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လာမည့် ၁၂ လတာ ကာလအထိ ေငွေကးေဖာင်းပမွနး် ၅.၅ ရာခုိင်နး်ဆကလ်က် 

ြဖစေ်ပုိင်ေကာင်း ခန်မနှး် 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ေငွေကးေဖာင်းပမွန်း ၅.၅ ရာခုိင်န်းသည ် လာမည့် ၁၂ လတာ 

ကာလအထ ိ ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပိုင်သညဟ် ု ဘရာဇီးလြ်ပညသူ်များက ယုံကညလ်ျကရိှ်ေကာင်း 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် မတ်လတွင် ြပလပုခ့ဲ်သည့် သုေတသနရလဒမ်ျားကို Getulio Vargas Foundation 

(FGV) က ထုတ်ြပနေ်ကညာခဲ့သည။် အဆိုပါ ေငွေကးေဖာင်းပွမနး်သည ်ပီးခ့ဲသည့် ေဖေဖာဝ်ါရ ီ

လတွင် FGV က ေလ့လာတွက်ချက်ခ့ဲသည့် ၅.၃ ရာခုိင်န်းထက် ပုိမုိြမင့်မားေနေကာင်း သတင်းတွင် 

ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံသားများ၏ ေငွေကးေဖာင်းပမွနး် ခနမ်နှး်ချကသ်ည ် ၂၀၁၈ ခုစှ၊် 

ိုဝင်ဘာလေနာကပ်ိုင်းကာလများတွင် အြမင့်ဆုံးြဖစခ့ဲ်ပးီ ၇ ကမိေ်ြမာကခ်နမ်နှး်ချက ် ထွကေ်ပ 

ခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည။် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းအေပ FGV က စားသံုးသူများ၏ 

အြမင်များအား အင်တာဗျးအေမးအေြဖများြပ၍ သုေတသနရလဒမ်ျားအား ထတ်ုြပနခ့ဲ်ြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း သတင်းတင်ွ ေဖာြ်ပထားသည်။ 

 ိုင်ငံြခားေငွအေမရိကနေ်ဒလာတနဖ်ိုး ြမင့်တကမ်င့်ှအတူ ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါ 

ေကာင့် ိုင်ငံသားများ၏ စားေသာကမ်ပုံစေံြပာင်းလလဲာမင့်ှ အစားအေသာက်ှင့် အေဖျာ ်

ယမကာေဈးနး်များ ြမင့်တကလ်ာမတုိေကာင့် ြပည်တွင်းတွင် ေငွေကးေဖာင်းပမွများ ဆက်လက် 

ြဖစေ်ပိုင်ေကာင်း ြပညသ်မူျား၏ ခနမ်နှ်းေြပာကားချကက်ို သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

ထုိအြပင် အေြခခံစားေသာက်ကုန်ပစည်းများသည် လူတစ်ဦးချင်းစီတုိင်းအတွက် ေနစဉ်လုိအပ်ချက ်

ြဖစရ်ာ ေငွေကးေဖာင်းပမွေကာင့် ကနုေ်ဈးနး်များြမင့်တကမ်လာသည ် ဝင်ေငွနမိ့်ြပည်သူများ 

အေပတွင် အကျ ိးသကေ်ရာကမ်များ ြဖစေ်ပေစမညြ်ဖစေ်ကာင်း FGV ၏ စးီပာွးေရး ပညာရှင ်

Claudia Perdigão က သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခ့ဲသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် - Brazilians believe that inflation will be 5.5% in the next 12 months, 

correiobraziliense.com.br 

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

ဘရာဇီးလုိ်င်ငံ၏ ေနာကက်ျေနသည့် ပပဲတ်ုေစရ့ိတ်သိမး်မ ၆၇ ရာခုိင်နး်ခန  ်ပးီစးီ 

 ကမာ့ပဲပုတ်ေစ့ေဈးကွက်သုိ အများဆံုးတင်ပုိေနသည့် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ ်

ပပဲတ်ုေစရိ့တ်သိမ်းမသည ် ၆၆.၉ ရာခုိင်နး်ခန်  ပးီစးီေနပြီဖစေ်ကာင်း၊ ယခုစှ် ပပဲတ်ုသီးှံ 

ရိတ်သိမ်းမသည ် ယခင်စှ ် သးီှံရိတ်သိမ်းချနိထ်က ် ေနာကက်ျခ့ဲေကာင်း စိုကပ်ျ ိးေရးအ ကေံပး 

ကမုဏီ Safras & Mercado က သတင်းဌာနသုိေြပာကားခ့ဲသည။် 



2 
 

 ယခင်အပတ်က ရိတ်သိမး်မတွင် စုစုေပါင်းသီးှံစုိကပ်ျ ိးဧရိယာ၏ ၅၉.၅ ရာခုိင်နး် ပီးစီး 

ခ့ဲေကာင်း၊ သီးှံရိတ်သိမ်းမအား ကာလတူင်းယဉှပ်ါက ယခင်စှ်က ၇၄.၄ ရာခုိင်နး်ပးီစီးခဲ့ 

ေကာင်း၊ ရိတ်သိမး်ချနိက်ာလတစခ်လုုံး၏ ပျမး်မရိတ်သိမ်းပးီစီးရမည့် ၆၉.၆ ရာခိုင်နး်ေအာက် 

ေလာန့ညး်လျကရိှ်ေနေကာင်း အ ကေံပးကမုဏီက ေြပာကားထားသည်။ 

 ပပဲတ်ုအဓကိစိုကပ်ျ ိးသည့် Rio Grande do Sul ြပညန်ယ်တွင် သီးှံအတွက် လိုအပ် 

ေသာ မိုးေရချနိရ်ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခုစှ်ဆထီကွသီ်းှံများ ရိတ်သိမ်းပးီစီးပါက တန်ချနိ ်၁ သနး်ေကျာ ်

ပိုမိုထကွရိှ်ိုင်ေကာင်း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ ် သီးှံရိတ်သိမ်းချနိ်ပီးစးီပါက ပပဲုတ်တန်ချနိ ် ၁၃၄.၀၉ 

သနး်ထကွရိှ်ရန်ခနမ်နှ်းထားပးီ ယခင်စှ်င့်ှင်းယဉှပ်ါက ၅.၄ ရာခုိင်နး် ပိုမိုထကွရိှ်ိုင်ေကာငး် 

Safras ကမုဏီက ခနမ်နှး်ထားသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွ ေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ ်- noticiasagricolas.com.br 

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

ဘရာဇီးလုိ်င်ငံ၏ ပပဲတ်ုေစရ့တ်ိသိမး်မပးီစးီချနိ်တွင် တနခ်ျနိ ်၁၃၄.၀၉ သနး် ထကွရ်ှိရန ်ခန်မနှး် 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ပပဲုတ်ေစတ့နခ်ျနိ ် ၁၃၄.၀၉ သနး် ထကွရိှ်ရန ်

