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စကပ စ ပ သတင လ  

အမတစ  (၁၂ / ၂၀၂၁) ၂၀၂၁ ခ စ၊ မတလ (၂၅) ရက 

သတင ခ င စ မ  

 ပတငသင ခငပမ ဏ သတမတခကအ  ထတပန ပ ရန အ ယကနသညမ က 

အစ ရသ တကတန ပ က ခင  

 ပမ စ ပညပမ တငသင မထက ပညတင ၌ စကပ ထတလပမက ပမတန အ ပ ရန 

တ ငသမ က အ ယဗဟအစ ရထ တ င ဆခင  

 အ ယ ငင၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ စအတက ပစင င င ပတစမ  တငသင ခငပမ ဏ 

သတမတခက ထတပနခင  

 စ ငငသ ဘ တညခကဖင မဇမဘစ ငငထမ ပစင ငမ  တငသင ရ ၌ လကန ရန 

လပနည စနစမ က အ ယအစ ရက ထတပနခမတငပခင  

 စငက ပ ငင၏ ဆန၊ ပ၊ င င ပငလယစ  ဈ ကကအ ခအ နမ အ  တငပခင  

 အ ယ၏ ပ သတ ဆ ဓ တကင  လ ခ ရ မဟ ဗ ဟ က င ခ အ ရ ငင၏ 

ဝငထတလပမအ ပ   သက ရ ကမရ ငခင  

 အရညအ သ င တထငဆန သစမတ က င စပန ငငသည အ ယ၏ သစသ ဝလ 

င ဟင သ ဟင ရကဥယ သဖယဖစလ က င  စပနစကပ ရ ဝနက ပ က  
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တ တက 
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ပတဲင်သွင်းခွင့်ပမာဏ သတ်မှတ်ချကအ်ား ထတ်ုြပနေ်ပးရန် အိိယကနုသ်ညမ်ျားက အစိုးရသုိ 

တုိကတွ်နး်ေြပာကားြခင်း 

 ပမဲျ ိးစုံေဈးကကွ၌် ေဈးနး်များြမင့်တက်မည့်အေြခအေနရိှေနချနိ်တွင် အစိုးရအေနြဖင့် 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုစှအ်တွက် ပစဲင်းငံုင့်ှပဲတီစမိ်းတုိအား တင်သင်ွးခွင့်ြပမည့် ကိုတာခဲွတမး်ပမာဏ 

သတ်မတ်ှချကမ်ျားကို ေဆာလျင်စာွ ထတ်ုြပနေ်ပးရန်င့်ှ သုိမသှာ ေရွာသီကာလ၌ သမားိုးကျ 

ဝယလ်ိုအား ြမင့်တကမ်အရ ေဈးနး်များကို သတ်မတ်ှအတုိင်းအတာအတွင်း ထနိး်သိမး်ိုင်မည် 

ြဖစေ်ကာင်းြဖင့် အိိယပကဲနုသ်ညမ်ျားင့်ှ ပခဲွဲစကလ်ပုင်နး်ရှင်များက အစုိးရသို တွနး်အားေပး 

ေြပာဆိုလျကရိှ်ပါသည။် 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီးဌာန၏ သီးှံစိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ိုင်မ ဒတိုယအကမိခ်နမ်နှ်းချက် 

တွင် ပမဲျ ိးစုံအား တနခ်ျနိ် ၂၄.၄၂ သနး်ေကျာ် ထွကရိှ်မညဟ်ု ေဖာြ်ပထားေသာလ်ညး် ကနုသ်ည် 

များကမူ အဓကိသီးှံစိုက်ပျ ိးထတ်ုလပုသ်ည့်ြပည်နယမ်ျား၌ အချနိအ်ခါမဟတ်ု မိုးရာသနွး်မများ 

ေကာင့် အရညအ်ေသွးအရ ထခုိိကမ်င့်ှအတူ အမနှတ်ကယထ်ကွရိှ်မမာှ ခနမ်နှ်းထားသညထ်က် 

များစာွ ေလျာက့ျမညဟ် ု ယုံကညလ်ျကရိှ်ကသည။် လကရိှ်ကာလတွင် ေဆာင်းရာသီစိုကပ်ျ ိးမမှ 

ရိတ်သိမ်းဆြဲဖစေ်သာ ကလုားပ၏ဲ ေဈးနး်မာှ အစိုးရအေထာကအ်ပံ့ေပးသည့် အေြခခံရည်န်း 

ေဈးနး် (MSP) ေအာက် အနည်းငယမ်သာ နမိ့်ကျလျကရိှ်ပးီ ကျနပ်အဲမျ ိးအစားအားလုံးနးီပါး၏ 

ေဈးန်းများမှာ MSP ထက်ပုိမုိြမင့်မားေသာန်းထားများြဖင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားလျက်ရိှသည်။  

 အိိယပမဲျ ိးစုံင့်ှ ေကာကပ်သီဲးှံများအသင်း (IPGA) ၏ ဒတိုယဥက Mr. Bimal 

Kothariက ၎င်းတုိအေနြဖင့် ေရှလာမညလ်များ၌ ပမဲျ ိးစုံဝယလ်ိုအားမာှ ြမင့်တကဖ်ယွ်ရိှမညဟ် ု

ေတွးဆေမာ်ြမင်လျက် ေရှှစ်အတွက် ပဲစင်းငုံှင့ ် ပဲတီစိမ်း တင်သွင်းခွင့်ကိုတာများအား 

ေဆာလျင်စာွ ထတ်ုြပနေ်ပးရန ်အစိုးရထ ံေတာင်းဆိုထားေကာင်း၊ ယခုအခါ ပစဲင်းငံုေဈးနး်များ 

မာှ ြမင့်တကလ်ျကရိှ်ပးီ ြပညတ်င်ွးြပညပ် ေဈးကွက၌်လညး် အများအြပားရရိှိုင်ဖယွမ်ရှေိကာင်း၊ 

တစက်မာလုံး အတုိင်းအတာြဖင့်ကည့်ပါက ပစဲင်းငံုအား ြမနမ်ာိုင်ငံင့်ှ အာဖရိက အေရှပိုင်း 

ေဒသများတွင်သာ စိုကပ်ျ ိးေကာင်း၊ လကရိှ်ကာလတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံဘကမ်ှ ပစဲင်းငံုစိုကပ်ျ ိးထုတ ်

လပုမ်မာှ ေလျာက့ျလျကရိှ်ပီး တန်ချနိ ် ၁ သိန်းေအာကသ်ာ ေဈးကကွဝ်င်ေရာက်ိုင်ေြခရိှသည့် 

အြပင် ိုင်ငံေရးမတည်ငိမမ်ကလညး် ကနုသွ်ယ်ရန ် အခက်အခဲြဖစေ်ပေနေကာင်း၊ ြမနမ်ာိုင်င ံ

ဘကမ် ှ ပစဲင်းငုံ တနခ်ျနိ ် ၁ သိန်းအထ ိ ဝယယ်ရူရိှိုင်မညဆ်ိုပါလင်လညး် ၎င်းပမာဏသည ်

အိိယ ြပညတွ်င်းစားသုံးရန ် လိုအပခ်ျကေ်အာက ် ေလျာန့ညး်ေနဦးမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အာဖရိက 

အေရှပိုင်းေဒသများမ ှ ပစဲင်းငံုများမာှလညး် အေစာဆုံး ဩဂုတ်-စက်တင်ဘာလများမှသာ ရရှိ 

ိုင်မညြ်ဖစရ်ာ ေရာင်းလိုအားအပိုင်းတွင် ြပဿနာများရိှေကာင်းြဖင့် ေြပာဆိုပါသည်။  

 ထုိအြပင် အဓိကပဲသီးံှ ၆ မျ ိးအနက် ကုလားပဲမှအပ ကျန်ပဲ ၅ မျ ိးမှာ MSP ေဈးန်းထက် 

ပိုမိုြမင့်မားလျက်ရိှပးီ ယခုစှအ်တွကပ်ေဲဈးနး်များမာှ ကျဆင်းဖယွမ်ရိှေကာင်း၊ ြပညတွ်င်း၌ 

လုံေလာကစ်ာွ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပု်ိုင်ေရး အစုိးရက တွနး်အားေပးလျကရိှ်ေသာလ်ညး် တစဖ်က် 
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တွင် လဦူးေရင့်ှ ဝင်ေငွအဆင့်အတနး် တုိးတက်လာမအရ ပမဲျ ိးစုံဝယလ်ိုအားမာှလညး် တနခ်ျနိ် 

၁ သနး်ခန ် စှစ်ဉတုိ်းတကလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ သုိြဖစရ်ာ ထတ်ုလပုမ်တုိးြမင့်ေရး အစအီမမံျားကို 

စနစတ်ကျ လပုက်ိုင်ရနလ်ိုအပမ်ညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အစိုးရသည ် ယခင်စှ၌် ိုင်ငံတကာ ေဈးကကွ် 

တွင် ကနုလ်ကက်ျနန်ညး်ပါးသည့် ိုဝင်ဘာလသုိ ေရာကမ်သှာ ပတီဲစမိ်းတင်သွင်းခွင့် ပမာဏ 

သတ်မတ်ှချကက်ို ထတ်ုြပနေ်ကညာခ့ဲေကာင်း၊ သုိြဖစ၍် ပတီဲစမိး် တနခ်ျနိ် ၅၀၀၀၀ မ ှ ၆၀၀၀၀ 

အတွင်းသာ တင်သွင်းုိင်ပီး ခဲွတမ်းအြပည့်အဝကုိ အချန်ိမီ တင်သွင်းုိင်ြခင်းမရိှေကာင်း၊ ထုိေကာင့် 

၎င်းတုိအေနြဖင့် ယခုလာမည့်စှအ်တွကပ်တီဲစမိ်း တင်သွင်းခွင့် သတ်မတ်ှချကအ်ြပင် ယခင်စှ် 

လကက်ျနခဲွ်တမ်းပမာဏအား သကတ်မး်တုိးြမင့်တင်သွင်းခွင့်ြပရန် အစိုးရထံ ေတာင်းဆိုထား 

ေကာင်းြဖင့် Mr. Kothari က ေြပာကားပါသည။်  

 ေရှလာမည့် ၂၀၂၁-၂၂ ခုစှအ်တွင်း အိိယအစိုးရအေနြဖင့် မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံင့်ှ ချပဆ်ို 

ထားသည့် သေဘာတညူခီျကအ်ရ တင်သွင်းမည့်တနခ်ျနိ် ၂ သိနး် အပါအဝင် ပစဲင်းငံုစစုုေပါင်း 

တနခ်ျနိ် ၆ သိနး်အထ ိ တင်သွင်းခွင့်ြပမညဟ်ု အိိယပလဲပုင်နး်ရှင်များက ခနမ်နှ်းလျကရိှ်သည်။ 

အိိယ ပခဲွဲစကလ်ပုင်နး်ရှင်များအသင်း၏ ဥကြဖစသူ် Mr. Suresh Agarwal က အစိုးရသည် 

ပတီဲစမိး် တနခ်ျနိ် ၁ သိနး် ၅ ေသာင်းကိုလာမည့် စှအ်တွက် တင်သွင်းခွင့် ခဲွတမး်ချထားေပးဖယွ ်

ရိှသညဟ်ု ေြပာကားပါသည။် 

Source:  Pulses trade urges Centre to fix import quota soon, 10-3-2021, The Hindu Business Line 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

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

ပမဲျ ိးစုံကို ြပညပ်မ ှတင်သွင်းမထက် ြပညတွ်င်း၌ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်ကို ပိုမိုတွနး်အားေပးရန် 

