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Australia Beef 2021 တင ပသမည 

 ASEAN Committee in Seoul (ACS) visit to LS အစအစ အခမ အန သ 
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ရရခခင  
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 Green Tourist Passport အ  ခ အ ရ ငင င အ ယအဖဝင (၁၂) ငင 

တက သ ဘ တခကခင  

 သစ တ လအစ ရက ကနသယမသ ဘ တ စ ခ ပမ င ကဗစက ကယ 

ဆ တအတက အ ယ၊ ယ ကတ င ဆ ည င မမ ပ လပ 

 တ တ ငင တ ငပင ဒသသ လ ရ ကခသည တ တသမတ 

 ပ ကစတန ငငမ တ တ ငငသ တငသင သ  ဆနကအတမ ၌ COVID – 19 

ရ ဂ ပ မ  ပ ဝင နသညက တရခ 

 COVID-19 ရ ဂ က င သတမတထ သည တ တ ငငသ  ပညဝငခင ကနသတ 

ခကမ  

 ယခ စ ပထမ (၃) လအတင  တ တ ငင၏ လယယ စကပ ရ င က လကစ ပ  

ရ  တညငမ နခ 

 RCEP သ ဘ တညခကအ  စ စ အ က ငအထည ဖ ဆ င င ရ  မငတင 

ဆ ငရကရန ပဏ မ ခလမ  စတင ဆ ငရကလကသည ခင တ င 

 ဒစဂစတယအသင ပ င လမက တ တ ငင၏ အရညအ သ မငဖဖ မအ ပ အ ပ  

လကရ 

 ယခ စ ပထမ (၃) လအတင  ပညနယအစ ရ ငတကစ ခ ပ ယမ င (၈၉၅.၁) ဘလယ 

ဖ အ  ထတ ရ င ခသည တ တ ငင 

 အ ဂငတ န အစ ရ၏ အမသ တငပမ ကနသတခကမ က င ဘရ ဇ လတ အက  

ဖစထန ခ 

 မနမ ဆနမ  တငပ ငရန ဈ ကကရရ ရ င ပ င ဆန ဈ ကက ပနလညရရ ရ  

အတက တ တ ငငဘကမ လအပခကမ အ ပ လလ ခက 

 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partenership 

(CPTPP) သ ဝင ရ က ရ ငပတသက၍ ကရ ယ သမတ ငင၏ ဆ ငရကမ အ ခ 

အ နမ  
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၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လအတွင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ကက်သားတင်ပိုမသည် ယခင်ှစ်ကာလတူ 

တင်ပိုမထက် ၁၃ ရာခုိင်န်း ပိုမိုတိုးတက် 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လအတွင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ကက်သားတင်ပိုမသည် တန်ချနိ် 

၃၉၆,၀၀၀ ရှိခဲ့ပီး အဆိုပါတင်ပို မသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင် တင်ပို ခဲ့သည့်တန်ချနိ် 

၃၄၉,၅၀၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁၃.၃ ရာခိုင်န်း ပိုမုိတိုးတက်ခဲ့ေကာင်း၊ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံသည် 

မတ်လအတွင်း ကက်သားတင်ပုိမမှ အေမရိကန်ေဒလာ ၆၀၃.၆ သန်း ဝင်ေငွရရိှခ့ဲပီး ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် ကာလတူတွင် ရရှိခဲ့သည့် ဝင်ေငွအေမရိကန်ေဒလာ ၅၅၂.၅ သန်းှင့်င်းယှဉ်ပါက ၉.၂ 

ရာခိုင်န်း ပိုမိုရရှိခဲ့ေကာင်း  the Brazilian Association of Animal Protein (ABPA) ၏ 

သတင်းထုတ်ြပန် ချက်တွင် ေဖာြ်ပထားသည်။  

 ပထမ ၃ လတာကာလအတွင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ကက်သားတင်ပိုမတွင် တန်ချန်ိ 

၁.၀၃၆ သန်းရှိခဲ့ပီး ဝင်ေငွအေမရိကနေ်ဒလာ ၁.၅၅၉ ဘီလီယံရရိှခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ကာလတူတွင် ကက်သားတန်ချန်ိ ၁.၀၂၁ သန်းတင်ပိုခဲ့ပီး ဝင်ေငွ အေမရိကန်ေဒလာ ၁.၆၃၅ 

ဘီလီယံရရှိခဲ့ေကာင်း အသင်း၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။  

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လအတွင်း ိုင်ငံတကာေဈးကွက်သုိ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ကက်သား 

တင်ပိုမသည် အေစာပိုင်း ၂ လတာကာလထက် ပို၍အလားအလာေကာင်းေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွင်း ကက်သားတုိးတက်ထုတ်လုပ်ုိင်မည့် အေြခအေနေကာင်းများကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း 

ထားရန်လိုေကာင်း ကက်သားထုတ်လုပ်ေရးအသင်း၏ ေဈးကွက်ဒါိုက်တာ Luis Rua က 

သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခဲ့သည်။ 

 အာရှိုင်ငံများမှ တုတ်ိုင်ငံ၏ကက်သားတင်သွင်းမသည် မတ်လအတွင်း တန်ချနိ် 

၅၅,၆၀၀ ရိှခ့ဲပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ကာလတှူင့် င်းယဉ်ှပါက ၆.၉ ရာခုိင်န်း ပုိမုိြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

သုိရာတွင် ပထမ ၃ လတာကာလအတွင်း ကက်သားတင်သွင်းမသည ်တန်ချန်ိ ၁၄၈,၀၀၀ ရှိခ့ဲပီး 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ကာလတူင်းယှဉ်ပါက ၁၁.၆ ရာခုိင်န်းေလာ့နည်းခဲ့ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။ 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမှ တင်ပုိသည့် ကက်သားေဈးကွက်တွင် အေရှအလယ်ပိုင်းိုင်ငံများ 

၏ တင်သွင်းမသည် စံချန်ိတင်ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း၊ မတ်လအတွင်း ေဆာ်ဒီအာေရဗျုိင်ငံ၏ ကက် 

သားတင်သွင်းမသည် တန်ချန်ိ ၄၁,၁၀၀ ရိှခ့ဲပီး ပထမ ၃ လတာကာလအတွင်းတင်သွင်းမ စုစုေပါင်း 

တန်ချနိ် ၁၂၀,၈၀၀ ရှိေကာင်း၊  ထိုအြပင် အာဖရိကုိင်ငံများအနက် ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၏ 

ကက်သားတင်သွင်းမသည် မတ်လအတွင်း တန်ချနိ် ၂၉,၉၀၀ ရှိခဲ့ပီး ပထမ ၃ လတာကာလ 

အတွင်း စုစုေပါင်းတင်သွင်းမသည် တန်ချနိ် ၇၈,၄၀၀ ရှိေကာင်း၊ အာရှရိှ တုတ်ေဈးကွက်အြပင် 
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ုရှိုင်ငံသုိ ကက်သားတင်ပိုိုင်ေရးအတွက် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် ုရှိုင်ငံသုိ သွားေရာက်ခဲ့ 

သည့် ဘရာဇီးလ်သမတ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ုရှသမတှင့်ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ် 

ြပထားသည်။ 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ကက်သားအများဆုံးထုတ်လုပ်တင်ပိုသည့် Paraná ြပည်နယ်၏ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ပထမ ၃ လတာကာလအတွင်း ကက်သားတင်ပိုမသည် တန်ချနိ် ၄၁၉,၀၀၀ ရှိခဲ့ပီး 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ကာလတူတင်ပိုမထက် ၅.၄ ရာခိုင်န်း ပိုမိုတုိးတက်တင်ပိုခဲ့ေကာင်း၊ ဒုတိယ 

အများဆုံးထုတ်လုပ်တင်ပိုသည့် Santa Catarina ြပည်နယ်၏ ပထမ ၃ လတာကာလအတွင်း 

စုစုေပါင်း ကက်သားတင်ပိုမသည် တန်ချနိ် ၂၂၅,၉၀၀ ှင့် တတိယအများဆံုးတင်ပိုသည့် Rio 

Grande do Sul ြပည်နယ်၏ ကက်သားတင်ပိုမသည် တန်ချနိ် ၁၆၁,၀၀၀ ရိှခဲ့ေကာင်း သတင်း 

တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

  

ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 
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ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ဝက်သားေဈးကွက် ြပန်လည်ဦးေမာ့လာပးီ ေဈးန်းများ 

ဆက်လက်ြမင့်တက်ေန 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ဝက်ေဈးကွက်သည် အလျင်အြမန် ြပန်လည်ဦးေမာ့လာခဲ့ေကာင်း 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပလီ ၁၂ ရက်ေန စီးပာွးေရးသတင်းစာေစာင်များတွင် ေဖာြ်ပခဲ့သည်။ ဝက်ေဈး 

ကွက်သည် ဧပီလအေစာပိုင်းရက်များမှစတင်၍ အေရာင်းအဝယ်များ သိသိသာသာေကာင်းမွန်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားပိုကုန်အတွက် ေကာင်းမနွေ်သာ ေြခလှမ်းြဖစ်ေကာင်း လယ်ယာထွက်ကုန် 

ေရာင်းဝယ်ေရးကုမဏီ Cepea/ Esalq မှ သုေတသနပညာရှင်က ေြပာကားခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

မတ်လတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမ ှဝက်သားတန်ချနိ် ၉၆,၈၀၀ တင်ပုိခဲ့ေကာင်း၊ အဆိုပါပမာဏသည် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ၏ ဝက်သားတင်ပိုမှင့် င်းယှဉ်ပါက ၃၅.၄ ရာခုိင်န်း ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ေကာင်း 

ုိင်ငံြခားကုန်သွယ်ေရးဌာနခဲွ (Secretariat of Foreign Trade - Secex) ၏ စာရင်းများတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။  

 ြပည်တွင်းဝက်ေဈးကွက်တွင် ဝက်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရှိရာ ေဆာင်ပိုလိုေဈး 

ကွက်တွင် ဝက်သားေဈးန်းသည် ၉.၀၉ ရာခုိင်န်းမှ ၁၃.၀၄ ရာခိုင်န်းအထိ ေဈးန်းများြမင့် 

တက်လျက်ရှိကာ ၁ ကီလိုလင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၈.၀၀ မ ှ ၈.၆၇ (ြမန်မာအစိုးရသတ်မှတ်ေဈး 

ဘရာဇီးလ် ၁ ဟဲရာလင် ြမန်မာကျပ်ေငွ ၂၅၀ ကျပ်) အထိ ေဈးန်းများြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ ်

ေပလျက်ရိှသည်။  

 ဧပီလ ၁၂ ရက်ေန၏ ဝက်အရှင်ေဈးကွက်တွင် São Paulo ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးသည် 

၄.၉၇ ရာခိုင်န်း ပိုမိုြမင့်တက်ခဲ့ပီး ဝက်အရှင် ၁ ကီလိုလျင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၆.၁၂ ြဖင့် လည်း 

ေကာင်း၊ Minas Gerais ေဈးကွက်တွင် ၃.၆၆ ရာခိုင်န်း ပိုမိုြမင့်တက်ခဲ့ပီး  ဝက်အရှင် ၁ ကီလို 

လင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၆.၂၃ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ Paraná ေဈးကွက်တွင် ၂.၄၆ ရာခိုင်န်း 

ပိုမိုြမင့်တက်ခဲ့ပီး ဝက်အရှင် ၁ ကီလိုလင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၅.၄၂ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ Rio 

Grande do Sul ေဈးကွက်တွင် ၀.၇၃ ရာခုိင်န်း ြမင့်တက်ခဲ့ပီး ဝက်အရှင် ၁ ကီလိုလင် ဟဲရာ 

၅.၈၈ ြဖင့်လညး်ေကာင်း၊ Santa Catarina ေဈးကွက်တွင် ၁.၆၃ ရာခိုင်န်း ပိုမိုြမင့်တက်ခဲ့ကာ 

ဝက်အရှင် ၁ ကီလိုလင် ၅.၆၂ ြဖင့်လည်းေကာင်း အေရာင်းအဝယမ်ျား ြဖစ်ေပခဲ့သည်။ 

 ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံမှ ဝက်သားများအား တုတ်ုိင်ငံ၏ ဝယ်ယူတင်သွင်းမသည် ဆက်လက် 

ြမင့်မားလျက်ရိှေနသြဖင့် ဝက်သားေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း လယ်ယာထွက် 

ကုနေ်ရာင်းဝယ်ေရးကုမဏီ SAFRAS & Mercado မှ သုေတသနပညာရှင် Fernando Iglesias က 

သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခဲ့သည်။ တုတ်ိုင်ငံသည် ဝက်သားတင်သွင်းမအေပတွင် မှီခိုရလျက် 

ရှိေနေကာင်း၊ ဝက်အသား တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး လုပေ်ဆာင်ေနေသာ်လညး် တုတ်ိုင်ငံ 
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၏ စီးပွားေရးအင်အားထွားလာသည်ှင့်အမ အသားလုိအပ်ချက်မှာလည်း ပုိမုိတုိးတက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း ၄င်းကဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၆ ရက်ေနအတွင်း ဝက်သားတန်ချနိ် 

၂၉,၁၆၆,၀၇၉ တင်ပိုခဲ့ရာ အေမရိကန် ေဒလာ ၇၃,၇၅၂,၀၅၅ ဝင်ေငွရရှိခဲ့ပီး တစ်ရက်လင် 

ဝကသ်ားတင်ပုိမမှ ပျမ်းမတန်ဖုိးအေမရိကန်ေဒလာ ၁၂,၂၉၂,၀၀၉ ဝင်ေငွရရိှခ့ဲပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဧပလီ ၁ လလံုးတင်ပိုမမှ ရရိှခဲ့သည့်ဝင်ေငွပမာဏ၏ ၄၈ ရာခုိင်န်းရိှေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဧပလီ ၁ လအတွင်း ဝက်သားတန်ချနိ် ၆၂,၉၀၀,၀၄၅ တင်ပိုခဲ့ပီး ဝင်ေငွအေမရိကန်ေဒလာ 