ခနမ်နှး်ထားေကာင်း မတ်လ ၂၆ ရကေ်နတွင် စိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာစးီပာွးေရးအ ကေံပးကမုဏ ီ

Safras & Mercado က သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခ့ဲသည။် 

 ပပဲတ်ုေစအ့ဓကိစိုကပ်ျ ိးသည့် Rio Grande do Sul ေဒသတွင် စိုကပ်ျ ိးေရးအတကွ ်

လိုအပသ်ည့် မိုးေရချနိရ်ရိှခ့ဲသြဖင့် လာမည့်သီးှံရိတ်သိမ်းချနိ်တွင် ပပဲတ်ုေစ့တနခ်ျနိ ် ၁ သနး်ခန  ်

ပိုမိုထကွရိှ်ိုင်ေကာင်း ခနမ်နှ်းထားေကာင်း သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခ့ဲသည။် ထိုအြပင ်

လတ်တေလာ ရိတ်သိမး်ပးီခ့ဲေသာ ပပဲတ်ုစိုက်ခင်းများ၏ထကွရိှ်မကလညး် ယခုစှရိ်တ်သိမ်း 

ရာသီချနိ်တွင် အထကွ်နး်တုိးတကမ်ည့်အေြခအေနရိှေကာင်း သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ြပည်နယ်အချ ိတွင် ထွက်ရိှမေလာ့ကျေသာ်လည်း ြပည်နယ်အများစုတွင် အထွက်ပမာဏ 

တိုးတက်ိုင်သည့်အတွက် စုစုေပါင်းသီးှံထွက်ရှ ိမတွင် တိုးတက်မည့်အေြခအေနရှေိကာင်း 

သုေတသနပညာရှင် Luiz Fernando Roque က သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားထားသည။် 

 ယခင်စှပ်ပဲတ်ုေစစ့ိုကပ်ျ ိးရာသီချနိ်တွင် လာနညီာရာသီဥတုြဖစေ်ပခ့ဲသြဖင့် မိုးေရချနိ ်

မလုံေလာကမ်င့်ှ ကေံတွခ့ဲေသာလ်ညး် ရိတ်သိမး်ချနိ်တွင် ယခင်စှ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုစှက်ထက် 

ပိုမိုထကွရိှ်ိုင်ေကာင်း ခန ်မနှး်ချကမ်ျား ထကွေ်ပလျကရိှ်သည။် 
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 သီးှံများ ရိတ်သိမး်ပီးချနိ်တွင် ပပဲတ်ုေစအ့ဓကိစိုကပ်ျ ိးသည့် ိုင်ငံ၏ေြမာကပ်ိုင်းငှ့် 

အေရှေြမာက်ပိုင်းြပည်နယ်များတွင် အထွက်န်းအတိုးေလာ့ အနည်းငယ်သာရှိိ ုင်သြဖင့် 

တစ်ိုင်ငံလုံး ထကွရိှ်မတွင် ယခင်စှက်ထက်တုိးတက်ိုင်ေကာင်း ပညာရှင်များက ခနမ်နှ်းထား 

ကသည။် 

 ရိတ်သိမ်းပီးစီးသည့် စာရင်းများအရ စုိက်ပျ ိးဧရိယာဟက်တာ ၃၈.၆၅ သန်းတုိးချဲစုိက်ပျ ိး 

ခ့ဲပးီ စစုေုပါင်းပပဲုတ်ေစစ့ိုကပ်ျ ိးဧရယိာ၏ ၃.၃ ရာခုိင်နး်ရှိေကာင်း Safras ကမုဏီက ေြပာကား 

ခ့ဲသည။်  

 ပပဲတ်ုသီးှံအများအြပားစိုကပ်ျ ိးသည့် Mato Grosso၊ Goiás င့်ှ Tocantins ြပညန်ယ် 

များတွင် သီးှံအတွက ် လိုအပေ်သာ စိုစတ်ွသည့်ရာသီဥတုြဖစေ်ပခ့ဲသည့်အြပင် ၂၀၂၁ ခုစှ် 

စှဆ်နး်ပိုင်းမစှ၍ မိုးရာသွန်းမများရိှခ့ဲသည့်အတွက ် တစ်ိုင်ငံလုံး၏ ပျမ်းမထကွရိှ်မပမာဏတွင ်

တုိးတကြ်ခင်းြဖစေ်ကာင်း သုေတသနပညာရှင် Roque က ေြပာကားခ့ဲသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ ်- The Reuters 

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

အိိယုိင်ငံ၌ မတ်ပတဲင်သွင်းခွင့် ခဲွတမး်များအေပ ြပင်ဆင်ချက်များ ထတ်ုြပနြ်ခင်း 

 အိိယိုင်ငံ၌ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ိုင်ငံြခားကနု်သွယမ် မဝူါဒအရ ဗဟိုအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုစှမ်ှ 

စတင်၍ ကနသ်တ်တင်သွင်းကနုစ်ညအ်ြဖစ် သတ်မတ်ှထားသည့် မတ်ပ ဲ ([Beans of the SPP 

Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Codes 0713 31 10, 0713 90 10 and 0713 90 90) 

တနခ်ျနိ် ၁ ဒသမ ၅ သိနး်ကို ၂၀၂၀-၂၁ ဘာှစအ်တွင်း ၃၁-၃-၂၀၂၁ ေနအထိ တင်သွင်းခွင့်ြပ 

ေကာင်း အိိယြပညပ်ကနုသွ်ယေ်ရး န်ကားမဦးစီးဌာန (DGFT) က ၁-၁၀-၂၀၂၀ ေနတွင် 

အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမတ်ှ S.O.3446 (E) ြဖင့် ထတ်ုြပနထ်ားခ့ဲပါသည်။ 

 သုိရာတွင် မတ်ပမဲျားအား အဓိကတင်ပိုရာ ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ ြဖစေ်ပလျကရိှ်ေသာ ိုင်ငံေရး 

မတည်ငိမမ်များေကာင့် တင်သွင်းရန် ခကခဲ်မအေပ ေနာကဆ်ုံးထားတင်သင်ွးရမည့်ကာလအား 

တုိးြမင့်ေပးရန် ကနုသ်ညမ်ျားက ေတာင်းဆိုခ့ဲကသြဖင့် အိိယကးူသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဦးစးီဌာန 