ေတာင်သူများက အိိယဗဟိုအစိုးရထံ ေတာင်းဆိုြခင်း 

 အိိယိုင်ငံ၌ ြပညတွ်င်းေဈးကကွလ်ိုအပခ်ျကက်ို ြဖည့်ဆညး်ိုင်ရနအ်တွက ် ပမဲျ ိးစုံကို 

ြပညပ်မ ှ တင်သွင်းြခင်းအား ဗဟိုအစိုးရက ကိုတာခဲွတမး်စနစြ်ဖင့် ခွင့်ြပေပးလျကရိှ်ရာ အထူး 

သြဖင့် မတ်ပအဲား ြပညပ်မဝှယယ်တူင်သွင်းမထက ် ြပညတွ်င်း၌ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုြ်ခင်းကို ပိုမို 

တွနး်အားေပး ေဆာင်ရကရ်န် မဟာရြပညန်ယရိှ် ေတာင်သူလယသ်မားများက ေတာင်းဆိုလိုက် 

ေကာင်း TheHinduBusinessLine သတင်းဌာနက ေဖာြ်ပပါသည။် 

 အဆိုပါေတာင်သူများက အစိုးရ၏ သွင်းကနုမ်ဝူါဒက လယ်ယာကလမူ ပတ်ဝနး်ကျင် 

အေပ သကေ်ရာကမ်ရိှိုင်မည့်အေြခအေနကို ေမးခွနး်ထုတ်လျကရိှ်ပးီ ြပညတွ်င်း၌ စိုကပ်ျ ိး 

ထတ်ုလပုမ်ကို ြမင့်တင်ြခင်းက ိုင်ငံ၏ အတမနဗိာ (Atmanirbhar) ေခ ကိုယပ်ိုင်စမွး်အားြဖင့် 

ရပတ်ည်ိုင်မကို ရရိှလာမညြ်ဖစေ်ကာင်းြဖင့် ေြပာဆိုလျကရိှ်ကသည။် ြပညတွ်င်းေရးမတည်ငိမ် 

မများ ြဖစေ်ပလျကရိှ်ေသာ ြမနမ်ာိုင်ငံထမံ ှ မတ်ပမဲျားအား တင်သွင်းမည့်အစအီစဉမ်ာှ 
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ြပညတွ်င်းေဈးကကွအ်ေပ ထခုိိကမ်များရိှိုင်ေကာင်း အစရီင်ခံေဖာြ်ပချကမ်ျား ထကွေ်ပမင့်ှ 

အတူ ေတာင်သူများက ထိုသုိြမင်လာကြခင်းြဖစ်သည။် 

 စိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာ သုေတသီတစ်ဦးြဖစ်သူ Mr. Deepak Chavan က ြပညတွ်င်း၌ ပုံမနှ ်

စိုကပ်ျ ိးလျကရိှ်ပီး ေဈးနး်ြမင့်မားမရိှေသာ စားေသာကက်နုမ်ျားမာှ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပု်မပိုမိုလာ 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ အေရးကးီကနုစ်ညမ်ျားအတွက် အစိုးရအေနြဖင့်ြပညပ်မှ တင်သွင်းေနရမအေပ 

မှီခုိအားထားရနမ်ရိှေကာင်း၊ သုိေသာလ်ကရိှ်ကာလ၌ အစုိးရကအေထာကအ်ပံ့ေပးမည့် အေြခခံ 

ရည်နး်ေဈးန်း (MSP) ထကေ်ဈးနး်များ ပိုမိုြမင့်မားေနချနိ်တွင် ကနုသ်ညလ်ပုင်နး် အသုိင်း 

အဝိုင်းက ြပညပ်မတှင်သွင်းေရးမကူို စွဲမစဲာွ ဆပုက်ိုင်ထားကေကာင်း၊ သွင်းကနုမ်ူဝါဒသည ်

လယယ်ာလုပင်နး်ခွင်င့်ှေတာင်သူများအေပ အရာယရိှ်ေနေကာင်း စသညြ်ဖင့်ေြပာဆိုပါသည။် 

 အဆိုပါြပညန်ယရိှ် Marathwadaင့်ှ Vidarbha ေဒသများရှ ိ ေတာင်သူများသည ်

ပစဲင်းငံု အား၁ ကင်ွတယ် (၁၀၀ ကလီိုဂရမ်) လင် ပူးီ ၆၀၀၀ နး်ြဖင့် ဝယယ်ေူပးမည့် MSP 

ေဈးနး်ထက် ပိုမို၍ ပူးီေငွ ၈၅၀၀ မ ှ ၈၇၀၀ အထိေဈးရရိှရနေ်မာမ်နှ်းထားခ့ဲကေသာလ်ညး် 

အစိုးရက ပစဲင်းငံုတင်သွင်းခွင့်ကို သကတ်မး်တုိးြမင့်ေပးခ့ဲမေကာင့် စတ်ိအောှင့်အယကှမ်ျား 

ြဖစေ်ပခ့ဲကသည်။ ေဒသခံေတာင်သူတစ်ဦးြဖစ်သူ Mr. P P Pawar က လယသ်မားများအေနြဖင့် 

ဝါဂွမး်င့်ှ ပပဲတ်ုစိုက်ခင်းများ ထခုိိကဆ်ုံးံးရမအေပ ပစဲင်းငံုေဈးေကာင်းရရိှမြဖင့် ကာမရိန ်

ေမာလ်င့်ခ့ဲကေကာင်း၊ သုိရာတွင် အစိုးရက ပစဲင်းငံုတင်သွင်းခွင့်ကို ဒဇီင်ဘာလကနုအ်ထ ိ

သကတ်မး်တုိးြမင့်ခ့ဲသြဖင့် ေဈးကကွအ်တွင်း၌ ပဲစင်းငံုကနု်ကမ်းေဈးနး်မာှ ၁ ကင်ွတယေ်ပတွင ်

ူပီးေငွ ၂၀၀၀ ေကျာ် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ထုိက့ဲသုိ အစုိးရကလုပ်ေဆာင်ေနမည်ဆုိလင် လယ်သမား 

များ၏ ဝင်ေငွအား စှဆ်တုိးြမင့်ေရးမာှ မညသုိ်ေဖာ်ိုင်မညဆ်ိုသညက်ို ေမးခွနး်ထတ်ုဖယွရ်ာ 

ရိှေကာင်းစသညြ်ဖင့် ေြပာဆိုပါသည။် 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီး နာရင်ဒရာဆင်းတုိမာ ကမအူစိုးရအေနြဖင့်ပမဲျ ိးစုံင့်ှစားသံုး 

ဆတုိီအား ြပညပ်မတှင်သွင်းေနရမအေပေလျာခ့ျိုင်ရနအ်တွကအ်မျ ိးသားအဆင့်စားနပ်ရိကာ 

ဖလူုံေရးအစအီစဉ် (National Food Security Mission) အား ချမတ်ှလျကြ်ပည်တွင်း၌ ထတ်ုလပု် 

မြမင့်တင်ေရး အစီအမမံျားစာွကို အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်လျကရိှ်ေကာင်းင့်ှ ပမဲျ ိးစုံ 

စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်ကို တွနး်အားေပးြမင့်တင်ရန်အတွက ် RKVY ေခ လယယ်ာလပုင်နး်အတွက ်

လုပ်အားခေပးေချမ အေထာက်အပံ့ရန်ပုံေငွကို ြပည်နယ်များသို ေပးအပလ်ျက်ရှိေကာင်းြဖင့် 

၁၆-၃-၂၀၂၁ ေနတွင် ကျင်းပသည့် ေလာဆ့ာဘလတ်ေတာ်အစညး်အေဝး၌ တင်ြပခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရသည်။  
Source:  Maharashtra farmers want Centre to encourage pulses cultivation than import 

them, 16-3-2021, The Hindu Business Line 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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အိိယုိင်ငံ၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစအ်တွက် ပစဲင်းငံုှင့် ပတီဲစမိး် တင်သွင်းခွင့်ပမာဏ 

သတ်မတ်ှချကထ်တ်ုြပနြ်ခင်း 

 အိိယိုင်ငံ၌ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ိုင်ငံြခားကနုသွ်ယမ် မဝူါဒအရ ဗဟိုအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုစှမ်ှ 

စတင်၍ ကနသ်တ်တင်သွင်းကုန်စည်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ပဲစင်းငံု (Pigeon Pea, HS Code 

0713 60 00) အား တနခ်ျနိ် ၄ သိနး်င့်ှ ပတီဲစမိး်  [Moong (Beans of the SPP Vigna Radiata 

(L) Wilczek) HS Code 0713 31 90)] ကို တနခ်ျနိ ်၁ ဒသမ ၅ သိနး်အထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာစှ် 

အတွင်း အသီးသီးတင်သွင်းခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန(DGFT) 

က သတ်မတ်ှထားသည့် လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန် လုပထ်ုံးလပုန်ညး်များင့်ှအညီ ပခဲွဲစကမ်ျား၊ 

ပြဲပနလ်ညသ်န်စင်ေရးလပု်ငနး်များင့်ှ ကနုသ်ည်များထသုိံ ခဲွတမး်ချထားေပးမညြ်ဖစေ်ကာင်းင့်ှ 

အဆိုပါ ပတဲင်သွင်းခွင့် ခဲွတမး်သတ်မှတ်ချက်သည ် စှ်ိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်းကား ချပဆ်ိုထား 

သည့် နားလညမ်စာခနလ်ာများ၊ သေဘာတူစာချပမ်ျားင့်ှ သကဆ်ိုင်မမရိှေကာင်းကို အိိယ 

ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးင့်ှ စကမ်ဝန်ကးီဌာနရိှ ကးူသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဌာနက ၁၉-၃-၂၀၂၁ 

ေနတွင် အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမတ်ှ S.O.1266 (E) ြဖင့် ထတ်ုြပနခ့ဲ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

Source:  Notification No. S.O.1266(E) dated 19th March 2021 of Department of Commerce of India 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

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

ှစုိ်င်ငံသေဘာတူညခီျကြ်ဖင့် မိုဇမဘ်စုိ်င်ငံထမံှ ပစဲင်းငံုများ တင်သွင်းရာ၌ လုိကန်ာရန် 

လပုန်ညး်စနစ်များကို အိိယအစိုးရက ထုတ်ြပနခ့ဲ်မ တင်ြပြခင်း 

 အိိယိုင်ငံအစိုးရသည် မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံှင့် ချပဆ်ိုထားရိှသည့် စှ်ိုင်ငံအကား ပမဲျ ိးစုံ 

ဝယယ်မူဆိုင်ရာ နားလညမ်စာခနလ်ာကို ဆကလ်ကသ်ကတ်မး်တုိးြမင့်ခ့ဲရာ မိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံမှ 

ပင်ရင်းအြဖစ် ထကွရိှ်ေသာ ပစဲင်းငံု တနခ်ျနိ် ၂ သိနး်ကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာစှအ်တွင်း တင်သွင်း 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 အဆိုပါနားလညမ်စာခနလ်ာအရ မိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံထမံ ှ ပစဲင်းငံု တနခ်ျနိ် ၂ သိနး်အား 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း တင်သွင်းရာ၌ ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များှင့် ကုိက်ညီမရိှရန် လုိအပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း အိိယကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးန်ကားမ 

ဦးစီးဌာန (DGFT) က ၁၉-၃-၂၀၂၁ ေန၌ အများြပည်သူဆုိင်ရာ အသိေပးချက် No.44/2015-20 ြဖင့် 