၁၅၃,၉၆၄,၁၂၃ ရရှိခဲ့ေကာင်း ကုမဏီကေြပာကားခ့ဲသည်။ ထိုအြပင် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပလီ ၆ ရက် 

ေနအတွင်း တင်ပိုခဲ့သည့် ဝက်သား ၁ တန်လင် ပျမ်းမတန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒလာ ၂၅၂၈.၆၉၂ 

ရရှိခဲ့ပီး ယခင်ှစ်ကာလတူှင့် င်းယှဉ်ပါက ၃.၃၁ ရာခိုင်န်း တိုးတက်ရရှိခဲ့ေကာင်း ကုမဏီက 

ေြပာကားခဲ့သည်။  

  

ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

 သတင်းရင်းြမစ် - noticiasagricolas.com.br 
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ချကီာဂိုစေတာ့ေဈးကွက် ပပုဲတ်ေစ့ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ခဲ့ပီး  

၇ ှစ်အတွင်း အေကာင်းဆုံးအေြခအေနသုိ ေရာက်ရှိ 

 ဧပီလ ၂၀ရက်ေနတွင် ချကီာဂိုစေတာ့ေဈးကွက် (Chicago Commodity Exchange 

– CBOT) ၏ ပဲပုတ်ေစ့ေဈးန်းများသည် အြမင့်ေဈးန်းများြဖင့် ေဈးကွက်ပိတ်ခ့ဲပီး ၇ ှစ် အတင်ွး 

အေကာင်းဆုံး အေြခအေနသို ေရာက်ရှိခဲ့ေကာင်း လယ်ယာထွက်ကုန်ေရာင်းဝယ်ေရး အ ကံေပး 

ကုမဏီ Safras & Mercado က သတင်းဌာနသို ေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ကုန်ပစည်းတင်ပိုေပးရမည့် ပဲပုတ်ေစ့ကိပွိင့်ေဈးကွက်တွင် 

ယခင်လထက် အေမရိကန်ေဒလာ ၂၂.၂၅ ဆင့် ေဈးန်းြမင့်တက်ခ့ဲပီး တစ်စည်လင် အေမရိကန် 

ေဒလာ ၁၄.၇၂ ေဈးန်းြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လအတွက် ပဲပုတ်ေစ့ကိပွိင့် 

ေဈးကွက်တွင် ယခင်ေဈးန်းထက် အေမရိကန်ေဒလာ ၂၁.၂၅ ဆင့် ေဈးန်းပိုမိုြမင့်တက်ခဲ့ပးီ 

ပပဲုတ်ေစ့ ၁ စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၄.၅၇ ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ခဲ့သည်။ 

 ကုန်စည်အလိုက်ေဈးန်းများတွင်  ဇူလိုင်လအတွက် ပဲပုတ်ေစ့အခွံ (တိရိစာန်အစာ) 

ကိပွိင့်ေဈးန်းသည် ယခင်ေဈးန်းထက် အေမရိကန်ေဒလာ ၃.၄၀ ပိုမိုြမင့်တက်ခဲ့ပီး ၁ တန် 

လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၁၄.၇၀ ေဈးြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လအတကွ် 

ပဲပုတ်ေစ့ဆီ ကိပွိင့်ေဈးကွက်တွင် ယခင်ေဈးန်းထက် ၁.၂၇ ဆင့် ေဈးန်းြမင့်တက်ခဲ့ပီး 

၅၅.၁၄ ဆင့် ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ခဲ့သည်။ 

 ကမာသ့ီးှံေဈးကွက်သို ပဲပုတ်ေစ့များဝင်ေရာက်မ ေလျာ့ကျုိင်ေကာင်း သံုးသပ်ချက် 

များှင့် လတ်တေလာ သီးှံစိုက်ပျ ိးချနိ်ှင့် ရိတ်သိမ်းချနိ်များတွင် ြဖစ်ေပေနေသာ ရာသီဉတု 

အေြခအေနများေကာင့် အေမရိကန်ပဲပုတေ်စ့၏ ေဈးန်းများကုိ ပုိမုိြမင့်တက်ေစလျက်ရိှေကာင်း 

စီးပာွးေရးအ ကံေပးကုမဏီက သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ထုိအြပင် ပဲပုတ်ေစ့စုိက်ပျ ိးြဖစ်ထွန်းမအေြခအေနများအား အေမရိကန်စုိက်ပျ ိးေရးဌာန 

(U.S. Department of Agriculture – USDA) က သတင်းများထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရိှရာ အေမရိကန ်

ိုင်ငံတွင် ဧပလီ ၁၈ ရက်ေနအထိ ပပဲုတ်ေစ့စိုက်ပျ ိးဧရိယာ၏ ၃ ရာခိုင်န်းကိုသာ စိုက်ပျ ိးပီးစီး 

ေကာင်း စုိက်ပျ ိးေရးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။ 

  

ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ် -canalrural.com.br 
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ဩစေတးလျုိင်ငံ၏ မတ်လအတွင်း အမသဲားတင်ပိုမက ၁၀ ှစ်အတွင်း တင်ပုိမ 

အကျဆင်းဆုံးြဖစ် 

 ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ မတ်လအတွင်းအမသဲားတင်ပိုမမာှ ၈၃, ၄၃၈ တန်သာရှိခဲ့ပီး၊ 

ယမန်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁၁ % ကျဆင်းခဲ့ရာ ၁၀ ှစ်အတွင်း တင်ပိုမအနည်း 

ဆံုးသို ေရာက်ရိှခဲ့ပါသည်။ ရာသီဥတုအေြခအေနပိုမိုေကာင်းမွန်လာေသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုှစ် 

ကတည်းက ဩစေတးလျတိုက်တစ်လုံး အတိုင်းအတာြဖင့် မိုးေခါင်မေကာင့် ေမွးြမသူများ 

အေပသက်ေရာက်မများရှိခဲ့ရာ ဩစေတးလျအေရှပိုင်းတွင် ွားသတ်ြဖတ်မန်း သိသိသာသာ 

ကျဆင်းခဲ့ပးီ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်အထိ ိုင်ငံအဝှမး် အမဲသားတင်ပိုမက သိသိသာသာရပ်တန်ခဲ့ရပါ 

သည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လတွင် မိုးေခါင်မ အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ်လည်း သတ်ြဖတ်မန်းြမင့် 

မားခဲ့ပီး၊ အမသဲားတန်ချနိ် ၁၀၃, ၀၀၀ တန်ကို တင်ပိုိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုှစ်ပထမ သံုးလပတ် 

အမသဲား တင်ပုိမကိလုည်း ယမန်ှစ် အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၂၅ % ကျဆင်းခဲ့သည် 

ကုိေတွရှိရပါသည်။  

 ဩစေတးလျုိင်ငံ၏ ထုတလု်ပ်မကျဆင်းြခင်းေကာင့် ဝယ်ယသူည့်ုိင်ငံများတွင်လည်း 

ိုက်ခတ်မများ ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်ိုင်ငံ၏ ဘာေရးှစ်မှာ ဧပီလမှ စတင်ပီး၊ ၎င်းအချနိ် 

မှစတင်၍ ဩစေတးလျ-ဂျပန်လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသအရ အမဲသားအေပ အေကာက် 

ခွန်န်း ေလာ့ချမမှာ သက်ဝင်မည်ြဖစ်ရာ မတ်လအတွင်း ဂျပန်ိုင်ငံသို  အမဲသားတင်ပို မမှာ 

ကန်သတ်ချက် များစွာရှိခဲ့ပါသည်။ CPTPP သေဘာတူစာချပအ်ရ ဩစေတးလျ ေရခဲိုက်ှင့် 

ေအးခအဲမဲသားအေပ အေကာက်ခွန်န်းမှာ လွန်ခဲ့ေသာ သုံးှစ်က ၂၇.၅ % မှ ယမန်ှစ်တွင် 

၂၅.၈ %သုိ ေရာက်ရိှခ့ဲပီး၊ ယခုှစ်ဧပီလတွင် ၂၅ % အထိကျဆင်းမည်ြဖစ်ပါသည။် အေကာက်ခွန် 

ေလာ့ချမအစီအစဉ်ဇယားအရ ၂၀၃၂ တငွ် ၁၀.၈% သုိ ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဂျပန်သုိ 

မတလ်အတွင်း တင်ပုိမတန်ချန်ိ ၂၀,၁၃၀ တင်ပုိုိင်ခ့ဲသ ေသာ်လည်း ယမန်ှစ်အလားတူကာလ 

တွင် တန်ချနိ ် ၂၆,၀၀၀ တင်ပုိိုင်ခဲ့သည့်အတွက် တင်ပိုမ ၂၅% ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း ေတွရိှရပါ 

သည်။ ပထမသုံးလပတ်တင်ပို မမှာမူ တန်ချနိ် ၅၀, ၅၄၉ တန်သို ေရာက်ရှိခဲ့ရာ တင်ပိုမ 

ပမာဏှင့် တင်ပိုမတန်ဖိုးတွင် ဂျပန်သည် ဩစေတးလျ၏ အကီးဆုံးအမဲသားတင်ပိုသူအြဖစ် 

ဆက်လက် ရပ်တည်ေနပါသည်။  

 အေမရိကန်ိုင်ငံသုိ မတ်လအတွင်း အမသဲားတန်ချနိ် ၁၂,၆၈၀ တန် တင်ပိုုိင်ခဲ့ပီး၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ပိုမငှ့် င်းယှဉ်ပါက ၂၉%  ြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ သုိေသာ် 

ပထမသုံးလပတ်တွင် တန်ချနိ်စုစုေပါင်း ၂၉,၂၅၁ တန်ကိုသာ တင်ပုိိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အလား 

တူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၄၄ % အထိ သိသာစွာကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ 

တတိယအကီးဆံုးေဈးကွက်ြဖစ်သည့် တုတ်ိုင်ငံသုိ မတ်လတွင် ၁၄, ၉၂၉ တန် တင်ပိုိုင်ခဲ့ရာ 
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ယမန်ှစ် အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက တင်ပိုမ ၁၉ %ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ြပကဒိန် 

ှစ်စမှစ၍ ဧပလီလယ်အထိ အမသဲားတန်ချနိ် စုစုေပါင်း ၃၅,၇၇၂ တန် တင်ပိုုိင်ခဲ့ပါသည်။ 

အြခားိုင်ငံများနည်းတူ တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပိုမမှာလည်း ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ေတာင်ကိုရီးယား 

ိုင်ငံ ေဈးကွက်မှာဩစေတးလျုိင်ငံအတွက် တည်ငိမ်ေသာ ေဈးကွက်အြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရိှ 

ပးီ၊  ပထမသံုးလပတ်အတွင်း ၃၆, ၇၁၃ တန် တင်ပိုုိင်ခဲ့ရာ ယမန်ှစ် အလားတူကာလတငွ် 

တင်ပိုခဲ့သည့် ပမာဏှင့် တူညီမနီးပါးရှိသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

 ဧပီလ ၁၂ ရက်ေနမှ ေမလ ၁၂ ရက်ေနအထိ ရာမန်ဒါန် ကာလကို ကိတင်ြပင်ဆင် 

သည့် အေနြဖင့် မတလ်အတွင်း အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံက ၄, ၈၃၄ တန်ဝယ်ယူခဲ့ပီး၊ အများစုမှာ 

ေအးခဲ အမဲသားများြဖစ်ပါသည်။ ပထမသံုးလပတ်အတွင်း စုစုေပါင်း တင်ပိုမ ၁၁၇၇၂ တန်သုိ 

ေရာက်ရှိခဲ့ေသာ်လည်း ယမန်ှစ် အလားတကူာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁၉ % ခန် ကျဆင်းခဲ့ရပါ 

သည်။ ဩစေတးလျုိင်ငံမှ အေရှအလယ်ပုိင်းေဒသသုိ အမဲသားတင်ပုိမမှာ ၂,၈၂၀ တန်သုိ 

ေရာက်ရိှခ့ဲပီး၊ ြပကဒိန် ှစ်စမှစ၍ ဧပီလလယ်အထိ အမဲသားတန်ချနိ် ၁၀,၀၀၀ ခန ်တင်ပိုိုင်ခဲ့ 

ရာ ယမန်ှစ် ထက် ၂၀ % တိုးြမင့်တင်ပိုိုင်ခဲ့ပါသည။် 

 အီးယူေဈးကွက်မှာမူ အနိမ့်ဆုံးတင်ပိုမြဖင့် မတ်လတွင် တန်ချနိ် ၆၁၀ တန် တင်ပိုခဲ့ပးီ 

ပထမသုံးလပတ်အတွင်း စုစုေပါင်း တန်ချနိ် ၂,၀၉၃ တန်သာတင်ပိုိုင်ခဲ့၍ ယမန်ှစ် အလားတူ 

ကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၂၇ ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဥေရာပတစ်ခွင် ကိုဗစ်ဆိုင်ရာ 

ထိန်းချပက်န ်သတ် ေဆာင်ရက်ချက်များေကာင့် ဟိုတယ်ှင့် စားေသာက်ဆိုင်ကတို အေပ 

ိုက်ခတ်မများေကာင့် ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ အီးယူသုိ တင်ပိုမမှာ ကျဆင်းခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

  

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ကင်ဘာရာမိ 

Source: www.mla.com.au 
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ေနာက်ဆုံးေပနည်းပညာ ဒီဂျစ်တယ် လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေမွးြမေရးစနစ်ကို Australia 

Beef 2021  တွင် ြပသမည် 

 ဩစေတးလျိုင်ငံ၊ ကွင်းစလန်ြပည်နယ်ရှိ ေရာ့ဟန်တန်တွင် ေမလ ၂ ရက် ေနမှ ၈ 

ရက်ေနအထိ ကျင်းပမည့် Australia Beef 2021 တွင် ဩစေတးလျ အသားှင့်ေမွးြမေရး 

အဖွဲအစည်းက လယ်ယာစိုက်ပိုးေမးွြမေရးစနစ်ဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးေပနညး်ပညာှင့် Data-

driven Products များကို ခင်းကျင်းြပသမည်ြဖစ်ရာ ထုတ်လုပ်သူများအေနြဖင့် ေလ့လာစူးစမ်း 

