
 Market Information Service-Department of Planning-MOALI 

 
စကပ စ ပ သတင လ  

အမတစ  (၈ / ၂၀၂၁) ၂၀၂၁ ခ စ၊ ဖ ဖ ဝ ရလ (၂၅) ရက 

သတင ခ င စ မ  

 ဖ ဖ ဝ ရလအတင  ဘရ ဇ လ ငငမ ပပတတနခန ၇.၉ သန အထ တငပ 

ငရန ခနမန ထ က င  National Association of Cereal Exporters 

(Anec) ပ က ခ 

 ဘရ ဇ လ ငငတင ပပတ စရတသမ ပ စ မသည စစ ပ င စကပ ဧရယ  ၏ 

၄ ရ ခင န သ  ရ နပ  ဒတယသ စကပ ခန န ကကမည ဖစ က င  

စကပ ရ အက ပ  ကမဏ AgRural က သတင ထတပန 

 စကပ ရ လပငန မ အတက Federal Saving Bank မ ခ င ဘရ ဇ လ 

ဟရ  ၁၂ ဘလယထတ ခ  

 သ ရတသမ ရ သခနတင ပပတ စတစအတ ဈ န  ၅၅ ရ ခင န အထ 

ကဆင ခသဖင န င အန ဂတတင ဈ န ကဆင မမ  မက တ စရန 

စမ ဆ ငရကမည 

 ကမ ကနသယ ရ အဖ၏ အက အကအသစခနအပမအ  က ဆခသည 

တ တ ငင 

 COVID-19 က ကယ ဆ မ င ဆက ယသည ရ ဇဝတမမ အ  

အရနမငတင မ င သ မညတ တ ငင 

 (၂၀၂၀) ခ စအတင  တ တ ငင၏ ရလပငန က  တညငမစ  

ဆ ငရက ငခ 

 ကဗစ ရ ဂ က သစသ ဝလ င ဟင သ ဟင ရကစ သ မတင အ ပ င  

အလက  ဖစ ပ လ စ က င  တရ 

 ခရ မ စ  သ လ ငခင မရခ သ လည  ဦ ရ သပ တ က လ အတင  

ခ ထပပ ဆ ငမမ  မ ပ ခ 

 (၂၀၂၁) ခ စ စစတင တ တ ငင၏ အဓကသင ကနပစည မ  တငသင  မ 

ခငမ အ က င န 

  

စကပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆည မ င ဝနက ဌ န 

စမကန ဦ စ ဌ န 

၂၄-၂-၂၀၂၁ 

ေငေွကး 

အမျ ိးအစား 

ေငလွလဲယှ်န်း 

(ကျပ်) 

ေဒလာ ၁၄၄၁.၄ 

ယုိူ ၁၇၅၃.၄ 

စကာပူေဒလာ ၁၀၉၂.၂ 

စတာလငေ်ပါင် ၂၀၄၂.၉ 

ဂျပန်ယန်း 
(၁၀၀) 

၁၃၆၅.၅ 

တုတယ်မ်ွ ၂၂၃.၄၁ 

ေဟာငေ်ကာင ်
ေဒလာ 

၁၈၅.၈၆ 

အိိယူပီး ၁၉.၉၂၈ 

ကိုရးီယားဝမ် 
(၁၀၀) 

၁၂၉.၈၈ 

မေလးရာှး 
ရငး်ဂစ် 

၃၅၆.၆၃ 

ဖိလစ်ပုိငပီ်ဆုိ ၂၉.၆၅၈ 

ထိုငး်ဘတ် ၄၇.၉၆၇ 

ဗီယကန်မ်ေဒါင ်
(၁၀၀) 

၆.၂၆၀၈ 

 

 



1 
 

 ေဖေဖာ်ဝါရလီအတွင်း ဘရာဇီးလုိ်င်ငံမ ှပပဲုတ်တနခ်ျနိ ်၇.၉ သနး်အထ ိတင်ပိုုိင်ရန ်

ခန်မနှး်ထားေကာင်း National Association of Cereal Exporters (Anec) က ေြပာကားခ့ဲ 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ပပဲတ်ုေစတ့င်ပိုမသည ် တန်ချနိ ် ၆ 

သန်းှင့် ၇.၉၉ သန်းအတွင်း ေရာက်ရိှုိင်ေကာင်း National Association of Cereal Exporters 

(Anec) က ၁၇-၂-၂၀၂၁ (ဗဒုဟးူေန ) ရကေ်နတွင် ေြပာကားခ့ဲသည။် အနညး်ဆုံး ပပဲုတ် တနခ်ျနိ ်

၆ သနး်အား တင်ပိုထားပးီြဖစသ်ြဖင့် ေဖေဖာဝ်ါရီလအတွင်း ပပဲတ်ုတင်ပိုမသည ် တနခ်ျနိ ် ၇.၆၃ 

သနး်အထ ိေရာကရိှ်ိုင်ေကာင်း ပပဲတ်ုတင်ပိုေနမင့်ှပတ်သက၍် ယခင်အပတ် က ခန်မနှး်ခ့ဲြခင်း 

ြဖစသ်ည။်  

 ပပဲတ်ုစိုကပ်ျ ိးရာသီချနိတွ်င် မိုးေခါင်မ ကေံတွခ့ဲရြခင်းင့်ှ ပပဲုတ်ရိတ်သိမး်ချနိြ်ဖစ ်သည့် 

ဇနန်ဝါရီလတွင် မိုးအဆကမ်ြပတ်ရာသွနး်မေကာင့် ောှင့်ေးှမများ ြဖစေ်ပေနချနိ်တွင ်

အဆိုပါခန်မနှး်သံုးသပ်ချက ် ထကွေ်ပလာြခင်းြဖစသ်ည။် ထိုအြပင် လတ်တေလာကာလတွင ်

မိုးရာသွန်းမမရှိသည့်ေဒသများ၌ ရိတ်သိမ်းမများ ေဆာင်ရကရ်န ် ပပဲတ်ုစိုက်ခင်းများသုိ စတင် 

ဝင်ေရာကေ်နပြီဖစ်ပးီ ဆပိ်ကမး်တွင် သေဘာတင်မည့်အချနိဇ်ယားများကလညး် ခန်မနှး်ချက ်၏ 

အြမင့်ဆုံးပမာဏသုိ ေရာကရ်ှိိုင်သညက်ို ေဖာြ်ပေနေကာင်း အသင်းက ေြပာကားခ့ဲသည။် ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလကာလတူတွင် ပပဲတ်ုစိုက်ေတာင်သူများင့်ှ ကနုသ်ညလ်ပုင်န်းရှင် များက 

ပပဲတ်ုတန်ချနိ ် ၆.၆၁ သန်းအား တင်ပိုခ့ဲေကာင်း အသင်း၏သတင်းထတ်ုြပနမ်တွင် ေဖာြ်ပထား 

သည။် 

 ေြပာင်းတင်ပိုမင့်ှပတ်သက၍် ေြပာင်းတန်ချနိ် ၅၃၄,၈၀၀ အား ယခင်အပတ်က 

တင်ပိုိုင်ခ့ဲပးီ ခန်မနှး်ချကက်ို ြပည့်မေီအာင် တင်ပိုိုင်ခ့ဲသြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င ်