ထတ်ုြပနေ်ကညာခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည ်- 

 (က) ပဲများအား Mumbai, Tuticorin, Chennai, Kolkata, Hazira ဆိပ်ကမ်း ၅ ခုမှသာ 

တင်သွင်းရန၊် 
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 ( ခ ) တင်သွင်းလာမည့် ပမဲျားအတွက် ပင်ရင်းိုင်ငံသကေ်သခံလကမ်တ်ှ (Certificate 

of Origin-COO) ထတ်ုေပးရာ၌ မိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံအစိုးရမှ ထတ်ုေပးသည့် တံဆပိ ်

အမတ်ှအသား ခတ်ှိပမ်င့်ှအတူ သကဆ်ိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲအစညး်ြဖစ ်

ေသာ ICM (Instituto de Cereasi de Mocambique) ဌာနမှ တာဝနရိှ်သူ၏ 

လကမ်တ်ှ ပါရိှရမညြ်ဖစ်ပးီ အပိုဒခဲွ် (က) ပါ ဆပိက်မး်များရိှ သကဆ်ိုင်ရာ 

အေကာကခွ်နဌ်ာနင့်ှ အိိယိုင်ငံ အေကာကခွ်န်င့်ှ သွယဝ်ိုကအ်ခွနမ်ျား 

ကးီကပမ်ဗဟိုအဖွဲ (CBIC) တုိထံ မတိေပးပိုရန၊် 

 ( ဂ ) ပတဲင်ပိုသည့် မိုဇမဘ်စပ်ိုကနုလ်ပုင်နး်ရှင်၊ အိိယိုင်ငံဘကမ်ှ သွင်းကနုလ်ပုင်န်း 

ရှင်င့်ှ တင်ပိုသည့် ပတဲနခ်ျနိ်ပမာဏ စသည့်အချကအ်များင့်ှအတူ အဆိုပါ 

ပင်ရင်းိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်၏ ဓာတ်ပုံမိတအား မူလထုတ်ေပးသည့် 

မိုဇမဘ်စအ်ာဏာပိုင်အဖွဲထမံှ အိိယ DGFT ဌာနက သတ်မတ်ှထားသည့် 

အးီေမးလ ်လပိစ်ာများသုိ တုိက်ိုကေ်ပးပိုရန်။ 

 (ဃ) အိိယိုင်ငံရိှ သွင်းကနုလ်ပုင်နး်ရှင်အေနြဖင့် ဆပိက်မး်ရှင်းလင်းမလပု်ငနး်စဉ် 

အတွက် ကန်ကကွရ်န် မရိှေကာင်း လကမ်တ်ှ (NOC) ေလာကထ်ားရာ၌ 

အထကအ်ပိုဒ်ခဲွ (ဂ)ပါ လပုင်နး်စဉက်ဲ့သုိ COO ဓာတ်ပုံမတိအား DGFT သုိ 

သတ်မှတ်ထားသည့် အီးေမးလ်လိပ်စာမှတစ်ဆင့် ေပးပုိရန်ှင့် DGFT က တုိက်ဆုိင် 

စစေ်ဆးပးီေနာက် ခွင့်ြပချက်ရရိှမှသာ သကဆ်ိုင်ရာဆပိက်မ်းရိှ အေကာကခွ်န် 

ဌာနက ဆပိက်မး်ရှင်းလင်းမ လပုင်နး်စဉမ်ျားအား ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကရ်န်။ 

 အထကပ်ါ အများြပညသူ်ဆိုင်ရာ အသိေပးချက်သည ် စှ်ိုင်ငံ နားလညမ်စာခနလ်ာ 

အရ မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံထမံှ တင်သွင်းမည့် ပစဲင်းငံု တနခ်ျနိ် ၂ သိနး်င့်ှသာ သကဆ်ိုင်မရိှမညြ်ဖစ် 

ေကာင်း DGFT  ဌာနက ေဖာြ်ပပါသည။် 

 သုိပါ၍ စှ်ိုင်ငံချပ်ဆိုထားရိှသည့် နားလညမ်စာခနလ်ာအရ မိုဇမဘ်စ်ိုင်ငံမှ ပစဲင်းငံု 

တနခ်ျနိ် ၂ သိနး်ကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာစှအ်တွင်း တင်သွင်းရာ၌ လိုကန်ာရမည့် လပုန်ညး်စနစ် 

များအား အိိယအစုိးရက ထတ်ုြပနခ့ဲ်မ သိရိှိုင်ပါရန ်တင်ြပအပပ်ါသည။် 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

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

စင်ကာပုိူင်ငံ၏ ဆန၊် ပ၊ဲ ငါးှင့် ပင်လယစ်ာ ေဈးကကွအ်ေြခအေနများအား တင်ြပြခင်း 

ဆနေ်ဈးကကွအ်ေြခအေန 

 စင်ကာပူိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် ဆန်င့်ှဆနက်ွဲ စစုေုပါင်းတနခ်ျနိ် ၃၉၆,၄၁၇ 

(အေမရိကန်ေဒလာ ၂၉၇ သန်းေကျာ်) အား ုိင်ငံေပါင်း ၂၂ ုိင်ငံမှ တင်သွင်းခ့ဲပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် 
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ထိုင်း၊ အိိယ၊ ဗယီကန်မ၊် ြမနမ်ာ၊ တတ်ု၊ ကေမာဒးီယား၊ တတ်ု (တုိင်ေပ)၊ ဂျပန၊် ပါကစတန်င့်ှ 

အေမရိကန်ိုင်ငံတုိမှ တင်သွင်းခ့ဲပါသည။် ထိုင်း၊ အိိယင့်ှ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံတိုမာှ ေဈးကကွေ်ဝစု 

အများဆုံးရရိှထားေသာ ိုင်ငံများြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေဈးကကွေ်ဝစရုရိှမအေြခအေနမှာ 

တင်ပိုသည့် တနခ်ျနိပ်မာဏြဖင့် တုိင်းတာပါက ၄.၃ ရာခုိင်န်းရိှပီး၊ စင်ကာပသုိူ စတုတေြမာက် 

အများဆုံးတင်ပိုခဲ့ေကာင်း ေတွရပါသည။် သုိရာတွင် တနဖ်ိုးအားြဖင့် တုိင်းတာပါက ြမနမ်ာိုင်ငံ 

သည ် စင်ကာပဆူနေ်ဈးကကွေ်ဝစု၏ ၂.၂ ရာခုိင်နး်သာရရှိပးီ၊ အမေြမာက ် အများဆုံးတင်ပို 

သည့် ိုင်ငံအြဖစသုိ် အဆင့်ေလာက့ျသွားပါသည။် စင်ကာပူိုင်ငံ၏ ဆနက်ွဲတင်သွင်းမအေြခ 

အေနအား ေလ့လာပါက ထိုင်း၊ ြမနမ်ာ၊ ဗယီကန်မ၊် အိိယ၊ ပါကစတန၊် ကေမာဒးီယား၊ 

မနွဂုိ်လးီယားစသည့် ိုင်ငံေပါင်း ၇ ိုင်ငံမ ှ တင်သွင်းလျကရှ်ိပးီ၊ ြမနမ်ာိုင်ငံသည် ထိုင်းိုင်ငံ 

ေနာကတွ်င် ဒတိုယေြမာက် တင်ပိုမ အများဆုံးိုင်ငံြဖစေ်ကာင်းင့်ှ ေဈးကကွေ်ဝစု ၃၀ ရာခုိင်နး် 

အထိ ( တနဖ်ိုးအားြဖင့် တွကခ်ျကပ်ါက ၂၅ ရာခုိင်နး် ) ရရိှထားေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် 

ပတီဲစမိး်ှင့် မတ်ပဲ ေဈးကကွအ်ေြခအေန 

 စင်ကာပူိုင်ငံ၏ ပအဲမျ ိးမျ ိး (အေြခာကခံ်) တင်သွင်းမတွင် ြမနမ်ာပ့ေဲဈးကကွ် ေဝစု 

ရရိှမအေြခအေနမာှ ၂၀ ရာခုိင်နး်မှ ၃၅ ရာခုိင်နး်အတွင်းရိှေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် စင်ကာပ ူ

သည ် ပတီဲစမိး်ကို ိုင်ငံေပါင်း ၁၅ ိုင်ငံမှ တင်သွင်းလျကရိှ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် စင်ကာပူ 

ိုင်ငံ၏ ပတီဲစမိး်တင်သွင်းမစာရင်းအရ ြမနမ်ာပ့ဲတီစမိး်၏ စင်ကာပေူဈးကကွေ်ဝစု ရရိှမအေြခ 

အေနမာှ ၅၀ ရာခုိင်န်းခန် ရိှသြဖင့် ြမနမ်ာသည် စင်ကာပသုိူ အများဆုံး တင်ပိုသူအြဖစ ်ရပတ်ည် 

ခ့ဲပါသည။် စင်ကာပသုိူ ြမနမ်ာိုင်ငံင့်ှ အပိင်အဆိုင် တင်ပိုလျကရိှ်ေသာ ိုင်ငံများမာှ ထိုင်း (၂၅ 

ရာခုိင်န်း)၊ ဩစေတးလျ (၈ ရာခုိင်နး်)၊ အိိယ (၆ ရာခုိင်နး်)င့်ှ တတ်ု (၅ ရာခုိင်န်း) 

ိုင်ငံတုိြဖစပ်ါသည်။ ထိုြပင် စင်ကာပသူည် မတ်ပကဲို ိုင်ငံေပါင်း ၂၄ ိုင်ငံမှ တင်သွင်းလျက်ရိှပါ 

သည။် ြမနမ်ာမ့တ်ပဲ၏ စင်ကာပေူဈးကကွ် ေဝစရုရိှမအေြခအေနမာှ ၃၄ ရာခုိင်နး်ခန် ရိှသည့် 

အတွက် ြမနမ်ာသည ် စင်ကာပသုိူ အများဆုံးတင်ပိုသည့် ိုင်ငံြဖစပ်ါသည။် စင်ကာပသုိူ မတ်ပဲ 

တင်ပိုသည့် အြခားိုင်ငံများမာှ တတ်ု (၂၈ ရာခုိင်နး်)၊ ထိုင်း (၉ ရာခုိင်န်း)၊ ဩစေတးလျ (၉ 

ရာခုိင်န်း) င့်ှ အိိယ (၇ ရာခုိင်နး်) ိုင်ငံတုိြဖစ်ပါသည။် 

ငါးှင့် ပင်လယစ်ာေဈးကကွအ်ေြခအေန 

 စင်ကာပူိုင်ငံ၏ ငါးအမျ ိးမျ ိး ဝယလ်ိုအားသည် ပျမး်မအားြဖင့် တစ်စှလ်င် မကထ်ရစ် 

တနခ်ျနိ် ၉၈,၀၀၀ ေကျာ် (စင်ကာပေူဒလာ ၅၂၅ သနး်ခန် ) ရိှပါသည။် အဓိက တင်သွင်းလျကရိှ် 

သည့် ငါးအမျ ိးအစားများမာှ ငါးခူ (Cat fish)၊ ငါးသေလာကမ်ျ ိး (Mackerel)၊ ေဆာမ်နွင်ါး 

(Salmon)၊ Scad င့်ှ ငါးရှဉ့် (Eel) တုိြဖစပ်ါသည်။ ငါးတင်သွင်းမ စစုေုပါင်း၏ ၄၇ ရာခုိင်န်းမာှ 

