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ဩစေတးလျ စပျစ်သီးတင်သွင်းမများ တုတ်ကုန်စည်ရှင်းလင်းမလုပ်ငန်းစဉ် 

ေှာင့်ေှးမများေကာင့် အခက်အခဲများြဖစ်ေပ 

 အေနာက်ဩစေတးလျရှိ စားစပျစ် (Table Grapes) အကီးဆံုးစိုက်ပျိး ထုတ်လုပ်သူ 

က တုတ်ိုင်ငံ၊ အေကာက်ခွန်၏ ကုန်ပစည်းရှင်းလင်းမ လုပ်ငန်းစဉ်ေှာင့်ေှးမများေကာင့် 

ုိင်ငံတစ်ဝှမ်းရိှ စပျစ်စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်သူများမှာ ဆုိးရားေသာ အကျိးဆက်များခံစားရုိင်ေကာင်း 

သတိေပးေြပာကားထားပါသည်။  

 တုတ်ိုင်ငံရှိဆိပက်မ်းများတွင် စပျစ်သီးတင်ေဆာင်လာသည့် သေဘာကွန်တိန်နာ 

များကို (၁၄) ရက်ကာ ထိန်းသိမ်းထားပးီ၊တုတ်အာဏာပိုင်များက ညစ်ညမ်းဓါတုပစည်း 

(Contaminant) ှင့် COVID-19 စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ကလျက်ရှိပါသည်။ တုတ်ိုင်ငံရှိ 

စားသံုးသူများက ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ စားစပျစ်ပိုကုန် ထက်ဝက်ခန ်ကုိ ဝယ်ယူလျက်ရိှရာ တစ် 

ှစ်လင် ေအေဒလာ ၃၀၀ သန်းခန ်တင်သွင်းလျက်ရှိပီး၊ ေဈးကွက်တွင် အထူးသြဖင့် အေစ့မပါ 

ေသာ ကက်ေသွးေရာင် စပျစ်သီးက ေရးပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။ 

 အေနာက် ဩစေတးလျရှိ စားစပျစ်အကီးဆံုး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက၄င်း 

ထုတ်လုပ်မ၏ ထက်ဝက်ခန ်ကုိ ြပည်ပသို တင်ပုိလျက်ရှိပီး၊ တုတ်ိုင်ငံသုိ ၇၀ ခန ်ေရာင်းချ 

လျက်ရှိပါသည်။ တုတ်ိုင်ငံဆိပ်ကမ်းများတွင် ယခင်က စပျစ်သီးအတွက် အေကာက်ခွန် 

ရှင်လင်းမမှာ တစ်ရက်မှ ှစ်ရက်ခန ်အထိ ကာြမင့်တက်ေသာ်လည်း ယခုအခါ (၁၄) ရက်အထိ 

အချနိ်ယူ စစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း သိရိှရပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ တုတ်ိုင်ငံသုိ တင်ပိုမပမာဏကို 

ေလာ့ချ လိုက်ရပီး၊ လာမည့်ှစ်အတွက်ေဈးကွက် မှာမတည်မငိမ်ြဖစ်ုိင်ေကာင်း ခန ်မှန်းထား 

ပါသည်။  

 ဩစေတးလျ သစ်သီးများအတွက်တုတ်ိုင်ငံမှဝယ်လိုအားရှိေသာ်လည်း တုတ် 

စူပါမားကတ်များသည် ဩစေတးလျကုန်စည်များကုိ ဝယ်ယူြခင်းမြပရန် ဖိအားေပးခံရသည့် 

ေကာလဟာလများလည်း ထွက်ေပလျက်ရှိပါသည်။ ကုန်စည်ရှင်းလင်းရာတွင် ေှာင့်ေှးမများ 

မှာေြမြပင်တွင် အမှန်တကယ်ြဖစ်ေပလျက်ရိှေသာ်လည်း တုတ်ိုင်ငံက တရားဝင်ေဆာင်ရက် 

ေနြခင်းမဟုတ်သည့်အတွက် ဩစေတးလျလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် အစိုးရကဝင်ေရာက်ေြဖ 

ရှင်းေပးိုင်ေရးကုိ တရားဝင်ေတာင်းဆိုရန် အခက်အခဲများ ကံေတွရလျက်ရှိေကာင်း သိရှိရပါ 

သည်။  

 

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 

ကင်ဘာရာမိ 
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EYCI သမိုင်းဝင်ြမင့်မားမေကာင့် အသားထုတ်လုပ်မကအေပ အကီးအကျယ် 

ဖိအားသက်ေရာက်ိုင် 

 Eastern Young Cattle Indicator (EYCI) မှာ သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံးအေနြဖင့် 

တစ်ကီလိုဂရမ်ကို ၉၀၀ ဆင့်ကို ေကျာ်လွန်ခဲ့ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ EYCI ဆိုသည်မှာ          

ဩစေတးလျိုင်ငံရှိ ကွင်းစလန်၊ နယူးေဆာ့ေဝးလ်ှင့် ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်တိုအတွင်းရိှ ခံ 

(၂၅) ခံမှ ၇ ရက်အတွင်းရှိ ပျမ်းမ ကဲ၊ ွားပျိအေကာင်လိုက်ေပါက်ေဈးြဖစ်ပါသည်။ ဤအန်း 

ကိန်းကို တစ်ုိင်ငံလုံးအတုိင်းအတာြဖင့် ကဲ၊ွားေစျးန်း၏ အေထွေထွအေြခခံစံန်းအြဖစ် 

အသံုးြပလျက်ရှိပီး၊ ၄င်းကိုေဖာြ်ပရာတွင် တစ်ကီလိုဂရမ်ကို ဆင့် (Cent) ြဖင့် ေဖာ်ြပေလ့ရိှ ပါ 

သည။် 

 ပီးခဲ့သည့်ှစ်အေစာပိုင်း နယူးေဆာ့ေဝးလ်ှင့် ကွင်းစလန်ြပည်နယ်တိုတွင် မိုးေခါင် 

ေရရှားမများေကာင့် EYCI အန်းကိန်းမှာ တစ်ြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၄င်း 

အလှည့်အေြပာင်းေကာင့် ကဲ၊ ွားေမွးြမသူများအတွက်ဝယ်လုိအား အလွန်တရာြမင့်မားခဲ့ပီး၊ 

ေရာင်းလိုအားကုိများစွာကန ်သတ်မများ ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ယခု ြဖစ်ေပလျက်ရှိသည့် အန်း 

ကိန်းအရ ကဲ၊ ွားတစ်ကီလိုဂရမအ်ေလးချနိ်ကို ၉၀၁. ၇၅ ဆင့်ြဖစ်ပီး၊ လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လ 

ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂၀၀ ဆင့် ေဈးတက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 ကဲ၊ ွားေဈးများြမင့်တက်မေကာင့် အသားထုတ်လုပ်မကအေပ သက်ေရာက်မ 
များစွာြဖစ်ေပေစပီး၊ တစ်ေကာင်သတ်ြဖတ်မတွင် ေအေဒလာ ၃၀၀ အထိဆုံးံးုိင်ေြခရိှရာ 
ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အခက်အခဲများ ြဖစ်ေပိုင်ေကာင်း ကုန်စည်ေဈးကွက် ေစာင့်ကည့် 
ေလ့လာသူတစ်ဦးက သံုးသပ်ထားပါသည်။ ှစ်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ 
ြဖင့် ကဲ၊ ွားအုပမှ်ာ အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ရာ ယင်းက့ဲသုိ ေဈးန်းထိုးတက်သွားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရှိရ 
ပါသည်။  

 ဩစေတးလျ အသားထုတ်လုပ်မေကာင်စီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ကဲ၊ ွား ြပန်လည် 
စုေဆာင်းသည့်ကာလြဖစ်ရာ ေဈးန်းများ ဆက်လက်ြမင့်မားိုင်ပီး၊ ေနာက် (၁၂) လအထိ 
ဆက်လက်ြဖစ်ပွားိုင်သည်ြဖစ်ရာ ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အကီးအကျယ်ထိခိုက်ိုင်ေကာင်း 
ခန ်မှန်းေြပာဆိုထားပါသည်။ ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်မကမှာလည်း COVID-19 
ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ၊ ပိုကုန်ဝယ်လိုအားေလျာ့နည်းမ၊ ေငွတန်ဖိုးကျဆင်းမှင့် အလုပ်သမားရရှိ 
ရန်ခက်ခဲမတိုေကာင့် အေြခအေနတင်းမာလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသုိ အကပ်အတည်းများေကာင့် 
ဩစေတးလျ Red Meat ှင့် ဝက်သားထုတ်လုပ်မကတိုအတွက် ခက်ခဲမရှိေသာှစ်အြဖစ် 
မှတ်တမ်းဝင်လျက်ရှိပါသည်။  

 

ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 
ကင်ဘာရာမိ 
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နယူးဇီလန်၏ တုတ်ှင့် ကုန်သွယ်မ ေဒလာ ၁၉ ဘီလီယံသုိေရာက်ရှိ 

 နယူးဇီလန်ိုင်ငံတွင် ိုှင့် ိုထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်သူများသည် နယူဇီလန်ိုင်ငံရှိ 
စားသံုးသူ ၅ သန်းစားသံုးမထက် ေကျာ်လွန်ေသာ ပမာဏကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ စင်စစ် 
အားြဖင့်နယူးဇီလန်တွင်လူှင့်ိုစားွားအေရအတွက်မှာ တူညီလုနီးပါးြဖစ်ပါသည်။ နယူးဇီလန် 
ိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုမှာ ေအးြမပးီ၊ လုံေလာက်ေသာ မိုးေရရရှိမှင့် စားကျက်ေြမများေကာင့် 
ွားိုထုတ်လုပမ် အထူးေကာင်းမွန်လျက်ရိှပီး၊ အကျိးရလဒ်အြဖစ် ိုှင့် ိုထွက်ပစည်းများ 
အတွက် တုတ်ိုင်ငံက အကီးဆံုးေဖာက်သည်အြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။  

 ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကာလတစ်ေလာက်လုံး တုတ်ိုင်ငံမှ ွားိုဝယ်လိုအားြမင့် 
တက်လာခဲ့ြခင်းေကာင့် ကမာ့ေဈးန်းမာှလည်း ြမင့်တက်ေစခဲ့ရာ ိုထွက်ပစည်း၏ ၉၆ % ကို 
ြပည်ပသုိ တင်ပိုိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ေမွးြမေရးလုပင်န်းကအတွက် ြမင့်တင်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
မကာေသးမီက အဆင့်ြမင့်တင်ခဲ့ေသာ တုတ်-နယူးဇီလန်ကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပအ်ရ 
လည်းတုတ်ှင့် နယူးဇီလန်ကုန်သွယ်မ အေြခအေနမာှ ေကာင်းမွန်လျက်ရှိေကာင်း သိရှိရ 
ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် တုတ်ိုင်ငံသုိ ေဒလာ ၁၉ ဘီလီယံဖိုးခန ် တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီး၊ ေဒလာ 
၅ဘီလီယံမှာိုှင့်ိုထွက်ပစည်းတင်ပိုမြဖစ်ပါသည်။ လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပုိမတွင် စုစုေပါင်း 
တင်ပိုမ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန ်မှာ တုတ်ိုင်ငံသုိ တင်ပိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 လွန်ခဲ့သည့် ၆ လကတည်းက ဩစေတးလျိုင်ငံထုတ် ဝိုင်၊ မုေယာစပါး၊ အသားှင့် 

ပင်လယ်စာတိုအြပင် အချိပိုကုန်များမှာ တုတ်ိုင်ငံ၏ ြမင့်မားေသာ တန်ြပန်စုပုံတင်သွင်းခွန် 

များစည်းကပ်ခံရြခင်းှင့်အေရးယူပိတ်ဆုိြခင်းများ ခံရလျက်ရိှပီး၊ ဩစေတးလျိုင်ငံက တုတ် 

ိုင်ငံတွင် COVID-19 ြဖစ်ပာွးမ ရင်းြမစ်ကုိ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ရန် တွန်းအားေပးချနိ်မ ှ စတင်၍ 

ဩစေတးလျအမဲသားှင့်ဝိုင်များမှာ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာကန ်သတ်ချက်များှင့် ကံေတွလာခ့ဲ 

ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 နယူးဇီလန်ိုင်ငံသည် တုတ်ိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ဖက်ိုင်ငံများအနက် အေသးငယ်ဆုံး 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံ၏ိုထွက်ပစည်းတင်ပိုမအတွက် တုတ်ိုင်ငံမှာ အဓကိ ကျ 

ေသာိုင်ငံအြဖစ်ရပ်တည်လျက်ရှိရာ နယူးဇီလန်အေနြဖင့် ၄င်းအေနအထားအတုိင်း ဆက်လက် 

ရပ်တည်သွားလိုသည့်ဆရှိေသာ်လည်း ဩစေတးလျိုင်ငံ၏ အေြခအေနမှာ နယူးဇီလန်အေန 

ြဖင့်မည်ကဲ့သုိ ေရှာင်ကဉ်ရမည်ဆိုသည့် သင်ခန်းစာယူရမည် အေနအထားြဖစ်ပါသည်။ နယူး 

ဇီလန်ိုင်ငံရိှ ထုတ်လုပသ်ူများကလည်း အစိုးရသည် တုတ်ိုင်ငံှင့် ပိုေနမဲကျားေနမဲ အေြခ 

အေနကို ထိန်းသိမး်ထားိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေမာ်မှန်းထားလျက်ရှိပါသည်။  

 
ရှင်ေစာသု၊ စီးပွားေရးသံမှး 
ကင်ဘာရာမိ 
Source: www.abc.net.au 
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ဆနတ်င်ပိုမပထမ (၃) လပတ်တွင် ကျဆင်းခဲ့ြခင်း 

 ယှဉ်ပိင်ဘက်များထက် ေဈးန်းြမင့်မားမေကာင့်ပထမ(၃) လပတ်တွင် ထိုင်းြပည်ပဆန ်

တင်ပိုမသည ် ှစ်အလုိက်တွင် (၂၃%) ကျဆင်းခဲ့ပီး ဆန်တန်ချနိ် (၁.၁၃) သန်းသာ  တင်ပုိခဲ့ 

ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ထိုင်းဆန်တင်ပိုသူများအသင်းဉကဌ Charoen Laothammatas ကဇန်န 

ဝါရီလမှ မတ်လအထိ ြပညပ်ဆန်တင်ပိုမသည် ဘတ်ေငွ (၂၁.၈) ဘီလီယသံာရရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

ယမန်ှစ ် အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက (၂၃.၆%) ကျဆင်းသွားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ၄င်းက 

ေြပာကားခဲ့ပါသည်။  

  ဆန်ေဈးန်းြမင့်တက်ရြခင်း၏ ေနာက်ကွယ်တွင် ဘတ်ေငွတန်ဖိုးြမင့်တက်မ၊ ြမင့် 

မားေသာပိုေဆာင်ခှင့် (၂)ှစ်ဆက်တိုက်မိုးေခါင်မေကာင့် ကျဆင်းေနေသာ ြပည်တွင်း 

ေထာက်ပံ့ြဖည့်ဆညး်ိုင်မ (Domestic Supply)တိုေကာင့် ြဖစ်ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ပါကစ 

တန်၊ ကေမာဒီးယားစသည့်ိုင်ငံများှင့် ဆန်တင်ပိုမှင့်ပတ်သက်၍ သေဘာတူညီချက်များ 

ရှိေသာတုတ်ိုင်ငံအေနြဖင့် အဆိုပါ ိုင်ငံများမဆှန်များကို ပိုမိုဝယယ်ူခဲ့ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ 

၂၀၂၁ခုှစ် မတလ်တွင် ထိုင်းိုင်ငံအေနြဖင့် ဆန်ြဖ(white Rice)အား တန်ချနိ်(၈၇,၃၀၅) 

တန်တင်ပုိခ့ဲပီး ၄င်းမှာေဖေဖဝါရီလကထက် (၄၉.၂%) ကျဆင်းသွားခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ကင်မရန်း၊ 

ဂျပန်၊မိုဇန်ဘစ်၊ ဂီနီ၊ မေလးရှားစသည့်၎င်း၏ အဓိကြပည်ပေဈးကွက်ိုင်ငံများသို တင်ပုိခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ေပါင်းဆန် (Parboiled Rice)ြပည်ပတင်ပိုမမှာ ေဖေဖဝါရီလထက် 

(၂၂.၃%) ကျဆင်းခဲ့ပီး တန်ချနိ် (၆၀,၈၀၃) တန်တင်ပိုိုင်ခဲ့ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံ၏ 

ေပါင်းဆန် (Parboiled Rice) တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒလာ (၅၅၇) ရှိပးီ၊ အိိယိုင်ငံ၏ 

ေပါင်းဆန် (Parboiled Rice) မာှ တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒလာ (၃၈၃-၃၈၇) ရှိေကာင်း၊ 

ပါကစတန်ိုင်ငံ၏ ေပါင်းဆန်(Parboiled Rice)မှာ တစ်တန်လင် အေမရိကန် ေဒလာ (၄၅၇-

၆၆၁) ရှိေကာင်းသိရှိရပါသည်။  

 ထိုင်းဟုမ်းမလိဆန်(Thai Hom Mali Rice) ြပည်ပတင်ပိုမမှာ ေဖေဖဝါရီလကထက် 

(၉.၆%)ကျဆင်းခ့ဲပးီ တန်ချနိ်(၉၀,၅၀၈)တန်တင်ပိုိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ အဓိက ဆန် 

ေဈးကွက်များမှာ အေမရိကန်၊ ေဟာင်ေကာင်၊ တုတ်ှင့် ကေနဒါိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း သိရှိရ 

ပါသည်။ 

စုစုေပါင်းအားြဖင့် မတ်လတွင်ဆန်တင်ပိုမမှာ (၂၅.၈%) ကျဆင်းခဲ့ပီး တန်ချနိ် 

(၃၀၂,၆၆၈) တန်တင်ပိုခဲ့ေကာင်း၊ ဆန်တင်ပိုမ အေနြဖင့် ယမန်ှစ်ကာလတူှင့်င်းယှဉ်ပါက 

တန်ဖိုးအားြဖင့် (၁၈.၈%) ကျဆင်းခဲ့ပီး ဘတ်ေငွ(၆.၂၆)ဘီလီယံရရှိခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