သည ်၁၉-၃-၂၀၂၁ ရကစ်ွဲပါအမနိေ်ကာြ်ငာစာအမတ်ှ S.O.1261 (E) ကို ထတ်ုြပနလ်ျက် အဆိုပါ 

မတ်ပဲတန်ချန်ိ ၁ သိန်း ၅ ေသာင်းအား ၃၀-၄-၂၀၂၁ ေနအထိ တင်သွင်းခွင့်ကာလသက်တမ်း တုိးြမင့် 

ေပးလိုကေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 
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 ထိုအြပင် ၄-၃-၂၀၂၁ ေန၌ အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမတ်ှ S.O. 1017(E) ြဖင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘာစှအ်တွင်း မတ်ပတဲနခ်ျနိ် ၄ သိနး်ကို ြပညပ်မ ှ တင်သွင်းရနအ်တကွ် ပခဲွဲစကမ်ျားငှ့် 

ြပနလ်ညသ်န်စင်ေရးလပုင်န်းများသုိ ခဲွတမး်ချထားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်းထတ်ုြပနထ်ားခ့ဲရာ 

ယခုအခါ ပတဲင်သွင်းသူကနု်သညမ်ျားသိုပါ အဆိုပါခဲွတမ်းသတ်မတ်ှချက၌် ပါဝင်လပုက်ိုင်ခွင့်ြပ 

လျက် လိုင်စင်ချထားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပသည့် အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် 

S.O.1372(E) ကုိ အိိယကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဦးစီးဌာနက ၂၆-၃-၂၀၂၁ ေနတွင် ထပ်မံထုတ်ြပန် 

ခ့ဲပါသည။်  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source:  1. Notification No. S.O.1261(E) dated 19th March 2021 of Department of Commerce 

of India 

 2. Notification No. S.O.1372(E) dated 26th March 2021 of Department of Commerce 

of India 

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

နညး်ပညာပိုင်း ပိုမိုတုိးတကလ်ာေစေရး start-ups လုပင်နး်များကို အားေပးသည့် 

စညး်မျဉ်းသစမ်ျားအား အးီယူအဆိုြပ 

 နည်းပညာပုိင်းှင့်ပတ်သက်၍ တုတ်၊ အေမရိကန်တုိကုိ လုိက်မီုိင်ေစေရးအတွက် အီးယူ 
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ start-ups လုပင်နး်များဆိုင်ရာ စခံျနိစ်ံနး်အသစမ်ျားကို ဥေရာပေကာမ်ရငှ ်
က အဆုိြပခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ အီးယူ၏ Start-up Nations Standard သည် ကမာ့အံှအြပားမ ှ
နည်းပညာဆုိင်ရာပါရမီရိှသူများကုိ ဆဲွေဆာင်ုိင်ေရးအတွက် အီးယူအဖဲွဝင်ုိင်ငံများ၏ စေတာခ့် 
ဝယယ်ခွူင့်ပုံစံ (stock options) င့်ှ လဝူင်မကးီကပေ်ရး၊ ဗီဇာဆိုင်ရာဥပေဒများကို ေြပာင်းလရဲန် 
ေတာင်းဆိုထားသည။် လက်ရိှအချနိထ်ိ ဥေရာပတစဝ်နး်ရိှ (၂၅) ိုင်ငံက ယင်းစခံျနိစ်ံနး် 
မေူဘာင်ကို သေဘာတူလကမ်တ်ှေရးထိုးထားေကာင်း သိရသည။် 

 ဥေရာပတင်ွ တီထင်ွဆနး်သစမ်ရိှေသာ အေသးစားင့်ှအလတ်စားလပုင်န်းများအြဖစ်သို 
ြမနြ်မနဆ်နဆ်န် တုိးတက်သွားိုင်သည့် start-ups လပုင်နး်များ ပိုမိုရိှလာရန်င့်ှ ၎င်းလပုင်နး်များ 
အေနြဖင့် ဥေရာပ၏ digital sovereignty င့်ှ strategic autonomy တုိကို အကျ ိးြပိုင်သည့် 
ေကာပ်ိုေရးရှင်းလပုင်န်းကးီများအြဖစသုိ် တြဖညး်ြဖညး်ချင်း တုိးတကလ်ာရန် လိုအပ်သညဟ်ု 
ဆိုသည။် ထိုသုိေဆာင်ရက်ိုင်ရနအ်တွက် အးီယူ၏ နယပ်ယတုိ်င်းရိှ start-ups လပုင်နး်များ၏ 
ရှင်သနရ်ပ်တညမ်အဆင့်တုိင်းတွင် မတ၍ အခွင့်သာသည့်အေြခအေနများ ရိှရနလ်ိုအပေ်ကာင်း 
အးီယ၏ူ Start-up Nations Standard ေကညာချကတွ်င် ေဖာြ်ပထားသည။် 
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 ဥေရာပတင်ွ နညး်ပညာဆိုင်ရာလပုင်နး်ကးီများက start-ups လပုင်နး်များ ထနွး်ကား 
လာေရးကို အကအူညေီပးိုင်မည့် ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးများ ေဆာင်ရကရ်န် ကာလရှည်ကာ 
ေတာင်းဆိုခ့ဲကသည်။ တတ်ုိုင်ငံှင့်အေမရိကန်ိုင်ငံတုိရိှ နညး်ပညာကမုဏီများသည ်
ဥေရာပရိှ အကီးဆုံးနညး်ပညာကမုဏီကီးများထက် များစာွပို၍ကးီမားသညဟ်ု သိရသည။် 
ဥေရာပတင်ွ start-ups လပုင်နး်များင့်ှ ပတ်သက၍် အဓကိအားြဖင့် ေထာကြ်ပသည့်အချကမ်ာှ 
၎င်းလပုင်နး် များရိှ ဝနထ်မ်းများက ကမုဏီ၏စေတာရှ့ယယ်ာကို ဝယယ်ပူိုင်ခွင့် (employee 
stock options) ြဖစသ်ည။် ယင်းင့်ှပတ်သက၍် ကမုဏီဝနထ်မး်များအား non-voting rights 
ြဖင့် စေတာခ့် ဝယယ်ပူိုင်ခွင့်ထတ်ုေပးြခင်းကို start-ups လပုင်နး်များအား ခွင့်ြပေပးသင့်ေကာင်း 
Start-up Nations Standard ေကညာချက်အရသိရသည်။ ကုမဏီအသစ်တစ်ရပ် ထူေထာင်ြခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလညး် ကာြမင့်ချနိ် (၁)ရက် (fast-tracked) ြဖင့်ေဆာင်ရကသ်င့်ပးီ၊ ကနု်ကျစရတိ် 
မာှ ယူို (၁၀၀) ေအာက် (အေမရိကနေ်ဒလာ၁၁၉) သာ ရိှသင့်ေကာင်း၊ ကမာအ့ှံအြပားမ ှ
ပါရမရိှီသူ နညး်ပညာလပု်သားများကို ဆွဲေဆာင်ရနအ်တွက် ဗဇီာေလာကထ်ားြခင်းလပုင်နး်စဉ ်
ကိုလညး် ပိုမိုြမနဆ်နေ်အာင် ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း ယင်းေကညာချကတွ်င် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ဂျာမနီိုင်ငံအေနြဖင့် stock options ဆိုင်ရာလုပထ်ုံးလပုန်ညး်သစက်ို မိတ်ဆကသ်ာွး 
မညြ်ဖစ်ပးီ၊ ိုင်ငံ၏နညး်ပညာကတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို မကလ်ုံးေပး ဆွဲေဆာင်ိုင်မည့် 
အြခားြပြပင်ေြပာင်းလမဲများကိုလညး် ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည်။ ြပင်သစ်ိုင်ငံ 
ကလညး် start-ups ကမုဏီဝနထ်မး်များအတွက ် stock options မဝူါဒများ တုိးတကေ်ရးကို 
ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်သညဟ်ု ဆိုသည။် ဥေရာပရိှ start-ups လပုင်နး်အသုိင်းအဝိုင်းင့်ှ အကျ ိးတူ 
လပုင်နး်ရှင်များကဥေရာပေကာမ်ရင်ှ၏ အဆိုြပချကက်ို ကိဆိုခ့ဲကေကာင်း သိရသည။် 