လတ်ဆတ်ေသာ ငါးများ (Fresh Fish) ြဖစ်ပးီ၊ ၅၃ ရာခုိင်န်းမာှ ေအးခဲထားေသာ ငါးများ  

(Frozen Fish) ြဖစပ်ါသည။် စင်ကာပသူည် ငါးတင်သွင်းမကို အင်ဒိုနးီရှား (၂၂ ရာခုိင်နး်)၊ 
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ဗီယက်နမ် (၂၀ ရာခုိင်န်း)၊ မေလးရှား (၁၇ ရာခုိင်န်း)၊ ေနာ်ေဝ (၁၀ ရာခုိင်န်း) ှင့် ထုိင်း (၇ ရာခုိင်န်း) 

ိုင်ငံတုိမှ အဓကိတင်သင်ွးလျကရိှ်ပါသည။် စင်ကာပူိုင်ငံ၏ အြခားပင်လယစ်ာ (Other Seafood) 

ဝယလ်ိုအားအေြခအေနမာှ ပျမး်မအားြဖင့် တစ်စှလ်င် မကထ်ရစတ်န်ချနိ် ၃၈,၀၀၀ (စင်ကာပူ 

ေဒလာသန်း ၃၀၀ ေကျာ်) ရိှပါသည်။ အဓိက တင်သွင်းလျက်ရိှေသာ ပင်လယ်စာများမှာ ပုစွန်တုပ်/ 

ပစုနွဆ်တ်ိ (Prawn/ Shrimp)၊ ဂဏနး် (Crab)၊ ြပည်ကးီငါး (Squid)၊ ကင်းမနွ် (Cuttlefish ) င့်ှ 

ခံုးေကာင် (Clam) တုိြဖစပ်ါသည။် 

သံုးသပတ်င်ြပချက် 

 စင်ကာပူိုင်ငံသို ြမနမ်ာဆ့နက်ွဲတင်ပိုမအပိုင်းတွင် ေဈးကကွေ်ဝစရုရိှမအေြခအေနမာှ 

ေကာင်းမနွေ်ကာင်း ေတွရိှရေသာလ်ညး် ဆနတ်င်ပိုမအပိုင်းတွင် ထိုင်း၊ အိိယှင့် ဗယီကန်မဆ်န် 

များ၏ ဆနအ်ရညအ်ေသွးင့်ှ ယဉှ်ပိင်တင်ပိုေရာင်းချိုင်မမရိှေသးေကာင်းင့်ှ ြမနမ်ာဆ့နအ်ား 

ထတ်ုပိုးေရာင်းချမစနစြ်ဖင့် လကလ်ေီဈးကကွတွ်င် ြမင်ေတွရမလနွစ်ာွနည်းပါးသြဖင့် စားသံုးသူ 

များ၏ ကိက်စှသ်ကမ် မရရိှေသးေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် ထိုေကာင့် ြမနမ်ာိုင်ငံသည် 

စင်ကာပသုိူ ဆနက်ွဲတင်ပိုမမလှွဲ၍ ဆနတ်င်ပိုမတွင် အြခားိုင်ငံများထက် ေလျာန့ညး်ေသာ 

ေဈးနး်တုိြဖင့် တင်ပိုေနရပးီ၊ အရညအ်ေသွးြမင့်ေသာ ဆနမ်ျားကို ယဉှ်ပိင်တင်ပိုေရာင်းချိုင်မ 

မရိှေသးေကာင်း သံုးသပရ်ပါသည။် ပအဲမျ ိးမျ ိးအနကမ် ှ ြမနမ်ာပ့တီဲစမိ်းင့်ှ မတ်ပတုိဲမာှ စင်ကာပ ူ

တွင် ေဈးကကွေ်ဝစအုများဆုံး ရရိှထားပးီြဖစပ်ါ၍ တုိးချဲတင်ပိုိုင်ရနအ်တွက် စနိေ်ခမတစရ်ပ် 

ြဖစ်ိုင်ေသာလ်ညး် ပအဲမျ ိးမျ ိးအား စားသံုးရန် အသင့်ထပုပ်ိုးေရာင်းချသည့် ေဈးကကွအ်တွင်းသုိ 

ယဉှ်ပိင်ထိုးေဖာကဝ်င်ေရာက်ိုင်ေကာင်း ေတွရပါသည။် သုိရာတွင် လကရိှ်ကိုဗစ် ၁၉ ကပေ်ရာဂါ 

ကာလအတွင်း ိုင်ငံတကာတွင် ခရီးသွားလာမကန်သတ်ချကမ်ျားေကာင့် ိုင်ငံြခားခရီးသွားလာ 

မအေပ အဓကိ မှီခုိေဆာင်ရကရ်ေသာ စင်ကာပူိုင်ငံရိှ တညး်ခိုေနထိုင်ေရးှင့် စားေသာကဆ်ိုင် 

လပုင်နး်များမှာ ထိခုိကမ်ြဖစေ်ပလျကရိှ်ြခင်း၊ ကမာစ့းီပာွးေရးကျဆင်းမင့်ှအတူ ြပညတွ်င်း 

သာမက ြပညပ်တင်ပိုသည့် စားေသာက်ကနုထ်တ်ုလပုမ်လပုင်နး်များ၏ ကနုထ်တ်ုလပုမ်ကျဆင်း 

မင့်ှ ြပညတွ်င်းစားသံုးမ ကျဆင်းြခင်းတုိေကာင့် အထက်ေဖာြ်ပပါကနုစ်ညမ်ျားအေပ စင်ကာပူ 

ိုင်ငံ၏ ဝယလ်ိုအားအေြခအေနမာှ ဆကလ်ကေ်းှေကးွေနဦးမညြ်ဖစေ်ကာင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ် 

ပါသည။် 

ြမတ်ိုး၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

စင်ကာပူိုင်ငံ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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အးီယူ၏ ပိုးသတ်ေဆးဓါတ်ကင်းေလာ့ချေရးမဟာဗျဟာေကာင့် ခိုေအးရာှးုိင်ငံ၏ 

ဝိုင်ထတ်ုလပုမ်ကအေပ သကေ်ရာကမ်ရှိုိင်ြခင်း 

 အးီယ၏ူ လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးက စဉဆ်က်မြပတ်ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးမဟာဗျဟာ 

အသစအ်ရ ပိုးသတ်ေဆးအသံုးြပမကို များစာွေလာခ့ျမညြ်ဖစရ်ာ အးီယ၏ူ လယသ်မားအများစ ု

အထးူသြဖင့် ဝိုင်စပျစစ်ိုက်ပျ ိးသူများအေပ သိသာစာွ ိုတ်ခတ်မြဖစေ်ပလာိုင်ေကာင်းသိရ 

သည။် ၂၀၂၀ြပည့်စှ၊်ေမလတွင်ဥေရာပေကာမ်ရှင်ကအဆိုြပခ့ဲသည့် “စိုကခ်င်းမသှညစ်ားပွဲဆီသုိ” 

(Farm to Fork Strategy) အမညရိှ် မဟာဗျဟာ၏ အဓကိရညမ်နှး်ချကမ်ျားအနက ် တစခု်မာှ 

၂၀၃၀ ြပည့်စှတွ်င် ပိုးသတ်ေဆးအသုံးြပမကို ထကဝ်ကေ်လာခ့ျိုင်ေရးြဖစ်သည။် အးီယူ၏ 

အဆိုပါမဟာဗျဟာအေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်းသည ် ပိုးသတ်ေဆးအများအြပားအသံုးြပမအေပ 

မှီတညေ်နရသည့် သီးှံများအတွက ် အေရးပါေသာ သကေ်ရာကမ်များရိှိုင်ပးီ၊ ဝိုင်ထတ်ုလပု်ရန် 

အတွက် စပျစစ်ိုကပ်ျ ိးမလပုင်နး်သည ် ပိုးသတ်ေဆးများစာွ အသံုးြပရသြဖင့် အထးူသြဖင့် 

သကေ်ရာကမ်ရိှလာိုင်ြခင်းြဖစသ်ည။် 

 အးီယူိုင်ငံများတွင် မသတ်ေဆးများအသံုးြပမ စစုေုပါင်း၏ (၇၀) ရာခုိင်န်းေကျာက်ို 

စပျစစ်ိုကခ်င်းများအတွက် အသံုးြပြခင်းြဖစေ်ကာင်း ခိုေအးရှားိုင်ငံ၊ ဇာဂရကရိှ် စိုကပ်ျ ိးေရး 

ဌာန၊ ဝိုင်င့်ှ စပျစဆ်ိုင်ရာေလလ့ာမဌာန၏ ဌာနမး DarkoPreiner က ေြပာကားသည။် ိုးရာ 

နညး်လမး်အရ ဝိုင်စပျစစ်ိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်သည ် ပိုးသတ်ေဆးအသံုးြပမအေပ များစာွမှီခုိေနရ 

ပးီ၊ အးီယ၏ူမဟာဗျဟာအသစအ်ရ ပိုးသတ်ေဆးအသံုးြပမေလာ့ချြခင်းေကာင့် ခိုေအးရှား 

ိုင်ငံ၏ ဝိုင်စပျစစ်ိုက်ပျ ိးထတ်ုလပုမ်ကအေပ ကးီမားေသာ သကေ်ရာကမ်ရိှလာိုင်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ အထးူသြဖင့် ေဒသမျ ိးရင်းစပျစမ်ျ ိးစိတ်များ၏ အနာဂတ်အေပ သကေ်ရာက်မရိှိုင် 

ေကာင်း သိရသည။် 

 ထိုကဲ့သုိေသာ ေဒသစပျစမ်ျ ိးစိတ်များကို ေရရှည်တညတ့ံ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထနိး်သိမး်ေရးနညး်လမး်များြဖင့် စိကုပ်ျ ိးထတ်ုလုပရ်န် ြဖစ်ိုင်ဖယွရိှ်ေသာလ်ညး်အးီယ၏ူ Farm 

to Fork Strategy မ ှ ေမာမ်နှး်သည့် ပိုးသတ်ေဆးအသံုြပမေလာခ့ျေရးအဆင့်သုိ ေရာကရိှ်ရန် 

အတွက် လုံေလာကသ်ည့် ထတ်ုလပုမ်နညး်လမး်မရိှေသးသြဖင့် စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ် ေလာခ့ျြခငး် 

ဆီသုိသာ ဉီးတည်ေစုိင်ြခင်းြဖစ်သည်ဟုဆုိသည်။ ဝုိင်စပျစ်စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မ၌ ကာလရှည်ကာစွာ 

ပိုးသတ်ေဆးအသံုးြပမ အစဉအ်လာရိှခ့ဲသည့် အေြခအေနတွင် အးီယမူဟာဗျဟာှင့် အညီ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ စးီပာွးေရးစှရ်ပစ်လုံးကို မထခုိိကေ်စေရးအတွက် ပိုးသတ်ေဆး 

အသံုးြပမကို မညသ်ည့်အဆင့်ထိ ေလာခ့ျရမည်ဆိုသညမ်ာှ ေမးခွနး်ထတ်ုစရာြဖစလ်ာေနေကာင်း 

သိရသည။် နည်းလမး်များစာွကို ေပါင်းစပေ်ဆာင်ရကြ်ခင်းြဖင့် ကာလရှညအ်တွက် စဉဆ်ကမ်ြပတ် 

ထတ်ုလပု်ိုင်သည့်အေြဖကို ရိုင်ေကာင်း DarkoPreiner က ေြပာကားသည။် 
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 ိုးရာနညး်အတုိင်း အသံုးြပေနသည့် ပိုးသတ်ေဆးများကို သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် 

မထခုိိကေ်စသည့် ပိုးသတ်ေဆးများင့်ှ အစားထိုးအသံုးြပသည့်နညး်လမး်ရိှေသာလ်ညး် ယင်းမာှ 

ထေိရာကမ်နညး်ေကာင်း၊ ထိုြပင် ေကးနအီေြခြပပစညး်များ ပါဝင်ပါကစိုက်ပျ ိးေြမေပ၌ သတ 

များ စု ပလံာိုင်သည့် ြပဿနာလညး်ရိှေကာင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ြဖစ်ိုင်ဖယွရိှ်ေသာ နညး်လမး် 