ေြပာင်းတန်ချနိ ် ၅၄၅,၁၀၀ အထတိင်ပိုသွားိုင်ရန ် အသင်းက ခန်မနှး်ထားသည။် ယခင်စှ် 

ကာလတူတွင် ေြပာင်းတန်ချန်ိ ၄၁၅,၃၀၀ အား တင်ပုိုိင်ခ့ဲေကာင်း သတင်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ပပဲတ်ုေစမ့ ှ ထတ်ုလပု်သည့် စားေသာကက်နုတ်င်ပိုမသည ် တန်ချနိ ် ၉၆၀,၀၆၀ တင်ပို 

ပးီြဖစေ်သာလ်ညး် ကိတင်ခန်မနှ်းထားသည့် တနခ်ျနိ ်၁.၂၄၈ သနး်ေအာက်သုိ ေလာက့ျခ့ဲ သည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏သေဘာတင်ပိုမသည်တနခ်ျနိ ် ၁.၀၂ 

သနး်ရိှခ့ဲေကာင်း အသင်း၏သတင်းထတ်ုြပန်ချက်တွင် ေဖာြ်ပထားသည်။ 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် -  Anec improves soybean export forecast from Brazil in February to up to 

7.9mt, the REUTERS news agency 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  ဘရာဇီးလုိ်င်ငံတွင် ပပဲတ်ုေစရ့တ်ိသိမး်ပးီစးီမသည ်စစုေုပါင်းစိုကပ်ျ ိးဧရယိာ၏  

၄ရာခုိင်နး်သာ ရှိေနပးီ ဒတိုယသီးံှစိုကပ်ျ ိးချနိ ်ေနာကက်ျမညြ်ဖစေ်ကာင်း 

စိုကပ်ျ ိးေရးအ ကံေပးကမုဏီ AgRural က သတင်းထုတ်ြပန် 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှပ်ပဲတ်ုရာသီတွင် စစုေုပါင်းပပဲုတ်စိုကပ်ျ ိးဧရယိာ၏ ၄ ရာခုိင်နး်သာ 

ရိတ်သိမ်းပးီစီးခ့ဲေသာ ယခင်အပတ်ကတညး်က ရပန်ားထားသည့် ပပဲုတ်ေစရိ့တ်သိမး်မကို 

ရာသီဥတုေကာင်းမနွလ်ာသည့်အတွက ် ြပန်လညလု်ပေ်ဆာင်လျကရိှ်ေကာင်း စိုကပ်ျ ိးေရး 

အ ကေံပးကမုဏီ AgRural က ေြပာကားခ့ဲသည။် ယခင်ရကသ်တပတ်အထိတွင် ရိတ်သိမး် 

ပးီစးီမမာှ စစုေုပါင်း စိုကပ်ျ ိးဧရယိာ၏ ၂ ရာခုိင်န်းသာရိှခ့ဲသည။် 

 ရိတ်သိမ်းပးီစီးမအား ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုစှမ် ှ ယေနကာလအတွင်း င်းယဉှ်ကည့်ပါက 

အနညး်ဆုံးပမာဏ ြဖစေ်ပလျက်ရိှေကာင်း ၎င်းက ထည့်သွင်းေြပာကားခ့ဲသည။် 

 ိုင်ငံ၏ ေတာင်ပိုင်းရိှ Rio Grande do Sul တွင် သီးှံအတွက ်လိုအပေ်သာ မိုးေရချနိ ်ကို 

ရရိှခ့ဲသည။် သုိရာတွင် Paranáင့်ှ Santa Catarina ြပညန်ယမ်ျားတွင် မိုးရာြခင်းင့်ှ ဆးီှင်းများ 

ကျေရာကေ်နမတုိေကာင့် သီးှံရိတ်သိမး်ရန ်အခကအ်ခဲများြဖစေ်ပလျက်ရိှသည။် 

 ယခင်စှစ်ိုကပ်ျ ိးေရးရာသီတွင် မိုးေခါင်ခ့ဲသည့်အတွက ် ိုင်ငံ၏ေတာင်ပိုင်းတွင် သီးှံ 

အရည်အေသွးကျဆင်းမများြဖစ်ေပလျက်ရိှရာ စက်တင်ဘာလအတွင်း စုိက်ပျ ိးမများ မစတင်ရန ်

အ ကြံပေြပာကားချကမ်ျား ထကွေ်ပလျကရိှ်သည။် 

 လာမည့်ရကအ်နညး်ငယအ်တွင်း ေြခာကေ်သွေသာ ရာသီဥတု ြဖစေ်ပိင်ုရန ်

မိုးေလဝသဌာနမ ှခနမ်နှး်ထားသြဖင့် ရိတ်သိမး်မများကို ြပနလ်ညေ်ဆာင်ရက်ိုင်မညြ်ဖစ ်ေကာင်း 

အ ကေံပးကမုဏီက သတင်းဌာနသုိေြပာကားခ့ဲသည။် ထိုအြပင် Minas Gerais၊  Goiás၊ 

Matopiba ြပညန်ယမ်ျားအပါအဝင် Maranhão၊  Tocantins၊ Piauíင့်ှ Bahia ြပညန်ယ်များ 

တွင်လညး် ပုံမနှမ်ိုးရာသွန်းမေအာကသုိ် ေရာကရိှ်ိုင်ေကာင်း ကမုဏီကသတိေပး ထားသည။် 

 အချ ိပပဲတ်ုစိုက်ခင်းများသည ် ရိတ်သိမး်ရန ် အဆင်သင့်ြဖစလ်ျကရိှ်ပီး ဒတိုယသီးှံ 

အြဖစ ် ဝါကို စိုကပ်ျ ိးရန် Mato Grosso ြပညန်ယရိှ်ေတာင်သူများက စစီဉေ်ဆာင်ရကလ်ျက် 

ရိှသည်။ ဒုတိယသီးံှအတွက် ပံုမှန်စုိက်ပျ ိးချန်ိသည် ေဖေဖာ်ဝါရိလ ၄ ရက်ေနြဖစ်ပီး ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံေတာင်ဘကအ်လယပ်ိုင်းတွင် စစုေုပါင်းစိုက်ပျ ိးဧရိယာ၏ ၃.၄ ရာခုိင်န်းကို စိုကပ်ျ ိးခ့ဲပီး 

ြဖစသ်ည။် ရာသီဥတုအေြခအေနေကာင့် သီးှံစိုကပ်ျ ိးချနိေ်နာကက်ျလျကရိှ်ပးီ ယခင်စှ် 

စိုကပ်ျ ိးပးီစီးမ၏ ၂၃ ရာခုိင်နး်သာ ရိှေနေသးေကာင်း အ ကေံပးကမုဏီက ေြပာကားခ့ဲသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

သတင်းရင်းြမစ ် - Brazil's soybean harvest reaches 4% of the area and delay persists, 

says AgRural, www.noticiasagricolas.com.br 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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စိုကပ်ျ ိးေရးလုပင်နး်များအတွက ်Federal Saving Bank မ ှေချးေငွ ဘရာဇီးလဟ်ရဲာ ၁၂ ဘီလယီ ံ
ထတ်ုေချး 

 ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ခုစှ် ပထမစှဝ်ကတွ်င် သီးှံရိတ်သိမး်မ၏ အေစာပိုင်းကနုက်ျစရိတ် 
များအတွက ် စိုကပ်ျ ိးစရိတ်ေချးေငွေထာကပ်ံ့မကို ဘရာဇီးလဟ်ဲရာ ၁၂ ဘီလယီအံထ ိ တုိးြမင့် 
ထားေကာင်း Federal Saving Bank က သတင်းထတ်ုြပန်ခ့ဲသည်။ အဆိုပါသတင်းထတ်ုြပန ်
ချကအ်ား စိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီး Tereza Cristina င့်ှ Federal Saving Bank ဥက Pedro 
Guimarães တုိ၏ အနွလ်ိုင်းြဖင့်ြပလပုသ်ည့် ေဆးွေးွပွဲအခမး်အနားတွင် ထတ်ုေဖာေ်ြပာကား 
ခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည။် 