 ထိုင်းိုင်ငံအေနြဖင့် ေဈးအနိမ့်ဆုံးြဖင့်ေရာင်းချသည့်အိိယိုင်ငံှင့် ပါကစတန်တိုပီးပါက 

တတိယအဆင့် ကမာ့အကီးမားဆုံးဆန်တင်ပိုသည့် ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

Mr.Charoen က ဧပီလတွင် ဆန်တန်ချနိ(်၂) သန်းနီးပါးအထိတင်ပိုေသာ အိိယိုင်ငံှင့် င်း 

ယှဉ်ပါက ဆန်တန်ချနိ် (၄၀၀,၀၀၀) တန်တင်ပိုိုင်ရန် ထုိင်းဆန်တင်ပိုသူများအေနြဖင့် ေမာ်မှန်း 
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ထား ေကာင်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။ မိမတိိုအေနြဖင့် တတိယှင့်စတုတ(၃) လပတ်များတွင် 

ဆန်တင်ပိုမ အလားအလာေကာင်းမနွ်လာလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ထားေကာင်း၊ မုိးရာသီတွင ်

ဆန်ေထာက်ပံ့ြဖည်းဆည်းမ ပိုမိုေကာင်းမနွလ်ာမည်ဟု ေမာ်လင့်ေကာင်း ၄င်းကေြပာကားခဲ့ပါ 

သည်။ အကယ်၍ ြပည်တွင်း ထုတ်လုပ်မတိုးတက်လာပါက ြပည်တွင်းဆန်ေဈးန်းမာှ ကျဆင်း 

လာလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၄င်းက ထိုင်းိုင်ငံကုိ အိိယိုင်ငံှင့် ပိုမို၍ ယှဉ်ပိင်လာေစိုင်မှာြဖစ် 

ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ဆန်ြဖစပါး(White Rice Paddy) အေနြဖင့် ယခုအခါ တစ်တန်လင ်

ဘတ်ေငွ (၉,၀၀၀) ေကျာ်ေဈးရှိေကာင်း၊ ယခုှစ်အတွက် ထိုင်းိုင်ငံအေနြဖင့ ် ြပည်ပသုိ ဆန် 

တန်ချနိ် (၆) သန်း တင်ပို ရန် ေမာ်မနှ်းထားရှိေကာင်းသိရှိရပါသည်။  

 

လွင်မျိးေဇာ်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
ဗန်ေကာက်မိ 
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ဂျာမနီိုင်ငံရှိ ကုန်စည်ြပပွဲများ 

 ဂျာမနီိုင်ငံသည် ိုင်ငံတစ်ကာကုန်စည်ြပပွဲများကျင်းပရာ အချက်အြခာေနရာေဒသ 

တစ်ခု  ြဖစ်သည်ှင့်အညီ ှစ်စဉ်ကအလိုက်ကုနစ်ည်ြပပွဲများကို ပုံမနှသ်တ်မှတ်ချနိ်များ 

အတိုင်းကျင်းပေလ့ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိးေရး၊ အစားအစာှင့် အေဖျာယ်မကာဆိုင်ရာြပပွဲများ၊ 

လူသုံးအိမသ်ုံး ပစည်းများြပပွဲ၊ ကျန်းမာေရးေဆးဝါးှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မြပပွဲများ၊ အိုင်တီနည်း 

ပညာ၊ စွမ်းအင်ှင့် စက်မလုပ်ငန်းများြပပွဲ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းြပပွဲစသည်ြဖင့် ကမာ့ိုင်ငံအများ 

အြပားမှ ကုမဏီများလာေရာက်ခင်းကျင်းြပသကပီး ေဆွးေွးပွဲများ၊ ဖက်ရှင်ပွဲများ၊ Business 

Matching များကျင်းပကာ အမှာစာမာှယူြခင်း၊ စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းတိုြပလုပ်ကပါသည်။  ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် ြပပွဲများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ြပပွဲများပုံစံြဖင့် ခင်းကျင်းြပသ 

လာကပါသည်။ 

စိုက်ပျိးေရးထွက်ကုန်၊အစားအစာှင့် အေဖျာ်ယမကာဆိုင်ရာြပပွဲများ 

(က) International Green Week ကုန်စည်ြပပွဲ 

 Green Week ကုန်စည်ြပပွဲသည် ၁၉၂၆ ခုှစ်ကတည်းကပင် ဘာလင်မိတွင် ကျင်းပ 

လာခဲ့ပီး ကမာ့အကီးဆုံးအစားအစာ၊ စိုက်ပျိးေရးှင့်ဥယျာဉ် ခံထွက်ကုန်များဆိုင်ရာ ိုင်ငံ 

တကာ ကုန်စည်ြပပွဲတစ်ခုြဖစ်သကဲ့သုိ အစားအစာှင့် စိုက်ပျိးေရးကများဆိုင်ရာ ကမာ့ဖိုရမ် 

ကီး (Global Forum for Food and Agriculture-GFFA) ကျင်းပရာ မူလအစအေြခြပခ့ဲ 

သည့်ြပပွဲ တစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။ ြပပဲွဧရိယာ ၁၂၅၀၀၀စတုရန်းမီတာရှိပီး Messe Berlin GmbH 

က စီစဉ်ကျင်းပပါသည်။ ှစ်စဉ်ကမာတစ်ဝှန်းမှ အစားအေသာက် ှင့်အေဖျာ်ယမကာများ၊ 

အသားှင့်အသားထွက်ပစည်းများ၊ ပင်လယ်စာများ၊ ေဆးဘက်ဝင်ှင့် ဟင်းခတ်အေမးအကိင် 

များ၊ စိုက်ပျိးေရးှင့် ဥယျာဉ် ခံသုံးစက်ကိရိယာများ၊ မျိးေစ့များ၊ အိမ်သံုးမီးဖိုေဆာင်သံုး တန်ဆာ 

ပလာများစသည်ြဖင့် အမျိးအမယစ်ုံစွာ ထုတ်ကုန်အမျိးေပါင်း တစ်သိန်းေကျာ်ပါဝင်၍လာ 

ေရာက်ြပသသည့် ကုမဏီေပါင်း (၁၈၀၀) ေကျာ်ြဖင့် စည်ကားစွာြပသေသာ ြပပွဲတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ထိုအတူ နည်းပညာေဟာေြပာပဲွများ၊ စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လက်လီ 

လက်ကားေရာင်းဝယ်သူများ၊ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊စိုက်ပျိးေရး မူဝါဒှင့်စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ 

ပညာရှင်များ စုေဝးေရာက်ရှိဆုံဆည်းရာေနရာတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် Green Week ပွဲေတာ်ကို ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါကူးစက် 

ြဖစ်ပာွးမေကာင့် ကျင်းပုိင်ြခင်းမရှိဘ ဲ Industrial Meeting ပုံစံြဖင့် GFFA ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် မှ ၂၂ ရက်ေနအထ ိVirtual Forum အေနြဖင့်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

Green Week ြပပွဲ ကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် မ ှ၃၀ ရက်ေန အထိကျင်းပရန် စီစဉ်လျာထားပါသည်။ 
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Green Week Berlin ကုန်စည်ြပပွဲသုိ ှစ်စဉ်ြမန်မာိုင်ငံမှ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည် 

ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကုိ ဘိတ်ကားေလ့ရိှပါသည်။ 

 https://www.gruenewoche.de/en/ 

(ခ) ISM ကိတ်ှင့်မုန်မျိးစုံြပပွဲ(world’s leading trade fair for confectionery and snacks) 

 ှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်း၌ ကျင်းပေလ့ရိှေသာ ကမာ့ထိပ်တန်း ကိတ်ှင့်မုန်မျိးစုံြပပွဲ  

ြဖစ်ပီး ကိုလုံးမိ(Cologne) တွင် တည်ရှိကာ ြပပွဲဧရိယာ ၁၂၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းပါ 

သည်။ ISM Cologne ကိ ု ိုင်ငံတစ်ကာြပပွဲေထာက်ပံ့ေဆာင်ရက်ေပးသည့် ProSweets 

Cologne ှင့်ပူးေပါင်း၍ကျင်းပပါသည်။ ယခုှစ်တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် 

ကျင်းပိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ဘ ဲ ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်ေနမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက် 

ေနအထိြပပွဲကျင်းပရန် စီစဉ်ထားရှိပီး လုပ်ငန်းများအကားဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်မ၊ တီထွင ်

ဆန်းသစ်မှင့် အေတွ အ ကံဖလှယ်မများြပန်လည် စတင်ိုင်ရန်ေမာ်လင့်လက်ရှိကပါသည်။ 

https://www.ism-cologne.com/ 

(ဂ) Fruit Logistica ြပပွဲ(world’s leading trade fair for Fresh Fruit and Vegetable 

business) 

 Fruit Logistica လတ်ဆတသ်စ်သီးဝလံှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက်ြပပဲွကိ ု  ှစ်စဉ် 

ေဖေဖဝါရီ လဆန်းပိုင်းတွင် Messe Berlin မှ ဦးေဆာင်၍ ဘာလင်မိတွင် ကျင်းပေလ့ရိှပီး 

ှစ်စဉ်လာေရာက် ြပသသည့် ကုမဏီေပါင်း (၃၀၀၀)ေကျာ်ှင့် ကည့်သူေပါင်း (၇၈၀၀၀) ခန်   

ရှိသည်။ လတ်ဆတ်သီးှံများအြပင် အေစ့အဆံများ၊ ြပြပင်အေြခာက်ခံသစ်သီးများ၊ ပန်းများ၊ 

ေအးခဲသီးှံများှင့် ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များကိုလည်း ေတွြမင်ိုင်သည်။ ယခုှစ်တွင် ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် ကျင်းပိုင်ြခင်းမရိှခဲ့ဘဲ ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ 

ရက်ေနမှ ၁၁ ရက်ေနအထိ ကျင်းပရန ် စီစဉ်ထားရိှပီး ြပပွဲအတွက် Registration ကို ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ဇွန်လမှ စတင်၍ ြပလုပ်ိုင် ပါသည်။  

 https://www.fruitlogistica.com/ 

(ဃ) BIOFACH ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ြပပွဲ(world’s leading trade show for organic food and 

non-food products) 

 ၁၉၉၀ခုှစ်မှစတင်၍ ှစ်စဉ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ူရင်ဘတ်မိတွင် ကျင်းပေသာ 

ကမာ့ထိပ်တန်း ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ြပပွဲကီးြဖစ်ပီး ိုင်ငံအံှအြပားမှ ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ 

စုေဝးရာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ Nuremberg Messe မှ ကီးမှး၍ Vivaness (Cosmetic Show) 

ှင့်အတူ ပူးတွဲကျင်းပေလ့ရှိပီး ိုင်ငံများစွာမှ ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ြပသသူ၊ 

လာေရာက်ကည့်သူများေတွဆုံ၍ ေဆွးေွးဖလှယ်မများ ြပလုပ်ကေသာေနရာလညး်ြဖစ် 
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သည်။ ယခုှစ်တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် Digital Event အြဖစ်ေြပာင်းလဲ 

ကျင်းပခဲ့ရာ ကုမဏီေပါင်း (၁၃၅၆) ခုမှ လာေရာက်ြပသခဲ့ကပီး Digital Platform တွင်လာ 

ေရာက်ြပသ၊ ကည့်သူများေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း၊ product presentation များြပလုပ်ြခင်း၊ 

webinar အစီအစဉ်များကျင်းပြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ယခုှစ ် Digital Event တွင် 

ြမန်မာကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရးအဖွဲ၏ Digital Profileကို ြမန်မာေအာ်ဂဲနစ် ထုတ်ကုန်များ၏ 

Profile များ၊ ဓာတ်ပုံှင့်ဗဒီီယို များပါဝင်၍ြပသခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ 

ရက ်ေနမ ှ၁၈ ရက်ေနအထိ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားရိှပီး ြပပွဲအတွက် application form များှင့် 

update အချက်အလက်များကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ်ေမလအတွင်း ဝက်ဘ်ဆုိက် (https://www. biofach. 

de/en) တွင် ရယူိုင်ပါသည်။  

(င) Internorga ြပပွဲ (Europe’s leading trade show for the entire out-of-home market) 

 ှစ်စဉ ်မတ်လတွင် Hamburg Messe ှင့် Congress GmbH မှ ကီးမှး၍ ဟမ်းဘတ် 

မိတွင် ကျင်းပေသာဟုိတယ်၊ စားေသာက်ဆုိင်များ၊ ကိတ်ှင့်မုန်မျိးစုံလုပင်န်းများ၏ ဝနေ်ဆာင် 

မပိုင်းဆိုင်ရာြပပဲွတစ်ခုြဖစ်သည်။ ှစ်ေပါင်း (၁၀၀) ခန်ကပင် ကျင်းပခဲ့ေသာ ြပပွဲြဖစ်ပီး ယခုှစ် 

တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါြဖစ်ပာွးမေကာင့် မတ်လ ၁၂ ရက်မှ၁၆ ရက်အထိ ကျင်းပရန် စီစဉ် 

ထားမအား ဖျက်သိမ်းခဲ့ပးီ ဒစ်ဂျစ်တယ်ြပပွဲအြဖစ် ကျင်းပိုင်ေရးေလ့လာဆန်းစစ်မများ ြပလုပ် 

လက်ရှိသည်။  

https://www.internorga.com/news-details 

(စ) Gastro Vision (Event for decision makers from the hotel, gastronomy and 

catering industries) 

 Gastro Vision သည် ၁၉၉၉ ခုှစ်မှ စတင်၍ ဟမ်းဘတ်မိတွင် စတင်ြပလုပ်ခဲ့ေသာ 

ဟုိတယ်၊ ချက်ြပတ်နညး်အတတ်ပညာှင့် အစားအေသာက် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများမှ 

ကမး်ကျင်ပညာရှင်များ၊ အဆုံးအြဖတေ်ပးိုင်သူများတက်ေရာက်စုေဝး၍ ကအတွက် အလား 

အလာများှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မများအေပ ေဆွးေွးမများြပလုပ်ကပီး ှစ်စဉ် တီထွင်ဆန်း 

သစ်မဆိုင်ရာ ဆုချးီြမင့်ြခင်းများ ြပလုပ်ကသည့်ပွဲတစ်ခုြဖစ်သည်။ ထိုြပင် ှစ်စဉ်ေအာက်တုိ 

ဘာလတွင် ြပပဲွြပသသူများ စုေပါင်း၍ Road show ပုံစံ ြဖင့်ြပသြခင်း၊ Gastro Vision Kitchen 

Club မှ စားဖိုမှးများအကား ေဆွးေွးဖလှယ်ြခင်း အစီအစဉ်များကျင်းပြခင်းတို ေဆာင်ရက်က 

သည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပိုင်ြခင်း မရှိခ့ဲ 

ေသာ်လည်း Gastro Vision Road show ကုိ စက်တင်ဘာ၊ေအာက်တိုဘာလများအတွင်း 

ဟမ်းဘတ်၊ ဘာလင်၊ ကုိလုံးမိတိုတွင် တစ်ရက်စီှင့် ဖရန်ဖတ်ှင့်ြမးနစ်မိတိုတွင် ှစ်ရက်စီ 
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ကျင်းပသွားရန် စီစဉ်လက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် Gastro Vision ကုိ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် 

စတုဂတ်မိတွင်ကျင်းပမည့် Intergastra ဟိုတယ်၊ စားေသာက်ဆိုင်ှင့် အစားအေသာက် 

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများြပပွဲှင့် ပိင်တူကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး မတ်လတွင်ပုံမှန်ကျင်းပေလ့ရှိသည့် 

ဟမ်းဘတ်မိ Empire Riverside ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားရိှသည်။ Gastro Vision ကုိ 

ဂျာမန်လူမျိး Mr.Klaus Klische က တည်ေထာင်ခဲ့ပီး လက်ရှိတွင် Gastro Vision ၏ organizer 

လည်းြဖစ်ကာ Fresh Factory တစ်ခုကို ဦးေဆာင်လုပ်ကိုင်ေနသူြဖစ်သည်။  

www.gastro-vision.com 

(ဆ)  Pro Wein ဝိုင်ှင့်အရက်ြပပွဲ (World’s No.1 International Trade Fair for wines and 

spirits) 

 ကမာထ့ိပ်တန်းဝင် Pro Wein ဝိုင်ှင့် အရက်ြပပွဲကို Messe Düsseldorf မ ှဦးေဆာင ်

၍ ှစ်စဉ်မတ်လတငွ် Düsseldorf မိ၌ကျင်းပေလ့ရိှပီး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ချက်ြပတ်နည်း 

ပညာပိုင်းှင့် ကုန်သွယ်မပိုင်းဆုိင်ရာများအတွက် ကမး်ကျင်ပညာရှင်များေတွဆံု ေဆွးေွးြခင်း 

ြပကသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် မတ်လ ၁၉ ရက်မှ၂၃ ရက် ထိ ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားမကို 

ကုိိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမေကာင့် ကျင်းပိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် မတ်လ 

၂၇ ရက်မှ ၂၉ ရက် ထိကျင်းပရန် စီစဉ်ထားရှိပီး online registration ြပလုပ်ိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။ 

https://www.prowein.de/ 

(ဇ) Interzoo ြပပွဲ (the world´s leading trade fair for the pet industry) 

 ဂျာမနီိုင်ငံတွင် အိမ်ေမွးတိရစာန်ေမွးြမသူများြပားပးီ Interzoo pet food and 

supplies ြပပွဲကို ၂ ှစ်တစ်ကိမ်ူရင်ဘတ်မိတွင် ကျင်းပေလ့ရိှသည်။ ိုင်ငံေပါင်း(၆၀) ေကျာ်မှ 

ထုတ်လုပ်သူ၊ လက်ကားေရာင်းဝယ်သူ၊ ဝန်ေဆာင်မေပးသူများက အိမ်ေမးွတိရစာန်များအတွက် 

ထုတ်ကုန်များှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မများကိုြပသကသည်။ ေနာက်ဆံုးေပ pet food များ၊ 

ေလ့ကျင့်မအေထာက် အကူြပပစည်းများ၊ ေြခေလးေချာင်းအိမ်ေမွးတိရစာန်များ၊ ငှက်များ၊ အလှ 

ေမွးငါးများ စသည်တို အတွက်အသံုးအေဆာင်ပစည်းများ ဆိုင်ရာေစျးကွက်ကုိ တစ်ေနတည်း 

တွင် ေလ့လာကည့်ိုင်သည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် Interzoo Digital ြပပွဲကို ဇွန်လ ၁ ရက်ေနမှ 