တစရ်ပမ်ာှ မျ ိးဗီဇေြပာင်းလြဲပြပင်ြခင်းမရိှဘဲ ိုးရာစိုကပ်ျ ိးသည့် နညး်လမး်ြဖင့်ပင် ခံိုင်ရည် 

အားေကာင်းေသာ စပျစမ်ျ ိးစိတ်များကို ဖွံဖိးတုိးတကလ်ာေအာင် ေဆာင်ရကြ်ခင်းြဖစေ်ကာင်း 

သိရသည။် ခိုေအးရှားိုင်ငံအေနြဖင့်၂၀၁၉ ခုစှ်တွင် စပျစတ်န်ချနိ် (၈၃၀၀၀) င့်ှ ဝိုင်(၅၂၅,၀၀၀) 

ဟကတုိ်လတီာကို ထတ်ုလပုခ့ဲ်ေကာင်း၊ သစ်သီးဝလစံိုကပ်ျ ိးထုတ်လပုမ်င့်ှအတူ ဝိုင်စပျစ ်

ထတ်ုလပုမ်က၏ လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးကတွင်ပါဝင်မသည် (၂-၃) ရာခုိင်နး်ခန် ရိှေကာင်း၊ 

လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးကတစရ်ပလ်ုံးအေနြဖင့် ခိုေအးရှားိုင်ငံ၏ဂျဒီပီတွီင် (၃) ရာခုိင်နး်ခန်  

ပါဝင်ေကာင်း၊ လက်ရိှတွင် ခုိေအးရှားုိင်ငံ၌ စပျစ်စုိက်ပျ ိးေြမ (၁၈၆၀၀) ဟက်တာခန် မှတ်ပံုတင် 

ထားေကာင်း သိရသည။် အးီယ၌ူ စပျစစ်ိုကပ်ျ ိးေြမဟကတ်ာ (၃.၂) သနး်ခန ရိှ်သည့် အနက် စပနိ၊် 

ြပင်သစ်င့်ှ အတီလတုိီသည် (၇၄) ရာခုိင်န်းကို ကိုယစ်ားြပေကာင်း၊ အးီယရူှိ စပျစစ်ိုကပ်ျ ိးေြမ 

ဧရိယာသည ်ကမာစ့ပျစ ်စိုကပ်ျ ိးမဧရိယာ၏ (၄၅) ရာခုိင်နး်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

ရင်းြမစ် -  (Croatia week)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

အရည်အေသွးှင့် တီထင်ွဆနး်သစမ်တုိေကာင့် စပနိုိ်င်ငံသည ်အးီယ၏ူသစ်သီးဝလှံင့် 

ဟင်းသီးဟင်းရကဥ်ယျာဉသ်ဖယွြ်ဖစလ်ာေကာင်း စပနိစ်ိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကးီေြပာကား 

 အရညအ်ေသွး၊ တီထင်ွဆန်းသစမ်င့်ှ စားသံုးသူလိုအပခ်ျက်င့်ှ ကိုကည်မီစသည့် 

အချကမ်ျား ေပါင်းစပလ်ိုကြ်ခင်းေကာင့် စပိန်ိုင်ငံသည ် အးီယ၏ူ အသီးအရက်ဥယျာဉ် 

(vegetable garden) အြဖစ ် ဆကလ်ကယ်ဉှ်ပိင်ိုင်စမွး်ရိှေနေကာင်း စပနိ်ိုင်ငံ၏စိုက်ပျ ိးေရး 

ဝန်ကးီြဖစသူ် LuisPlanas က ေြပာကားခ့ဲသည်။ စပနိ်ိုင်ငံသည ်တစ်စှလ်င် ဟင်းသီးဟင်းရက် 

င့်ှ သစသီ်းဝလတံနခ်ျနိ်သနး် (၃၀) ေကျာထ်တ်ုလပု၍် ယင်းမ ှ စှစ်ဉဝ်င်ေငွအြဖစယ်ူို (၁၈) 

ဘီလယီခံန်  ရရိှေနပးီ၊ အးီယတွူင် ဟင်းသီးဟင်းရက်င့်ှ သစသီ်းဝလထံတ်ုလပုမ်၌ ဉးီေဆာင် 

ိုင်ငံအြဖစရိှ်ေနပါသည။် စပနိ်ိုင်ငံ၏ စိုကပ်ျ ိးေရးစနစ် ေအာင်ြမင်မသည ်အရညအ်ေသွး၊ တီထငွ် 

ဆနး်သစမ်၊ ေဈးကွက်င့်ှ စားသုံးသူတုိ၏ ေမာ်မှနး်ချက်င့်ှ လိုအပခ်ျက်များကို တံုြပန်ိုင်ေစမည့် 

ေရာင်းချ ိုင်စမွး်တုိအေပတွင် မှီတညေ်နြခင်းြဖစ်ေကာင်း Luis Planas ကေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 အးီယ၏ူစာရင်းအင်းအဖွဲအစညး် Eurostat ၏ စာရင်းများအရ ဟင်းသီးဟင်းရက်ငှ့် 

သစသီ်းဝလမံျားသည ် အးီယ၏ူ လယယ်ာထကွစ်ားေသာကက်နုက်တွင် တနဖ်ိုးအားြဖင့် 

အြမင့်ဆုံးစးီပာွးေရးလပု်ငနး်များအြဖစ ် ကိုယစ်ားြပထားေကာင်းသိရသည။် စပနိ်ိုင်ငံအေနြဖင့် 
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အချဉသီ်းမျ ိးဝင် သစသီ်းများ (citrus fruits)၊အနေီရာင်အသီးများ၊ ဖရဲ/သခွားသီးများ၊ ခရမး်ချဉ ်

သီးင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျားကို အဓကိစိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပု်ပးီ၊ အးီယူိုင်ငံများှင့် တတိယိုင်ငံ 

များသုိ တင်ပိုြခင်းြဖစသ်ည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် စပနိ်ိုင်ငံ၏လယယ်ာစိုကပ်ျ ိးေရးကမှ ဝင်ေငွ 

သိသိသာသာြမင့်တကလ်ာြခင်းင့်ှအတူ လယယ်ာက၏တနဖ်ိုးသည် (၁၂) ရာခုိင်နး်ြမင့်တက ်

လာခ့ဲပးီ၊ ိုင်ငံ၏စးီပာွးေရးအေပ သကေ်ရာက်မ ကးီမားခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ စပနိ်ိုင်င၏ံ 

စိုကပ်ျ ိးေရးကအေနြဖင့် သစသီ်းဝလံင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျားကို သင့်တင့်သည့် ေဈးနး်ြဖင့် 

စားသံုးသူများထံ ေရာင်းချုိင်ေရး၊ ေကျးလက်ေဒသစဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးမကုိ အားေပးြမင့်တင်ေရး 

ဟသူည့် မဟာဗျဟာရညရ်ယခ်ျက်စှ်ရပက်ို ြပည့်မေီအာင်ေဆာင်ရက်ိုင်ခ့ဲေကာင်း စပနိ်ိင်ုငံ၊ 

သစသီ်းဝလ၊ံ ဟင်းသးီဟင်းရက၊် ပနး်င့်ှအပင်များ ထတ်ုလပုတ်င်ပိုသူများ အသင်းချပ၏် 

ဒါုိကတ်ာြဖစသူ် Jose Maria Pozancos က ေြပာကားခ့ဲသည။် အဆိုပါကသည ် လပုသ်ား 

အေြခြပထတ်ုလပုမ်လပုင်နး်ြဖစသ်ြဖင့် ေကျးလကေ်ဒသတွင် အလပုအ်ကိုင်များစာွကို ဖနတီ်းေပး 

ေကာင်း၊ တစ်စှလ်င်ပျမး်မအလပုအ်ကိုင် (၂၈၀,၀၀၀) ခနက်ိုဖနတီ်းေပးပီး၊ စပနိ်ိုင်ငံ၏ 

စိုကပ်ျ ိးေရးကတစ်ရပ်လံုးရိှ အလုပ်အကုိင်အားလံုး၏ (၅၀) ရာခုိင်န်းေကျာ် ရိှေကာင်း ၎င်းက 

ဆက်လက် ေြပာကားသည။် 

 စပနိ်ိုင်ငံရိှ သစ်သီးဝလံင့်ှဟင်းသီးဟင်းရကစ်ိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုသူ်များက ၎င်းတုိ၏ 
ယဉှ်ပိင်ိုင်စမွး်ြမင့်မားေရး၊ ေဈးကကွအ်ကျပအ်တညး်ကို ေကျာလ်ားိုင်ေစေရးင့်ှ ဟင်းသီး 
ဟင်းရက်/သစသီ်းဝလကံဖွဲစညး်တညေ်ဆာက်မြမင့်တင်ေရးတုိအတွက ် အးီယ၏ူ မဝူါဒပိုင်း 
ပံ့ပိုးမများကို ေတာင်းဆိုလျက်ရိှေကာင်းသိရသည။် အးီယ၏ူ စိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာ ဘံုမဝူါဒြပြပင ်
ေြပာင်းလေဲရးင့်ှ ယင်းမဝူါဒအေကာင်အထည်ေဖာမ် လွယက်ေူချာေမွေစေရး စပနိ်ိုင်င၏ံ 
အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာအစအီစဉမ်ျားအြပင် ဟင်းသီးဟင်းရက်/ သစသီ်းဝလကံသည ်
ဗိတိန်ခဲွထွက်မကိစရပ် (Brexit)၊ အီးယူ-Mercosur ကုန်သွယ်မသေဘာတူညီချက်စသည်တုိေကာင့် 
ေပေပါကလ်ာသည့် အခကအ်ခဲများကိုလညး် ရင်ဆိုင်ေနရသညဟ်ဆုိုသည။် လကရိှ်တွင် စပနိ် 
ိုင်ငံရိှ သစ်သီးဝလံင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကစ်ိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုသူ်များအေနြဖင့် ၎င်းလပု်ငနး်က 
ဆကလ်ကယ်ဉှ်ပိင်ိုင်စမွး်ရိှေစေရး၊ ေဈးကကွေ်ဝစဆုကလ်က်ရရိှေရး၊ ဒစဂ်ျစတ်ယ်င့်ှ တီထငွ် 
ဆနး်သစမ်ြမင့်တင်ေရးတုိအေပ အာုံစးူစိကုလ်ျကရိှ်ေနကေကာင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်/ သစသ်းီ 
ဝလကံသည ် စပနိ်ိုင်ငံစးီပာွးေရးအတွကမ်ရိှမြဖစ ် အေရးပါုံသာမက ေြမထပဲင်လယေ်ဒသ 
အစားအေသာကမ်ျား၏ အဓကိအစတ်ိအပိုင်းတစရ်ပလ်ညး်ြဖစသ်ညက်ို စားသုံးသူများ ပိုမိုသိရှိ 
လာေစေရးအတွက် တုိက်တွနး်ထားေကာင်း သရိသည။် 

ရင်းြမစ် -  (Euractiv)  
ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ဗယီကန်မုိ်င်ငံ၏ အင်းဆကအ်ေြခြပ စားေသာကက်နုမ်ျား အးီယူသုိ တင်ပိုခွင့်ရရှိခ့ဲြခင်း 

 ဗယီကန်မ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ဥေရာပသမဂသုိ အင်းဆကအ်ေြခြပ စားေသာကက်နု်များ 