 အဆိုပါထတ်ုေချးမည့် ဘရာဇီးလဟ်ဲရာ ၁၂ ဘီလယီံတွင်စိုကပ်ျ ိးစရိတ်အတွက ်ဟဲရာ ၈ 
ဘီလယီံင့်ှ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလပုရ်နအ်တွက ် ဟရဲာ ၄ ဘီလယီံတုိြဖင့် သတ်မတ်ှထုတ်ေချး 
ေပးသွားမညြ်ဖစသ်ည။် ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ဧပလီဆနး်ပိုင်းတွင်  ေချးေငွဟရဲာ ၁၂ ဘီလယီအံား 
လုပ်ငန်းရှင်များလက်သုိ ေရာက်ရိှလိမ့်မည်ြဖစ်ပီး ထပ်မံေချးယူလုိမများရိှပါက ဟဲရာ ၁၆ ဘီလီယ ံ
အထ ိထုတ်ေချးိုင်ေကာင်း ဘဏ်ဥက Guimarães က ေြပာကားခ့ဲသည။် 

 စိုကပ်ျ ိးစရိတ်များင့်ှ ပတ်သက၍် ေချးေငွထုတ်ေချးရာတွင် တစ်ိုင်တစပ်ိုင် မိသားစ ု
စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်န်းလပုက်ိုင်သူများအတွက ် တစ်စှ်လျင်အတုိးနး် ၂.၇၅ ရာခုိင်နး်၊ အလယ် 
အလတ် ေကျးလကစ်ိုကပ်ျ ိးေရးလပု်ငနး်လပုက်ိုင်သူများအတွက ် တစ်စှလ်င်အတုိးနး် ၄ 
ရာခုိင်န်းင့်ှ အြခားလပုင်န်းရှင်များအတွက ်တစ်စှလ်င်အတုိးနး် ၅ ရာခုိင်နး် အသီးသီး ြဖင့် 
သတ်မတ်ှထားသည။် ပပဲတ်ု၊ ေြပာင်း၊ ဝါဂွမ်း၊ ဆန၊် ပအဲမျ ိးမျ ိး၊ ပေီလာပနီံင့်ှ ေကာဖ်ီ 
စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုြ်ခင်းင့်ှ ေမးွြမေရးလပု်ငနး်များ လပုက်ိုင်ရာတွင် အရင်းအြမစမ်ျားကို 
ထေိရာကစ်ာွ အသံုးချိုင်ရနအ်တွက ် ေငွေကးေထာကပ်ံ့မသည ် အဓကိလိုအပခ်ျကြ်ဖစေ်ကာင်း 
၎င်းက ဆကလ်ကေ်ြပာကားခ့ဲသည်။ 

 ယခင်ကာလများ၌ Federal Saving Bank သည ် ေကျးလကအ်ေသးစားလပုင်နး်ရှင ်
များအား ေချးေငွေထာက်ပံ့မင့်ှ ပတ်သက၍် ထည့်သွင်းစဉး်စားြခင်းမရိှခ့ဲသြဖင့် အဆိုပါ 
အေသးစား လပုင်န်းလပုက်ိုင်သူများကို အေလးထားေထာကပ်ံ့ိုင်ရနအ်တွက ်ေဒသငယမ်ျား တွင် 
ဘဏ်ခဲွ ၂၁ ခုအထိ တုိးချဲဖင့်ွလစှ်ိုင်ေရးအေပ ဖအိားများြဖစေ်ပလျကရိှ်ေကာင်း Guimarães 
က ေြပာကားခ့ဲသည။် 

 ေချးေငွပမာဏကို ၂၀၁၉ ခုစှ၊် စှဆ်နး်ပိုင်းတွင် ထတ်ုေချးခ့ဲသည့်ပမာဏ၏ ၁၀ 
ဆခန်အထိ တုိးြမင့်ထားပးီ Federal Saving Bank ၏ ဟရဲာဘီလယီ ံ၄၀ ေချးေငွအစအီစဉ ်သည ်
၂၀၂၂ ခုစှ ်စှက်နုခ်ျနိတွ်င် ပီးဆုံးမညြ်ဖစ်သည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 
ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် - Caixa provides R$ 12 billion for agro in the first half, correiobraziliense.com.br 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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သီးံှရတ်ိသိမး်ရာသီချနိတွ်င် ပပဲုတ်ေစတ့စအ်ိတ်ေဈးနး် ၅၅ ရာခုိင်နး်အထိ ကျဆင်းခ့ဲသြဖင့် 

ေနာင်အနာဂတ်တွင် ေဈးနး်ကျဆင်းမများ မ ကေံတွေစရန် စမီေံဆာင်ရကမ်ည် 

 ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ေဖေဖာဝ်ါရီလအတွင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမ ှ ပပဲတ်ုတနခ်ျနိ ် ၆ သနး်မ ှ ၇.၉၉ 

သနး်အတွင်း တင်ပိုိုင်ခ့ဲေကာင်း ယခင်အပတ်က စာရင်းများင့်ှ င်းယဉှ၍် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

ေကာကပ်သီဲးှံတင်ပိုသူများအသင်း (National Association of Cereal Exporters –Anec) က 

၁၇-၂-၂၀၂၁ ရကေ်နတွင် ခန်မနှ်းေြပာကားခ့ဲသည။် 

 လတ်တေလာကာလတွင် ပပဲုတ်ေစတ့နခ်ျနိ ် ၆ သနး်သာ တင်ပိုထားေသာလ်ညး် 

ယခင်အပတ်က ခနမ်နှး်ချကမ်ျားအရ ယခုေဖေဖာဝ်ါရီလအတွင်း ပပဲုတ်ေစတ့င်ပိုမပမာဏသည ်

တနခ်ျနိ ် ၇.၆၃ သနး်အထေိရာကရိှ်ိုင်ေကာင်း အသင်းကေြပာကားခ့ဲသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ ်

ေဖေဖာဝ်ါရီလကာလတူတွင် ပပဲတ်ုေစ့တနခ်ျနိ် ၆.၆၁ သန်း တင်ပိုခ့ဲေကာင်း အသင်းက ေြပာကား 

ခ့ဲသည။် 

အေမရကိနေ်ဒလာေငွလဲနး်များ အြမင့်ေဈးြဖင့်ေရာင်းဝယမ်များရှိေနပးီ 

ြပညတွ်င်းေငွတနဖ်ိုးမတည်ငိမမ်များြဖစေ်ပ 

 စးီပာွးေရးလပုင်နး်များတွင် အေမရိကနေ်ဒလာေငွေကးအား ယုံကညစ်ာွသံုးစွဲမငှ့် 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ အခွနဆ်ိုင်ရာြပဌာန်းချကမ်ျား အမျ ိးမျ ိးေြပာင်းလေဲနမတုိေကာင့် ကမာ့ိုင်ငံ 

