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စကပ စ ပ သတင လ  

အမတစ  ( ၁၄ / ၂၀၂၁) ၂၀၂၁ ခ စ၊ ဧပလ ( ၈ ) ရက 

သတင ခ င စ မ  

 ဘရ ဇ လ ငငတင ပပတ စတစအတ၏ ဆပကမ အ ရ ကတနဖ အ  

ဘရ ဇ လဟရ  ၁၈၀ အထကသ ရ ကရ င က င  ခနမန  

 ခက ဂစ တ ပ ဈ ကကတင ပပတ စ ဈ န မငမ  ဆကလကမငတက 

လကရ 

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ စအတင  ပမ စတငသင ခငခတမ အတက လ ကလ  

တငသင ရန အ ယအစ ရက အသ ပ ခကထတပနခင  

 ဘယလဂယ ငင၏ က န ဗင ရပစ ထန ခ ပ ရ  အစအမအသစမ က င 

အခ လပငန က မ သည ယ  (၁)ဘလခန ဆ မရ ငခင  

 Vaccination Passports အ  ဇနလတင အတညပ င ရ  fast-track 

procedure က အ ယအသ ပ မည 

 က န ဗင ရပစအကပအတည က င ဥ ရ ပ ငငမ အက  နယစပ 

ဖတ က  အနလင ရ င ခမ (၃၅) ရ ခင န ဖင စခနတငတ တကခခင  

 ခ အ ရ ငင၏ အမ သ အဆင စ ပ ရ ပနလညထ ထ င ရ  

အစအမ ရ ဆလကရခင  

 ၂၀၂၁ ခ စတင နယသ လန ငင၏ စ ပ ရ (၂.၂) ရ ခင န ဖင တ တက 

ငပ  အလပလကမဖစမ မ မန သညထက လ နည  

 ပကင ရ ငငခ သ မ  က န ဗင ရပစက ကယ ဆ  ထ ရန 

လ ကထ င 

 အ က သအတင  မ ဖ ကထ သည စပ မ စမ အ  တ တ ငင 

တ ငပင ၌ စတငစကပ လကရ 

 ထ ရ ကမရသည ကမ လ ဆငရ  ကနသယ ရ အခကအခ နရ ဖစလ  

သည ကမရ  

 ယခ စ ပထမ (၃) လအတင  တ တလပငန မ ၏ ခ ငရယလမမ  

မငတကလ  
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 တ တ ငင၏ က က အရန သ လ ငမအ  ခငမ သည အဆင၌ 

ဆကလကထန သမ ထ ငဆဖစ 

 အ ဆယသ e-commerce ထ ကပသယယပ ဆ င ရ လမ က င  

တည ဆ ကမအ  မငတငသ မည နနနင  

 မနမ ငင၏ လကရ ငင ရ မငမသကမအ ခအ နမ  ပမဆ ရ လ  ပ က 

တ ငကရ ယ အစ ရအ နဖင မနမ ငငသ ခရ သ လ ခင က 

တ မစရန စ စ သ မည 
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ဘရာဇီးလုိ်င်ငံတွင် ပပဲုတ်ေစတ့စအ်တ်ိ၏ ဆပိ်ကမး်အေရာက် တနဖ်ိုးအား  

ဘရာဇီးလဟ်ရဲာ ၁၈၀ အထကသုိ် ေရာကရ်ှိုိင်ေကာင်း ခန်မနှး် 

 ေဒလာေငွတနဖ်ိုးများ ြမင့်တကလ်ျကရိှ်ေနသြဖင့် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ သီးှံေဈးကကွ ်

တွင် ပပဲတ်ုေစေ့ဈးန်းများလညး် ြမင့်တကလ်ျက်ရိှသည။် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဩဂုတ်လတွင် ပပဲတ်ုေစ ့

ေဈးနး် တစအ်တ်ိလင် ဘရာဇီးလဟ်ရဲာ ၁၈၁ င့်ှ ၁၈၂ အကားတွင် ေပါကေ်ဈးြဖစေ်ပိုင် 

ေကာင်း ခနမ်နှး်ထားချနိတွ်င် လကရိှ်ကာလ၏ ပပဲတ်ုေစတ့စအ်ိတ်လင် ဆပိက်မ်းအေရာက် 

တနဖ်ိုး ဘရာဇီးလ ် ဟဲရာ ၁၇၅ ှင့် ၁၇၉ အကားတွင် အတကအ်ကျြဖစေ်ပလျက်ရိှေကာင်း 

Brandalizze ကမုဏီမ ှေဈးကကွအ် ကေံပး VlamirBrandalizze က သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခဲ့ 

သည။် 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ်တွင် ပပဲုတ်ေစေ့ဈးကကွ၌် ေဈးေကာင်းများ ရရိှခ့ဲသကဲ့သုိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ခုစှ၏် ပပဲတ်ုေစ့တင်ပိုမတွင်လညး် ေဈးေကာင်းများရိုင်မည့် အေြခအေနေကာင်းများြဖစေ်ပ 

လျကရိှ်ေကာင်း ေဈးကကွအ်နး်ကနိး်များကို ကိုးကား၍ Brandalizze ကမုဏီ၏ သတင်း 

ေဖာြ်ပချကတွ်င် ေဖာြ်ပထားသည်။ 

 ြပညတွ်င်းရိှ သီးှံေရာင်းဝယသူ်များအေနြဖင့် ေဈးနး်အြမင့်ကို ေမာမ်နှ်းမများရိှေန 

သြဖင့် လတ်တေလာသီးှံေရာင်းချမများအေပတွင် ဖအိားအနညး်ငယြ်ဖစေ်ပလျကရ်ှိေနပးီ 

ပပဲတ်ုသီးှံ ကိတင်ေရာင်းဝယမ်များတွင် ေဈးကကွေ်အးစကလ်ျကရိှ်သည။် ထိုအြပင် သီးှံ 

ေဈးကကွတွ်င် အသစထ်ကွ်ရိှလာမည့် ပပဲတ်ုေစအ့ား ေရာင်းချမနညး်ပါးလာသြဖင့် စိုကပ်ျ ိး 

ထတ်ုလပုသ်ည့် ေတာင်သူများင့်ှ ကနုပ်စညး်အြပနအ်လနှ ်ေရာင်းဝယသ်ည့်စနစမ်ျား လပုေ်ဆာင ်

လျကရိှ်ေကာင်း အ ကေံပးကုမဏီက သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခ့ဲသည။် 

 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ ်- noticiasagricolas.com.br 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ချကီာဂိစုေတာ့ပ်ေဈးကကွတွ်င် ပပဲုတ်ေစေ့ဈးနး်ြမင့်များ ဆကလ်ကြ်မင့်တကလ်ျကရ်ှိ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဧပီလ ၆ ရက်ေနတွင် အေမရိကနုိ်င်ငံချကီာဂုိစေတာ့ေဈးကွကရိှ် ပဲပတ်ုေစ့ 

ေဈးနး်များမာှ ဆကလ်ကြ်မင့်တကလ်ျကရိှ်ေနပီး စေတာပ့ေ်ဈးကွက၏် ေဈးန်းသတ်မတ်ှချက် 

အမတ်ှသည ် နနံကပ်ိုင်းတွင် ၃.၇၅ မ ှ ၆ အထိ ြမင့်တကခ့ဲ်သြဖင့် ပပဲုတ်ေစ ့ ၁ စည ် တနဖ်ိုးသည ်

ေမလတွင် အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၄.၁၈ င့်ှ စကတ်င်ဘာလတင်ွ အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၃.၀၆ အထ ိ

ဆကလ်ကြ်မင့်တက်ိုင်ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာြ်ပထားသည။်  

 ပဲပုတ်ေစ့ေဈးန်းများသည် အေမရိကန်စုိက်ပျ ိးေရးဌာန၏ ေဈးကွက်သတင်းစာေစာင်တွင် 

ေဖာြ်ပခ့ဲသည့်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုစှအ်တွက ် ေဈးနး်ခန်မနှ်းချကမ်ျား ေနာက်သုိ တရိပရိ်ပလ်ိုက်ပါ 

ြမင့်တက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံအတွင်းတွင်လည်း ပဲပုတ်ကုန်ကမ်းေဈးန်းများ ြမင့်တက ်

လျကရိှ်ေနသြဖင့် စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်သည့် ပပဲတ်ုေစ့ပမာဏ၏ အနညး်ငယက်ိုသာ ဇီဝေလာင်စာဆ ီ

ကတ်ိခဲွထတ်ုလပုမ်အတွက ်အသံုးြပမညြ်ဖစေ်ကာင်း သတင်းတွင် ေဖာြ်ပထားသည်။ 

 ကမာသီ့းှံေဈးကကွတွ်င် ပပဲုတ်ေစေ့ဈးန်းများ ြမင့်တကမ်ေနေကာင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ခုစှ ်ပပဲုတ်ေစစ့ိုကပ်ျ ိးရာသီတွင် စိုကပ်ျ ိးဧရိယာများ တုိးချဲစိုက်ပျ ိးရန ်အေမရိကနေ်တာင်သူများ 

