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အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံ ၂၀၂၁-၂၂ ခိုန္စှ်အတကွ ်မတပဲ်တန်ခ ိန် ၄ သန်ိ်းကိို အနိ္ဒယိအစိို်းရက 

တငသ်ငွ််းခွင ပ်ပြုမည် 

 အနိ္ဒယိအစိ ိုးရသည ် ၂၀၂၁-၂၂ ဘဏ္ဍာရရိုးန္စှအ်တွငိ်ုး မတ်ပဲတနခ် ိန ်၄ သနိိ်ုးကိ  ပပည်ပမှ 

တငသွ်ငိ်ုးခွင ပ်ပြုမည အ်မိန  ရ် ကာ်ပငာစာကိ  ၄-၃-၂၀၂၁ ရန  ၌ ထ တ်ပပနခဲ် ရ ကာငိ်ုး သိရိှရပါသည်။  

 အနိ္ဒယိပပည်တွငိ်ုး၌ အခ ိနအ်ခါမဟ တ်မိ ိုးရွာသနွိ်ုးမှုမ ာိုးရ ကာင  ်

မတ်ပဲစိ က်ပ ိြုိုးထ တ်လ ပ်မှု ကိ ထခိိ က်မှုရှိပပ ိုး ရ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုးပမင တ်က်လာခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ 

လက်ရှိကာလတွငအ်ခွွံမချွတ်ရရသိုးသည ် မတ်ပဲအလွံ ိုး က န ်ကမ်ိုးရ ိုးန္ှုနိ်ုးမှာ 

အစိ ိုးရကအနမိ ်ဆွံ ိုးရ ိုးထာိုးရှိဝယ်ယူရပိုးမည ် အရပခခွံ ရည ် ညွှနိ်ုးရ ိုးန္ှုနိ်ုး (MSP) ၁ 

က လိ ဂရမ်လျှင ်၆၀ ရူပ ိုးထက် ၂၅% ခန   ် ပိ မိ ပပ ိုး ရ ိုးကွက်အတွငိ်ုး အရည ်အရသိွုးကိ လိ က်၍ ၁ 

က လိ ဂရမ်လျှင ် ရူပ ိုးရင ွ ၇၅ မှ ၈၀ အထိရှိရ ကာငိ်ုး၊ မတ်ပဲ အဓိကဝယ်ယူ သွငိ်ုးရသည ် 

အရငိ်ုးအပမစ်ပြစရ်သာ ပမနမ်ာန္ိ ငင်ွံ၌ အာဏာသိမ်ိုးမှုပြစစ်ဉ်ရ ကာင  ် သွငိ်ုးအာိုးစ  ပ က် 

ယွငိ်ုးမှုရှိမညက်ိ  အနိ္ဒယိက နသ်ညမ် ာိုးက စိ ိုးရိမ်မှုမ ာိုးရှိရနခ ိနတ်ွငအ်စိ ိုးရကအဆိ ပါ ရ ကညာခ က် 

အာိုး ထ တ်ပပနပ်ခငိ်ုးပြစ်ရ ကာငိ်ုး၊ မတ်ပဲတငသ်ငွိ်ုးခွင  ် ခွဲတမ်ိုးကိ  ပဲခွဲစက်မ ာိုးန္ငှ  ် ပဲပပနလ်ည ်

သန  စ်င်ရရိုးလ ပ်ငန်ိုးရှင်မ ာိုးထွံသိ  သာ ခ ထာိုးမည်ပြစ်ရ ကာင်ိုး စသည်ပြင  ် Economic Times 

သတင်ိုးဌာနက ရြာ်ပပပါသည။် 

 အနိ္ဒယိအစိ ိုးရ၏ အမိန  ရ် ကာ်ပငာစာတွငမ်တ်ပဲတငသ်ွငိ်ုးခွင် ရရှိသည က် မပဏ မ ာိုး စာရငိ်ုး 

န္ငှ ခ်ွဲတမ်ိုးပမာဏကိ ရနာက်ပိ ငိ်ုး၌ ဆက်လက်ပြန  ရ်ဝရပိုးမညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ အနိ္ဒယိက နသ်ည်မ ာိုး 

အရနပြင  ် ပမနမ်ာန္ိ ငင်ွံထွံမှ အရညအ်ရသွိုးရကာငိ်ုးမွနသ်ည ပဲ်စငိ်ုးငွံ မ ာိုး ဝယ်ယူရရှိမှုမရှိန္ိ ငမ်ည ် 

အရပခအရနအရပေါ်ကိ လညိ်ုး စိ ိုးရိမ်မကငိ်ုးပြစ်လ က်ရှိရ ကာငိ်ုး သရိှိရသည။်  

Source:  India allows import of 4 lakh tonnes of urad in 2021-22, 4 Feb 2021, Economic 

Times 

ရနရအိုးလွင၊် စ ိုးပွာိုးရရိုးသွံမ ိုး 

ပမနမ်ာသွံရွံ ိုး။ နယူိုးရေလ ပမိြုြို့ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ကကောက်ပဲသ ်းန္ှ ံအထကွ်န္ှုန််းန္ငှ  ်အရညအ်ကသ်ွးတိို  အော်း တိို်းပမြှင သ်ေွာ်းမည ် တရိုတန်္ိိုငင် ံ

 မ ကာရသိုးမ က “၂၀၂၁ ခ န္စှအ်တွငိ်ုး ရကာက်ပဲသ ိုးန္ှွံထ တ်လ ပ်မှုလ ပ်ငနိ်ုးအာိုး လက်ရတွြို့ 

က က  ဆ ပ်ကိ ငန်္ိ ငရ်ရိုးအရ ကာငိ်ုး ကာိုးစာ” အာိုး ကွမ်ရှ ိုးကျွမ ်ကိ ယ်ပိ င ်အ ပ်ခ ြုပ်ခွင ရ် ရေသအစိ ိုးရ 

က ထ တ်ပပနလိ် က်ပါသည။် ၎ငိ်ုးစာအရ ရကာက်ပဲသ ိုးန္ှွံကဏ္ဍ၏ နညိ်ုးပညာဆိ ငရ်ာ တ ထငွ ်

ဆနိ်ုးသစမ်ှုမ ာိုး အာိုးရကာငိ်ုးခိ ငမ်ာရစရနန်္ငှ  ် ရကာက်ပဲသ ိုးန္ှွံ အထက်ွန္ှုနိ်ုးန္ငှ  ် အရညအ်ရသိွုးအာိုး 

တိ ိုးပမြှင ရ်န ်စ မွံရဆာငရွ်က်မှုမ ာိုးအာိုး ကွမ်ရှ ိုးက ရဆာငရွ်က်သာွိုးမည်ဟ  သရိပါသည။် 

 ယခ န္စှ်၌ ကွမ်ရှ ိုးရေသအတွငိ်ုး စိ က်ပ ိြုိုးရပမ မူ(၄၂.၁၅)သနိ်ုးမှ စ စ ရပါငိ်ုး အထွက်န္ှုနိ်ုး 

တနခ် ိန ် (၁၃.၇၃)သနိ်ုး ထ တ်လ ပ်သွာိုးရန ် ရည်မှနိ်ုးခ က်ခ မှတ်ရဆာငရွ်က် သွာိုးမညပ်ြစပ်ါသည။် 

ပမိြုြို့ ပပအာိုးလွံ ိုး၌ စိ က်ပ ိြုိုးရပမန္ငှ  ် ရကာက်ပဲသ ိုးန္ှွံအထွက်န္ှုနိ်ုးတိ  အာိုး တိ ိုးပမြှင သ်ွာိုးရန ် မူအာိုးပြင  ်

ရမျှာ်မှနိ်ုးထာိုးပါသည။် 

 မိ ိုးရခါငသ်ညပ်ြစရ်စ၊ မိ ိုးမ ာိုးသညပ်ြစရ်စ ထ တ်လ ပ်မှုပမင က်ာ တည်ပငမ်ိရသာ အဆင ပ်မင  ်

လယ်ယာရပမမ ာိုး တညရ်ဆာက်ရရိုးအာိုး ပမြှင တ်ငသ်ာွိုးရန ် လိ အပ်ရ ကာငိ်ုး၊ အရညအ်ရသိွုးပမင  ်

ရကာက်ပဲသ ိုးန္ှွံ စ မွံကိနိ်ုးတညရ်ဆာက်မှုမ ာိုးအာိုး ဆက်လက်တွနိ်ုးအာိုးရပိုး ရဆာငရွ်က်သာွိုးရန ်

လိ အပ်ရ ကာငိ်ုး၊ “ကွမ်ရှ ိုးရနွံ  ဆန”် အမှတ်တွံဆပ်ိ မဟာဗ ျူဟာအာိုး အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရန ်

လိ အပ်ရ ကာငိ်ုး၊ seleniumကကယ်ဝသည ဆ်န၊် ပငလ်ယ်အန ရရာင ် ဆနကဲ် သိ  ရသာ ဝိရသသ 

လကခဏာရှိသည  ် ဆနအ်မှတ်တွံဆပ်ိမ ာိုးအာိုး ြွွံြို့ ပြိြုိုးရနလိ် အပ်ရ ကာငိ်ုးန္ငှ  ် “ကွမ်ရှ ိုး၏ 

အရညအ်ရသိွုးမ  အစာိုးအရသာက်” ဆနအ်မှတ်တွံဆိပ်မ ာိုး အ ပ်စ တစရ်ပ်ကိ  ရရွိုးခ ယ်ရန ်

လိ အပ်ရ ကာငိ်ုး၊ ရကာက်ပဲ သ ိုးန္ှွံမ ာိုးန္ငှ  ် ဆ မ ာိုး ပပြုပပငထ် တ်လ ပ်သည  ် လ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးအာိုး ပွံ ပိ ိုး 

ကူည သာွိုးရနလိ် အပ်ရ ကာငိ်ုး၊ "မိတ်ရဆွရဟာငိ်ုး" ဆနရ်ခါက်ဆွ၊ဲ  ပမစ ် ခရ ရခါက်ဆွနဲ္ငှ  ် ရကွြို့လင ်

ရခါက်ဆွဲကဲ သိ  ရသာ နနန်ငိ်ုးရိ ိုးရာ အစာိုးအရသာက်မ ာိုး အာိုးရကာငိ်ုးခိ ငမ်ာရစရနန်္ငှ  ်  တိ ိုးခ ဲြို့သွာိုးရန ်

လိ အပ်ရ ကာငိ်ုး  အရ ကာငိ်ုး ကာိုးစာတွင ်ရြာ်ပပပါရှိပါသည။် 

ရငိ်ုးပမစ၊် Nanning Evening News   (၂-၃-၂၀၂၁) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 မ ကာရသိုးမ အတွငိ်ုး အပပညပ်ပညဆ်ိ ငရ်ာရရနွံရ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုး အရပပာငိ်ုးအလဲ ပြစခ်ဲ မှု 

အရပေါ်အရပခခွံ၍ မတ်လ(၄)ရက်ရန  မှစကာတရ တ်န္ိ ငင်ွံ၏  ဓာတ်ဆ လက်လ ရ ိုးန္ှုနိ်ုးအာိုး တစ်တန ်

လျှင ်(၂၆၀)ယွမ် (အရမရိကနရ်ေေါ်လာ ၄၀.၂၇ ရေေါ်လာ)န္ငှ  ်ေ ဇယ် လက်လ ရ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုးအာိုး (၂၅၀)ယွမ် 

အသ ိုးသ ိုးတိ ိုးပမြှင လိ် က်ပပ ပြစရ် ကာငိ်ုး National Development and Reform Commission မ ှ

ထ တ်ပပနခ် က်အရသရိပါသည။်  

ဤရ ိုးန္ှုနိ်ုး ပပငဆ်ငခ် က်မှာ ယခ န္စှအ်တွငိ်ုး စတ တထ ရပမာက် ရလာငစ်ာဆ ရ ိုးန္ှုနိ်ုး 

ပပငဆ်ငခ်ဲ ပခငိ်ုးပြစပ်ါသည။်  

ယခ ရ ိုးန္ှုနိ်ုးသတ်မှတ်ရရိုး ယန္တရာိုးရအာက်တွင ် အကယ်၍ အပပညပ်ပညဆ်ိ ငရ်ာ 

ရရနွံစမိ်ိုး ရ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုး တစ်တနလ်ျှင ် ယွမ် (၅၀)ရက ာ်ပြင  ် အလ ပ်ြွင ရ်က်ရပါငိ်ုး (၁၀)ရက် ကာမျှ  

အရပပာငိ်ုး အလဲပြစခ်ဲ ပါက တရ တ်န္ိ ငင်ွံရှိ ဓာတ်ဆ န္ငှ  ် ေ ဇယ်ဆ ရ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုးအာိုး ပပငဆ်ငည်ြှိန္ှုငိိ်ုး 

သာွိုးမည်ပြစ ်ပါသည။် 

ရလာငစ်ာဆ ပွံ ပိ ိုးမှုမ ာိုး တညပ်ငမိ်ရစရရိုးအတွက် ရလာငစ်ာဆ ထ တ်လ ပ်မှုအာိုး 

ထနိိ်ုးထာိုးရန ် န္ငှ  ် သယ်ယူပိ  ရဆာငရ်ရိုး လွယ်ကူရခ ာရမွြို့ရစရနတိ်  အတွက် တရ တ်န္ိ ငင်ွံ၏ 

အကက ိုးဆွံ ိုးရရနွံ က မပဏ ကက ိုး (၃)ခ ပြစသ်ည  ်China National Petroleum Corporation၊  China 

Petrochemical Corporationန္ငှ  ် China National Offshore Oil Corporation,တိ  က 

ရတာငိ်ုးဆိ ထာိုးရ ကာငိ်ုး သရိပါသည။်  

 

 

 ရငိ်ုးပမစ၊် Xinhua (၃-၃-၂၀၂၁) 

 ရေါက်တာရရွှစငက်ိ ၊ စ ိုးပွာိုးရရိုးသွံမ ိုး 

 နနန်ငိ်ုးပမိြုြို့ 

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

စိိုကပ် ိြု်းကရ်းဆိိုငရ်ောလိုပ်ငန််းကငွ််းဆကပ်ပ ်းကပမောကက်အောငပ်မငက်ရ်းအတကွ ် 

ယမ်ွကင ွသန််း (၂၀)အော်း အသံို်းပပြုသေွာ်းမည  ်နန်နင််း 

ကွမ်ရှ ိုးကျွမ ်ကိ ယ်ပိ ငအ် ပ်ခ ြုပ်ခွင ရ် ရေသတစ်ခ လွံ ိုးတွင ် ရန္ဉွ ိုးရာသ စိ က်ပ ိြုိုးရာသ  

ပပငဆ်ငရ်ာ၌ အဆငရ်ပပရခ ာရမွြို့ရစရန ် ရဆာငရွ်က်လ က်ရှိပါသည။် လယ်ယာရပမအတွက် 
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ရရသိ ရလှာငသ်ည ဆ်ည်မ ာိုးန္ငှ  ် အဆင ပ်မင လ်ယ်ယာမ ာိုး တညရ်ဆာက်ရရိုး၊  ရခတ်မ မ ိြုိုးရစ  

လ ပ်ငနိ်ုး ကဏ္ဍမ ာိုး ြွွံြို့ ပြိြုိုးတိ ိုးတက်ရရိုးန္ငှ  ် အဆင အ်ာိုးလွံ ိုးတိ  ၌ အရထာက်အပွံ  အမ ိြုိုးမ ိြုိုး 

အရကာငအ်ထည ်ရြာ်ရရိုးတိ  တွင ်နနန်ငိ်ုးက ကကိြုိုးပမ်ိုးအာိုးထ တ်သာွိုးမည် ပြစပ်ါသည်။ 

လယ်ယာစိ က်ပ ိြုိုးရရိုးဆိ ငရ်ာ ထ တ်လ ပ်မှုန္ငှ  ် ရဆာက်လ ပ်ရရိုးရနပ်ွံ ရငမွ ာိုး စ မွံရရိုးန္ငှ  ်

စပ်လ ဉ်ိုး၍ စွံခ ိနစ်ွံညွှနိ်ုးသတ်မှတ်ပခငိ်ုး၊ အကက ိုးစာိုးန္ငှ  ် လယ်ယာစိ က်ပ ိြုိုးရရိုးဆိ ငရ်ာ ထ တ်က နမ် ာိုး 

စူိုးစိ က်ထ တ်လ ပ်ပခငိ်ုးတိ  အာိုး ပွံ ပိ ိုးကူည ရန ် ၂၀၂၁ ရက ိုးလက်ပပနလ်ည ်နာလနထ်ရူရိုး စိ က်ပ ိြုိုးရရိုး 

ကဏ္ဍကွငိ်ုးဆက် တိ ိုးပမြှင ပ်ခငိ်ုး စ မွံကိနိ်ုးရနပ်ွံ ရငယွွမ်သနိ်ုး (၁၂၀)ကိ  အသွံ ိုးပပြု စ မွံသာွိုးရန ်နနန်ငိ်ုးက 

စ စဉ်ထာိုးပါသည်။ လယ်ယာစိ က်ပ ိြုိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုး ကွငိ်ုးဆက်တစ်ခ  လွံ ိုးရပါငိ်ုးစညိ်ုးရရိုးန္ငှ  ်

တညရ်ဆာက်ရရိုးတိ  အရပေါ် နနန်ငိ်ုးက အရလိုးထာိုး ခ ဉ်ိုးကပ်သွာိုးမည်ပြစပ်ါသည။်ထိ  ပပင ် ၂၀၂၁ 

ခ န္စှ ် စပါိုးသ ိုးထပ်စိ က်ပ ိြုိုးရရိုးရထာက်ပွံ ရပိုးမှု စ မွံကိနိ်ုးအတွက် လယ်သမာိုးမ ာိုးစိ က်ပ ိြုိုးလိ စတိ် 