များ၏ စးီပာွးေရးကျဆင်းမှင့်အတူ ဘရာဇီးလဟ်ရဲာတနဖ်ိုးပါ ကျဆင်းလျက်ရိှရာ ဘဏ် 

ပတ်ိရကမ်ျား ကနုဆ်ုံးပးီချနိတွ်င် အေမရကိနေ်ဒလာတနဖ်ိုးသည ် အြမင့်ေဈးြဖင့် တည်ငိမ ်

လျက်ရိှခ့ဲသည။်  

 ၁၇-၂-၂၀၂၁ ရကေ်နတွင် အေမရိကန ် ၁ ေဒလာေပါကေ်ဈးသည ် ဟရဲာ ၅.၄၃၄ ှင့် 

၅.၃၇၄ အကားတွင် အတက်အကျြဖစ်ေပခ့ဲပီး ေနာက်ပုိင်းတွင် အေမရိကန် ၁ ေဒလာေငွလဲန်း 

သည် ၀.၇၇ ရာခုိင်န်းြမင့်တက်ခ့ဲပီး ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၅.၄၁၅ ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ခ့ဲသည်။  

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် - Soy has lost 55% of the value of the bag in this harvest; but could have 

avoided the loss with options in the future, The REUTERS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ကမာ့ကနုသွ်ယေ်ရးအဖွဲ၏ အကးီအကအဲသစခ်န ်အပမ်အား ကိဆိုခ့ဲသည့် တတ်ုုိင်ငံ 

 ကမာက့နုသွ်ယေ်ရးအဖွဲက ၎င်း၏န်ကားေရးမှးချပအ်သစအ်ြဖစ ် ိုင်ဂျးီရီးယား 

ိုင်ငံမ ှ  စးီပာွးေရးပညာရှင်င့်ှ ဘာေရးဝန်ကးီေဟာင်းြဖစ်သူ NgoziOkonjo-Iweala အား 

ခနအ်ပလ်ိုကြ်ခင်းအေပ တုတ်ိုင်ငံက ဂုဏ်ြပကိဆိုခ့ဲပါသည။်  COVID-19 ကပေ်ရာဂါမ ှ

စးီပာွးေရးြပနလ်ညန်ာလနထ်လူာေရးအတွက ် တစက်မာလုံးက ကိးပမး်ေနချနိတွ်င်  ကမာလုံး 

ဆိုင်ရာ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်ြမင့်တင်ရာ၌ အဖွဲဝင်ိုင်ငံေပါင်း (၁၆၄) ိုင်ငံပါဝင်သည့် ကမာ့ 

ကနုသွ်ယေ်ရးအဖွဲက ပိုမိုကးီမားေသာ အခနး်ကမပှါဝင်ရန ် တုတ်ိုင်ငံက ေမာလ်င့်ထား 

ပါသည။် 

 န်ကားေရးမှးချပအ်သစ်သည ် ယခုစှ ် မတ်လ (၁) ရကေ်နမ ှ (၂၀၂၅) ခုစှ၊် 

သဂုတ်လ (၃၁) ရကေ်နအထ ိ တာဝနထ်မ်းေဆာင်သွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း ကမာ့ကနုသွ်ယ်ေရး 

အဖွဲ၏ ထတ်ုြပနေ်ကြငာချက်တွင် ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 Okonjo-Iwealaမာှ ကမာက့နု်သွယေ်ရးအဖွဲ၏ န်ကားေရးမှးချပအ်ြဖစ ် တာဝန် 

ထမး်ေဆာင်ေသာ ပထမဆုံးအမျ ိးသမီးြဖစ်ပးီ၊ ပထမဆုံးအာဖရိကလမူျ ိးလညး် ြဖစပ်ါသည။်  

သူမအေနြဖင့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများအတွက ် ဆင်းရဲမွး်ပါးမေလာ့ချေရးှင့် ြပညသူ်ကျနး်မာေရး 

တုိအတွက ် စှ် (၃၀) ကာ တာဝနထ်မး်ေဆာင်ခ့ဲပးီ စမီံခနခဲွ်ေရးအေတွအ ကေံကာင်းများကို 

လညး် ရရိှထားပါသည။်  သူမအား တာဝနေ်ပးလိုကြ်ခင်းမာှ  အများြပညသူ်တုိ၏ ေလးစားမကို 

ကျယက်ျယြ်ပန် ြပန်ရရိှလိုကြ်ခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 ကမာတစဝ်မှး်တွင် ကိုိုနာကပေ်ရာဂါ ကျေရာကြ်ဖစပ်ာွးေနဆြဲဖစ်ရာ ိုင်ငံစုံ 

ကုန်သွယ်ေရးစနစ်တွင် စိန်ေခမကီးများှင့ ် ရင်ဆိုင်ေနရရာ ယခုခန်အပ်လိုက်သည့် 

န်ကားေရးမှးချပ ် စတင်တာဝနထ်မ်းေဆာင်ပးီ မကာြမင့်မအီချနိအ်တွင်း ပုံမနှလ်ညပ်တ် 

ေဆာင်ရကမ်များစတင်ိုင်မညဟ် ု တတ်ုိုင်ငံကေမာလ်င့်ထားပါသည။် ထိုြပင်ကမာက့နု်သွယ် 

ေရးအဖွဲက ိုင်ငံစုံကနုသွ်ယေ်ရးစနစ၏် ထေိရာကမ်အား ြမင့်တင်ရန်င့်ှ ထနိး်သိမး်ရန၊် 

လိုအပေ်သာ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲများအား ြမင့်တင်ရန၊် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မ 

တွင် ပိုမိုကီးမားေသာ အခနး်ကအြဖစ ်ပါဝင်ရနလ်ညး် တတ်ုက ေမာလ်င့်ထားပါသည်။ 

 ယခုစှမ်ာှ ကမာက့နုသ်ယွေ်ရးအဖွဲသုိ တတ်ုိုင်ငံက အဖွဲဝင်အြဖစ ်ဝင်ေရာကခ့ဲ် သည့် 

စှ် (၂၀) ေြမာက်စှြ်ဖစသ်ည့်အြပင် တတ်ုိုင်ငံက ၎င်း၏ဖွံွဖိးတုိးတကမ် အေရအသစ ် အား 

စတင်ေဆာင်ရကေ်နသည့်အချနိြ်ဖစရ်ာ ကမာသုိ အခွင့်အလမး်အသစမ်ျား ေဆာင်ကဉး် လာ 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် တုတ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ိုင်ငံစုံကုနသွ်ယေ်ရးနစအ်ား ခုိင်မာစွာ လကက်ိုင် ြပလျက် 

ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖဲွြပြပင်ေြပာင်းလဲမတွင် တက်ကစွာပါဝင်ကာ န်ကားေရးမှးချပ် အသစ၏် 



6 
 

အခနး်ကအား ပံ့ပိုးေပးသွားပးီ ကမာက့နုသွ်ယေ်ရးအဖွဲက ကမာလုံးဆိုင်ရာ အပု်ချပမ်စနစ ်

တုိးတကေ်ကာင်းမနွေ်စေရးင့်ှ ကမာတစဝ်မှး်ရိှ ြပညသူ်များ၏သာယာဝေြပာ ေရးအား 

ြမင့်တင်ေရးတုိတွင် ပိုမိုပါဝင်ြဖည့်ဆညး်ေပးိုင်ရန ် ကညူသွီားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်း 

ရရိှပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် China Daily (၁၇-၂-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများှင့် ဆကွ်ယ်သည့် ရာဇဝတ်မများအား အရှိနြ်မင့်တင် 

ိှမှ်င်းသွားမည့် တုတ်ုိင်ငံ 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအတုများ ေရာင်းချေနြခင်းအပါအဝင် ကာကယွေ်ဆးငှ့် 