အေပ တွနး်အားြဖစေ်စေကာင်း၊ အလားတူပင် ပပဲတ်ုတင်ပိုသူများအေနြဖင့်လညး် အေမရိကန် 

ေြမာကပ်ိုင်း၏ သီးှံရိတ်သိမး်ချနိတွ်င်ြဖစေ်ပေနေသာ ရာသီဥတုအေပတွင် အာုံစိုကလ်ျကရ်ှိ 

ေကာင်း၊ သီးထပစ်ိုက်ပျ ိးမအေနြဖင့် ေြပာင်း ၂ ရာခုိင်နး်သာ စိုကပ်ျ ိးပီးစးီေသးေကာင်းငှ့် 

တတ်ုိုင်ငံ၏ ေြပာင်းေစဝ့ယလ်ိုအားမှာ ဆကလ်ကြ်မင့်မားေနဆြဲဖစေ်ကာင်း သတင်းတွင် 

ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ကမာ့သီးံှေဈးကွက်တွင် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံှင့် အေမရိကန်ုိင်ငံတုိသည့် အဓိကပိင်ဘက ်

ုိင်ငံများြဖစ်ပီး ပုိကုန်များအား တုတ်ုိင်ငံေဈးကွက်သုိ အများဆံုးတင်ပုိလျက်ရိှသည်။ ဘရာဇီးလ ်

ိုင်ငံအတွင်းရိှ သီးှံေဈးကွကသ်ည ် အေမရိကန်ိုင်ငံရိှ ချကီာဂုိစေတာပ့ေ်ဈးကကွ်င့်ှ ချတ်ိဆက် 

လျကရိှ်ေနပးီ ပပဲတ်ုေစ၊့ ေြပာင်း၊ ဂျံှင့် ေကာဖ်တုိီ၏ ေဈးကကွေ်ပါကေ်ဈးများသညလ်ညး် 

စေတာပ့ေ်ဈးကကွေ်ပါကေ်ဈးများ ေြပာင်းလမဲအေပမတူည၍် လိုကပ်ါေြပာင်းလလဲျကရိှ်သည။် 

ေတာင်င့်ှေြမာကအ်ေမရိကတုိက်ရိှ ိုင်ငံများတွင် ြဖစေ်ပေနေသာ ရာသီဥတုအေြခအေနငှ့် 

အေမရိကနေ်ဒလာေငွတနဖ်ိုး အတကအ်ကျသည ် ကမာသီ့းှံေဈးကကွ်၏ ေဈးနး်များြဖစေ်ပမ 

တွင် အဓကိအကျ ိးသကေ်ရာက်ေစလျကရိှ်သည်။ 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ ်- noticiasagricolas.com.br 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစအ်တွင်း ပမဲျ ိးစုံတင်သွင်းခွင့်ခဲွတမး်အတွက် ေလာကလ်ာတင်သွင်းရန် 

အိိယအစိုးရက အသိေပးချကထ်တ်ုြပနြ်ခင်း 

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစ်အတွင်း ပဲတီစိမ်းတန်ချန်ိ ၁ သိန်း ၅ ေသာင်း၊ ပဲစင်းငံုတန်ချန်ိ ၄ သိန်း 

ှင့ ် မတ်ပဲတန်ချနိ် ၄ သိန်းတိုကို တင်သွင်းခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ြပည်ပကုန်သွယ်ေရး 

န်ကားမဦးစးီဌာန (DGFT) က သတ်မတ်ှသည့် လုိင်စင်ေလာကထ်ားရန် လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

င့်ှအညီ ပခဲွဲစကမ်ျား၊ ပြဲပနလ်ညသ်နစ်င်ေရးလပုင်နး်များှင့် ကနုသ်ညမ်ျားသုိ ခဲွတမး်ချထား 

ေပးမညြ်ဖစေ်ကာင်းကို အိိယကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးင့်ှ စကမ်ဝန်ကးီဌာနက မတ်လအတွင်း၌ 

အမနိေ်ကာြ်ငာစာများ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည။် ထိုေနာက ်DGFT ဌာနသည် အဆိုပါ ပ ဲ၃ မျ ိး တင်သွင်း 

ခွင့် ခဲွတမး်များ ခဲွေဝချထားိင်ုရနအ်တွက် ကနု်သညလ်ပုင်နး်ရှင်များအေနြဖင့် ၁၅-၄-၂၀၂၁ ေန၊ 

၁၇း၀၀နာရီေနာကဆ်ုံးထားလျက် ၎င်းတုိဌာန၏ အင်တာနကဝ်ကဘ််ဆိုကမ်တှစဆ်င့် ေလာကလ်ာ 

များ တင်သွင်းြခင်းကို ေဆာင်ရက်ကရန် ၃၀-၃-၂၀၂၁ ေန၌ အများြပညသူ်ဆိုင်ရာ အသိေပး 

းေဆာစ်ာ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည။် 

 အဆိုပါ းေဆာစ်ာ၌ ပတဲင်သွင်းခွင့်ေလာကထ်ားမကို ဝက်ဘ်ဆိုကမ်ှသာ လကခံ်မည် 

ြဖစ်ပးီ အးီေမးလမ်ျား၊ စာတုိကေ်ပးပိုစာများကို လကခံ်မညမ်ဟတ်ုေကာင်း၊ ပတဲင်သွင်းခွင့် ခဲွတမ်း 

အတွက် ေလာကထ်ားသူအေရအတွကက်ို ကိတင်သတ်မတ်ှထားသြဖင့် သတ်မှတ်အရညအ်ချင်း 

င့်ှကိုကည်သီည့် ကမုဏီများကိုသာ မဲကစ်နစ်အေပ အေြခခံ၍ ေရးချယမ်ညြ်ဖစ်ပးီ တင်သွင်း 

ရမည့် ပတဲန်ချနိက်ို အညအီမ ခွဲေဝချထားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ပမဲျားတင်သွင်းရမည့် ကာလမှာ 

ခဲွတမ်းထတ်ုြပနခ်ျနိ်မ ှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ေနအထြိဖစရ်ာ တင်သွင်းခွင့်ရရိှသည့် ကမုဏီများအေနြဖင့် 

၎င်းေနရက် ေနာက်ဆံုးထား၍ အိိယုိင်ငံရိှ ဆိပ်ကမ်းသုိအေရာက် တင်သွင်းကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပမဲျ ိးစုံ သတ်မှတ်ခဲွတမး်ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခုိင်နး်ေအာက ် ေလျာန့ညး်တင်သွင်းသည့် ကမုဏီ/ 

လပုင်နး်ရှင်များအား ေနာင်လာမည့်စှမ်ျား၌ ပတဲင်သွင်းခွင့်ေလာကထ်ားရာတွင် ပါဝင်ခွင့်ြပမည် 

မဟတ်ုေကာင်း၊ ပတဲင်သွင်းခွင့်ကာလသက်တမး်တုိးြမင့်ေပးရန် ေလာကထ်ားမများကိုလညး် 

လကခံ်ေဆာင်ရကမ်ညမ်ဟုတ်ေကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယေူဒလီမိ 

Source:  Public Notice No. 47/ 2015-20 dated 30th March 2021 of Directorate General of 

Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry of India 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံ၏ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ထ်နိး်ချပေ်ရး အစီအမသံစမ်ျားေကာင့် 

အချ ိလပုင်နး်ကများသည ်ယူို (၁) ဘီလျခံန ် ဆုံးံးမ ရိှုိင်ြခင်း 

 ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံတွင် Covid-19 ကပ်ေရာဂါကူးစက်မများ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသြဖင့် 

ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံအစုိးရက ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ထိန်းချပ်ေရးကန်သတ်ချက်အသစ်များကုိ ၂၇-၃-၂၀၂၁ 

ရက်ေနမှစတင်၍ သီတင်းပတ် (၄) ပတ်ကာ ချမှတ်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါကန်သတ်ချက်များအရ ဆံသ 

ဆိုင်များ၊ အလြှပင်ဆိုင်များကဲ့သိုေသာ လပူဂုိလခ်ျင်းထေိတွရသည့်လပုင်န်းများသည ်ပတ်ိထားရ 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် အဝတ်အထည် လကလ်အီေရာင်းဆိုင်များကဲ့သုိေသာ Non-essential shops 

များသည ်ဝယယ်သူူများကို appointment ြဖင့်သာ လကခံ်ေရာင်းချရမည ် ြဖစ်ပီး၊ ဆိုင်အတွင်း၌ 

အများဆုံး (၅၀) ဉးီအထသိာ ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပထားပါသည။် 

 အစားအေသာက၊် ေဆးဝါး၊ ပနး်စသညအ်ေရာင်းဆိုင်များ၊ တယလ်ဖီနု်းဆကသွ်ယေ်ရး 

ဆုိင်များ၊ သတင်းစာှင့် စာအုပ်အေရာင်းဆုိင်များစသည့် essential shops များသည် appointment 

ြပလပုြ်ခင်းမရိှဘဲ ေရာင်းချခွင့်ရိှပါသည။် ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ “semi-lockdown” ပုံစ ံ ဗိုင်းရပစ် ်

ထနိး်ချပေ်ရးအစအီမသံစ်များေကာင့် ဖကရှ်င်ဆိုင်များ၊ အမိတ်င်ွးအလဆှင်ပစညး်အေရာင်းဆိုင် 