ထက်သန ် ရစရန ် ယွမ်ရင(ွ၁၁)သနိ်ုးအာိုး အဓိက စိ က်ပ ိြုိုးသူမ ာိုး၊ မိသာိုးစ လယ်လ ပ်ကိ ငသ်ူမ ာိုး၊ 

လယ်သမာိုး သမဝါယမမ ာိုးန္ငှ  ် အပခာိုးသ ိုးထပ် စပါိုးစိ က်ပ ိြုိုးသူမ ာိုး ထွံသိ   

ပွံ ပိ ိုးရပိုးသာွိုးမည်ပြစပ်ါသည။် 

ထိ  ပပင ် အဆင ပ်မင  ် လယ်ယာရပမတညရ်ဆာက်ရရိုးစ မွံကိနိ်ုးရနပ်ွံ ရင ွ ယွမ် (၃၇.၅၅) 

သနိ်ုးအာိုး ပမိြုြို့ရတာ်၏ ဘက်စွံ စိ က်ပ ိြုိုးရရိုး ထ တ်လ ပ်မှုစွမ်ိုးရည ် တိ ိုးတက်ရစရနန်္ငှ  ် ရခတ်မ  

စိ က်ပ ိြုိုးရရိုးြွွံပြိြုိုးလာရစရန ် စ မွံကိနိ်ုးဧရိယာမ ာိုးတွင ် ရရသိ ရလှာငဆ်ညန်္ငှ  ် ရရသငွိ်ုးအရပခခွံ 

အရဆာက်အအွံ မ ာိုး တညရ်ဆာက်ရရိုးတိ  တွင ်ခွဲရဝအသွံ ိုးပပြုသွာိုးမည ်ပြစပ်ါသည်။  

 ရငိ်ုးပမစ၊် Nanning Evening News   (၂-၃-၂၀၂၁)  

 ရေါက်တာရရွှစငက်ိ ၊ စ ိုးပွာိုးရရိုးသွံမ ိုး 

 နနန်ငိ်ုးပမိြုြို့ 

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

တရိုတ-်ဉကရောပ ပထဝ ဝငက်ေသညွှန််းဆိိုငရ်ော မူပိိုငခွ်င် စောရင််းတငွ ်

ဟနူန်ပပညန်ယထ်ကွက်ိုန်မ ော်းပါဝငလ်ော 

တရ တ-်ဉရရာပသမဂဂ(အ ိုးယူ)တိ  အ ကာိုး လက်မှတ်ရရိုးထိ ိုးထာိုးသည  ်

ပထဝ ဝငရ်ေသညွှနိ်ုး ဆိ ငရ်ာမူပိ ငခ်ွင် မ ာိုး (GIs) သရဘာတူည ခ က်မှာ ယခ န္စှ ် မတ်လ 

(၁)ရက်ရန  တွင ်အသက်ဝငလ်ာပပ  ပြစပ်ါသည။် 
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ပထဝ ဝငရ်ေသညွှနိ်ုးဆိ ငရ်ာမူပိ ငခ်ွင  ် (GI) ဆိ သညမ်ှာ  ထ တ်က နတ်စ်ရပ်၏ ပထဝ  

ဝငဆ်ိ ငရ်ာ ပငရ်ငိ်ုးကိ  ရြာ်ထ တ်သတ်မှတ်ရပိုးရရိုးအတွက် အသွံ ိုးပပြုရသာ အညွှနိ်ုးပြစပ်ပ ိုး၊ 

အသဉိာဏပ်စစည်ိုးမူပိ ငခ်ွင ၏် အရရိုးပါရသာ အမ ိြုိုးအစာိုးလညိ်ုးပြစပ်ါသည။် ဤ GI သရဘာတူည  

ခ က်မှာ GI အတ အပက နပ်စစည်ိုးမ ာိုးအာိုး ထရိရာက်စွာန္ှမိ်နငိ်ုးမည  ် တရ တ်န္ိ ငင်ွံ၏ 

ပထမဆွံ ိုးဘက်စွံ  ပထဝ ဝငရ်ေသညွှနိ်ုးဆိ ငရ်ာ မူပိ ငခ်ွင မ် ာိုးပါဝငသ်ည  ် အဆင ပ်မင သ်ရဘာ 

တူည ခ က်ပြစ်ပါသည်။ ၎ငိ်ုးသရဘာတူည ခ က်မှာ န္စှန်္ိ ငင်ွံ က နသ်ွယ်မှုန္ငှ  ် စ ိုးပွာိုးရရိုးပူိုးရပါငိ်ုး 

ရဆာငရွ်က်မှုအာိုး ပိ မိ ခိ ငမ်ာ လာရစရနန်္ငှ  ်  န္စှြ်က်စာခ ြုပ်ဝငန်္ိ ငင်ွံမ ာိုးမှ စာိုးသွံ ိုးသူမ ာိုးန္ငှ  ်

လ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးကိ ကူည ရန ်ရညရွ်ယ်၍ ရဆာငရွ်က်ထာိုးပခငိ်ုးပြစ်ပါသည်။ 

ဤသရဘာတူည ခ က်ရ ကာင  ် တရ တ်န္ိ ငင်ွံန္ငှ  ် အ ိုးယူန္ိ ငင်ွံမ ာိုးမှ စာိုးသွံ ိုးသူမ ာိုး အရန 

ပြင  ်  အတ အပပစစညိ်ုးမ ာိုးကိ  စတ်ိပူရနမ်လိ ရတာ ဘ ဲ တစန်္ိ ငင်ွံမှပစစည်ိုးမ ာိုးအာိုး အပခာိုး 

တစန်္ိ ငင်ွံက စစ်မှနစ်ွာဝယ်ယူအသွံ ိုးပပြုန္ိ င ်ကပပ ပြစပ်ါသည်။  

ဤသရဘာတူည ခ က်တွင ် စာခ ြုပ်လက်မှတ်ရရိုးထိ ိုးသည  ် န္စှြ်က်န္ိ ငင်ွံတိ  က အရက်၊ 

လက်ြက်၊ အစာိုးအရသာက်န္ငှ  ် လယ်ယာထွက်က နမ် ာိုးအပါအဝင ်GI က နပ်စစည်ိုးရပါငိ်ုး (၂၇၅)ခ  

အာိုး ကာကွယ်သည စ်ာရငိ်ုးတွင ်ထည ်သွငိ်ုးခဲ  ကပါသည။် တရ တ်န္ိ ငင်ွံတွင ်GI ကာကွယ်မှုရရစရန ်

ဉရရာပသမဂဂမှ ထည ်သငွိ်ုးထာိုးရသာ က နပ်စစညိ်ုးမ ာိုးစာရငိ်ုး၌ Prosciutto di Parma 

ဝက်ရပါငရ်ပခာက်၊ Queso Manchego ခ ိစ၊် ြက်တာခ ိစန်္ငှ C်ava၊ ရှနပိ်န၊် ၊ အိ ငိ်ုးရစ ် ဝ စက ၊ 

Munchener Bier၊ Ouzo၊ PolskaWodka အစရှိသည  ်ယမကာအမ ိြုိုးမ ိြုိုးလည်ိုး ပါဝင ်ကပါသည။် 

တရ တ်န္ိ ငင်ွံဘက်မှ စာရငိ်ုးတွင ် Pixian Dou Ban (ပဲအန္စှ် ၊     AnjiBai Cha (Anji 

လက်ြက်ရညပ်ြျူ) ၊ Liuyang မ ိုးရှျူိုးမ ိုးပနိ်ုးမ ာိုး၊ Anhua dark tea၊ Liling ရကကထည၊် Jiugui 

အရက်၊ GuzhangMaojian လက်ြက်ရည၊် Yongfeng ငရ တ်သ ိုးအခ ဉ်ရညန်္ငှ  ် Baojing 

Huangjin (golden) လက်ြက်ရည၊် Panjin ဆနန်္ငှ  ် Anqiuခ ငိ်ုးတိ   ပါဝငပ်ါသည။် 

ဟူနနပ်ပညန်ယ်သည ် ၎ငိ်ုးပပညန်ယ်ထွက် က နပ်စစညိ်ုးမ ာိုး အာိုးရကာငိ်ုးခိ ငမ်ာလာရစရန၊် 

ပပညပ်သိ  တငပိ်  န္ိ ငရ်စရနန်္ငှ  ် တ ထွငမ်ှုမူပိ ငခ်ွင မ် ာိုး၊ က နအ်မှတ်တွံဆိပ် မူပိ ငခ်ွင မ် ာိုးန္ငှ  ် ပထဝ ဝင ်

ရေသညွှနိ်ုးဆိ ငရ်ာမူပိ ငခ်ွင မ် ာိုးပြင  ် လယ်ယာစိ က်ပ ိြုိုးရရိုးြွွံြို့ ပြိြုိုး လာရစရန ် ဆက်လက်ရဆာငရွ်က် 

သာွိုးမည်ပြစရ် ကာငိ်ုး ပပညန်ယ်ကက ိုး ကပ်ကွပ်ကဲရရိုးမှ ညွှန ်ကာိုးရရိုးမ ိုး Xiang Shuguang က 

ရပပာ ကာိုးထာိုးပါသည။် ရက ိုးလက်ရေသ ပပနလ်ညန်ာလနထ်ရူရိုး ကူည ပွံ ပိ ိုးရပိုးရနန်္ငှ  ်က နပ်စစည်ိုး 



6 

 

ပွံ ရိပ်အမှတ်တညရ်ဆာက်ရန ်GI စာရငိ်ုးသိ   က နပ်စစည်ိုးမ ာိုး ပိ မိ ထည ်သငွိ်ုးရန ် ကကိြုိုးပမ်ိုးအာိုးထ တ် 

သာွိုးမည်ဟ  သရိပါသည်။  

တရ တ်န္ိ ငင်ွံမှာ (၂၀၂၀)ခ န္စှအ်တွငိ်ုး ဉရရာပသမဂဂအြွဲြို့ဝငန်္ိ ငင်ွံမ ာိုးထွံမှ လယ်ယာ 

စိ က်ပ ိြုိုးရရိုးစာိုးရသာက်က နမ် ာိုးအာိုး တတိယအမ ာိုးဆွံ ိုးတငသ်ွငိ်ုးခဲ သည  ် န္ိ ငင်ွံပြစ်ပါသည်။ ထိ  ပပင ်

တရ တ်န္ိ ငင်ွံရ ိုးကွက်မှာ ဉရရာပသမဂန္ိ ငင်ွံမ ာိုးထွံမှ အစာိုးအရသာက်န္ငှ  ်

အရြ ာ်ယမကာမ ာိုးမှာလညိ်ုး ြွွံြို့ ပြိြုိုးမှုအလာိုးအလာပမင မ်ာိုးရသာ န္ိ ငင်ွံပြစပ်ါသည။် 

ဤသရဘာတူည ခ က် အသက်ဝငလ်ာပခငိ်ုး၏ အက ိြုိုးရက ိုးဇူိုးရ ကာင  ် ဉရရာပသမဂဂ 

အြွဲြို့ဝငန်္ိ ငင်ွံမ ာိုးမှ ထ တ်လ ပ်သည ် စိ က်ပ ိြုိုးရရိုးဆိ ငရ်ာ စာိုးရသာက်က နမ် ာိုးအာိုး  

ပိ မိ ပမြှင တ်ငသ်ာွိုးရန ် ရမျှာ်မှနိ်ုးထာိုး ကပါသည်။  ယခ အခါ တရ တ်-ဉရရာပ မ ိုးရထာိုးလမ်ိုး 

စတငရ်ပပိုးဆွရဲနပပ ပြစရ်ာ ဉရရာပသမဂဂအြွဲြို့ဝငန်္ိ ငင်ွံမ ာိုးထွံမှ က နပ်စစညိ်ုးမ ာိုးကိ  

ရ ိုးကွက်ပိ မိ တိ ိုးခ ဲြို့လာန္ိ ငမ်ည ်ပြစ်ပါသည။် 

  

ရငိ်ုးပမစ၊် hunan.gov.cn(၃-၃-၂၀၂၁) 

 ရေါက်တာရရွှစငက်ိ ၊ စ ိုးပွာိုးရရိုးသွံမ ိုး 

 နနန်ငိ်ုးပမိြုြို့ 

 

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

မ ိြု်းသိုဉ်းကပ ောက်ကယွ်လိုန ်းပါ်း စန္ဒက်ူးသစသ်ော်းပြင  ်ပပြုလိုပ်ထော်းသည  ်

သစသ်ော်းထည(်၆.၁၅)တန်အော်းတ ရန်က င််းအကကောက်ခွန်ဌောနက ြမ််းဆ ်းခဲ  

မ ိြုိုးသ ဉ်ိုးရပ ာက်ကွယ်လ န ိုးပါိုးပြစရ်နသည ် စန္ဒကူိုးသစ်သာိုးမ ာိုးပြင  ် ပပြုလ ပ်ထာိုးရသာ 

သစ်သာိုးထည(်၆.၁၅)တနအ်ာိုး ဇနန်ဝါရ လ (၂၇)ရက်ရန  တွင ် တ ရနက် ငိ်ုး အရကာက်ခွနဌ်ာနက 

ြမ်ိုးဆ ိုးရရှိခဲ ပါသည်။ 

၎ငိ်ုးရန  ရက်တွင ် “သစ် ကာိုးပငသ်စသ်ာိုး”ဟ  ရြာ်ပပထာိုးသည  ် ပါကစစတနမှ် တငပိ်   

လာရသာ သစ်သာိုးအသွံ ိုးအရဆာငမ် ာိုးအတွက် သွငိ်ုးက နရ် ကပငာလွှာအာိုး စစရ်ဆိုးခဲ ရာ 

အဝါရရာင ်စန္ဒကူိုးသစ်သာိုးမ ာိုးပြင  ်ပပြုလ ပ်ထာိုးပခငိ်ုးပြစရ် ကာငိ်ုး စစရ်ဆိုးရတွြို့ ရှိခဲ ပခငိ်ုးပြစပ်ါသည။်  
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၎ငိ်ုးသစ ်အမ ိြုိုးအစာိုးအာိုး “Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES)”၏ Appendix Ⅱတွင ် မ ိြုိုးသ ဉ်ိုး ရပ ာက်ကွယ်လ န ိုးပါိုး 

ပြစရ်နသည  ်အပငအ်မ ိြုိုးအစာိုးစာရငိ်ုး၌ ထည ်သွငိ်ုးထာိုးပါသည။် 

တရ တ်န္ိ ငင်ွံအတွငိ်ုးသိ   တငသ်ွငိ်ုးသည  ်သစ်သာိုးထညပ်စစည်ိုးမ ာိုးမှာ CITES န္ငှ  ်အပခာိုး 

တရ တ်န္ိ ငင်ွံ၏ စညိ်ုးမ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးန္ငှ  ် ကိ က်ည ရနလိ် အပ်ပပ ိုး၊ ၎ငိ်ုးပပဌာနိ်ုးခ က်မ ာိုးတွင ်

ပါဝငသ်ည ် မ ိြုိုးသ ဉ်ိုးရပ ာက်ကွယ်လ န ိုးပါိုးပြစ်သည  ် အမ ိြုိုးအစာိုးမ ာိုးန္ငှ  ် ၎ငိ်ုးတိ  ကိ အသွံ ိုး 

ပပြု၍ထ တ်လ ပ် ထာိုးရသာ က နပ်စစည်ိုးမ ာိုးအာိုး တရ တ်န္ိ ငင်ွံ၏ မ ိြုိုးသ ဉ်ိုးရပ ာက်ကွယ်လ န ိုးပါိုး 

မ ိြုိုးစိတ်တငသ်ငွိ်ုး တငပိ်  ပခငိ်ုး စ မွံခန  ခ်ွဲရရိုးရွံ ိုးမှ ထ တ်ရပိုးရသာ ပိ  က နသ်ွငိ်ုးက န ် လိ ငစ်ငခ်ွင ပ်ပြု 

မိန  မ်ပါဘဲ က နသ်ွယ်ပခငိ်ုး၊ သယ်ရဆာငပ်ခငိ်ုးန္ငှ  ် နယ်စပ်ပြတ်ရက ာ်ပိ  ရဆာငပ်ခငိ်ုးတိ  အာိုး 

တာိုးပမစ်ထာိုးပါသည။်  

 

ရငိ်ုးပမစ၊် တရ တ်အရကာက်ခွနဌ်ာန(၁၉-၂-၂၀၂၁)  

 ရေါက်တာရရွှစငက်ိ ၊ စ ိုးပွာိုးရရိုးသွံမ ိုး 

 နနန်ငိ်ုးပမိြုြို့ 

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

က်ူးစက်ကပ်ကရောဂါန္ငှ  ်ရငဆ်ိိုငက်ကြံုကတွွေ့ရမှုကကကောင  ်၂၀၂၀ ပပည န်္စှတ်ငွ ် 

ဘရောဇ ်းလန်္ိိုငင်၏ံစ ်းပွော်းကရ်း ၄.၁ ရောခိိုငန်္ှုန််း က ဆင််း 

 ၂၀၂၀ ပပည န်္စှတ်ွင ် ဘရာဇ ိုးလ်န္ိ ငင်ွံ၏ စ ိုးပွာိုးရရိုးသည ် ၄.၁ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးက ဆငိ်ုးခဲ သည။် 

ယခငက်မပြစရ်ပေါ် ခဲ ဘူိုးရသာ စ ိုးပွာိုးရရိုးက ဆငိ်ုးမှုန္ှုနိ်ုးသည ်ကူိုးစက်ကပ်ရရာဂါ အသစ ် ပြစပ်ွာိုးမှု 

ရ ကာင ပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ သိ  ရာတွင ် စ ိုးပွာိုးရရိုးက ဆငိ်ုးမှုသည် ကိ ဗစ-်၁၉ ကပ်ရရာဂါ 