ခွင့်ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ Digital Farm သည် Beef Australia 2021 ၏ လယ်ယာ 

စိုက်ပျ ိးေရးဆိုင်ရာနည်းပညာှင့် တီထွင်ဖန်တီးမဆုံမှတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ပီး၊ ေရ၊ 

ေြမဆီလာ၊ ေမွးြမေရးစီမခံန ်ခွဲမှင့် လယ်ယာစိုက်ပျ ိး ေမွးြမေရးဆုိင်ရာ ထုတ်လုပမ်ှင့် 

အြမတ်အစွန်းရရှိမတိုအတွက် အကူအညေီပးိုင်မည့် အေြခခံအေဆာက်အဦဆိုင်ရာ ေနာက်ဆံုး 

ေပနည်းပညာများကုိ ခင်းကျင်းြပသသွားမည့်အြပင် လက်ေတွသုပ်ြပမများကိုပါ ထည့်သွင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 Digital Farm သည် အနီေရာင် အသားထုတ်လုပ်သူများအတွက် ြဖစ်ေပတိုးတက်မ 

အသစ်များကို ြမင်ေတွရမည့် အလွန်ေကာင်းေသာ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါ 

သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေမးွြမေရး ထုတ်လုပ်မပိုင်းတွင် ဒီဂျစ်တယန်ည်းပညာှင့် ေဒတာတို 

အကား ကဲွြပားြခားနားမများကုိ သုပ်ေဖာ်ြပသမည်ြဖစ်ပီး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တုိးတက်ေစမည့် 

ဆံုးြဖတခ်ျက်ချရာတွင် အေထာက်အကူြပေစမည့်ကိရိယာများကုိ ခင်းကျင်းြပသမည်ြဖစ်ပါသည။် 

 ခင်းကျင်းြပသမှင့် သုပ်ေဖာ်တင်ြပမများတွင် ေရစီမံခန ်ခွဲမဆိုင်ရာ အာုံခံကိရိယာ 

များှင့် မိုးေလဝသစခန်း Applications များ၊ ေြမဆီလာအစိုဓာတ်အာုံခံကိရိယာှင့် ဂိလ်တု  

စနစ်သံုး စားကျက်စီမံခန ်ခွဲမစနစ်ှင့် သီးံှကျန်းမာေရးစနစ်များ၊ ေမွးြမေရး စီမံခန ်ခွဲမဆိုင်ရာ 

Smart Tags  အမဲသား အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက် ကင်မရာများ၊ ကဲ၊ ွားေစာင့်ကည့်ေရး 

လည်ပတ်များှင့် လပ်စစ် ခံစည်းုိး ေစာင့်ကည့်ေရး ကိရိယာများ၊ လယ်ယာေြမစီမံခန ်ခွဲမမှတ် 

တမ်းှင့ ် အသားတင် ဝင်ေငွအတိုင်းအတာတွက်ချက်သည့်ကိရိယာများ အစရိှသည်တိုပါဝင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

 

 ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

 ကင်ဘာရာမိ 

 Source: www.mla.com.au 
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ASEAN Committee in Seoul (ACS) visit to LS အစီအစဉ်အခမ်းအနားသို ြမန်မာသံုံး၊ 

ဆုိးလ်မိ၏ သံုံးအကီးအကဲ သံအမတ်ကီး တက်ေရာက်ခဲ့  

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၊ ဆုိးလ်မိရိှ ASEAN Committee in Seoul (ACS) ၏ အလှည့်ကျ 

ဥကြဖစ်ေသာ ထိုင်းသံုံးှင့် LS Group တို၏ ပူးေပါင်းစီစဉ်ေသာ စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်မမိတ်ဆက် အစီအစဉ်တစ်ရပ်အြဖစ် “ASEAN Committee in Seoul (ACS) visit to LS” 

အစအီစဉ်အား ၂၂ - ၄ - ၂၀၂၁ ရက်ေန၊ နံနက် (၁၀:၀၀) အချန်ိမှ (၁၁:၃၀) အချန်ိအထိ ဆုိးလ်မိ၊ 

ယွနဆ်န်းရှိ LS ုံးချပ်တည်ရှိရာ LS Yongsan Tower ၌ကျင်းပခဲ့ရာ ြမန်မာသံံုး၊ ဆိုးလ်မိ၏ 

သံအမတ်ကီး ဉီးသန ်စင်မ ှACS အဖွဲဝင် အာဆီယ ံသံအမတ်ကီးများှင့်အတူ တက်ေရာက်ခဲ့ပါ 

သည်။  

 အဆုိပါအခမး်အနားသုိ  ဆိုးလ်မိရှိ ACS အဖွဲဝင်သံုံးများ၏ သံအမတ်ကီးများ၊ 

စီးပာွးေရးသံမှးများ၊ စီးပွားေရးပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ပီး၊ LS Group 

ဘက်မှ ဥကဌ Mr. Koo Ja-yeol (Christopher Koo) ဉီးေဆာင်လျက် ကုမဏီ၏ အကီးတန်း 

အုပခ်ျပ်ေရးပိုင်း တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ ASEAN Committee in Seoul 

(ACS) visit to LS အစီအစဉ် အခမ်းအနားတွင် LS ဥကဌှင့် CEO တိုမှ ကိဆိုတ်ခွန်းဆက် 

စကားများ ေြပာခ့ဲကပီး၊ ACS အလှည့်ကျ ဥကဌ ဆိုးလ်မိ၊ ထိုင်းသံံုး၏ သံအမတ်ကီး H.E. 

Rommanee Kanarurak က အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ထိုေနာက်  LS ၏ Vice 

President & Chief Strategy Officer ြဖစ်သူ Ms. Yumi Lee က LS စတင်တည်ေထာင်ခဲ့မ 

သမိုင်းှင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်မ အေြခအေနများ၊ ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီး သိုစီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ 

ြဖန ်ကျက်ေဆာင် ရက်ထားရှိမ အေြခအေန၊ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၌ စီးပွားေရးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။  

 LS Group သည် ၁၉၆၂ ခုှစ်ကတည်းက စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည့ ်၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် 

LG မှ သီးြခားခွဲထွက်၍ တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစုကီးတစ်ခုြဖစ်ပီး၊ LS Cable & 

System၊ LS Electronic၊ LS-Nikko copper၊ LS Mtron ှင့် yes’co လုပ်ငန်းတိုကို ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေသာ ကိုရီးယားသမတုိင်ငံတွင် (၁၃) ခုေြမာက်အကီးဆံုး စက်မလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီးပာွး  

ေရးလုပ်ငန်းစု ကုမဏီကီးတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ထမး်ေပါင်း (၂၅၀၀၀)ခန ်၊ ုိင်ငံ တကာတွင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ုံးခွဲ (၁၃၂) ခုြဖင့် လညပ်တ်လျက်ရှိပးီ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

စာရင်းများအရ Assets အေမရိကန်ေဒလာ (၂၈) ဘီလီယံ၊ ှစ်စဉ်ဝင်ေငွ အေမရိကန် ေဒလာ (၃၀) 

ဘီလီယံရိှေကာင်း၊ Cable၊ လပ်စစ်ဓါတ်အား၊ လပ်စစ်ပစည်းှင့် အဆင့်ြမင့်စွမ်းအင်သံုးေမာ် 

ေတာယ်ာဉ်များ၊ လယ်ထွန်စက်ှင့် အဆင့်ြမင့် နည်းပညာသံုးစက်ပစည်းများ၊ အဆင့် ြမင့်စက်မ 
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လုပ်ငန်းသံုး ရှားပါးသတများ၊ LPG/ LNG ဓါတ်ေငွ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကုိင်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။ 

  အာဆီယံေဒသတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၊ မေလးရှားိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ 

ထိုင်းိုင်ငံှင့ ် စင်ကာပူိုင်ငံတို၌ LS ၏ လပ်စစ်ှင့် Cable ဆုိင်ရာစီမံကိန်းများကို ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်စာရင်းများအရ LS ၏ ြပည်ပေရာင်းချမမှဝင်ေငွ အေမရိကန ်

ေဒလာ (၁၀) ဘီလီယံတွင် အာဆီယံိုင်ငံများမှ (၂၀) ရာခိုင်န်းခန ် ပါဝင်ေကာင်း၊ အာဆီယံ 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများြဖစ်ေသာ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ မေလးရှားိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံတုိ 

တွင် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ေလ့လာသိရှိရပါသည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မိ၌ အေမရိကန်ေဒလာ (၅) သန်းတန်ဖိုးရှိ လပ်စစ်ဓါတ်အား 

ြဖန ်ြဖးေရးအတွက် Power Cable (Overhead) သွယ်တန်းြခင်းဆိုင်ရာလုပင်န်း ေဆာင်ရက် 

ရန်ရှိေကာင်း၊ LS အေနြဖင့် အာဆီယံိုင်ငံများအနက် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင် အေမရိကန်ေဒလာ 

(၇၀)သန်း၊ မေလးရှားိုင်ငံတွင် အေမရိကန်ေဒလာ (၃၅) သန်း၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အေမရိကန် 

ေဒလာ (၃၀) သန်းှင့် အင်ဒုိနီး ရှားုိင်ငံတွင် အေမရိကန်ေဒလာ (၁၅) သန်း စုစုေပါင်း အေမရိ 

ကနေ်ဒလာ (၁၅၀) သန်းခန် ကုိအသီး သီးရင်းှီးြမပ်ှံခဲ့ပးီြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင် အာဆီယံေဒသ 

တွင် အနာဂတ်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမကံိန်းအြဖစ် အေမရိကန်ေဒလာ (၁၀၀) သန်းကို ဗီယက်နမ် 

ိုင်ငံ၊ အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံတိုတွင် ထပ်မံရင်းှီးြမပ်ှံသွားရန်လျာထားေကာင်း၊ 

ေတာင်ကုိရီးယားသမတ မွန်ေဂျအင်း၏  New Southern Policy ှင့် New Southern Policy 

Plus တိုအရ အာဆီယံေဒသကို အထူးအေလးထားသည့်အားေလျာ်စွာ LS အေနြဖင့်လည်း 

အာဆီယံေဒသတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက် အြပန်အလှန်အကျ ိး 

ရှိစွာြဖင့် ေရရှည်ပးူေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားိုင်ရန် ေမာ်လင့်ထားေကာင်း ေလ့လာသိရှိရပါသည်။  

 ထိုေနာက် LS ၏တင်ြပချက်များအေပ တက်ေရာက်လာေသာ သံအမတ်ကီးများမှ 

သိရှိလိုသည်များကို ြပန်လညေ်မးြမန်းခဲ့ကပီး၊ သက်ဆုိင်ရာိုင်ငံများအလိုက် အနာဂတ်စီးပွား 

ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့် အလားအလာများကုိ ေဆွးေွးခ့ဲကပါသည်။ Cheongju ေဒသရှိ 

LS ၏ Smart Factory သုိ ေလ့လာေရးခရီးစဉ်ကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလအတငွ်းတွင် စီစဉ်၍ ACS 

အဖွဲဝင် သံအမတ်ကီးများအား  ထပ်မဖိံတ်ကားသွာမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

 အဆုိပါ ASEAN Committee in Seoul (ACS) visit to LS အစီအစဉ်အခမ်းအနားသုိ 

အာဆီယံသံအမတ်ကီးများတက် ေရာက်ခဲ့မ သတင်းအား (၂၂-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် The Korea 

Times သတင်းစာ၏ Website www.koretimes.co.kr တွင်လည်းေကာင်း၊ (၂၃-၄-၂၀၂၁) ရက်ေန 



11 
 

ထုတ် The Korea Times သတင်းစာတွင်လည်းေကာင်း “LS invites ASEAN bloc's top 

envoys for business cooperation” ေခါင်းစဉ်ြဖင့် ေဖာြ်ပပါရှိပါသည်။ 

 LS Group ၏ ဥကြဖစ်သူ Mr. Koo Ja-yeol (Christopher Koo) သည် Korea 

International Trade Association (KITA) ၏ (၃၁) ဆက်ေြမာက် ဥကအြဖစ် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

မတ်လမှစ၍ (၃) ှစ်တာ တာဝန်ကုိလည်း ပးူတွဲထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။  

 

ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ဆုိးလ်မိ   
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ဂျပန်ိုင်ငံ၊ Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) က သစ်ကားသီး (Walnut) 

တင်သွင်းမအေပ စစ်ေဆးြခင်းကို ေြဖေလာ့ေပး  

 ဂျပန်ိုင်ငံ ၊ Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) ၊ Head of the 

Office of Import Food Safety Food Inspection and Safety Division မှ သစ်ကားသီး 

တင်သွင်းမ အေပ Aflatoxin ပါဝင်မစစ်ေဆးြခင်းကို ေြဖေလာ့ေပးြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ 

အသိေပးေကြငာချက် ထုတ်ြပန်ထားသည့်ကိစကို ြမန်မာိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲ 

အစည်းများထံေပးပို အေကာင်းကားေပးပါရန် ြမန်မာသံုံး (တိုကျ ိမိ) ရှိ စီးပွားေရးရာဌာနသုိ 

ဂျပန်ဘာသာ ြဖင့် ေရးသားထားသည့် အီးေမးလ်ြဖင့် ေပးပိုအေကာင်းကားလာပါသည်။ 

 MHLW အေနြဖင့် ဂျပန်ိုင်ငံ၏ စားေသာက်ကုန်များတင်သွင်းမ စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း 

စဉ်များကို ှစ်စဉ်ြပန်လည်သံုးသပ်လျက်ရှိသည်ှင့်အညီ ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက်လည်း အစား 

အစာသန်ရှင်းေရးအက်ဥပေဒ၏ အပိုဒ် ၂၆၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃ ပါ Aflatoxin ပါဝင်မ စစ်ေဆးြခင်း အမနိ်  