များ၊ လပစ်စပ်စညး်၊ အားကစားပစညး်အေရာင်းဆိုင်များစသည့် လပုင်နး်ကများတွင် ယူို 

(၁)ဘီလျခံနဆ်ုံးံးိုင်ေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီ၏ံ ကနုသွ်ယမ်င့်ှဝနေ်ဆာင်မလပုင်န်းများဆိုင်ရာ 

အသင်းချပ ်Comeos အရ သိရသည။် ယင်းလပုင်နး်များရိှ လပုသ်ား (၃၅၀၀၀)ခန်မာှ ဧပလီအထိ 

ယာယအီလုပလ်ကမ်ဲ့ြဖစ်ကရမညဟ်ု Comeos က ဆိုသည။် 

 ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ၏ ကိုိ ုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချပ်ေရး အစီအမံသစ်များေကာင့် Non-

essential shops များ၏ ဝင်ေငွ (၆၀) ရာခုိင်နး်မှ (၈၀) ရာခုိင်နး်အထ ိ ကျဆင်းိုင်သညဟ် ု

Comeos က ေကာကယ်ခ့ဲူသည့် စစ်တမး်တစရ်ပအ်ရ သိရပါသည။် စည်းမျဉး်အသစမ်ျားသည ်

ပ်ေထွးမရိှေနြခင်း၊ ေဈးဆုိင်များ၌ လူဉီးေရကန်သတ်ချက်ြဖင့်သာ ဝင်ေရာက်ုိင်ပီး၊ ဆုိင်အတွင်း၌ 

ကာြမင့်ချနိမ်နိစ် (၃၀) ခနသ်ာ ခင့်ွြပြခင်းစသည့်အချကမ်ျားေကာင့် ေဈးဝယသ်မူျားသည ်

Appointment ြပလပု၍် ဝယယ်ြူခင်းထက် ေဈးဝယမ်ထကွရ်နက်ို ဉးီတညေ်စလျကရိှ်ေကာင်း 

ဘယ်လ်ဂျယံီ၊ ကုန်သွယ်မှင့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများဆုိင်ရာအသင်းချပ် Comeos အရ သိရပါသည်။ 

ရင်းြမစ် - (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Vaccination Passports အား ဇွနလ်တွင် အတည်ြပုိင်ေရး fast-track procedure ကို 

အးီယူအသံုးြပမည ်

 ဥေရာပ၏ ေရွာသီကာလမတုိင်မ ီ ေဘးကင်းလုံ ခစံာွ ခရီးသာွးလာမ စတင်ိုင်ေရး 

အတွက် vaccination passports ေခ ခရီးသွားလကမ်တ်ှ (Digital Green Certificate) အား 

အတညြ်ပေရး လပုင်နး်စဉြ်မန်ဆနေ်ရး fast-track procedureတစရ်ပက်ို ဥေရာပပါလမီနက် 

ေကညာခ့ဲပါသည။် ဥေရာပပါလမီနအ်မတ်အများစကု အဆိုပါအေရးေပလပုင်နး်စဉက်ို ေထာကခ်ံ 

ခ့ဲကသြဖင့် vaccination passports အတွက် ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ အဆိုြပချကက်ို ပါလမီနက် 

ပို၍ ြမနဆ်နစ်ာွ သံုးသပ်ိုင်မညြ်ဖစ်သည။် ဥေရာပေကာမ်ရှင်ဥက Ursula von der Leyen က 

ေြပာကားခ့ဲသည့်အတုိင်း လာမည့်ဇွနလ်တွင် အတညြ်ပိုင်ဖယွရိှ်ေကာင်း သိရသည။် 

 ယင်းအသိအမတ်ှြပလကမ်ှတ်ကို အသံုးြပရာတွင် လကမ်တ်ှရရိှထားသူင့်ှ မရရိှသူတို 

အကား အးီယအူတွင်း လတ်ွလပစ်ာွခရီးသွားလာခွင့်င့်ှ ပတ်သက၍် ခဲွြခားဆကဆ်မံတစရ်ပ် 

မြဖစသ်င့်ေကာင်း၊ လကမ်တ်ှကိုင်ေဆာင်သူ၏ ပဂုိလေ်ရးရာအချကအ်လက်င့်ှ ေဆးပညာ 

ဆိုင်ရာ အချကအ်လကမ်ျားအား ခုိင်မာစာွ အကာအကယွေ်ပးရန် လိုအပေ်ကာင်း၊ လိုအပသ်ည့် 

ေဒတာ အချကအ်လကမ်ျားကိုသာ ထည့်သွင်းသင့်ေကာင်း civil liberties committee ၏ 

ဥကြဖစ်သူ Juan Fernando Lopez Aguilar က ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏အဆိုြပချကအ်ရ ယင်း Certificate ၏စစမ်နှမ်၊ ယုံကညစ်တ်ိချရမ၊ 

တရားဝင်ြဖစမ်တုိကို အာမခံေပးြခင်းှင့်သကဆ်ိုင်သည့် အဓကိသတင်းအချကအ်လကမ်ျားသာ 

ပါဝင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။် လကမ်တ်ှကိုင်ေဆာင်သူ၏အမည၊် ေမးွသကရာဇ်၊ လကမ်တှ် 

ထတ်ုေပးသည့် အီးယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံ၊ ကိုင်ေဆာင်သူသည် COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိုးပးီ/မပးီ၊ 

COVID-19 စစေ်ဆးပးီသည့်ရလာဒ၊် Covid-19 ကးူစကခံ်ရပးီေနာက် ြပနလ်ညေ်ကာင်းမနွလ်ာမ 

အေြခအေနစသည့်သတင်းအချကအ်လကမ်ျား ပါဝင်မညဟ်ဆုိုသည။် 

 အဆိုပါခရီးသွားလာခွင့်လကမ်ှတ်ကို အသံုးြပေရးအတွက ် အးီယအူဖွဲဝင်ိုင်ငံအများ 

အြပား အထးူသြဖင့် ဥေရာပေတာင်ပိုင်းရိှ ဂရိကဲ့သုိေသာ ခရီးသွားလပုင်နး်အေပ အလနွအ်မင်း 

မီှခုိေနရသည့် ုိင်ငံအများစုက တွန်းအားေပးခ့ဲကေကာင်းသိရသည်။ ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံဝန်ကီးချပ ်

Alexander De Croo င့်ှ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး Sophie Wilmès တုိက ကမာင့်ှအဝနး် ကာကယွ် 

ေဆး ထိုးှံမများကို လမး် ခေံဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းမရိှေသးချနိတွ်င် ယင်းလကမ်တ်ှသည် ကာကယွ် 

ေဆးထိုးှံပးီသူများကိုသာ အထးူအခွင့်အေရးေပးြခင်းမျ ိး မြဖစသ်င့်ေကာင်း ေြပာကားခ့ဲသညဟ်ု 

သိရပါသည။် 
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 ၎င်းခရီးသွားလကမ်တ်ှအား ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံြပညသူ်များက အသံုးြပိုင်မည့် အေြခ 

အေနင့်ှ အးီယြူပင်ပရိှ တတိယိုင်ငံများသုိ ခရီးသွားလာမအတွက ် အလားတူ ချဉး်ကပ်မြဖင့် 

ေရှဆကေ်ဆာင်ရက်ိုင်ဖယွ် ရိှ/မရိှတုိကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက သံုးသပသွ်ားမညြ်ဖစ ်

ေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံဝန်ကးီချပ် Alexander De Croo က ပးီခ့ဲသည့် သီတင်းပတ်အတွင်း 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

ရင်းြမစ် -   (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

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

ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်အ်ကျပအ်တညး်ေကာင့် ဥေရာပုိင်ငံများအကား နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ် 

အနွလ်ိုင်းေရာင်းချရမ (၃၅) ရာခုိင်နး်ြဖင့် စခံျနိ်တင်တုိးတက်ခ့ဲြခင်း 

 ဥေရာပရိှ အနွလ်ိုင်းအေရာင်းဆိုင်များအား ေကာကယ်ခ့ဲူသည့် သုေတသနစစ်တမး် 

တစ်ရပ်အရ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ဥေရာပ၌ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် အွန်လုိင်းေရာင်းချရမ (cross-border 

online sales) မ ှဝင်ေငွယူို (၁၄၆) ဘီလျရံရိှခ့ဲပးီ၊ စှအ်လိုက် တုိးတကမ်နး် (၃၅) ရာခုိင်နး် 

ြဖင့် စခံျနိတ်င်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

 Cross-Border Commerce Europe ၏ စှစ်ဉ်သုေတသန တတိယအကမိ် ထတ်ုေဝမ 

အရ IKEA ကမုဏီသည ် ဥေရာပရိှ အနွလ်ိုင်းေရာင်းချြခင်းမ ှ ဝင်ေငွရရိှမတွင် ထပိဆ်ုံးေနရာ၌ 

ဉးီေဆာင်ေနပါသည။် ဥေရာပတစဝ်နး်၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ထ်နိး်ချပေ်ရး lockdown များ ချမတှ ်

ခ့ဲပးီ၊ non-essential stores များ ပတ်ိထားရသြဖင့် လကလ်အီေရာင်းဆိုင်များက အနွလ်ိုင်း 