ရင်းြမစ်-(CNBC)  
ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

အိိယှင့် ခိုေအးရာှး ကိုဗစက်ာလအလနွ် ခရးီသွားလပုင်နး်ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် 

တုိးြမင့်ရနဆ်ရှိေန 

 အိိယင့်ှ ခိုေအးရှားစှ်ိုင်ငံအေနြဖင့် အြပနအ်လနှခ်ရီးသွားြမင့်တင်ေရးလပုင်န်း 

များြဖင့် ခရးီသွားလပုင်နး်ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန ် ဆရိှေနေကာင်း၊ 

အထးူသြဖင့် ကိုဗစ်ကာလအလနွ် ခရီးသွားလပု်ငနး်ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ် တုိးတကလ်ိုေကာင်း 

ခိုေအးရှားိုင်ငံ၏ Place2Go ခရီးသွားမဂဇင်းအရ သိရိှရသည။် ခိုေအးရှားိုင်ငံတွင် ခရးီသွား 

လပုင်နး်ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့် အလားအလာများစာွရိှေနေကာင်း၊ ှစ်ိင်ုငံအကားခရီးသွား 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရကမ်အစအီမမံျား ချမတ်ှိုင်ေရးအတွက် ကပေ်ရာဂါင့်ှ ရင်ဆိုင်ေနရသည့် ယခု 

ကာလသည် အချနိအ်ခါေကာင်းြဖစ်သညဟ်ု ခိုေအးရှားိုင်ငံဆိုင်ရာအိိယသံအမတ်ကးီ Raj 

Kumar Srivastava က ေြပာကားေကာင်း သိရသည။် 
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 ကျနး်မာေရးှင့် ေဆးဘကဆ်ိုင်ရာခရီးသွားလပု်ငနး်ကတွင် ခိုေအးရှားိုင်ငံငှ့် 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့် အလားအလာရိှေကာင်း၊ ၂၀၂၀ြပည့်စှ်တွင် အိိယိုင်ငံ၏ခရီးသွား 

လပုင်နး်သည ် ၂၀၁၉ ခုစှအ်ဆင့်၏ (၆၅) ရာခုိင်နး်ခနရ်ှိခ့ဲပီး၊ ြပညတွ်င်း ခရီးသွားများေကာင့် 

ဂျဒီပီတွီင် ပါဝင်မအချ ိးမာှ မကူာွဟချကမ်ရိှဘဲ (၉) ရာခုိင်နး်တွင် ဆကလ်ကရိှ်ေနခ့ဲေကာင်း 

၎င်းကဆကလ်ကေ်ြပာကားသည။် ိုင်ငံတကာခရီးသွားလပုင်နး်များ ဆိုင်းင့ံထားရပီး၊ ခက်ခဲ 

သည့် ကပေ်ရာဂါကာလအချနိအ်တွင်း၌ပင် အိိယင့်ှ ခိုေအးရှားစှ်ိုင်ငံအေနြဖင့် Place2Go 

ခရီးသွားမဂဇင်းတွင် ေဖာြ်ပြခင်းကဲ့သုိေသာ ခရီးသွားပူးေပါင်းေဆာင်ရကမ်လပုင်န်းများကို 

လပုေ်ဆာင်ိုင်မညဟ်ဆုိုသည်။ စှ်ိုင်ငံအကားလဉူးီေရအရယအ်စားင့်ှ ဘဝေနထိုင်မပုံစကံွဲြပား 

ပးီ၊ မတူညသီည့် တုိက်ကီးများတွင် တညရိှ်ေသာလ်ညး် တစ်ိုင်ငံစရိှီေဒသများသည ် ခရီးသွား 

ြပညသူ်များကို အေတွအ ကသံစမ်ျား ေပးစမွး်ြခင်းြဖင့် ခရီးသွားလပုင်နး်ကို ဆွဲေဆာင်ိုင်မည် 

ြဖစေ်ကာင်း ခိုေအးရှားိင်ုငံ၊ ခရီးသွားှင့် အားကစားဝန်ကးီဌာန၏ State-Secretary ြဖစသ်ူ 

Tonči Glavina က ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 ခရီးကာွေဝးသည့်ေနရာေဒသများသို အလညအ်ပတ်သွားလာမများကို မကာမကီာလ 

တွင် ြပနလ်ညေ်ဆာင်ရက်ိုင်ရန်င့်ှ ခိုေအးရှားိုင်ငံသုိ ကမာလညှ့်ခရီးသွားများ လာေရာကရ်န် 

TončiGlavina ကေမာလ်င့်ထားသည။် ယင်းမှတစဆ်င့် ေရရှည်တညတ့ံ်ေသာ ခရီးသွားလပုင်န်း 

ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးမဟာဗျဟာအသစ်တစရ်ပအ်တွက ် ြပင်ဆင်ိုင်မညဟ် ု ၎င်းကဆိသုည။် 

ကပေ်ရာဂါအေြခအေနများ ထနိ်းချပ်ိုင်ခ့ဲပါက Place2Go ခရီးသွားမဂဇင်းအေနြဖင့် လာမည့် 

ေမလလယ်တွင် ပုံမနှက်ျင်းပေနကျြဖစ်သည့် Place2Go ခရီးသွားလပုင်နး်ြပပွဲကို ကျင်းပိင်ုရန ်

ေမာ်လင့်ထားပီး၊ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းများက ပါဝင်ြပသမည်ဟု သိရသည်။ ကပ်ေရာဂါ 