စတငပ်ြစပ်ွာိုးခ ိနက် ကကိြုတငရ်မျှာ်မှနိ်ုးထာိုးသည  ် ပမာဏရအာက် ရလျှာ နညိ်ုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ ထိ သိ   

စ ိုးပွာိုးရရိုးက ဆငိ်ုးမှု ရလျှာ နညိ်ုးရပခငိ်ုးမှာ စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်မ ာိုးအာိုးရထာက်ပွံ ရပိုးခဲ ရသာ အစိ ိုးရ၏ 

ကိ ဗစအ်ရရိုးရပေါ်ကူည  ရထာက်ပွံ မှုမ ာိုးရ ကာင ပ်ြစ်ရ ကာငိ်ုး the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE) က သတငိ်ုးဌာနသိ   ရပပာ ကာိုးခဲ သည။် 

 ဘရာဇ ိုးလ်န္ိ ငင်ွံ၏ ၂၀၂၀ ပပည န်္စှအ်တွက် ပပညတ်ွငိ်ုးအသာိုးတင ် ထ တ်က နတ်နြိ် ိုး 

(GDP)အာိုး ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် မတ်လ ၃ ရက်ရန  တွင ် the Brazilian Institute of Geography and 
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Statistics (IBGE) က ထ တ်ပပနရ် ကညာခဲ ရာ ရ ိုးကွက်၏ကကိြုတငခ်န  မှ်နိ်ုးတွက်ခ က်မှုမ ာိုးန္ငှ  ်

တူည ခဲ ရ ကာငိ်ုး သတငိ်ုးတွင ် ရြာ်ပပထာိုးသည။် ကိ ဗစ-်၁၉ ကပ်ရရာဂါ၏ န္ိ ငင်ွံ စ ိုးပွာိုးရရိုးအရပေါ် 

အက ိြုိုးသက်ရရာက်မှုသည ် ၁၉၉၆ ခ န္စှရ်နာက်ပိ ငိ်ုးကာလမ ာိုးတွင ် အဆိ ိုးရွာိုးဆွံ ိုးပြစရ် ကာငိ်ုး 

ရြာ်ပပထာိုးသည။် 

 ဗိ ငိ်ုးရပ်စပ်ပန  ပွ်ာိုးမှုကိ ထိနိ်ုးခ ြုပ်ရနအ်တွက် စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုးအမ ာိုးစ  လည်ပတ်န္ိ င ်

ပခငိ်ုးမရှိရတာ သည  ် အခ ိနမ်ှစ၍ န္ိ ငင်ွံစ ိုးပွာိုးရရိုးအရပေါ် အက ိြုိုးသက်ရရာက်မှုမ ာိုး ပြစရ်ပေါ်လာ 

ခဲ သည။် ရနာက်ပိ ငိ်ုးတွင ် ကိ ဗစ်-၁၉ ကူိုးစက်မှုကာကွယ်ထနိိ်ုးခ ြုပ်ရရိုးစညိ်ုးမ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးပြင  ်

စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးအာိုး ပပနလ်ညရ်ဆာငရွ်က်ခွင ပ်ပြုခဲ ရသာ်လညိ်ုး ဝနရ်ဆာငမ်ှုလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုး တွင ်

ကူိုးစက်ရရာဂါန္ငှ ပ်တ်သက်၍စာိုးသွံ ိုးသူမ ာိုး၏ စိ ိုးရိမ်မှုမ ာိုးပမင တ်က်လ က်ရှိရ ကာငိ်ုး IBGE 

ရအာက်ရှိ National Accounts ဌာနတာဝနခ်ွံ  Rebeca Palis ၏ သတငိ်ုးထ တ်ပပနမ်ှုတွင ်

ရြာ်ပပခဲ သည။်  

 န္ိ ငင်ွံ၏အသာိုးတငထ် တ်လ ပ်မှုတနြိ် ိုး(GDP)တွင ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုကဏ္ဍ၌ ၄.၅ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး န္ငှ  ်

စက်မှုကဏ္ဍတွင ်၃.၅ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး အသ ိုးသ ိုးက ဆငိ်ုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ စ ိုးပွာိုးရရိုးက ဆငိ်ုးရပခငိ်ုးမှာ ကိ ဗစ်-

၁၉ ကူိုးစက်ရရာဂါပြစ်ပွာိုးမှု၊ အလ ပ်လက်မဲ န္ှုနိ်ုးပမင တ်က်မှု၊ အမ်ိရထာငစ် စာိုးသွံ ိုးမှု ၅.၅ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး 

အထ ိက ဆငိ်ုးမှုမ ာိုးရ ကာင ပ်ြစရ် ကာငိ်ုးန္ငှ  ် စ ိုးပွာိုးရရိုးက ဆငိ်ုးမှုသည ် ၂၄ န္စှတ်ာ ကာလအတွငိ်ုး 

အဆိ ိုးရွာိုးဆွံ ိုးပြစရ် ကာငိ်ုး IBGE ၏ သတငိ်ုးထ တ်ပပနခ် က်တွင ် ရြာ်ပပထာိုးသည်။ အစိ ိုးရအသွံ ိုး 

စရိတ်တွင ် ၄.၇ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး၊ န္ိ ငင်ွံပခာိုးရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှု ဝငရ်ရာက်မှုတွင ် ၀.၈ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး န္ငှ  ် ပိ  က န ်

တငပိ်  မှုတွင ် ၁.၈ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး အသ ိုးသ ိုးရလျှာ က ခဲ ရ ကာငိ်ုး ၎ငိ်ုး၏သတငိ်ုး ထ တ်ပပနခ် က်တွင ်

ရြာ်ပပ ထာိုးသည်။  

 န္ိ ငင်ွံ၏ GDP သည ်ဆက်လက်က ဆငိ်ုးန္ိ ငရ် ကာငိ်ုး၊ ၂၀၂၀ ပပည န်္စှအ်တွငိ်ုး ကိ ဗစ်-၁၉ 

အရရိုးရပေါ်ကူည ရထာက်ပွံ မှုအတွက် ဘရာဇ ိုးလ်ဟဲရာ ၂၉၃ ဘ လ ယွံသွံ ိုးစွခဲဲ သပြင  ် န္ိ ငင်ွံ၏ စ ိုးပွာိုး 

ရရိုးလည်ပတ်မှုတွင ် အရထာက်အပွံ ပြစရ်ပေါ်ရစခဲ သပြင ပ်ပည်တွငိ်ုးတွင ် အရပခခွံစာိုးရသာက်က န ်

ဝယ်ယူစာိုးသွံ ိုးမှုန္ငှ  ် ရဆာက်လ ပ်ရရိုးပစစညိ်ုးမ ာိုး ဝယ်ယူမှုတွငလ်ညိ်ုးရလျှာ က မှု သက်သာရစခဲ  

ရ ကာငိ်ုး သ ရတသနပပြုခ က်တွင ် ရြာ်ပပထာိုးသည။်၂၀၂၀ ပပည န်္စှတ်ွင ် ဘရာဇ ိုးလ်န္ိ ငင်ွံ၏ GDP 
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သည ် ၈.၄ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးမှ ၁၄.၈ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးအထ ိ က ဆငိ်ုးန္ိ ငရ် ကာငိ်ုးရဆာငပိ် လိ တကက သိ လ်ရှိ 

မက်ခရိ အ ကိ န္ိ မ သ ရတသနစငတ်ာက ခန  မှ်နိ်ုးခဲ သည။် 

 ဘရာဇ ိုးလ်န္ိ ငင်ွံ၏GDP သည ် ၂၀၂၀ ပပည န်္စှ၏် ပထမ( ၃ )လပတ်ကာလတွင ် ၁.၅ 

ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးန္ငှ ကိ် ဗစ-်၁၉ ကူိုးစက်မှုထနိိ်ုးခ ြုပ်ရရိုးဆိ ငရ်ာ သွာိုးလာမှုစညိ်ုးကမ်ိုးသတ်မှတ်ခ က်မ ာိုး 

ပပဌာနိ်ုးခဲ သည ေ် တိယ( ၃ )လပတ်ကာလတွင ် ၉.၆ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး အသ ိုးသ ိုးက ဆငိ်ုးခဲ ရသာ်လညိ်ုး 

အမ်ိရထာငစ် မ ာိုး၏စာိုးသွံ ိုးမှုပမင တ်က်ရစရနအ်တွက် ကိ ဗစ်-၁၉ အရရိုးရပေါ်ရထာက်ပွံ မှုမ ာိုးရပိုး 

အပ်ခဲ သည  ်တတိယ( ၃ ) လပတ်ကာလတွင ်၇.၇ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးန္ငှ စ်တ တထ ( ၃ )လပတ်ကာလတွင ်၃.၂ 

ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးတိ   အသ ိုးသ ိုးတိ ိုးတက်ခဲ ရ ကာငိ်ုးIBGE ၏ သတငိ်ုးထ တ်ပပနခ် က်တွင ်ရြာ်ပပထာိုး သည။် 

 ၂၀၂၀ ပပည န်္စှ်တွင ်ဘရာဇ ိုးလ်န္ိ ငင်ွံ၏ GDP က ဆငိ်ုးမှု ၄.၁ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးသည ်လက်တင ်

အရမရိကနန်္ိ ငင်ွံအခ ိြု ြို့၏ GDP က ဆငိ်ုးမှုရအာက်ရလျှာ နည်ိုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ လက်တငအ်ရမရိကန္ိ ငင်ွံ 

မ ာိုးအနက် မကကဆ ကိ န္ိ ငင်ွံသည ်၈.၇ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးန္ငှ  ်ကိ လွံဘ ယာန္ိ ငင်ွံသည် ၆.၈ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး အသ ိုးသ ိုး 

စ ိုးပွာိုးရရိုးက ဆငိ်ုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ G7 န္ိ ငင်ွံမ ာိုးအနက် ပဗိတိနန်္ိ ငင်ွံသည ် ၉.၉ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး၊ 

ဂ ာမန န္ိ ငင်ွံသည ် ၅.၃ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးန္ငှ  ် ဂ ပနန်္ိ ငင်ွံသည ် ၄.၈ ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး အသ ိုးသ ိုးစ ိုးပွာိုးရရိုးက  

ဆငိ်ုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ ဘရာဇ ိုးလ်န္ိ ငင်ွံ၏ GDP က ဆငိ်ုးမှုသည ် အရမရိကန၏် GDP က ဆငိ်ုးမှု ၃.၅ 

ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးန္ငှ  ်န ိုးကပ်စွာတညရ်ှိရ ကာငိ်ုး သတငိ်ုးတွငရ်ြာ်ပပထာိုးသည။် 

သတငိ်ုးရငိ်ုးပမစ ် - In the face of the pandemic, Brazilian economy falls 4.1% in 2020, 

correiobraziliense.com.br 

 ထနွိ်ုးရအာငရ်ဇာ်၊ စ ိုးပွာိုးရရိုးသွံမ ိုး 

 ဘရာဇ ိုးလ်န္ိ ငင်ွံ 

 

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

၂၀၂၁ ခိုန္စှ၊်ကြကြော်ဝါရ လအတငွ််းကိိုရ ်းယော်းသမမတန္ိိုငင်၏ံ 

ကိုန်သယွက်ရ်းန္ငှ စ် ်းပွော်းကရ်းအကပခအကနအစ ရငခံ်စော 

ကိုန်သယွက်ရ်း 
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 (၂-၃-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံ၊ က နသ်ွယ်ရရိုး၊ စက်မှုန္ငှ စွ်မ်ိုးအင ်

ဝနက်က ိုးဌာနမှ ထ တ်ပပနရ်သာက နသ်ွယ်မှုစာရငိ်ုးအရ ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် ရြရြာ်ဝါရ လတွငပိ်  က န ်အရမရိ 

ကန ်ရေေါ်လာ (၄၄.၈) ဘ လ ယွံ၊ သငွိ်ုးက န ် အရမရိကနရ်ေေါ်လာ (၄၂.၁) ဘ လ ယွံ၊ စ စ ရပါငိ်ုး 

က နသ်ယွ်မှု ပမာဏ (၈၆.၉) ဘ လ ယွံ ရဆာငရွ်က်န္ိ ငခ်ဲ သပြင  ်က နသ်ွယ်မှုပိ ရင ွအရမရိကနရ်ေေါ်လာ 

(၂.၇) ဘ လ  ယွံရရှိခဲ ပပ ိုး၊  ယခငန်္စှက်ာလတူထက်ပိ  က နတွ်င(်၉.၅) 

ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးတိ ိုးတက်လာခဲ ကာ၊သငွိ်ုးက နတ်ွင ် (၁၃.၉) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး တိ ိုးတက်လာရ ကာငိ်ုး 

သရိှိရပါသည။်  

 ယခ  ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် ရြရြာ်ဝါရ လသည ် (၂၈)ရက်သာ ရှိသည အ်တွက် ပွံ မှနလ်မ ာိုးထက် 

ရွံ ိုးြွင ရ်က်ရလ ာ နည်ိုးသည အ်ပပင ် န္စှ်သစ်ကူိုး(Lunar New Year) ရွံ ိုးပိတ်ရက်မ ာိုးရှိခဲ သပြင  ်

အလ ပ်လ ပ်ရက် အနညိ်ုးငယ်ပိ မိ ရလ ာ နည်ိုးခဲ သည ်တိ ငS်emiconductor/ Chips မ ာိုးန္ငှ  ်

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်/ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အစတ်ိအပိ ငိ်ုးမ ာိုး ပိ မိ တငပိ်  န္ိ ငမ်ှုရ ကာင က် နသ်ွယ်မှု လ ာထာိုး 

ခ က် ပပည မ် ခဲ ပပ ိုး၊ ရန  စဉ်ပျှမ်ိုးမျှတငပိ်  န္ိ ငမ်ှုသည ် (၂၆.၄) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးတိ ိုးတက်လာခဲ ရာ လရပါငိ်ုး 

(၄၀)အတွငိ်ုး အပမင ဆ်ွံ ိုး တငပိ်  န္ိ ငမ်ှုပြစပ်ါသည။်  

 ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၏  အဓိကပိ  က နပ်စစည်ိုး(၂၀)မ ိြုိုးအနက် က နစ်ည ် (၁၆) မ ိြုိုးသည ်

ပိ မိ  တိ ိုးတက် တငပိ်  န္ိ ငခ်ဲ ပပ ိုး အဆိ ပါ (၁၆)မ ိြုိုးမှာ Semiconductor မ ာိုး၊ ရရနွံဓါတ ထ တ်က နမ် ာိုး၊ 

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မ ာိုး၊ သွံမဏပိစစည်ိုးမ ာိုး၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အစတိ်အပိ ငိ်ုးမ ာိုး၊ သရဘဘာမ ာိုး၊ ရ ပ်ပမင ်

Display မ ာိုး၊  ဇ ဝက နိ်ုးမာရရိုးထ တ်က နမ် ာိုး၊ ကကိြုိုးမဲ ဆက်သယ်ွရရိုးပစစညိ်ုးမ ာိုး၊ 

ဓာတ က နရ်ခ ာမ ာိုး၊ ပလတ်စတစထ် တ်က နမ် ာိုး၊ စိ က်ပ ိြုိုးရရိုးထ တ်က နမ် ာိုးန္ငှ င်ါိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုး၊ 

ဘက်ထရ အပိ မ ာိုး၊ အလှ က နပ်စစည်ိုးမ ာိုး၊ အမ်ိသွံ ိုးက နပ်စစညိ်ုးမ ာိုးန္ငှ  ် စက်ရ ပ်မ ာိုးပြစ်ရ ကာငိ်ုး၊ 

က နက် နစ်ည(်၄)မ ိြုိုးပြစ်ရသာ အရထရွထစွက်ယန္တရာိုးမ ာိုး၊ ရရနွံထကွ်ပစစညိ်ုးမ ာိုး၊ 

ကွနပ် ျူတာမ ာိုးန္ငှ အ်ထညအ်လိပ်မ ာိုး သည ်တငပိ်   န္ိ ငမ်ှုရလ ာ နည်ိုးခဲ ပါသည။်  

 ခ စပ််ပပာိုးမ ာိုးတငပိ်  မှုသည ်(၁၃.၂) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးတိ ိုးတက်ခဲ ပပ ိုးတနြိ် ိုး အရမရိကနရ်ေေါ်လာ (၈.၄) 

ဘ လ ယွံအထရိှိခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ ရေတာစငတ်ာမ ာိုးထွံမှ ပွံ မှနဝ်ယ်လိ အာိုးသာမက မိ ဘိ ငိ်ုးြ နိ်ုး ထ တ် 

လ ပ်သမူ ာိုးမှပိ မိ ထ တ် လ ပ် ကသပြင  ်ဝယ်လိ အာိုးမ ာိုးပိ မိ တိ ိုးတက်လာပခငိ်ုးရ ကာင်  ပြစပ်ါသည။်   
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 ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မ ာိုးသည ် အရမရိကနရ်ေေါ်လာ (၄.၅) ဘ လ ယွံ တငပိ်  န္ိ ငခ်ဲ ပပ ိုး၊ (၄၇) 

ရာခိ င ်န္ှုနိ်ုးတိ ိုးတက်ခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ အာိုးကစာိုးသွံ ိုးရမာ်ရတာ်ယာဉ်မ ာိုး (SUVs) န္ငှ  ်Green Cars မ ာိုး၏ 

တငပိ်  မှုတိ ိုး တကလ်ာပခငိ်ုးရ ကာင  ်ပိ  က နရ်စ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုးပမင တ်က်လာခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ အဓိကအရ ကာငိ်ုးရငိ်ုး 

တစရ်ပ်မှာ ယခငန်္စှ်ကရမာ်ရတာ်ယာဉ်တငပိ်  မှုရန္ိှုးရကွိုးခဲ ပခငိ်ုးန္ငှ  ် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အစတ်ိအပိ ငိ်ုး 