ေရာင်းချမပုံစသုိံ ေြပာင်းလေဲဆာင်ရကလ်ာြခင်းသည် နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ ် အနွလ်ိုင်းေရာင်းချမ၌ 

ဝင်ေငွတုိးတက်ခ့ဲြခင်း၏ အဓကိအေကာင်းရင်းတစရ်ပဟ်ု ဆိုသည။် 

 အနွလ်ိုင်းင့်ှ in-store စှမ်ျ ိးစလုံးေရာင်းချသည့် လကလ်ဆီိုင်များ၏ အနွလ်ိုင်း 

ကနုသွ်ယမ်သည ် ပျမ်းမအားြဖင့် (၄၅) ရာခုိင်နး် တုိးတက်ခ့ဲသည။် ဖကရှ်င်ဆိင်ုများအေနြဖင့် 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ဝင်ေငွ (၁၅) ရာခုိင်န်းကျဆင်းခ့ဲသည်။ ၎င်းဆုိင်များ၏ အွန်လုိင်းမှ ေရာင်းချရမ 

တုိးတကလ်ာခ့ဲေသာလ်ညး် ကာလရှည်ကာစာွ ဆိုင်များ ပိတ်ထားရမေကာင့် ကျဆင်းခ့ဲသည့် 

ဝင်ေငွကို မကာမိိုင်ခ့ဲေကာင်း သိရသည။် အစားအေသာကလ်ကလ်ေီရာင်းချသည့်ဆိုင်များ 

(online and in-store) ၏ ဝင်ေငွသည ် ၂၀၁၉ ခုစှမ်စှတင်၍ (၁၀) ရာခုိင်န်း တုိးတက်ခ့ဲပါ 

သည။် ဥေရာပိုင်ငံသားများ၏ (၆၇) ရာခုိင်န်းက ဗတိိနခဲွ်ထကွ်မ ကစိရပ်ှင့် လကရိှ်ကပ်ေရာဂါ 
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အကျပ်အတည်းများြဖစ်ေပပီးေနာက် Cross-border E-commerce ၏ အဆင်ေြပလွယ်ကမူကို 

ကိဆိုကေကာင်း အဆိုပါစစတ်မ်းအရသိရသည။် 

ရင်းြမစ် -   (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)   

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ခိုေအးရာှးုိင်ငံ၏ အမျ ိးသားအဆင့် စးီပာွးေရး ြပနလ်ညထ်ေူထာင်ေရးအစီအမံ 

ေရးဆဲွလျကရ်ှိြခင်း 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခ့ဲသည့် ခုိေအးရှားုိင်ငံအစုိးရ၏ စီးပွားေရး 

င့်ှ လူမေရးရာေကာင်စအီစညး်အေဝး၌ အမျ ိးသားအဆင့် ြပနလ်ညထ်ေူထာင်ေရးင့်ှ ကံ့ ကံ့ခံိုင် 

စမွး်ရိှေစေရးအစအီစဉ် (National Recovery and Resilience Plan 2021-2023) မူကမး်ကို 

တင်ြပခဲ့ေကာင်း ခိုေအးရှားိ ုင်ငံဝန်ကီးချပ် Andrej Plenković က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းအစအီစဉ် (မူကမး်) ကို ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဧပီလကနုတွ်င် အပးီသတ်ိုင်ေရး ရည်ရယထ်ားပးီ၊ 

ဥေရာပေကာမ်ရှင်၏ အတညြ်ပချကက်ို ဆကလ်ကရ်ယရူန် လိုအပပ်ါသည။် 

 အဆိုပါအစအီစဉ်တွင် အးီယ၏ူ Next Generation EU programme မ ှ ခိုေအးရှား 

ိုင်ငံအတွက် ရနပ်ုံေငရွယေူဆာင်ရကမ်ည့် ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးလပုင်န်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစမီ ံ

ချကမ်ျားပါဝင်သည။် ခိုေအးရှားိုင်ငံအေနြဖင့် အီးယ၏ူ ြပနလ်ညထ်ေူထာင်ေရးအစအီမမံ ှ

ရနပ်ုံေငွ ရရိှိုင်ေရးေလာကထ်ားရာတွင် အးီယူ၏ Green Transition င့်ှ Digital Transition 

တုိကို အေထာကအ်ကြူပမည့်စံနး်များှင့်အည ီေလာကထ်ားရြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

 ခုိေအးရှားုိင်ငံ၏အမျ ိးသားအဆင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့် က့ံ က့ံခံုိင်စွမ်းရိှေစေရး 

အစအီစဉ်မာှ ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးြပနလ်ညန်ာလနထ်လူာေစေရးအတွက် တွနး်အားတစရ်ပြ်ဖစေ်စ 

ိုင်သညဟ်ု ခိုေအးရှားိုင်ငံ၏ ပုဂလကိကလပုင်နး်ရှင်များအသင်းအဖွဲင့်ှ အလပုသ်မား 

အဖွဲအစည်းများက ေြပာဆိုကေကာင်း သိရသည။် ရနပ်ုံေငွများအနက ် များြပားသည့် ပမာဏ 

ြဖစေ်သာ (၁၅) ရာခုိင်နး်ခန်ကို ခိုေအးရှားိုင်ငံ၏ ပညာေရးကမ ှရရိှမညြ်ဖစေ်ကာင်းလညး် 

သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ် -   (Total Croatia News)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် နယသ်ာလနုိ်င်ငံ၏ စးီပာွးေရး (၂.၂) ရာခုိင်နး်ြဖင့် တုိးတကုိ်င်ပးီ၊ 

အလပုလ်ကမ်ဲ့ြဖစမ် ေမာ်မနှး်သညထ်က ်ေလျာ့နညး် 

 ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနမေကာင့် နယ်သာလန်ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရး 

သည် ယခင်ေမာ်လင့်ထားသညထ်က် ေလျာ့နည်း၍ (၂.၂) ရာခိုင်န်းြဖင့် တိုးတက်ိငု်ေကာင်း၊ 

နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၊ ဗဟိုစမီကံနိး်ဗျို (Central Planning Bureau-CPB)က ခန်မနှး်ထားပါသည။် 

နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးသည ် (၂.၈) ရာခုိင်နး်တုိးတကမ်ညဟ် ု CPB အေနြဖင့် ယခင်က 

ခန်မနှး်ခ့ဲေသာလ်ညး် ယခအုခါ (၂.၂) ရာခုိင်နး်သုိ ေလာခ့ျ၍ ခနမ်နှး်ခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် ၂၀၂၂ 

ခုှစ်တွင် (၃.၅) ရာခိုင်န်းြဖင့် စီးပွားေရးတိုးတက်ိုင်သည်ဟု CPB က ခန်မှန်းထား 

ေသာ်လည်း နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆးထိုးှံိုင်မှင့် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ဆ်ိုင်ရာ 

ကန်သတ်ချကမ်ျား ေြဖေလာ့ိုင်မအေပတင်ွ မူတညမ်ညဟ်ု သိရပါသည။် 

 နယ်သာလန်ုိင်ငံ၏ အလုပ်လက်မ့ဲဉီးေရသည် (၅) သိန်းေကျာ်ြဖင့် အြမင့်ဆံုးသုိ ေရာက်ရိှ 

ိုင်သညဟ်ု CPB ကပးီခ့ဲသည့် ိုဝင်ဘာလက ခန်မနှး်ထားပါသည။် ယခုအခါ အလပုလ်ကမ်ဲ့ဉးီေရ 

သည ်၂၀၂၂ ခုစှတွ်င် (၄) သိနး်ေကျာသုိ်သာ ေရာကရိှ်မညဟ်ု ေလာခ့ျခန်မနှ်းထားသည။် ယခုစှ် 

အတွက် နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ အလပုလ်ကမ်ဲ့နး်သည် (၅) ရာခုိင်နး်သုိ ြမင့်တကလ်ာိုင်ပးီ၊ 

၂၀၂၂ ခုစှတွ်င် လပုသ်ားအင်အား၏ (၄.၅) ရာခုိင်နး်သုိ ြပနလ်ညက်ျဆင်းမညဟ်ုဆိုသည။် 

လကရိှ်တွင် နယသ်ာလန်ိုင်ငံ၏ အလပုလ်ကမ်ဲ့ဉးီေရမာှ (၃၄၀,၀၀၀) ခန် ရိှေကာင်း သိရပါသည။် 

 ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်အကျပ်အတည်းသည် လုပ်ခလစာှင့် ဝယ်ယူုိင်စွမ်းတုိအေပတွင်လည်း 

ဖအိားသကေ်ရာက်မရိှေကာင်း သိရပါသည။် နယ်သာလန်ိုင်ငံ၏ စီးပာွးေရးသည် ကံ့ ကံ့ခံိုင်စွမး် 

ကုိ ြပသလျက်ရိှသည်ဟု CPB ကဆုိသည်။ lockdown ေကာင့် အချ ိလုပ်ငန်းကများသည် 

အထိနာ ခ့ဲေသာလ်ညး် စးီပာွးေရးတစ်ခုလုံးအေနြဖင့်မ ူအတနအ်သင့်ေကာင်းမနွေ်နေကာင်း CPB 

၏ န်ကားေရးမှး Pieter Hasekamp က ေြပာကားသည်။ စီးပွားေရးြပန်လည်နာလန်ထူရန ်

ေမာလ်င့်ထားေသာလ်ညး် ဗိုင်းရပစ်က်ို ထနိး်ချပ်ိုင်ချနိတ်င်ွပင် အကျပအ်တညး်၏ စးီပာွးေရး 