မတုိင်မကီာလ ၂၀၁၉ ခုစှတွ်င် ခိုေအးရှားိုင်ငံသည ် အိိယခရီးသွားများထမံ ှ ဝင်ေငွရရိှမ 

တုိးတကခ့ဲ်ပီး၊ အိိယကမာလညှ့်ခရီးသည် (၇၀၀၀၀) လာေရာကလ်ညပ်တ်ခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှတွ်င် ခိုေအးရှားိုင်ငံသုိ အိိယခရီးသွားလာေရာကမ်သည် (၃၀၀၀) သုိ ကျဆင်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည။် 

ရင်းြမစ် -  (Total Croatia News) 

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

Brexit ေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇနန်ဝါရလီတွင် ဘယ်လဂ်ျယီုိံင်ငံ၏ ပိုကနုက်ျဆင်းခ့ဲြခင်း 

 ဗတိိနခဲွ်ထကွမ်ကစိရပ် (Brexit) ေကာင့် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ဘယလ်ဂ်ျယီံ 

ိုင်ငံ၏ ပိုကနု်င့်ှသွင်းကနု ် သိသိသာသာကျဆင်းခ့ဲေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအမျ ိးသားဘဏ် 
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(National Bank of Belgium) ၏ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီလငှ့် 

င်းယဉှပ်ါကသွင်းကနု် (၁၆.၁) ရာခုိင်န်းင့်ှ ပိုကနု် (၁၁.၇) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည်။ 

Brexit ေကာင့် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလမစှတင်၍ အးီယူင့်ှ ဗိတိန်ိုင်ငံတုိအကား ကနုစ်ညမ်ျား 

လတ်ွလပစ်ာွေရေြပာင်းသွားလာိုင်မတွင် အဟန်အတားများြဖစေ်ပခ့ဲပးီ၊ စှ်ဘကက်နု်သွယမ် 

တွင် နယစ်ပလ်ပုထ်ုံးလပုန်ညး်သစမ်ျား လိုအပလ်ာခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည။် 

 ၂၀၂၁ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ၌ ဘယလ်ဂ်ျယီံင့်ှ ဗတိိနက်နုသွ်ယမ်တွင်သွင်းကနု် (-၅၄.၄) 

ရာခုိင်န်းင့်ှပိုကနု် (-၃၅) ရာခုိင်န်း ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ အမျ ိးသားဘဏက် 

ဆိုသည။် ထိုသုိဗတိိန်ိုင်ငံင့်ှ ကနု်သွယမ်ကျဆင်းခ့ဲရြခင်းမာှ နယစ်ပလ်ပုထ်ုံးလပုန်ညး် အသစ ်

များေဆာင်ရကရ်ြခင်းေကာင့်ြဖစေ်ပခ့ဲြခင်း ဟတ်ု/မဟတ်ုင့်ှယာယသီကေ်ရာကမ် ဟတ်ု/ မဟတု် 

ကို ဆကလ်ကေ်စာင့်ကည့်ရမညြ်ဖစ်ေကာင်းသိရသည။် 

 ၂၀၂၁ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံင့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံအကား ပိုကနု်/သွင်းကနု ်

ကျဆင်းခ့ဲရြခင်းသည် Brexit ေကာင့် နယစ်ပလ်ပုထ်ုံးလပုန်ညး်များရိှလာိုင်မကို ကိတင်ေမာမ်နှ်း 

၍ ကမုဏီများက ကနုစ်ညမ်ျားစေုဆာင်းထားရိှကစဉက် စှဘ်ကက်နုသွ်ယမ် သိသိသာသာ 

တုိးတကခ့ဲ်ပီးေနာက ် ြပနလ်ည်ိုကခ်တ်မတစရ်ပလ်ညး်ြဖစ်ိုင်သညဟ်ု သိရသည်။ ဘယလ်ဂ်ျယီံ 

ိုင်ငံအေနြဖင့် တတ်ုိုင်ငံင့်ှ ေဆးဝါးများကနု်သွယမ်တွင် တုိးတက်ခ့ဲြခင်းမအှပ အြခားကနု်သွယ် 

ဖက်ိုင်ငံများင့်ှ ကနုသွ်ယမ်တွင်လညး် ေယဘုယျအားြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

ရင်းြမစ် - (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

Brexit အလနွ် ပထမလတွင် ဗတိိနုိ်င်ငံ၏ စားေသာကက်နုတ်င်ပိုမ (၇၅) ရာခုိင်နး် 

ကျဆင်းခ့ဲြခင်း 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဗိတိန်ုိင်ငံမှ အီးယူသုိ စားေသာက်ကုန်ှင့် အေဖျာ်ယမကာ 

(food and drink) တင်ပိုမ (၇၅) ရာခုိင်နး်ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း ဗတိိန်ိုင်ငံ၊ စားေသာကက်နု်ငှ့် 

အေဖျာယ်မကာအသင်းချပ် (Food and Drink Federation) မ ှ ထတ်ုြပနသ်ည့်အချကအ်လက် 

များအရ သိရသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ဗတိိနမ် ှ အီးယူသုိ တင်ပိုမတန်ဖိုး 

စတာလင်ေပါင် (၁) ဘီလယီမံှ ယခုစှ်၊ အလားတူကာလတွင် စတာလင်ေပါင် (၂၅၆.၄) သနး်သို 

ကျဆင်းခ့ဲသည။် ဗတိိန်ိုင်ငံမ ှ အိုင်ယာလန၊် ဂျာမနီင့်ှ အတီလီိုင်ငံများသုိ တင်ပိုမတွင် (၈၀) 

ရာခုိင်န်းေကျာ ် ကျဆင်းခ့ဲသည။် အထးူသြဖင့် ေဆာလ်မ်နွင်ါး တင်ပိုမ (၉၈) ရာခုိင်နး်ငှ့် 
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အမသဲားတင်ပိုမ (၉၁) ရာခုိင်န်းတုိြဖင့် ကျဆင်းခ့ဲပီး၊ ဝစီကတီင်ပိုမသည ် စတာလင်ေပါင် 

(၁၀၅.၄) သနး်မှ (၃၈.၉) သနး်သုိ (၆၃) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲသည။် 

 အလားတူငါးလပုင်နး်ကမ ှ ပိုကနုတ်င်ပိုမသည်စတာလင်ေပါင် (၂၅.၂) သနး်မှ (၅.၃) 