က နပ်စစညိ်ုးရရှိမှုဆိ ငရ်ာစနိရ်ခေါ်မှုမ ာိုးရ ကာင ပ်ြစ်ရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  

 ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၏ COVID-19 ရရာဂါရှာရြွရရိုးပစစည်ိုးမ ာိုးန္ငှ  ်ဥရရာပသိ  တငပိ်  မှု 

သိသသိာသာပမင တ်က်မှုရ ကာင  ် ဇ ဝက နိ်ုးမာရရိုးထ တ်က နမ် ာိုးသည ် တနြိ် ိုး အရမရိကနရ်ေေါ်လာ 

(၁.၃) ဘ လ ယွံ၊ (၆၂.၅) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးအထိ တိ ိုးတက်တငပိ်  န္ိ ငခ်ဲ ပါသည်။  

 အရထရွထစွက်ပစစညိ်ုးတငပိ်  မှုသည ်အရမရိကနရ်ေေါ်လာ (၃.၉) ဘ လ ယွံ ရရှိခဲ ပပ ိုး၊ (၅.၆) 

ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးက ဆငိ်ုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ Solid-State Drive မ ာိုး (SSDs) အတွက်ကမဘာလွံ ိုးဆိ ငရ်ာ တငပိ်   

ရရာငိ်ုးခ မှုမ ာိုးပပာိုးလာသညန်္ငှ အ်မျှ ရစ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုးက ဆငိ်ုးခဲ သပြင  ် ကွနပ် ျူတာက နစ်ညမ် ာိုးသည် 

အရမရိကနရ်ေေါ်လာ (၁.၀) ဘ လ ယွံ၊  (၄.၁) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးက ဆငိ်ုးခဲ ရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  

 ရေသအလိ က်အရနပြင  ်  ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၏ အဓိကတငပိ်  ရာ ရေသပြစရ်သာ 

တရ တ်ပပည်သူ  သမမတန္ိ ငင်ွံ၊ အရမရိကနပ်ပညရ်ထာငစ် န္ငှ  ် ဥရရာပသမဂဂန္ိ ငင်ွံမ ာိုးသိ   တိ ိုးတက်တင ်

ပိ  န္ိ ငခ်ဲ ပပ ိုး၊ အာဆ ယွံအြွဲြို့ဝငန်္ိ ငင်ွံမ ာိုး၊ ဂ ပနန်္ိ ငင်ွံ၊ အနိ္ဒယိန္ိ ငင်ွံ၊ ဓနသဟာယန္ိ ငင်ွံမ ာိုးန္ငှ  ် အရရှ ြို့ 

အလယ်ပိ ငိ်ုးရေသမ ာိုးသိ   ယခ လအတွငိ်ုး တငပိ်  န္ိ ငမ်ှု ရလ ာ နညိ်ုးခဲ ပါသည။်  

ကတောငက်ိိုရ ်းယော်းန္ိိုငင်၊ံ ကိုန်သယွက်ရ်းဝန်ကက ်းမှ Korea Foreign Company Association 

က င််းပသည န်္စှ်သစက််ူးအစည််းအကဝ်းသိို  တကက်ရောက်၍ န္ိိုငင်ပံခော်းရင််းန္ှ ်းပမြှြုပ်န္ှမံှုဆိိုငရ်ောမ ော်း 

ကဆ်ွးကန္်ွးခဲ မှုအကပခအကန 

 ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံ၊ က နသ်ယ်ွရရိုး၊ စက်မှုန္ငှ စွ်မ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာနမှ က နသ်ယွ်ရရိုး 

ဝနက်က ိုး Ms. Yoo Myung-heeသည ် (၃-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် ကိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံပခာိုးက မပဏ  

အြွဲြို့အစညိ်ုး (Korea Foreign Company Association) ကလက်ခွံက ငိ်ုးပသည  ် န္စှသ်စ်ကူိုး 

အစညိ်ုးအရဝိုးသိ  တက်ရရာက်ခဲ ပပ ိုး ၂၀၂၁ခ န္စှ်၊ န္ိ ငင်ွံပခာိုးတိ က်ရိ က်ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုမ ာိုးအတွက် 

မူဝါေလမ်ိုးညွှနခ် က်ကိ ရဆွိုးရန္ိွုးရန ်န္ိ ငင်ွံပခာိုးက နသ်ယ်ွရရိုးန္ငှ ရ်ငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုက မပဏ မ ာိုးမှ ကိ ယ်စာိုး 



12 

 

လှယ်မ ာိုးန္ငှ  ် ရတွြို့ဆွံ ခဲ ပါသည။် အဆိ ပါ အစညိ်ုးအရဝိုးတွင ် ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၏ New Deal 

စ မွံကိနိ်ုးမ ာိုးန္ငှ အ်ည အစိ ိုးရသညအ်စမ်ိိုးရရာငန်္ငှ ေ်စဂ် စ်တယ်ကဏ္ဍမ ာိုးတွငအ်ဓိကနညိ်ုးပညာန္ငှ ်

လူ  စွမ်ိုးအာိုးအရငိ်ုးအပမစ်မ ာိုးရှိသည  ် န္ိ ငင်ွံပခာိုးက မပဏ မ ာိုးန္ငှ အ်တူတကွ လ ပ်ကိ ငရ်န ် မဟာဗ ျူဟာ 

မ ာိုးကိ ခ မှတ်လိမ ်မညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ အစိ ိုးရအရနပြင  ် ဆ မ ိုးကွနေ်တ်တာ၊ ဇ ဝက နိ်ုးမာရရိုးန္ငှ  ်

အနာဂတ ် ကာိုးစက်မှုလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးအတွက် “အဆင ပ်မင န်ညိ်ုးပညာရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုဇ န”်ကိ  ြနတ် ိုးရန ်

စ စဉ်ထာိုးရ ကာငိ်ုး၊ ထိ  ပပင ် အရသိုးစိတ်န္ိ ငင်ွံပခာိုးရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုမူဝါေ ဆိ ငရ်ာလမ်ိုးပပရပမပွံ  (FDI 

Policy Roadmap) ကိ ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် မတ်လတွငရ် ကညာလိမ ်မည်ဟ က နသ်ယ်ွရရိုးဝနက်က ိုး Ms. Yoo 

Myung-heeကရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။်  

ကတောငက်ိိုရ ်းယော်းန္ိိုငင်၊ံ ကိုန်သယွက်ရ်းဝန်ကက ်းမှ WTO ၏ ညွှန်ကကော်းကရ်းမ ်းခ ြုပ်ရောထ်ူးအော်း 

ဝငက်ရောက ်ယဉှပပိြုငလ် ကရိှ်ရောမှ န္ှုတထ်ကွ်ခဲ မှုအကပခအကန 

 ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံ၊ က နသ်ယ်ွရရိုး၊ စက်မှုန္ငှ စွ်မ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာနမှ က နသ်ယ်ွရရိုး 

ဝနက်က ိုး Ms. Yoo Myung-hee သညW်orld Trade Organization-WTO ၏ 

ညွှန ်ကာိုးရရိုးမ ိုးခ ြုပ် ရာထိူုးအတွက် ကိ ယ်စာိုးလှယ်ရလာငိ်ုးအပြစ ်  ဝငရ်ရာက်ယှဉ်ပပိြုငလ် က်ရှိရာ 

ရနာက်ဆွံ ိုးအဆင သ်ိ   ရရာက်ရှိရနရာမှ အရမရိကနအ်စိ ိုးရသစ်၏ရထာက်ခွံမှုအရပပာငိ်ုးအလဲရ ကာင  ်

ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုး န္ိ ငင်ွံ၏ မိတ်ြက်န္ိ ငင်ွံ မ ာိုးမှ သက်ဆိ ငရ်ာတာဝနရ်ှိသူမ ာိုးန္ငှ  ်

ရဆွိုးရန္ိွုးပပ ိုးသည ရ်နာက်တွင ် Ms. Yoo Myung-hee၏ ယှဉ်ပပိြုငမ်ှုကိ  ရ တ်သမိ်ိုးရ ကာငိ်ုး (၅-၂-

၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ်ရ ကညာခဲ ပါသည။် 

ကတောငက်ိိုရ ်းယော်းန္ိိုငင်၊ံ ကိုန်သယွက်ရ်းဝန်ကက ်းမှ KITA မှက င််းပကသော Forum သိို  တကက်ရောက်၍ 

သဘောဝပတဝ်န််းက ငဆ်ိိုငရ်ော ကိုန်သယွ်မှုမဟောဗ ျူဟောမ ော်းန္ငှ ပ်တသ်က်၍ 

ကဆ်ွးကန္်ွးခဲ မှုအကပခအကန 

 ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံ၊ က နသ်ယ်ွရရိုး၊ စက်မှုန္ငှ စွ်မ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာနမှ က နသ်ယွ်ရရိုး 

ဝနက်က ိုး Ms. Yoo Myung-heeသည ် (၁၇-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် ကိ ရ ိုးယာိုးအပပညပ်ပညဆ်ိ ငရ်ာ 

က နသ်ယွ်မှုအြွဲြို့အစညိ်ုး (Korea International Trade Association- KITA) ၌က ငိ်ုးပရသာ 

Forum သိ  တက်ရရာက်ခဲ ပပ ိုး၊ က နသ်ွယ်ရရိုးကျွမ်ိုးက ငသ်မူ ာိုး၊ ဘာသာရပ်ဆိ ငရ်ာပညာရှငမ် ာိုးန္ငှ  ်
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ရတွြို့ဆွံ ခဲ  ကာ ရာသ ဥတ ရပပာငိ်ုးလဲမှုဆိ ငရ်ာစနိရ်ခေါ်မှုမ ာိုးအ ကာိုး က နသ်ွယ်ရရိုးမဟာဗ ျူဟာမ ာိုးကိ  

ရဆွိုးရန္ိွုးခဲ  ပါသည။်  

 က နသ်ယွ်ရရိုးဝနက်က ိုး Ms. Yoo Myung-hee က ကမဘာ က နသ်ယွ်ရရိုးအြွဲြို့ (World 

Trade Organization-WTO)ကိ ဗဟိ ပပြုသည ်ဘက်ရပါငိ်ုးစွံ  က နသ်ွယ်မှုစနစ်သညရ်ာသ ဥတ  

ရပပာငိ်ုးလဲပခငိ်ုး န္ငှ  ် ပတ်ဝနိ်ုးက ငဆ်ိ ငရ်ာကိစစရပ်မ ာိုးတွင ် ပိ မိ တက်ကကရသာအခနိ်ုးကဏ္ဍမှ 

ပါဝငသ်င ရ် ကာငိ်ုး၊ မတ်လ တွငက် ငိ်ုးပမည ် Structured Discussions on Trade and 

Environmental Sustainability (TESSD)တွင ် ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံအရနပြင  ်

သဘာဝပတ်ဝနိ်ုးက ငဆ်ိ ငရ်ာ ထ တ်က နမ် ာိုးအရပေါ် အရကာက်ခွနရ်လျှာ ခ ရရိုး၊ 

သဘာဝပတ်ဝနိ်ုးက ငဝ်နရ်ဆာငမ်ှု ရစ ိုးကွက် အာိုးရကာငိ်ုးရစရရိုးန္ငှ  ်

ကာဗွနန်ယပ်ခာိုးပြတ်ရက ာ်မှုဆိ ငရ်ာ ညြှနိ္ ှုငိိ်ုးမှုယန္တရာိုး(Carbon Border Adjustment 

Mechanism) ကဲ သိ  သဘာဝပတ်ဝနိ်ုးက ငန်္ငှ ဆ်ိ ငရ်သာ အစ အမွံမ ာိုးအရပေါ် WTO အဆင ပ်ပနလ်ည ်

သွံ ိုးသပ်ပခငိ်ုး တိ  အာိုး ရဆွိုးရန္ိွုးသွာိုးမညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။် က နသ်ွယ်ရရိုး၊ 

စက်မှုန္ငှ စွ်မ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာန အရနပြင  ် သဘာဝပတ်ဝနိ်ုးက ငန်္ငှ  ် သက်ဆိ ငရ်သာကိစစမ ာိုးန္ငှ  ်

ပတ်သက်၍ သက်ဆိ ငရ်ာကဏ္ဍရှိ ကျွမ်ိုးက ငသ် ူ Expert မ ာိုး၊ ဘာသာရပ်ဆိ ငရ်ာပညာရှငမ် ာိုးန္ငှ  ်

ဆက်လက် ဆက်သွယ်ရဆာငရွ်က်သာွိုး မညပ်ြစ်ရ ကာငိ်ုးသရိှိရပါသည်။  

ကိိုရ ်းယော်းသမမတန္ိိုငင်၏ံ အကပခခံအတိို်းန္ှုန််း (Base Rate) 

 ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံသည ် စ ိုးပွာိုးရရိုး ပပနလ်ည်နာလနထ်ရူန ် အရှိနအ်ဟ နယူ်ရနဆနဲ္ငှ  ်

လက်ရှိမ က်ရမှာက်ရရိုးရာအရပခအရနမ ာိုးအရ ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံ၏ အရပခခွံအတိ ိုးန္ှုနိ်ုး (Base 

Rate) အာိုး မရပပာငိ်ုးလဲဘ ဲသမိ ငိ်ုးဝင ်အနမိ ်ဆွံ ိုးန္ှုနိ်ုးပြစရ်သာ (၀.၅) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးတွငသ်ာ ဆက်လက် 

ထာိုးရှိရန ် (၂၅-၂-၂၀၂၁) ရန  တွင ် ပပြုလ ပ်ခဲ သည ် ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးဗဟိ ဘဏ ် (Bank of Korea- 

BOK) ၏  Monetary Policy Board အစညိ်ုးအရဝိုး၌ ဆွံ ိုးပြတ်ရ ကညာခဲ ပါသည။် 

ကတောငက်ိိုရ ်းယော်းန္ိိုငင်တံငွ ်COVID-19 ကောကယွ်ကဆ်း စတငထ်ိို်းကပ်းကနမှုန္ငှ  ်Social 

Distancing ဆိိုငရ်ော စည််းကမ််းမ ော်းအကပခအကန 
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 ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံတွင ် COVID-19 ကာကွယ်ရဆိုးထိ ိုးပခငိ်ုးအာိုး ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတ 

န္ိ ငင်ွံသိ   ပထမဆွံ ိုးအသ တ်အပြစ ် လက်ခွံရရှိသည  ် AstraZeneca ကာကွယ်ရဆိုးအမ ိြုိုးအစာိုးပြင  ်

အသက် (၆၅) န္စှရ်အာက် သက်ကက ိုးရွယ်အိ မ ာိုး၊ က နိ်ုးမာရရိုး ရရှ ြို့တနိ်ုးတိ က်စစ်မ ိုးဝနထ်မ်ိုးမ ာိုး 

အာိုး ဦိုးစာိုးရပိုးအဆင (်၁)ပြင  ် (၂၆-၂-၂၀၂၁)ရက်ရန  တွငစ်တငထ်ိ ိုးရပိုးလ က်ရှိပါသည။် လူဦိုးရရ 

(၅၁) သနိ်ုး ရှိရသာ ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံအရနပြင  ် လူဦိုးရရ (၇၉) သနိ်ုးကိ  လွံ ရလာက်စွာထိ ိုးရပိုး 

န္ိ ငမ်ည  ် ကာကွယ်ရဆိုးရပါငိ်ုး (၁၅၂)သနိ်ုးကိ  ကာကွယ်ရဆိုးက မပဏ အသ ိုးသ ိုးတိ  ထွံမှ ဝယ်ယူ 

ထာိုးရှိပပ ိုးပြစပ်ပ ိုး၊ ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် စက်တငဘ်ာလတွင ် ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးပပည်သ(ူ၇၀) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးအာိုး 

ကာကွယ် ရဆိုးထိ ိုးန္ှွံပပ ိုးစ ိုးရရိုးန္ငှ  ် န္ိ ငင်ွံ၏က နိ်ုးမာရရိုးန္ငှ စ် ိုးပွာိုးရရိုး နာလနထ်ရူရိုးကိ  ဟနခ် က် 

ည စွာတိ ိုးတက် ရစရရိုး ရညမ်ှနိ်ုးခ က်ထာိုး၍ ရဆာငရွ်က်လ က်ရှိပါသည။် AstraZeneca ကာကွယ် 

ရဆိုးထိ ိုးပပ ိုးသအူခ ိြု ြို့တွင ် က နိ်ုးမာရရိုးအဆငမ်ရပပမှု ပြစစ်ဉ်မ ာိုးအာိုး အစိ ိုးရန္ငှ သ်က်ဆိ ငရ်ာ 

တာဝနရ်ှိသ ူ အဆင ဆ်င တိ်  အရနပြင  ် စွံ စမ်ိုးစစရ်ဆိုးမှုမ ာိုးကိ  အရသိုးစတိ်ရဆာငရွ်က်လ က် 

ရှိရ ကာငိ်ုးန္ငှ  ် ကာကွယ်ရဆိုးအာိုး မူလသတ်မှတ်ထာိုးသည  ် အစ အစဉ်မ ာိုးအတိ ငိ်ုး ဆက်လက် 

ထိ ိုးရပိုးလ က် ရှိရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်COVID-19 ကူိုးစက်ရရာဂါ တာိုးဆ ိုးထိနိ်ုးခ ြုပ်ရရိုး 

အတွက် Social Distancing စည်ိုးမ ဉ်ိုးမ ာိုးအာိုး ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် ရြရြာ်ဝါရ လအတွငိ်ုးက 