ဆိုင်ရာ အကျ ိးဆကမ်ျားသည ်ဆကလ်ကသ်ကေ်ရာကမ်ရိှမညဟ်ု ၎င်းကေြပာကားခ့ဲသည်။ 

ရင်းြမစ် -  (NL Times)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ေပကျင်းရှိ ုိင်ငံြခားသားများ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ာကယွေ်ဆးထိုးံှရန် ေလာကထ်ားုိင် 

 တတ်ုိုင်ငံ၊ ေပကျင်းမိေတာ်ရိှ အသက ် (၁၈) ှစ်င့်ှအထက ်ိုင်ငံြခားသားများအေန 

ြဖင့် ၎င်းတုိ၏ ကမုဏီများ၊ ေကျာင်းများ (သုိမဟတ်ု) ရပက်ကွမ်ျားမတှဆင့် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ် ်

ကာကွယေ်ဆးထုိးှံရန်အတွက ်ေလာက်ထားုိင်ေကာင်း ေပကျင်းမိြပည်သူအစုိးရ ုိင်ငံြခားေရး 

ဌာန၏ တရားဝင် Wechat အေကာင့်မ ှမတ်လ (၂၆)ရကေ်န တွင် ထတ်ုြပနေ်ကညာထားပါသည။်  

 ကာကယွေ်ဆးအား (၂) ကမိ် ထိုးှံရမညြ်ဖစ်ပီး ေပကျင်းအစိုးရ၏ ေဆးဝါးအာမခ ံ

အစအီစဉ်တွင် ပါဝင်ထားပါက အခမဲ့ထိုးှံရမညြ်ဖစက်ာ၊ ပါဝင်ထားြခင်းမရိှပါက တစ်ကမိထ်ိုးှံ 

လင် ယွမေ်ငွ (၉၃.၅၀) ယမွ ် ေပးသွင်းရမညြ်ဖစ်ပါသည။် ထိုးှံလိုေသာ ပဂုိလမ်ျားက ၎င်းတုိ၏ 

သကေ်သခံအေထာကအ်ထားများကို တင်ြပရမညြ်ဖစက်ာ ထိုးှံရမည့်ေနရကအ်ား ေစာင့်ဆိုင်းရ 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိုးှံရမည့်ေနရက၌် ၎င်းတို၏ိုင်ငံကးူလကမ်ှတ်င့်ှ တုတ်ိုင်ငံတွင် တရားဝင် 

ေနထိုင်ခွင့် အေထာကအ်ထားတုိအား မမိိှင့်တပါတညး် ယေူဆာင်သွားရမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 ကာကယွေ်ဆးထိုးှံြခင်းမြပမီ မမိ၏ိ ကျနး်မာေရးအေြခအေနအား ဆရာဝနထ် ံတင်ြပ 

ရမညြ်ဖစက်ာ ေဆးထိုးှံရန ်သင့်ေလျာြ်ခင်းရိှ၊ မရိှ စစေ်ဆးရမညြ်ဖစက်ာ သင့်ေလျာပ်ါက သေဘာ 

တူညခီျကပ်ုံစ၌ံ လကမ်တ်ှေရးထိုးရမညြ်ဖစပ်ါသည။် ကာကယွေ်ဆးထိုးှံပးီေနာက ်  ထိုးှံသည့် 

ေနရာ၌ မနိစ် (၃၀) ေစာင့်ဆိုင်းရန် လိုအပပ်ါမည။် ကာကယွေ်ဆးထိုးှံပီးပါက Health Kit online 

platform မ ှေဆးထိုးှံပးီေကာင်း လကမ်တ်ှအား download ရယူိုင်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ာကယွေ်ဆးသည ် ကိုယခံ်အားကို ြမင့်တင်ေပးပီး၊ ေရာဂါပိုးကးူစက ်

ိုင်ေြခအား ေကာင်းစာွေလာခ့ျေပးိုင်ေသာလ်ညး် ရာနး်ြပည့်ကာကယွ်ိုင်မည်ဟ ု ကျနိး်ေသ 

ေြပာိုင်ြခင်းမရိှေပ။ ထိုေကာင့် ေဆးထိုးှံပးီပါကလညး် ာှေခါင်းစညး်တပဆ်င်ြခင်း၊ လကေ်ဆး 

ေကာြခင်းင့်ှ လအူများင့်ှ ေဝးေဝးေနြခင်းတုိအား ဆကလ်က်လိုကန်ာေဆာင်ရက်သင့်ပါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Chinadaily (၂၆-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

အာကာသအတွင်း မျ ိးေဖာကထ်ားသည့် စပါးမျ ိးေစမ့ျားအား တတ်ုုိင်ငံေတာင်ပိင်ုး၌ 

စတင်စိုကပ်ျ ိးလျကရ်ှိ 

 ယခုအခါ  တတ်ုိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရိှ South China Agricultural University (SCAU) 

၏ National Engineering Research Center of Plant Space Breeding မှ ပုိင်ဆုိင်ေသာ 

ဖန်လံုအိမ် များင့်ှ စိုကပ်ျ ိးသည့်စပါးခင်းများ၌  လကမာေပမ ှ ြပနလ်ညသ်ယေ်ဆာင်လာခ့ဲေသာ 

စပါးမျ ိးေစ ့(၁,၅၀၀) ကို စိုကပ်ျ ိးေနပြီဖစပ်ါသည။် 
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 ၎င်းမျ ိးေစ့များအား ယမန်ှစ် ုိဝင်ဘာလေှာင်းပုိင်းတွင် သယ်ေဆာင်သွားကာ ဒီဇင်ဘာ 

လ (၁၇) ရကေ်နတွင် လကမာေပမ ှ ြပနလ်ညသ်ယေ်ဆာင်လာခ့ဲြခင်း ြဖစပ်ါသည။် ယခုစိုကပ်ျ ိး 

သည့် မျ ိးေစမ့ျားမာှ ယခင်အာကာသအတွင်း ေမးွြမခ့ဲေသာ မျ ိးေစမ့ျားမ ှ မျ ိးေဖာကထ်ားသည့်  

ဒတိုယမျ ိးဆကမ်ျား ြဖစ်ပါသည။် 

 သုိရာတွင် ယခုအချနိ ်မျ ိးေဖာကစ်မး်သပမ်မာှ ယခင်အကမိ်င့်ှ ကွဲြပားြခားနားပါသည။် 

ပထမအကမိ ် စမး်သပစ်ဉက် နက်င်းသည့် အာကာသပတ်ဝန်းကျင်၌ ြပလပုခ့ဲ်ြခင်းြဖစ်ပးီ၊ 

ပျသံန်းချန်ိ ပုိမုိကာြမင့်ကာ Van Allen ေရာင်ြခည်ရပ်ဝန်းတွင် ေရာင်ြခည်ကျေရာက်ြခင်းှင့် 

ကံေတွ ခ့ဲပါသည။်  

 ယခုကဲ့သုိ အာကာသအတွင်း စမ်းသပမ်များမာှ မျ ိးေစမ့ျားအေပ ပိုမိုအားေကာင်းသည့် 

မျ ိးဗဇီသကေ်ရာကမ်များင့်ှ မျ ိးပာွးမများ ြဖစေ်ပလာိုင်မညဟ် ုေမာလ်င့်ထားပါသည။် နက်င်း 

ေသာ အာကာသေနရာတင်ွ ြဖစေ်ပေသာ မျ ိးဗဇီသကေ်ရာကမ်များင့်ှ ကမာအ့နမိ့်ပိုင်းပတ်လမး် 

ပတ်ဝနး်ကျင်တွင် ြဖစေ်ပေသာ မျ ိးဗဇီသကေ်ရာကမ်များမာှ မညသုိ်ကွာြခားိင်ုမညဟ်ေူသာ 

အချကအ်ား ရှာေဖေွတွရိှရန ်ယခုသုေတသနများက ကညူေီပးိုင်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 အာကာသတွင် မျ ိးပာွးခ့ဲသည့် ဆနမ်ျ ိးေစမ့ျားြဖင့် စိုကပ်ျ ိးထားသည့် စပါးခင်းများအား 

ဇူလိုင်လအေစာပိုင်းတွင် ရိတ်သိမး်ိုင်မညြ်ဖစပ်ါသည။်  

ရင်းြမစ၊် Xinhua (၂၉-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

ထေိရာကမ်ရှိသည့် ကမာလုံးဆိုင်ရာကနုသွ်ယေ်ရးအချကအ်ချာေနရာြဖစလ်ာသည့် ကမွရ်ှီး 

 ကမွရီှ်း(ကမ့်)ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသမာှ တတ်ုိုင်ငံ အေနာကပ်ိုင်းေဒသများငှ့် 

