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စိက်ပျိုးစီးပွားသတင်းလာ 
အမှတ်စဉ် ( ၃၈ / ၂၀၂၀) ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ အာက်တိဘာလ(၂၂) ရက ်

သတင်း ခါင်းစဉ်များ 

 အိန္ဒယနိင်င၌ ပဲစင်းငများ တင်သွင်းခွင့်ြပုခ့ဲ သာ်လည်း ဈးနန်းများ ကျဆင်းဖွယ် 

မရိှ ကာင်း ကန်သည်များက ြပာဆိြခင်း 

 ပန-် ပပပင်လယ် ကွ  ့ စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအ ပ  ြမန်မာ ကာင်စစ ်

ဝန်ချုပ ်ချီးကျူ း ြပာကား 

 အားလပ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း နန်နင်းမို၏့ သးစဲွမ ဆက်လက်တိးတက်လာ 

သည်ကိ တွရိှ့ရ 

 စိန် မှာင်ခိဂိဏ်းတစ်ဂိဏ်းအား ရှန်းကျန်အ့ ကာက်ခွန်ဌာနက ဖမ်းဆီးနိှမ်နင်းခ့ဲ 

 လူတစ်ဦးချင်း ငွသးစဲွမြဖင့် တိင်းတာထားသည့် တရတ်နိင်င၏ ထိပ်တန်းမို  ့

ကီးများ 

 စက်တင်ဘာလအတွင်း တရတ်နိင်င၏ ပိက့န်သွင်းကန်အ ြခအ န 

 စက်တင်ဘာလအတွင်း တရတ်နိင်င၏ စားသးသူ ဈးနန်းအညန်းကိန်း အနည်း 

ငယ်သာ ြမင့်တက်ခ့ဲ 

 မန္တ လး ဈးကွက် ရာင်းဝယ်မအ ြခအ န 

 နြပည် တာ် (လယ် ဝးမို န့ယ်) စိက်ပျို း ရးသတင်း 
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အိိယိုင်ငံ၌ ပဲစင်းငုံများ တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ေသာ်လည်း ေဈးန်းများကျဆင်းဖွယ်မရှိေကာင်း 

ကုနသ်ည်များက ေြပာဆိုြခင်း 

  အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်  စက်မဝန်ကီးဌာန၊  ြပည်ပကုန်သွယ်ေရး 

ညန်ကားမဦးစီးဌာန  (DGFT) သည ်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာနှစ်အတွက် တင်သွင်းခွင့်ြပုမည့် ပဲစင်းငုံ 

၄  သိန်းအတွက်  တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်များအား  ၆  လေကျာ်ကာ  ဆိုင်းငံ့ထားရာမှ  ြပည်တွင်းရှိ 

ပဲခဲွစက်လုပ်ငန်းရှင်များသ့ုိ  ကုိတာခဲွေဝေပးမစာရင်းနှင့်အတူ  ၁၅-၁၁-၂၀၂၀  ေန့  ေနာက်ဆံုးထား၍ 

အိန္ဒယဆိပ်ကမ်းသို့အေရာက် တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ေကာင်းကို ၁၃-၁၀-၂၀၂၀ ေန့တွင်  ၎င်း၏ေဒသ 

ဆိုင်ရာ DGFT ရုံးခွဲများသို့ အေကာင်းကားစာထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ 

  အဆိုပါ  ေကညာချက်ထွက်ရှိပီးေနာက်ရက်တွင်  ြပည်တွင်း၌  ပဲစင်းငုံကိတ်ခဲွထုတ်လုပ ်

သည့်  အဓိအချက်အချာေနရာြဖစ်ေသာ  မဟာရတြပည်နယ်  Akola  မို ့ရှိ  လက္ကားေဈးကွက်တွင် 

ပဲစင်းငုံတစ်ကီလိုဂရမ်လင် ၁၂၅ ရပူီးရှိရာမှ ၁၀၅ ရူပီးနန်းသို့ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပဲကုန် 

သည်များက ေဈးနန်းကျဆင်းမမှာ ေရရညှ်ကာြမင့်ဖွယ်မရှိေကာင်း ေြပာဆိုလျက်ရှိကပါသည်။  

  အိန္ဒယ  ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏  ဥက္ကဋ္ဌ  Mr.  Suresh  Aggarwal  က  ပစဲင်းငံု 