၄ ရက်ေနထိကျင်းပသွား မည်ြဖစ်ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် ေမလ ၂၄ ရက်မှ ၂၇ ရက် ထ ိ

ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။  

  https://www.interzoo.com/en 
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(ဈ) Anuga - Food and Beverage ြပပဲွ (leading food fair for retail trade, food service 

and catering market) 

 Anuga-Food and Beverage ြပပွဲသည် ၁၉၁၉ ခုှစ်ကတည်းကပင် စတုဂတ်မိတွင် 

စတင် ကျင်းပခဲ့ေသာြပပွဲြဖစ်သည်။ ၁၉၂၄ ခုှစ်မှစ၍ ကိုလံုး(Cologne) မိတွင် ကျင်းပခဲ့ပးီ 

၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ှစ်(၁၀၀) ြပည့်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ြပပွဲကို ၂ ှစ်တစ်ကိမ် ကိုလံုးမိတွင် 

ကျင်းပေလ့ရှိပးီ ြပပွဲြပသသူ (၇၅၉၀) ဦးှင့် လာေရာက်ကည့်သူ (၁၇၀၀၀၀) ဦးခန်ရှိပါသည်။ 

ြပပွဲကာလအတွင်း trade shows (၁၀)ခု၊ trend themes (၁၁)ခုှင် ့ ေဆွးေွးပွဲများစွာ ြပလုပ် 

ကပါသည်။ ယခုှစ် အတွက်ေအာက်တိုဘာလ၉ရက်ေနမှ ၁၃ ရက်ေနထိကျင်းပရန် စီစဉ်ထား 

ရှိပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် အတွက်ဧပလီ ၂၆ ရက်မှ ၂၉ ရက်ထိ ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားရိှပါသည်။ 

https://www.anuga.com/fair/anuga/ 

(ည) COTECA ြပပွဲ (Coffee, Tea, Cocoa Global Industry Expo) 

 COTECA ြပပွဲကို ၂ ှစ်တစ်ကိမ် ဟမ်းဘတ်မိတွင် Hamburg Messe မှ ကီးမှး၍ 

German Coffee Association, German Tea Association, German Cocoa trade 

Association တို၏ ပံ့ပိုးမြဖင့်ကျင်းပေလ့ရှိပါသည်။ Coffee, Tea, Cocoa တို၏ ထုတ်ကုန်၊ 

နည်းပညာငှ့် ဝန်ေဆာင်မများေစျးကွက်ြမင့်တင်ြခင်း၊ Business Forum ှင့် Conference 

များကျင်းပ၍ ကမး်ကျင်သူများှင့် ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများေတွဆုံေဆွးေွးဖလှယ်ြခင်း 

များ ြပလုပ်ကသည့် ေနရာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ခုှစ် COTECA ြပပွဲ ရက်ကုိ သတ်မတှထ်ား 

ြခင်းမရှိေသးေပ။  

https://www.ntradeshows.com/coteca/ 

လူသုံးအိမ်သုံးပစည်းများ ြပပွဲ 

(က) Ambiente ကုန်စည်ြပပွဲ  

 Ambiente ကုန်စည်ပိင်ြပသည် ဂျာမနီိုင်ငံဖရန်ဖတ်မိတွင် ှစ်စဉ် ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

တိုင်း Messe Frankfurt GmbH က စီစဉ်ကျင်းပသည့် လူအသံုးအေဆာင် ပစည်းအမျိးမျိး 

(Household Goods, Glasswares, Glasswares, Ceramics) ြပသသည့် ကမာ့ထိပ်တန်း 

စာရင်းဝင် ကုန်စည်ြပပွဲကီးြဖစ်သည်။  Ambiente ြပပွဲသည် ှစ်စဉ်ိုင်ငံတကာမှ လူသံုးအိမ်သုံး 

ကုန်ပစည်းအမျိးမျိး ြပသသူများှင့် လာေရာက်ေလ့လာသူများေတွဆုံရာ ေခတ်မီြပပွဲစင်တာ 

ကီး တစ်ခုြဖစ်ပီး  ိုင်ငံေပါင်းစုံမှ ြပခန်းများကို အိမတ်ငွ်းအလှဆင်ဒီဇိုင်းပုံစံများ၊ ပရိေဘာဂ 

အသံုးအေဆာင်များှင့် အလှဆင်မွမ်းမံြပြပင်ြခင်းများ ပါဝင်သည့်အပုိင်း (Living)၊ လက်ေဆာင် 

ပစည်းအမျိးမျိးှင့် အသံုးအေဆာင်ပစည်း များပါဝင်သည့်အပိုင်း(Giving)၊ အိမ်အသံုးအေဆာင် 
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ှင့်မးီဖိုေဆာင်သံုးပစည်းများစုစည်းရာ အပိုင်း (Dining) ဟူ၍ ခွဲြခားသတ်မှတ်ပီး ခင်းကျင်းြပသ 

ြခင်းြဖစ်သည်။  ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံေပါင်း (၉၀) ေကျာ်မ ှ ြပပွဲြပသသူေပါင်း (၄၆၀၀) ေကျာ် 

လာေရာက်ြပသခဲ့ကသည်။ Ambiente ြပပွဲကို ယခုှစ်တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွား 

မေကာင့် Consumer Goods Digital Day အြဖစ်   Christmas world, Paper world ှင့် 

Creative world တုိှင့်အတ ူ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလ ၂၀ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပုံမနှ်ခင်း 

ကျင်းြပသသည့် Ambiente ကုန်စည်ြပပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ်  ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၁၁ ရက်ေနမ ှ၁၅ ရက် 

ေနထိကျင်းပရန်စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ 

https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

(ခ) Tendence- လူသံုး အိမ်သံုး ကုန်ပစည်းများ ြပပွဲ  

 Tendence- လူသုံးအိမ်သုံးကုန်ပစည်းများြပပွဲကုိ ှစ်စဉ်ဇူလိုင်လတွင် ဖရန ်ဖတ်မိ၌ 

Messe Frankfurt GmbH ကစီစဉ်၍ ပရိေဘာဂများ၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်လုပ်ငန်းများှင့် လက်မ 

ထည်ပစည်းများ အဓိကြပသပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တငွ် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပာွးမေကာင့်ကျင်းပိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ 

https://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

စွမ်းအင်ှင့်စက်မနည်းပညာဆိုင်ရာြပပွဲများ 

(က) IT-Digital Factory, Industrial Automation ြပပွ ဲ(The world’s leading trade fair for 
industrial technology) 

  HANNOVER MESSE မှ စီစဉ်ကျင်းပသည့် နည်းပညာပိုင်းဆုိင်ရာ ြပပွဲကို ှစ်စဉ် ဧပီလ 

တွင် ဟန်ိုဗာမိ၍ ကျင်းပပါသည်။ စက်မနည်းပညာလုပ်ငန်းရပ်အလုံးစုံကုိရပ်များ၊ အိုင်တီ၊ 

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမ၊ နည်းပညာထုတ်လုပမ်ှင့် ဝန်ေဆာင်မများမ ှ စွမ်းအင်ှင့် mobility 

technologies များဆီထိ ေလ့လာေတွရှိိုင်ပါသည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် 

Digital Edition ြပပွဲအေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ဧပီလ ၁၂ ရက်မှ ၁၆ ရက်ေနထိ ကျင်းပခဲ့ပီး 

စက်မှင့် လပစ်စ်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းှင့် အိုင်တီနည်းပညာကုမဏီများ၏ တီထွင်ဖန်တီးမ စွမ်းပ 

ကားကို ြပသခဲ့ကသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံဝန်ကီးချပ် အိန်ဂျလာမာကယ်က ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် 

Partner Country ြဖစ်သည့်အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံမှ သမတ ဂျိကိုဝီဒိုဒိုှင့် ပူးတွဲ၍ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 

ကုိဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့သည်။ ကုမဏီေပါင်း (၁၈၀၀) ေကျာ်က ထုတ်ကုန်ှင့် တီထွင်ဖန်တီးမေပါင်း 

(၁၀၅၀၀) ေကျာ်ကို ြပသခဲ့ကပီး ြပပွဲကည့်သူေပါင်း (၉၀၀၀၀) ေကျာ်ရိှခဲ့သည်။ ကမး်ကျင် 

ပညာရှင်ေပါင်း (၁၅၀၀) ခန်က Industry 4.0, digitalization of industrial processes, 

supply chain management, lightweight construction, hydrogen ှင့် electromobility 

ေခါင်းစဉ်များြဖင့် panel discussions များြပလုပ ် ေဆွးေွး ေြပာကားခဲ့ကသည်။ ြပပွဲကာလ 
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အတွင်း Live ကည့်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့သူများ အတွက် ဧပီလ ၁၉ ရက် ေနမှ စတင်၍ www.hanno 

vermesse.com တွင် ြပသခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်အေကာင်းအရာများ၊ ေဆွးေွးပွဲများကုိ ဝင်ေရာက် 

ကည့်ိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင်  ဧပီလ ၂၅ ရက်ေနမှ ၂၉ ရက်ေနထိ ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားရ 

ပးီ Partner Country အေနှင့် ေပတူဂီိုင်ငံကို ေရးချယ်ထားပါသည်။ 

https://www.hannovermesse.de/en/ 

(ခ) Energy Transition week Berlin 

 ကမာလုံးဆိုင်ရာ စွမး်အင်ကူးေြပာင်းြခင်းအတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်မများ၊ အေတွ 

အ ကံ ဖလှယြ်ခင်းများှင့် ေလ့ကျင့်စမ်းသပ်မများအတကွ် ြပခန်းများြပသြခင်း၊ ေဆွးေွးအေြဖ 

ရှာြခင်းများြပလုပ်ကသည့် သီတင်းပတ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ Berlin Energy Week 2021ကုိ 

၂၀၂၁ခုှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်မ ှ ၁၉ ရက်ေနအထိ အွန်လိုင်းမှကျင်းပခဲ့ပီး Business to 

Government dialogue များ၊ Start Up လုပ်ငန်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းမများ၊ Energy 

Transition Dialogue များစသည်တိုကိုြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Energy Transition Dialogue ကို 

မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၁၇ ရက်ေနအထိ ကျင်းပခဲ့ရာ ိုင်ငံေပါင်း (၅၀) မှ စွမ်းအင်ဆုိင်ရာဝန်ကီးများ 

တက်ေရာက်ပီး Climate Neutrality သုိေရာက်ရှိေရး ဦးတည်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။  ေဆွးေွး 

ပွဲများကို ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံြခား ေရးံုးှင့် ဖက်ဒရယ်စီးပွားေရးရာှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနတိုက ဦး 

ေဆာင်ကျင်းပပးီ ကမး်ကျင်ပညာရှင်အေနြဖင့် German Energy Agency (dena)က 

ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ပါသည်။ 

https://www.dena.de/berlin-energy-week-2021/ 

ေဆးပညာ၊ ေဆးဝါးှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မြပပွဲများ 

(က) Medica Trade Show (the world's largest medical trade fair for medical 
technology, electromedical equipment, laboratory equipment, diagnostics and 
pharmaceuticals) 
  

 ှစ်စဉ် Düsseldorf မိတွင် Messe Düsseldorf မ ှစီစဉ်ကျင်းပေသာ ေဆးဘက် နည်း 

ပညာ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းသံုးကိရိယာများ၊ ေရာဂါရှာေဖွစစ်ေဆးြခင်းှင့် ေဆးဝါးအတတ်ပညာဆိုင်ရာ 

များြပသေသာြပပွဲကီးြဖစ်သည်။ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ှင့် နည်းပညာများ ပါဝင်သည့် 

process chain လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို တစ်ေနရာတည်းတွင် ကည့်ေလ့လာုိင်မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ြပပွဲအြပင် Medica ကွန်ဖရင့်ှင့် ဖိုရမ်များကိုလည်း စိတ်ဝင်စားဘွယ် အထူးြပကွက် 

များှင့်အတူ ကျင်းပေလ့ရှိပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်မှ ၁၈ ရက်ေန 

အထိ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ Medica ြပပွဲသို ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ကုိယ်စားလှယ်အဖွဲများ၊ 
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ပုဂလိက ကုမဏီများလာေရာက် ေလ့လာဝယ်ယူြခင်းရှိကေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

https://www.tradefairdates.com/Medica-M379/Duesseldorf.html  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းြပပွဲ 

(က) ITB Berlin ြပပွဲ ( the leading trade fair for the international tourism industry ) 

 ITB Berlin ြပပွဲကို ခရီးသွားလာြခင်း(Travel)၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း(Tourism)၊ ဧည့်ဝတ် 

ြပြခင်း(Hospitality) လုပ်ငန်းကများအား အတူတကွေဆာင်ရက်ကေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ကမာတစ်ဝှန်းမ ှခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ ဗဟုိအချက်အြခာတစ်ခုအေနြဖင့် ၁၉၆၆ခုှစ်ကတည်း 

ကပင် ဘာလင်မိတွင် Messe Berlin မှ ကီးမှး၍ ှစ်စဉ် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကုိိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ကျင်းပိုင်ြခင်း မရှိခဲ့ပါ။ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

မတ်လ ၈ ရက်မ ှ ၁၂ ရက်ေနထိ ITB Berlin ၏ ပထမဆုံးအကိမ်  Virtual Event ကို ကျင်းပ 

ခဲ့ရာိုင်ငံေပါင်း (၁၂၀) မှ ြပပွဲြပသသည့် ကုမဏီေပါင်း (၃၅၁၃) ခု၊ ဝင်ေရာက်အသံုးြပ သူေပါင်း 

(၆၅၇၀၀) ဦးတိုရှိခဲ့ပီး ကမး်ကျင်သူများ၏ ေဆွးေွးပွဲများ၊ Business Matching များ၊ 

Networking ြပလုပ်ြခင်းများတို ြဖင့်ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ခဲ့သည်။ Virtual Event တက် 

ေရာက်ခဲ့သူများအေနြဖင့် ြပပွဲအွန်လိုင်း ပလက်ေဖာင်းြဖစ်သည့် www.itb-now.com တွင် 

ေမလ ၃၁ ရက်ေနအထိ ဝင်ေရာက် အသံုးြပ၍ ချတိ်ဆက်မများြပလုပ်ိုင်ပီး၊ တက်ေရာက်ြခင်း 

မရှိခဲ့သူများမှာလည်း လက်မှတ် တစေ်စာင်လင် (၂၉)ယူိုြဖင့် ဝင်ေရာက်ကည့်အသံုးြပိုင် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ် ITB Berlinကို၊ မတ်လ ၉ရက် ေနမှ ၁၃ ရက်ေနထိကျင်းပရန် 

စီစဉ်ထားရိှပါသည်။  

 https://www.itb.com/en/itb-berlin-now/ 

သီတာဝင်းေဌး၊စီးပွားေရးသံမှး 

ဂျာမနီိုင်ငံ 
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အိိယိုင်ငံ၌ ပဲမျိးစုံစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မြမင့်တင်ေရးအတွက် အထွက်န်းြမင့်မျိးေစ့များကို 

အစိုးရက အခမ့ဲေထာက်ပံ့မည် 

 ြပည်တွင်း၌ ပဲမျိးစုံအား လုံေလာက်စွာ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ရည်ရယ်လျက် ၂၀၂၁ 

ခုှစ် မိုးသီးှံ စိုက်ပျိးေရးရာသီ အထူးမဟာဗျဟာကို ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ေနပြီဖစ်ေကာင်း အိိယစိုက်ပျိးေရးှင့် ေတာင်လယ်သမားများဖူလုံေရး ဝန်ကီးဌာနက ၆-၅-

၂၀၂၁ ေန၌ သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။  

 အဆုိပါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်၌ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများှင့် ညိင်းေဆွးေွးမများ 

လုပ် ေဆာင်ပးီေနာက် ပဲစင်းငံု၊ ပဲတီစိမ်းှင့် မတ်ပဲတို၏ စိုက်ဧကှင့်အထွက်န်း တိုးြမင့်ေရး 

အေသးစိတ် အစီအမံများကို ချမှတ်ပးီြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းမဟာဗျဟာအရ ြပည်နယ်များှင့် 

ဗဟိုမျိးေစ့ဌာနများရှိ အထွက်န်းြမင့်မားေသာ သီးှံမျိးေစ့များကို အခမဲ့ြဖန ်ြဖးလျက် သီးညပ ်

ှင့် သီးသန ်စိုက်ပျိးမ ဧရိယာကို တိုးချဲမညြ်ဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် မိုးသီးှံ စိုက်ပျိးေရးရာသီ 

၌ တန်ဖိုးအားြဖင့် ူပးီ ေငွ ၈၂.၀၁ ကုေဋရှိေသာ သီးှံမျိးေစ့ထုပ ် (seed mini kits) ေပါင်း 

၂၀၂၇၃၁၈ ထုပ်ကို ြဖန်ေဝေပးရန် အဆိုြပထားေကာင်း ေဖာ်ြပပါသည်။  

 အိိယအစိုးရသည် ပစဲင်းငံုအား သီးညပ် (Intercropping) စိုက်ပျိးရန်အတွက် လွန်ခဲ့ 

ေသာ ၁၀ ှစ်အတွင်း အထွက်န်း ၁ ဟက်တာလင် ၁၅ ကွင်တယ်ေအာက် ေလျာ့နည်းြခင်းမရိှ 

ေသာ အသိအမတှြ်ပမျိးေစ့များ (certified seeds) အပါအဝင် မျိးေစ့ထုပ် ၁၃၅၁၇၁၀ ထုပ်ကို 

လည်းေကာင်း၊ ပတဲစီိမ်းကုိ သီးညပ်စိုက်ပျိးရန်အတွက် လွန်ခဲ့ေသာ ၁၀ ှစ်အတွင်း အထွက်န်း 

၁၀ ကွင်တယ်/ ဟက်တာေအာက် ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိသည့် မျိးေစ့ထုပ် ၄၇၃၂၉၅ ထုပက်ို 

လည်းေကာင်း အခမဲ့ြဖန ်ြဖးမည်ြဖစ်သည်။ မတ်ပဲသီးှံကုိမူ သီးညပ်စိုက်ပျိးရန်အတွက် လွန်ခဲ ့