ဆကသွ်ယထ်ားပးီ ကမာေ့ဈးကကွမ်ျားသုိ အြပည့်အဝ ဝင်ေရာကေ်နသည့် ေဒသြဖစပ်ါသည။် 

၎င်းေဒသသည ်ရပဝ်နး်ှင့် ပိုးလမး်မစမီကံနိ်း ကျယြ်ပနလ်ာေစရန်င့်ှ တတ်ုိုင်ငံ၏ (၁၄) ကမိ် 

ေြမာက ် (၅) စှစ်မီကံနိ်း (၂၀၂၁-၂၅) တွင် တံခါးဖင့်ွေပးမများအား ပံ့ပိုးေပးရန ်ကညူေီဆာင်ရက် 

ေပးေနသည့်ေဒသလညး် ြဖစပ်ါသည။်  

 ြပညပ်မ ှ တင်သွင်းလာသည့် ကနုတ်င်သေဘာများ ကမွရီှ်းေဒသရှ ိ ဆပိက်မး်တစခု်ခုသို 

ဆိုကေ်ရာကလ်ာပါက တင်သွင်းလိုသည့် ြပညန်ယသုိ် အဆင်ေြပေချာေမွစာွ ေရာကရိှ်ရန် 

ကနုး်လမး်အသွယသွ်ယြ်ဖင့် ေပါင်းကးူေဆာင်ရက်ေပးလျကရိှ်ပါသည။် ထိုသုိေပါင်းစပေ်ဆာင်ရက ်

ေပးမများမာှ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာကနုး်လမး်-ပင်လယေ်ရေကာင်းကနုသွ်ယေ်ရးစကလမး်ေကာင်း 

အသစမ်ျားအြဖစ ်လသိူများကာ (၂၀၁၇)ခုစှမ်စှတင် လာခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည။် 
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 ယခုေဆာင်ရက်ေနသည့် (၁၄) ကိမ်ေြမာက် ငါးှစ်စီမံကိန်းေအာက်၌ တုတ်ှင့် အာဆီယံ 
ိုင်ငံများအကား ဤလမး်ေကာင်းများ ပိုမိုဖွံဖိးလာေစရန၊် ခရီးလမး်ေကာင်း အတုိဆုံးြဖစေ်စ 
ရန်၊ အေကာင်းဆံုးဝန်ေဆာင်မှင့် ေဈးန်းအချ ိသာဆံုးြဖစ်ေစရန် ကွမ်ရီှးက ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမညြ်ဖစပ်ါသည။် ဤလမး်ေကာင်းအသစမ်ျားေကာင့် တတ်ုိုင်ငံအေနာကပ်ိုင်းေဒသများ 
မှာ ကမာတစ်ဝှမ်းမှ ကုန်သွယ်ဖက်ုိင်ငံများှင့် အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်မများ ပုိမုိရရိှလာပါသည်။ 

 (၂၀၂၀) ခုစှတွ်င် ကွမရီှ်းရိှေပပပုင်လယေ်ကွဆိပက်မး်၌ ဂိတ်ဆုံးသည့် ရထားခရီးစဉ ်
ေပါင်း (၄,၆၀၇) ခုရိှခ့ဲကာ (၂၀၁၇) ခုှစ်ကထက် (၂၅) ဆ တုိးတက်လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ 
ကာလ၌ ပင်လယေ်ကွဆပိက်မး်မ ှဝနေ်ဆာင်မေပးခ့ဲသည့် ေပ (၂၀) ကနုေ်သတာအလုံးေရေပါင်း 
(၅.၀၅) သန်းရိှခ့ဲကာ  ယခင်ှစ်ကထက် (၃၂) ရာခုိင်န်း တုိးတက်လာခ့ဲကာ၊ တုတ်ုိင်ငံ၏ အဓိက 
ကမး်ိုးတနး်ဆပိက်မး်များအနက ်အြမင့်ဆုံးနး် ြဖစခ့ဲ်ပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံေတာင်ပိုင်း၌ ေပပပုင်လယေ်ကွဆပိက်မး်များအားလုံးတိုမာှ ကမွက်ျ ိး 
ဆိပ်ကမ်းပီးပါက ဒုတိယေနရာတွင်ရိှကာ အာဆီယံုိင်ငံများ၏ အဓိကဆိပ်ကမ်းများှင့် ချတ်ိဆက ်
ထားသည့်အြပင် ိုင်ငံေပါင်း (၁၀၀) ေကျာ၏် ဆိပက်မး်ေပါင်း (၂၀၀) ေကျာ်င့်ှလညး် ချတ်ိဆက် 
ထားပါသည။် 

 လကရိှ်ဖွံဖိးမအေပ အေြခခံလျက ် အေြခခံအေဆာကအ်အုံများင့်ှ ဆပိက်မး်များ၌ 
အေကာကခွ်နရှ်င်းလင်းြခင်းတုိအား အဆင့်ြမင့်တင်ရန်င့်ှ စက၏ ကနုစ်ညေ်ထာကပ်ိုသယယ်ူ 
ပိုေဆာင်မစမွး်ရညမ်ျားအား တုိးချဲရန ် ရထားလမး်များ ပိုမိုတညေ်ဆာကရ်န်တုိအား ဆကလ်က် 
ေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

ရင်းြမစ၊် China Daily(၉-၃-၂၀၂၁) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
နနန်င်းမိ 

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

ယခုှစပ်ထမ(၃)လအတွင်း တုတ်လပုင်နး်များ၏ ေချးေငွရယလူိုမများ ြမင့်တကလ်ာ 

 ယခုစှ ် ပထမ(၃)လအတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ အလုံးစုံေချးေငွရယလူိုမ အနး်ကနိး်မာှ 
(၇၇.၅) ရာခုိင်န်းတကလ်ာကာ၊ ယခင်စှ ် စတုတ (၃) လှင့် င်းယဉှပ်ါက (၅.၉) ရာခုိင်န်း 
တကလ်ာေကာင်း တတ်ုြပညသူ်ဘဏ် (People's Bank of China - PBOC)မ ှအစရီင်ခံစာအရ 
သိရပါသည။် 

 ပထမ(၃)လအတွင်း ေချးေငွယူလုိအားများလာသည့် ကများမှာ စက်မကုန်ထုတ်က၊ 
အေြခခံအေဆာကအ်အုံကှင့် လကလ်လီကက်ားကများမ ှြဖစပ်ါသည။် 

 ပထမ (၃) လ၌ တတ်ုိုင်ငံ၏ စီးပာွးေရးတွင် ဘဏ်များ၏ စိတ်ချယုံကညမ်မှာ 
၎င်းတုိ၏ ေမခိုစးီပာွးေရးအနး်ကနိ်းင့်ှအတူ (၄၂.၄) ရာခုိင်န်းသုိ ေရာက်ရိှလာပးီ၊ ယခင် (၃) 
လပတ်ထက ်(၈.၈) ရာခုိင်နး် တုိးတကလ်ာြခင်းြဖစပ်ါသည။်  
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 ထိုကဲ့သုိ တုိးတကလ်ာြခင်းမာှ ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးဖွံဖိးတုိးတကမ်အတွက ် လပုင်နး်ရှင ်

များ၏ ပိုမိုစိတ်အားထကသ်နလ်ာမအား ြပသေနေကာင်း အစရီင်ခံစာ၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 ယခုစှ ် ပထမ(၃)လအတွင်း တတ်ုိုင်ငံ၏ ေမခိုစးီပာွးေရးအန်းကနိး်မှာ (၃၈.၉) 

ရာခုိင်န်း၌ ရပတ်ညေ်နပီး၊ ယခင်စှ ် အလားတူကာလထက် (၂၆.၅) ရာခိုင်နး်င့်ှ စတုတ(၃) 

လကထက ်(၄.၅)ရာခုိင်နး် တုိးတကလ်ာေကာင်း သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် Xinhua(၂၈-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

တတ်ုုိင်ငံ၏ ေကာကံှ်အရနသုိ်ေလာှင်မအား ခုိင်မာသည့်အဆင့်၌ 

ဆကလ်ကထ်နိး်ထားုိင်ဆြဲဖစ် 

 တတ်ုိုင်ငံ၏ ေဈးကကွသုိ် စားနပ်ရိကာပံ့ပိုးေရာင်းချေပးိုင်စမွ်းမာှ ေယဘုယျအား 

ြဖင့် ေကာင်းမနွေ်နပီး၊ ေကာက်ှံအရန်သုိေလာှင်မကိုလညး် ခုိင်မာသည့်အဆင့်၌ ဆကလ်က် 

ထနိး်ထားိုင်ေကာင်းင့်ှ  စားနပရိ်ကာဖလူုံမ၏ အေရးပါသည့် အနး်ကနိး်ြဖစသ်ည့် ေကာက်ှံ 

အသံုးြပရန ် ကနုလ်ကက်ျနအ်ချ ိး (stocks-to-use ratio of grain) မာှ ကမာက့လုသမဂ 

စားနပရိ်ကာင့်ှစိကုပ်ျ ိးေရးအဖွဲအစညး်မ ှသတ်မှတ်ထားေသာ ကမာလုံးဆိုင်ရာ သတိေပးအမတှ် 

၏ အထကတွ်င် ရိှေနေကာင်း  တုတ် အမျ ိးသားစားနပ်ရိကာင့်ှ မဟာဗျဟာေြမာကအ်ရန ်

သုိေလှာင်မများ စီမံခနခဲွ်ေရးဌာန၏ အကီးအကဲ Qin Yuyun က မတ်လ (၃၁)ရက်ေနက ထုတ်ြပန ်

ေကညာလိုကပ်ါသည။်  

 အဓကိအမျ ိးအစားများြဖစ်သည့် ဆန်င့်ှ ဂျတံိုမာှ တစ်စှေ်ကျာဝ်ယလ်ိုအားအတွက ်

ြပည့်မီေကာင်း၊ မိကီးများှင့် အလယ်အလတ်မိေတာ်များတွင် ရက်ေပါင်း (၂၀) ေကျာ်စာ ကုန်ေချာ 