အရ ဂျပန်ိုင်ငံအတွင်းသုိ တင်သွင်းသည့် သစ်ကားသီးများ  (Walnuts) အေပ Aflatoxin 

ပါဝင်မစစ်ေဆးြခင်းအမနိ် ကုိ ဖယ်ရှားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ သုိေသာ် တင်သွင်းလာသည့် Walnuts 

များကိုအြခားေသာ  စားေသာက်ကုန်အပိုင်း စစ်ေဆးြခင်းလုပင်န်းစဉ်များြဖင့် ဆက်လက်စစ် 

ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စားေသာက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မအဆင့်တွင် ေဘးကင်း 

လုံ ခံသည့်စားေသာက်ကုန်သန်ရှင်းေရး စီမံခန်ခွဲမကို ေဆာင်ရက်ြခင်းအားြဖင့် ဂျပန်ိုင်ငံမှ 

တင်သွင်းခွင့်မြပေသာ စားေသာက်ကုန်များ မြဖစ်ရေစရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကျန်းမာေရးဌာန 

တာဝန်ခံ (သိုမဟုတ်) သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများသုိ သတင်းေပးပို အေကာင်းကားေပးေစ 

လိုပါေကာင်း အဆိုြပထားပါသည်။ 

  

နာဝင်း၊ စီးပွားေရးသံမှး 

တိုကျ ိမိ 
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ှမ်းအား Major Food Allergen စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းေရး ဥပေဒမူကမး်အား 

လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်လုံးမှ အတည်ြပ  

 အေမရိကန်ိုင်ငံတွင် ှမ်း (seasame) ကို ဓာတ်မထည့်ေသာ စားေသာက်ကုန် 

တစ်မျ ိး (a major food allergen) အြဖစ် သတ်မှတ်ိုင်ရန် “ Food Allergen Sfety Treatmet 

Education and Research Act-FaSTER Act” အမည်ြဖင့် ဥပေဒမူကမး် (S.578) ကို ၁၄-၄-

၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ေအာက်လတ်ေတာ်က အတည်ြပခ့ဲေကာင်း၊ အဆိုပါဥပေဒမူကမ်းကုိ အထက် 

လတ်ေတာ်က ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် အတညြ်ပခ့ဲပီးြဖစ်သည့်အတွက် သမတဘိုင်ဒင်လက် 

မှတေ်ရးထိုးပီးပါက ဥပေဒတစ်ရပ်အြဖစ် အသက်ဝင်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း FDA စည်းကမး်ချက် 

ှင် ့အညီေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ဝန်ေဆာင်မများ ေပးေနသည့် EAS Consulting Group က ၁၉-၄-

၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ဤသံုံးသို အသိေပးအေကာင်းကားလာပါသည်။ 

 အဆုိပါဥပေဒ အသက်ဝင်ပါက ှမ်းကုိ အစားအေသာက်၊ ေဆးဝါးှင့် အလှကုန်ဥပေဒ 

(Food, Drug and Cosmetic Act- FD&C Act) အရ  Major Allergens စာရင်းတွင် ထည့်သွင်း 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်ကှမ်းကုိ ဟင်းခတ်အေမးအကိင်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် အတွက် 

ပါဝင်ပစည်းများ ေကညာလာရန် မလိုအပ်ေသာ်လညး် FASTER Act လက်မှတ်ေရးထိုးပးီပါက 

၁ - ၁ - ၂၀၂၃ ရက်ေနမှစ၍ Major Food Allergen စာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် ှမ်းပါဝင်သည့် 

မည်သည့်အစားအေသာက်ကုိမဆို ၄င်း၏ပါဝင်ပစည်းများကို ေကညာသွားရန်လိုအပ်ေကာင်း 

သိရပါသည်။ 

 အေမရိကန်ိုင်ငံတွင်  Food Allergen Labelling and Consumer Protection Act 

of 2004 အရ သတ်မှတ်ထားေသာ Major Food Allergen (၈) မျ ိးမှာ ို (Milk)၊ ဉများ (Eggs)၊ 

ငါး (Fish)၊ အခွံမာရှိသည့် ေရသတဝါ  (Shellfish)၊ အခံွမာအသီးများ (Tree Nuts)၊ ေြမပဲ 

(Peanuts)၊ ဂျံ (Wheat)၊ ပဲပုတ်ေစ့ (Soybeans) တိုြဖစ်ပီး ယခုအခါ ှမး်အား Major Food 

Allergen စာရင်းတွင် ထပ်မံထည့်သွင်းရန် ဉပေဒမူကမး်အား လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်မှ အတည်ြပပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရှိိုင်ပါရန် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

ခင်ြမြမေထွး၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ဝါရှင်တန်မိ 
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ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ ြပည်ပသုိဝက်သားတင်ပိုမသည် ပုံမှန်တိုးတက်လျက်ရှိပးီ 

ဧပလီစတုတပတ်တွင် ၂၁ ရာခိုင်န်း တိုးတက်တင်ပိုိုင်ခဲ့ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ တတိယရက်သတပတ်ကာလအထိ ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ဝက်သား တင်ပုိမ 

မှာစုစုေပါင်းတန်ချနိ် ၇၆,၁၁၂,၀၀၀ ရှိခဲ့ပီး အဆိုပါပမာဏသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပလီ၏ အစိုးရ 

ုံးဖငွ့်ရက်ေပါင်း ၂၀ ရက်အတွင်း တင်ပိုခဲ့သည့်ဝက်သားတန်ချနိ် ၆၂,၉၀၀,၀၀၀ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၂၁ ရာခုိင်န်း ပိုမုိတိုးတက်ခဲ့ေကာင်း ဧပီလ ၂၆ ရက်ေနတွင် စီးပွားေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ေသာ သတင်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ဝက်သားတင်ပိုမအြပင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ဧပီလအတွင်းအမဲသားတင်ပိုမသည်လည်း 

အေြခအေနများ တိုးတက်လျက်ရှိေနပီး ဧပလီ၏ စတုတေြမာက် ရက်သတပတ်အတွင်း 

အမသဲားတန်ချနိ် ၁၀၆,၆၀၆ ကို ြပည်ပသို သေဘာတင်ပိုိုင်ခ့ဲေကာင်း၊ အဆိုပါပမာဏသည် 

ဧပလီ ၂၅ ရက် ေနအထိ တင်ပိုခဲ့သည့် ပမာဏြဖစ်ပီး ဧပီလကုန်ဆံုးပါက အသားတင်ပိုသည့် 

ပမာဏသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ကာလတူတွင် တင်ပုိခဲ့သည့် အသားတန်ချနိ် ၁၁၆,၂၉၅,၀၀၀ ကုိ 

ေကျာ်လွန်ိုင်ေကာင်း ဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းတွင်ေဖာြ်ပခဲ့သည်။  

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ တစ်လထက်တစ်လ အေြခအေနေကာင်းမွန်လျက်ရှိေသာ ြပည်ပပိုကုန် 

တစ်မျ ိးမှာ ပဲပတု်ေစ့ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ၏စတုတရက်သတပတ်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

၏ ပပဲုတ်ေစ့တင်ပိုမသည် တန်ချနိ် ၁၄.၆ သန်းရိှခဲ့ပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလတစ်လလုံးတွင် 

တင်ပိုခဲ့သည့် ပဲပတု်ေစ့တန်ချနိ် ၁၄.၈ သန်းသုိ ေရာက်ရှိရန ် နီးကပ်လျက်ရှိေနသည်။ ထိုအြပင် 

ဧပလီတွင် ဆီထွက်သီးှံ တင်ပုိမတွင်လည်း စံချနိ်တင်ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း ဝန်ကီးဌာန၏ 

သတင်းထုတ် ြပန်ချက်တွင် ေဖာြ်ပထားသည်။ 

 

ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 
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သစ်ေတာြပန်းတီးမှင့် ဆက်စပ်သည့်ထုတ်ကုန်များ အဓိကတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံများတွင် 

ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံပါဝင်ခဲ့ြခင်း 

 World Wide Fund for Nature (WWF) ၏ အစီရင်ခံစာအရ သစ်ေတာြပန်းတီးမ ြဖစ်ေစ 

ိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းမ၌ အီးယူသည် တုတ်ိုင်ငံ၏ေနာက်တွင် ဒုတိယ အများဆံုး 

တင်သွင်းသူအြဖစ် ရပ်တည်ေနပီး၊ ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံသည် အဆုိပါထုတ်ကုန်များ ကုိ အဓိက 

တင်သွင်းသည့် ဥေရာပိုင်ငံ (၈) ိုင်ငံတွင် ပါဝင်ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။  

 ၂၀၀၅ ခုှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း တင်သွင်းခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်များမှ တစ်ဆင့် သစ်ေတာ 

ြပန်းတီးမ ဟက်တာေပါင်း (၃.၅) သန်းခန ်အတွက် အီးယူက တာဝန်ရှိခဲ့သည်ဟု  WWF ၏ 

အစီရင်ခံစာက ေဖာ်ြပသည်။ အဆိုပါန်းထားသည် အစီရင်ခံစာမှ ေဖာြ်ပသည့် ကာလအတွင်း 

ကျဆင်းခဲ့ေသာ်လည်း အီးယူအေနြဖင့် သစ်ေတာြပန်းတီးမအားလံုး၏ (၁၆) ရာခိုင်န်းကို 

ကုိယ်စားြပေနဆဲြဖစ်ပီး၊ တုတ်ိုင်ငံ (၂၄ ရာခိုင်န်း) ၏ေနာက် ဒုတိယ ေနရာ၌ရိှေနြခင်းြဖစ် 

သည်ဟု သိရသည်။   

 သစ်ေတာြပန်းတီးမှင့် ဆက်စပ်သည့် အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ ပဲပုပ်ေစ့၊ ဆီအုနး်၊ 

အမသဲား၊ သစ်ေတာထွက်ကုန်များ၊ cocoa (ကိုကိုး) ှင့် ေကာ်ဖတီိုြဖစ်ကသည်။ WWF ၏ 

အစီရင်ခံစာအရ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ဗိတိန်၊ နယ်သာလန်၊ ြပင်သစ်၊ ပိုလန်ှင့် ဘယ်လ်ဂျယံီ 

ိုင်ငံတိုသည် အီးယူမှ သစ်ေတာြပန်းတီးမှင့် ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ တင်သွင်းမ၏ (၈၀) 

ရာခိုင်န်းခန ်ကုိ စုေပါင်းကုိယ်စားြပထားေကာင်း သိရသည်။  

 ပီးခဲ့သည့်ှစ်က ဥေရာပပါလီမန်သည် သစ်ေတာြပန်းတီးမြပဿနာ ေြဖရှင်းေရး ဥေရာပ 

ေကာမ်ရှင်အားေတာင်းဆိုသည့် Resolution တစ်ရပ်ကိုချမှတ်ခဲ့ပီး၊ ေကာမ်ရှင်အေနြဖင့် 

သစ်ေတာြပန်းတီးမတိုက်ဖျက်ေရးအတွက် ဥပေဒသစ်ြပဌာန်းမည့် အဆုိြပချက်ကုိ တင်သွင်းရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။  

 

ေကျာ်စိန်ဝင်း၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ဘယ်လဂျယီံိုင်ငံ 

ရင်းြမစ် - (ဘရပ်ဆဲလ်တိုင်းမ်)   
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ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံက ၂၀၂၂ ခုှစ်မှစတင်၍ ဇီဝေလာင်စာများတွင် ပဲပုပ်ှင့် ဆီအုန်းအသံုးြပမကို 

ပိတ်ပင်တားြမစ်သွားမည် 

  ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံသည် သစ်ေတာြပန်းတီးမပေပျာက်ေရး ေဆာင်ရက်ချက်၏ တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းအြဖစ် ဇီဝေလာင်စာများတွင် ပဲပုပ်ှင့် ဆီအုန်းအသံုးြပမကို ၂၀၂၂ ခုှစ်မှ စတင်၍ 
ပိတ်ပင်တားြမစ်သွားမည်ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ဖက်ဒရယ်ဝန်ကီး ြဖစ်သူ  
Ms. Zakia Khattabi ကေကညာခ့ဲပါသည်။ ဒိန်းမတ်၊ ြပင်သစ်၊ နယ်သာလန် ိုင်ငံတိုနည်းတူ 
ဆီအုန်းမ ှ ြပလုပသ်ည့် ဇီဝေလာင်စာများကုိ ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံေဈးကွက်ှင့် သယ်ယူပို 
ေဆာင်ေရးကတို၌ သုံးစွဲခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး တွင်သံုးသည့် 
ဇီဝေလာင်စာများ၌ ပဲပုပ်အား ကုန်ကမ်းအြဖစ်အသံုးြပမကိုလည်း ၂၀၂၃ ခုှစ် မှစတင်၍တား 
ြမစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

 ယင်းဇီဝေလာင်စာများသည် သစ်ေတာြပန်းတီးမ၊ ဇီဝမျ ိးစုံ/မျ ိးကဲွများဆုံးံးမတိုကိုဉီး 
တည်ေစိုင်သည်ဟု Ms. Zakia Khattabi က ေြပာကားသည်။ ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ ေဈးကွက် ၌ 
ဆီအုန်းမှထုတ်လုပေ်သာ ဇီဝေလာင်စာများ အသံုးြပမသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုှစ်အတွင်း 
(၂၃၁) လီတာ သန်းသုိ ေရာက်ရှိခဲ့ပီး (၁၀) ဆြမင့်တက်လာခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ ထိုေကာင့် 
၂၀၂၂ ခုှစ်မှစတင်၍ ဇီဝဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူများသည် အြခားဇီဝ ေလာင်စာမျ ိးဆက်များကို 
တြဖည်းြဖည်းချင်း တိုးတက်ေြပာင်းလဲေအာင် ေဆာင်ရက်ကရမည်ဟ ုဆိုသည်။  

 ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံေဈးကွက်တွင် အသံုးြပမည့် ဇီဝဒီဇယ်ပမာဏကို ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် 
အတွက် ေဘာလံုးကွင်းအေရအတွက် (၁) သိန်းေကျာ် ဧရိယာရှိသည့ ် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများကုိ 
လိုအပ်ေကာင်း၊ ေလ့လာမများအရ ယင်းဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ၏ ထက်ဝက်ခန ်သည ် သစ်ေတာ 
ြပန်းတီးသည့် ေြမများေပတွင် စိုက်ပျ ိးထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း Ms. Zakia Khattabi က ေကညာ 
ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။  

 ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် စိုက်ပျ ိးေရးကုန်စည်များှင့်ဆက်စပ်သည့် သစ်ေတာြပန်းတီးမေလျာ့ 
နည်းပေပျာက်ေရး သေဘာတညူီချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာ အမ်စတာဒမမိ်တ်ဖက်ေကညာချက် 
(Amsterdam Declarations Partnership) သုိဝင်ေရာက်ပီးေနာက် ယခု ေဆာင်ရက်ချက်သည် 
ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ၏ ပထမဆံုး အစီအမံတစ်ရပ်လည်း ြဖစ်သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းေကညာ 
ချက်တွင် ဘယ်လ်ဂျယီံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ြပင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ေနာေ်ဝ၊ စပိန်၊ နယ်သာလန်ှင့် 
ဗတိိန်ိုင်ငံတိုက လက်မှတ်ေရးထိုးထားပါသည်။ ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံအစုိးရသည် လပ်စစ်ဓါတ် 
အားအသံုးြပ ရထားပိုေဆာင်ေရးနည်းလမ်းကို အေလးထားေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ဇီဝေလာင်စာ 
ဝယ်လိုအားကို ေလာ့ချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း Ms. Zakia Khattabi က ေြပာကားထားပါသည်။  

 

ေကျာ်စိန်ဝင်း၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ဘယ်လဂျယီံိုင်ငံ 

ရင်းြမစ ်- (ဘရပ်ဆဲလ်တိုင်းမ)်  
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အီးယူ၏  Climate Law အေပ ဥေရာပပါလီမန်အမတ်များ သေဘာတူညီမ ရရှိခဲ့ြခင်း 

 ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် ဥေရာပေဒသအား climate-neutral ေဒသြဖစ်လာေစေရးှင့် ၂၀၃၀ 
ြပည့်ှစ်တွင် ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မကို အနည်းဆုံး (၅၅) ရာခိုင်န်းေလာ့ချ 
ေရးအီးယူ၏ European Green Deal မှ ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ထားပါသည်။ ၄င်းရည်မှန်း 
ချက်များကို  တရားဝင်လိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝတရားများအြဖစ် ြပဌာန်းုိင်ေစမည့် ဥေရာပ 
ရာသီဥတဆုိုင်ရာ ဥပေဒ (European Climate Law) အေပ အီးယူအဖွဲဝင် (၂၇) ိုင်ငံ၏ ဥေရာပ 
ပါလီမန်အမတ်များအကား သေဘာတူညီခ့ဲကေကာင်းသိရသည်။   

 ထိုသုိ သေဘာတူညီမရရှိခဲ့ြခင်းသည် အီးယူအတွက် အထင်ကရအခုိက်အတန် တစ်ခု 
ြဖစ်ပီး၊ climate-neutral ဆိုင်ရာကတိကဝတ်များသည် လာမည့် ှစ်(၃၀) အတွက် အီးယူ၏ 
မူဝါဒများကို လမ်းန်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဥေရာပေကာ်ရှင်၏ ဒုတိယဥကဌြဖစ်သူ Mr. Frans 
Timmermans က ၎င်း၏ တွစ်တာစာမျက်ှာ၌ ေရးသားခဲ့သည်။ ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် ဖန်လံု 
အိမအ်ာနိသင်ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မကို (၁၉၉၀) ခုှစ်အဆင့်ထက် (၅၅) ရာခိုင်န်း ေလာ့ချေရး 
ဥေရာပေကာ်မရှင်၏ ရည်မှန်းချက်ကို European Climate Law တွင် ထည့်သွင်းသွားမည် 
ြဖစ်သည။်  

 ဥေရာပေကာမ်ရှင်ဥက Ursula von der Leyen က အဆုိပါ သေဘာတူညီချက်ကို 
ကိဆုိေကာင်းှင့် ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် ဥေရာပတိုက်အား climate-neutral ြဖစ်လာေစေရး 
ိုင်ငံေရးကတိကဝတ်များသည် ယခုအခါ ဥပေဒတစ်ရပ်ြဖစ်လာမည်ဟု ၄င်း၏တွစ်တာ စာမျက် 
ှာမှတစ်ဆင့် ေြပာကားခဲ့သည်။ ရာသီဥတုဆိုင်ရာဥပေဒ (climate law) သည် အီးယူအား 
မျ ိးဆက်သစ်များအတွက် အစိမ်းေရာင်လမ်းေကာင်းတစ်ခုေပသုိ ချထားေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း 
၄င်းက ထပ်ေလာင်းေြပာကားသည်။ အီးယူ၏ Climate Law မှ ချမှတ် ထားသည့် ကာဗွန်ဒုိင် 
ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မ ေလာ့ချေရးရည်မနှ်းချက် (၅၅) ရာခိုင်န်းမှာ အချ ိေသာ ဥေရာပပါ 
လီမန်အမတ်များက ေတာင်းဆုိသည့် (၆၀) ရာခိုင်န်းထက ် ေလျာ့နည်းေသာ်လည်း ယခင် 
ရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည့် (၄၀) ရာခိုင်န်းထက်ပိုများေကာင်း သိရသည်။  

 အဆိုပါ ဥပေဒသစ်သည် အီးယူအား ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် climate-neutral ေဒသ ြဖစ်လာ 
ေစေရးကတိကဝတ်များကုိ စည်းေှာင်မရှိသည့် တာဝန်ဝတရားများအြဖစ် အသွင်ကူးေြပာင်း 
ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အီးယူ၏ ရာသီဥတုဆိုင်ရာကူးေြပာင်းမအစီအမံအတွက် ဥေရာပုိင်ငံသားများ 
ှင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက လိုအပေ်နသည့် ဥပေဒေကာင်းအရ ေသချာေစမှင့် ကိတင် 
ခန ်မှန်းိုင်မတိုကို ေပးစွမ်းြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဥေရာပပါလီမန်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားပါ 
သည်။ အီးယူ၏ ယခုသေဘာတူညီချက်အား အတည်ြပချက် ရရှိရန ် ဥေရာပပါလီမန်ေအာက်ရှိ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့် အစားအေသာက် ေဘးကင်းလံု ခံေရးေကာမ်တီ 
ှင့ ်အီးယူေကာင်စီတိုသုိ တင်သွင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

ေကျာ်စိန်ဝင်း၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
ဘယ်လဂျယီံိုင်ငံ 
ရင်းြမစ ်- (ဘရပ်ဆဲလ်တိုင်းမ၊် https://www.europarl.europa.eu/) 
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Green Tourist Passport အား ခိုေအးရှားိုင်ငံှင့် အီးယူအဖွဲဝင် (၁၂) ုိင်ငံတိုက သေဘာ 

တူခဲ့ကြခင်း 

 လက်ရိှကိုိုနာဗိုင်းရပစ်် ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း အီးယူအတွင်း၌ ခရီးသွားများကို 

လွယ်ကူေချာေမွေစရန် ရည်ရယ်သည့် ခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ် (green passport) ဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်စံန်းများအေပ ခိုေအးရှားိုင်ငံှင့် အီးယူအဖွဲဝင် (၁၂) ိုင်ငံတိုက သေဘာတူညီခဲ့ 

ကေကာင်း သိရသည်။ မကာမီကာလအတငွ်း အီးယူအတွင်း၌ green passport ကိုအသံုးြပ၍ 

ခရီးသွားလာိုင်ေရးသည် မိမိတို၏ရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည်ဟု ဩစတီးယားုိင်ငံ၊ ခရီးသွားလာ 

ေရးဆုိင်ရာဝန်ကီး Ms. Elisabeth Köstinger က ဩစတီးယားသတင်းေအဂျင်စီ (Austrian 

Press Agency-APA) သုိ ေြပာကားခဲ့သည်။ ယင်းလက်မှတ်အသံုးြပြခင်းသည် ဥေရာပ၏ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ြပန်လည်ရှင်သန်ေရး ကိစရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။  

 Green passport ထုတ်ေပးြခင်းအတွက် စံန်း(၇) ရပ်အေပ ခိုေအးရှား၊ ဩစတီးယား၊ 

ဆုိက်ပရပ်၊ ဒိန်းမတ်၊ ြပင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဂရိ၊ အီတလီ၊ ေမာလ််တာ၊ ေပတူဂီ၊ ဆလိုေဗးနီးယားှင့် 

စပိန်ုိင်ငံတုိကပီးခ့ဲသည့် မတလ်ေှာင်းပုိင်းက သေဘာတူညီခ့ဲကပီး၊ ယင်းလက်မှတကုိ်ေနာက် 

အကျဆုံးအြဖစ် ဇွန်လအေစာပိုင်းတွင် အသံုးြပုိင်ရန် ေမာ်လင့်ထားကသည်။  

 အဆိုပါ Green passport ကိုင်ေဆာင်သူသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးြခင်း 

ရှိ/မရှိ၊ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် စစ်ေဆးထားြခင်း ရိှ/မရှိှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရဖူးသူ ြဖစ်ပါက 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့်အေြခအေန စသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို QR code ြဖင့် 

ကည့်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ အေရးကီးေသာ ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များကိုမူ ကုိင်ေဆာင်သူ၏ မိခင်ိုင်ငံတွင်သာ ထားရိှမည်ြဖစ်ပီး၊ အီးယူ 

အဆင့်အေနြဖင့် သိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ေကာင်း သိရသည်။ အီးယူအတွင်း ခရီးသွားလာ 

ခွင့်လက်မှတ်ကိ ု တတိယိုင်ငံများသုိ သွားလာရာတွင် တညီတွတ်တည်းအသံုးြပိုင်ေရး 

ကုိလည်းရည်မှန်းချက်ထားရှိပါသည်။ Green passport ဆိုင်ရာစံန်းများအေပ ဆုံးြဖတ်ချက်ရ 

ရှိေရးအတွက် ဥေရာပေကာမ်ရှင်သုိ တင်ြပထားေကာင်း သိရသည်။  

 

ေကျာ်စိန်ဝင်း၊ စီးပာွးေရးသံမှး 

ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ 

ရင်းြမစ ်-  (Total Croatia News)  
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ဩစေတးလျအစုိးရက ကုန်သွယ်မသေဘာတူစာချပ်များှင့် ကုိဗစ်ကာကွယ်ေဆးတိုအတွက် 

အီးယူ၊ ယေူကတုိှင့် ေဆွးေွးညိင်းမများြပလုပ် 

ဩစေတးလျိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ေရး၊ ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်ကီး Mr. Dan 

Tehan သည်ဩစေတးလျိုင်ငံ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ အားေပးိုင်ေရးအတွက်ကုန်သွယ်မ 

သေဘာတူစာချပ်ဆိုင်ရာ ေစ့စပ်ညိင်းေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ိုင်ရန်ှင့ ် ကုိဗစ်ကာကွယ်ေဆး 

ေထာက်ပံ့မတိုအတွက် ညိင်းေဆွးေွးရန်အီးယူှင့် ယူေကိုင်ငံများသုိ ဧပီလ တတိယအပတ် 

တွင်သွားေရာက်ခဲ့ပါသည်။  

ခရီးစဉ်အတွင်းဝန်ကီးသည်ဩစေတးလျ-ယူေကကုန်သွယ်မသေဘာတူစာချပက်ို ိုင်ငံ 

တကာကုန်သွယ်မ၏ Secretary of State ြဖစ်သည့် ပါလီမန်အဖွဲဝင် Liz Truss ှင့် ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးခဲ့ရာတွင် ှစ်ိုင်ငံအကျ ိးအြမတ်ရရှိမည့် ေစ့စပ်ညိင်းေဆွးေွးမြဖစ်ေကာင်းသိရှိရပါ 

သည်။ ယူေကဖက်မှဩစေတးလျုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မကတွင် ယူေကလုပ်ငန်း 

များဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်လုပ်ကိုင်ုိင်ေရးအတွက် ေဈးကွက်ဖွင့်လှစ်ရန် လုိလားေကာင်းေြပာကား 

ခဲ့ပါသည်။ သေဘာတူစာချပ်ဆိုင်ရာ ေစ့စပ်ညိင်းမများကို ဇွန်လဆန်းပိုင်းတွင် အပီးသတ်ရန် 

ေမာမ်ှန်းထားပါသည်။  

Mr. Dan Tehan သည် (၂၁-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကိမ် ဩစ 

ေတးလျ-ြပင်သစ် ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲတွင် Foreign Trade and 

Economic Attractiveness ဝန်ကီး Franck Riester ှင့်ပူးတွဲသဘာပတိအြဖစ် တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။  

ထိုအြပင် ဝန်ကီးသည် ဥေရာပဒုတိယ ေကာ်မရှင် ှင့်ကုန်သွယ်ေရးေကာ်မရှင်နာ Valdis 

Dombrovskis ှင့်ေတွဆုံ၍ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်မှင့် အီးယူကာကွယ်ေဆးတင်ပုိမ 

ကန ်သတ်ချက်အစီအစဉ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေတွဆုံေဆွးေွးမရလဒ်များအရ AstraZeneca ကိုဗစ် 

ကာကွယ်ေဆး သန်းဂဏန်းအား အီးယူမှ ဩစေတးလျသုိ တင်ပိုေပးမည့် အာမခံချက်ရရှိခဲ့ပါ 

သည်။   

Mr. Dan Tehan ကကုန်သွယ်ေရးသည် အလုပ်အကိုင်များကို ဖန်တီးေပးိုင်ေကာင်း၊ စီး 

ပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် လူေနမအဆင့်အတန်းကို အေထာက်အကူြပေကာင်းှင့် ိုင်ငံတ 

ကာတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်မကို ြမင့်တင်ေပးုိင်သည့်အတွက် အြပန်အလှန် အကျ ိးရှိေစပီး၊ ေစ့စပ် 

ညိင်းမများသည ် အမျ ိးသားအကျ ိးစီးပွားကို အကာအကွယ်ြပ၍ စည်းမျဉ်းစညး်ကမ်းများကို 

အေြခခံသည့်ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာ ကတိကဝတ်များကုိ ထိန်းသိမ်းထားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ အမျ ိးသားအကျ ိးစီးပွားှင့် ကိုက်ညီသည့်ကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပ်များဆိုင်ရာ 
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ေစ့စပ်ညိင်းမများကို အပးီသတ်ိုင်ေရးအတွက် အီးယူ၊ ယူေကတိုှင့် ေစ့စပ်ညိင်းမများ 

အရိှန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် ဩစေတးလျှင့် စာချပ်ချပ်ဆိုထား 

သည့် အီးယူကထုတလု်ပ်ေသာ ကိုဗစ်ကာကွယေ်ဆးှင့် ေထာက်ပံ့မှင့် အီးယူအေနြဖင့် ကမာ 

လုံးဆိုင်ရာ ကုိဗစ်ကာ ကွယ်ေဆးေထာက်ပံ့မကို ပိုမိုြမင့်တင်ေရး ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားထားပါသည်။  

ဩစေတးလျိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ သေဘာတူစာချပ ် (၁၅) ခုကုိ 

ိုင်ငံေပါင်း (၂၆) ုိင်ငံှင့် ချပ်ဆုိထားပးီ၊ အြပန်အလှန်ကုန်သွယမ်တွင် ၂၀၁၃ ခုှစ်က ၂၆ % 

သာရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ၇၀ % ခန ် ပါဝင်ေနပီြဖစ်ပါသည်။ အီးယူ၊ ယူေကတိုှင့် ကုန်သွယ်ေရး 

သေဘာတူစာချပ်များမှာ ဩစေတးလျ ထုတ်လုပ်သူများအတွက် စားသံုးသူ သန်း ၅၀၀ ေကျာ ်

ရှိသည့် ေဈးကွင်ဝင်အခွင့်အလမ်းရရိှိုင်ပီး၊ ၄င်းမှတစ်ဆင့်ဩစေတးလျိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင် 

ရရှိမ၊ စီးပာွးေရးတိုးတက်မ၊ ကုန်သွယ်မ အခွင့်အလမ်းများှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မများကို ရရှိေစ 

ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။  

စီးပာွးေရး အစီအစဉ်များအတွက် အပိုေဆာင်းေထာက်ပံ့မများေပးမည် 

ဩစေတးလျိုင်ငံအစိုးရသည် ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးလုပင်န်းအစီအစဉ်များ 

အတွက် အပိုေဆာင်းေထာက်ပံ့မများေပးိုင်ရန် လိုအပ်ေသာေဆာင်ရက်မများ ြပလုပ်ေနပြီဖစ် 

ေကာင်း ၁၅-၄-၂၀၂၁ရက်ေနက ေကညာလိုက်ပါသည်။ အပိုေဆာင်းေထာက်ပံ့မအစီအစဉ်အရ 

ဩစေတးလျိုင်ငံတွင် ိုင်ငံတကာအစီအစဉ်များကုိ ဆွဲေဆာင်ိုင်ေရးအတွက် ေနာက်ထပ် ၁၂ 

လ အထိ သက်တမ်းတိုးမည့် Business Events Bid Fund အစီအစဉ်အတွက် ေအေဒလာ ၃ 

သန်းကုိထပ်မံေပးအပ်မည်ြဖစ်ပီး၊ စက်မလုပ်ငန်းဦးေဆာင်သည့် စီးပွားေရးအစီအစဉ်များြဖစ်သည့် 

ေရာင်းချြခင်းှင့် ြဖန ်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်းများကို အေထာက်အကူြပလျက်ရှိေသာ ြပည်တွင်းရိှ 

စီးပာွးေရး အစီအစဉမ်ျားြမင့်တင်မည့် အစီအစဉ်အတွက် ေအေဒလာ ၁ သန်းကို ထပ်မံေပးအပ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။  

ဩစေတးလျိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ေရး၊ ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်ကီးက 

ကုိဗစ်-၁၉ ကာလမတိုင်မီက စီးပွားေရးအစီအစဉ်ကသည် ဩစေတးလျစီးပာွးေရးကို       

ေအေဒလာ ၃၆ ဘီလီယံအထိ အကျ ိးြပုိင်ခဲ့ေကာင်း၊ Business Events Bid Fund စတင် 

ခဲ့သည့်၂၀၁၈ခုှစ်မှစတင်၍ စီးပွားေရးတန်ဖိုး ေအေဒလာ ၄၁၁ သန်းရှိ ိုင်ငံတကာအစီအစဉ် 

များကို ဖိတ်ေခိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ ကုိဗစ်-၁၉အေပ ကျနး်မာေရးှင့် စီးပာွး 

ေရးဆုိင်ရာတုံြပန်ေဆာင်ရက်မများမာှ ကမာေပတွင် အေကာင်းဆံုးြဖစ်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းြပန် 

လည် သက်ဝင်လာသည်ှင့်တပိင်နက် ိငု်ငံတကာအစီအစဉ်များကို ဆွဲေဆာင်ိုင်မည့် ေနရာ 
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ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာအစီ အစဉ်များပိုမို 

ရရှိေစရန် ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်မများကို ေြမာက်အေမရိက၊ ယူေကှင့် ဥေရာပ 

တိုရှိပွဲစီစဉ်သူများကို ြပသမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာအစီအစဉ်များ ဩစေတးလျသို 

လာေရာက်ကျင်းပိုင်ေရးအတွက် ဆွဲေဆာင်ရန် Business Events Grant Program အတွက် 

ေအေဒလာ သန်း ၅၀ ကို ထပ်မံြဖည့်စွက်ေပးမည်ြဖစ်ပီး၊ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပင်န်းများက 

ြပည်တွင်းရှိ စီးပာွးေရးအစီအစဉ်များ၊ ညီလာခံများ၊ ကုန်စည်ြပပွဲများ တက်ေရာက်ိုင်ရန်ှင့် 

ြပည်တွင်းခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းတွင် သံုးစွဲရန်ေလေကာင်းှင့် ခရီးသွားလာေရးအတွက် ေအ 

ေဒလာ၁.၂ ဘီလီယံကို ထပ်မံြဖည့်စွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာမ ှ ဩစေတးလျ 

ိုင်ငံသုိ စီးပွားေရးအစီအစဉ်များ လာေရာက်တက်ေရာက်ကရာတငွ် ဟိုတယ်ခန်းများငှားရမ်း 

ြခင်း၊ ေကာ်ဖီဆိုင်ှင့် စားေသာက်ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူစားေသာက်ြခင်း၊ ေဈးဆိုင်များှင့်ဆွဲ 

ေဆာင်ိုင်သည့် ခရီးသွားအပန်းေြဖေနရာများသို သွားေရာက်လည်ပတ်ကြခင်းတိုေကာင့် 

စီးပွားေရးအသုိင်းအဝန်းှင့် လူမအဖွဲအစည်းများအတွက် သတင်းေကာင်းြဖစ်ပါေကာင်း သတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။  

 

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

 ကင်ဘာရာမိ 
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တုတ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်းေဒသသုိ လာေရာက်ခဲ့သည့် တုတ်သမတ 

 တုတ်ကွန်ြမနစ်ပါတီ ဗဟိုေကာ်မတ၏ီ အေထွေထွအတငွ်းေရးမှးချပ်ငှ့် ဗဟိုတပ် 

မေတာ်ေကာ်မရှင်၏ ဉကဌြဖစ်သူ တုတ်ိုင်ငံ၏သမတ မစတာရှီကျင့်ဖျင်သည် ဧပလီ (၂၅) 

ရက်ေနက တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရှိ ကွမ်ရှီးကမ့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသသုိ 

လာေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 နံနက်ပိုင်းတွင် သမတရှီက ေကွလင်၏မိေတာ် ကွမ်ကျ ိးစီရင်စုရှိ ခိုင်ဝမ်မိငယ် 

ေလးသုိ သွားေရာက်ခဲ့ကာ (၁၉၃၀) ကာလအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် ေတာ်လှန်ေရး အာဇာနည်များ 

အား ေအာက်ေမဖွ့ယ်ခန်းမေဆာင်သုိ သွားေရာက်ဂါရဝြပခဲ့ပါသည်။ ၄င်းေနာက် Maozhushan 

ေကျးရာသုိ သွားေရာက်၍ ေကျးလက်အဓွန ်ရှည်ေရး ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေရးှင့် ေအာက်ေြခ 

အဆင့ ်စီမအံုပ်ချပ်မ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ 

 ၄င်းေန ေနလယ်ပိုင်း၌ တုတ်သမတသည် လီကျန်းြမစ်တစ်ေနရာသို သွားေရာက် 

လည်ပတ်ခဲ့ကာ ြမစ်ေကာင်း၏ ေဂဟစနစ်ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ေဒသ၏ အားထုတ်ကိးပမး်မ 

များကို ေလ့လာခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ 

 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမိ 

ရင်းြမစ်၊ Xinhua (၂၆-၄-၂၀၂၁) 
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ပါကစတန်ိုင်ငံမှ တုတ်ိုင်ငံသို တင်သွင်းေသာ ဆန်ကွဲအိတ်များ၌ COVID-19 

ေရာဂါပိုးများပါဝင်ေနသည်ကိုေတွရှိခဲ့ 

 ကွမ်တုန်းြပည်နယ်၊ Zhanjiangရှိ Leizhou စည်ပင်သာယာအစိုးရ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ 

မတ်လ ၃၀ ရက်ေနတွင် တင်ထားသည့် သတင်းများအရ ပါကစတန်ိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာသည့် 

ဆန်ကွဲအိတ်များ၌ COVID-19 ေရာဂါပိုးများ ေတွရိှေကာင်းှင့် ၄င်းဆန်ကွဲများမှာ Leizhou မိ 

ေတာ၏် Songzhu စီရင်စုရှိ Fangjia ေကျးရာ ေမွးြမေရး ခံထဲသို ေရာက်ရှိသွားပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရပါသည်။ 

 ဆန်ကဲွအိတ်များအတင်ွး COVID-19 ေရာဂါပုိးများ ပါဝင်ေနေကာင်းသိလင်သိချင်း 

Leizhou မိေတာ်ေစျးကွက်ကီးကပ်ေရးအုပ်ချပ်ေရးမှးဒုတိယန်ကားေရးမှး Guo Wangyu 

ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲသည် မတလ် (၂၉) ရက်ေနတွင် Songzhu စီရင်စုသို အလင်သွားေရာက်ကာ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမများကို အြမန်စတင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ 

 အချန်ိမီ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

ဝင်များသည် COVID-19 ေရာဂါပိုး ပါ၀င်ေနေသာထုတ်ကုန်များအား ေြခရာခံစစ်ေဆးခ့ဲကာ၊ 

၄င်းပစည်းများကုိ ကုိင်တွယ်ခဲ့ေသာ၀န်ထမ်းများှင့် ကုန်ပစည်းများကို Nucleic acid စစ်ေဆးမ 

များကိုလည်း ြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။ 

 ယခုေနာက်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် သတင်းအချ ိအရ ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ဆနက်ွဲများ 

အား ဆုိက်ေရာက်ရာဆိပ်ကမ်းအသီးသီးရှိ သိုေလှာင်ုံများတွင် ထားရိှရမည်ြဖစ်ကာ Nucleic 

acid စစ်ေဆးမများကို ြပလုပသ်ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရပါသည်။  

 ထိုေကာင့် အချနိ်ပိုမုိကန ်ကာပီး ကုန်ကျစရိတ်များ ပိုမိုများလာသည့် အတွက်လည်း 

ေကာင်း၊ စားနပ်ရိကာ အရန်သုိေလှာင်ထားသည့် ဆန်ကဲွများအား ေဈးကွက်အတွင်းထုတ်ေရာင်း 

ေပးေနသြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဇွန်လအတွင်း ြပည်တွင်းစိုက်စပါး အသစ်များကို ရိတ်သိမ်းေတာ့ 

မည်ြဖစ်သည့်အတွက်လည်းေကာင်း ဆန်ကဲွတင်သွင်းသူ လုပ်ငန်းရှင်များမာှ ြပညပ်မှ လတ်တ 

ေလာ ဝယ်ယူရန် များစွာစဉ်းစားေနကေကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 

 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမိ 

ရင်းြမစ်၊ အင်တာနက်ှင့် ကုန်သည်များထံမှ ေမးြမန်းသိရှိသည့် အချက်အလက်များ 
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COVID-19 ေရာဂါေကာင့် သတ်မှတ်ထားသည့် တုတ်ိုင်ငံသို ြပည်ဝင်ခွင့် ကန်သတ်ချက်များ 

 တုတ်ိုင်ငံသည် အေမရိကန်ထုတ် COVID ကာကွယ်ေဆးထိုးထားသူ အေမရိကန် 

ခရီးသွားများအား ြပည်ဝင်ခွင့်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဧပီလ (၂၁)ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်လိုက်ပါ 

သည်။ တုတ်ိုင်ငံက လက်ခံသည့် အေမရိကန်ိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ေဆးများတွင် Pfizer ၊ 

Moderna ှင့် Johnson & Johnsonတိုမှ ထုတ်ေပးသည့်ကာကွယ်ေဆးများ ပါဝင်ပါသည်။ 

တုတ်ိုင်ငံသို လာေရာက်ြခင်းမြပမီ ကာကွယ်ေဆးများအားလံုး ထိုးှံပီးရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အေမရိကန်ထုတ်ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံထားသူများအေနြဖင့် IgM antibody စမ်းသပ်မရလဒ်ှင့် 

nucleic acid စမ်းသပ်မရလဒ်တိုကိုတင်ြပရန် လိုအပ်ေကာင်း ေကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ 