ခ မှတ်ခဲ သည  ် စညိ်ုးကမ်ိုးမ ာိုးအတိ ငိ်ုး ပမိြုြို့ရတာ်ဆိ ိုးလ်န္ငှ  ် ပတ်ဝနိ်ုးက ငရ်ေသမ ာိုးတွင ် Level (2)၊ 

က နရ်ေသမ ာိုး တွင ် Level (1.5) န္ငှ  ် တစန်္ိ ငင်ွံလွံ ိုးတွင ် လူစ လူရဝိုးပပြုလ ပ်ပခငိ်ုးအာိုး (၅)ဦိုးထက် 

မပိ ရစရပခငိ်ုး စသည ်စညိ်ုးကမ်ိုးမ ာိုးကိ   ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် မတ်လ (၁၄) ရက်ရန  အထ ိ

ဆက်လက်သက်တမ်ိုးတိ ိုး သတ်မှတ်ထာိုးရှိပါသည။်  

 

စကမ်ှုကဏ္ဍ 

 က နသ်ယွ်ရရိုး၊ စက်မှုန္ငှ စွ်မ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာန၊ သိပပွံန္ငှ သ်တငိ်ုးအခ က်အလက်နညိ်ုးပညာ 

ဝနက်က ိုးဌာန၊ အရသိုးစာိုး၊ အလတ်စာိုးန္ငှ  ်တက်သစ်စ စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုး ဝနက်က ိုးဌာနတိ  သည ်

(၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် Seoul Government Complex ၌က ငိ်ုးပပပြုလ ပ်ရသာ 

အစညိ်ုးအရဝိုးတွင ် န္ိ ငင်ွံအတွငိ်ုး စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုး 

တညပ်ငမိ်စွာြွွံြို့ ပြိြုိုးတိ ိုးတက်ရစရရိုးအတွက် SystemChip စက်မှုလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးပြစရ်သာ Power 
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Semiconductors၊Next Generation Sensors၊ Artificial Intelligence Semiconductors  

စသည လ် ပ်ငနိ်ုးမ ာိုး၏ နညိ်ုးပညာဆနိ်ုးသစ်တ ထွငမ်ှုမ ာိုးအတွက် အဆိ ပါဝနက်က ိုး ဌာနမ ာိုးမှ 

ပွံ ပိ ိုးမှုအစ အစဉ်မ ာိုးကိ  ရဆာငရွ်က်ရပိုးသွာိုးမည်ပြစရ်ာ စ စ ရပါငိ်ုး ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၂၄၀) ဘ လ ယွံ 

(အရမရိကနရ်ေေါ်လာ၂၁၅သနိ်ုး) ကိ ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုပပြုသာွိုးမည် ပြစရ် ကာငိ်ုး 

ထ တ်ပပနရ် ကညာခဲ ပါသည။် 

 က နသ်ယွ်ရရိုး၊ စက်မှုန္ငှ  ်စွမ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာန၏ ဝနက်က ိုး H.E. Sung Yun-moသည(်၄-

၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် Hyundai EV Station ၌ က ငိ်ုးပပပြုလ ပ်ခဲ ရသာ Future Cars and 

Industrial Digitalization နယ်ပယ်မ ာိုးတွင ် New Deal ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုဆိ ငရ်ာ 

ပူိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်မှု အတွက ်နာိုးလညမ်ှုစာချွနလ်ွှာ လက်မှတ်ရရိုးထိ ိုးပဲွသိ  တက်ရရာက်ခဲ ပါသည။် 

ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးအစိ ိုးရန္ငှ  ် ပ ဂဂလိကရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြုပ်န္ှွံသမူ ာိုး ပြစရ်သာ Hyundai Motor Group 

ကိ ရ ိုးယာိုးအကဲပြတ်စက်မှု နညိ်ုးပညာ (Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 

- KEIT) န္ငှ ကိ် ရ ိုးယာိုး နညိ်ုးပညာြွွံြို့ ပြိြုိုးတိ ိုးတက်မှုဌာန (Korea Institute for Advancement of 

Technology - KIAT) တိ  သည ် အဆိ ပါ Future Cars and Industrial Digitalization 

နယ်ပယ်စက်မှုလ ပ်ငနိ်ုးကဏ္ဍ အတွက် စ စ ရပါငိ်ုး ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၂ဝဝ) ဘ လ ယွံကိ  

ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံ ကမညပ်ြစ်ရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  

 က နသ်ယွ်ရရိုး၊ စက်မှုန္ငှ  ် စွမ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာနသည ် (၂၄-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် မူဝါေ 

ဆိ ငရ်ာအစညိ်ုးအရဝိုးတစခ် ကိ  က ငိ်ုးပခဲ ပပ ိုး၊ အလယ်အလတ်စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုး(၁၀၀)ကိ  ပမြှင တ်င ်

ရနန်္ငှ စ် ိုးပွာိုးရရိုး၊ ရစ ိုးကွက်န္ငှ  ် စနစအ်သစ်မ ာိုးသိ  ခ ဲြို့ထငွရ်န ် အာိုးရပိုးသည မ် ိုးပပတိ က်စ မွံကိနိ်ုး 

(Lighthouse Project) ကိ ထ တ်ရြာ်ရ ကညာခဲ ပါသည။် ဝနက်က ိုးဌာနအရနပြင  ်အနာဂတ်ရမာ်ရတာ် 

ယာဉ် (Future Car) မ ာိုး၊Next Generation Display မ ာိုးန္ငှ  ် ဇ ဝက နိ်ုးမာရရိုးထ တ်က နမ် ာိုး 

ကဲ သိ  ရသာ စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုး နယ်ပယ်သစမ် ာိုးတွင ် ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုမ ာိုးကိ  

ပွံ ပိ ိုးရပိုးသာွိုးမည်ပြစပ်ပ ိုး၊ အလယ်အလတ် ရစ ိုးကွက်စ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးအတွက် 

ကမဘာလွံ ိုးဆိ ငရ်ာရစ ိုးကွက် အခွင အ်လမ်ိုး မ ာိုးရရှိရစရရိုးကိ  လိ အပ်သကဲ သိ   

ပွံ ပိ ိုးရဆာငရွ်က်ရပိုးသွာိုးမညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  
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စွမ််းအငက်ဏ္ဍ 

 က နသ်ယ်ွရရိုး၊စက်မှုန္ငှ  ် စွမ်ိုးအငဝ်နက်က ိုးဌာန၏ ဝနက်က ိုးH.E. Sung Yun-mo သည ် (၂-

၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် ဆိ ိုးလ်ပမိြုြို့၊ POSCO Center ၌က ငိ်ုးပပပြုလ ပ်ရသာ Green Steel 

Committee ြွင ပဲွ်အခမ်ိုးအနာိုးသိ   တက်ရရာက်ခဲ ပပ ိုး ၂၀၅၀ ပပည န်္စှတ်ွင ် ကာဗွန ်ကာိုးရနမှုကိ  

ရဆာငရွ်က်ရန ် သွံမဏစိက်မှု လ ပ်ငနိ်ုးကဏ္ဍ၏ ပူိုးတွဲရ ကပငာခ က်တစရ်ပ်ကိ  

အာိုးရပိုးရထာက်ခွံခဲ ပါသည။် စက်မှု ဝနက်က ိုးဌာန အရနပြင  ်နညိ်ုးပညာဆိ ငရ်ာဆနိ်ုးသစ်တ ထွငမ်ှုန္ငှ  ်

ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမှုမ ာိုးအတွက် သတတ ိရှိရှိ ကကိြုိုးပမ်ိုး အာိုးထ တ်မှုမ ာိုးပပြုလ ပ်ရန ်

ရမျှာ်လင ထ်ာိုးသည ်ကာဗွန ်ကာိုးရနမှုရှိရသာ စက်မှုြွဲြို့စညိ်ုးပွံ စွံ သစဆ် သိ   

အကူိုးအရပပာငိ်ုးကိ အရှိနပ်မြှင တ်ငန်္ိ ငရ်န ် အထိူုးဥပရေတစရ်ပ်ထရူထာငရ်ပိုးပခငိ်ုးအာိုးပြင  ်

ကာဗွန ်ကာိုးရနရရိုးကကိြုိုးပမ်ိုးမှုတွင ်ပ ဂဂလိက ကဏ္ဍ၏ပါဝငမ်ှုကိ ကူည လိမ ်မည်ဟ  ဝနက်က ိုးက ထ တ် 

ရြာ်ရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည်။  

 ထိ  ပပင ် ဝနက်က ိုးH.E. Sung Yun-moက(၂၂-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ် (၂၂) ကကိမ်ရပမာက်စွမ်ိုး 

အင ် ရကာ်မတ အစညိ်ုးအရဝိုးကိ  သက်ဆိ ငရ်ာအစိ ိုးရအရာရှိမ ာိုး၊ အရပ်ဘက်ကျွမ်ိုးက ငသ်ူမ ာိုးန္ငှ  ်

ရတွြို့ဆွံ ၍က ငိ်ုးပခဲ ပပ ိုး၂၀၂၁ ခ န္စှ၊်စွမ်ိုးအငမူ်ဝါေဆိ ငရ်ာလမ်ိုးညွှနခ် က်မ ာိုးကိ  ရဆွိုးရန္ိွုးခဲ  ကပါသည။် 

ယခ န္စှ ် ၂၀၂၁ ခ န္စှတ်ွင ် ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံအစိ ိုးရသည၂်၀၅၀ ပပည ်န္စှတ်ွငက်ာဗွန ်ကာိုးရနရရိုး 

ရညမ်ှနိ်ုးခ က်ကိ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရနအ်ရပခခွံအ တ်ပမစခ် ရန၊် Renewable Energy အသွံ ိုးပပြုမှု 

ကိ တိ ိုးခ ဲြို့ရနန်္ငှ  ် ဟိ က်ေရိ ဂ ငစ်က်မှုရဂဟစနစ(်Hydrogen Industrial Ecosystem)ကိ  

တညရ်ထာင ် ရန ် မူဝါေမ ာိုးကိ  ခ မှတ်ခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ ထိ  ပပင ် ကာဗွန ်ကာိုးရနရရိုးဆိ ငရ်ာ 

မဟာဗ ျူဟာမ ာိုးန္ငှ  ် ပြန  ပ်ြျူိုး ထာိုးရသာစွမ်ိုးအငအ်ရငိ်ုးအပမစ် 

လမ်ိုးပပရပမပွံ အတွက်ရဆာငရွ်က်ခ က်ကိစစရပ်မ ာိုးကိ လညိ်ုး ရဆွိုးရန္ိွုး ခဲ  ကရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  

ASEAN-Korea Centre (AKC) ၏ (၁၃)ကကမ်ိကပမောက ်ကကောငစ် ေါရိိုက်တော 

န္စှပ်တလ်ည်အစည််းအကဝ်း (13th Council Director Meeting) အော်း Video Conferencing 

စနစပ်ြင  ်က င််းပခဲ ပခင််း 
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 ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတန္ိ ငင်ွံအရပခစိ က် ASEAN-Korea Centre (AKC) ၏ (၁၃)ကကိမ်ရပမာက် 

ရကာငစ် ေါရိ က်တာန္စှပ်တ်လညအ်စညိ်ုးအရဝိုးအာိုး (၉-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  ၊ ကိ ရ ိုးယာိုးစွံရတာ်ခ ိန ်

(၁၅:၀၀) နာရ မှ (၁၉:၁၀) နာရ အထ ိASEAN-Korea Centre (AKC)၏အတွငိ်ုးရရိုးမ ိုးခ ြုပ် Mr. Lee 

Hyuk မှ ကက ိုးမ ိုး၍ Video Conferencing စနစပ်ြင က် ငိ်ုးပပပြုလ ပ်ခဲ ရာ၊ ကိ ရ ိုးယာိုးသမမတ 

န္ိ ငင်ွံဆိ ငရ်ာပမနမ်ာသွံအမတ်ကက ိုးဦိုးသန  စ်ငသ်ည် အာဆ ယွံအြွဲြို့ဝင(်၁၀)န္ိ ငင်ွံမှ AKC ရကာငစ်  

ေါရိ က်တာ အြွဲြို့ဝငမ် ာိုး၊ ဆိ ိုးလ်ပမိြု ြို့ ရှိ အာဆ ယွံ သွံအမတ်ကက ိုးမ ာိုး၊ သွံရွံ ိုးကိ ယ်စာိုးလှယ်မ ာိုးန္ငှ အ်တူ 

Online မှတက်ရရာက်ခဲ ပါသည။်  

 ASEAN-Korea Centre (AKC) အတွငိ်ုးရရိုးမ ိုးခ ြုပ် Mr. Lee Hyuk က COVID-19 

ကပ်ရရာဂါအက ပ်အတညိ်ုးသည ် မ ကွံြုစြူိုးစိနရ်ခေါ်မှုမ ာိုးပြင  ်  ရေသတွငိ်ုးခွံန္ိ ငရ်ညရ်ှိမှုန္ငှ  ်

တွံ  ပပနန်္ိ ငမ်ှု မ ာိုးကိ  တိ ိုးပမြှင ရ်ရိုး အာဆ ယွံ-ကိ ရ ိုးယာိုး ပူိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်မှုမ ာိုးကိ  

ပိ မိ ခိ ငမ်ာရအာင ် ရဆာငရွ်က် သာွိုး ကရန ် လိ အပ်ရ ကာငိ်ုး၊ ၂၀၂၁ခ န္စှတ်ွင ် ယခင ် ၂၀၂၀ 

ပပည န်္စှ်ကအသွံ ိုးပပြုခဲ ရသာ ရပပာငိ်ုးလွယ် ပပငလွ်ယ်ရှိရသာခ ဉ်ိုးကပ်မှုမ ာိုးအရပေါ်အရပခခွံ၍ 

ASEAN-Korea Centre (AKC) သညေ်စဂ် စတ်ယ် လှုပ်ရှာိုးမှုမ ာိုးကိ ခ ဲြို့ထွငရ်န ်

စ စဉ်လ က်ရှိရ ကာငိ်ုး၊ တစခ် ိနတ်ည်ိုးမှာပငA်KC သည်အြွဲြို့အစညိ်ုး 

အတွငိ်ုးန္ငှ် ပပငပ်ရှိအဆင တိ် ငိ်ုးတွင ်ပမင မ်ာိုးရသာပူိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်မှုကိ  ဆက်လက်ပမြှင  ်တငသ်ွာိုး 

မညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ သိ  မှသာAKC ၏အစ အစဉ်မ ာိုးသည ် အာဆ ယွံ အြွဲြို့ဝငန်္ိ ငင်ွံမ ာိုးန္ငှ  ်

ကိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ တိ  အ ကာိုးစ ိုးပွာိုးရရိုး၊ ယဉ်ရက ိုးမှု၊ ခရ ိုးသာွိုးလ ပ်ငနိ်ုးန္ငှ  ် ပပည်သူမ ာိုး 

အခ ငိ်ုးခ ငိ်ုးအပပနအ်လှန ် ြလှယ်မှုမ ာိုးပိ မိ အာိုးရကာငိ်ုးလာရစရနပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ သိ  ပြစ၍် 

ယခ န္စှအ်စညိ်ုးအရဝိုးသည ် အြွဲြို့ဝငန်္ိ ငင်ွံမ ာိုးအရနပြင  ် အနာဂတ်အာဆ ယွံ-ကိ ရ ိုးယာိုး ပူိုးရပါငိ်ုး 

ရဆာငရွ်က်မှု အတွက် ဆနိ်ုးသစတ်  ထွငရ်သာ ခ ဉ်ိုးကပ်မှုမ ာိုးကိ  စ ရဆာငိ်ုးန္ိ ငသ်ည ရ်နရာ တစခ် ပင ်

ပြစရ် ကာငိ်ုး ၎ငိ်ုး၏အြွင မိ်န  ခ်ွနိ်ုးတွင ်ထည သ်ွငိ်ုး ရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။်  

 အစညိ်ုးအရဝိုးတွငရ်ကာငစ် သညန်္စှရ်ပါငိ်ုးမ ာိုးစွာ COVID-19 

ပြစပ်ွာိုးမှု ကာိုးမှအာဆ ယွံ - ကိ ရ ိုးယာိုး ပူိုးရပါငိ်ုးမှုကိ အရှိနအ်ဟ နပ်မြှင တ်ငရ်ပိုးသည  ် ၂၀၂၀ 

ပပည န်္စှ်တွင ် ASEAN-Korea Centre (AKC) ၏အစ အစဉ်မ ာိုးကိ  ပပနလ်ည်သွံ ိုးသပ်ခဲ  ကသည။် 

ရကာငစ် ေါရိ က်တာအြွဲြို့ဝငမ် ာိုးမှ သက်ဆိ ငရ်ာန္ိ ငင်ွံ အလိ က် AKC န္ငှ ပူ်ိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်မှုမ ာိုးကိ  
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ရဆွိုးရန္ိွုးခဲ  ကရာ၊ ပမနမ်ာသွံ အမတ်ကက ိုး ဦိုးသန  စ်ငမှ် ပမနမ်ာသွံရွံ ိုး (ဆိ ိုးလ်ပမိြုြို့)၏ ၂၀၂၀ 

ပပည န်္စှ်အတွငိ်ုး AKC န္ငှ ပူ်ိုးရပါငိ်ုး ရဆာငရွ်က်မှုမ ာိုး၊ AKC ၏ပပိြုငပ်ွဲအစ အစဉ် မ ာိုးတွင ်

ပမနမ်ာန္ိ ငင်ွံမှ ဆ ရရှိခဲ မှုအရပခအရနမ ာိုးကိ  ရဆွိုး ရန္ိွုးခဲ ပါသည်။ ထိ  အပပငအ်ာဆ ယွံန္ိ ငင်ွံမ ာိုး၏ 