အဆင့် ေကာက်ှံင့်ှ ဆထီကွက်နုမ်ျား ေရာင်းိုင်စမွး်ရိှေကာင်း၊ ကမုဏီများ၏ ကနုစ်ည် 

သုိေလာှင်ိုင်စမွး်ှင့် အရနက်နုစ်ညသုိ်ေလာှင်မပုံစမံျားအား အြမင့်ဆုံးြဖစေ်အာင် ြပလပုထ်ား 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ကမုဏီများအေနြဖင့် အခကအ်ခဲများင့်ှ ကလံာပါက မမိတုိိ၏စညး်မျဉး် 

စညး်ကမး်များြဖင့် ရင်ဆိုင်ိုင်စမွး်ရိှေကာင်း သိရပါသည။် 

 မိကးီများအြပင် ေကျးလကအ်မိေ်ထာင်စမုျားင့်ှ မိေနလထူမုျား၏ ေကာက်ှံ 

သုိေလာှင်စမွး်မာှလညး် တုိးတကလ်ာပါသည။် တတ်ုိုင်ငံအေရှေြမာကပ်ိုင်း၌ ေဆာင်းဉီးရာသီ 

ေကာက်ံှဝယ်ယူမလုပ်ငန်းများအား ေချာေမွစွာဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။  မတ်လ 

(၂၅) ရကေ်န၌ ကမုဏီများက ေကာက်ှံမကထ်ရစတ်နခ်ျနိ ် (၁၅၂) သနး်အား ဝယယ်ထူားကပီး 
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ြဖစ်ပါသည်။ ေဟလံုကျန်းြပည်နယ်အစုိးရက အနိမ့်ဆံုးဝယ်ယူရမည့်ေဈးအား သတ်မှတ်ေပးသြဖင့် 

အေရှေြမာကပ်ိုင်းြပညန်ယမ် ှ လယသ်မားများ၏ အကျ ိးအြမတ်များအား ကာကယွေ်ပးလျကရှ် ိ

ပါသည။် 

 တတ်ုိုင်ငံတွင် ေရွာသီစိုက ်ေကာက်ှံများမှာ တစ်စှပ်တ်လုံး ေကာက်ှံထကွရိှ်မ၏ 

ေလးပုံတစပ်ုံခနသ်ာရှေိသာလ်ညး်  အစုိးရဌာနများက ယခုစှ၏် ဝယယ်မူများအတွက ် စတင ်

ြပင်ဆင်လျက ် ရိှပါသည်။ ေဈးကွကဝ်ယလ်ိုအားအေပ သုေတသနြပရန ်  ကမွတု်န်းြပညန်ယ် 

ကဲ့သုိ ေကာက်ှံအများအြပားစားသံုးသည့် ေဒသများသုိ ကမး်ကျင်သူများအား ေစလတ်ထားကာ၊ 

ဝယ်ယူေရးအလုပ်များအေပ လမ်းန်မြပရန်အတွက် ရှန်တုန်းှင့် ဟာနန်ြပည်နယ်များအပါအဝင် 

အဓကိ ထုတ်လပုေ်နသည့်ေဒသများသုိ လပုင်နး်အပုစ်မုျားအား  ဝယယ်ေူရးအဖွဲများကို ေစလတ ်

ထားပးီြဖစသ်ညဟ် ုသိရပါသည။် 

 ယခုအချနိ၌် တတ်ုိုင်ငံတွင် တိရစာနအ်စာအတွက ် ေြပာင်းအသံုးြပမ သိသာစာွ 

ြမင့်တကလ်ာပးီ၊ ေဈးနး်များလညး်စခံျနိ်တင်ေလာကေ်အာင်ြမင့်တကလ်ာပါသည။်  

 စားသံုးသည့် ဂျလံိုအပခ်ျက်မာှ တစ်စှလ်င် တန်ချနိ ်သန်း (၉၀) ရှပိါသည။်  ယခင်စှ် 

အတွင်းက တုတ်ိုင်ငံမ ှ ဂျထံတ်ုလပုမ်မှာ တနခ်ျနိ ် (၁၃၄) သနး်ြဖစက်ာ၊ ြပညပ်မ ှ တနခ်ျနိ ်

(၈.၃၈) သနး် တင်သွင်းခ့ဲရပးီ၊ ကမာက့နုသ်ယွေ်ရးအဖွဲသုိဝင်ေရာကခ့ဲ်ေသာ (၂၀၀၁) ခုစှမ်စှ၍ 

အြမင့်ဆုံး ြဖစခ့ဲ်ပါသည။် ယခုစှ်တွင် ဂျစံိုက်ဧရိယာင့်ှ ရာသီဉတုအေြခအေန ပိုမိုေကာင်းမနွ် 

သြဖင့်  ဂျအံထကွ်နး်ပိုမိုြမင့်မားိုင်ေကာင်း သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် Chinadaily(၁-၄-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

အာဆယီသုိံ e-commerce ေထာကပ်ိုသယယ်ပူိုေဆာင်ေရးလမး်ေကာင်း တညေ်ဆာကမ်အား 
ြမင့်တင်သွားမည့် နနန်င်း 

 ကမွရီှ်း(ကမ့်)ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ၏မိေတာ ် နနန်င်းမိသည ် ၎င်း၏ နယစ်ပ် 

ြဖတ်ေကျာ ် e-commerce အတွက ် တညေ်ဆာကထ်ားေသာ ဘကစ်ုံသပုြ်ပဇနုအ်ား တုတ်-

အာဆယီကံးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးလမး်ေကာင်းသစအ်သွင် ေြပာင်းလသွဲားရနအ်တွက ် ေနာင်လာ 

မည့် (၅) ှစအ်တွင်း တညေ်ဆာကေ်ရးစမီကံနိး် (၂၉) ခု တညေ်ဆာကေ်ရးအား တွန်းအားေပး၍ 

ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစပ်ါသည။် 
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 နနန်င်းမိမာှ အာဆယီံိုင်ငံများှင့် အနးီကပဆ်ုံးတညရိှ်သည့် တတ်ုိင်ုငံ၏မိေတာ် 

ြဖစ်ပးီ ရပဝ်နး်ှင့် ပိုးလမး်မစီမကံနိး်တညေ်ဆာကေ်ရးတွင် အေရးပါသည့် အချကအ်ချာေနရာ 

တစခု်လညး်ြဖစပ်ါသည။် ၎င်းမိေတာ်သည ်အာဆယီကံို အေလးထားသည့် e –commerce ဖွံဖိး 

တုိးတကမ်အား ြမင့်တင်ရန ် စိတ်အားထကသ်န်စာွ ေဆာင်ရကေ်နပါသည။် ထိုသုိေဆာင်ရကမ် 

များအနက ် နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ ် e-commerce အတွက ် ဘကစ်ုံသုပြ်ပဇုန် တညေ်ဆာကေ်ရး 

လညး် ပါဝင်ပါသည။် 

 ယခုအခါ နန်နင်းှင့် အာဆီယံုိင်ငံများအကား နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် e-commerce အတွက် 

ကုန်စည်ေထာက်ပုိသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးစနစ်အား စတင်ပံုေဖာ်ေနပီြဖစ်ပါသည်။ နန်နင်း၏ ုိင်ငံြခား 

ကနုသွ်ယေ်ရး၌ နယစ်ပြ်ဖတ်ေကျာ ် e-commerce မာှ ဖွံဖိးမေဒါကတုိ်င်အသစတ်စခု်ြဖစလ်ာ 

ပါသည။် 

 လကရိှ်အချနိတွ်င် နနန်င်းမိမ ှ အာဆယီံိုင်ငံများသုိ တုိက်ိုကေ်လေကာင်း ေြပးဆွဲမ 

ေပါင်း (၂၃) လိုင်း ရိှပးီ၊ ဗယီကန်မ်ိုင်ငံ၏ ဟိုချမီင်းမိေတာ်င့်ှ ဖလိစပ်ိုင်ိုင်ငံ၏ မနလီာမိေတာ ်

များင့်ှ ကနုေ်သတာတင်ေလယာဉမ်ျား ေြပးဆွဲလျကရိှ်ပါသည။် 

 နနန်င်းမိတွင် တညေ်ဆာကသွ်ားမည့် စမီကံိနး်များအနက ် နနန်င်းဝူ (Wuxu) 

အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာေလဆိပ်၌ ြပည်တွင်းကုန်တင်ေလဆိပ် ဒုတိယအဆင့်တည်ေဆာက်ေရး၊ 

တုတ်-စင်ကာပူ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာကနုစ်ည်ပိုေဆာင်ေရးေနရာင့်ှ အေရှေတာင်အာရှ၏ 