 တုတ်ိုင်ငံမ ှ ထုတ်လုပ်သည့် Covid-19 ကာကွယ်ေဆးကို ထိုးှံထားသူများအား 

ြပည်ဝင်ခွင့် ကန ်သတ်ထားမများအား ေြဖေလာ့ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုးှံရာတငွ် ရက်ြခား 

၍ထိုးှံရေသာ တုတ်ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်လုံးထုိးှံပီးြခင်း (သုိမဟုတ်) တစ်ကိမ်တည်းထိုးှံ 

ရေသာ တုတ်ကာကွယ်ေဆးအား ဗီဇာမေလာက်ထားမီ (၁၄) ရက် ကိတင်ထိုးှံထားြခင်း 

တစ်ခုခုအား ြပလုပ်ထားရမည်ြဖစ်ပီး၊ ေဆးထိုးှံထားေကာင်း လက်မှတ်ရယူထားရန်လိုအပ်ပါ 

သည်။ IgM antibody စမ်းသပ်မရလဒ်ှင့် nucleic acid စမ်းသပ်မရလဒ်တိုကို တင်ြပရန် 

မလိုအပ်ေတာ့ပါ။ ၄င်းစည်းမျဉ်းအသစ်များအား အချ ိုိင်ငံများတွင် (၂၀၂၁) ခုှစ်၊ မတ်လ (၁၅) 

ရက ်ေန၌ စတင်ကျင့်သံုးေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

 ထိုြပင် တုတ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစတာဝမ်ယိ၏ေြပာကားချက်အရ ိုင်ငံြဖတ် 

ေကျာ်သွားေရာက်ေနကသူများအတွက် ကျန်းမာေသာ၊ စိတ်ချရေသာ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းြဖင့် 

ထိန်းေကျာင်းေပးေသာ အမနိ ်အသစ်ကိုခွင့်ြပရန် တုတ်ိုင်ငံက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အီလက် 

ထေရာနစ်ကျန်းမာေရးလက်မှတ်များကို  ထုတ်ေပးရန်စီစဉ်ေနပီး၊    အြခားိုင်ငံများ၏ nucleic 

acid စစ်ေဆးမှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အြပန်အလှန် အသိအမတှ ် ြပြခင်းအား အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရန ်စီစဉ်ေနေကာင်း သိရပါသည်။ 

 (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ (၂၇)ရက်ေနတွင် တုတ်ိုင်ငံက ြပည်ဝင်ခွင့်အား 

ဉေရာပိုင်ငံ (၃၆) ိုင်ငံှင့် အာရှိုင်ငံ (၁၃) ိုင်ငံတိုထံ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ပါသည်။ အာရှ 

ိုင်ငံများ စာရင်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံလည်း အပါအဝင်ြဖစ်ပးီ  တုတ်ိုင်ငံသုိ လာေရာက်ရန် 

အတွက် မိမိိုင်ငံရှိ တုတ်ိုင်ငံသံုံး (သိုမဟုတ်) ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများတွင် ြပည်ဝင်ခွင့်ဗဇီာ 

ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ 
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 တုတ်ိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်ရန် လိုအပ်ချက်အေသးစိတ်အား ဘဲလာု၊ ဘယ်လ်ဂျယီံ၊ 

ဂျပန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂါဗွန်၊ ဂျာမနီ၊ ဟန်ေဂရီ၊ အိိယ၊ အိုင်ယာလန်၊ အီတလီ၊ အစေရး၊ ေနာ်ေဝ၊ 

ပါကစတန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ စပိန်၊ သီရိလကာ၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ 

ထိုင်း၊ အေမရိကန်၊ ဗိတိန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ေဟာင်ေကာင်တို၌ တည်ရိှေသာ တုတ်ိုင်ငံသံုံးများမှ 

၎င်းတို၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသီးသီးတွင် ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

 ဂျာမနီ၊ ြပင်သစ်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ ဗိတိန်၊ ဂျပန်ှင့် စင်ကာပစူသည့် ိုင်ငံအချ ိ၌ 

Covid-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေလျာ့နည်းလာပီြဖစ်ရာ တုတ်ိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်ခွင့် ကန ်သတ်မ 

များအား ေြဖေလာ့ိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အြမန်လမ်းေကာင်းြဖင့် ဝင်ေရာက်ခွင့် 

ြပိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း ညိင်းေဆွးေွးမများ ြပလုပလ်ျက်ရှိကပါသည်။  အြမန်လမ်း 

ေကာင်းြဖင့် အြပန်အလှန် ဝင်ေရာက်ခွင့်ဟူသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း သီးြခား 

ေနထိုင်ရန်မလိုေတာ့ဘဲ တစ်ဖက်ိုင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 အြမန်လမ်းေကာင်းြဖင့် ဝင်ေရာက်ခွင့်သေဘာတူညီချက်ြပထားေသာ ိုင်ငံမှ ပုဂိလ် 

တစ်ဉီး တုတ်ိုင်ငံသို လာေရာက်လုိပါက မလာေရာက်မီ (၄၈)နာရီကိတင်၍ COVID-19 

စမ်းသပ်မရလဒ်တင်ြပြခင်းကို ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမိ 

ရင်းြမစ်၊ China Briefing (၂၃-၄-၂၀၂၁) 
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ယခုှစ် ပထမ (၃) လအတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေကျးလက်စီးပွားေရး 

တည်ငိမ်ေနခဲ့ 

 ယခုှစ် ပထမ(၃)လတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေကျးလက်စီးပွား 

ေရးတုိ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များမှာ တည်ငိမ်ေနခဲ့ေကာင်း၊  ိုင်ငံ၏ အေြခခံလုပင်န်းမှ ိုင်ငံ၏ 

စီးပာွးေရးသုိ ယွမ်ေငွ (၁.၁၃)ထရီလီယံ (အေမရိကန်ေဒလာ ၁၇၃.၅၇ ဘီလီယံ) တန်ဖိုး ပါဝင် 

ြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့ကာ၊ ယခင်ှစ်ကထက် (၈.၁)ရာခိုင်န်းတိုးတက်ခဲ့ေကာင်း တုတ်လယ်ယာ 

စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေကျးလက်ေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရပါသည်။ 

 ေွဉီးရာသီ စိုက်ပျ ိးမများ ပိုမိုြမန်ဆန်လာပီး၊ ေွရာသီသီးှံများ စိုက်ပျ ိးေရး အတွက် 

ဧကတိုးတက်လာေကာင်းှင့် အချပ်အားြဖင့် ယခုှစ် ေွရာသီေကာက်ပဲသီးှံ ထုတ်လုပ်မ 

ေကာင်းမွန်ဖယွ်ရှိေကာင်း သိရပါသည်။ ေဆာင်းရာသီဂျံစိုက်ပျ ိးမတွင် ဟက်တာေပါင်း (၂) သိန်း 

ခန ် တိုးတက်ခဲ့ကာ၊ ဝက်ေမးွြမေရးမှာလည်း ဆက်လက်နာလန် ြပန်ထူလာေကာင်းှင့် အစိမ်း 

ေရာင်လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေကျးလက်လုပ်ငန်းများ ပိုမုိေရှတန်းေရာက်လာေကာင်း သိရပါ 

သည်။ 

 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမိ 

 ရင်းြမစ်၊ China Daily (၂၁-၄-၂၀၂၁) 
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RCEP သေဘာတူညီချက်အား ေစာေစာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်ရန ်ပဏာမေြခလှမး်စတင်ေဆာင်ရက်လိုက်သည့် ချင်းေတာင် 

 ေဒသတွင်းဆိုင်ရာဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ (RCEP)သေဘာတူ ညီချက် 

ကုိ ေစာေစာအေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးြမင့်တင်ရာတွင် ပူးတွဲပဏာမေဆာင်ရက်မ တစ်ရပ်အား 

တုတ်ိုင်ငံအေရှပိုင်းဆိပ်ကမ်းမိြဖစ်သည့် ချင်းေတာင်မိ၌ စတင် ေဆာင်ရက်လိုက်ပါသည်။ 

 ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှပီး အားလံုးပါဝင်မရိှေသာ ခဲွြခားဆက်ဆံမမရိှသည့် စည်းမျဉ်းအေြခြပ 

ိုင်ငံစုံကုန်သွယ်မဝန်းကျင်တစ်ရပ်အား ပံ့ပိုးေပးရန် အေတွးအြမင်ြဖင့်  RCEP ေဒသတွင်း စီးပွား 

ေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မ ပးူတွဲြမင့်တင် ေဆာင်ရက်သည့် ချင်းေတာင်ပဏာမ 

ေြခလှမ်းတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် RCEP အဖွဲဝင်  ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ရန် 

အဖွဲများှင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲများက သေဘာတူကပါသည်။  

 ကမာစ့ီးပွားေရးအေပ COVID-19 ကပေ်ရာဂါက ဆိုးဆိုးရားရားသက်ေရာက်မများ 

ြဖစ်ေပေနစဉ်အတွင်း RCEP က ေဒသတွင်း ကယ်ဝချမး်သာမှင့် တည်ငိမ်မအား  ခိုင်မာစွာ 

ြမင့်တင်ေပး မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင ်RCEP က COVID-19 ကပ်ေရာဂါအလွန်၌ ကမာ့စီးပွားေရး 

ြပန်လည်နာလန်ထူလာေစေရးကို အရိှန်အဟုန်ြဖင့် ြမင့်တင်ေပးသွားိုင် မည်ြဖစ်သည်ဟု 

ပဏာမေြခလှမ်း၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရပါသည်။ 

 အဖွဲဝင်များအေနြဖင့် အရည်အေသွးြမင့် ရင်းြမစ်များအား ေပါင်းစည်းရန်၊  ကုန်စည် 

ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းှင့် တန်ဖိုးြမင့်ကွင်းဆက်များအား ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်၊ RCEPအား 

ဝန်ေဆာင်မေပါင်းကူးေနရာတစ်ခုအြဖစ် ဖွံဖိးတည်ေဆာက်ရန်၊ ေဈးကွက်အသစ်များ ဖန်တီး 

ေရးစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ကူညီရန်၊ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများတွင် စီးပွားေရးချဲထွင်ေရးတိုအား 

ပဏာမေြခလှမ်းက အ ကံြပထားပါသည်။  

 စာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင့် မမိိတို၏ိုင်ငံများရှိ ြပညန်ယ်အစိုးရများမှ မတိ ်

ဆက်သည့် ကနဉီးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန်ှင့် အေသးစားှင့် အလတ် 

စားလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားေရးှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများကို ကူညီဖွံဖိးမ 

ြမင့်တင်ေပးရန် ေတာင်းဆုိထားပါသည်။  

 RCEP သေဘာတူညီချက်အား အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးရာတွင် တုတ်ိုင်ငံက 

ဉီးေဆာင်ေနပးီ၊ RCEP အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအားလုံးက ယခုှစ်မကုန်မီ အတည်ြပ လက်မှတ်ေရး 

ထိုးရန် စီစဉ်ေနကကာ၊ (၂၀၂၂) ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေနတွင် အသက်ဝင်လာေစရန်တွန်း 

အားေပးေဆာင်ရက်ေနကေကာင်း တုတ်ုိင်ငံ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရပါသည်။ 
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 RCEP သေဘာတူညီချက်အား လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်းြဖင့် ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှ ံ

မေြဖေလာ့ြခင်းှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစြခင်း၊ ေဒသတွင်း စီးပွားေရးေပါင်းစည်းမကို ပိုမိုနက်င်း 

ေစြခင်း၊ စက်မလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ ကုန်ပစည်းေထာက်ပံ့မ၊ ေဒတာှင့် intelligence လုပ်ငန်း 

ကွင်းဆက်များ ေပါင်းစည်းြခင်းတိုအား ခိုင်မာစွာြမင့်တင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

China Council for the Promotion of International Trade၏ ဉကဌ  Gao Yan က 

မှတ်ချက်ြပ ေြပာကားထားပါသည်။ 

 ဖိလစ်ပိုင် ကုန်သွယေ်ရးှင့် စက်မဌာနမှ အတွင်းေရးမှး Ramon Lopez က လည်း 

RCEP သေဘာတူညီချက်မာှ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မတွင် အေထာက်အကူ 

ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်မ၊ ဘာေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ၊ ဂိမ်းဖွံဖိး 

တိုးတက်မများှင့် e-commerce တိုတွင်  သုေတသနှင့် ဖွံဖိး ေရးလုပင်န်းများ ေဆာင်ရက် 

ြခင်းကဲ့သုိ ဖိလစ်ပိုင်၏ အေရးပါေသာေနရာများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ပိုမိုဝင်ေရာက်လာမည် 

ဟုေမာ်လင့်ေကာင်း  မှတ်ချက်ြပေြပာကားပါသည်။ 

 RCEP သည် ကမာေပတွင် အကီးမားဆုံး လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မဇုန်ြဖစ် ကာ 

အဖွဲဝင် (၁၅) ိုင်ငံှင့် လူဉီးေရ (၂.၂၇) ဘီလီယံပါဝင်ပါသည်။  ၎င်းRCEPတွင် စုစုေပါင်း GDP 

အေမရိကန်ေဒလာ (၂၆)ထရီလီယံှင့် စုစုေပါင်းပိုကုန်တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒလာ (၅.၂) ထရီလီ 

ယံ အသီးသီးရှိပါသည်။  လက်ရှိအချနိ်တွင် RCEP သေဘာတူညီချက် စီးပွားေရးှင့် ကုန်သွယ် 

ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မဖိုရမ်အား ချင်းေတာင်တွင ် ကျင်းပရန်ကမး်ကျင်သူများှင့် အစိုးရ 

အရာရိှများက ကိဆိုထားကပါသည်။ 

 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမိ 

ရင်းြမစ်၊ Xinhua (၂၅-၄-၂၀၂၁) 
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ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ေြပာင်းလဲမက တုတ်ုိင်ငံ၏ အရည်အေသွးြမင့်ဖွံဖိးမအေပ 

