဝယယ်မူည့် ကိုဗစ်ကာကယွေ်ဆးအလုံးေရ 

၁၀ သနး်အား ေဖေဖာဝ်ါရီလင့်ှ မတ်လတိုတွင် ေရာကရိှ်ိုင်ေရးအတွက ် ရှုိုင်ငံမှ ေဆးဝါး 

ကမး်ကျင်သမူျားအပါအဝင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ထတ်ုလပုမ်ည့် Sputnik V င့်ှ သကဆ်ိုင်သည့် 

ဓာတုေဗဒေကာင်စမီ ှ ကိုယစ်ားလယှအ်ဖွဲများသည ် ကျနး်မာေရးဝန်ကးီဌာနင့်ှ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် 

ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၅ ရကေ်နတွင် ေတွဆုံေဆးွေးွခ့ဲကသည။် 

 ေြမြပင်အေြခအေနအရ ညိင်းမများဆကလ်က်လပုေ်ဆာင်လျကရိှ်ပးီ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် 

ေဖေဖာဝ်ါရီလကနု်င့်ှ မတ်လဆနး်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးရရှိိုင်ရန ် Rosso က 

ခနမ်နှး်ေြပာကားခဲ့သည။် Anvisa ကလညး် လိုအပေ်သာ ကနု်ကမး်များ တင်ပိုေပးရန ် ညိင်း 

လျကရိှ်ပးီ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ေဆးဝါးထုတ်လပုေ်ရးဆိုင်ရာ စခံျနိစ်ံနး်အချကအ်လကမ်ျား အား 

ရှုိုင်ငံသုိ ေပးပိုသွားရန ်စစီဉေ်ဆာင်ရကလ်ျကရိှ်သည။် 

 ုရှုိင်ငံထုတ် Sputnik V ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးသည် ၉၁.၆ ရာခုိင်န်းထိေရာက်စွာ 

ကာကယွ် ေပးိုင်ေကာင်း သိပံပညာဂျာနယမ်ျားတွင် ေဖာြ်ပလျကရိှ်ပီး ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် 
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ထတ်ုလပုရ်န်င့်ှ ေဆးဝါးြပတ်လပ်မအတွက် လွတ်လပစ်ာွစမီြံဖန ြ်ဖခွင့် အခွင့်အေရးများ 

ရရိှမညြ်ဖစသ်ည။်  

 ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆး Oxford vaccine င့်ှ CoronaVac တုိကို ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

တွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးရန်အတွက် နည်းပညာလဲေြပာင်းရရှိိ ုင်ေရး ကိပမ်း 

လုပ်ေဆာင်ေနသည့် လတ်တေလာအေြခအေနတွင် Sputnik V သည ် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင ်

ကနု်ကမး်မ ှ ကနုေ်ချာအဆင့်အထိ ထတ်ုလပု်ိုင်မည့် တစခု်တည်းေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွ် 

ေဆး ြဖစလ်ာသည။် 

 ေဆးဝါးကမုဏီများအစအုဖွဲ União Química သည ် ဧပလီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကယွ် ေဆး အလုံးေပါင်း ၈ သန်းအထ ိ ထတ်ုလပုမ်ညြ်ဖစ်ပးီ ြပည်တွင်းတွင် အသံုးြပရန ်

အတွက ် ကာကယွ် ေဆးမတ်ှပုံတင်ြခင်းင့်ှ အမျ ိးသားကာကယွေ်ဆး ထိုးှံ ေရးအစအီစဉ် (PNI) 

င့်ှ ပးူေပါင်းလပုေ်ဆာင်ြခင်းတုိအတွက ်ရကေ်ပါင်း ၆၀ ေကျာ်ကာြမင့်လမိ့်မညြ်ဖစသ်ည်။ 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ ်- Vaccination with Sputnik V in Brazil starts in March, estimates Rosso 

 https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/02/4904638-

vacinacao-com-sputnik-v-no-brasil-comeca-em-marco-estima-

rosso.html?utm_source=push&&utm_ medium=push 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
စကသံု်းဆေီဈးြမင့်တကမ်ေကာင့် ေငွေကးေဖာင်းပမွအေပ ပိုမိုအကျ ိးသကေ်ရာကုိ်င် 

 အစုိးရပုိင်ေလာင်စာစွမ်းအင်ကုမဏီ Petrobras က ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီှင့် မီဖုိသံုးဓါတ်ေငွ 