(insect- based food) ကိုတင်ပိုခင့်ွရရိှခ့ဲသည့် ကမာ့ိုင်ငံများအနက် (၅) ခုေြမာက်ိုင်ငံတစ်ိုငင်ံ 

ြဖစလ်ာခ့ဲေကာင်း ဗယီကန်မ်ိုင်ငံ၊ စကမ်င့်ှကုနသွ်ယေ်ရးဝန်ကီးဌာနအရ သိရသည။် ဥေရာပ 

ေကာမ်ရှင်၏ Regulation (EU) 2021/171 အရ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံအေနြဖင့် လုံေလာကသ်ည့် 

အေထာကအ်ထားင့်ှ အာမခံချကမ်ျားြပသိုင်မေကာင့် ဥေရာပေကာမ်ရှင်ကျနး်မာေရးငှ့် 

အစားအေသာကေ်ဘးကင်းလုံ ခမံဌာန (Directorate-General for Health and Food Safety 

(DG SANTE)) ၏ အးီယေူဈးကကွသုိ် အင်းဆက်အေြခြပစားေသာကက်နုမ်ျား တင်ပိုခွင့် ရရိှသည့် 

တတိယိုင်ငံများစာရင်းတင်ွ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံအား ထည့်သွင်းခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည။် ဥေရာပေကာမ်ရှင ်

၏ ယင်း Regulation သည ်၁၅-၂-၂၀၂၁ ေနတွင် စတင်အသကဝ်င်ခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည်။ 

 ယခင်က အးီယသုိူ အင်းဆကအ်ေြခြပစားေသာကက်နုမ်ျား တင်ပိုခွင့်ရရိှထားသည့် 

ိုင်ငံများမှာ ကေနဒါ၊ ဆစွဇ်ာလန၊် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံင့်ှ ထိုင်းိုင်ငံတုိြဖစ်ကပီး၊ ဗယီကန်မ် 

ိုင်ငံက (၅) ခုေြမာကတ်င်ပိုခွင့်ရရိှသည့် ိုင်ငံြဖစ်လာသည။် အင်းဆကအ်ေြခြပ စားေသာက်ကနု် 

များ အးီယသုိူ တင်ပိုခွင့်ရရိှခ့ဲြခင်းသည ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၏ စားေသာကက်နုလ်ပုင်န်းက ပိုမို 

ဖွံဖိးလာေစေရးအတွက ် ေမာင်းင်ှအားအသစ်တခုြဖစလ်ာိုင်မညဟ် ု ဗယီကန်မလ်ပုင်နး်များက  

ေမာလ်င့်ထားကေကာင်းသိရသည်။ 

 အးီယ၌ူ အင်းဆကအ်ေြခြပစားေသာကက်နုမ်ျားကို ဝယယ်စူားသံုးသူများသည ်

စားေသာကမ်ပုံစအံသစက်ို ရှာေဖလွာကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါထတ်ုကနုမ်ျားကို ပုံမနှစ်ာသံုးမ 

အေလ့အထအြဖစသုိ် ေြပာင်းလဲိုင်ေရးေဆာင်ရကရ်န ် လိုအပေ်ကာင်း insect-based food 

ကမုဏီများက ဆိုသည်။ ကမာတစဝ်နး်ရိှလူဦးေရ (၂.၅) ဘီလယီခံန်က အင်းဆက်များကို 

စားသံုးမရိှပးီ၊ ေရာမေခတ်ကပိုးတီများအား စားေသာကဖ်ယွတ်စရ်ပအ်ြဖစ် ယဆူမရိှခ့ဲေသာလ်ညး် 

အင်းဆကစ်ားသုံးမသည် ဥေရာပတွင်ပုံမနှစ်ားေသာကမ်အေလအ့ထမဟတ်ုခ့ဲေကာင်းသိရသည်။ 

 အင်းဆကအ်ေြခြပစားေသာကက်နုမ်ျားသည ် ေြပာင်းလလဲာသည့် စားေသာကမ်ပုံစ ံ

တစရ်ပအ်ြဖစသ်ာမက လာမည့် ၂၀၅၀ ခုစှတွ်င် ရိှလာမည့်ကမာလ့ဦူးေရ (၉) ဘီလယီဝံနး်ကျင် 

၏ စားနပရ်ကိာလိုအပခ်ျကအ်တကွ် အေထာက်အကြူပမတစရ်ပ် ြဖစလ်ာိုင်ေကာင်း၊ ဥပမာ 

အားြဖင့် ကမာတစဝ်နး်အသားစားသုံးမ ြမင့်တကလ်ာြခင်းအတွက် ခုသာခံသာရိှေစိုင်ေကာင်း 

သိရသည။် ကလုသမဂစားနပ်ရိကာင့်ှ စိုကပ်ျ ိးေရးအဖွဲ (Food and Agriculture Organization 

- FAO) အရ ၂၀၃၀ ြပည့်စှတွ်င် လတူစဦ်းချင်းစ၏ီ အသားစားသံုးမသည ် ၂၀၁၅ ခုစှက်ထက် 

ပျမး်မ (၁၀) ရာခုိင်နး်ပိုများလာမညဟ် ု ဆိုသည။် ဘီလယီံင့်ှချေီသာ တိရိစာန်များမ ှ မီသိနး် 

ဓါတ်ေငွများ ထတ်ုလတ်ြခင်းင့်ှ တိရစိာနအ်စာထတ်ုလပုမ်အတွက် ေြမင့်ှေရအေြမာကအ်များ 

အသံုးြပရြခင်းတုိေကာင့် အသားစားသံုးမ ြမင့်တကလ်ာြခင်းသည ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် 
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ထနိး်သိမး်မအတွက ် ကီးမားေသာ စနိေ်ခမြဖစေ်စေကာင်း၊ အင်းဆကမ်ျားတွင် ပိုတင်းပါဝင်မ 

သည ် (၃၅) ရာခုိင်နး်မှ (၇၇)ရာခုိင်နး်အကား ရိှပးီ၊ ကက၊် ဝက၊် အမစဲသည့် အသားများထက ်

ပါဝင်မ ပိုမိုြမင့်မားေကာင်း သိရသည။် အင်းဆကမ်ျား၏ အာဟာရဆိုင်ရာ ေကာင်းမနွသ်ည့် 

အချကမ်ျားရိှေသာလ်ညး် လကရိှ်တွင် နယပ်ယအ်လိုက် အထူးြပထတ်ုကနုေ်ဈးကကွ် (niche 

market) အြဖစသ်ာ ရိှေနဆြဲဖစသ်ညဟ်ု International Platform of Insects for Food and 

Feed (IPIFF) ထံမ ှ သိရသည်။ အးီယတွူင် စှစ်ဉအ်င်းဆကပ်ိုတင်းတန်ချနိ် (၆၀၀၀) ခန်သာ 

ထတ်ုလပု်ိုင်ေသးေကာင်းင့်ှ ၂၀၃၀ ြပည့်စှတွ်င်တနခ်ျနိ် (၂) သနး်မှ (၅) သနး်ကား ထတ်ုလပု် 

ိုင်ဖယွရိှ်ေကာင်း IPIFF က ခန်မနှ်းထားသည။် 

ရင်းြမစ် -  (en.vietnamplus.vn၊Euractiv)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

နညး်ပညာအသစအ်သံုးြပမေကာင့် ပေီလာပနီပံျ ိးပင်ထတ်ုလပုမ်တွင် ၁၀ ဆအထ ိတုိးတက် 

 ပျ ိးပင်လကေ်တွစမ်းသပထ်တ်ုလပုမ်ကို အလယွတ်ကရူရိှိုင်ေသာ အေထာကအ်ကြူပ 

ပစညး်များအသံုးြပ၍ မျ ိးပာွးမနညး်စနစအ်ဆင့်ဆင့်အား ဖနလ်ုံအမိအ်တွင်း သုေတသနြပလပု် 

ခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ အကိုင်းစတင်ထကွေ်ပချနိ်တွင်ရိှေနသည့်အရကဖ်းူကို အသံုးြပ၍ မျ ိးပွား 

သည့် နညး်စနစက်ို ေတာင်သူလယသ်မားများကိုယတုိ်င် လပုေ်ဆာင်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ပေီလာ 

ပနီစံိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်တွင် ေတာင်သူများ ေနစဉေ်တွ ကေံနရသည့် ပျ ိးပင်ရှားပါးမအခကအ်ခ ဲ

များကို ကညူေီြဖရှင်းေပးရနရ်ညရ်ယ၍် မျ ိးပွားသည့်နညး်စနစအ်သစက်ို ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံရှိ 

စိုကပ်ျ ိးေရးသုေတသနကမုဏီ(Brazilian Agricultural Research Company - Embrapa) က 

စမး်သပသု်ေတသနြပလပု်ခ့ဲြခင်းြဖစေ်ကာင်း သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် အပင်၏ိုးတနက်ို 

အသံုးြပ၍ မျ ိးပာွးြခင်းအစားအရကဖ်ူးကို အသံုးြပ၍မျ ိးထတ်ုယေူသာ နညး်စနစေ်ကာင့် ိုးရာ 

စိုကပ်ျ ိးေရးစနစက်ိ ု၁၀ ဆအထတုိိးတကေ်စိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည်။ 

 ပေီလာပနီအံရကမ်ျားတွင် အပင်သစမ်ျ ိးပာွးိုင်သည့် အရကဖ်းူများရိှေကာင်း၊ ိုးတ ံ

တစခု်တွင် မျ ိးပာွးိင်ုသည့်အရကဖ်ူး ၃၀ င့်ှ ၄၀ အကားပါရိှေကာင်း၊ တစ်စှတ်ာကာလတွင ်

ရာသီစကဝ်နး် ၄ ကမိြ်ဖစေ်ပသြဖင့် ိုးတံတစေ်ချာင်းမ ှအပင်ေပါက ်၁၆၀ အထိ ရရိှိုင်ေကာင်း၊ 

ပုံမနှစ်ိုကပ်ျ ိးနညး်စနစထ်က ်၁၀ ဆ ပိုမိုေကာင်းမွနလ်ာေကာင်း သုေတသနကမုဏီမ ှပေီလာပနီ ံ

င့်ှ သစသီ်းဝလစံိုကပ်ျ ိးေရးနည်းစနစတ်ာဝန်ခံ Eder Oliveira က ရှင်းလင်းေြပာကားခ့ဲသည။် 

 စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်န်းလပုက်ိုင်သည့်လယသ်မားတုိင်း နညး်ပညာများရရိှေစေရးအတွက ် 

မျ ိးပာွးသည့်နညး်စနစအ်သစက်ို ိုးရှင်းလယွ်ကေူအာင်လပုေ်ဆာင်ထားေကာင်း၊ အပင်ဖျက ်
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ပိုးမားထနိ်းချပေ်ရးအတွက ် အပင်ပိုးမားေလလ့ာေရးစမီကံနိး်များလပုေ်ဆာင်ေနသည့် ပိုးသတ ်

ေဆးအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ရန် စတင်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်းှင့် ရလဒ်ေကာင်းများရရိှရန ်

ေမာ်မှန်းထားေကာင်း၊ အရက်ဖးူကို အသံုးြပ၍ ပျ ိးပင်ေဖာက်ရာတွင် ၈၀ ရာခုိင်န်းေကျာ ်

ေအာင်ြမင်မရရိှေကာင်း၊ ပျ ိး ခံအေဆာကအ်အုံ၏ အနည်းဆုံးရိှရမည့်အကျယအ်ဝနး်င့်ှ စိုထိုင်းစ 