သနး်သုိ ကျဆင်းခ့ဲပးီ၊ ဗိတိန်င့်ှ အးီယကူနု်သွယမ်တွင် စာရကစ်ာတမ်းလိုအပခ်ျကမ်ျားအရ 

ောှင့်ေးှမများ ြဖစေ်ပလာြခင်းေကာင့် တစ်ရကလ်င် စတာလင်ေပါင် (၁) သနး်ခန်  ဆုံးံးမ 

ရိှေကာင်းသရိသည။် ဗိတိနခဲွ်ထကွမ်ကစိရပ် အကးူအေြပာင်းကာလမတုိင်မကီ အးီယူရိှ ဗတိိန ်

စးီပာွးေရးလပုင်နး်များက ကနုစ်ညမ်ျား ကိတင်စေုဆာင်းထားမင့်ှ ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါ၏ 

ိုကခ်တ်မတုိသည ် ပိုကနုက်ျဆင်းမ၏ အေကာင်းအချကမ်ျားြဖစ်ိုင်သည။် အဓကိအားြဖင့် 

ဗတိိနပ်ိုကနုလ်ပုင်န်းရှင်များအေနြဖင့် အေကာက်ခွနမ်ဟတ်ုသည့် အတားအဆီးများ (non-tariff 

barriers) ကို ရင်ဆိုင်ရြခင်းေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း ဗတိိန်ိုင်ငံ၊ စားေသာကက်နု်င့်ှ အေဖျာယ်မကာ 

အသင်းချပက် ဆိုသည။် 

 အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထနိ်းချပ်ိုင်ေရး ကန်သတ်ချက်များအရ 

စားေသာကဆ်ိုင်များ၊ အစားအေသာကဝ်နေ်ဆာင်မလပုင်နး်များ ပတ်ိသိမ်းထားရြခင်းေကာင့် 

ဗတိိန်ိုင်ငံမ ှ အးီယသုိူ စားေသာကက်နု်တင်ပိုမ ဆကလ်ကက်ျဆင်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကပေ်ရာဂါေကာင့် ကမာက့နုသွ်ယမ်ှင့် စားသံုးမပိုင်းထခုိိကမ်ရိှခ့ဲသြဖင့် ဗတိိန်ိုင်ငံမ ှကမာ့ိုင်င ံ

များသုိ စားေသာကက်နု်င့်ှ အေဖျာယ်မကာတင်ပိုမသညလ်ညး် (၁၁) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲသည။် 

ဗတိိန်ိုင်ငံအမျ ိးသားစာရင်းအင်းုံး (Office for National Statistics-ONS) မ ှ ထတ်ုြပနသ်ည့် 

အချကအ်လကမ်ျားအရ ဗိတိနမ် ှ အးီယူသုိ ပိုကုနတ်င်ပိုမသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒဇီင်ဘာလငှ့် 

င်းယဉှပ်ါက၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် (၄၀.၇) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲေကာင်းသိရသည။် 

ရင်းြမစ် -  (Euractiv)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

စိုကပ်ျ ိးေရးကအတွက ်ဒစ်ဂျစတ်ယလ်စ်နစ ်ရညရ်ယ်ချက် 

 တုတ်ုိင်ငံသည်ကမာ့စားနပ်ရိကာ၏ (၂၀) ရာခုိင်န်းကုိ ထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ကမာအ့ကးီဆုံး စိုကပ်ျ ိးေမွးြမေရးစးီပာွးေရးကို လပုက်ိုင်လျကရိှ်သည့် ိုင်ငံလညး်ြဖစ်ပးီ ကမာ ့

ထတ်ုလပုမ် စစုေုပါင်းမ ှှံစားသီးှံ (၁၈) ရာခုိင်နး်၊ အသား (၂၉) ရာခုိင်န်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရက ်

(၅၀) ရာခုိင်နး်အသီးသီးထတ်ုလပု်ိုင်ပီး ဝကသ်ား၊ ဂျ၊ံဆန၊် လကဘ်က၊် ဝါင့်ှ ငါးထတ်ုလပုမ် 

တွင် ကမာအ့များဆုံးြဖစေ်ကာင်း၊ မကာခင်ကာလကကမာက့ပေ်ရာဂါ COVID-19 ြဖစပ်ာွးမ 

ေကာင့် တတ်ုိင်ုငံရိှ ေကျးလကေ်ဒသများတွင်လညး် ဒစဂ်ျစတ်ယလ်န်ညး်ပညာများအေပ 
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မှီခုိမ ြမင့်တကလ်ာေကာင်း၊ စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်န်းလပုက်ိုင်သည့် ေတာင်သူလယသ်မားများ စမတ ်

ဖနုး်င့်ှနညး်ပညာများ ပိုမိုအသံုးြပလာြခင်းြဖင့် စိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျားကို လိုအပ် 

သည့်အချနိတွ်င် ရရိှိုင်ပးီ အကျ ိးအြမတ်ရရိှမလညး် ေြပာင်းလသွဲားိုင်ေကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ၊် 

မတ်လ၂၄ ရကေ်နထုတ် South China Morning Post သတင်းစာ၌ “Planting the idea of 

digital” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

 အဆိုပါသတင်း၌ Pinduoduo platform ကို အသံုးြပြခင်းြဖင့် မလိုအပေ်သာ ကားခ ံ

အရာများကို ေလာခ့ျိုင်ပီး စားသံုးသူများအေနြဖင့် ေဈးနး်ချ ိသာစွာြဖင့် လတ်ဆတ်ေသာ 

စိုကပ်ျ ိးေရးထကွက်နု်များကို ဝယယ်ူိုင်ပးီ၊ စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုသူ်များအတွကလ်ညး် ဝင်ေငွပိုမို 

ရရိှိုင်ပးီ လပု်ငနး်တွင် ပိုမိုြပနလ်ညရ်င်းှီးြမပ်ှံိုင်ြခင်းှင့် ဝယယ်မူအမာှစာများလညး် ပိုမိုရရှိ 

ိုင်ေကာင်း၊ ေဈးကကွတွ်င် ပင့်ွလင်းြမင်သာမ ပိုမိုရိှလာပးီ ဝယလ်ိုအားများ ပိုမိုြမင့်မားလာေသာ 

ေကာင့် ကနုပ်စညး်ြဖန် ြဖးသူများအေပ မှီခုိမေလျာန့ညး်လာပးီ စားသံုးသူများထ ံ တုိက်ိုက ်

ေရာင်းချိုင်ေကာင်း၊ အဆိုပါ ဒစ်ဂျစတ်ယလ်ပ်လကေ်ဖာင်းြဖင့် ေတာင်သူလယသ်မားများအား 

ေဈးကကွသ်တင်းအချကအ်လကမ်ျား ပံ့ပိုးေပးိုင်ပးီ ကနုပ်စညး်ြဖန် ြဖးမ ကနုက်ျစရိတ်နည်းပါး 

ပးီ ကနုပ်စညး်ဝယယ်သူည့် အမာှစာအေြမာကအ်များ ရရိှိုင်ပါေကာင်း၊ ထိုြပင် ေငွေပးေချမစနစ် 