ဆက်ယွသ်ည့် ရာဇဝတ်မများ ေပေပါကလ်ာမအေပ ှိမန်င်းမများအား အရိှနြ်မင့်တင်သွား 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ ထပိတ်နး်အာဏာပိုင်များက ကတိြပလိုကပ်ါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ စစေ်ဆးေရးဆိုင်ရာအဖွဲအစညး်များက (၂၀၂၁) ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

(၁၀) ရကေ်နအထ ိ ကာကယွေ်ဆးရာဇဝတ်မ (၂၁) မ အပါအဝင် သံသယြဖစဖ်ယွ ်လဉူီးေရ (၇၀) 

အား ဖမး်ဆးီထားေကာင်း Supreme People's Procuratorate (SPP) မ ှ ထတ်ုြပနခ်ျက ် အရ 

သိရပါသည။်  

 SPP မ ှေဖာထ်တ်ုခ့ဲေသာ ရာဇဝတ်မတစခု်အရ သံသယြဖစဖ်ယွ ်ထတ်ုလပု်သူအချ ိ က 

ယမွေ်ငွ (၁၈)သန်း (အေမရိကနေ်ဒလာ ၂.၈သနး်) နးီပါးတနဖ်ိုးရိှ ကာကယွေ်ဆးအတု (၅၈,၀၀၀) 

နးီပါးကို ထတ်ုလပုခ့ဲ်ကာ တရားမဝင်ေရာင်းချခ့ဲကေကာင်းေတွရှပိါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံတစဝ်မှ်းမ ှ စစေ်ဆးေရးအရာရိှများအား COVID-19 ထနိး်ချပက်ာကယွ် 

ေရးလပုင်နး်များအား ဉပေဒေကာင်းအရအာမခံမများြဖင့် အေထာကအ်ပံ့ေပးိုင်ရန ် ကာကယွ် 

ေဆးင့်ှ ဆက်ယွသ်ည့်ရာဇဝတ်မများအား ြပတ်ြပတ်သားသား ှိမ်င်ှးေဆာင်ရက်သွားက 

ေရးအတွက ်SPP က ေတာင်းဆိုထားပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် Xinhua (၁၅-၂-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(၂၀၂၀) ခုှစအ်တွင်း တုတ်ုိင်ငံ၏ ေရလပုင်နး်က တည်ငိမစ်ာွေဆာင်ရကုိ်င်ခ့ဲ 

 (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ ေရလပုင်နး်ကတွင် အြမတ်ရရိှမ တုိးတက် 

လာြခင်းင့်ှ လပုင်နး်ဆိင်ုရာဖွဲစညး်တညေ်ဆာကပ်ုံတုိအား အြမင့်ဆုံးြဖစေ်စရန ် ေဆာင်ရက ်

ုိင်ခ့ဲြခင်းတုိြဖင့် တည်ငိမ်စွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲေကာင်းစက်မှင့် သတင်းအချက်အလက် 

နညး်ပညာဝန်ကးီဌာန Ministry of Industry and Information Technology - MIIT) မ ှ

ထတ်ုြပနခ်ျကအ်ရ သိရပါသည။်  

 (၂၀၂၀) ခုစှတွ်င် တတ်ုိုင်ငံ၏ ေရထုတ်လပု်မမာှ တနခ်ျနိ ် (၄၇၉.၅) တနရိှ်ခ့ဲပးီ 

ယခင်ှစ်ကထက် (၄.၂) ရာခုိင်န်းကျသွားခ့ဲေကာင်း တုတ်ေရအသင်းမှ ထုတ်ြပန်သည့် စာရင်း 

အရ သိရပါသည။် 

 (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း တုတ်ိုင်ငံရိှ ေရဝယလ်ိုအားမာှ တန်ချနိ ်(၈၂၁) တနသ်ာ ရိှခ့ဲကာ 

ဝယလ်ိုအားေလျာသွ့ားခ့ဲပီး ယခင်စှက်ထက် (၁၈.၁)ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲပါသည။်  

 သုိရာတွင် (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း ရနှဟ်ိုင်းေရအေရာင်းအဝယ၌် ေရေပမ ှ အြမတ်ေငွ 

ရရိှမမာှ ယမွေ်ငွ (၂၂.၅၅) ထရီလယီ ံ (အေမရိကနေ်ဒလာ ၃.၅ ထရီလယီံ) ြမင့်တကခ့ဲ်ရာ ယခင ်

စှက်ထက ် (၄.၉) ရာခိင်ုနး်တုိးတကခ့ဲ်ပါသည။် အလားတူပင် ရှနဟ်ိုင်းကိေရာင်းကိဝယ ်

ေဈးကကွ၌် အြမတ်ရရှိမမာှ ယမွေ်ငွ  (၄၁.၄၇) ထရီလယီရိှံခ့ဲသည့်အတွက ် ယခင်စှက်ထက ်

(၃၈.၃) ရာခုိင်နး်ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည။် 

 (၂၀၂၁) ခုစှတွ်င် ေရလပုင်န်းကသည ် လပုင်နး်ကဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းအား 

အြမင့်ဆုံးြဖစေ်အာင် ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစက်ာ၊ လပုင်နး်များေပါင်းစညး်ြခင်းအား အရိှနြ်မင့် 

တင်သွားမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိုြပင် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ သင့်ေလျာ်သည့် အသွင်ေြပာင်းလမဲ 

အား အေကာင်အထညေ်ဖာသွ်ားမညြ်ဖစက်ာ၊ အရညအ်ေသွးြမင့် ဖွံဖိးတုိးတကမ်အား ြမင့်တင ်

ရန ် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မများအား နက်င်းစာွ ေဆာင်ရက်သွားမညြ်ဖစ ်

သညဟ် ုMIIT က ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားခ့ဲပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် Xinhua(၁၄-၂-၂၀၂၁)  

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ကိုဗစက်ပေ်ရာဂါက သစသ်းီဝလှံင့် ဟင်းသီးဟင်းရကစ်ားသံုးမတွင် 

အေြပာင်းအလဲကးီ ြဖစ်ေပလာေစေကာင်းေတွရှိ 

 ကိုိုနာကပေ်ရာဂါက စားသံုးမများှင့် လေူနမဘဝပုံစမံျားအေပ အဓကိအေြပာင်း 

အလမဲျားကို ြဖစေ်ပေစပးီ၊ လတ်ဆတ်သည့်ကနုပ်စညး်များအားစားသံုးမတွင် တြဖည်းြဖညး် 

တုိးလာသညမ်ျားရိှသကဲ့သုိ  ကျဆင်းလာသညမ်ျားလညး် ရိှေနပါသည။် 

 King’s College Londonမ ှ ဗတိိန်င့်ှ အေမရိကနမ် ှ လူ(၁) သနး်ေကျာအ်ေပ Zoe 

Covid Symptom Study app ြဖင့် (၂၀၂၀) ခုှစ ် ၊ ေဖေဖာဝ်ါရီလ၊ ဇူလိုင်လင့်ှ စကတ်င်ဘာလ 

တုိတွင် ေမးြမနး်ခ့ဲသည့် ေလလ့ာမအသစတ်စ်ရပအ်ရ အတလိတ်ေဒသ၌ ြပညသူ်များ၏ 

သစသီ်းဝလံင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကမ်ျားစားသံုးမ သိသာစာွေြပာင်းလလဲာသညက်ိုေတွရပါသည။် 