လိ အပ်သည ရ်တာငိ်ုးဆိ မှုမ ာိုးကိ တငပ်ပခဲ  ကပပ ိုး လျှငပ်မနစ်ွာ ရပပာငိ်ုးလဲရနရသာပတ်ဝနိ်ုးက ငတ်ွင ်

COVID-19 အလွနက်ာလ၌ အာဆ ယွံ - ကိ ရ ိုးယာိုး 

ပူိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်မှုမ ာိုးပိ မိ ပမြှင တ်ငန်္ိ ငရ်ရိုးအတွက်အ ကွံဉာဏမ် ာိုးကိ  

န္ှ ိုးရန္ာှြလှယ်ခဲ  ကပါသည။် 

 ထိ  အပပငပ်မနမ်ာန္ိ ငင်ွံန္ငှ န်ယူိုးဇ လနန်္ိ ငင်ွံတိ  တွင ် ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံဆိ ငရ်ာ သွံအမတ် 

ကက ိုးအပြစ ်တာဝနထ်မ်ိုးရဆာငခ်ဲ ြူိုးရသာ Mr. Kim Hae-yong သည ်AKC၏ အတွငိ်ုးရရိုးမ ိုးခ ြုပ် 

အသစ်အပြစ ်ခန  အ်ပ်ပခငိ်ုးကိ AKC ရကာငစ် ေါရိ က်တာမ ာိုးက အတညပ်ပြုခဲ  ကပါသည။် အငေ်ိ န ိုးရှာိုး 

န္ိ ငင်ွံ၊ လာအိ န္ိ ငင်ွံ၊ ပမနမ်ာန္ိ ငင်ွံန္ငှ ဗ် ယက်နမ်န္ိ ငင်ွံမ ာိုးမှ AKC တွငတ်ာဝနထ်မ်ိုးရဆာငလ် က်ရှိရသာ 

အဆင ပ်မင အ်ရာရှိ(၄)ဦိုးသည ် တာဝနသ်က်တမ်ိုးပပ ိုး ရပမာက်ပပ ပြစ၍်၎ငိ်ုးတိ  ၏ရနရာတွင ် အသစ် 

ရရွိုးခ ယ်ခန  ထ်ာိုးပပ ိုးပြစ်ရသာ ဘရူန္ိ ငိ်ုးန္ိ ငင်ွံ၊ လာအိ န္ိ ငင်ွံ၊မရလိုးရှာိုးန္ိ ငင်ွံန္ငှ  ် ြိလစ်ပိ ငန်္ိ ငင်ွံတိ  မှ 

တာဝနက် အရာရှိအသစ်မ ာိုးမှ ၂၀၂၁ခ န္စှ၊် မတ်လမှ စတင၍် (၃)န္စှသ်က်တမ်ိုးပြင  ် တာဝန ်

ဆက်လက်ထမ်ိုးရဆာငမ်ညပ်ြစ်ပါသည်။  

 ASEAN-Korea Centre (AKC) သည ် အတွငိ်ုးရရိုးမ ိုးခ ြုပ်အသစ၏် ဦိုးရဆာငမ်ှုန္ငှ  ်

အရာရှိအသစမ် ာိုး၏ ပွံ ပိ ိုးမှုတိ  ပြင  ် အာဆ ယွံန္ိ ငင်ွံမ ာိုးန္ငှ  ် ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံတိ   အ ကာိုးအပပန ်

အလှနအ်က ိြုိုးပြစထ်ွနိ်ုးရစရသာ ပူိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်မှုမ ာိုးကိ  အရှိန်ပမြှင တ်င၍် ဆက်လက် 

ရဆာငရွ်က်သာွိုးမညပ်ြစ်ရ ကာငိ်ုး တငပ်ပလိ က်ရပါသည။် 

ကိိုရ ်းယော်းသမမတန္ိိုငင်တံငွ ်ကကကင်ကှတ်ိုပ်ကက်ွးကရောဂါပြစစ်ဉမ ော်းအော်း 

စစက်ဆ်းကြော်ထိုတလ် က်ရိှမှု အကပခအကန 

 ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၌ ၂၀၂၀ ပပည န်္စှ၊် န္ိ ဝငဘ်ာလက  ကက်/ ဘ ဲ

ရမွိုးပမျူရရိုးပခွံမ ာိုးတွင ် စတငရ်တွြို့ ရှိခဲ ရသာ H5N8  ကက်ငက်ှတ ပ်ရကွိုးရရာဂါပြစပွ်ာိုးမှုန္ငှ  ်

ပတ်သက်၍သွံသယပြစ်ြွယ် ရနာက်ထပ်ရရာဂါပြစ်ပွာိုးမှုန္စှခ် ကိ ရလ လာရနပပ ိုးစ စ ရပါငိ်ုးပြစ်စဉ် 
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(၈၈) ခ  ရှိပပ ပြစရ် ကာငိ်ုး၊ အဆိ ပါ ပြစစ်ဉ်(၂) ခ သည ် ဆိ ိုးလ်ပမိြုြို့ရတာငဘ်က် 

(၂၈၀)က လိ မ တာအကွာ၌ တညရ်ှိရသာ Buanရှိဘဲ ရမွိုးပမျူရရိုးပခွံန္ငှ  ်

ဆိ ိုးလ်ပမိြုြို့ရတာငဘ်က်(၁၃၁)က လိ မ တာအကွာ၌ တညရ်ှိရသာ Eumseongရှ ိ

ဘရဲမွိုးပမျူရရိုးပခွံတိ  မှပြစ်ရ ကာငိ်ုး စိ က်ပ ိြုိုးရရိုး၊စာိုးနပ်ရိကခာန္ငှ ရ်က ိုးလက်ရရိုးရာဝနက်က ိုးဌာနမှ 

(၁၀-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန   တွင ်ထ တ်ရြာ်ရပပာ ကာိုးမှုအရ သရိှိရပါသည။် 

 ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံတွင ် ရတာရိ ငိ်ုးငက်ှမ ာိုးန္ငှ ပ်တ်သက်၍ ပြစပွ်ာိုးရသာရရာဂါရှာရြွ 

မှုပြစစ်ဉ်ရပါငိ်ုး (၁၆၇) ခ အထရိရာက်ရှိခဲ ပပ ိုး ရရာဂါပ ွံြို့ န္ှွံ  မှုကိ ကာကွယ်ရန ် ရရာဂါကူိုးစက်ခွံထာိုး 

ရရသာ ရမွိုးပမျူရရိုးပခွံန္ငှ  ် ပတ်ဝနိ်ုးက င၌် ကက်ရပါငိ်ုး(၂၇)သနိ်ုးခန  ကိ်  သ တ်သငြ် က်ဆ ိုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ 

ထိ ပြစရ်ပ် မ ာိုးရ ကာင  ်  ကက်ဥရစ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုး ရ ိုးန္ှုနိ်ုးသိသိသာသာပမင တ်က်ခဲ ပပ ိုး ရြ ရြာ်ဝါရ လ 

လဆနိ်ုးပိ ငိ်ုး တွင(်၄၄.၂)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးပမင တ်က်ခဲ ကာ  ကက်သာိုးန္ငှ  ်ဘအဲသာိုးရ ိုးန္ှုနိ်ုးမ ာိုးသည်လညိ်ုး 

ကိ ရ ိုးယာိုး န္စှ်သစ်ကူိုး ကာလမတိ ငမ်  (၄) ရက်အလိ  ရြရြာ်ဝါရ လ ေ တိယရက်သတတ ပတ်၏ 

အစပိ ငိ်ုးတွင ်(၁၆.၆)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးန္ငှ (်၁၉.၄)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးအသ ိုးသ ိုး ပမင တ်က်ခဲ  ကပါသည။်  

 အဆိ ပါ  ကက်ငကှ်တ ပ်ရကွိုးရရာဂါ (H5N8 strain of avian influenza) ပြစပ်ွာိုး 

မှုရ ကာင ပ်ြစရ်ပေါ်လာရသာ  ကက်ဥစာိုးနပ်ရိကခာရထာက်ပွံ ရရိုးပပတ်လပ်မှုကိ ရပြရှငိ်ုးရန ်

ရတာငက်ိ ရ ိုး ယာိုးန္ိ ငင်ွံသိ   တငသ်ငွိ်ုးမည ်  ကက်ဥမ ာိုးအတွက် အရကာက်ခွနမ် ာိုးကိ  

ယာယ ြယ်ရှာိုးမညပ်ြစ် ရ ကာငိ်ုး၊       ရေသခွံက မပဏ မ ာိုးအရနပြင  ် လတ်ဆတ်ရသာ 

 ကက်ဥတနခ် ိန ် (၅၀,၀၀၀) န္ငှ  ် အပခာိုး  ကက်ဥထ တ်က န ် (၇)မ ိြုိုး တိ  ကိ  ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် 

ဇွနလ်က နအ်ထအိရကာက်ခွန ် ကငိ်ုးလွတ်ခွင ပ်ြင  ် တငသ်ငွိ်ုးခွင ပ်ပြုမည်ပြစရ် ကာငိ်ုး 

ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုး စိ က်ပ ိြုိုးရရိုး၊ စာိုးနပ်ရိကခာန္ငှ  ် ရက ိုးလက်ရရိုးရာ ဝနက်က ိုးဌာန (Ministry of 

Agriculture, Food and Rural Affairs- MAFRA)က (၂၀-၁-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ်

ထ တ်ရြာ်ရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။် ၎ငိ်ုးသည်လက်ရှိ  ကက်ဥသွငိ်ုးက နမ် ာိုးအရပေါ် ရပိုးရဆာငရ်ရသာ 

အရကာက်ခွန ် (၈မှ ၃၀ ထ)ိရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး န္ှုနိ်ုးထာိုးထက် သသိိသာသာက ဆငိ်ုးသာွိုး 

လိမ ်မညပ်ြစ်ပါသည်။ ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံသညယ်ခင ် ၂၀၁၆ ခ န္စှ၊် ရအာက်တိ ဘာလမှ၂၀၁၇ 

ခ န္စှ၊် ရြရြာ်ဝါရ လအထပိြစ်ပွာိုးခဲ ရသာ  ကက်ငကှ်တ ပ်ရကွိုးရရာဂါပြစပ်ွာိုးမှုတွင ်
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 ကက်ပခွံမ ာိုးတွင ် ရတွြို့ ရှိ ခဲ သည  ် (၃၄၀) မှုကိ ရြာ်ထ တ်န္ိ ငခ်ဲ ရ ကာငိ်ုး သရိှိရပပ ိုး၊ ထိ စဉ်ကလညိ်ုး 

 ကက်ဥထ တ်က နမ် ာိုး အရပေါ်အရကာက်ခွနကိ် ယာယ ရ တ်သမ်ိိုးခဲ ြူိုးပါသည။် 

COVID-19 က်ူးစကက်ရောဂါ၏ စန်ိကခေါ်မှုမှသည်အခွင အ်လမ််းအပြစ ်ကတောငက်ိိုရ ်းယော်းန္ိိုငင်၏ံ 

Online စော်းကသောက်ကိုန်က ်းကွက ်သသိောစွော ပိိုမိိုကက ်းထေွာ်းလော 

 အာရှရေသ၏ စတ တထ ရပမာက်စ ိုးပွာိုးရရိုး အငအ်ာိုးကက ိုးန္ိ ငင်ွံပြစရ်သာ ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုး 

န္ိ ငင်ွံ၏ အွနလိ် ငိ်ုးစာိုးရသာက်က နရ် ိုးကွက်သည် Coronavirus ကူိုးစက်ရရာဂါပြစပ်ွာိုးမှုရပေါ် 

အရပခခွံ၍ အဆက်အသွယ်ကငိ်ုးရသာ ဝယ်ယူမှုပွံ စွံ (Contact-free Consumption) 

အာိုးအသွံ ိုးပပြုသ ူ ပိ မိ မ ာိုးပပာိုးလာသည  ် အရလ ာက် ၂၀၂၀ ပပည ်န္စှအ်တွငိ်ုး အစာိုးအစာ၊ 

စာိုးရသာက်ဆိ င၊် လယ်ယာ ထကွ်က နမ် ာိုး၊ အသာိုးန္ငှ ရ်ရထက်ွက နမ် ာိုးန္ငှ  ်

အစာိုးအစာပြန  ရ်ဝပခငိ်ုးဆိ ငရ်ာ အွနလိ် ငိ်ုး စာိုးရသာက်က နဝ်နရ်ဆာငမ်ှုရစ ိုးကွက်သည ် သိသာစွာ 

ပိ မိ ကက ိုးထာွိုးလာခဲ ပါသည။်  

 ၂၀၂၀ ပပည န်္စှတ်ွင ်အွနလိ် ငိ်ုး စာိုးရသာက်က န ်ရရာငိ်ုးဝယ်မှုပမာဏသည ်ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် 

(၄၃.၄)ထရ လ ယွံ (အရမရိကနရ်ေေါ်လာ၃၉.၂ဘ လ ယွံ) သိ  ရရာက်ရှိခဲ ပပ ိုးယခင ် ၂၀၁၉ ခ န္စှ်ကထက် 

(၆၂.၄)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးပမင တ်က်ခဲ သည်ဟ Statistics Korea န္ငှ စ်က်မှုလ ပ်ငနိ်ုးသတငိ်ုးရပ်ကွက်မ ာိုး၏ 

စာရငိ်ုး မ ာိုးအရ သရိှိရပါသည။် 

 Coronavirus ကူိုးစက်ပ ွံြို့ န္ှွံ  မှုရ ကာင  ် ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုး စာိုးရသာက်က နက် မပဏ မ ာိုး 

သည ် Online Shopping စနစမ် ာိုးပြင  ် ရခတ်န္ငှ အ်ည  ရရာငိ်ုးခ ခဲ  ကပပ ိုး၊ Mobile Shopping 

သည ် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၃၅.၁) ထရ လ ယွံအထရိရှိခဲ ကာ Internet Shopping စ စ ရပါငိ်ုး၏ (၇၀) 

ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး ရှိရ ကာငိ်ုး သိရှိရပါ သည။်  

၂၀၂၀ ပပည န်္စှအ်တငွ််း ကိိုရ ်းယော်းဝမ် (၁၂၁) ဘ လ ယံတန်ြိို်းရိှ 

ကိုန်သယွက်ရ်းရောအပငင််းပွော်းမှုမ ော်းအော်း ကိုန်သယွက်ရ်းကစ စပ်ညြှိန္ှုငိ််းကရ်းအြဲွွေ့KFTC မှ 

ကပြရှင််းကပ်းန္ိိုငခဲ် မှုအကပခအကန 
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 ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ က နသ်ွယ်ရရိုး ရစ စပ်ညြှနိ္ှုငိိ်ုးရရိုးအြွဲြို့ ပြစရ်သာ ကိ ရ ိုးယာိုး 

မျှတရသာ က နသ်ွယ်ရရိုးရကာ်မရှငအ်ြွဲြို့ (The Korea Fair Trade Commission-KFTC) သည ်

၂၀၂၀ ပပည န်္စှတ်ွင ် ခွံ သမာဓိစ ရငဆ်ွံ ိုးပြတ်ပခငိ်ုးပြင  ် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ်(၁၂၀.၇)ဘ လ ယွံ (အရမရိကန ်

ရေေါ်လာ ၁၀၈.၄ သနိ်ုး) တနြိ် ိုးရှိ က နသ်ွယ်မှုဆိ ငရ်ာ အပငငိ်ုးပွာိုးမှုပပဿနာမ ာိုးအာိုး ရပြရှငိ်ုးရပိုး 

န္ိ ငခ်ဲ ရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။် 

 KFTC သည ် ၂၀၂၀ ပပည န်္စှအ်တွငိ်ုး မမျှတရသာက နသ်ွယ်မှုကိစစရပ်မ ာိုး၊ ထပ်ဆင  ်

စာခ ြုပ်ခ ြုပ်ဆိ လ ပ်ကိ ငပ်ခငိ်ုးကိစစရပ်မ ာိုး၊Franchise Operation န္ငှ  ်

လက်လ ရရာငိ်ုးခ မှုမ ာိုးအတွက် အပငငိ်ုးပွာိုးမှု (၁၃၀၈) မှုအာိုး ရပြရှငိ်ုးရပိုးန္ိ ငခ်ဲ ရာ 

က မပဏ ငယ်မ ာိုးသညရ်လ ာ်ရ ကိုး ရင ွ ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၁၀၉.၁) ဘ လ ယွံရရှိခဲ ပါသည။် 

တရာိုးစ ရငရ်ရိုးက နက် စရိတ်မ ာိုးကိ ထည ်သငွိ်ုးစဉ်ိုးစာိုးမည်ဆိ ပါက အဆိ ပါ တနြိ် ိုးသည ်

ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၁၂၀) ဘ လ ယွံအထက်တွငရ်ှိပပ ိုး တစန်္စှ်အတွငိ်ုး (၄) ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုး တိ ိုးတက်ခဲ ပါသည်။ 

 ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၏ က နသ်ွယ်ရရိုးရစာင  ်ကည ရ်လ လာရရိုးအြွဲြို့ ပြစရ်သာ 

ကိ ရ ိုးယာိုး မျှတရသာက နသ်ွယ်ရရိုးရကာ်မရှငအ်ြွဲြို့(The Korea Fair Trade Commission-KFTC) 

ကိ  ၂၀၀၇ ခ န္စှ်တွင ် တညရ်ထာငခ်ဲ ပပ ိုးအရသိုးစာိုးန္ငှ  ် အလတ်စာိုးစ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးန္ငှ  ်

သက်ဆိ ငသ်ည  ် အပငငိ်ုးပွာိုးမှုမ ာိုးအာိုး ခွံ သမာဓိပြင  ် စ ရငဆ်ွံ ိုးပြတ်ပခငိ်ုးန္ငှ  ်