များအား ၃၂ ရက်အတွင်း တင်သွင်းရန်မှာ အလွန်တိုေတာင်းသည့် ကာလြဖစ်ေကာင်း၊ သွင်းကုန် 

လိုင်စင်ရယူသည့်ကိစ္စကပင်  အနည်းဆုံးရက်သတတစပ်တ ် ကာြမင့်ေကာငး်၊  ထုိမေသာကာလ 

အတွင်း တင်သွင်းခွင့်ြပုသည့်  ပဲစင်းငုံတန်ချန်ိ  ၄ သိန်း၏  ၁၀%  တငသွ်ငး်နိုငရ်နကုိ်ပင ် ခက်ခဲစွာ 

လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  သို့ြဖစ်၍  ပဲစင်းငုံတင်သွင်းခွင့်အား  ၂၀၂၁  ခုနှစ်  မတ်လကုန်အထိ 

တိုးြမှင့်ေပးရန်  အိန္ဒယနိုင်ငံဝန်ကီးချုပ်ထံသို့  ၎င်းတို့အသင်းမှ  စာေရးသားေပးပို့  ေတာင်းဆိုထား 

ေကာင်း  ေြပာကားပါသည်။  Akola  မို ့မှ  ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်းရှင်  Mr.  Rupesh  Rathi  ကလညး် 

တင်သွင်းကာလ  တုိေတာင်းပီး  ေဒဝါလီပဲွေတာ်ရာသီအချန်ိအခါနှင့်  တုိက်ဆုိင်လျက်ရိှရာ  ကုန်ကမ်း 

ြပတ်လပ်မြဖစ်ေပါနိုင်ပီး  အစိုးရအေနြဖင့်  အရန်သိုေလှာင်ထားရှိသည့်ပဲစင်းငုံများအား  ေဈးကွက် 

အတွင်းသို့  ေရာင်းချြခင်းမြပုလင်  ေဈးနန်းများ  ဆက်လက်ြမင့်တက်ဖွယ်ရိှ ေကာင်း၊  ြပည်တွင်းမှ 

စိုက်ပျ ိုးထွက်ရှိသည့်  သီးနှံအသစ်များသည်  အေစာဆုံးအားြဖင့်  ဒီဇင်ဘာလ  ပထမပတ်ခန့်၌သာ 

ေဈးကွက်သို့  ေရာက်ရှိနိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  သို့ြဖစ်၍  အစိုးရသည်  ကနု်စည်ြပတ်လပ်မရှိနိုင်သည့် 

ရက်ေပါင်း ၃၀ ခန့်ကာလအား စီမံခန ့်ခွဲနိုင်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာငး်ေြပာဆုိပါသည်။ 

  ယခုနှစ်မုိးသီးနံှရာသီ၌  ပဲစင်းငံုစုိက်ပျ ိုးထွက်ရိှမမှာ  ပံုမှန်ထက်ပုိမုိဖွယ်ရာရိှသြဖင့်  ြပည်ပ 

မှ  ဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်ြပုရန်  အိန္ဒယအစိုးရသည်  တုန ့်ဆိုင်းေနခဲ့ေကာင်း၊  နှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်း 

သေဘာတူစာချုပ်အရ  မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံထံမှ  ပဲစင်းငုံများ  ဝယ်ယူတင်သွငး်လျက်ရှိေသာ်လည်း  ပဲ 

ေရာင်းဝယ်မဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူများကမူ  ြပည်တွင်းရှိ  စားသုံးသူအများစုသည်  အာဖရိကေဒသ 
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ထွက်  ပဲများအား  နှစ်သက်မမရှိဟု  ေြပာဆိုကေကာင်း၊  DGFT  မှ  သတငး်ထုတြ်ပနခ့ဲ်အပီးတွင် 

ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ပစဲင်းငံု တစ်တန်လင ်ေဒါလာ ၆၅၀ ခန့်ရိှရာမှ ေဒါလာ ၈၀၀ အထိ ေဈးြမင့်တက် 

ခဲ့ေကာင်း၊ အြခားတစ်ဖက်တွင်  ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ပဲများ၏ေဈးနနး်မှာ အစိုးရက အနိမ့်ဆုံး 

ထားရိှဝယ်ယူေပးမည့် အေြခခံရည်ညန်းေဈးနန်း၏ ေအာက်၌ရိှမည်ကုိ  အိန္ဒိယေတာင်သူလယ်သမား 

အဖွဲ့အစည်းေခါင်းေဆာင်များက  စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်လျက်ရှိေကာင်းြဖင့်  အိန္ဒယ  Economic  Times 

သတင်းဌာနက ေဖာ်ြပပါသည်။  

ေနေအးလွင်၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 

ြမန်မာသံရုံး၊ နယူးေဒလီမို ့ 

Source:  1.   Allocation of quota  for  import of Urad and Toor  for  the  fiscal year 2020-21,F. 