တွင် ဒစဂ်ျစတ်ယလ်ယ်မွေ်ငွ ေြပာင်းလအဲသံုးြပမေကာင့် Blockchain technology ကို လကခံ် 

အသံုးြပရန ်စတ်ိဝင်စားမများ ြမင့်မားလာေကာင်း၊ စိုကပ်ျ ိးေရးကကို ဒစဂ်ျစတ်ယလ်စ်နစြ်ဖင့် 

အေကာင်အထညေ်ဖာ်ိုင်ရန်င့်ှ ေရရှညတ်ည်တ့ံခုိင်မရဲနအ်တွက ် Blockchain platform မာှ 

ေနာကတ်စဆ်င့်ြဖစ်ပီး  ေတာင်သူလယသ်မားများအတွက ် မျ ိးေစဝ့ယယ်မူများင့်ှ သီးှံစမီခံန ်ခွဲ 

မများ ြပလပု်ိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ေဟာင်ေကာင်ေဒသ အေသးစားစးီပာွးေရးလပုင်နး်များအကား ယံုကညခ်ျကမ်ျား လနွက်စဲာွ 

ေလျာ့ကျလျကရ်ှိြခင်း 

 ကမာက့ပေ်ရာဂါ COVID-19 ၏ သကေ်ရာကမ်များ ဆကလ်ကခံ်စားေနရြခင်းင့်ှ ၂၀၂၀ 

ြပည့်စှအ်တွင်း စးီပာွးေရးကျဆင်းမများေကာင့် ေဟာင်ေကာင်ေဒသရိှ အေသးစားစးီပာွးေရး 

လပုင်နး်များအကား ယုံကညခ်ျကမ်ျားမာှ လနွက်စဲာွ ေလျာက့ျလျကရိှ်ေကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ၊် 

မတ်လ ၂၃ ရကေ်နထတ်ု South China Morning Post သတင်းစာ၌ Martin Choi က 

“Confidence among small businesses hits all-time low” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ေရးသားေဖာြ်ပထား 

ပါသည။် 
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 အဆိုပါသတင်း၌ အလပုသ်မား (၂၀) ဦး ေအာကေ်လျာန့ညး်သည့် အေရအတွကြ်ဖင့် 

လပုင်နး်လညပ်တ်ေနသည့် အေသးစားလပုင်နး်များ၏ (၂၀) ရာခုိင်နး်မာှ ယခုစှအ်တွငး် 

စးီပာွးေရးြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွ်ရနလ်ညး်ေကာင်း၊ (၁၂) ရာခုိင်န်းမာှ ဝနထ်မး်များ အသစထ်ပမ် ံ

ခနထ်ားရနလ်ညး်ေကာင်း အသီးသီး ေမာလ်င့်လျကရိှ်ေကာင်း၊ လနွ်ခ့ဲေသာ (၂) စှအ်တွငး် 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသစးီပာွးေရးမာှ ဆကတုိ်ကက်ျဆင်းခ့ဲရာ ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် (၆.၁) ရာခုိင်နး် 

ကျဆင်းခ့ဲပးီ လကလ်ေီရာင်းချရမ (၂၄.၃) ရာခုိင်နး် ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ အလပုလ်ကမ်ဲ့န်း 

မာှလညး် (၇.၂) ရာခုိင်န်းြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်း၊ ယခုအချနိအ်ထ ိ ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သညမ်ျား 

လာေရာကမ်မာှလညး် ရပ်ဆိုင်းထားရဆြဲဖစေ်သာေကာင့် လပုင်န်းများမာှ စနိေ်ခမများြဖင့် 

ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း၊ ေဟာင်ေကာင်ေဒသ၌ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖဝါရီလတွင် အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်မာှ 

အြမင့်ဆုံးြဖစခ့ဲ်ေကာင်း၊ COVID-19 ၏ ြပင်းထနသ်ည့် ဆိုးကျ ိးသကေ်ရာကမ်များေကာင့် 

ေဟာင်ေကာင်ေဒသမ ှ စးီပာွးေရးလပုင်နး် (၆၅) ရာခုိင်န်းမာှ ြပနလ်ညန်လနထ်ရူန် ကာြမင့်ချနိ ်

(၁)ှစ်(သုိမဟုတ်)(၁)ှစ်ထက် ပုိမုိကာြမင့်သွားုိင်ေကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ စီးပွားေရး 

လပုင်နး်များတွင် တီထင်ွဖနတီ်းမများလပု ်ေဆာင်ပါက ကာလတုိကနုက်ျစရိတ်များ ပိုမိုကနုက်ျ 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ လပုင်န်းများအေနြဖင့် အရင်းအြမစမ်ျား ခွေဲဝသံုးစွဲမင့်ှ နညး်ပညာများ လက်ခံ 

ကျင့်သံုးပီး တီထင်ွဖန်တီးမများ ြပလပုပ်ါက ေဟာင်ေကာင်ေဒသရိှ အေသးစားလပုင်နး်များ 

အေနြဖင့် ေရရှညယ်ဉှ်ပိင်မများ တုိးတက်ိုင်မညြ်ဖစ်ပးီ အာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသ၌ ၎င်းတုိ၏ 

စးီပာွးေရးလပုင်နး်များကို လကရိှ်အေနအထားအတုိင်း ဆကလ်ကထ်နိး်ထားိုင်မညြ်ဖစေ်ကာငး် 

ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ေအးသီခုိင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ေဟာင်ေကာင်မိ 

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

ေတာင်ကိုရးီယားဘာေရးကမုဏီများအား ြမနမ်ာုိင်ငံ၌ရှိေသာ ရင်းီှးြမပံှ်မများကို 

ေလာ့ချရန ်ဖအိားေပးခံရလျကရ်ှိ 

 ြမန်မာုိင်ငံ၏ လက်ရိှုိင်ငံေရးအေြခအေနမတည်ငိမ်မှင့် မေသချာမေရရာမများ 

ြဖစ်ေပေနြခင်းတုိေကာင့် ေတာင်ကိုရီးယားဘာေရးကမုဏီလပုင်နး်စမုျားသည ် ၎င်းတို၏ 

ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ စးီပွားေရးလပုင်နး်များကို တတ်ိုင်သမ ေလာခ့ျရနဖ်အိားေပးြခင်းခံရလျကရ်ှိ 

ေကာင်း (၃၀-၃-၂၀၂၁) ရကေ်နတွင် ထတ်ုေဝသည့် “The Korea Times” သတင်းစာ၌ “Korean 

financial firms pressed to change Myanmar business strategies” ေခါင်းစဉြ်ဖင့် 

ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 
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 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလအေစာပိုင်းတွင် ြမန်မာစစတ်ပက် အာဏာထနိး်သိမး်ခဲ့ပးီ 