ေသာ ၁၀ ှစ်အတွင်း အထွက်န်း ၁၀ ကွင်တယ်/ဟက်တာေအာက် ေလျာ့နည်းြခင်းမရိှသည့် 

မျိးေစ့ထုပ် ၉၃၈၀၅ ထုပ်ှင့် Sole Crop အြဖစ် သီးသန ်စိုက်ပျိးရန်အတွက် လွန်ခဲ့ေသာ ၁၅ 

ှစ်အတွင်း အထွက်န်း ၁၀ ကွင်တယ်/ ဟက်တာ ေအာက် ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိသည့် မျိးေစ့ထုပ် 

၁၀၈၅၀၈ ထုပ်တိုကို ြဖန ်ေဝမည်ြဖစ်သည်။ 

 အထက်ပါ သီးညပ်ှင့် သီးသန ် စိုက်ပျိးရန် ြဖန ်ေဝမည့်မျိးေစ့များသည် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

မိုးသီးှံ စိုက်ပျိးေရးရာသီအတွင်း ဧရိယာဟက်တာေပါင်း ၄.၀၅ သိန်းအားလမ်း ခံမရှိမည်ြဖစ်ပးီ 

ဗဟိုအစိုးရ၏ ရန်ပုံေငွမ ှ ကျခံေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် ြပည်နယ်အစုိးရများ၏ 

အစီအစဉ်ြဖင့် ယခုှစ် မိုးသီးှံပဲမျိးစုံအား ပုံမှန်စိုက်ဧကထက် ပိုမိုတိုးချဲမများတွင်လည်း ဗဟို 

အစိုးရက ရန်ပုံေငွမေဝ ကျခံမညြ်ဖစ်ေကာင်း သိရှိရသည်။ 
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 အိိယစိုက်ပျိးေရးှင့် ေတာင်လယ်သမားများဖူလုံေရး ဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းထုတ် 

ြပန်ချက်၌ ပဲစင်းငံု သီးညပ်စိုက်ပျိးမအား အရာပရာေဒ့ရှ်၊ ချတဂါ၊ ဂူဂျရတ်၊ ဟာရီယာနာ၊ 

ကာနာတကာ၊ မဒရာပရာေဒ့ရှ်၊ မဟာရ၊ ရာဂျပ်စတန်၊ တမီနာဒူ၊ တဲလန်ဂါနာှင့် ဥတာ 

ပရာ ေဒ့ရှ် ြပည်နယ် ၁၁ ခုရှိ ခိုင်ေပါင်း ၁၈၇ ခုတွင် စိုက်ပျိးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

 ပဲတီစိမ်းသီးညပ်စိုက်ပျိးမကို အရာပရာေဒ့ရှ်၊ ဂူဂျရတ်၊ ဟာရီယာနာ၊ ကာနာတကာ၊ 

မဟာ ရ၊ ရာဂျပ်စတန်၊ တမီနာဒူ၊ တဲလန်ဂါနာှင့် ဥတာပရာ ေဒ့ရှ် ြပည်နယ် ၉ ခုရှိ ခိုင်ေပါင်း 

၈၅ ခုတွင် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။ မတ်ပဲသီးှံ သီးညပ်စိုက်ပျိးြခင်းအား အရာပရာေဒ့ရှ်၊ 

ကာနာတကာ၊ မဒရာပရာေဒ့ရှ်၊ မဟာရ၊ တမီနာဒူှင့် ဥတာပရာ ေဒ့ရ်ှ ြပည်နယ် ၆ ခုရှိ ခိုင် 

ေပါင်း ၆၀ ခုတွင် ေဖာ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ပီး သီးသန ်စိုက်ပျိးမမှာ ၄င်းြပည်နယ် ၆ ခုကို လမ်း ခံမ 

ရှိမည်ြဖစ်သည်။  

 အိိယစိုက်ပျိးေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ယခုှစ် မိုးသီးှံ ပဲမျိးစုံမျိးေစ့ 

ေထာက်ပံ့မ အစီအစဉ်အား ခိုင်အလုိက် ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက်ဗဟိုှင့် ြပည်နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများအကား စဉ်ဆက်မြပတ် ညိင်းေဆွးေွးမ 

များကို လုပ်ေဆာင်မည် ြဖစ်ေကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရးကျင့်စဉ်ေကာင်းများှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ိုင် 

ေစရန် အတွက်သီးှံစိုက်ပျိးသည့် ရာသီကာလအတငွ်း ခုိင်စိုက်ပျိးေရးံုးများှင့် ATMA 

network တိုမှတစ်ဆင့် ခိုင်အဆင့် သင်တန်းများကို ပိုချမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ခုိင်အဆင့်၌ 

အတည်ြပသတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာေဒသများသုိ သီးှံမျိးေစ့များ ြဖန ်ြဖးြခင်းကုိ ၁၅-၆-

၂၀၂၁ ေနအပီး ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရ ပါသည်။ 

Source: To achieve self-sufficiency in pulses Union Government formulates 

strategy for Kharif 2021, 6-5-2021, Press Information Bureau of India 

ေနေအးလွင်၊ စီးပာွးေရးသံမှး 
နယူးေဒလီမိ 
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ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ ကုန်သွယ်ေရးှင့်စီးပွားေရးအေြခအေနအစီရင်ခံစာ 

ကုန်သွယ်ေရး 

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ေရး၊ စက်မှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနှင့် အေကာက်ခွန် 

ဝန်ေဆာင်မဌာန (The Korea Customs Service) တုိမှ (၃-၅-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေသာ 

ကုန်သွယ်မစာရင်းအရ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် ပုိကုန် အေမရိကန် ေဒလာ (၅၁.၂) ဘီလီယံ၊ 

သွင်းကုန် အေမရိကန်ေဒလာ (၅၀.၈) ဘီလီယံ၊ စုစုေပါင်း ကုန်သွယ်မပမာဏ (၁၀၂) ဘီလီယံ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်မပုိေငွ အေမရိကန်ေဒလာ (၃၈၈) သန်းြဖစ်ပီး၊ ယခင် 

ှစ်ကာလတူထက် ပုိကုန်တွင် (၄၁.၁) ရာခုိင်န်းှင့် သွင်းကုန်တွင် (၃၃.၉) ရာခုိင်န်း အသီးသီး 

တုိးတက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေနမှ ဧပီလ (၃၀) 

ရက်ေနအထိ ပုိကုန် အေမရိကန်ေဒလာ (၁၉၇.၆၇၄) ဘီလီယံ၊ သွင်းကုန် အေမရိကန်ေဒလာ 

(၁၈၆.၉၀၁) ဘီလီယံ၊ စုစုေပါင်း ကုန်သွယ်မပမာဏ (၃၈၄.၅၇၅) ဘီလီယံေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲပီး ယခင် 

ှစ် ကာလတူထက် ပုိကုန်တွင် (၁၈.၈) ရာခုိင်န်း၊ သွင်းကုန်တွင် (၁၇.၂) ရာခုိင်န်း တုိးတက် 

ေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲပါသည်။  

 ေနစဉ်တင်ပုိုိင်မန်းအေနြဖင့် (၂၉.၄) ရာခုိင်န်းတုိးတက်လာခ့ဲပီး၊ (၇) လ ဆက်တုိက် 

ဆက်လက်တုိးတက်လျက်ရိှကာ ကိန်းဂဏန်း(၂) လံုးအထက် တုိးတက်ြခင်းအေနြဖင့် (၃) လ ဆက် 

တုိက်ဆက်လက်ေနရာယူလျက် ရိှပါသည်။ ထုိြပင် အဓိကပုိကုန်(၁၅)မျိးလံုးသည် တုိးတက်တင် 

ပုိုိင်ခ့ဲပီး၊ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်ုိင်ငံ (၉) ခုတုိသုိ တုိးတက်တင်ပုိုိင်ခ့ဲေကာင်းေတွရိှရပါသည်။ 

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏ ပုိကုန်အေနြဖင့် Semiconductor များ၊ ုပ်ြမင် Display များ၊ 

အေထွေထွစက်ပစည်များ၊ ေရနံဓါတုထုတ်ကုန်များ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ သံမဏိ steel ကုန်စည် 

များ၊  ေရနံထွက်ကုန်များ၊ သေဘာများ၊  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အစိတ်အပုိင်းများ၊  ဇီဝကျန်းမာေရး 

ကုန်စည်များ၊  ကိးမ့ဲဆက်သွယ်ေရးပစည်းများ၊  ကွန်ပျတာများ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ှင့် ေရထွက် 

ကုန်စည်များ၊  သန်စင်ပီးဓါတုကုန်စည်များ၊ အလှကုန်များ၊ ဘက်ထရီအပုိပစည်များ၊  အိမ်သံုးကုန် 

ပစည်းများှင့် စက်ုပ်များတုိ တုိးတက်တင်ပုိုိင်ခ့ဲပါသည်။  

 Semiconductor/ Chip များတင်ပုိမသည် (၁၀) လကာြမင့်တက်ခ့ဲပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဧပီလတွင် အေမရိကန် ေဒလာ (၉.၃) ဘီလီယံ (၃၀.၂) ရာခုိင်န်း ရရိှခ့ဲသည်။ ကမာလံုးဆုိင်ရာ 

ေရာင်းလုိအား ြပတ်လပ်မေကာင့် Data စင်တာများတွင် Memory Chips များပုိမုိလုိအပ်ြခင်းှင့် 

Memory Chip ေစျးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းတုိေကာင့် တုိးတက်တင်ပုိုိင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်ပုိုိင်မ အေနြဖင့် အေမရိကန်ေဒလာ (၄.၂) ဘီလီယံ ရရိှခ့ဲပီး၊ (၇၃.၄) 

ရာခုိင်န်း တုိးတက်ခ့ဲေကာင်း၊ အားကစား အသံုးအေဆာင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ Sport Utility 
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Vehicles (SUVs) ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းသည့် Eco-friendly Vehicle ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

များအတွက် ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက်အရာယ် များ (Supply Chain Risks) ရိှသည့်တုိင် အေမရိ 

ကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် ဥေရာပသမဂ က့ဲသုိေသာ အဓိက ေဒသများသုိ တင်ပုိမကိန်းဂဏန်း ှစ်ဆတုိး 

တက်လာခ့ဲပါသည်။ ကိးမ့ဲဆက်သွယ်ေရးကိရိယာများ တင်ပုိမသည် (၇၉.၇) ရာခုိင်န်းြမင့်တက် 

ခ့ဲပီး အေမရိကန်ေဒလာ (၁.၅) ဘီလီယံသုိ ေရာက်ရိှခ့ဲပါသည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် ေဒသအလုိက်တင်ပုိုိင်မအေနြဖင့် ကုန်သွယ်ဖက်ေဒသအားလံုး 

သုိ တုိးတက်တင်ပုိုိင်ခ့ဲေကာင်း၊ အဓိကအားြဖင့် Chip များ၊ ေရနံဓာတုပစည်းများှင့် အေထွေထွ 

စက်ပစည်းများေရာင်းအားပုိမုိ အားေကာင်းလာြခင်းေကာင့် တုတ်ြပည်သူသမတုိင်ငံသုိ အေမရိ 

ကန် ေဒလာ (၁၃.၄) ဘီလီယံ၊ (၃၁.၇) ရာခုိင်န်း တုိးတက်တင်ပုိုိင်ခ့ဲေကာင်း၊ အေမရိကန်ြပည် 

ေထာင်စုသုိ ေမာ်ေတာ်ကားများ၊ အိမ်သံုးပစည်းများှင့်အေထွေထွစက်ယရားများ အဓိကတင်ပုိုိင် 

ခ့ဲပီး တန်ဖုိး အေမရိကန်ေဒလာ (၇.၅) ဘီလီယံ၊ (၄၃) ရာခုိင်န်း တုိးတက်လာခ့ဲေကာင်း၊ ဥေရာပ 

သမဂုိင်ငံများသုိ သေဘာများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အစိတ်အပုိင်းများှင့်ေရနံဓာတုပစည်းများ အဓိက 

တင်ပုိုိင်ခ့ဲပီး၊ တန်ဖုိး အေမရိကန်ေဒလာ (၅.၂) ဘီလီယံြဖင့် (၄၃)ရာခုိင်န်းတုိးတက်ခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည်။ 

ကုိရးီယားသမတုိင်ငံ၏အေြခခံအတုိးန်း (The Base Rate) 

 ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပဲွကာလအတွင်း ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏အေြခခံအတုိးန်း(The 

Base Rate)ကုိ မေြပာင်းလဲဘဲ (၀.၅) ရာခုိင်န်းတွင်သာ ဆက်လက်ထားရိှရန် (၁၅-၄-၂၀၂၁) 

ရက်ေနတွင် ေတာင်ကုိရီးယားဗဟုိဘဏ်ေငွေကးမူဝါဒဘုတ်အဖဲွ (Bank of Korea- Monetary 

Policy Board)က ဆံုးြဖတ်ခ့ဲပါသည်။   

၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် GDP တုိးတက်မန်း လျာထားချက်အား တုိးြမင့်ြပင်ဆင်ြခင်း 

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏ ရင်းီှးြမပ်ံှမခုိင်မာြခင်း၊ ပုိကုန်တုိးတက်တင်ပုိုိင်ြခင်းှင့် 

ပုဂလိက စားသံုးမန်းြမင့်တက်လာြခင်းတုိေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ပထမသံုးလပတ်၏ စီးပွားေရး 

တုိးတက်မန်း GDP သည် (၁.၆) ရာခုိင်န်းတုိးတက်လာပီး၊ ဗဟုိဘဏ် (Bank of Korea)၏ 

မူလခန်မှန်းချက်ထက် ပုိမုိတုိးတက်လာခ့ဲေကာင်း ေတာင်ကုိရီးယား စီးပွားေရးှင့်ဘာေရးဝန် 

ကီးဌာန (Ministry of Economy & Finance-MOEF) ၏ (၂၇-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန် 

ေသာစာရင်းများအရသိရိှရပါသည်။ သုိြဖစ်၍ သံုးလပတ် GDP တုိးတက်မန်းေပမူတည်၍ 

ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏  ၂၀၂၁ ခုှစ် GDP သည် မူလ ခန်မှန်းချက် (၃.၂) ရာခုိင်န်းထက် 

ေကျာ်လွန်ကာ (၃.၆) ရာခုိင်န်းမှ (၃.၈) ရာခုိင်န်းအထိ တုိးတက်ုိင်ေကာင်း MOEF က ခန်မှန်း 

ထားပါသည်။  
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Consumer Price တုိးြမင့်လာမ 

 Statistic Korea ၏သတင်းအချက်အလက်များအရ ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဧပီလအတွင်း စားသံုးသူေစျးန်း (Consumer Price) သည် (၂.၃) ရာခုိင်န်း တုိးြမင့်ခ့ဲပီး၊ 

ေလးှစ်တာအတွင်း အြမင့်ဆံုးန်းြဖင့် တုိးတက်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အနီးစပ်ဆံုးကာလ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

မတ်လက (၁.၅) ရာခုိင်န်းတုိးတက်ခ့ဲသည်ထက်ပင် ပုိမုိခ့ဲေကာင်း၊ စားသံုးသူများ၏သံုးစဲွမ ပုိမုိများ 

ြပားလာသည့်အေလျာက် ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးသည်ပံုမှန်လမ်းေကာင်းေပသုိ 

ေရာက်ရိှလာသည့် အေနအထားဟုယူဆုိင်သည့်နည်းတူ တစ်ဖက်တွင်လည်း ေငွေကးေဖာင်းပွမ 

ဖိအားဒဏ်ကုိခံရုိင်သည့် အေနအထားပင် ြဖစ်ပါသည်။  

 အဓိကအေကာင်းအရင်းမာှ စုိက်ပျိးေရးထွက်ကုန်ရှားပါးလာြခင်း၊ ကက်/ ငှက်တုပ်ေကွး 

ြဖစ်ပွားြခင်းေကာင့် ကက်ဥ၊ ကက်သား စသည့် အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေစျးန်းြမင့်မား 

ေနြခင်း၊ ေရနံေစျးန်းြမင့်လာသည်ှင့်အမ ေရနံထွက်ကုန်စည်များ၏ေစျးန်းလည်း ြမင့်တက်လာ 

ြခင်းတုိေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ၏ ုိက်ခတ်မဒဏ်ေကာင့်  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

တွင် ေငွေကးေဖာင်းပွမ နည်းခ့ဲပါသည်။  

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒုတိယသံုးလပတ်တွင်လည်း စားသံုးသူေစျးန်းသည် ယာယီ ဆက်လက် 

ြမင့်တက်ုိင်ဖွယ်ရာရိှပါသည်။  ေတာင်ကုိရီးယားဗဟုိဘဏ် (Bank of Korea – BOK) မှ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွက် ေငွေကးေဖာင်းပွမအလားအလာကုိ ယခင်ခန်မှန်းထားသည့် (၁) ရာခုိင်န်းမှ (၁.၃) ရာခုိင် 

န်းသုိ ေြပာင်းလဲခန်မှန်းထားပီး အြမင့်ဆံုး (၂) ရာခုိင်န်းထက် မေကျာ်လွန်ုိင်ေကာင်း၊ ထုိြပင် 

ဘာေရး ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး Lee Eog-weon ၏အဆုိအရ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တတိယ 

သံုးလပတ်ကာလတွင် စားသံုးသူေစျးန်းများ ြပန်လညတ်ည်ငိမ်ုိင်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။    

ဆုိးလ်မိေတာ်ဝန်အသစ်ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းှင့် အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ ေရးရာအလားအလာ 

 (၇-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကျင်းပခ့ဲေသာေရးေကာက်ပဲွ၌ ဆုိးလ်မိေတာ်ဝန်အြဖစ် 

အုိင်ရရိှခ့ဲသည့် People Power ပါတီမှ Mr. Oh Se-hoon သည် ၄င်း၏မဲဆွယ်ကာလအတွင်းှင့် 

ဆုိးလ် မိေတာ်ဝန်အြဖစ်စတင်တာဝန်ယူစဉ် ြပည်သူများသုိ ကျမ်းသစာြပေြပာကားသည့် မိန်ခွန်း 

တွင် အိမ်ရာပုိင်ဆုိင်မများသူများကုိ အခွန်တုိးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းှင့် ဆုိးလ်မိရိှ တုိက်ခန်းအိမ်ရာ 