အေြခအေနသည ် အပင်အေညာကေ်ဖာကစ် ပထမရကသ်တပတ်အချနိ်တွင် အေရးကးီေကာင်း 

Oliveira ၏ ရှင်းလင်းချကအ်ား သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 မျ ိးပာွးမ တီထင်ွစမ်းသပလ်ပုေ်ဆာင်ြခင်းသည ် ပေီလာပနီစံိုကပ်ျ ိးေရးအတွက ် အကျ ိး 

များေကာင်း၊ မျ ိးပာွးြခင်းအား လယွက်စူာွေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းင့်ှ ပျ ိး ခံများတညေ်ဆာက်ရ 

လယွက်ြူခင်းင့်ှ အချနိ်တုိအတွင်း မျ ိးအေြမာက်အများထတ်ုလပု်ိုင်ြခင်းတိုေကာင့် ပေီလာပနီံ 

စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်န်းစဉတွ်င် ကနုက်ျစရိတ်များေလာခ့ျိုင်ေကာင်း ကမုဏီ၏ သတင်းထုတ်ြပန် 

ချကတွ်င်ေဖာြ်ပထားသည။် အဆိုပါ ပျ ိးပင်ထုတ်လပုသ်ည့်စနစက်ိုအသံုးြပြခင်းြဖင့် စးီပွားြဖစ ်

စိုကပ်ျ ိးေရးတွင် ကေံတွေနရေသာ မျ ိးထုတ်လပုရ်ာတွင်အချနိ်ကန် ကာမများင့်ှ ကနုက်ျစရိတ် 

ြမင့်မားေနမများကို ေြဖရှင်းိုင်ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာြ်ပထားသည။် 

သတင်းရင်းြမစ ် - New technique increases cassava seedling production by ten times, 

www.gov.br 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

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

 ေပပပုင်လယေ်ကွှင့် အာဆယီတုိံအကား သစသီ်းဝလသံယယ်ပူိုေဆာင်ေရး 

လမး်ေကာင်းအသစ ်ထပမ်ဖံင့်ွလစှ် 

 အာဆယီအံဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစသ်ည့် ကေမာဒးီယားိုင်ငံင့်ှ တတ်ုိုင်ငံ၊ ကမွရီှ်း (ကမ့်) 

ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခ်င့်ွရေဒသတိုအား ဆက်သွယေ်ပးထားသည့် သစသီ်းဝလ ံ သယယ်ပူိုေဆာင်ေရး 

လမး်ေကာင်းတစ်ရပအ်ား တရားဝင်စတင်ဖွင့်လစှလ်ိုက်ပြီဖစပ်ါသည။်  

 Wanhaiလုိင်း၊ Yang Ming ေရေကာင်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးှင့် Maersk လုိင်းတုိ ပူးေပါင်း 

ေြပးဆွဲသည့် သေဘာလမ်းေကာင်းအား အသံုးြပထားသည့် ကေမာဒးီယားိုင်ငံမ ှ သစသီ်းဝလ ံ

များ တင်ေဆာင်လာသည့် သေဘာမှာ မကာေသးမကီ ချင်းကျ ိးဆပိ်ကမး်သို ဆိုကေ်ရာကခ့ဲ်သည် 

ြဖစရ်ာ ေပပပုင်လယေ်ကွဆပိက်မ်းင့်ှ အာဆယီံိုင်ငံများအကား တတိယေြမာက ် သစ်သီးဝလ ံ

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်း ဖွင့်လစှမ်အြဖစ ်မတ်ှတမး်တင်ိုင်ပြီဖစပ်ါသည။်  

 ၎င်းကနုေ်သတာတင်သေဘာမာှ ချင်းကျ ိးဆပိ်ကမး်မ ှ တတ်ုိုင်ငံ၊ ကျဲကျန်းြပညန်ယ် 

ရိှ နင်းဘုိ၊ ရှန်ဟုိင်း၊ ကေမာဒီးယားရိှ Sihanoukville ှင့်  ထုိင်းုိင်ငံရိှ ဘန်ေကာက်၊ LaemChabang 

တုိထ ံဆိုကေ်ရာကခ့ဲ်ကာ ကနုေ်သတာသယေ်ဆာင်ြခင်းလပုင်န်းများကို ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည။် 



14 
 

 သေဘာတစစ်ီးလင် ေပ(၂၀) ရှညလ်ျားသည့် ကနု်ေသတာအလုံးေရ (TEU) (၁,၈၀၀) ကို 

သယေ်ဆာင်ေပးိုင်စွမး်ရိှေသာ  သေဘာ (၃) စးီအား ဤလုိင်းအတွက ်အသံုးြပသွားမညြ်ဖစက်ာ၊ 

အပတ်စဉေ်သာကာေနတုိင်း ထကွ်ခွာမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 ကေမာဒးီယားိုင်ငံ၏ Sihanoukville မ ှသစသီ်းဝလမံျားအား ကမွရီှ်း၏ ေပပပုင်လယ ်

ေကွဆပိက်မး်သုိ (၇) ရကအ်တွင်း အေရာကပ်ိုေဆာင်ိုင်မညြ်ဖစက်ာ၊ ၎င်းေနာက ် ပင်လယ် 

ေရေကာင်းင့်ှ ရထားလမး်တုိအား ဆကသွ်ယထ်ားသည့် ကနုေ်သတာတင် ရထားများြဖင့် အာရှ 

င့်ှ ဉေရာပိုင်ငံများ၏ ေဈးကကွမ်ျားသုိ ဆကလ်ကေ်ရာကရိှ်ိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။  

 ေပပုပင်လယ်ေကွဆိပ်ကမ်းအုပ်စု အကီးအကဲ၏ေြပာကားချက်အရ ကွမ်ရီှးှင့် အာဆီယ ံ

တုိအကား သစသီ်းဝလ ံ သယယ်ပူိုေဆာင်မလမ်းေကာင်းများမာှ အာဆယီံိုင်ငံများ၏ စကမ် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မဆုိင်ရာဝယ်လုိအားများှင့် တုတ်ှင့်အာဆီယံတုိအကား နီးကပ်ေသာ ကုန်သွယ ်

ဆကဆ်မံ တုိးပာွးလာသည်င့်ှအမ ပိုမိုလမ်းေကာင်းပင့်ွလာေကာင်း၊ ပထမဆုံး သစသီ်းဝလ ံ

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းမာှ ထိုင်းိုင်ငံှင့် ြဖစက်ာ (၂၀၁၇) ခုစှအ်တွင်း စတင်ဖင့်ွလစှ ်

ခ့ဲေကာင်း သိရပါသည။်  

 ေပပုပင်လယ်ေကွဆိပ်ကမ်း၏ သစ်သီးဝလံ တင်ပုိတင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းများမှာ (၂၀၁၇) 

ခုစှမ်စှ၍ စှစ်ဉ ်ပျမး်မ (၁၅၁) ရာခုိင်န်း တုိးတကလ်ာလျက်ရိှပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံင့်ှ အာဆယီံိုင်ငံများအကား ပင်လယေ်ရေကာင်းပိုေဆာင်မ နည်းလမး် 

ြဖင့် သစသီ်းဝလတံင်ပိုမများ များြပားလာသညက်ိုေတွရပါသည။် ြမနမ်ာိုင်ငံမလှညး် ကနုသွ်ယမ် 

အများဆုံးြပလပုသ်ည့် တတ်ုိုင်ငံင့်ှ ကနုသွ်ယမ်လမး်ေကာင်းများ ပိုမိုထကွေ်ပလာေစရန ်

အလိုငှာ ၎င်းလမး်ေကာင်းများြဖင့် ချတ်ိဆက်ိုင်ေစရန်ကိးစားြခင်း (သုိမဟုတ်) မိမိိုင်ငံ၏ 

အစအီစဉ်ြဖင့် တုတ်ိုင်ငံင့်ှ ကနုတ်င်သေဘာလိုင်းများ ပုံမနှေ်ြပးဆွဲေပးိုင်ရန ်စစီဉြ်ခင်းတုိအား 

စတင်စစီဉေ်ဆာင်ရက်သင့်ပ ီြဖစပ်ါသည။် 

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁၆-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

ကနုး်လမး်-ပင်လယေ်ရေကာင်း ကနုသွ်ယေ်ရးစကှင့် ေပပပုင်လယေ်ကွ ဆပိက်မး်တုိအား 
တတ်ု-အာဆယီကံနုစ်ညြ်ပပွဲတွင် ဆကလ်ကြ်ပသသွားမညြ်ဖစ် 

 (၁၈) ကမိေ်ြမာက ် တတ်ု-အာဆယီကံနုစ်ညြ်ပပွဲ၌ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ ကနုး်လမး်ှင့် 

ပင်လယေ်ရေကာင်းလမး်စကအသစ်ှင့် ေပပပုင်လယေ်ကွ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာဆပိက်မး်တုိအား 

အေလးထားသည့် ြပခနး်အား ဆကလ်ကခ်င်းကျင်းြပသသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း တုတ်-အာဆယီံ 

ကနုစ်ညြ်ပပွဲကျင်းပေရး အတွင်းေရးမှးုံးက မတ်လ (၉) ရကေ်နတွင် ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားခ့ဲပါ 

သည။် 
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 တတ်ု-အာဆယီကံနုစ်ညြ်ပပွဲအား တတ်ုှင့် အာဆယီအံဖွဲဝင်ိုင်ငံများ အကား 

ဆကသွ်ယမ်ကိုြမင့်တင်ေရးအတွက ် လပုင်န်းယရားင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကေ်ရးလမ်းေကာငး် 

များအြဖစ ်ဖွဲစညး်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည။်  ကနု်းလမး်င့်ှ ပင်လယေ်ရေကာင်း ကနုသွ်ယေ်ရးစက 

တညေ်ဆာကေ်ရးအတွက ်  အေရးပါသည့်ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မင့်ှ ဖလယှေ်ပးသည့် ေပါင်းကးူ 

ေနရာကုိ ပ့ံပုိးေပးြခင်းြဖင့် တုတ်ုိင်ငံ အေနာက်ပုိင်းမှ ြပည်နယ်များှင့် မိေတာ်များှင့် အာဆီယ ံ

အဖဲွဝင်ုိင်ငံများအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မအား ြမင့်တင်ရန် လပ်ရှားမများကုိ တုတ်-အာဆီယ ံ

ကနုစ်ညြ်ပပွဲက ေဆာင်ရကေ်ပးခ့ဲပါသည။်  

 ေပပပုင်လယေ်ကွဆပိက်မး်မာှ ရှနဟ်ိုင်းဆပိက်မး်၊ ရှန်းကျန်ဆပိ်ကမး်င့်ှ ကမွက်ျ ိး 

ဆပိက်မး်တိုအပါအဝင် အြခားဆပိက်မး် (၁၀) ေနရာင့်ှအတူ တတ်ုိုင်ငံ၏ ဘကစ်ုံသံုးဉးီ 

သံုးဖလယှသ်ယယ်ပူိုေဆာင်ေရးစမီကံနိ်း၌ စာရင်းပါရိှသည့် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာဆပိက်မ်း အချက ်

အချာတစရ်ပြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်းရရိှပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁၂-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

ယခုှစ ်ပထမှစလ်အတွင်း ကမွ်ရှီး၏ ပိုကနုသွ်င်းကနုပ်မာဏ တုိးတကမ်ျားြပားခ့ဲ 

 ယခုစှ ်ဇနန်ဝါရီလင့်ှ ေဖေဖာဝ်ါရီလများအတွင်း ကမွရီှ်း (ကမ့်) ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ၏ ပိုကနုသွ်င်းကနုပ်မာဏမာှ ယမွေ်ငွ (၈၅.၈၈) ဘီလယီ ံ (အေမရိကန ် ေဒလာ ၁၃.၂၃ 