 အားေပးလျက်ရှိ 

 တုတ်ိုင်ငံ၌ ေငွေပးေငွယူမများြပလုပရ်ာတွင် ေငွသားအသုံးြပြခင်း၊ Alipay ှင့် 

WeChat Payကဲ့သုိ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းြဖင့် ေပးေချမြပေပးသည့် ေပါင်းကူးေနရာ (platform)များ 

အသံုးြပြခင်းတိုအြပင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်ေငွကိုလည်း အသံုးြပလာသည်ကို ေတွရပါသည်။ 

mobile app တစ်ခုအား ေဒါင်းေလာ့ (download) ရယူကာ၊ ယွမစ်ေပေငွထည့်သွင်းပီး 

သည်ှင့ ် ၄င်းေငွမာှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်ေငွအြဖစ် ေြပာင်းလဲသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၄င်းေငွေကး 

အမျ ိးအစားအား အသုံးြပရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ် (digital wallet) များကဲ့သို ိုးရှင်း 

လွယ်ကူကာ၊ ေပးေချသည့်အချနိ်၌ပင် အေပးအယူြပလုပ်ေပးပါသည်။ ၄င်းဒစ်ဂျစ်တယ်ေငွေကး 

အား မိေတာ်အချ ိတွင် ကနဉီးစမး်သပ်အသုံးြပေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

 တုတ်အစိုးရ၏ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) ၁၄ ကိမ်ေြမာက် ငါးှစ်စီမံကိန်းတွင်  ဒစ်ဂျစ ် တယ် 

စီးပာွးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မကို ဉီးစားေပးေဖာြ်ပထားကာ  လက်ေတွစီးပွားေရးြဖင့် နက်င်းစွာ 

ေပါင်းစည်းေဆာင်ရက်သွားေရး ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင ်အရညအ်ေသွး 

ြမင့်ဖွံဖိးမအေပ အားေပးသွားုိင်မည့် ိုင်ငံတကာပိင်ဆိုင်ိုင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်း 

ပိုင်းဆိုင်ရာအစုအဖွဲများကိုလည်း တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် တုတ်ိုင်င ံ

ကုိ အဆင့်ပိုမိုြမင့်ေစရန်တည်ေဆာက်ရာတွင် မိမိိုင်ငံကို အားကုိးေသာ၊ တီထွင်မကတွန်းအား 

ေပးေသာ၊ အရည်အေသွးြမင့်ေသာဖွံဖိးတိုးတက်မအား ေဖာ်ေဆာင်သွားရန်အေရးကီးေကာင်း 

တုတ်ကွန်ြမနစ်ပါတီ ဗဟိုေကာ်မတ၏ီ ိုင်ငံေရး ရာဗျို၏ အဖွဲဝင် Huang Kunming 

ကမှတ်ချက်ြပေြပာကားပါသည်။ 

 ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများအသံုးြပမက တုတ်ိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ကုသေရးတွင် များစွာအသံုးဝင်ခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ တုတ်ုိင်ငံက  ၄င်း၏လုပ်ငန်းများ 

အဆင့်ြမင့်တင်ရန်ှင့် အရည်အေသွးြမင့်ဖွံဖိးတိုးတက်မလမ်းေကာင်း ထင်ရှားလာေစရန် 

လက်ေတွစီးပွားေရးှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများအား နက်နက်င်းင်း ေပါင်းစည်းေရးကုိ 

ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  

 စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင် စမတ်နည်းပညာအား အသံုးြပလာသည့် ေခတ်ေရ 

စီးေကာင်းအရ အချ ိစက်ုံများတွင် အေြပာင်းအလဲများြဖစ်ေပလာပါသည်။ အားကစားအဝတ် 

အထည်များ ထုတ်လုပသ်ည့် ကုမဏီကီးြဖစ်သည့် ANTA Sports ၏ ရှန်မန်ရှိစက်ုံတွင် 

စက်များ၊ big dataှင့် Internet of Things တို၏ အစွမ်းေကာင့်  အလုိအေလျာက်အထည် 

ချပြ်ခင်း၊ လုပင်န်းတစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသုိ ပိုေဆာင်ြခင်း၊ အရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း၊ 
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အထည်စီြခင်း၊ အေလးအပင်မြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ေပါင်း (၁၂) မျ ိးေကျာ်ကို ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနပါသည်။  အထည်တစ်ထညက်ို လူကချပ်ရာတွင် (၁၅) ရက်ခန ်ကာြမင့်ရာမှ စက်အင်အား 

ြဖင့် ချပ်ရာတွင် (၃) နာရီခွဲခန ်သာကာြမင့်ေစရန် ေလာ့ချေပးိုင်ပါသည်။  တုတ်ိုင်ငံတွင် 

လုပ်ငန်းကီးေပါင်း (၁,၅၀၀) ေကျာ်က ထိုက့ဲသို ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ေြပာင်းလဲမများမတှဆင့် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ 

 စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကဲ့သိုပင် ေကျးလက်ေဒသများ၌လည်း 5G ဆက်သွယ် 

ထားသည့် အာုံခံကိရိယာများ၊ ေကျးရာတစ်ဝိုက်တပ်ဆင်ထားသည့် ကင်မရာများ စသည်ြဖင့် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ေြပာင်းလဲမများ၏ အကူအညီများေကာင့် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိေရာက်လျက် 

ရှိပါသည်။ ၄င်းအေထာက်အကူြပပစည်းများှင့် နည်းပညာများအား အေြခခံအေဆာက်အဦ 

များကို ေစာင့်ကည့်ရန်၊ အထီးကျန်ေနေသာ (သိုမဟုတ်) အကီးအကျယ်နာမကျန်းြဖစ်ေနေသာ 

သက်ကီးရယ်အိုများကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မေပးရန်၊ အပင်ပိုးမားကျြခင်းအေြခအေန 

များအား ချက်ချင်းသိရှိိုင်ြခင်းစသည်ြဖင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များအားကီးကပရ်န်တိုကို 

ေဆာင်ရက်လာိုင်ကပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များ၌ အဆုိပါနည်းပညာများကို အသံုး 

ြပိုင်သြဖင့် ပိုးမားများေကာင့် စိုက်ခင်း ပျက်စီးမများအားများစွာေလာ့ချိုင်ကာ၊ တစ်မူ (mu) 

(ဟက်တာ ၀.၀၆၇ ခန ်)လင် ဝင်ေငွ ရရှိမ ယွမ် (၃၀၀)မ ှ ယွမ်(၅၀၀)ကားတုိးလာေကာင်း 

သိရပါသည်။ တုတ်ိုင်ငံ၏ လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရးကတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စိုက်ပျ ိးေရးအြဖစ် 

ေြပာင်းလဲလာမေကာင့် ဖွံဖိးမအခွင့်အလမ်းအသစ်များ ေပထွက်လာကာ၊ သိသာထင်ရှားသည့် 

ဖွံဖိးမများရရှိိုင် မည်ဟုလည်း ေမာ်လင့်ထားကပါသည်။ 

 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမိ 

ရင်းြမစ်၊ Xinhua (၂၆-၄-၂၀၂၁) 
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ယခုှစ် ပထမ(၃)လအတွင်း ြပည်နယ်အစိုးရေငွတိုက်စာချပ် ယွမ်ေငွ(၈၉၅.၁)ဘီလီယံဖိုး အား 

ထုတ်ေရာင်းခဲ့သည့်တုတ်ိုင်ငံ 

 ယခုှစ် ပထမ(၃) လအတွင်း တုတ်ြပည်နယ်အစိုးရများမှ ယွမ်ေငွ (၈၉၅.၁) ဘီလီယံ 

(အေမရိကန်ေဒလာ ၁၃၇.၈၅ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိ ေငွတိုက်စာချပ်များ ထုတ်ေရာင်းခဲ့ေကာင်း၊  

အေထွေထွေငွတိုက် စာချပ်ယွမ်ေငွ(၅၂၁) ဘီလီယံဖိုးှင့် အထူးေငွတိုက်စာချပ် ယွမ်ေငွ 

(၃၇၄.၁) ဘီလီယံဖိုး ထုတ်ေရာင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဘာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေသာ 

တရားဝင်စာရင်းများမှ ေတွရပါသည်။  

 မတ်လတစ်လတည်းမှာပင် အထူးေငွတိုက်စာချပ် ယွမ်ေငွ (၁၉၈.၃)ဘီလီယံ ထုတ် 

ေရာင်းခဲ့ကာ၊ ြပညန်ယ်အစိုးရ ေငွတိုက်စာချပ်တန်ဖိုး ယွမ်ေငွ (၄၇၇.၁)ဘီလီယံသုိ ေရာက်ရှိခဲ့ပါ 

သည်။ 

 ထုတ်ေရာင်းခဲ့သည့်ြပည်နယ်အစုိးရ ေငွတိုက်စာချပ်များ၏ ပျမ်းမကာလမှာ (၇.၇) 

ှစ် ြဖစ်ကာ၊ ပျမး်မအတိုးန်းမှာ (၃.၄၄) ရာခိုင်န်းြဖစ်ပါသည်။ 

 မတ်လကုန်တွင် တုတ်ိုင်ငံရှိ ြပည်နယ်အစိုးရ တင်ေနသည့်ေကးမမီျားမှာ ယွမ်ေငွ 

(၂၆.၂) ထရီလီယံဝန်းကျင်ခန ်ြဖစ်ကာ၊ ယခုှစ်အတွက် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့ ် ပမာဏ 

ြဖစ်ေသာ ယွမ်ေငွ (၃၃.၂၈) ထရီလီယံအတွင်း ရှိေနဆဲြဖစ်သည်ကို ေတွရပါသည်။ 

 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမိ 

ရင်းြမစ်၊ Xinhua (၂၅-၄-၂၀၂၁) 
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အာဂျင်တီးနားအစိုးရ၏ အမဲသားတင်ပိုမကန ်သတ်ချက်များေကာင့် ဘရာဇီးလ်တို 

အကျ ိးြဖစ်ထွန်း 

 အမဲသားတင်ပုိမများအေပ ေစာင့်ကည့်ုိင်မည့် မှတ်ပံုတင်စှစ်အသစ်ကုိ စတင်ကျင့်သံုး 

ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အာဂျင်တးီနားအစိုးရကသတင်းထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲသည်။ ုိင်ငံ၏ေငွေကး  

ေဖာင်းပွမြဖစ်ေပေနသည့် အေြခအေနများကုိ အာဂျင်တီးနားအစုိးရက ထုတ်ြပန်ေကညာပီး 

ေနာက်အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်စှစ်ကျင့်သံုးမည့်မူဝါဒကို ချမှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အေြခခံစားေသာက် 

ကုန်ေဈးန်းများြမင့်တက်ေနမကို ရပတ်န ်ရန်အတကွ် ပိုကုန်ဆိုင်ရာတားြမစ်ကန ်သတ်ချက်များ 

အားအစုိးရကထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး အစိုးရ၏ပုိကုန်ကန ်သတ်ချက် ေဆာင်ရက်မများေကာင့် 

ြပည်တွင်း အသားေဈးန်းများမှာ ပုံမှန်ေဈးန်းအေြခအေနသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။  

 အာဂျင်တီးနားအစိုးရ၏ ပိုကုန်ကန ်သတ်မလုပ်ေဆာင်ချက်များသည် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ 

အသားတင်ပိုမအတွက် ေဈးကွက်ေနရာပိုမိုရရှိေစမည်ြဖစ်ေကာင်း လယ်ယာထွက်ကုန်ေရာင်း 

ဝယ်ေရးကုမဏီ Safras မှ ေဈးကွက်သုေတသနပညာရှင် Fernando Iglesias က သတင်းဌာန 

သုိ ေြပာကားခဲ့သည်။ ကမာ့အမဲသားေဈးကွက်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံှင့် အာဂျင်တီးနားိုင်ငံတို 

သည် အဓိကပိင်ဘက်များြဖစ်ကပီး တုတ်ိုင်ငံေဈးကွက်သိုလည်း အမဲသားအေြမာက်အများ 

တင်ပိုလျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးတည်ငိမမ်ရှိရန်အတွက် အာဂျင်တီးနားအစိုးရအေနြဖင့် 

မဟာဗျဟာများေရးဆွဲ၍ ထိန်းချပ်မများလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပီး အာဂျင်တီးနားအစိုးရ၏ ပုိကုန် 

ကန်သတ်ချက်များ ချမှတ်ကျင့်သံုးမသည် ဘရာဇီးလ်အမဲသားပုိကုန်များအတွက် ေဈးကွက်အခွင့် 

အလမ်းများ ပိုမိုရရိှေစလျက်ရှိသည်။ ထိုအြပင် တုတ်ိုင်ငံမှဝယ်ယူတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် အမဲ 

သားေဈးကွက်တွင် ဘရာဇီးလ်အမဲသားပုိကုန်များ ေဈးကွက်ပုိမုိရရိှကာပုိမုိတင်ပုိုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 အာရှိုင်ငံများသုိတင်သွင်းေနသည့် အသားေဈးကွက်တွင် အာဖရိကကက်တုတ်ေကွး 

ေရာဂါ၏ ုိက်ခတ်မများလည်း ြဖစ်ေပေနေကာင်း၊ ကက်တုတ်ေကွးေရာဂါိုက်ခတ်မေကာင့်  

ပးီခဲ့သည့်လများအတွင်း အာဂျင်တီးနားိုင်ငံမှအမဲသားများကို တုတ်ိုင်ငံက အများအြပား 

ဝယ်ယူ တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံ၏  အသားလိုအပ်ချက်မှာ လစဉ်ြမင့်တက်လျက်ရှိ 

ေနသြဖင့်အသားထုတ်လုပ် တင်ပုိေနသည့် မည်သည့်ုိင်မဆုိ တုတ်ုိင်ငံသုိ တင်ပုိုိင်မည့်အခွင့် 

အလမ်းများြဖစ်ေပေနေကာင်း ေဈးကွက်သုေတသနပညာရှင်က သတင်းဌာနသုိေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 

ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 
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