ေလာင်စာတုိ၏ ေဈးနး်အသစေ်ြပာင်းလမဲသည် ေဖေဖာဝ်ါရီလင့်ှ မတ်လတုိတွင် ြဖစေ်ပေန 

သည့် ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်အေပတွင် ပိုမိုအကျ ိးသကေ်ရာကေ်စလျက်ရိှသည။် ိုင်ငံတကာ 

တွင် ြဖစေ်ပေနသည့် ေလာင်စာစမွ်းအင်ေဈးန်းများင့်ှေဒလာေဈးနး်များ၏ တနဖ်ိုးအတက ်

အကျအေပမတူည၍် ြပညတွ်င်းေလာင်စာဆေီဈးနး်များအား အေြပာင်းအလမဲျား ြပလပုခ်ဲ့ 

ေကာင်း သတင်းထတ်ုြပန်ခ့ဲသည။် 

 ကမုဏီ၏ ဆုံးြဖတ်ချကမ်ျားတွင် အစိုးရကဝင်ေရာကစ်ကွဖ်ကမ်ေကာင့် ကနုစ်ည် 

သယယ်ပူိုေဆာင်သည့် ကားသမားများင့်ှ အစရှုယယ်ာေဈးကကွတုိ်၏ ယုံကညမ်ကင်းမဲ့ေန 

သည့် ဖအိားများအကားတွင် အစိုးရပိုင်ေလာင်စာစမွး်အင်ကမုဏီ Petrobras သည ်ေလာင်စာ ဆီ 

ေဈးနး်ေြပာင်းလမဲများကိ ု ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၈ ရကေ်နတွင် သတင်းထတ်ုြပန ်

ေကညာခ့ဲသည။် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၁၀ ရကေ်နတွင် ယခင်ေဈးနး်ထက ် ၀.၁၇ ဟရဲာ 
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ြမင့်တက၍် ဓာတ်ဆီတစလ်တီာလင် ဘရာဇီးဟရဲာ ၂.၂၅ ြဖင့် လညး်ေကာင်း၊ ယခင်ေဈးန်း 

ထက ် ၀.၁၃ ဟရဲာြမင့်တက၍် ဒဇီယဆ်တီစလ်ီတာလင် ၂.၂၄ ဟရဲာြဖင့်လညး်ေကာင်း၊ ယခင် 

ေဈးနး်ထက ် ၀.၁၄ ဟရဲာြမင့်တက၍် မးီဖိုေချာင်သံုးဓာတ်ေငွတစက်လီိုလင် ၂.၉၁ ဟရဲာြဖင့် 

လည်းေကာင်း ေရာင်းချခဲ့သည်။ အဆိုပါေဈးန်းြမင့်တင်ခဲ့မေကာင့် ြပည်တွင်းေငေွကး 

ေဖာင်းပမွကို ဆိုးရားစာွြဖစေ်ပေစိုင်ေကာင်း ပညာရှင်များက ခနမ်နှး်ေြပာကားလျကရိှ် သည။် 

 ိုင်ငံတကာတွင်ြဖစေ်ပေနေသာ ေဒလာေငွတန်ဖိုးြမင့်တကမ်င့်ှ ကနုပ်စညး်ေဈးန်း 

များ ြမင့်တကမ်တုိေကာင့် ြပည်တွင်းေဈးနး်များလညး် လိုကပ်ါြမင့်တကလ်ာေကာင်း အစုိးရ၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ သုိရာတွင် တင်သွင်းလာမည့် ေလာင်စာဆီေရာက်ရိှချနိ်အထိ 

ေဈးနး်ြမင့်တင်မကို တေြဖးေြဖးချင်းလပုေ်ဆာင်သွားရန ် ေလာင်စာဆတီင်သွင်းသူများအသင်း 

(Brazilian Association of Fuel Importers - Abicom) က ေတာင်းဆုိထားသည်။ 

 ိုင်ငံတကာေဈးကွက်တွင် ေဈးန်းများ တေြဖးေြဖးချင်းြမင့်တက်ေနမေကာင့် 

ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၅ ရာခုိင်န်းအထိ ထပ်မံြမင့်တက်ုိင်ေကာင်း AtivaInvestimentos ၏ 

အကးီတနး်စီးပာွးေရးပညာရှင် Étore Sanchez က ေြပာကားခ့ဲသည။် ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