ဘီလယီံ) ရိှခ့ဲကာ ယခင်စှက်ထက ် (၆၈.၈) ရာခုိင်နး် တုိးတကလ်ာခ့ဲသညဟ် ု နနန်င်း 

အေကာကခွ်နဌ်ာန ၏ မတ်လ (၁၆) ရကေ်နတွင် ေကညာချကအ်ရ သိရိှရပါသည။် 

 အာဆယီမံာှ ကမွရီှ်း၏ အကးီဆုံးကနုသွ်ယေ်ရး မတ်ိဖကြ်ဖစက်ာ အြပနအ်လနှ် 

ကနုသွ်ယမ်ပမာဏမှာ ယမွေ်ငွ (၄၄.၅၇) ဘီလီယရိှံခ့ဲပးီ ယခင်စှက်ထက ် (၉၈.၂) ရာခုိင်နး် 

ပိုမိုများြပား ခ့ဲပါသည။် 

  ယခင်စှ်င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ကမွရီှ်း (ကမ့်) ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသမ ှ အမိေ်ထာင် 

သံုးပစညး်များင့်ှ ေဆးဝါးပစညး်များ တင်ပိုခဲ့မများမာှ  (၂၉၉.၁) ရာခုိင်နး်ှင့် (၄၈.၆) ရာခိုင်နး် 

အသီးသီး တုိးတကမ်ျားြပားခ့ဲပါသည။် ာှေခါင်းစညး်အပါအဝင် အထည်စများ တင်ပိုခ့ဲမမ ှ

ယမွေ်ငွ (၃.၂၆) ဘီလယီ ံ ရရိှခ့ဲပးီ ယခင်စှ်ကထက ် (၁၆၁.၈) ရာခုိင်နး် ပိုမိုများြပားခ့ဲသညကုိ် 

ေတွရပါသည။်  
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 တစခ်ျနိတ်ည်း၌ ကမွရှ်းီ၏ နယစ်ပက်နု်သွယေ်ရးင့်ှ အေကာကခွ်နစ်ည်းကပမ် 

ေအာက၌်ရိှသည့် ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်မများမ ှ အလုံးစုံ ပိုကနုသွ်င်းကနု်ပမာဏမာှလညး် ယခင်စှ ်

ကထက ်စှဆ်များြပားခ့ဲေကာင်း သတင်းရရိှပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁၈-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

အာဆယီှံင့် ကျနး်မာေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်များ ပိုမိုေဇာက်ချေဆာင်ရက်သွားမည့်  

ကမွရ်ှီး (ကမ့်) ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ 

 ကမွရီှ်းကမ့်ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသသည ် အာဆယီံိုင်ငံများင့်ှ ကျန်းမာေရး 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်အတွက ် အဆင့်ြမင့်ေနရာသစတ်စရ်ပြ်ဖစလ်ာေစရန ် အားထုတ်ကိးပမ်းမ 

များ ြပလပုေ်ဆာင်ရကေ်နေကာင်း ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ၏ ကျနး်မာေရးေကာမ်ရင်ှမ ှ

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူများက မတ်လ (၁၂) ရကေ်နတွင် ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားခ့ဲပါသည်။  

 ကွမ်ရီှးေဒသအေနြဖင့် “ကျန်းမာေရးပုိးလမ်းမ” တည်ေဆာက်ေရးအား ေဇာက်ချေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ကာ၊ လန်ချန်း-မဲေခါင်ေဒသအတွင်း၌ ကူးစက်တတ်သည့် ေရာဂါများအတွက်  နယ်စပ ်

ြဖတ်ေကျာ ် ေရာဂါပးူေပါင်းကာကယွေ်ရးှင့် ထနိး်ချပေ်ရးစမီကံနိး် အေကာင်အထညေ်ဖာမ်အား 

ေရှဆကေ်ဆာင်ရက်သွားရန ် တွန်းအားေပးသွားမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိုြပင် ရပဝ်နး်င့်ှ ပိုးလမး်မ 

တစေ်လာကရိှ် ိုင်ငံများင့်ှ ေဒသများသုိ thalassemia ေရာဂါကာကယွေ်ရးင့်ှ ကသုေရး၌ 

ကမွရီှ်း၏ အေတွအ ကမံျားအား  ြမင့်တင်ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစ်ပါသည။်  

 (၁၃) ကမိေ်ြမာက ် ငါးစှစ်မီကံနိး်ကာလ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) အတွင်း ကမွရီှ်းေဒသက  

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာေဆးဝါးတထီင်ွဆနး်သစ်မင့်ှ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကေ်ရးဖိုရမ ်(တုတ်-ရှနဟ်ိုင်း 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကေ်ရးအဖွဲအစညး်) င့်ှ တတ်ု-အာဆယီ ံ ကျနး်မာေရး ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် 

ဖိုရမက်ဲ့သုိေသာ အခမး်အနားကးီများကို  ကျင်းပြပလပုခ့ဲ်ပါသည။် 

 တိမစ်ွဲြခင်းေကာင့် မျကလ်ုံးအြမင်အာုံဆုံးံးမအား ေလာခ့ျေရးလပရှ်ားမကိုလညး် 

ကမွရီှ်းင့်ှ ကေမာဒီးယားတုိ၌ စတင်ခ့ဲကာ ရလဒေ်ကာင်းများ ရရိှခ့ဲပါသည။် 

 ကမွရီှ်းမှ ေဆးဘကဆ်ိုင်ရာကမး်ကျင်ပညာရှင် (၇) ဉးီပါဝင်ေသာအဖွဲအား (၂၀၂၀) 

ြပည့်စှ်၊ မတ်လအတွင်း ကေမာဒးီယားိုင်ငံသုိ ေစလတ်ခ့ဲကာ ကိုိုနာကပေ်ရာဂါ တုိက်ဖျကရ်ာ 

တွင် ပါဝင်အေထာက်အကူြပေစခ့ဲပီး၊ ထုိက့ဲသုိေစလတ်ခ့ဲမက တုတ်ုိင်ငံမှ အာဆီယံသုိ ပထမဆံုး 

ေစလတ်မအြဖစ ်မတ်ှတမ်းတင်ိုင်ခ့ဲပါသည်။  
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 လာမည့်စှအ်နညး်ငယအ်တွင်း အာဖရကိတုိက်ရိှ နဂီျာှင့် ကိုမိုေရာစ့်ိုင်ငံများသို 

ကမွရီှ်းမ ှ ေဆးဝါးကမ်းကျင်သူအဖွဲများအား ဆကလ်ကေ်စလတ်သွားရန်ရိှေကာင်း ကိုယပ်ိုင် 

အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသမ ှေြပာေရးဆိုခွင့်ရှသူိများက ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားထားပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁၇-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

အာဆယီှံင့် ဒစဂ်ျစတ်ယစ်းီပာွးေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် ပိုမိုေရှတနး်ေရာကလ်ာသည့် 

ကမွရ်ှီး(ကမ့်) ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ 

 တုတ်-အာဆီယံ သတင်းအချက်အလက် လက်ခံသည့်ေနရာ (China-ASEAN 

Information Harbor) တညေ်ဆာကေ်ရးြမင့်တင်ရန်င့်ှ အာဆယီသုိံ ေမာ်သည့် ဒစဂ်ျစတ်ယ် 

ပိုးလမး်မတညေ်ထာင်ရနတုိ်အားကညူေီပးရန် ရညရ်ယခ်ျကြ်ဖင့် ကွမရီှ်း(ကမ့်) ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ် 

ခွင့်ရေဒသ၏မိေတာ ် နနန်င်းမိတွင် Guangxi 5G Industrial Association အား မတ်လ(၈) 

ရက် ေနတွင် စတင်တညေ်ထာင်လိုက်ပြီဖစပ်ါသည။် 

 ၎င်းအဖွဲအစညး်မာှ 5G လပုင်နး်တွင် ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မင့်ှ ဆကသ်ယွ်မများ 

ေရှဆကြ်ပလပုရ်န ် တွန်းအားေပးမအရ ကျဲကျန်းင့်ှ စခီမး်ြပညန်ယမ်ျားရိှ 5G လုပင်နး်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများ၏ မတ်ိဖကြ်ပမြဖင့် ေရှသိုဆက်လကခ်ျတီက်ိုင်လာြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

 ဤအဖွဲအစည်းအေနြဖင့် 5Gလုပင်နး်ဆိုင်ရာကွင်းဆကတွ်င် ဆကစ်ပပ်ါဝင်ေနသည့် 

အဖွဲများအတွက ် ဆက်သွယေ်ရးယရားများ ထေူထာင်သွားမညြ်ဖစက်ာ၊ ကမာတစဝ်မှ်း 5G 

ပစညး်များ အသံုးြပလာေရးတုိးြမင့်ရန ် အေြခခံရင်းြမစမ်ျားအား ေပါင်းစညး်ဖွံဖိးထတ်ုလပုမ်ကို 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရကသွ်ားမညဟ်သိုရပါသည။်  

 ကွမ်ရှီးေဒသတွင် အာဆီယံှင့် ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်အေြခခံ 

အေဆာကအ်အုံ တညေ်ဆာကေ်ရးြမင့်တင်ရန်င့်ှ ေဒသအား ကမာလုံးဆိုင်ရာ 5G သတင်းအချက ်

အလက်ဗဟိုဌာနအသွင် တညေ်ဆာက်သွားရန ်  5G လပုင်နး်ဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမအား အရိှနြ်မင့်တင် 

သွားေရးအတွက် ကွမ်ရီှး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးှင့် လုပ်ငန်းအစီအမံ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးစီမံကိန်း 

ကဲ့သုိေသာ ထတ်ုြပန်ချကမ်ျားအား မကာေသးမီှစမ်ျား အတွင်းက ထတ်ုြပနထ်ားပါသည။် 

 ကွမ်ရီှးကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆုိင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ ်

မ platform များြဖစသ်ည့် China-ASEAN Artificial Intelligence Innovation Centerင့်ှ Beibu 

Gulf Big Data Trading Center  ကဲ့သုိေသာ တညေ်ဆာကမ်များတွင် တက်ကစာွပါဝင် လပရှ်ား 

လျကရိှ်ကာ  တတ်ုင့်ှ အာဆယီံတုိအကား ဒစဂ်ျစတ်ယလ်ပုင်နး်ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်အတွက ်

ခုိင်မာစာွ ပံ့ပိုးကညူမီများ ေပးလျကရိှ်ပါသည်။ 
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 ယမန်စှက် ကမွရီှ်းဒစဂ်ျစတ်ယစ်းီပွားေရး၏ စစုုေပါင်းထတ်ုလပုမ်မာှ ယမွေ်ငွ (၇၂၆.၇) 

ဘီလယီ ံ(အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၁၁.၇ဘီလယီံ) ခန် ရိှခ့ဲပီး၊ ေဒသအတွင်း၌ ဒစဂ်ျစ်တယ ်စးီပာွးေရး 

ေဈးကကွေ်ပါင်း (၁၃,၀၀၀) ေကျာ ် စေုဝးေနကာ၊ 5G အေြခြပေနရာေပါင်း (၃၁,၀၀၀)ခန်ရှိ 

ေကာင်း သိရပါသည်။  

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၁၁-၃-၂၀၂၁) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
နနန်င်းမိ 
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Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) တင်ွ 

ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ 
ေဆာင်ရကမ်အေြခအေနတင်ြပချက် 

 

 

(ရှငေ်စာသု၊ စီးပာွးေရးသံမှး) 

ဩစေတးလျုိင်င၊ံ ကင်ဘာရာမိ 
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