ေနာက၊် စစတ်ပ်င့်ှ ဆြပသူေထာင်ေပါင်းများစာွတုိအကား နက်င်းစွာြဖစပ်ာွးေနေသာ ပဋပိက 

များအရ ိုင်ငံေရးမတည်ငိမမ် ကာလရှည်ကာဖယွရ်ာရိှေကာင်း၊ ေတာင်ကိုရီးယားအေြခစိုက် 

ဘဏ်များသည ် ဘဏ်ခွဲများ၊ အာမခံလပုင်န်းင့်ှ ဘာ ေရးဆိုင်ရာအြခားဝနေ်ဆာင်မလပုင်န်း 

များကို ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ ေဆာင်ရကလ်ျက်ရိှပးီ၊ ေတာင်ကိုရီးယားထပိတ်န်းဘဏ်များြဖစေ်သာ 

Industrial Bank of Korea (IBK)၊ KB Kookmin Bank င့်ှ Korea Development Bank (KDB) 

တုိသည ်၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ လဆနး်ပိုင်းတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ ဘဏ်ခဲွများ စတင်ဖင့်ွလစှ်ိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ လက်ရိှအေြခအေနများအရ ၎င်းတို၏လပုင်န်းများ ပုံမနှလ်ညပ်တ်ိုင်မ 

မရိှသြဖင့် လပုင်နး်များ ေလာခ့ျရန ် (သုိမဟတ်ု) ဝနထ်မး်များ ေလာခ့ျရနအ်ေရးင့်ှ ပတ်သက၍် 

စိုးရမး်မများ ြမင့်တကလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ မေသချာမေရရာမများ ြမင့်တကလ်ာြခင်းေကာင့် ြမနမ်ာ 

ိုင်ငံတွင် ၎င်းတုိ၏ ုံးခဲွများအားေစာင့်ကည့်ေလလ့ာမကို အရိှနအ်ဟနုြ်မင့်၍ လပုေ်ဆာင်ေန 

ေကာင်း၊ အဆိုပါအေြခအေနများအရ ေတာင်ကိုရီးယားဘာေရးကမုဏီများအေနြဖင့် ရင်းှီး 

ြမပ်ံှမများကုိ ေလာ့ချဖွယ်ရာရိှသည်ဟု ေတာင်ကုိရီးယားဘဏ်အရာရိှများက ေြပာကားခ့ဲေကာင်း  

ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 KB Kookmin Bank၊ Worri Bank င့်ှ IBK တုိ အေနြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ လကရ်ှိ 

ိုင်ငံေရးအေြခအေနများကို ေလလ့ာေစာင့်ကည့်လျကရိှ်ေကာင်း၊ ြမန်မာသံုံးမ ှ ထတ်ုြပန်ချက ်

များကိုလညး် အစဉဂ်ြုပလျကရိှ်ပါေကာင်း၊ သုိရာတွင် လကရိှ်ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ လပုင်န်းများငှ့် 

ပတ်သက၍် တစစ်ုံတစရ်ာ ေြပာင်းလြဲပင်ဆင်ရန် တိကျေသာ သီးြခားအစအီစဉ ် မရိှေသးပါဟ ု

၎င်းဘဏ်များက ေြပာေရးဆိုခွင့်ရပုဂိလမ်ျား၏ ထတ်ုေဖာေ်ြပာကားခ့ဲမအရ သိရှရိပါသည။် 

 IBK၊ KB Kookmin Bank င့်ှ Korea Development Bank (KDB) တုိသည ် ြမနမ်ာ 

ိုင်ငံ၌ ုံးခန်းအသစမ်ျား ဖင့်ွလစှ်ိုင်ခဲ့ကာ အေရှေတာင်အာရှ၏ မဟာဗျဟာေြမာကေ်နရာြဖစ ်

ေသာ ြမနမ်ာိုင်ငံတွင် လပုင်နး်များချဲထင်ွေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းအြဖစ်ြမင်လျက် ၎င်းတုိ၏လပု်ငနး် 

များ ဆကလ်ကတုိ်းချဲိုင်ေရးေမာလ်င့်ချကမ်ျားလညး် ရိှခ့ဲကပါသည။် သုိရာတွင် ြမနမ်ာိင်ုင၏ံ 

လကရိှ်ပဋပိကင့်ှ ိုင်ငံေရးမတည်ငိမမ်အေနအထားများအရ KB Kookmin Bank ဘဏ်သည ်

၎င်း၏ အရံအစအီစဉအ်ြဖစ် အင်ဒိုနးီရှားိုင်ငံအပါအဝင် အာရှေဒသတွင်းရိှ အြခားိုင်ငံများသို 

ဦးတည်ိုင်ဖယွ်ရာရိှေကာင်း၊ KDB သညလ်ညး် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် စှဝ်ကက်ာလတွင် ေဟာင်ေကာင်၌ 

ဒတိုယုံးခဲွဖင့်ွရန ်အစအီစဉမ်ျားကို ေကညာခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ထိုြပင် ဤအေြခအေနများက ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ ေတာင်ကိုရီးယားအေြခစိုကအ်ာမခံလပုင်န်း 

င့်ှ Card ကမုဏီများြဖစေ်သာ Kyobo Life Insurance ကမုဏီ၊ ShinhanCard၊ KB Kookmin 

Card င့်ှ Woori Card တုိအေပတင်ွလညး် ဆိုးကျ ိးများ သကေ်ရာကေ်စေကာင်း၊ အဆိုပါ 

ေတာင်ကုိရီးယားဘာ ေရးကုမဏီများအေနြဖင့်လည်း ြမန်မာုိင်ငံ၏ အေြခအေနများကုိ ေလ့လာ 
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ေစာင့်ကည့်လျက်ရိှပီး လုပ်ငန်းများ ုတ်သိမ်းရန်ကုိမူ လက်ရိှတွင် ေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှေသးေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် သုိရာတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံတွင် ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ေသာ ေတာင်ကိုရီးယားအေြခစိုက် 

ဘဏ်လပုင်နး်များင့်ှဘာေရးဆိုင်ရာကမုဏီများအေနြဖင့် လပုင်နး်များကို ေလာ့ချရန၊် ဒတုယိ 

အရံအစအီစဉမ်ျားကို ေဆာင်ရကထ်ားကရန် ေတာင်ကိုရီးယားဘာေရးလပုင်နး်အသုိကအ်ဝန်း 

မ ှတွနး်အားေပးြခင်းကို ခံရလျက်ရိှပါသည။် 

Source: The Korea Times (30-3-2021) 

တင်ြပသူ: ဝင်းပပသူ၊ စးီပာွး ေရးသံမှး (ြမနမ်ာသံုံး၊ ဆိုးလ်မိ)  
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