အပမနဆ်ွံ ိုးပြတ်ခ က်ခ ပခငိ်ုးမ ာိုး ပပြုလ ပ်ခဲ  သည်။ 

၎ငိ်ုးသည်ကက ိုးမာိုးရသာလ ပ်ငနိ်ုးစ ကက ိုးမ ာိုးကရစ ိုးကွက်အတွငိ်ုး လက်ဝါိုးကက ိုးအ ပ်မှုန္ငှ  ် ယှဉ်ပပိြုင ်

န္ိ ငစွ်မ်ိုး နမိ ်ပါိုးသည ်ပပိြုငဘ်က်မ ာိုးန္ငှ  ်ထပ်ဆင စ်ာခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆိ လ ပ်ကိ ငရ်သာ Sub-Cotractor မ ာိုး 

အရပေါ် မတရာိုးမှုမ ာိုး ကိ  ရပြရှငိ်ုးရပိုးလ က်ရှိပါသည။်  

ကတောငက်ိိုရ ်းယော်း-အငေ်ိိုန ်းရှော်း CEPAအသကဝ်ငလ်ောပါက ကတောငက်ိိုရ ်းယော်းန္ိိုငင်၏ံ 

ပလတစ်တစ၊်ကမော်ကတော်ယောဉအပိိုပစစည််းမ ော်းန္ငှ သ်မံဏိတငပိ်ို  သမူ ော်း 

ပိိုမိိုအက ိြု်းပြစထ်န်ွ်းန္ိိုငမ်ှုအကပခအကန 

 ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ငှ အ်ငေ်ိ န ိုးရှာိုးန္ိ ငင်ွံတိ  သည ် ၂၀၂၀ ပပည န်္စှ၊် ေ ဇငဘ်ာလ အတွငိ်ုးတွင ်

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ကိ  လက်မှတ်ရရိုးထိ ိုးခဲ ရာ၊ 
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အဆိ ပါ က နသ်ယွ်ရရိုးသရဘာတူည ခ က် အသက်ဝငလ်ာပါက ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုး ပလတ်စတစ၊် 

ရမာ်ရတာ ် ယာဉ်အစတ်ိအပိ ငိ်ုး/ အပိ ပစစညိ်ုးမ ာိုးန္ငှ  ် သွံမဏဆိိ ငရ်ာက မပဏ မ ာိုးသည ်

အက ိြုိုးအပမတ်ခွံစာိုး ရရှိန္ိ ငလိ်မ ်မည်ဟ  က နသ်ွယ်ရရိုးအသိ က်အဝနိ်ုးက သွံ ိုးသပ်လ က်ရှိပါသည်။ 

 အဆိ ပါက နသ်ယွ်မှုသရဘာတူည ခ က်အတွက် သက်ဆိ ငရ်ာန္ိ ငင်ွံအသ ိုးသ ိုး၌ လွှတ်ရတာ် 

ဆိ ငရ်ာအတည်ပပြုခ က်ကိ ရစာင ဆ်ိ ငိ်ုးလ က်ရှိပပ ိုး၊ ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုး ပိ  က နလ် ပ်ငနိ်ုးရှငမ် ာိုးအတွက် 

အရရှြို့ရတာငအ်ာရှရ ိုးကွက်သိ  ပိ မိ နက်ရှု ိငိ်ုးစွာထိ ိုးရြာက်န္ိ ငရ်တာ မည ်

အလာိုးအလာရကာငိ်ုးလညိ်ုး ပြစပ်ါသည။် CEPA က နသ်ွယ်ရရိုးသရဘာတူည ခ က်အရ 

အငေ်ိ န ိုးရှာိုးန္ိ ငင်ွံအရနပြင  ် ရတာငကိ် ရ ိုး ယာိုး န္ိ ငင်ွံထွံမှ သငွိ်ုးက န ်

(၉၂)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးကိ အရကာက်ခွနမ် ာိုးြယ်ရှာိုးရပိုးမည်ပြစ်၍ ASEAN-Korea Free Trade 

Agreement ထက(်၁၁.၉)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးအခွင အ်ရရိုး ပိ မိ ပမင မ်ာိုးပပ ိုး CEPA စတင ်အသက်ဝငလ်ာပါက 

ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးမှ အငေ်ိ န ိုးရှာိုးသိ  ပလတ်စတစ၊် ရာဘာန္ငှ  ် အပိ ပစစညိ်ုးပိ  က န ် မ ာိုးသည် 

အရကာက်ခွန ်ကငိ်ုးလွတ်ခွင ရ်ရှိမညပ်ြစ်ပါသည။်  

 CEPA သညရ်တာငက်ိ ရ ိုးယာိုးသွံမဏထိ တ်လ ပ်သမူ ာိုးအရပေါ် အပပြုသရဘာရဆာငသ်ည ် 

အရကာက်ခွနက်ငိ်ုးလွတ်ခွင  ်အက ိြုိုးသက်ရရာက်မှုမ ာိုးရှိန္ိ ငရ် ကာငိ်ုး Korea International Trade 

Association (KITA)က သွံ ိုးသပ်ရပပာ ကာိုးထာိုးပါသည။် CEPA 

သည်လွတ်လပ်ရသာက နသ်ွယ်ရရိုး သရဘာတူည ခ က်န္ငှ  ် အလာိုးသဏ္ဍာနတ်ူရသာ်လညိ်ုး 

စ ိုးပွာိုးရရိုးပူိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်မှုမ ာိုးအတွက် ပိ မိ က ယ်ပပန  စွ်ာအက ိြုိုးသက်ရရာက်ပပ ိုး၊ 

ဤသရဘာတူည ခ က်စာခ ြုပ်သည ် ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံမှ အရရှြို့ ရတာငအ်ာရှန္ိ ငင်ွံမ ာိုးန္ငှ  ်

န္စှန်္ိ ငင်ွံခ ငိ်ုး သ ိုးပခာိုးသရဘာတူလက်မှတ်ရရိုးထိ ိုးခဲ သည ် တတိယ ရပမာက် 

က နသ်ယွ်ရရိုးသရဘာတူည ခ က်လည်ိုးပြစပ်ါသည။်    

အလိုပ်သမော်းရှော်းပါ်းလောမှုကကကောင  ်ကောလတိိုန္ိိုငင်ပံခော်းလိုပ်သော်းမ ော်းအတကွ ်

သတမှ်တစ်ည််းမ ဉ်းမ ော်းကိို ကတောငက်ိိုရ ်းယော်းအစိို်းရမှ ယောယ ကပြကလ ော ကပ်းမည် အကပခအကန 

 ကာလရှညပ်ြစပ်ွာိုးလ က်ရှိရသာ Coronavirus ကူိုးစက်ရရာဂါပြစပွ်ာိုးမှုရ ကာင  ်အလ ပ် 

သမာိုးရှာိုးပါိုးမှုပပဿနာကိ  ဆိ ိုးရွာိုးစွာ ကိ ရငဆ်ိ ငရ်လ က်ရှိရသာ ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံသည် 
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စိ က်ပ ိြုိုးရရိုးန္ငှ  ် ငါိုးလ ပ်ငနိ်ုးကဏ္ဍတွင ် ရာသ အလိ က် ကာလတိ လာရရာက်လ ပ်ကိ င ်ကရသာ 

န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုးလ ပ်သာိုးမ ာိုး၏ အလ ပ်ခန  ထ်ာိုးမှုဆိ ငရ်ာ စညိ်ုးမ ဉ်ိုးမ ာိုးကိ  ယာယ ရလျှာ ခ ရပိုးမည ်

ပြစရ် ကာငိ်ုး ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၊ တရာိုးရရိုးဝနက်က ိုးဌာနက (၁၅-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ်

ထ တ်ရြာ်ရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။် 

 ယာယ စည်ိုးမ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးရပြရလ ာ မှုအရ အလ ပ်ဗ ဇာ(Work Visa) မရှိဘ ဲ န္ိ ငင်ွံ 

အတွငိ်ုး ရနထိ ငရ်နရသာ န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုးမ ာိုး (သိ  မဟ တ်) COVID-19 ရ ကာင  ် ရနရပ်သိ   မပပနန်္ိ င ်

ရသိုးရသာ ရနထိ ငခ်ွင သ်က်တမ်ိုးလွန ် န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုးမ ာိုးသည ် ရေသခွံလယ်ယာ စိ က်ပ ိြုိုးရရိုး 

လ ပ်ငနိ်ုးန္ငှ  ် ငါိုးြမ်ိုးရွာမ ာိုးတွင(်၁၃)လအထ ိ အလ ပ်လ ပ်ကိ ငခ်ွင ပ်ပြုမညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ သိ  ပြစ၍် 

ရတာင ်ကိ ရ ိုးယာိုးတွင ် F-1 (Visiting &Joining Family Visa) န္ငှ (်F-3) (Family Dependent 

Visa) ကိ ငရ်ဆာင၍်ရနထိ င ်ကသမူ ာိုး၊ H-2(Working Visit Visa) E-9 (Non-professional 

Employment Visa) ပြင ဝ်ငလ်ာရရာက်ပပ ိုး သက်တမ်ိုးလွန ်ရန ကသမူ ာိုးအပါအဝင ်န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုး 

(၇၉၀၀၀) ခန   ် သည် ဤအစ အစဉ်ကိ  ရလျှာက်ထာိုးန္ိ င ်ကမည် ပြစရ်ာရေသန္တရအစိ ိုးရမ ာိုးမှ 

ရရွိုးခ ယ်ပပ ိုး လူဝငမ်ှု ကက ိုး ကပ်ရရိုး အာဏာပိ ငမ် ာိုးမှအတညပ်ပြုထာိုးရသာ 

သတ်မှတ်ခ က်န္ငှ ကိ် က်ည သည  ် မည်သည  ် န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုးမဆိ   ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် မတ်လ(၂) ရက်ရန  မှ 

၂၀၂၂ ခ န္စှ၊် မတ်လ(၃၁)ရက်ရန   အထ ိ ရာသ အလိ က် လယ်ယာစိ က်ပ ိြုိုးရရိုးန္ငှ  ်

ငါိုးြမ်ိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုးတွင ် ကာလတိ လ ပ်သာိုးမ ာိုးအပြစ ် ပါဝင ် န္ိ ငရ် ကာငိ်ုး 

ဝနက်က ိုးဌာနကရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။် 

 အဆိ ပါ ကာလတိ န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုး လ ပ်သာိုးအစ အစဉ်တွင ် ပါဝငရ်သာ 

ကိ ရ ိုးယာိုးလူမ ိြုိုးမ ာိုး န္ငှ  ် န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုးမ ာိုးသည် လ ပ်ထွံ ိုးလ ပ်နညိ်ုးမ ာိုးရှငိ်ုးလငိ်ုးပခငိ်ုး၊ 

အခရ ကိုးရငမွ ာိုးကငိ်ုးလွတ်ခွင ၊် ပပနလ်ညရ်နရာခ ထာိုးပခငိ်ုးန္ငှ  ် ဗ ဇာအဆင အ်တနိ်ုးရပပာငိ်ုးလဲပခငိ်ုး 

စသညတိ်  အတွက် အက ိြုိုးခွံစာိုးခွင  ် အမ ိြုိုးမ ိြုိုးတိ  ကိ လည်ိုး ရရှိန္ိ ငမ်ည်ပြစရ် ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။် 

၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် ရြရြာ်ဝါရ လ (၅) ရက် ရန  ထ ိစာရငိ်ုးအရ တစ်န္ိ ငင်ွံလွံ ိုးရှိ ရေသဆိ ငရ်ာအစိ ိုးရ (၃၇) 

ခ တိ  မ ှှတငပ်ပရတာငိ်ုးဆိ ထာိုးရသာ ကာလတိ န္ိ ငင်ွံပခာိုးသာိုးလ ပ်သာိုး (၄၆၃၁) ဦိုးကိ  

သက်ဆိ ငရ်ာဝနက်က ိုးဌာနမှ အတည်ပပြုရပိုးပပ ိုးပြစ် ရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  
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COVID-19က်ူးစကက်ရောဂါစန်ိကခေါ်မှုမ ော်းအကကော်း အငခ်ျွန််းအပပညပ်ပည်ဆိိုငရ်ောကလဆပ်ိရိှ 

အကကောကခွ်န်လွတက်ရောင််းခ မှုမ ော်း(Duty Free Shopping) အော်း ဆက်လက်ရှငသ်န်ကရ်း 

ကကြို်းပမ််းလ က်ရိှမှုအကပခအကန 

 ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၊ အငခ်ျွနိ်ုးအပပညပ်ပညဆ်ိ ငရ်ာရလဆပ်ိရကာ်ပိ ရရိုးရှငိ်ုး (Incheon 

International Airport Corp. - IIAC) သညက်ာလရှည ်ကာစွာပြစပ်ွာိုးရနရသာ COVID-19 

ကူိုးစက ် ရရာဂါဆိ ငရ်ာစနိရ်ခေါ်မှုမ ာိုး ကာိုးမှ ရလဆပ်ိရှိအရကာက်ခွနလွ်တ်ရစ ိုးဝယ်မှုမ ာိုးကိ  

ဆက်လက ် ရှငသ်နရ်ပ်တညန်္ိ ငရ်ရိုးအတွက် ကကိြုိုးပမ်ိုးရနသည်ဟ  IIAC ၏ဥကက ဌန္ငှ  ်

အမှုရဆာငအ်ရာရှိခ ြုပ် Mr. Kim Kyung-wookက (၂၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ်

ထ တ်ရြာ်ရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။် ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုး န္ိ ငင်ွံ၏ အဓိကအရကာက်ခွနလွ်တ်ဆိ ငမ် ာိုး 

ြွင လှ်စရ်ရာငိ်ုးခ သည  ်အဓိကက မပဏ ကက ိုး န္စှခ် ပြစ ်ရသာ Lotte Duty Free န္ငှ S်hilla Duty Free 

ဆိ ငခ်နိ်ုးတိ  သည ် ရလဆပ်ိ Terminal 1 ၌ ြွင လှ်စ်ထာိုးရသာ၎ငိ်ုးတိ  ၏စတိ ိုးဆိ ငမ် ာိုးကိ  (၂၈-၂-

၂၀၂၁) ရက်ရန  မှစတင၍်ပိတ်သမ်ိိုးရန ် စ စဉ်ထာိုး ရသာရ ကာင  ် ရလဆပ်ိရှိအရကာက်ခွန ်

ကငိ်ုးလွတ်ဧရိယာ၌ ရနရာလွတ်မ ာိုးပိ မ ာိုးလာမည အ်ရရိုးန္ငှ  ် ပတ်သက်၍ စိ ိုးရိမ်ပူပနမ်ှုမ ာိုး 

တိ ိုးပွာိုးလာရနခ ိနတွ်င ်ရပပာ ကာိုးခဲ ပခငိ်ုးပြစရ် ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  

 ၎ငိ်ုးတိ  ၏ ငာှိုးရမ်ိုးခမ ာိုးသည ် ၂၀၂၀ ပပည န်္စှ၊်  သဂ တ်လတွငသ်က်တမ်ိုး က နဆ်ွံ ိုးခဲ  

ရသာ်လည်ိုး ကူိုးစက်ရရာဂါရ ကာင  ်လ ပ်ငနိ်ုးလညပ်တ်မှုအာိုးက ဆငိ်ုးမှု ကာိုးတွင ် IIAC သညအ်ခွန ်

လွတ်ရအာ်ပရရတာအသစ်မ ာိုးကိ  ထပ်မွံမဆွရဲဆာငန်္ိ ငခ်ဲ သပြင  ် ထိ ဆိ ငမ် ာိုးသည်သာ (၆)လ 

သက်တမ်ိုးထပ်မွံတိ ိုးပမြှင ခ်ဲ ရရ ကာငိ်ုး၊ IIAC သည ် Duty Free Shop ဆိ ငခ်နိ်ုးရနရာလွတ်မ ာိုးကိ  

ပြည တ်ငိ်ုးန္ိ ငရ်နန်္ငှ  ် အလ ပ်အကိ ငတ်ညပ်ငမ်ိမှုကိ  ထိနိ်ုးသမိ်ိုးရန ် အာိုးစိ က်၍ရဆာငရွ်က်လ က် 

ရှိရ ကာငိ်ုး၊ လ ပ်ငနိ်ုးပိတ်သမိ်ိုး၍ ထွက်ခွာမည လ် ပ်ငနိ်ုးရှငမ် ာိုးမှ  အလ ပ်သမာိုးမ ာိုးကိ  အလ ပ်ခန  ရ်န ်

အတွက် သက်ဆိ ငရ်ာ အစိ ိုးရအြွဲြို့အစညိ်ုးမ ာိုး၊အခွနလွ်တ်ဆိ ငမ် ာိုးန္ငှ  ် ပူိုးရပါငိ်ုးရဆာငရွ်က်လ က် 

ရှိရ ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည်။ 

 အငခ်ျွနိ်ုးရလဆိပ် Terminal 1ရှိအခွနလွ်တ်ဧရိယာတွငL်otte န္ငှ S်hilla တိ  သည ်DF2, 

DF3, DF4န္ငှ D်F6အပိ ငိ်ုးမ ာိုးကိ အသွံ ိုးပပြုခဲ ပပ ိုး၊ Shinsegae၊ Hyundai Department Store 
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န္ငှ K်yung Bok Kung တိ  သည ် ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၊ အရကာက်ခွနဝ်နရ်ဆာငမ်ှုဌာနန္ငှ  ်

ရဆွိုးရန္ိွုးပပ ိုး ရနာက် DF3, DF4န္ငှ D်F6သိ  တိ ိုးခ ဲြို့လ ပ်ကိ ငန်္ိ ငမ်ညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။် 