 ေတွရိှချကမ်ျားအရ ေြဖကားသူများ၏ (၃၃) ရာခုိင်နး်က ၎င်းတုိ၏ သစသီ်းဝလံငှ့် 

ဟင်းသီးဟင်းရကစ်ားသံုးမများအား တစေ်နလင် ပါဝင်မ (၃.၅ မ ှ ၅.၆ ရာခုိင်နး်) တုိးြမင့် 

စားသံုးေနေကာင်း ေြဖကားခ့ဲပါသည။်  သစသီ်းဝလံင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရက ်တစေ်နစားသံုးမ နး် 

(၅.၆ မ ှ ၃.၈ ရာခိုင်နး်) ကျဆင်းသွားေကာင်း ေြဖကားသူများမာှ (၂၃) ရာခုိင်န်းရိှ ေကာင်း 

ေတွရပါသည။် 

 ဤကဲ့သုိ အေမရိကတင်ွ သစ်သီးဝလံင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကစ်ားသံုးမ ေြပာင်းလ ဲ

လာြခင်းမာှ ဆယစ်ုစှေ်ပါင်းများစာွ တည်ငိမေ်နခ့ဲသည့် “ေနစဉစ်ားသံုးမ၏ တစဝ်က်ရိှရမည”် ဟု 

အ ကြံပေထာကခံ်ထားသည့်စားသံုးမပုံစ၌ံ ေမာမ်နှး်မထားသည့် ေြပာင်းလမဲြဖစေ်ကာင်း၊ 

ထိုကဲ့သုိ ခဲွြဖာသွားသည့် စားသံုးမပုံစြံဖစ်ေပရြခင်းမာှ လတ်ဆတ်ကနုပ်စညး်များအား 

လကလ်မှး်မီ ဝယယ်ူိုင်မင့်ှ အများဆုံးသက်ဆိုင်သည ် (သုိမဟတ်ု) အြခားအေကာင်းအရာ 

များရိှိုင်သညဟ်သူညက်ို ရှာေဖွဆနး်စစ်ကည့်ရန ် စတ်ိဝင်စားေကာင်း Stanford Medical 

Schoolမ ှပါေမာက Christopher Gardner က မတ်ှချကြ်ပ ေြပာကားထားပါသည။် 

ဘဝရပတ်ညရ်နခ်ကခဲ်သည့်အပုစ်မုျားမာှ ထခုိိက်မအများဆုံးြဖစ ်

 သုေတသနြပချက၏်ေတွရိှချကအ်ရ အများအားြဖင့်ဆင်းရဲသည့် ေဒသများတွင ်

ေနထိုင်သူများင့်ှ ငယရ်ယသူ်မနိ်းမပျ ိများမာှ ကိုိုနာကပေ်ရာဂါေကာင့် အစားအေသာက်ငှ့် 

လေူနမဘဝပုံစမံျား ထခုိိကမ်အများဆုံးြဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရပါသည်။ ၎င်းအချက်က ကပေ်ရာဂါ 

ကာလအတွင်း ကိုယအ်ေလးချနိ် ပျမး်မ (၄) ကလီိုတုိးလာသူများင့်ှ ပျမး်မ (၃.၅)ကလီို 

ေလျာသွ့ားသူများဟ၍ူ အပုစ်(ု၂) ခုြဖစသွ်ားေစပါသည။် 

 ဤေလလ့ာချကက် စားေသာက်ကနု် စတ်ိချလုံ ခေံစမ ကစိရပေ်ပတွင်လညး် 

မးီေမာင်းထိုးြပေပးခ့ဲပါသည။်ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း စားနပရိ်ကာလကလ်မှး်မီိုင်မ ကျဆင်း 

သွားသည့်လူဉီးေရမှာ စားနပ်ရိကာရရိှမတုိးတက်လာသည့် လူဉီးေရထက် (၄) ဆ ပုိများခ့ဲပါသည်။  
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ဗတိိနက်ဲ့သုိ ဖွံဖိးပီးိုင်ငံမျ ိးမာှပင် အရယေ်ရာက်ပးီလဉူးီေရ (၅.၁) သန်းတုိသည ် ကပေ်ရာဂါ 

ကာလအတွင်း (၆) လခန် စားနပရိ်ကာမလုံေလာကမ်များင့်ှ ကေံတွခ့ဲရသညဟ် ုသိရပါ သည။် 

 သုေတသနြပမအရ ပဂုိလတ်စဉ်ီးချင်း၏ တုန် ြပနမ်များင့်ှ ကျနး်မာေရးအမအူကျင့် 

များသုိ ေြပာင်းလမဲများ များစာွြဖစေ်ပသညက်ို ေတွရပါသည။် ေြဖကားသူများ၏ (၃၂) ရာခုိင ်

နး်က ပျမး်မ (၄) ကလီို ကျသွားသညဟ်ေုြဖကပးီ၊ (၃၄) ရာခုိင်န်းက ပျမး်မ (၃.၅) ကလီို 

တကလ်ာသညဟ်ေုြဖကားခ့ဲကပါသည။်  ေြဖကားသူများ၏ (၂၂) ရာခုိင်န်းက သွားရညစ်ာ 

စားသံုးမနည်းသွားသညဟ် ု ေြဖကားခ့ဲကပးီ၊ (၁၈) ရာခိင်ုနး်က သွားရညစ်ာ ပိုမိုစားသံုးလာ 

ကသညဟ် ုေြဖကားခ့ဲကပါသည။် 

 ဤေလလ့ာမက ကပေ်ရာဂါကာလအတွင်း က်ုပတုိ်၏ စားသံုးမင့်ှ လေူနမပုံစအံား 

မညမ် ေြပာင်းလေဲစခ့ဲသညက်ို ေဖာြ်ပေနေကာင်း၊ ထိုသုိေြပာင်းလလဲာြခင်းမာှ ကျနး်မာေရးအမ ူ

အကျင့်များင့်ှ ကိုယခ်ာအေလးချနိအ်ေပ  မေကာင်းေသာသကေ်ရာကမ်များ ရိှလာိုင်မည ်

ဟေူသာ အြမင်များရိှေသာလ်ညး်  သုေတသနမေှဖာြ်ပချကအ်ရ ဗိတိန်င့်ှ အေမရိကမ ှ လဉူးီေရ 

အများစအုတွက ် ထိုကဲ့သိုမဟတ်ုေကာင်း၊ လအူများအြပားက ၎င်းတို၏ စားသံုးမပုံစတုိံးတက် 

ေစရန်င့်ှ ပိုမိုကျန်းမာေသာ လေူနမဘဝအား ေရးချယရ်န ် အေြပာင်းအလမဲျားြပလပုလ်ာြခင်း 

ြဖစသ်ညဟ်ယုဆူေကာင်း Berry က ေြပာကားခဲ့ပါသည။်  

 ကပေ်ရာဂါက လသူားများအေပ နညး်လမး်အမျ ိးမျ ိးြဖင့် သကေ်ရာကခ့ဲ်ေကာင်း The 

Food Foundationမ ှ အစအီစဉမ်နေ်နဂျာ Rebecca Tobiက မတ်ှချကြ်ပခ့ဲပါသည်။  

လအူချ ိအတွက ် Covid-19 က ဟင်းချက်ရန၊် အရာအသစမ်ျားကို စူးစမး်ရန်ှင့် ေလက့ျင့်ခန်း 

ြပလပုရ်န ် အချနိပ်ိုမိုရရိှေစခ့ဲေသာလ်ညး်၊ လအူချ ိအတွကမ် ူ ဝင်ေငွဆုံးံးြခင်း၊ ကေလးသငူယ် 