များ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးဆုိင်ရာ အစုိးရ၏တင်းကျပ်ေသာစည်းကမ်းများကုိ ပုဂလိကက 

ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်၍ ေြဖေလာ့ေပးမည်ဟု ကတိေပးခ့ဲပါသည်။ ထုိေနာက် ဘာေရးဝန်ကီး 

Hong Nam-ki က အိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းများသည် ဗဟုိအစုိးရ၏ ပ့ံပုိးမမပါရိှဘဲ 

ေအာင်ြမင်ုိင်ြခင်းမရိှုိင်ေကာင်းှင့် အိမ်၊ ခံ၊ ေြမေစျးကွက်ေစျးန်းများှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒ 

များကုိ ဂုြပုိင်ရန် Mr. Oh Se-hoon အား(၈-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ဆုိးလ်မိ၊ Government 
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Complex ၌ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲေသာ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ ေစျးကွက်အေြခအေနကီးကပ်ေရးဆုိင်ရာ အစည်း 

အေဝး၌ သတိေပး ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 အစုိးရပုိင်းမှ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ ေစျးန်းများတည်ငိမ်ေစေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

လျက် ရိှေသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ ေစျးန်းသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်ကထက် (၁.၂) 

ရာခုိင်န်းြမင့်တက်ခ့ဲပီး၊ (၁၂) လကာ ဆက်တုိက်ြမင့်တက် ေနခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ 

ေစျးန်းကီးြမင့်ြခင်းသည် အေြခခံေနစဉ် လူေနထုိင်မဘဝကုိ ုိက်ခတ်လျက်ရိှပီး၊ ထုိက့ဲသုိ 

စရိတ်စကများ အလွန် ကီးြမင့်ြခင်းေကာင့် လူငယ်များလက်မထပ်ကြခင်း၊ ေမွးဖွားန်းကျဆင်း 

ြခင်းမှသည်လူဉီးေရကျဆင်းြခင်း အထိ တုိက်ုိက်(သုိမဟုတ်) သွယ်ဝုိက်၍ အကျိးသက်ေရာက်မ 

များရိှေနသြဖင့် ဆုိးလ်မိ၏ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ ေစျးကွက်တည်ငိမ်ေရးသည် ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ 

အတွက် အလွန်အေရးကီးလျက်ရိှပါသည်။  

ေတာင်ကုိရီးယား၌ Cryptocurrency အေရာင်းအဝယ်များေပတွင် မှတ်တမ်းထားရိှ၍ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်မှစ၍ ဝင်ေငွခွန် စည်းကပ်သွားမည့်အေြခအေန 

 ေတာင်ကုိရီးယားဘာေရးအာဏာပုိင်များသည် ၂၀၂၂ ခုှစ်မှစ၍ Bitcoin က့ဲသုိ 

Crypto-currency အေရာင်းအဝယ်များေပတွင် မှတ်တမ်းထားရိှ၍ ဝင်ေငွခွန်(၂၀)ရာခုိင်န်းကုိ 

စည်းကပ်သွားရန် အဆုိြပထားေကာင်း၊  သုိြဖစ်၍ Cryptocurrency လဲလှယ်ေရးေဆာင်ရက်သူ 

များသည် အခွန်အာဏာပုိင်များထံ Cryptocurrency ကုန်သွယ်မ၏မှတ်တမ်းများကုိတင်ြပရန် 

လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သုိရာတွင် အဆုိပါဒစ်ဂျစ်တယ် ေငွေကးရင်းီှးြမပ်ံှသူများသည် အဆုိြပ 

ထားေသာ အခွန်ေကာက်ခံမှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲရိှေနကေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။ 

မကာေသးမီက Bitcoin ေစျးန်းများ ြမင့်တက်ခ့ဲမသည် ပံုမှန်မဟုတ်ဘဲ အဘယ်ေကာင့်စံချန်ိ 

တင်ြမင့်တက်မ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ကုိ နားလည်ရန်ခက်ခဲေကာင်း၊ Bitcoin သည် ေတာင် 

ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလအလယ်တွင် ပထမဆံုးအကိမ် အြဖစ် တစ်ယူနစ်လင် ကုိရီး 

ယားဝမ် (၈၀) သန်း (အေမရိကန်ေဒလာ ၇၂၀၀၀) ရရိှခ့ဲေကာင်း ေလ့လာ သိရိှရပါသည်။  

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ၌ ဝင်ေငွနည်းပါးသူများှင့် Non-prime borrowers အြဖစ် သတ် 

မှတ်ထားသူများကုိ ဘဏ်များမှအလယ်အလတ် ေချးေငွများထုတ်ေချးေပးုိင်ေရး အစီအစဉ်များကုိ 

အားေပး သည့်အဆုိြပအစီအစဉ်တစ်ရပ်အရ  Credit Rating အဆင့်အလယ်အလတ်ရိှ ြပည်သူ (၂) 

သန်းခန်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း ေချးေငွ စုစုေပါင်း ကုိရီးယားဝမ် (၃၂) ထရီလီယံ (အေမရိကန် 

ေဒလာ ၂၈.၆ ဘီလီယံ) ကုိ အတုိးန်း (၁၀) ရာခုိင်န်းြဖင့်ရရိှုိင်မည်ြဖစ်ကာ (၃) ှစ်တာအတွင်း 

အနိမ့်ဆံုးန်းြဖစ်ေကာင်း ဘာ ေရးဝန်ေဆာင်မေကာ်မရှင် (Financial Services Commission-

FSC) ထံမှ သိရိှရပါသည်။  
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စက်မက  

 ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရသည် “Enforcement Decree of the Act on Promotion of 

Development and Distribution of Environment-friendly Motor Vehicles” 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မမရိှေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ဖံွဖိးတုိးတက်မှင့်ြဖန်ြဖးမ ြမင့်တင် 

ေရးအက်ဥပေဒသက်ေရာက်ြခင်းဆုိင်ရာ အမိန်အားြပင်ဆင်ြခင်းကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၂၇) 

ရက်ေနတွင် အစုိးရအဖဲွအစည်းအေဝး၌ အတည်ြပခ့ဲသည်ဟု ကုန်သွယ်ေရး၊ စက်မှင့်စွမ်းအင်ဝန် 

ကီးဌာနက (၃၀-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ထုတ် ြပန်ေကညာခ့ဲပါသည်။   

 ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်များအရ အများြပည်သူဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများသည် သဘာဝပတ် 

ဝန်းကျင်ထိခုိက်မမရိှေသာ ယာဉ်များကုိသာ ဝယ်ယူရန်လုိအပ်ေကာင်း (လက်ရိှလုိအပ်ချက်အရ ၇၀ 

ရာခုိင်န်း)၊ လပ်စစ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ electric vehicles (EVs) ကုိ သတ်မှတ်အားသွင်းရမည့် 

ေနရာများတွင် (၁၄) နာရီအထက် သတ်မှတ်ချန်ိြပည့်မီစွာ အားသွင်းထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိသုိ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်  အြခားေသာ မသက်ဆုိင်သည့် ယာဉ်ေမာင်းများမှ ၎င်းတုိ၏ EV များကုိ ဝင် 

ေရာက်အားသွင်းြခင်းမှတားဆီးုိင် မည်ြဖစ်ပီး၊ လုိက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ေငွေပးေဆာင်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်းသိရိှရပါသည်။  ကုန်သွယ်ေရး၊ စက်မှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ဤဥပေဒ 

ြပင်ဆင်ြခင်းှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမကုိ ပ့ံပုိးသည့် Green Cars လူမရပ်ဝန်းစနစ်တစ်ရပ် 

(Green Cars Friendly Social System) ကုိ ထူေထာင် ုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်သည့်အစီအမံများကုိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

စွမ်းအင်က 

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံသည် ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လတ်မေလာ့ချေရး Carbon 

Neutrality ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့်အားေလျာ်စွာ ကုန်သွယ်ေရး၊ 

စက်မှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အနာဂတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မ 

ေလျာ့ကျေစေရးှင့် ပုိေဆာင်ေရးကတွင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် 

လုိအပ်သည့်မူဝါဒများကုိ ချမှတ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း “ေမာ်ေတာ်ကားကုမဏီများမှ ကာဗွန်ကား 

ေနေရးှင့် ပတ်သက်ေသာ ေကာ်မတီ တစ်ရပ်တည်ေထာင်ြခင်းအခမ်းအနား” တွင် ဝန်ကီး Sung 

Yun-mo ၏ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားချက်အရ သိရိှရပါသည်။  

 ကုန်သွယ်ေရး၊ စက်မှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး Sung Yun-mo သည်(၂-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် 

ဇီဝစက်မလုပ်ငန်းများတုိးြမင့်ုိင်ရန်အတွက် ဇီဝှင့်ေရနံဓာတုေဗဒကုမဏီများအကား ဆက်သွယ်မ 

ကုိြမင့်တင်မည့် ‘White Bio’ စက်မဇုန်ေကာ်မတီဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်ခ့ဲသည်။ 

စွန်ပစ်ပလတ်စတစ်ှင့် ဖန်လံုအိမ်ဓာတ်ေငွထုတ်လတ်မေလာ့ချရန် ကူညီြခင်းြဖင့် ယင်းေကာ်မတီ 
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သည်ုိင်ငံ၏ ၂၀၅၀ ကာဗွန် ကားေနေရးရည်မှန်းချက်ဆီသုိ အေရးပါေသာအခန်းကမှ ပါဝင်ုိင် 

မည်ဟု ဝန်ကီးဌာနမှ ေမာ်လင့်ထားေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

 ထုိြပင် ဝန်ကီး Sung Yun-mo သည် (၆-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ဆုိးလ်မိ၌ ကျင်းပ 

ခ့ဲေသာ ေဒသဆုိင်ရာစွမ်းအင်ကုမဏီများမှ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများတွင် ပူးေပါင်းရန် 

ကိးပမ်းအားထုတ်မ စွမ်းအင်မဟာမိတ်အဖဲွ (Energy Alliance) ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက် 

ခ့ဲပါသည်။ ဝန်ကီးက  စွမ်းအင်ကအားလံုးအတွက် နည်းပညာဆုိင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မလုိ 

အပ်မကုိ အေလးေပးေြပာကားခ့ဲပီး၊ စွမ်းအင်မဟာမိတ်အဖွဲအေနြဖင့် အစုိးရ၏ကာဗွန်ထုတ်လတ် 

မများကုိေလာ့ချေရးှင့် တီထွင်စွမ်းသစ်သည့် စွမ်းအင်စနစ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ရာတွင်ထိေရာက်၍ ေစျးကွက်ှင့်ကုိက်ညီ ေသာမူဝါဒများှင့် ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းများကုိ 

ေဖာ်ထုတ်ုိင်ေရး ပ့ံပုိးေပးုိင်ရန် ေမာ်လင့်ထားေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပါသည်။   

 ဝန်ကီး Sung Yun-mo သည်ဆုိးလ်မိရိှရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းဆုိင်ရာ ကုလသမဂ 

မူေဘာင်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းပါတီများညီလာခံ (COP26) ၏ဥကဌ Alok Sharma ှင့်ေတွဆံုခ့ဲပီး 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့်ဆုိးကျိးများကို တားဆီးုိင်မည့်နည်းလမ်းများကုိ 

ေဆွးေွးခ့ဲကပါသည်။ အစည်းအေဝးတွင် ေတာင်ကုိရီးယားေဒသခံ စက်မလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် 

ကာဗွန်ကားေနေရးဝါဒှင့် Reneawable Energy အရင်းအြမစ်များဖံွဖိးတုိးတက်ရန် အစုိးရ၏ အစီ 

အစဉ်များှင့်အတူ ေဆာင်ရက်ေနမများကုိ ေြပာကားခ့ဲပီး COP26 အစည်းအေဝးသည် Low-

carbon technology, Carbon capture, Utilization and storage (CCUS) ှင့် Energy Efficiency 

စသည့်ကများစွာတုိတွင် ဘက်ေပါင်းစုံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မစနစ်တစ်ခုတည်ေထာင်ရန် အခွင့် 

အလမ်းတစ်ခုြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ယံုကည်ေကာင်း ဝန်ကီး Sung Yun-mo ကေဆွးေွးခ့ဲေကာင်း 

သိရိှရပါသည်။ 

 ကုန်သွယ်ေရး၊ စက်မှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ ဝန်ကီး Sung Yun-mo သည် အေမ 

ရိကန် ြပည်ေထာင်စု၊ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး Jennifer Granholm ှင့် Video Conferencing ြဖင့် (၁၂-

၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ေတွဆံုခ့ဲပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့်သဟဇာတြဖစ်ေသာ ကာဗွန်ထုတ် 

လတ်မေလာ့ချသည့် စက်မလုပ်ငန်းများဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် စွမ်းအင်ကတုိတွင် အေမရိ 

ကန် - ကုိရီးယား ှစ်ုိင်ငံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများကုိအားြဖည့်ရန် သေဘာတူညီခ့ဲကပါသည်။ 

ပုဂလိကအဆင့်တွင် အေမရိကန် - ကုိရီးယားှစ်ုိင်ငံဆက်သွယ်ေရးကုိ ချဲထွင်ရန်ှင့် မျိးဆက်သစ် 

အလယ်တန်းဘက်ထရီများ၊ ဟုိက်ဒုိဂျင်စွမ်းအင်၊ ကာဗွန်ဖမ်းယူြခင်း၊ သုိေလှာင်ြခင်းှင့် စွမ်းအင်ထိ 

ေရာက်စွာတုိးတက်ြခင်းစသည့် သန်စင်ေသာ စွမ်းအင်က (Clean Energy) ဆုိင်ရာ သုေတသန 

ှင့်ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ရန် အေရးကီးသည်ဟု ေဆွးေွးခ့ဲကေကာင်း ေလ့လာ 

သိရိှရပါသည်။  
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လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးှင့် အလုပ်သမားဆုိင်ရာက 

 ေတာင်ကုိရီးယားလယ်ယာေြမပုိင်ရှင်များသည် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ၏ုိက်ခတ်မ 

ေကာင့် အလုပ်သမားရှားပါးမှင့် ကုန်ကျစရိတ်များြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ုိင်ငံြခားအလုပ် 

သမားများ ကုိလံုေလာက်စွာ မငှားရမ်းုိင်သည့် အေြခအေနများကုိ ရင်ဆုိင်ုန်းကန်ရလျက် 

ရိှေကာင်း၊ Coronavirus မြဖစ်ပွားမီက ေတာင်သူအများအြပားသည် အဓိကအားြဖင့် အေရှေတာင် 

အာရှုိင်ငံများမှ ရာသီအလုိက် လာေရာက်လုပ်ကုိင်ကေသာလုပ်သားများကုိ အားကုိးခ့ဲကပါသည်။ 

C-4 အမျိးအစားဗီဇာြဖင့် ကုိရီးယား သမတုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ေသာ ေရေြပာင်းအလုပ် 

သမားများကုိ အလုပ်များသည့်ရာသီများတွင် လုိအပ်ချက်အရ လယ်ယာေြမများတွင်အလုပ်လုပ်ရန် 

ရက်ေပါင်း (၉၀) အထိ ခွင့်ြပထားေကာင်း၊ စုိက်ပျိးေရး၊ စားနပ်ရိကာှင့် ေကျးလက်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန (Ministry of Agriculture, Food & Rural Affairs) ၏ ခန်မှန်းတွက်ချက်မအရ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊ ဧပီလမှဇွန်လအထိ ေကျးလက်ေဒသများတွင် လုပ်သား လုိအပ်ချက်သည် တစ်ှစ်လံုး 

လုပ်သား လုိအပ်ချက်၏(၄၀)ရာခုိင်န်းခန်ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

 ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံတွင် အသက်အရယ်ကီးရင့်သူ လူဉီးေရများြပားလာမအရ အလုပ် 

သမား ရှားပါးလာသည့်ေကျးလက်ေဒသများတွင်  ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများသည် အထူးသြဖင့် 

စုိက်ပျိးေရး ကအတွက် များစွာအေထာက်အကူြပေကာင်း၊ ုိင်ငံြခားသားအလုပ်သမား တစ်ဦး 

၏ပျမ်းမလစာမှာ ပံုမှန်ကုိရီးယားလူမျိးအလုပ်သမားတစ်ဉီး လစာ၏ (၈၀) ရာခုိင်န်းခန်ရိှေကာင်း၊ 

လက်ရိှတွင် ရာသီချန်ိ ေရေြပာင်းလုပ်သား (၄၄၀၆) ဉီးခန် ေခယူခွင့်ြပရန် ေတာင်းဆုိစာများကုိ 

ေတာင်ကုိရီးယား ြပည်နယ် အစုိးရ (၃၇) ခု ထံမှလက်ခံရရိှထားေကာင်း ေတာင်ကုိရီးယား 

တရားေရးဝန်ကီးဌာန (Ministry of Justics) ထံမှ သိရိှရပါသည်။  

 သုိရာတွင် COVID-19 ကမာ့ကူးစက်ကပ်ေရာဂါေကာင့် ုိင်ငံတကာေလေကာင်းလုိင်း 

များ ယာယီရပ်ဆုိင်း၍ ခရီးသွားလာမကန်သတ်ချက်များအရ ၂၀၂၀ ခုှစ်ကတည်းက အလုပ်သမား 

အဝင်မှာ မရိှသေလာက်နည်းပါးေနေကာင်း၊ ဝင်ေရာက်ခွင့်ရရိှခ့ဲလင်လည်း အလုပ်ရှင် လယ်သမား 

များအေနြဖင့် လုပ်သားအတွက် (၁၄) ရက်တာ စရိတ် ပမ်းမ ကုိရီးယားဝမ် (၁.၄)သန်း (အေမရိကန် 

ေဒလာ ၁၂၆၀) ကုိ ကျခံေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 လက်ရိှတွင် လုပ်သားမလံုေလာက်မသည် ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ နာတာရှည်ေရာဂါ 

သဖွယ်ြဖစ်ေနပီး၊ ကာလရှည်ကာေနသည့် COVID-19  ဆုိင်ရာ ခရီးသွားလာမကန်သတ်ချက်များက 

အေြခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရားေစရာ တုိးတက်ေကာင်းမွန်သည့်အေြခအေနသုိ မကာမီေရာက်ရိှေစရန် 