No.  M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-V/E-6708  dated  13th  October  2020  of 

Directorate General of Foreign Tradeof India 

  2.  Retail  tur  dal  prices  hit  Rs  125/kg  as  India  opens  up  import,  14  Oct  2020, 

Economic Times 

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

ပန်-ေပပုပင်လယ်ေကွ စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအေပ ြမနမ်ာေကာငစ်စဝ်နခ်ျပ် 
ချးီကျးေြပာကား 

  ပန်-ေပပုပင်လယ်ေကွ့   စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မမှာ  တရုတ်နိုင်ငံနငှ့်  အာဆီယံ 
နိုင်ငံများအကား  စီးပွားေရးနှင့်  ကုန်သွယ်ေရးဖွံ့ ဖို းတိုးတက်မတွင်  အလွန်အေရးပါေကာင်း  
နန်နင်းမို့  ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရံုးမှ  ေကာင်စစ်ဝန်ချုပ်  ဦးစုိးသက်ေနာင်က  ချးီကျူးေြပာကား 
ခ့ဲပါသည်။ 

  “  ကန်ုပ်အေနြဖင့်  (၁၀)  ကိမ်တိုင်တိုင်  ကျင်းပပီးစီးခဲ့သည့်  ပန-်ေပပုပင်လယ်ေကွ့  
စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဖိုရမ်များအတွက်  ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း  ပထမဉီးစွာေြပာ 
ကားလိုပါေကာင်း၊    (၁၁)  ကိမ်ေြမာက်  ဖိုရမ်၌  တရုတ်နှင့်  အာဆီယံနိုင်ငံများအကား  နယ်ပယ် 
အမျ ိုးမျ ိုးတွင်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်  ထပ်မံေဆွးေနွးနုိင်မည်ဟုေမာ်လင့်ပီး၊  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
ကုန်းလမ်း-ပင်လယ်ေရေကာင်းလမ်းစက၊  စီးပာွးေရးနငှ့်  ကုနသွ်ယေ်ရးစသည်တိ့ုကုိ  ခ ံုငုံသည့် 
နယ်ပယ်များတွင်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးရလဒ်များ  ပုိမုိေပါထွန်းလာမည်ဟု  ယံုကည်ပါေကာင်း” 
ေအာက်တိုဘာလ  (၁၅)  ရက်ေန့တွင်ကျင်းပသည့်  (၁၁)  ကိမ်ေြမာက်  ပန်-ေပပုပင်လယ်ေကွ့  
စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဖုိရမ် အကိုအင်တာဗျူ းတွင် ဉီးစုိးသက်ေနာင်က ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

  ပန်-ေပပုပင်လယ်ေကွ့  စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မတွင်  ြမန်မာနုိင်ငံက  တက်ကစွာ 
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
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  ပန်-ေပပုပင်လယ်ေကွ့ စီးပွားေရးပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်မ  မူေဘာင်ေအာက်တွင်  နယ်ပယ် 

အများအြပား၌  ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်  ကွမ်ရှီးတို့  အကျ ိုးြဖစ်ထွန်းရရှိလျက်ရှိကေကာင်း၊  တရုတ်နိုင်ငံမှ 

ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန်နှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံမှ  စိုက်ပျ ိုးေရးကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ် 

နိုင်ငံသို့  တင်ပို့ရန်  ကွမ်ရှီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၏  ချင်းကျ ိုး  ဆိပ်ကမ်းအား  ြမန်မာနိုင်ငံမှ 

ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ညီအစ်မဆိပ်ကမ်းဆက်ဆံေရး တည်ေဆာက်ရန်  ရည်ရွယ်ထားေကာင်း  ြမန်မာ 

ေကာင်စစ်ဝန်ချုပ်က မှတ်ချက်ြပုေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

  လက်ရှိအချန်ိ၌  ယူနန်ြပည်နယ်နှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံတို့မှာ  တရုတ-်ြမန်မာစီးပွား  ေရးစက 