တတိယပတ်အတွင်း ေဈးနး်များ ေြပာင်းလြဲခင်းသည ် မတ်လတွင် ေငွေကးေဖာင်းပမွကို 

ြဖစေ်ပေစရန ်အကျ ိးသကေ်ရာကေ်စမညြ်ဖစေ်ကာင်း ၎င်းကထည့်သွင်းေြပာကားခ့ဲသည။် 

 ဓာတ်ဆေီဈးန်းြမင့်တကမ်ေကာင့် ေဖေဖာဝ်ါရီလအတွင်း ြဖစေ်ပမည့် စားသံုးသ ူ

ေဈးဆနး်ကနိ်းတွင် ၀.၄၀ ရာခုိင်နး်အထ ိ သကေ်ရာကမ်ရိှိုင်ေကာင်း Necton ၏ စးီပာွးေရး 

ပညာရှင် AndréPerfeito က ေြပာကားခ့ဲသည။် Ibmec ၏ စီးပာွးေရးသိပံပါေမာက Renato 

PreyerVeloni ၏ တွက်ချက်မအရ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီှင့် မီးဖုိသံုးဓာတ်ေငွေဈးန်းများ ြမင့်တက ်

မသည ် ၃ လမ ှ ၆ လတာကာလအတွင်းေငွေကးေဖာင်းပမွအေပ ၁.၅ ယနူစအ်ထ ိ သကေ်ရာက် 

မရိှိုင်ေကာင်း ေဖာြ်ပထားသည်။ 

 ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၈ ရကေ်နတွင် ြပလပုခ့ဲ်သည့် ဘရာဇီးလသ်မတ Jair Bolsonaro င့်ှ 

၎င်း၏ေထာကခံ်သူများေတွဆုံပွဲတွင် ေလာင်စာဆီင့်ှ မးီဖိုသံုးဓာတ်ေငွေဈးနး် ြမင့်တကမ် သည် 

ြပညသူ်များအား ခက်ခဲကပ်တညး်ေစခ့ဲေကာင်း အသိအမတ်ှြပေြပာကားခ့ဲသည။် အဆိုပါ 

ေဈးနး်ြမင့်တကမ်များင့်ှ ပတ်သက၍် စးီပာွးေရးဝန်ကးီ Paulo Guedes င့်ှ ေတွဆုံေဆးွေွး 

ခ့ဲသည။် 

 သမတ Bolsonaro သညသ်ကဆ်ိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများအပါအဝင် Petrobras ကမုဏီ 

ဥက Roberto Castello Branco တုိင့်ှလညး် ေတွဆုံခ့ဲသည။် လက်ရိှေကာကခံ်လျက်ရိှေသာ 

ကနုစ်ည်င့်ှဝနေ်ဆာင်မအခွန ် (Tax on Circulation of Goods and Services - ICMS) အား 

ေလာခ့ျေပးိုင်ရန ် အစိုးရက စစီဉေ်ဆာင်ရကလ်ျကရိှ်သည။် သမတ၏ေတွဆုံပွဲတွင် Petrobras 
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၏ ေလာင်စာဆီေဈးန်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် ပတ်သက်၍ အစုိးရက ဝင်ေရာက်စွက်မမရိှေကာင်း 

ကမုဏီဥက Castello Branco က အာမခံေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ အိမ်သံုးလပ်စစ်ေဈးန်းများသည် ၁၄.၅ ရာခုိင်န်း 

အထ ိ ြမင့်တက်ိုင်ေကာင်း လပစ်စစ်မွ်းအင်ကင့်ှပတ်သကသ်ည့် နညး်ပညာကမုဏီများက 

ခနမ်နှး်ေြပာကားလျကရိှ်သည။် ိုင်ငံ၏အေနာကအ်လယပ်ိုင်းတွင် ၂၁.၂ ရာခုိင်န်းင့်ှ ိုင်ငံ 

ေတာင်ပိုင်း၏ ေအာကဘ်ကတ်င်ွ ၁၂.၂ ရာခုိင်နး်အထ ိ ြမင့်တက်ိုင်ေကာင်း ိုင်ငံအတွင်းရိှ 

လပစ်စမ်းီထတ်ုလပုြ်ဖန ြ်ဖးလျကရ်ှိသည့် ကမုဏီ ၅၃ ခုင့်ှ လပု်ငနး်လပုက်ိုင်ရန ် ခွင့်ြပချက် 

ရရိှပးီြဖစ်သည့် လပုင်နး် ၇ ခုတုိထမံှ ရရိှေသာ ကနိး်ဂဏန်းအချကအ်လကမ်ျားက ေဖာြ်ပလျက ်

ရိှသည။် 

 စမွး်အင်ဝယယ်မူများသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှက်ထက ် ၉.၅ ရာခုိင်နး် ပိုမိုတုိးတကလ်ာ 