ေမာ်လင့်ေနကေကာင်း၊ အလုပ်သမားြပတ်လပ်မြပဿနာကုိ ေြဖရှင်းုိင်ရန် အလုပ်သမား ဝန်ကီး 

ဌာနှင့် တရားေရး ဝန်ကီးဌာနတုိ ညိင်းေဆွးေွးလျက် ေတာင်ကုိရီးယားြပည်တွင်း၌ရိှေနေသာ 

သက်တမ်းကုန်ဆံုးေနပီး ေနရပ်သုိြပန်ရန်အခက်အခဲရိှေနေသာ ေရေြပာင်းလုပ်သားများကုိ သက် 
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တမ်းတုိးေပးြခင်းြဖင့် ေြဖရှင်းရန်စီစဉ်ထားေကာင်း၊ ေဒသရအစုိးရများသည် အလုပ်သမားလုိအပ် 

ေနသည့် လယ်သမားအလုပ်ရှင်များကုိ ကူညီုိင်ရန် နည်းလမ်းမျိးစံုေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

Gyeongsang ြပည်နယ် ေြမာက်ပုိင်း Andong မိတွင် လယ်သမားများှင့် အလုပ်ရှာသူ 

များချတ်ိဆက်ုိင်ရန် လုပ်သားအရင်းအြမစ်ဝန်ေဆာင်မဗဟုိဌာန (၃) ခုကုိ ဖွင့်လှစ်ေပးခ့ဲေကာင်း၊ 

၂၀၂၁ ခုှစ်အကုန်တွင် အဆုိပါ လယ်ယာေြမများ၌ အလုပ်သမား (၈၀၀၀)ခန် လုိအပ်လိမ့်မည်ဟု 

ခန်မှန်းထားေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။ 

 Chungcheong ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းံုးသည် တကသုိလ်များှင့် ပူးေပါင်းရန်ဆံုး 

ြဖတ်ခ့ဲပီး၊ ေကျးလက်လပ်ရှားမအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေသာ ေကာလိပ်ေကျာင်းသားများသည်  ၄င်းတုိ 

၏ အားလပ်ရက် ကာလအတွင်း လယ်ယာများတွင်ကူညီြခင်းြဖင့် (2) Credits  ရရိှမည့်အစီအစဉ်ကုိ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း၊ သုိရာတွင် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် Social Distancing 

ဆုိင်ရာ လုိက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများရိှသြဖင့် ပါဝင်ေရးကုိ တွန်ဆုတ်ေနေသာေကာင့် ဤအစီအစဉ် 

သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၏ စုိက်ပျိးေရး ကလုပ်သားလုိအပ်ချက်ကုိ မည်က့ဲသုိအေထာက်အကြပ 

ုိင်မည်ကုိ ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာသိရိှရပါသည်။  

ယဉ်ေကျးမ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးှင့်ခရီးသွားက  

“International Sightseeing Flight” အစီအစဉ်များ တုိးချဲေဆာင်ရက်ေနသည့်အေြခအေန 

 အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာခင်းကည့် ေလေကာင်းပျသံန်းေရးအစီအစဉ်များ “International 

Sight -seeing Flight” များကုိ အင်ခန်းအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှသာမက Daegu Gimpo၊ 

Gimhae ေလဆိပ်တုိမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလမှ စတင်ပျသံန်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရ 

ပါသည်။ ခရီးသည်များအား ေလယာဉ် ဆင်းသက်ြခင်းမရိှဘဲ အြခားုိင်ငံများသုိ ခင်းကည့်ရန် 

ပုိေဆာင်သည့် အထူးေလယာဉ်ခရီးစဉ်သည် (၁-၅-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ Gimpo၊ Gimhae ှင့် 

Daegu အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေလဆိပ်များမှထွက်ခွာမည်ဟု Korea Airports Corp. (KAC) မှ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲပါသည်။  

 ကာလရှည်ကာလာသည့် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါုိက်ခတ်မအကား ခရီးသွားဝယ် လုိ 

အားတုိးြမင့်လာေစရန်၊ Duty-free Shop လုပ်ငန်းများ ပုိမုိအားေကာင်းလာေစရန် ြပည်တွင်း 

ေလဆိပ်များသုိ အထူးပျသံန်းမကုိတုိးချဲရန် ဆံုးြဖတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤေလယာဉ်များကုိ 

အသံုးြပေသာ ခရီးသည်များသည် ပံုမှန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလေကာင်းလုိင်းများကုိ အသံုးြပေသာ 

အြခားခရီးသည်များနည်းတူ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်များကုိ ခံစားုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ COVID-

19 ကမာ့ကူးစက်ကပ်ေရာဂါေကာင့် (၁) ှစ်ေကျာ်ကာ ရပ်တန်ခ့ဲရေသာ Gimpo အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာေလဆိပ်၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မသည် ဤအထူးေလယာဉ်ပျသံန်းမြဖင့် ြပန်လည်စတင်မည် 
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ြဖစ်ပီး၊ ခရီးသည်များ ပုိမုိအဆင်ေြပေစရန် လုိအပ်ေသာ ကိတင်ြပင်ဆင်မများကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

 KAC သည် Korean Air၊ Air Busan၊ Air Seoul၊ Jeju Air၊ Jin Air ှင့် T'way Air 

တုိှင့်အတူ ပူးေပါင်း၍ “International Sighseeing Flight”  အစီအစဉ် အေရာင်းြမင့်တင်မများကုိ 

ြပလုပ်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ ခရီးသည်များကုိ ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရ၏ Social Distancing 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်  ေရာဂါိှမ်နင်းေရးအစီအမံများကုိ လုိက်နာြခင်းအားြဖင့် အရာယ် 

ကင်းစွာ ခရီးသွားလာုိင်ေရးကုိ KAC မှအစွမ်းကုန်ကိးစားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း KAC ဥကဌှင့် 

အမေဆာင်အရာရိှချပ် Son Chang-wan က ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

Oscar ုပ်ရှင်ထူးခန်ဆု(ဇာတ်ပုိဆု)ဆွတ်ခူးုိင်ခ့ဲသည့် Minari ုပ်ရှင်သည် ေတာင်ကုိရီးယား၌ 

ကည့်သူ (၁)သန်းေကျာ် စံချန်ိတင်ခ့ဲ  

 အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုသုိ ေြပာင်းေရေနထုိင်သည့် ကုိရီးယား-အေမရိကန်မိသားစု၏ 

ဘဝ ဇာတ်ေကာင်းကုိ ကုိရီးယား-အေမရိကန် စာေရးဆရာဒါုိက်တာ Lee Isaac Chung မှ ပံုေဖာ် 

ုိက်ကူး ထားသည့်  "Minari" ုပ်ရှင်တွင် ဇာတ်ပုိသုပ်ေဆာင်အြဖစ်ပါဝင်ခ့ဲေသာ ဝါရင့်မင်းသမီး 

ကီး Youn Yuh-jung သည် (၂၆-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကျင်းပခ့ဲသည့် (၉၃) ကိမ်ေြမာက် Oscar 

ုပ်ရှင်ထူးခန်ဆု ေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားတွင် Oscar ုပ်ရှင်ထူးခန်ဆု (ဇာတ်ပုိဆု) ကုိ ဆွတ်ခူးရရိှ 

ခ့ဲပီး၊ ေတာင်ကုိရီးယား ုပ်ရှင်ေလာကအတွက် သမုိင်းဝင်မှတ်တုိင်တစ်ခုအြဖစ်စုိက်ထူုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

အဆုိပါ ုပ်ရှင်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်  ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ ကည့်သူတစ်သန်းေကျာ်ကုိ 

ဆဲွေဆာင်ုိင်သည့် တတိယေြမာက် ုပ်ရှင်ကား ြဖစ်လာခ့ဲပါသည်။  

 ကုိရီးယားုပ်ရှင်ေကာင်စီ (Korean Film Council -KOFIC) စာရင်းအရ "Minari" ုပ်ရှင် 

သည် (၁-၅-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် လက်မှတ်ေစာင်ေရ (၂၃,၉၀၀) ေကျာ်ေရာင်းချုိင်ခ့ဲပီး၊ 

စတင်ြပသခ့ဲသည့် (၃-၃-၂၀၂၁) ရက်ေနမှ ရက်ေပါင်း (၆၀) နီးပါးတွင် စုစုေပါင်း ေစာင်ေရ (၁) 

သန်းေကျာ် စံချန်ိတင် ေရာင်းချုိင်ခ့ဲသည်ဟု သိရိှရပါသည်။ ယခုှစ်တွင် ြဖန်ချခ့ဲိသည့် ုပ်ရှင် 

များတွင် Disney-Pixar ၏ "Soul" ှင့် ဂျပန် Animated ုပ်ရှင် "Demon Slayer: Kimetsu no 

Yaiba the Movie: Mugen Train" တုိသည် "Minari" မတုိင်မီက ကည့်သူ (၁) သန်းေကျာ် 

စံချန်ိတင်ရရိှခ့ဲသည့်အတွက် "Minari" သည် ယခုှစ် အတွက် တတိယေြမာက် စံချန်ိတင်ုိင်သည့် 

ုပ်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။   
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ကုိရးီယားသမတုိင်ငံ၌ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုိးပီးသူများအား (၁၄) ရက်မှကင်းလွတ်ခွင့်ြပ 

မည့် အေြခအေန 

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံအစုိးရမှအသိအမှတ်ြပထားေသာ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကုိ 

သတ်မှတ်အေရအတွက်ြပည့်မီစွာထုိးပီးသူများအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ (၅) ရက်ေနမှစတင်၍ (၁၄) 

ရက် Self-Quarantine ေနထုိင်ရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေတာင်ကုိရီးယား 

ကျန်းမာေရး အာဏာပုိင်များက (၂၈-၄-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ အြခား 

ေသာုိင်ငံများမှ ကာကွယ်ေဆးထုိးပီး၍ ကုိရီးယားသမတုိင်ငံသုိ လာေရာက်မည့်သူများအတွက် 

Self-Quarantine ဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံများှင့်ညိင်း၍ တစ်ြဖည်းြဖည်း 

တုိးချဲ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရအေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆးများ 

ကုိလည်း ုိင်ငံ၏လူဉီးေရထက် (၂) ဆ ပုိမုိေသာ လူဉီးေရ (၁၀၀) သန်းအတွက် ကာကွယ်ေဆး 

(၁၉၂) သန်းခန်ကုိ စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ လံုေလာက်စွာ ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံှင့်ပတ်သက်သည့် ကုိရီးယားုိင်ငံ၏လတ်တေလာသတင်းများ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ုိင်ငံေရးမတည်ငိမ်မအေြခအေနများပုိမုိဆုိးရားလာပါက ြမန်မာုိင်ငံသုိ 

ခရီးသွားလာြခင်းကုိတားြမစ်၍ ြမန်မာုိင်ငံရိှ ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံသားများအား မိခင်ုိင်ငံသုိ 

ြပန်လညေ်ခယူရန် ယာယီေလေကာင်းလိုင်းများတုိးြမင့်စီစဉ်ေရးကုိ ေတာင်ကုိရီးယားအစုိးရ 

အေနြဖင့် စဉ်းစားသံုးသပ်လျက်ရိှေကာင်း ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၊ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

တာဝန်ရိှသူ တစ်ဉီးက (၅-၄-၂၀၂၁) ရက်ေန  တွင်ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲပါသည။် 

 ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကာလရှည်ကာြဖစ်ပွားေနေသာ ြပည်တွင်းပဋိပကအေြခအေနများအရ 

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၊ စီးပွားေရးှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြမန်မာုိင်ငံ၊ စစ်အစုိးရ၏ အေြခခံ 

အေဆာက်အဉီ စီမံကိန်းများအတွက် ကုိရီးယားစီးပွားေရးဖံွဖိး တုိးတက်မပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရးရန်ပံုေငွမှတစ်ဆင့် ဘာေရးေထာက်ပ့ံမများကုိ ယာယီရပ်ဆုိင်းလုိက်ေကာင်း၊ သုိရာတွင် 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖ ေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေနမတုိင်မီက စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲေသာ ြမန်မာုိင်ငံအတွက် 

Economic Development Cooperation Fund EDCF ၏ေဆာင်ရက်ဆဲစီမံကိန်းများကုိ ရပ်တန်ရန် 

သင့်/ မသင့် ဆံုးြဖတ်ရန်အတွက်မူ ေဆွးေွးမများြပလုပ်ေနဆဲြဖစ်ပီး အတည်မြပရေသးေကာင်း 

ကုိရီးယားပုိကုန်သွင်းကုန်ဘဏ် (Export-Import Bank of Korea-Exim)မှ အမည်မေဖာ်လုိသူ 

တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးက (၁၉-၄-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ေတာင်ကုိရီးယားသတင်းမီဒီယာများသုိ ထုတ် 

ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲပါသည်။  

 ကုိရီးယားသမတုိင်ငံအေြခစုိက် Posco သည် ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွလုပ်ငန်း 

ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ြမန်မာုိင်ငံရိှ သဘာဝဓါတ်ေငွထုတ်လုပ်ြခင်း စီမံကိန်း 
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လုပင်န်းများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတင်းမီဒီယာများသုိ (၂၆-၄-၂၀၂၁) 

ရက်ေနတွင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ကမာလံုးဆုိင်ရာ သံမဏိထုတ်လုပ်မကျဆင်းပီး 

ဝယလုိ်အားတုိးတက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် သံမဏိေစျးန်းများြမင့်တက်ခ့ဲသြဖင့် ၄င်း၏ ပထမသံုးလပတ် 

အတွင်းရရိှခ့ဲေသာဝင်ေငွသည် မူလေမာ်မှန်း ထားသည်ထက် (၂)ဆ ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း 

ေလ့လာသိရိှရပါသည်။   

ASEAN Committee in Seoul (ACS) visit to LS အစီအစဉ်သုိ ြမန်မာသံအမတ်ကီး 

ပါဝင်တက်ေရာက်ခ့ဲမ ှင့် LS မှ ြမန်မာုိင်ငံအပါအဝင်  အာဆီယံုိင်ငံများ၌ အေမရိကန်ေဒလာ 

(၁၀၀) သန်း ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေဆာင်ရက်သွားမည့်အေြခအေန  

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

ဥကဌြဖစ်ေသာ ထုိင်းသံံုးှင့် LS Group တုိ၏ပူးေပါင်းစီစဉ်ေသာ စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ 

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

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

ယွနဆ်န်းရိှ LS ံုးချပ် တည်ရိှရာ LS Yongsan Tower ၌ကျင်းပခ့ဲရာ ြမန်မာသံံုး၊ ဆုိးလ်မိ၏ 

သံအမတ်ကီး ဉီးသန်စင်မှ ACS အဖဲွဝင် အာဆီယံ သံအမတ်ကီးများှင့်အတူ တက်ေရာက် 

ခ့ဲပါသည်။ LS သည် ြမန်မာုိင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံုိင်ငံအချိ၌ လပ်စစ်၊ စွမ်းအင်ှင့် Cable 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ၌ စုစုေပါင်း အေမရိကန်ေဒလာ (၁၅၀) သန်းခန်ကုိ အသီးသီးရင်းီှးြမပ်ံှခ့ဲပီး 

ြဖစ်ကာ အနာဂတ်ရင်းီှးြမပ်ံှမစီမံကိန်းအြဖစ် အေမရိကန် ေဒလာ(၁၀၀)သန်းကုိ ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ၊ 

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံှင့် ြမန်မာုိင်ငံတုိတွင် ထပ်မံရင်းီှးြမပ်ံှသွား ရန်လျာထားေကာင်း သိရိှရပါသည်။  

ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားေရးသံမှး  

ဆုိးလ်မိ 
Source: Ministry of Trade, Industry & Energy၊ Korea Customs Services၊ Ministry of 

Economy & Finance၊ The Bank of Korea၊ The Korea Times၊ The Korea Herald၊ Yonhap 

News၊ https://kopico.or.kr ၊  https://asia.nikkei.com   
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မာတိကာ 

 (က)ယခုှစ် ဒုတိယှစ်ဝက်အတွင်း တုတ်ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မလုပ်ငန်း    များေပ 

ဖိအားများ ြဖစ်ေပလာိုင်   

 (ခ) (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်အတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၌ အလားအလာအေကာင်းဆံုးြဖစ်ခဲ့ သည့်      

လုပ်ငန်း (၁၀)ရပ် 

 (ဂ) ရှန်စီးြပည်နယ်တွင် ေခတ်မီသတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် လျက်ရိှ 

(ဃ)အာဆီယံအင်တာနက်ကကို တုတ်ုိင်ငံက တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မ များြဖင့် 

ကူညီေပးလျက်ရှိ 

 (င) Smart Factoryေပါင်း (၁၀၀၀) ထွန်းကားလာေစရန် ရညရ်ယ်သည့် ဟွာေဝး၏   

5GtoB solution  

 (စ) ေငွလဲလှယ်န်းများ (၁၀-၅-၂၀၂၁)ှင့် (၄-၅-၂၀၂၁) 

(ဆ)တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ နန်နင်းမိမှ အေြခခံစားေသာက်ကုန် ေဈးန်းများ  

(၁၀-၅-၂၀၂၁) 
  

တုတ်ြပညသူ်သမတိုင်ငံ၊ နန်နင်းမိမှ တင်ြပေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာသတင်းများ 

အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၂၁)                 ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ (၁၂)ရက် 

သတင်းများစုစညး်တင်ြပသူ - ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှး 



28 
 

ယခုှစ် ဒုတိယှစ်ဝက်အတွင်း တုတ်ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများေပ ဖိအားများြဖစ်ေပ 

လာိုင်  

 ကုန်စည်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်း၊ သေဘာခများ ေတာက်ေလာက်တက်လာ 

ေနြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲန်း အတက်အကျြဖစ်ေနြခင်းတိုေကာင့် ယခုှစ် ဒုတိယှစ်ဝက် 

အတွင်း တုတ်ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများမှာ ဖိအားများှင့် ပုိမို ရင်ဆိုင်လာရိုင်ေကာင်း 