ေစာင့်ေရှာကမ်ဝနထ်ပုဝ်နပ်ိုးများ ပိုမိုလာြခင်း၊ လုံေလာကသ်ည့် စားေသာက်ကနုမ်ျားထ ံ

လကလ်မှး်မေီရာကရိှ်မ ခကခဲ်လာြခင်းတုိင့်ှ ရင်ဆိုင်ေနရပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Fruitnet (၉-၂-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ခရးီများစာွ သွားလာုိင်ြခင်းမရှိခ့ဲေသာ်လညး် ေွဉးီရာသီပွဲေတာ်ကာလအတွင်း 

ေချာထပုပ်ိုေဆာင်မများ များြပားခ့ဲ 

 ေဉွးီရာသီပွဲေတာ ် (တတ်ုစှ်သစက်းူပွေဲတာ)် ကာလအတွင်း တုတ်လမူျ ိးသန်းငှ့် 

ချ၍ီ စှစ်ဉအ်ားလပရ်ကရှ်ည်ခံစားေနခ့ဲကေသာ်လညး် ေချာထပုမ်ျား ပိုေဆာင်မြမင့်တကလ်ာ 

ခ့ဲေကာင်း တတ်ုသယယ်ပူိုေဆာင်ေရးကမုဏီများက ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားခ့ဲကပါသည။် 

 ရကသ်တတစပ်တ်ကာ ကာြမင့်သည့် ေဉွးီရာသီအားလပရ်ကမ်ျား၏ ပထမ(၂) ရက် 

အတွင်း တတ်ုအြမနေ်ချာပိုလပုင်နး်များက ေချာထပုသ်နး်ေပါင်း (၁၃၀) ခန်အား ပိုေဆာင် 

ေပးခ့ဲရကာ ယမန်စှက်ထက ် (၂၂၃) ရာခုိင်န်းတုိးတကလ်ာေကာင်း ိုင်ငံပိုင်စာတုိကဗ်ျိုမ ှ

ထတ်ုြပနသ်ည့်စာရင်းများအရ သရိှိရပါသည။်  

 မသိားစမုျားြပနလ်ညဆ်ုံစညး်ကသည့် ေဉွးီရာသီပွဲေတာရ်ကမ်တုိင်မ ီ  တတ်ုိုင်ငံ 

တစဝ်မှး်၌ လေူပါင်းသနး်င့်ှချ၍ီ ခရီးသွားေလရိှ့ကေသာလ်ညး် ယခုစှ်တွင် COVID-19 

ကပေ်ရာဂါ မပျ ံှံေစေရးအတကွ ်  မမိတုိိေရာကရိှ်ရာ ေနရာများ၌ပင် ေနထိုင်ကရန ် တုတ် 

အာဏာပိုင်များက အ ကြံပတုိကတွ်န်းခ့ဲပါသည်။  

 ဤကဲ့သုိ မသိားစဝုင်များ ြပနလ်ညဆ်ုံစညး်ကသည့်အချနိမ်ျား၊ အားလပရ်ကေ်ပျာ်ပွဲ 

ရင်ပွဲများင့်ှ အတူစုုံးေပျာ်ရင်ိုင်သည့်အခွင့်အေရးများ ဆုံးံးေသာြ်ငားလညး်  တတ်ုြပညသ် ူ

အများအြပားက လကေ်ဆာင်ေချာထပု်များ ေပးပိုြခင်း (သုိမဟုတ်) ရပေ်ဝးရိှ မသိားစမုျားငှ့် 

မတ်ိေဆမွျားအတွက ် အနွလ်ိုင်းမှ ေဈးဝယ၍် ေပးပိုြခင်းတုိကို ြပလပု်ခ့ဲကသြဖင့် သယယ်ူ 

ပိုေဆာင်ေရးအသုံးြပလိုအားများ ြမင့်တက်ခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။်  

 ေနစဉမ်ရိှမြဖစလ်ိုအပသ်ည့်ကနုပ်စညး်များကို လုံေလာကစ်ာွ ေထာကပ်ံ့ေပးိုင်ေရး 

အတွက ် အာမခံေပးရန ် အစိုးရက ကတိြပထားပးီ ၊ စှသ်စက်းူအားလပရ်က်ကာလအတွင်း 

ပုံမနှလ်ပုင်နး်ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန ် e-commerce platform များင့်ှ  ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ေရး 

ကမုဏီများသုိလညး် တုိက်တွနး်ထားပါသည။်  

 တတ်ုအြမနေ်ချာပိုလပုင်နး်များက ယခုစှအ်တွင်း ေချာထပုေ်ပါင်း (၁၀) ဘီလယီံ အား 

ရကေ်ပါင်း (၃၈) ရကအ်တွင်း စခံျနိတ်င်သစ်၍ ပိုေဆာင်ေပးိုင်ခ့ဲပါသည။်  ၎င်းအချနိမ်ာှ 

အလားတူေချာထပုပ်မာဏအာ (၂၀၂၀)ခုစှအ်တွင်း ပိုေဆာင်ေပးိုင်ခ့ဲသည့် ရကေ်ပါင်း(၈၀)ငှ့် 

(၂၀၁၉) ခုစှအ်တွင်း ပိုေဆာင်ေပးိုင်ခ့ဲသည့် ရကေ်ပါင်း (၇၉) ရကတ်ိုထက ် ပိုမိုတုိေတာင်း 

လာြခင်းြဖစပ်ါသည။် 
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 ယခုစှတွ်င် တတ်ုအြမနေ်ချာပိုကအေနြဖင့် ယခင်စှက်ထက ် (၁၅) ရာခုိင်န်း 

ပိုမို၍ ေချာထပု(်၉၅.၅) ဘီလယီကံို ပိုေဆာင်ေပးရမညဟ် ု ဗျိုက ဇနန်ဝါရီလအတွင်း ေမာမ်နှ်း 

ထားပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Xinhuanet.com (၁၅-၂-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

(၂၀၂၁) ခုှစ ်စှစ်တွင် တတ်ုုိင်ငံ၏ အဓကိသွင်းကနုပ်စညး်များတင်သွင်းမ 

ခုိင်မာအားေကာင်းေန 

 (၂၀၂၁) ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလအတွင်း တတ်ုိင်ုငံ၏ အဓကိကနုပ်စညး်များ တင်သွင်း မမာှ 

ခုိင်မာစာွတုိးတကခ့ဲ်ေကာင်း စာရင်းများအရ ေတွရသြဖင့် စးီပာွးေရးတုိးတကမ်အား ဆကလ်က် 

ထနိး်ထားိုင်ကာ၊ ၎င်းလအတွင်း ေရနစံမိး်တင်သွင်းမမှာ တစရ်ကလ်င် စညေ်ပါင်း (၁၂) သနး် 

ဝနး်ကျင်ရိှမညဟ် ု ခနမ်နှ်းရပါသည။် ထိုစခံျနိ်မာှ ယမန်စှ ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက တင်သွင်းခဲ့ 

သည့် တစရ်ကလ်င် စညေ်ပါင်း (၉.၀၆) သနး်မ ှြမင့်တကလ်ာြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 ေရနစံမိး်၊ သံသတိုင်းှင့် ေကျာကမ်းီေသွးများ တင်သွင်းမမာှ ပးီခ့ဲေသာလများ 