ခ့ဲသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ်တွင် စမွ်းအင်ကမုဏီများက ေပးေဆာင်ခ့ဲသည့်အခွနေ်ငွသည ်၂၀၂၁ ခုစှမ်ှ 

စတင်၍ ရစက်ျြဖင့် ြပနလ်ညေ်ပးဆပရ်မည့် ကိုဗစေ်ချးေငွ ဘရာဇီးလဟ်ရဲာ ၁၅ ဘီလယီအံတွက ်

လုံေလာကေ်စေကာင်း TR Soluções ကမုဏီက ေြပာကားခ့ဲသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် - High fuel will have strong impact on inflation, economists say, CORREIO 

BRAZILIENSE 

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

မေလးေဈးကကွ်လယယ်ာထွကက်နု ်ေရာင်းဝယ်မအေြခအေန 

 မေလးေဈးကကွတ်င်ွ ယခုတစပ်တ်  ဆနေ်ဈးကွကအ်ေြခအေနမာှ ေရဘုိေပဆနး် င့်ှ 

ရနက်နုေ်ပဆနး်မာှ အဝင်ပုံမနှ်  အေရာင်းအဝယပ်ုံမနှြ်ဖင့်  ေဈးတည်ငိမေ်နေကာင်း သိရိှရ 

ပါသည။် ဇီယာဆနမ်ာှ အသစမ်ျား ဝင်ေရာကမ်ရိှပးီ အသစအ်ား ဝယလ်ိုအားနညး်ေသးသြဖင့် 

အသစမ်ာှ ၃၀,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ၎င်းအေဟာင်းအား ၁တင်းခဲွအိတ် တစအ်တ်ိလင်  ၃၃,၀၀၀ ကျပ် 

ြဖင့် ေရာင်းဝယေ်နေကာင်း သိရိှရပါသည။် မေနာသုခင့့်ှ ငစနိမ်ာှ မိုးမတ်ိ ၊ ေရကသုိူ တင်ပိုမရိှ 

ခ့ဲြခင်းေကာင့်  မေနာသုခ ၁တင်းခဲွအတ်ိတစအ်တ်ိလင် ၂၈,၀၀၀ ကျပမ် ှ ၃၀,၀၀၀ ကျပ၊် ငစနိ် 

၁တင်းခဲွအတ်ိတစအ်တ်ိလင် ၂၄,၅၀၀ကျပ် မ ှ ၂၅,၀၀၀ ကျပအ်ထိ ေဈးြမင့်သွားေကာင်း သိရိှရ 

ပါသည။် ပွဲစားကနု်သညစ်ကပ်ိုင်ကထနိေ်တာအ်သင်းမာှ ပတ်ိထားြခင်းမရိှေသာလ်ညး် ကနုသ်ည် 

ပွဲစား စုံလင်စာွလာေရာကမ်မရိှြခင်း၊ ေငွေပးေချမအခကအ်ခဲရိှြခင်း၊ ကားလမး်များအခကအ်ခဲ 

ေကာင့် ပစညး်အဝင်နညး်ြခင်းတုိေကာင့် ပတီဲစိမး် ၊ မှး်၊ ပစဲဉး်ငံု ၊ ေြမပစဲေသာ သီးှံအချ ိသာ 

ကိကေ်ရာင်းကိကဝ်ယ် ဝယယ်မူရိှြခင်း၊ ကနုစ်ညဒ်ိုင် ြပင်ပတွင် ေရာင်းဝယမ်ြပြခင်းတုိေကာင့် 
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ေဈးနး်တိကျစာွ ြပတ်ြခင်းမရှသိြဖင့် ကနုစ်ညဒ်ိုင်ေပါကေ်ဈးထကွရိှ်ြခင်းမရိှေကာင်း သိရပါ 

သည။် ေရာင်းဝယမ်ရှေိသာ သီးှံများမာှ (၅-၂-၂၀၂၁) ေဈးနး်များထက ် အားလုံးေဈးနမိ့်ေန 

သညဟ်သုာ သိရပါသည။် 

 စားဖိုေဆာင်သးီှံများအေနြဖင့်     ငတ်ုေြခာက် (လတ်) မာှ လကက်ျနမ်ျား ကနု်ပးီ 

ပခုကဘကမ်ှ  စတင်ဝင်ေရာကလ်ာသြဖင့် ေဈးြမင့်သွားပီး ငတ်ုေြခာက် (ပ)ွ မာှဆင်ြဖကနး် 

ဘကမ်ှ ဝင်ေရာကလ်ာသြဖင့် တစပ်ဿိာလင် ၁၂,၅၀၀ ကျပမ် ှ ၁၀,၀၀၀ ကျပသုိ် ေဈးနမိ့်သွား 

ေကာင်းသိရှရိပါသည။် ကကသွ်နန်ီ (ကးီ/ လတ်/ ငယ်) ေဈးနး်မှ ြမစသ်ားကကသွ်နန်မီာှ 

အဝင်ပုံမနှ၊် အေရာင်းအဝယပ်ုံမနှြ်ဖင့် ေဈးတည်ငိမေ်နပးီ နယစ်ုံမဝှင်ေရာကေ်သာ ကကသွ်နန်ီ 