ကမး်ကျင်သူများက ခန ်မှန်းေြပာကားလိုက်ပါသည်။ 

 ၄င်းဖိအားများမှာ ဇွန်လအတွင်း သိသာလာိုင်ေကာင်း နင်းဘိုမိအေြခစုိက် စာေရး 

ကိရိယာများှင့် ုံးအသုံးအေဆာင်များ ထုတ်လုပ်တင်ပိုေနသည့် Beifa Group၏ ဉကဌ Qiu 

Zhiming က မှတ်ချက်ြပေြပာကားပါသည်။ ၎င်းအုပစ်ုသည် ိုင်ငံေပါင်း (၂၀၀)ေကျာ်သုိ 

တင်ပိုေနသည့်အုပစ်ုြဖစ်ပးီ၊ တုတ်မှ ေဘာပင်တင်ပိုမများ၏ (၁၆.၅) ရာခိုင်န်းခန ်ရှိပါသည်။ 

 ယခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပလီအတွင်း စက်မလုပ်ငန်းသုံး အဓိကကုန်စည်များ၏ 

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဉပမာအားြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက 

သံသတိုင်း၏ ေဈးန်းမှာ (၅၈.၈)ရာခိုင်န်း၊ ေကးနီေဈးန်းမှာ (၂၉.၈) ရာခိုင်န်းှင့် ဆား 

ကစ်ြပားများ၏ ေဈးန်းမာှ (၁၈.၉) ရာခိုင်န်း ြမင့်တက်လာေကာင်း တုတ်အေကာက်ခွန်ဌာန 

၏ အချက်အလက်များအရ သိရပါသည်။  

 သေဘာခများမှာလည်း (၃)ဆမှ (၆)ဆ ပိုမိုကုန်ကျလာပါသည်။ ဉပမာ နင်းဘိုမိမှ 

နယူးေယာက်သုိ ကုန်ေသတာတစ်လုံးတင်ပိုရန်အတွက် သေဘာခမှာ အေမရိကန်ေဒလာ 

(၂,၅၀၀)မှ အေမရိကန်ေဒလာ (၁၂,၀၀၀)နီးပါးတိုင်ေအာင် ြမင့်တက်လာပါသည်။   

 ိုင်ငံြခားေငွလဲန်းတွင် အတက်အကျများေနမများမှာလည်း လုပင်န်းများအတွက် 

ဆံုးံးိုင်ေြခများများေနပါသည်။ BOC International (China) Co Ltd ၏ အကီးတန်း စီးပွား 

ေရးပညာရှင် Guan Tao၏ ခန ်မှန်းချက်အရ  ယခုှစ်အတွင်းအေကာင်း အရာအမျိးမျိးေကာင့် 

ိုင်ငံြခားေငွလဲန်းများမှာ အေရာင်းအဝယ်ှစ်ဖက်လုံးတွင် ဆုံးံး ိုင်ေြခများရှိေနေကာင်း သိရ 

ပါသည်။  

 ယခုြဖစ်ေပေနသည့် ကုန်စည်ေဈးန်းြမင့်တက်ြခင်းှင့် သေဘာခများ ြမင့်တက်ြခင်း 

စိန်ေခမများအြပင်၊  ိုင်ငံြခားရှိ ထုတ်လုပ်သူများကလည်း ယခုှစ်အေစာ ပိုင်းတွွင် ထုတ်လုပမ် 

များ ြပန်လည်စတင်လာကသည့်အတွက်  ယှဉ်ပိင်မများလည်း တိုးပွားလာပါသည်။ 
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 ယခုှစ် ပထမှစ်ဝက်အတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ (၂၈.၅) ရာခိုင်န်း 

ြမင့်တက်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ မကာမ ီ ကုန်ကမ်းများ ြပတ်လပ်ေတာ့မည်ြဖစ်သြဖင့် ကျန်ှစ်ဝက် 

အတွက် အလားအလာများအေပ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်သူများက စိုးရိမ်မကင်း ြဖစ်ေနကပါ 

သည်။  

 အချိကုန်ထုတ်လုပ်သူများဆိုလင် ၄င်းတို၏ထုတ်ကုန်များအေပ အေရာင်းေဈးန်း 

တြဖည်းြဖည်းတိုးြမင့်ထားကပီး၊ ြပည်တွင်းေဈးကွက်ပိုမိုရရှိေစရန် အားထုတ်ကိးပမ်းလာက 

သည်ကို ေတွရပါသည်။ 

အလူမီနီယံ၊ ေကးနီ၊ သံမဏိစသည့်ပစည်းများ၏ ေဈးန်းများြမင့်တက်လာေသာ 

ေကာင့် ေရခဲေသတာ၊ ုပ်ြမင်သံကား ၊ အဝတ်ေလာ်စက်များ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေဈးန်းများ 

လည်း ြမင့်တက်လာကာ၊ ေနာက်လာမည့် (၆)လအတွင်း ပုိမိုြမင့်တက် လာမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ထိုသိုေသာ ကုန်ပစည်းများအတွက် ြပည်ပေဈးကွက်အတွင်း ပိင်ဆိုင်မများ ြမင့်တက်လာရာ 

သမားိုးကျ ေဈးကွက်များြဖစ်ကသည့် အေရှအလယ်ပိုင်းှင့် ဉေရာပိုင်ငံများအြပင် ေဒသ 

တွွင်းဘက်စုံစီးပာွးေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သေဘာတူညီချက် မူေဘာင်ေအာက်ရှိ အခွန်န်း 

သက်သာသည့် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံေဈးကွက်များအတွင်း ပိုမိုဝင်ေရာက်ရန် တုတ်ကုမဏီ 

အချိကစီစဉ်ေနပါသည။်  

 သုိရာတွင် ြပည်ပိုင်ငံများကလညး် ၄င်းတို၏ ထုတ်လုပ်မများအား ြပန်လည်စတင် 

လာကသည့်အတွက် ေဈးကွက်အသစ်များတွင်ေနရာရရိှရန် အချနိ်ယူရလိမ့်ဉီးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တုတ်ပစည်းများအတွက် နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မကသာလင် ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းခိုင်မာေစ 

ရန်ေဆာင်ရက်ေစုိင်မည့်အရာြဖစ်ေကာင်း တုတ် Renmin တကသုိလ်မှ ဒုတိယပါေမာကချပ် 

Liu Yuanchun က သံုးသပ်ေြပာကားထားပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ Chinadaily (၁၀-၅-၂၀၂၁) 

(၂၀၂၀)ြပည့်ှစ်အတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၌ အလားအလာအေကာင်းဆုံးြဖစ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်း (၁၀)ရပ် 

COVID-19  

 ကပေ်ရာဂါက ယခင်ေမာ်မှန်းခဲ့ေသာ စီးပွားေရးေမာ်မှန်းချက်များ အားလံုးအား 

ကေမာက်ကမြဖစ်လုနီးြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်းှင့် ကပ်ေရာဂါကာလ 

အလွန်၌ တုတ်ိုင်ငံ၌ မည်သည့်လုပ်ငန်းများ ထွန်းကားလာပီး၊ အလားအလာေကာင်း 

လာသညဟ်ူသည်ကို Caijing Thinktank and Saudi Basic Industry Corporation က ဧပီလ 

(၁၁)ရက်ေနက စစ်တမး်ေကာက်ယူခဲ့သည်။ 
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 အဆုိပါစစ်တမး်အား ေြဖကားသူေပါင်း (၇၆၂) ဉီးရှိခဲ့ပီး၊ (၄၁.၉) ရာခုိင်န်းမှာ စီးပာွး 

ေရးလုပ်ငန်းအဝန်းအဝိုင်းမှလည်းေကာင်း၊ (၁၈) ရာခိုင်န်းမာှ ဘာေရးအဖွဲ အစည်းများမှ 

လည်းေကာင်း၊ (၁၂.၇) ရာခုိင်န်းမာှ ပညာေရးဘက်မလှည်းေကာင်း၊ (၁၀.၂) ရာခိုင်န်းမှာ 

သတင်းမီဒီယာများဘက်မှလည်းေကာင်း၊ (၅.၅) ရာခိုင်န်းမှာ အစိုးရဌာနများမှလည်းေကာင်း၊ 

(၁၀.၂) ရာခိုင်န်းမှာ ိုင်ငံြပင်ပမှလည်းေကာင်း ေြဖကားေကာင်း ေတွရပါသည်။  

 စစ်တမ်းအရ (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းေပါင်း (၂၁) ရပ်တိုမာှ အလားအလာ 

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ခဲ့ပီး ေအာက်ေဖာြ်ပပါလုပ်ငန်းများမှာ ထိပ်တန်း(၁၀)ေနရာတွင် ရပ်တည် 

ခဲ့ေကာင်း ေတွရပါသည် - 

(၁) (တိုင်းရင်းေဆးအပါအဝင်) ေဆးဝါးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ 

(၂) သက်ကီးေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်း များ 

(၃) Artificial intelligence  

(၄) ပညာေရး 

(၅) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (IT) 

(၆) ဇီဝနည်းပညာ 

(၇) စွမ်းအင်အသစ်သံုး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ 

(၈) (မိုက်ခိုချပ်ိစသည့်)နည်းပညာအဆင့်ြမင့် အသံုးအေဆာင်များ 

(၉) စွမ်းအင်အသစ် 

(၁၀) ေခတ်မီကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး (ေချာပိုလုပ်ငန်းများအပါအဝင်) 

ရင်းြမစ်၊ China Daily (၈-၅-၂၀၂၁) 

............................................. 
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ရှန်စီးြပည်နယ်တွင် ေခတ်မီသတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

 ရှန်စီး (Shanxi)ြပည်နယ်၊ တိုင်ယွမ်ရှိ ုိင်ငံပိုင်စွမး်အင်လုပ်ငန်းစုကီးြဖစ်သည့် 

Jinneng Holding Group ပိုင် ေကျာက်မီးေသွးတွင်းများတွင်  ေခတ်မီနည်းပညာများကို အသံုး 

ြပ၍  တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းြပည်နယ်မှာ 

တုတ်ိုင်ငံ၏ အဓိကေကျာက်မီးေသွးထုတ်လုပ်ရာ ြပည်နယ်ြဖစ်ပီး ြပည်နယ်စီးပွားေရးဖွံဖိး 

တိုးတက်ရန် ၄င်းရင်းြမစ်အေပ မီှခိုရပါသည်။ 

 ယခင်က ေြမေအာက်ေကျာက်မီးေသွးတွင်းများကုိ လုပ်သားများြဖင့် တူးေဖာ်ခဲ့ရာ 

ရံဖန်ရံခါ အရာယ်ရိှတတ်သည့်လုပ်ငန်းြဖစ်ပါသည်။  ထိုြပင် ေကျာက်မီးေသွး ထုတ်လုပ်မ 

အေပ အဓိကမီှခိုေနရသည့် ြပည်နယ်ြဖစ်သြဖင့် အလွန်အကထံုတ်လုပ်မိြခင်း၊  စီးပာွးေရးဖွံဖိး 

ရန် အြခားရင်းြမစ်များအေပ မှီခိုိုင်မ မရှိြခင်းှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မများ 

မလုံေလာက်ြခင်းစသည့် ြပဿနာများှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ 

 ယခုအခါ စက်များြဖင့်သာ တူးေဖာ်ြခင်း၊ အေဝးမှ နည်းပညာြဖင့် ထိန်းေကျာင်းြခင်း၊ 

ာဏ်ရည်တုြဖင့် ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းှင့် စက်များြဖင့်လည်ပတ်၍ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက် 

ြခင်းတိုေကာင့် ယခင်တူးေဖာ်ေရးပုံစံှင့် များစွာြခားနားသွားပီြဖစ်ပါသည။်  

 ရှန်စီးြပည်နယ်ရှိ ေခတ်မီေကျာက်မီးေသွးတွင်း ဉပမာမှာ (၂၀၁၆)ခုှစ်မှ (၂၀၂၀) 

ြပည့်ှစ်အထိ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် (၁၃)ကိမ်ေြမာက် ငါးှစ်စီမံကိန်းတွင် ကုန်စည် ပံ့ပိုးေပးသည့် 

ဘက်မှ တည်ေဆာက်မပုံစံများအား နက်နက်င်းင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်ှင့်  အရညအ်ေသွး 

ြမင့်ဖွံဖိးတိုးတက်မ ြဖစ်ေပလာေစရန် လုပ်ငန်းများအား အဆင့်ြမင့်တင်ရန် တိုအား တစုိက် 

မတ်မတ်ြပလုပ်လာခဲ့ရာမှ ထွက်ေပလာခ့ဲသည့် ရလဒ်များအနက် တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

 သတတွင်းက၌ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာတွင် အလွန်အက ံ

ထုတ်လုပ်ေနမများကိုလည်း ေလာ့ချရန်ှင့် ကာကွယ်ရန်၊ ေကးမီတင်ရှိေနမများအားေလာ့ချ 

ရန်၊ လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်များအား ေလာ့ချရန် တုတ်အစိုးရကဆံုးြဖတ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။    

 အလွန်အကတံူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မများအား ေလာ့ချရာတွင် ေကျာက်မီးေသွးှင့် သံမဏိ 

ထုတ်လုပ်မများ ပါဝင်ပါသည်။  (၁၃) ကိမ်ေြမာက် ငါးှစ်စီမံကိန်းကာလအတွင်း သံမဏိ ပိုလ ံ

ထုတ်လုပ်မပမာဏအား ှစ်ှစ်အတွင်း တန်ချနိ် သန်း (၁၅၀) ေလာ့ချိုင်ခဲပ့ါသည်။  ေကျာက်မီး 

ေသွးတွင်းေပါင်း (၅,၅၀၀) အား ပိတ်သိမ်းခ့ဲပီး၊  ယခင်ှစ်ကုန်ပိုင်း၌ ှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မတန်ချနိ် 

(၁)ဘီလီယံေကျာ်အား ေလာ့ချိုင်ခ့ဲသည်။ 

 ယခုှစ်အတွင်း ဝယလ်ိုအားဘက်မှ စီမခံန ်ခွဲမအေပ အေလးေပးလျက် ကုန်ပစည်း 

ပံ့ပိုးသည့်ဘက်မှ တည်ေဆာက်ပံုြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအား အဓိကလုပ်ငန်း တာဝနအ်ြဖစ် 
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တုတ်ိုင်ငံက ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ကာ  ပိုမိုအဆင့်ြမင့်သည့် ေရာင်းလုိအားှင့် ဝယ်လို 

အားမေြခအား ဖန်တီးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။   

 ထိုြပင် သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ှင့် ကိုက်ညီသည့် စွမ်းအင်အသုံးြပရန်ှင့် ကာဗွန် 

ထုတ်လုပ်မနည်းပါးသည့် ဖံွဖိးတိုးတက်မအား တိုးချဲသွားရန်ကိုလည်း ေဆာင်ရက်သွားရန် 

တုတ်က ဆံုးြဖတ်ထားပါသည်။   တုတ်ိုင်ငံက ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ ထုတ်လတ် 

မအား (၂၀၃၀) ြပည့်ှစ်တွင် အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေစ၍၊ (၂၀၆၀) ြပည့်ှစ်တွင် ကာဗနွ်ကားေန 

(carbon neutrality)ဝါဒအား ကျင့်သံုးသွားရန် ကတိကဝတ်ြပထားပါသည်။  

 ရှန်းစီးြပည်နယ်မှာ တုတ်ိုင်ငံ၏ ဘက်စုံစွမ်းအင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ အတွက် 

ပထမဆုံး စမ်းသပ်ြပည်နယ်ြဖစ်ခဲ့ပီး၊ ေကျာက်မီးေသွးတွင်း (၁၇၈) တွင်းေကျာ်အား ပိတ်သိမ်းခဲ့ 

ြခင်း၊ ှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မအား တန်ချနိ် (၁.၄၆) ဘီလီယံမှ (၁.၃၅) ဘီလီယံသုိ ေလာ့ချခဲ့ြခင်းှင့် 

အရာယ်ရှိေသာ တူးေဖာ်မေနရာများအား စက်များြဖင့် ေဆာင်ရက်ေစြခင်းစသည့် သိသာထင် 

ရှားေသာ ရလဒ်များြပလုပ်ထားပးီြဖစ်ပါသည်။  ထိုေကာင့် ၄င်းြပည်နယ်အတွင်းရိှ ကာဗွန်ဒုိင် 

ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မများမှာ သိသိသာသာ ေလျာန့ည်းကျဆင်းလာေကာင်း  ရာသီဉတု 

ေြပာင်းလဲမှင့် စွမ်းအင်ကမှ အကီးတန်း ကမ်းကျင်သူ Li Junfeng က မတှခ်ျက်ြပ 

ေြပာကားပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ China Daily (၁၁-၅-၂၀၂၁) 

……………………….. 