ကတညး်က များြပားလာခ့ဲြခင်းြဖစ်ကာ၊ ဇနန်ဝါရီလအတွင်း ဓာတ်ေငွရည ် တင်သွင်းမမာှ 

ယမန်စှ ် ဒဇီင်ဘာလ၏ စခံျနိ်တင်မှတ်တမ်းနးီပါး ထေိရာကရိှ်ခ့ဲပါသည်။ ယခုစှ ် ေဆာင်းရာသီ 

မာှ ကိတင်ခန်မနှး်ခ့ဲသညထ်က ် အေအးဓာတ်ပိုမိုခ့ဲေသာေကာင့်  ေကျာကမ်ီးေသွးြဖင့် အပေူပး 

သည့်စနစမ် ှ ပိုမိုသနစ်င်စွာ အပေူပးိုင်သည့် သဘာဝဓာတ်ေငွကို ေြပာင်းလအဲသံုးြပမ ပိုမို 

လာသြဖင့် LNG ဓာတ်ေငွရည်တင်သွင်းမ ပိုမိုများြပားခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် သုိရာတွင် ေကျာကမ်ီး 

ေသွး တင်သွင်းမမာှ (၂၀၂၀) ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလအတွင်း (၁၀.၂၁) သနး်၊ ဒဇီင်ဘာလအတွင်း 

(၁၈.၇၄) သန်းှင့် ယခုှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း တန်ချန်ိ (၂၀.၇၅) သန်းရိှမည်ဟု ခနမှ်န်း ကပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ လတ်ွလပေ်သာ ေရနခံျကစ်က်ုံများက ကနုပ်စညး်သွင်းအားစမုျားကို 

ေစာစးီစာွ ထနိး်သိမ်းထားရန ် စှသ်က်ကကာ ေနာကပ်ိုင်း၌ ကနု်ပစညး်စေုဆာင်းမများြဖင့် 

လပုင်နး်ေဆာင်ရက်တတ်ကေသာေကာင့် လာမည့်လများအတွင်း ေရနံချကစ်က်ုံများ၏ ကိုတာ 

အေရအတွကအ်များအြပားကို အသုံးြပသွားိုင်ဖွယရိှ်ေနပါသည။်  

 ဤအချကမ်ာှ  တတ်ုိုင်ငံ၏ အချ ိေနရာများတွင် COVID-19 ကးူစကမ်များေကာင့် 

ကန်သတ်ပိတ်ပင်မများရိှေနမအေပ စိုးရိမပ်ပူနေ်နမများေကာင့် ေလာင်စာဆဝီယလ်ိုအား ဖွံဖိးမ 
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နး် အသင့်အတင့်ပင်ရိှေနေသာြ်ငားလညး် လာမည့်လများအတွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ ေရနစံမိး် 

ဝယလ်ိုအား ဆကလ်ကြ်မင့်တကေ်နဉးီမညဟ် ု ြပသေနပါသည။် 

ေကျာကမ်းီေသွးမဝူါဒ 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ ေကျာကမ်းီေသွးတင်သွင်းမအား မဝူါဒြဖင့် များစာွ ထနိး်ေကျာင်း 

ကပမ်တ်မြပေနပးီ စစုေုပါင်းစှစ်ဉတ်င်သွင်းမအား ယခုစှ ် စှလ်ယပ်ိုင်းတွင် ကနသ်တ်မများ 

ြပလပုသွ်ားရန ် အာဏာပိုင်များက ရညရ်ယထ်ားကပါသည။် သုိမသှာ ြပညတွ်င်းမ ှ ထတ်ုလပု ်

သူများအတွက ် အြမတ်ကို ထနိး်ထားိုင်မညြ်ဖစ်ပးီ၊ ေဈးနး် သကသ်ာေသာ ိုင်ငံအချ ိမ ှ

ေကျာကမ်းီေသွးများကိုမ ူ လုံေလာကေ်သာပမာဏအထ ိ တင်သွင်းိုင်ေစရန ် ခွင့်ြပေပးမညဟ် ု

သိရပါသည။်  

 ဇနန်ဝါရီလအတွင်း သံသတိုင်းတင်သွင်းမမာှ တနခ်ျနိ ် (၉၄.၀၈ )သန်းခန ် ရိှခဲ့ပးီ၊ 

ယမန်စှ ် ဒဇီင်ဘာလကတင်သွင်းခ့ဲေသာ ပမာဏ တနခ်ျနိ ် (၈၅.၃၅) သနး်ထက ် ပိုမိုတင်သွင်း 

ခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် တတ်ုိုင်ငံတွင် ကိုိုနာကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးသြဖင့် ကနသ်တ်ပတ်ိဆိုမများ 

ြပလပုခ့ဲ်ပးီသည့်ေနာကပ်ိုင်း အစိုးရ၏ စီးပာွးေရးြမင့်တင်ရန ် ေဆာင်ရကမ်များက ေဆာကလ်ပု ်

ေရးလပုင်နး်များြဖင့် လံေဆာ်မများ အလနွြ်ပလပုလ်ာ သည့်အတွက ် (၂၀၂၀) ခုစှအ်တွင်း 

သံမဏိထတ်ုလပုမ်မာှ တနခ်ျနိ ်(၁.၀၅) ဘီလယီသုိံ ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည။် 

 ယခုစှတွ်င် (၂၀၂၀) ခုစှက်ထက ်သံမဏိပိုမိုထုတ်လပုမ်ညဆ်ိုပါက သံသတိုင်း အား 

ပိုမိုတင်သွင်းရမညြ်ဖစပ်ါသည။် သုိရာတွင် သံမဏိထတ်ုလပုရ်ာ၌ ေလာင်စာပိုမိုကနု်ပးီ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ညစည်မး်သည့်အတွက ်ယခုစှ ်တတ်ု၏ စးီပာွးေရးဖွံဖိးမပိုမိုအားေကာင်းေစ ရန ်

အစိုးရမေှဆာင်ရကမ်ည့်လပုင်နး်စဉမ်ျားတွင် သံမဏိပိုမိုထတ်ုလပုမ်ပါဝင်မည ် ဟတ်ု၊ မဟုတ်ကို 

ေစာင့်ကည့်ေနဆြဲဖစပ်ါသည။် 

 အလုံးစုံအားြဖင့် တတ်ုိင်ုငံ၏ ဇနန်ဝါရီလအတွင်း သွင်းကနု်တင်သွင်းမမာှ ကိုိုနာ 

ကပေ်ရာဂါအလနွက်ာလ၌ စးီပာွးေရးြပနလ်ည ် နာလန်ထေူကာင်းမနွလ်ာေနသည်ဟူသည့် 

အေြခအေနအား ထင်ရှားေစပါသည။် အချ ိေသာ သွင်းကနုပ်စညး်များမာှ ကာလတုိအတွင်း 

ရာသီဉတုအေြခအေန၊ ကနု်ကမး်စေုဆာင်းေနမအေြခအေနစသညတုိ်ေကာင့် ဝယလ်ိုအား 

ြမင့်မားေနေသာေကာင့်ြဖစေ်သာလ်ညး် (၂၀၂၁) ခုစှအ်တွင်း ဆကလ်က်ြဖစေ်ပေနသည့် 

စးီပာွးေရးဖွံဖိးမအား ဉးီစားေပးေဆာင်ရက်သွားမညဟ်သူည့် အြပသေဘာ ေမာလ်င့်ချကမ်ျား 

ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပေစလျကရိှ်ပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် www.zawya.com (၂-၂-၂၀၂၁)  

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 
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