များမာှ ကီး/လတ်/ငယ် မခဲွဘဲ တစ်ပိဿာလင် ၃၀၀ ခန်ရိှေကာင်းသိရပါသည်။ ကက်သွန်ြဖ 

(တုတ်) အဝင်နညး်သြဖင့် တစပ်ဿိာလင် ၂,၃၀၀ကျပ ် မှ ၂,၆၀၀ ကျပအ်ထိ ေဈးြမင့်သွားပးီ 

ကကသွ်နြ်ဖ (ရှမး်)  စတင်ထကွရိှ်ေသာလ်ညး် ေဈးကကွသုိ် အဝင်နညး်ပးီ တစပ်ဿိာလင် 

၂,၉၀၀ ကျပခ်န်  ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည်။ အာလးူ (အိုေက၊ ေအဝမး်၊ ဆွဲသီး)တုိမာှ ရာသီဥတု 

ေကာင့် အရညအ်ေသွးညံ့သွားသြဖင့် ေဈးနမိ့်သွားပးီ ပခုကသီးများ ဝင်ေရာက်ပးီ တစပ်ဿိာ 

လင် ၈၅၀ ကျပ၊် ေရဦးသီးများ တစပ်ဿိာလင် ၇၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယေ်နေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် 

 ဟင်းသီး/ဟင်းရကေ်ဈးနး်အေနြဖင့်  ခရမး်ချဉ် (ရှမး်ေတာင်) မ ှ  အင်းသီးများ ရာသီ 

ကနု် အဝင်မရိှေတာ့ဘဲ ကနုး်သီးများသာ ဝင်ေရာကမ်များပီး တစပ်ဿိာလင် ၄၀၀ ကျပြ်ဖင့် 

လညး်ေကာင်း၊ ထုိင်ဝမသီ်းများ တစပ်ဿိာလင်   ၃၀၀ ကျပြ်ဖင့်လညး်ေကာင်း၊ မတီိလာဗမာသီး 

များ လညး်ဝင်ေရာက်ပးီ တစပ်ဿိာလင် ၅၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယေ်နေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ငတ်ုစို ( လတ် ) အား မုံရာ၊ ေချာင်းဦးမှ အဝင်များပးီ ငပေိထာင်းသမားှင့် လက်ဖကသ်မား 

အဝယသ်ာရိှပးီ ဗနး်ေမာ၊် ကတ်ွခုိင် တင်ပိုရမနညး်၍  ေဈးနမိ့်သွားပါသည်။ 

 သစသီ်းဝလေံဈးန်းအေနြဖင့်  လေိမာသီ်း၊ နာနတ်သီးများ အဝင်မရိှ၍ ပစညး်ြပတ ်

ေနေကာင်းသိရိှရပါသည။် ေထာပတ်သီးများမာှ ရာသီကနုခ်ါနးီြဖစ၍်  (၁၀) လုံးလင် ၂,၅၀၀ 

ကျပမ်ှ ၂,၉၃၀ ကျပ်သုိ ေဈးြမင့်ေနပါသည်။ ပန်းသီးများမှာလည်း ကားလမ်းအခက်အခဲများ ေကာင့် 

ပစည်းအဝင်မရိှဘဲ လကက်ျနအ်နညး်ငယသ်ာရိှပးီ ေဈးြမင့်ေနပါသည။် မဆူယ် ကားဂိတ်ကနုစ်ည် 

ပိုေဆာင်မအေနြဖင့်လည်း ကားများ မထွက်သေလာက်ရှားေနပီး ယခင်ကာလများကဲ့သို 

ချင်းေရေဟာ်င့်ှ ၁၀၅ မိုင်ဂိတ်များမှ ကားအစးီေရ မညမ်ထကွရိှ်သညက်ို မတ်ှသားိုင်ြခင်း 

မရိှေကာင်း ဂိတ်မှးထမံှ သိရပါသည။် 

  (ေဒခင်ေမကည၊် မေလးေဈးကွက်) 

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