အာဆီယံအင်တာနက်ကကို တုတ်ုိင်ငံက တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မများြဖင့် ကူညီ ေပးလျက်ရှိ 

 အေရှေတာင်အာရှ၏ နာမည်ကီး Lazada e-commerce platform ေပတွင်  

ထိုင်းေဖာက်သည်များအတွက် (၈၅) ယွမ်တန် Stylus အား တိုက်ိုက်ထုတ်လင့် 

(livestreaming)၍ အေရာင်းြမင့်တင်ရန်  နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် e-commerce ကုမဏီြဖစ် သည့် 

Tus-Innovation က ထိုင်းစကားေြပာိုင်သည့် တုတ်ဧည့်လမး်န်ြဖစ်သူ Zhou Xingxing 

အား ငှားရမ်းခဲ့စဉ်က ထုိင်းိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းမ ှ ေဈးဝယ်သည့် အကျင့် ရှိ၊မရှိ 

မေသချာေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ လပစ်စ်ပစည်းကို ေရာင်းချရမညြ်ဖစ်ေသာေကာင့် လညး် 

ေကာင်း သူမမာှ မိမိကိုယ်ကို ယုံကည်မမရှိြဖစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။  

 သုိေသာြ်ငားလည်း လပ်စစ်ပစည်း (၈) မယ်အား တစ်နာရီအတွင်း Zhou က 

မိတ်ဆက်ေပးိုင်ခဲ့ပီး၊ လူေပါင်း (၁) ေထာင်ေကျာ် ကည့်ခဲ့ေကာင်းသိရသည့်အတွက် အေရှ 
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ေတာင်အာရှိုင်ငံများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရး ေဈးကွက်အလားအလာကို သူမ ြမင်ေတွခ့ဲ 

သည်ဟု ေြဖကားခဲ့ပါသည်။  

 အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများတွင် ဟွာေဝးအပါအဝင် တုတ်ိုင်ငံ၏ နာမည်ကီးကုန် 

ပစည်းများက တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မြဖင့် အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်းကုိ ေဆာင်ရက်လာ လျက်ရိှပါ 

သည။် ပီးခဲ့သည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်ေန၌ Lazada e-commerce platform ေပမှ 

တစ်ေနတာေဈးေရာင်းပွဲေတာ်ကီးကျင်းပခဲ့ရာ ကုန်ပစည်းအမှတ် တံဆိပ်ှင့် အွန်လိုင်း 

အေရာင်းဆုိင်ေပါင်း (၃)သိန်းခွဲေကျာ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။  

 ှစ်ိုင်ငံ e-commerceလုပ်ငန်းကွင်းဆက် အားေကာင်းခိုင်မာေစရန် Lazada ၏ 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် စီးပွားေရးတီထွင်ဆန်းသစ်မ ဝန်ေဆာင်မစင်တာအား ကွမ်ရှီးကမ့်  ကိုယ်ပိုင် 

အုပခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသ၏ မိေတာ် နန်နင်းမိတွင် (၂၀၁၉)ခုှစ်မှစတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ၄င်းစင်တာမှ နာမည်ကီးတုတ်ကုမဏီေပါင်း (၃၀)ေကျာ်အား ဝန်ေဆာင်မ များေပး 

ခဲ့ကာ၊ အေသးစားှင့်အလတ်စား နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာအ်ွန်လိုင်းလက်လီ အေရာင်းဆုိင်ေပါင်း 

(၄၀၀) ေကျာက်ို ြပစုပျိးေထာင်ေပးခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် e-commerce  ေဆာင်ရက် ေပးသူေပါင်း 

တစ်ေထာင်ေကျာ်အား ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးခ့ဲပီး၊ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများမှ တိုက်ိုက် 

ထုတ်လင့်ေပးသူေပါင်း (၂၀၀) ေကျာ်ကို ဆဲွေဆာင်ိုင်ခဲ့ပါသည်။  

 တုိက်ုိက်ထုတ်လင့်မများမှာ မိမိုိင်ငံမှ ကုန်စည်အမျိးစံုကုိ ခင်းကျင်းြပသုိင်ေကာင်း၊ 

မိမိိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသူများထံသုိလည်း ေဈးသက်သာသည့် ကုန်ပစည်းများကို မိတ်ဆက်ေပး 

ိုင်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် မမိိိုင်ငံသားများအတွက် ေကာင်းမွန်ေသာအရာများအား ေဆာင်ကဉ်း 

ေပးိုင်ေကာင်း ဗီယက်နမ်ိုင်ငံမှ တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်ေပးသူတစ်ဉီးက မှတ်ချက်ြပေြပာကားပါ 

သည်။  

  (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်မှစကာ တုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မေလးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ 

ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံများမှ သင်တန်းသားများအား နန်နင်းမိရှိ Lazada စင်တာ၌ တိုက်ိုက် 

ထုတ်လင့်သူများြဖစ်လာေစရန် ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အာဆီယံိုင်ငံအချိ 

၌ တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မများကို ေစာင့်ကည့်လျက် အွန်လိုင်းေပမှ ေဈးဝယ်ြခင်းမှာ နိစဓဝူ 

အလုပ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်လာေကာင်း သိရပါသည်။  

 တုတ်ိုင်ငံတွင် (၂၀၂၀)ြပည့်ှစ်အတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် e-commerce တန်ဖိုး 

မှာ ယွမေ်ငွ (၁.၆၉) ထရီလီယံရှိကာ (၃၁.၁) ရာခုိင်န်းြမင့်တက်လာပါသည်။ တုတ်ှင့် အာဆီ 

ယံတိုမာှ ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ် အကီးဆံုးကုန်သွယ်မမိတ်ဖက်များ ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ 
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 အာဆီယံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးမာှ (၂၀၁၅)ခုှစ်တွင် GDP ၏ (၁.၃) ရာခိုင်န်းရှိခဲ့ 

ရာမ ှ (၂၀၂၅)ခုှစ်တွင် (၈.၅) ရာခိုင်န်းအထိ ရိှလာိုင်ေကာင်း အာဆီယံ အတွင်းေရးမှးချပ ်

Lim Jock Hoi က ခန ်မှန်းထားပါသည်။ 

 ဒစ်ဂျစ်တယ်အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ဖွံဖိးရာတွင် တုတ်ိုင်ငံက ဉီးေဆာင်ိုင်ငံ 

အြဖစပ်ါဝင်ေနပီး၊ ေဒသတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးဖွံဖိးမတိုးြမင့်ရာ၌ အာဆီယံ၏ အေရးပါ 

သည့် မတိ်ဖက်အြဖစ် ရပ်တည်ေနပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ China Daily (၃-၅-၂၀၂၁) 

................................... 

Smart Factoryေပါင်း (၁၀၀၀) ထွန်းကားလာေစရန် ရည်ရယ်သည့် ဟွာေဝး၏ 5GtoB 

solution 

 တုတ်ိုင်ငံ၏ စက်မိုင်ငံအြဖစ်တည်ေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်အား အရှိန်ြမင့်တင် 

သည့်အေနြဖင့် တုတ်ဆက်သွယ်ေရးကုမဏီကီးြဖစ်သည့် ဟွာေဝးက ၄င်း၏ 5GtoB solution 

ှင့်အတူ Smart Factoryေပါင်း (၁၀၀၀)အား ထွန်းကားလာေစရန် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ရပ် 

ြပလုပ်သွားမည်ဟု ေမလ (၉)ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကြငာ ခ့ဲပါသည်။ 

 ှစ်ှစ်ေကျာ် လက်ေတွကျင့်သံုးမများ ြပလုပ်ပီးေနာက် နည်းပညာှင့် စက်မ လုပ် 

ငန်းနယ်ပယ်တွင် အဆင်မေြပမများအား 5GtoB က ေြဖရှင်းထားပးီြဖစ်ေကာင်း၊ စံနမူနာ site 

အချိအား အကီးစားအသုံးြပိုင်သည့် အရယ်အစားသုိ ပုံတူပွားအသွင် ေြပာင်းသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊  smart factories (၁၀၀၀)ေကျာ ်ထွန်းကားလာေစရန် စက်မလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ခု 

လုံးရှိ ၄င်းတို၏ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဟွာေဝး၏ 

အကီးတန်းဒါိုက်တာှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအုပစ်ု၏ အကီးအကဲ Ryan Ding က  မှတ်ချက်ြပ 

ေြပာကားထားပါသည်။ 

 ဆက်သွယ်ြခင်း၊ တွက်ချက်ြခင်းှင့် လုပ်ငန်းဒစ်ဂျစ်တယ်မြပြခင်းတိုတွင် ၄င်းတုိ၏ 

အေတွအ ကံြဖင့် တည်ေဆာက်ခဲ့ရာ ဟွာေဝးသည်  ေအာ်ပေရတာများှင့် အြခားလုပ်ငန်း 

မိတ်ဖက်များှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပီး၊ အေရာင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် 

ဝန်ေဆာင်မများအား ခံငုံမိေသာ တစ်ေနရာတည်းတွင် ေြဖရှင်း ိုင်သည့် 5GtoB solutionအား 

ဖွံဖိးေစရန်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ 
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 တုတ်ိုင်ငံသည် ၎င်း၏ "5G+ Industrial Internet" မဟာဗျဟာအား ဖွံဖိးရာတွင် 

အလွန်အေရးကီးပုံအား ေကာင်းစွာသိြမင်ခဲ့ကာ ဗဟုိအစိုးရ၏ လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာတွင် (၄) 

ှစ်ဆက်တိုက် ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ 

 လက်ရှိ၌ တုတ်ိုင်ငံတွင် ဘိလပ်ေြမ၊ ေမာေ်တာ်ယာဉ်၊ ေရနံဓာတု၊ သံမဏိ၊ 

သတတူးေဖာ်ေရးှင့် ေရနံလုပ်ကွက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းေပါင်း (၂၂)ရပက်ို ခံငုံသည့် "5G+ 

Industrial Internet" စီမံကိန်းေပါင်း (၁,၁၀၀)ေကျာ်အား တည်ေဆာက်ေနေကာင်း သိရပါ 

သည်။  

ရင်းြမစ်၊ Xinhua (၉-၅-၂၀၂၁) 

ေဒါက်တာေရစင်ကုိ၊ စီးပွားေရးသံမှး 

တုတ်ိုင်ငံ၊ နန်နင်းမိ 

 

………………………. 
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၂၀၂၁ ခုှစ် သီးှံရတိသ်ိမ်းချနိ်တွင် ဂျံတန်ချနိ် ၇.၃ သန်းထွက်ရှိရန် IBGE ခန ်မှန်း 

 ဂျံ၊ အုတ်ဂျံှင့် မုေယာစပါးများသည့် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် အများအြပားစိုက်ပျိးသည့် 

အဓကိေဆာင်းသီးှံများြဖစ်ကပီး ၂၀၂၁ ခုှစ် သီးှံရိတ်သိမ်းချနိ်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမှ ဂျံတန် 

ချနိ် ၇.၃ သန်း ထွက်ရှိရန်ခန ်မှန်းထားပးီ ယခင်ှစ်ကာလတူှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁၈.၃ ရာခုိင်န်း 

တိုးတက်ိုင်ေကာင်း သုေတသနသတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ြပန်ေပးေနသည့်  Brazilian 

Institute of Geography and Statistics ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်တငွ် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း၏ ဂျံစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မသည် တစ်ိုင်ငံ 

လုံးထွက်ရှိမ၏ ၈၈.၇ ရာခိုင်န်းရှိပီး ဂျံအများဆံုးစိုက်ပျိးသည့် Paraná ြပည်နယ်၏ ဂျံစိုက်ပျိး 

ထွက်ရှိမသည် တစ်ိုင်ငံလုံးမှထွက်ရှိသည့်ဂျံပမာဏ၏ ၅၁.၇ ရာခိုင်န်းြဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်တွင် Paraná ြပည်နယ်မှ ဂျံတန်ချနိ် ၃.၈ သန်း ထွက်ရှိိုင်ရန် ခန ်မှန်းထားသည်။ 

 ဂျံကုိဒုတိယအများဆုံး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သည့် Rio Grande do Sul ြပည်နယ်၏ ဂျံ 

စိုက်ပျိးထွက်ရှိမသည် တိုင်ငံလုံးမှထွက်ရိှသည့် ဂျံပမာဏ၏ ၃၅.၀ ရာခိုင်န်းရှိပးီ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

သီးှံရိတ်သိမ်းချနိ်တွင် ဂျံတန်ချနိ် ၂.၆ သန်းထွက်ရှိရန် ခန ်မှန်းထားသည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၁၂ သန်းမှ ၁၅.၃ သန်းအထိတင်ပိုင်ရန် ေမာ်မှန်း 

ထားေကာင်း National Association of Cereal Exporters (Anec) က ေြပာကာခဲ့ 

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ပဲပုတ်ေစ့တင်ပိုမသည် တန်ချနိ်  ၁၂ သန်းမှ 

၁၅.၃၁၆ သန်းအထိ ေရာက်ရိှုိင်ေကာင်း ံှစားသီးံှတင်ပုိသူများအသင်း (National Association 

of Cereal Exporters - ANEC)က အပတ်စဉ်ထုတ်ေဝသည့် သတင်းတွင်ေဖာြ်ပခ့ဲသည်။ 

ပးီခဲ့သည့် ရက်သတပတ်ကာလတွင် ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၁၁.၉၆၅ သန်းအား တင်ပိုိုင်ခဲ့ေကာင်း 

ပိုကုန်အသင်း (ANEC)က ခန ်မှန်းေြပာကားထားသည်။ တင်ပိုပးီေသာပဲပုတ်ေစ့ပမာဏှင့် 

ယခုလအတွင်း သေဘာတင်ပိုရန်အဆင်သင့်ြဖစ်ေနသည့် ပဲပုတ်ေစ့အေြခအေနများ အေပမူ 

တည်၍ အသင်းက ခန်မှန်းထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဧပီလတွင် ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ၏ သေဘာတင်ပိုမ 

သည် ပပဲုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၁၅.၆၇၄ သန်း ရှိခဲ့ေကာင်း သတင်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ယခင်ရက်သတပတ်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ပဲပုတ်ေစ့ြဖင့်ထုတ်လုပ်ထားေသာ 

စားေသာက်ကုန်ပစည်းတင်ပိုမသည် တန်ချနိ် ၁.၈၀၅ သန်းရှိခဲ့ေကာင်း၊ ေမလ ၉ ရက်ေနမှ ၁၅ 

ရက်ေနကာလအတွင်း ပဲပတု်ေစ့တန်ချနိ် ၄.၁၃၈ သန်းှင့် ပဲပုတ်ေစ့ဖွဲုတန်ချနိ် ၄၇၈,၅၄၃ အား 

တင်ပိုသွားရန် စီမံေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သတင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ ဧပီလတင်ွ 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ေြပာင်းေစ့တင်ပိုမသည် တန်ချနိ် ၂၁,၉၉၁ ရှိခဲ့ေကာင်း သတင်းတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။  

သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 
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 နည်းပညာအသံုးြပခဲ့သြဖင့် ပဲပုတ်ေစ့စိုက်ပျိးေရးတွင် ေြမဟက်တာ ၇၁ သန်းေကျာ် 

ေလာ့ချုိင်ခ့ဲ  
 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ေြမသံုးစွဲမေလာ့နည်းသက်သာေစေသာ စိုက်ပျိးေရးနည်းပညာ 

ကုိ အသုံးြပခဲ့သြဖင့် ပဲပုတ်ေစ့စိုက်ပျိးေြမဟက်တာ ၇၁ သန်းေကျာ်အထိ ေလာ့ချစိုက်ပျိးိုင်ခ့ဲ 

ေကာင်း Brazilian Agricultural Research Company(Embrapa)၏ ေလ့လာေတွရှိချက်အား 

သတင်းတွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ဆန်းသစ်ေသာစုိက်ပျိးေရးနည်းစနစ်ေကာင့် ေကျးငှက်တိရိစာန် 

များရှင်သန်ေနထိုင်သည့် ေြမိုင်းဟက်တာ ၁.၅၅ သန်းအား စိုက်ပျိးေြမအြဖစ် ခုတ်ထွင်ြပြပင် 

အသံုးြပြခင်းမ ှအကာအကွယ်ေပးိုင်ခဲ့ပီး ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ေြမဟက်တာ 

၁ သန်းအား ေလာ့ချိုင်ခဲ့ေကာင်း ၎င်းသုေတသနကုမဏီက သတင်းဌာနသုိေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ေြမသံုးစွဲမေလာ့ချေရးနည်းပညာသည် လက်ရှိေြမဧရိယာတွင် ပိုမိုတိုးတက်ထုတ်လုပ် 

ိုင်ေစရန် ေပါင်းစည်းကုန်ထုတ်လုပ်မစနစ်ကို အသုံးြပသည့်နည်းစနစ်ြဖစ်ပးီ စိုက်ပျိးေရးှင့် 

ေမွးြမေရးလပု်ငန်းများ တိုးချဲလုပ်ကုိင်ရန်အတွက် သစ်ေတာများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်းကုိ 

ေရှာင်ရှားိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါနည်းပညာသစ်သည် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့် သစ်ေတာ 

များပုံမနှ် ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်မအား ေပါင်းစည်းထားသည့်စနစ်(integrated crop-livestock-

forest system - ILPF)ြဖစ်ပီး စိုက်ပျိးေရးအတွက်ထွန်ယက်ြခင်းှင့် ဓာတ်ေြမဩဇာသံုးစွဲရ 

ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက် ရန်မလိုအပ်ဘဲ သဘာဝဇီဝေြမဩဇာများကိုအသုံးြပ၍ စုိက်ပျိးိုင်မည် 

ြဖစ်သည်။  

 ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတွင် ေြမသံုးစွဲမေလာ့ချေရးနည်းစနစ်က့ဲသိုေသာ ေရရှည်ဖံွဖိးတုိး 

တက် ေစမည့်စနစ်များှင့် နည်းပညာများ အဆင်သင့်ရှိေနေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

၏ အဓိကစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် အဆိုပါနည်းစနစ်များကို မဟာဗျဟာချမှတ် 

ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ရန် စဉ်စားသင့်ေကာင်း Embrapa ကုမဏမီှ စိုက်ပျိးေရးပညာရှင် Samuel 

Roof က သတင်းဌာနသို ေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ေြမသံုးစွဲမေလာ့ချေရးနည်စနစ်သည် စိုက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ လုပက်ိုင် 

ေနကသည့် အေသးစား၊ အလတ်စားှင့် အကီးစားလုပင်န်းအရယ်အစားအားလံုးကို အကျိး 

ြဖစ်ထွန်းေစသြဖင့် အေလးထားလုပ်ေဆာင်သင့်သည့်နည်းစနစ်ြဖစ်ေကာင်း Embrapa ကုမဏီ 

၏ သုေတသနှင့်ဖွံဖိးမဌာန န်ကားေရးမှးက သတင်းဌာနသုိ ေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ယခင်က စုိက်ပျိးေြမဟက်တာ ၃၆.၉ သန်းမ ှ ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၁၂၀.၉ သန်းသာ 

ထွက်ရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေြမသံုးစွဲမေလာ့ချေရးနည်းစနစ်ကို အသံုးြပစိုက်ပျိးခဲ့ရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခုှစ်ကာလ ရိတ်သိမ်းချနိ်တွင် စိုက်ပျိးေြမဟက်တာ ၆၅.၈ သန်းမှ ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ် ၂၅၁ သန်း 
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ထွက်ရှိခဲ့ေကာင်း၊ လတ်တေလာကာလတွင် နည်းစနစ်သစ်ြဖင့်စိုက်ပျိးထွက်ရှိသည့် ပပဲုတ်ေစ့ 

ပမာဏကို  ၁၉၇၀ ှစ်များတွင် စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက လက်ရိှပဲပုတ်ေစ့ စိုက်ပျိးေြမ 

ဧရိယာ၏ ၃ ဆခန် အထိ စိုက်ပျိးရမည်ြဖစေ်ကာင်း ၄င်းန်ကားေရးမှးက သတင်းဌာနသုိ 

ေြပာကားခဲ့သည်။  

သတင်းရင်းြမစ် - canalrural.com.br 

ထွန်းေအာင်ေဇာ်၊ စီးပွာေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 
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