သိ  ရာတွင ် ရရရမ ွှိုးန္ငှ  ် အလှ က နမ် ာိုးရရာငိ်ုးခ သည ် DF2 အပိ ငိ်ုး၏ 

လ ပ်ငနိ်ုးလည်ပတ်မှုရပ်ဆိ ငိ်ုးသာွိုးမည်ဟ IIAC မှမှတ်ခ က် ပပြုခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ 

အခွနလွ်တ်ရရာငိ်ုးခ မည ်လ ပ်ငနိ်ုးရှငမ် ာိုး၏COVID-19ကာလ ဘဏ္ဍာရရိုး စနိရ်ခေါ်မှု အခက် 

အခဲမ ာိုးရ ကာင ပ်ြစရ် ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။်  

 အခွနလွ်တ်ဆိ ငမ် ာိုးမှ ဝနထ်မ်ိုးတိ ငိ်ုးကိ  အလ ပ်အကိ ငပ်ပနလ်ညရ်ရှိရစရရိုး 

အပပငိ်ုးအထန ် ကကိြုိုးစာိုးရသာ်လညိ်ုး မပြစန်္ိ ငပ်ခငိ်ုးသည် ဝမ်ိုးနညိ်ုးစရာပငပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ 

အခွနလွ်တ်ရအာ်ပရရတာ အသစ်မ ာိုးကိ  ဆွရဲဆာငရ်နရ်လလွံဆွသဲည ် စညိ်ုးမ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးကိ  

ပပနလ်ည်သွံ ိုးသပ်ပခငိ်ုး အပါအဝငရ်နာက်ဆက်တွဲ အစ အမွံမ ာိုးန္ငှ  ် အတူ 

အလ ပ်အကိ ငတ်ညပ်ငမ်ိရစရနန်္ငှ  ် အရကာက် ခွနက်ငိ်ုးလွတ်ရသာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာိုးကိ  

ပိ မိ ရကာငိ်ုးမွန ် ရအာငက်ကိြုိုးပမ်ိုးရဆာငရွ်က်သာွိုးမည် ပြစရ် ကာငိ်ုး သိရှိရပါသည။် အခွနလွ်တ် 

ဧရိယာတစခ် လွံ ိုး ၏(၂၅)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးခန  ရ်ှိမည  ်ရနရာ လွတ်အာိုး ပြည ်တငိ်ုးရနန်ညိ်ုးလမ်ိုးမ ာိုးကိ  IIAC 

မှဆက်လက်စဉ်ိုးစာိုးသွာိုးမညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ အခွနလွ်တ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု (Duty Free Services) 

သညရ်လဆပ်ိ၏ ကမဘာ ယှဉ်ပပိြုငမ်ှုန္ငှ  ် တိ က်ရိ က် ဆက်န္ယွ်ရနရ ကာငိ်ုး IIAC ၏ ဥကက ဌန္ငှ  ်

အမှုရဆာငအ်ရာရှိခ ြုပ ှM်r. Kim Kyung-wook က ရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။်  

 ရလဆပ်ိရအာ်ပရရတာက ၂၀၂၀ ပပည န်္စှ၊် ရြရြာ်ဝါရ ၊စက်တငဘ်ာန္ငှ  ်

ရအာက်တိ ဘာလ မ ာိုးတွင ် အခွနလွ်တ်လိ ငစ်ငသ်ွံ ိုးကကိမ် ရလလွံတငရ်နက်ကိြုိုးပမ်ိုးမှုမ ာိုးသည် 

မရအာငပ်မငခ်ဲ ရ ကာငိ်ုး၊ ရလရ ကာငိ်ုးခရ ိုးသွာိုးလာခွင  ် ကန  သ်တ်ခ က်မ ာိုးရ ကာင  ်

ပ ွံသနိ်ုးသအူရရအတွက် သသိိသာသာ က  ဆငိ်ုးမှု၏ရိ က်ခတ်မှုမ ာိုးကိ  

အခွနလွ်တ်ရအာ်ပရရတာမ ာိုး ခွံစာိုးရနရရ ကာငိ်ုး၊ အငခ်ျွနိ်ုး အပပညပ်ပည ် ဆိ ငရ်ာရလဆပ်ိသည ်

၂၀၂၀ ပပည န်္စှတ်ွင ် ဝငရ်င ွ ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ ် (၄၂၆.၈) ဘ လ ယွံ (အရမရိကန ် ရေေါ်လာ ၃၈၄သနိ်ုး) 

အရှု ွံိုးရပေါ် ခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ ယငိ်ုးသည် (၁၇)န္စှ ် အတွငိ်ုးပထမဆွံ ိုးပြစရ် ကာငိ်ုး၊ 

အပပညပ်ပညဆ်ိ ငရ်ာခရ ိုးသည် အရရအတွက်သည် ယမနန်္စှထ်က် 

(၈၃)ရာခိ ငန်္ှုနိ်ုးက ဆငိ်ုးခဲ ရ ကာငိ်ုး၊ ရလရ ကာငိ်ုးကဏ္ဍ ပပနလ်ညန်ာလနထ်ရူနသ်ည ်
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ကာကွယ်ရဆိုးမ ာိုးထိ ိုးအပပ ိုး ခရ ိုးသွာိုးကဏ္ဍ ပပနလ်ညပွ်င လ်နိ်ုးလာန္ိ ငမ်ည  ်  ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် 

ေ တိယန္စှဝ်က်သည ် အရစာဆွံ ိုးပြစန်္ိ ငရ်ာ ၂၀၂၁ ခ န္စှ် အတွက် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၈၆၀.၉) ဘ လ ယွံ 

အရှု ွံိုးရပေါ် န္ိ ငရ် ကာငိ်ုး ရလဆပ်ိဝနထ်မ်ိုးတစ်ဦိုးမှ သွံ ိုးသပ် ရပပာ ကာိုးခဲ ပါသည။်  

ကတောငက်ိိုရ ်းယော်း ဂိမ််းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍြံွွေ့ ပြိြု်းတိို်းတက်ကစကရ်းအတကွ ်(Korea Creative Content 

Agency– KOCCA) မှ ကိိုရ ်းယော်းဝမ် (၂၂.၄)ဘ လ ယ ံရင််းန္ှ ်းပမြှြုပ်န္ှမံည ်အကပခအကန 

 ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးအစိ ိုးရအရနပြင  ် ၂၀၂၁ ခ န္စှအ်တွငိ်ုးဂိမ်ိုးလ ပ်ငနိ်ုးကဏ္ဍြွွံြို့ ပြိြုိုး တိ ိုးတက် 

ရစရရိုးအတွက် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၂၂.၄)ဘ လ ယွံ (အရမရိကနရ်ေေါ်လာ၂၀သနိ်ုး) ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံမည ်

ပြစရ် ကာငိ်ုး ကိ ရ ိုးယာိုးCreative Content Agency (KOCCA) က (၂၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ်

ထ တ်ရြာ်ရ ကညာခဲ ပါသည။် ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုး ပပညတွ်ငိ်ုးဂိမ်ိုးလ ပ်ငနိ်ုး၏ ကမဘာ ယှဉ်ပပိြုငန်္ိ ငစွ်မ်ိုး 

အာိုးကိ  ပမြှင တ်ငအ်ာိုးရကာငိ်ုးလာရစရန ် KOCCA သည၎်ငိ်ုး၏ရနပ်ွံ ရငကွိ  အရှိနပ်မြှင ၍် 

အရညအ်ခ ငိ်ုး ပပည ်မ ရသာ စ မွံကိနိ်ုးအကူအည မ ာိုးအတွက် (၄၆) မှ (၆၆) ခ  

အထိတိ ိုးပမြှင သ်ွာိုးမညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး၊ အစ အစဉ်မ ာိုးကိ  အရထရွထအွပိ ငိ်ုး (General)၊ 

နညိ်ုးပညာြွွံြို့ ပြိြုိုးတိ ိုးတက်ရရိုး (Emerging Technology)၊ ရစ ိုးကွက်သစ ် (New Market)န္ငှ်  

လ ပ်ရဆာငန်္ိ ငစ်ွမ်ိုးရှိမှု(Functionality) ဟူ၍ ရလိုးပိ ငိ်ုးခွဲပခာိုး ထာိုးရ ကာငိ်ုး၊ 

အဆိ ပါအစ အစဉ်ကိ ယဉ်ရက ိုးမှု၊ အာိုးကစာိုးန္ငှ  ် ခရ ိုးသွာိုးလာရရိုး ဝနက်က ိုးဌာနကလညိ်ုး 

အရထာက်အပွံ ပွံ ပိ ိုးရပိုးမညပ်ြစရ် ကာငိ်ုး သရိှိရပါသည။် 

 အဆိ ပါရနပ်ွံ ရငအွနက် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၁၁.၁) ဘ လ ယွံခန  ကိ်  ပထမအရထရွထအွပိ ငိ်ုး 

(General) အတွက် ပွံ ပိ ိုးရနလ် ာထာိုးပပ ိုးမိ ဘိ ငိ်ုး၊PC န္ငှ အ်ဆင ပ်မင န်ညိ်ုးပညာမ ာိုးပြစရ်သာVirtual 

Reality (VR)၊Augmented Reality (AR) န္ငှ M်ixed Reality (MR) 

တိ  ပါဝငသ်ည အ်မ ိြုိုးမ ိြုိုးရသာGame Platform မ ာိုးပါဝငရ် ကာငိ်ုး၊ စ မွံကိနိ်ုးတစခ် စ သည ်

ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၄၀၀)သနိ်ုးအထရိရှိန္ိ င ် ရ ကာငိ်ုး၊နညိ်ုးပညာြွွံြို့ ပြိြုိုးရပေါ်ထနွိ်ုးရရိုး(Emerging 

Technology)အတွက် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ် (၄.၈) ဘ လ ယွံ ပွံ ပိ ိုးရပိုးမညပ်ြစပ်ပ ိုး Blockchain၊ Artificial 

Intelligence(AI) (သိ  မဟ တ်) Cloud-based နညိ်ုးပညာသွံ ိုး Game Developer 

ထ တ်လ ပ်ရရိုးက မပဏ မ ာိုးသည ် နညိ်ုးပညာြွွံြို့ ပြိြုိုးရပေါ်ထနွိ်ုးရရိုး ရခါငိ်ုးစဉ်ရအာက်တွင ်

အက ွံြုိုးဝငရ် ကာငိ်ုး၊ ရစ ိုးကွက်သစ ်(New Market) ရခါငိ်ုးစဉ်အတွက် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ်(၄.၄) ဘ လ ယွံ 
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ပွံ ပိ ိုးရပိုးမညပ်ြစပ်ပ ိုး  ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးန္ိ ငင်ွံ၌ လ စလ် ျူရှုခွံရပပ ိုး အာိုးနည်ိုး ခ က်ရှိသည G်ame 

Platform မ ာိုးကိ  ရစ ိုးကွက်အသစရ်ရှိရစရရိုး ရထာက်ပွံ ရနရ်ညရွ်ယ်ရ ကာငိ်ုး၊ အထူိုးသပြင  ်

Console Game မ ာိုး၊Arcade Game မ ာိုးန္ငှ B်oard Games မ ာိုးအပြစခ်ွဲပခာိုး ထာိုးရ ကာငိ်ုး၊  

ရနာက်ဆွံ ိုးအရနပြင F်unctionality အမ ိြုိုးအစာိုးအတွက် ကိ ရ ိုးယာိုးဝမ်(၂.၁) ဘ လ ယွံ ပြစပ်ပ ိုး၊ 

အဆိ ပါအမ ိြုိုးအစာိုးတွင ် ဂိမ်ိုးန္ငှ လူ်မှုရရိုးဆိ ငရ်ာြွွံြို့ ပြိြုိုးတိ ိုးတက်မှုဆိ ငရ်ာ ရညရွ်ယ်ခ က်မ ာိုးကိ  

ရပါငိ်ုးစပ်ထာိုးသည ် ဂိမ်ိုးမ ာိုးအက ွံြုိုးဝငရ် ကာငိ်ုး၊  အထိူုးသပြင  ် ဤဂိမ်ိုးအမ ိြုိုးအစာိုး၏ 

ရညရွ်ယ်ခ က် မ ာိုးကိ  က လသမဂဂမှခ မှတ်ထာိုးရသာရရရှညတ်ည်တွံ ခိ ငပ်မဲရသာ 

ြွွံြို့ ပြိြုိုးရရိုးရည်မှနိ်ုးခ က်ပနိ်ုးတိ ငမ် ာိုး (Sustainable Development Goals-SDGs)န္ငှ  ်

ကိ က်ည ရနလိ် အပ်ပပ ိုး၊ ပညာရရိုး၊ အာိုးကစာိုးန္ငှ  ်

ရဆိုးပညာစသည န်ယ်ပယ်မ ာိုးတွငအ်သွံ ိုးခ န္ိ ငသ်ည  ် ဂိမ်ိုးအမ ိြုိုးအစာိုးမ ာိုးပြစရ်နလိ် ရ ကာငိ်ုး 

သရိှိရပါ သည။်  

 ရရွိုးခ ယ်ပခငိ်ုးခွံရရသာဂိမ်ိုးစ မွံကိနိ်ုးမ ာိုးသည ် ၎ငိ်ုးတိ  ၏ဂိမ်ိုးထ တ်က နမ် ာိုးကိ  မပြန  ရ်ဝမ  

န္ိ ငင်ွံတကာ Beta-Testers မ ာိုးန္ငှ က်ျွမ်ိုးက ငသ်ူမ ာိုး၏ စစရ်ဆိုးပခငိ်ုးန္ငှ  ် အရညအ်ရသွိုး 

အာမခွံခ က ် မ ာိုးကိ  အရညအ်ခ ငိ်ုးပပည ်မ စွာ ရရှိထာိုးရနလိ် အပ်ရ ကာငိ်ုး၊ KOCCA 

သည၎်ငိ်ုး၏အစ အစဉ်န္ငှ  ် ရလျှာက်လွှာလ ပ်ငနိ်ုးစဉ်မ ာိုးန္ငှ ပ်တ်သက်၍ 

အရသိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာိုးကိ  (၂၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ရန  တွင ်၎ငိ်ုး၏တရာိုးဝငY်ouTube Channel 

မှတစဆ်င တိ် က်ရိ က်လွှင ၍် ရှငိ်ုးလငိ်ုးရပပာ  ကာိုးခဲ ပပ ိုး၊ ဂိမ်ိုးထ တ်လ ပ်သည ်က မပဏ မ ာိုးသည ်

၎ငိ်ုးတိ  ၏ရလျှာက်လွှာမ ာိုးကိ  ၂၀၂၁ ခ န္စှ၊် မတ်လ (၁၀) ရက်ရန  အထ ိ အွနလိ် ငိ်ုးမှတစ်ဆင  ်

ရပိုးပိ  ရလျှာက်ထာိုးန္ိ ငရ် ကာငိ်ုး သတငိ်ုးရရှိပါသည။်  

ပမန်မောန္ိိုငင်တံငွလ်က်ရိှပြစက်ပေါ်ကနသည  ်

န္ိိုငင်ကံရ်းအကပပောင််းအလဲအကပခအကနမ ော်းအရပမန်မောန္ိိုငင်၌ံ 

ရင််းန္ှ ်းပမြှြုပ်န္ှထံော်းကသောကတောငက်ိိုရ ်းယော်းစ ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းမ ော်းအကပေါ် 

ကဝြန်မှုမ ော်းရိိုက်ခတမ်ှုအကပခအကန 

 ပမနမ်ာန္ိ ငင်ွံတွင ် လက်ရှိပြစရ်ပေါ်ရနသည  ် န္ိ ငင်ွံရရိုးအရပပာငိ်ုးအလဲအရပခအရနရပေါ်မူ 

တည်၍ ပမနမ်ာန္ိ ငင်ွံ၌ရငိ်ုးန္ှ ိုးပမြှြုပ်န္ှွံထာိုးရသာ ရတာငကိ် ရ ိုးယာိုးစ ိုးပွာိုးရရိုးလ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုး 



28 

 

အရပေါ်ရဝြနမ်ှု မ ာိုး ရိ က်ခတ်လာ သည န်ညိ်ုးတူလ ပ်ငနိ်ုးရှငမ် ာိုးအထူိုးသပြင  ်

ဘဏလ် ပ်ငနိ်ုးကဏ္ဍအရနပြင  ် ပမနမ်ာန္ိ ငင်ွံ၏အရပခအရနမ ာိုး မပငမိ်သက်မ အခ ိနအ်တွငိ်ုး 

၎ငိ်ုးတိ  ၏ဆွံ ိုးရှု ွံိုးမှုမ ာိုးကာမိရစရန ် Backup အစ အစဉ်အပြစ ် အပခာိုး 

ရသာအာဆ ယွံရေသတွငိ်ုးန္ိ ငင်ွံမ ာိုးသိ   ရရွှြို့ရပပာငိ်ုးန္ိ ငရ်ရိုး အစ အစဉ်မ ာိုးကိ  

စဉ်ိုးစာိုး၍ကကိြုတငရ်ဆာငရွ်က်လ က်ရှိ ကရ ကာငိ်ုး ရတာငက်ိ ရ ိုးယာိုးသတငိ်ုးမ ေ ယာမ ာိုးတွင ်

ရရိုးသာိုး ရြာ်ပပလ က်ရှိသည်ကိ  ရလ လာရတွြို့ ရှိရရ ကာငိ်ုး တငပ်ပအပ်ပါသည။် 

 ဝငိ်ုးပပသ၊ူ စ ိုးပွာိုးရရိုးသွံမ ိုး  

 (ပမနမ်ာသွံရွံ ိုး၊ ဆိ ိုးလ်ပမိြုြို့) 

Source:Ministry of Trade၊ Industry and Energy of Korea၊Ministry of Economy & 

Finance၊Korea Customs Services၊Bank of Korea၊ASEAN-Korea Centre (AKC)၊ The 

Korea Times၊ The Korea Herald၊ Yonhap News  

 