အကးီဆုံး e-commerce platform ြဖစသ်ည့် Lazada ၏ နယစ်ပ်ြဖတ်ေကျာ ်တထီင်ွဆနး်သစ်မ 

ဝနေ်ဆာင်မစင်တာကဲ့သုိ ေသာ စမီံကနိး်များလညး် ပါဝင်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 လကရိှ်အချနိတွ်င် နနန်င်းမိသည ် အဓကိတုတ် e-commerce ကမုဏီကးီများြဖစ ်

ကသည့် Alibaba၊ JD င့်ှ SF Express တုိှင့် မဟာဗျဟာေြမာက ် ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မ 

ဆကဆ်ေံရးအား တညေ်ထာင်ထားပီး၊ နနန်င်းဘကစ်ုံသပုြ်ပဇုနအ်တွင်း၌ ကမုဏီေပါင်း (၈၀) 

ေကျာ ်ဝင်ေရာကလ်ပုက်ိုင်ေနပြီဖစေ်ကာင်း သိရပါသည။် 

ရင်းြမစ၊် en.gxzf.gov.cn (၃၀-၃-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

နနန်င်းမိ 

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

 

 



15 
 

ြမနမ်ာုိင်ငံ၏ လက်ရှိုိင်ငံေရးမငိမသ်ကမ်အေြခအေနများ ပိုမိုဆိုးရားလာပါက 

ေတာင်ကိုရးီယားအစိုးရအေနြဖင့် ြမနမ်ာုိင်ငံသုိ ခရးီသွားလာြခင်းကို 

တားြမစရ်နစ်ဉး်စားသွားမည ်

 ြမနမ်ာိုင်ငံတွင် ိုင်ငံေရးမတည်ငိမမ်အေြခအေနများ ပိုမိုဆိုးရားလာပါက ြမနမ်ာိုင်င ံ

သုိ ခရီးသွားလာြခင်းကို တားြမစ၍် ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသားများအား မခိင်ိုင်ငံ 

သုိ ြပနလ်ည်ေခယရူန် ယာယီေလေကာင်းလိုင်းများ တုိးြမင့်စစီဉေ်ရးကို ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရ 

အေနြဖင့် စဉး်စားသံုးသပလ်ျက်ရိှေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီဌာန၏ 

တာဝန်ရိှသူတစ်ဉီးက (၅-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲေကာင်း (၆-၄-၂၀၂၁) ရက်ေန 

ထတ်ု “The Korea Times” သတင်းစာတွင် ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရီလကတညး်က ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရသည ် ြမနမ်ာိုင်ငံမှ 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသုိ တစပ်တ်လင် စှ်ကမိယ်ာယီအထူးေလေကာင်းအစအီစဉမ်ျားကို စစီဉ် 

ေြပးဆွဲေပးခ့ဲပးီ၊ယခုအချနိ်ထိ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသား (၃၅၀၀) အနက်စစုေုပါင်း 

(၄၁၁) ဉးီတုိသည ် အဆိုပါအထးူေလယာဉမ်ျားြဖင့် မခိင်ိုင်ငံသုိ ြပနလ်ာခ့ဲပးီြဖစေ်ကာင်း၊ 

ယခုဧပလီ ဒုတိယပတ်အတင်ွးတွင် ေနာကထ်ပ် (၂၇၄) ဦး ထပမ်ြံပနလ်ာရနရှ်ေိကာင်း၊ ြမနမ်ာ 

ိုင်ငံစစအ်စိုးရ၏ ဆြပသူမျာအားအကမ်းဖက်ဖိခဲွမသည ် ြမနမ်ာိုင်ငံတွင် အနညး်ဆုံးလ ူ

(၅၅၇) ဦးေသဆုံးခ့ဲပီး၊ ေတာင်ကိုရီးယားအသုိက်အဝနး်တွင် ထခုိိကပ်ျကစ်းီမများ ယခုအချနိအ်ထိ 

မရိှေသးေသာလ်ညး် ေတာင်ကိုရီးယားအေြခစိုက် Shinhan ဘဏ်၏ ရနက်နု်ုံးခဲွမှ ေဒသခံြမနမ်ာ 

ဝနထ်မး်တစဦ်းအား ပစ်ခတ်မေကာင့် ေသဆုံးခ့ဲမသည ် ေတာင်ကိုရီးယားအသုိကအ်ဝန်းအား 

လုံ ခံေရးအသိင့်ှ သတိကို ပိုမိုလံေဆာေ်စခ့ဲေကာင်း ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 သုိြဖစ်၍ ေတာင်ကုိရီးယားြပည်သူများ၏ လံု ခံမကာကွယ်ေရးကုိ ေသချာေစရန်အတွက ်

ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရအေနြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံသုိ ခရီးသွားလာခွင့်တားြမစ်ြခင်းှင့်အထူးေလယာဉ ်

များ တုိးြမင့်ြခင်းတုိအား လုိအပပ်ါကအလျင်အြမနေ်ဆာင်ရကရ်န ်ြပင်ဆင်ေနေကာင်း ြမနမ်ာေလ 

ေကာင်းလိုင်း၊ ေလေကာင်းအာဏာပိုင်များင့်ှလညး် ညိင်းေဆွးေးွမများ ြပလပုခ့ဲ်ေကာင်း၊ 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဧပလီမစှ၍ ေတာင်ကိုရီးယားအထးူေလယာဉက်ို တစပ်တ်လင် (၃) ကမိ် ေြပးဆွဲေပး 

ေနေကာင်း၊ လိုအပပ်ါကတစပ်တ်လင် ေလးကမိအ်ထိ ေြပးဆွဲေပးသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ြမနမ်ာ 

ိုင်ငံတွင် ေတာင်ကိုရီးယားကမုဏီေပါင်း (၂၆၀) ေကျာ ်လညပ်တ်ေနပးီ အများစမုာှ အထညခ်ျပ် 

စက်ုံ (CMP) လပုင်နး်များကို လပုက်ိုင်ကေသာေကာင့် ြမနမ်ာိုင်ငံမှ ြပနလ်ည်ထကွခွ်ာရန် 

အခကေ်တွေနကေကာင်း၊ ြမနမ်ာိုင်ငံသို ခရီးသွားလာခွင့်တားြမစခ်ျကက်ို ချမတ်ှြခင်းသည ်

စဉး်စားရမည့် အစအီမတံစခ်ြုဖစ်ပးီ အစိုးရအေနြဖင့် လကရိှ်တွင် စဉး်စားချင့်ချနိလ်ျကရိှ်ေကာင်း၊ 

မဆုံးြဖတ်ရေသးေသာလ်ညး် လိုအပသ်ညမ်ျားကို အြပည့်အဝြပင်ဆင်ထားပးီြဖစေ်ကာင်း၊ လကရ်ှိ 
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တွင် ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသားများအား အရာယက်င်းရှင်းေစေရးအတွက ် လုံ ခံ 

စတ်ိချရသည့်ေနရာများတွင် ခုိလံေနထိုင်ကရန် န်ကားထားေကာင်း၊ ြမနမ်ာိင်ုငံသုိ ခရီးသွား 

လာေရးတားြမစခ်ျက ်မထတ်ုြပနမ်တွီင် မမိိိုင်ငံသားများအားလုံးအား ြမနမ်ာိုင်ငံမှ စွန် ခွာေရးကို 

ဉးီစာွန်ကားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဧပလီပထမပတ်အတွင်း ေဆာင်ရကခ့ဲ်ေသာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု 

တွင် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီ Chung Eui-young က ြမနမ်ာိုင်ငံေရာက် ကိုရီးယားိုင်ငံသားများ 

ိုင်ငံမှ စနွခွ်ာကရန် ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျပီးပါက ကယဆ်ယေ်ရးစစတ်ပေ်လယာဉမ်ျား (သုိမဟုတ်) 

အထးူေလယာဉမ်ျားကို ေစလတ်၍ ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသားများအား (၂၄) နာရီ 

အတွင်း မခိင်ိုင်ငံသုိြပနလ်ညေ်ခယူသွားမညဟ်ုေြပာကားခ့ဲေကာင်း၊ ြမနမ်ာိုင်ငံှင့်ပတ်သက၍် 

ခရီးသွားလာြခင်းသတိေပးမ (Travel Alert) ကို အဆင့်ေလးဆင့်တွင် ဒတိုယအြမင့်ဆုံးြဖစေ်သာ 

အဆိုပါိုင်ငံကို အြမနဆ်ုံးစနွ ်ခွာသင့်ေသာ အေြခအေနြဖစသ်ည့် “အနေီရာင်” အဆင့်အြဖစ် 

သတ်မတ်ှထားေကာင်း (၃-၄-၂၀၂၁) ရကေ်နတွင် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီဌာနက ထတ်ုေဖာေ်ြပာ 

ကားခ့ဲသညဟ်၍ူ ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည်။  

Source:  The Korea Time (6-4-2021) 

တင်ြပသူ : ဝင်းပပသူ၊ စးီပာွးေရးသံမှး (ြမနမ်ာသံုံး၊ ဆိုးလ်မိ) 

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


	Cover_8.4.2021_.pdf
	Brief _8.4.2021_.pdf