စီမံကိန်းအေပါ  ေဆာင်ရွက်ေနကပီး၊  ၎င်းစကမှာ  တရုတ်နိုင်ငံနှင့်  အင်ဒိုချ ိုင်းနားကန်းဆွယ်တို့ 

အား ကုန်းလမ်းမှ ဆက်သွယ်ထားသည့် စးီပွားေရးစက ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  ပန်-ေပပုပင်လယ်ေကွ့ စီးပွားေရး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မမှာ  ဖွံ့ ဖို းလာပးီ၊  တရုတ်-

ြမန်မာစီးပွားေရးစကနှင့်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ကုန်းလမ်း-ပင်လယ်ေရေကာင်းလမ်းစကအသစ် 

တို့အား အနာဂတ်တွင် ချတ်ိဆက်နိုင်မည်ဟု ြမနမ်ာေကာငစ်စဝ်နခ်ျုပက် ေမာ်လင့်ထားပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊ en.gxzf.gov.cn(၁၄-၁၀-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 

နန်နင်းမို ့ 

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

အားလပ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း နန်နင်းမိ၏ သုံးစွဲမ ဆက်လက်တိုးတက်လာသည်ကုိ ေတွရှိရ 

  တရုတ်နုိင်ငံ၏ အမျ ိုးသားေန့နှင့် ေဆာင်းဦးရာသီအလယ်  ပဲွေတာ်ကာလ အားလပ်ရက်ရှည် 

ကာလအတွင်း  နန်နင်းမို ့ရှိ  စီးပွားေရးလုပင်နး်များေဆာငရွ်က်သည့်  ေနရာ  (၁၉)ခု၊  အဆင့်ြမင့် 

ကုန်တိုက်များနှင့်  စူပါမားကက်များမှ  စုစုေပါင်း  ယွမ်ေငွ  (၅၇၀)  သန်းဖိုး  ေရာင်းချခဲ့ရရာ  ယခင် 

နှစ်ပိတ်ရက်ရှည်ကာလကထက်  (၉.၁)  ရာခိုင်နန်းတိုးတက်လာသည်ကို  ေတွ့ ရေကာင်း  နန်နင်း 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဗျူရိုက ထုတ်ြပန်ေကြငာခ့ဲပါသည်။ 

  အေရာင်းြမှင့်တင်ေရးအစီအစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးအား  ြပုလုပ်ခ့ဲကေသာ  ေဈးေရာင်းစင်တာများ၊ 

အားလပ်ရက်အပန်းေြဖနှင့်  ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကေသာ  ေနရာများတငွ ် လာေရာက် 

လည်ပတ်ကသူများြဖင့်  ြပန်လည်စည်ကားခဲ့ပီး  ေရာင်းအားမှာလည်း  စံချနိတ်ငြ်မင့်တက်လာေန 

ပါသည်။  Mixc  Shopping  Mall၊Hangyang  Shopping  Mall၊  Anji  Wanda  Plaza  နှင့်  အြခား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရွကေ်နကသည့်  ေနရာများသ့ုိ  လာေရာက်လည်ပတ်သူဉီးေရမှာ 

ယခင်နှစ်ဉီးေရ၏  (၉၉.၁)  ရာခိုင်နန်းအထိပင်  ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည်ကို  ေတွ့ ရပါသည်။ 
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တစ်ချနိ်တည်းမှပင်  ေရာင်းချမတန်ဖိုးမှာ  ယခင်နှစ်ကထက်  (၁၅.၅)  ရာခိုင်နန်းတိုးတက်လာ 

သည်ဟု သိရပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ Nanning Evening News  (၁၀-၁၀-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 

နန်နင်းမို ့ 

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

စိန်ေမှာင်ခိုဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းအား ရှန်းကျန့်အေကာက်ခွန်ဌာနက ဖမး်ဆးီှိမန်ငး်ခ့ဲ 

  တရုတ်နိုင်ငံ၊  ရှန်းကျန့် မို ့ရှိ  အေကာက်ခွန်ဌာနက  ယွမ်ေငွ  (၃)  ဘီလီယံ  (အေမရိကန် 
ေဒါလာ ၄၃၉.၄ သန်းခန့်) တန်ဖိုးရှိ စိန်များကို ေမှာင်ခိုတင်သွင်းေနသည့် အဓိကဂိုဏ်း တစ်ဂုိဏ်း 
အား  မကာေသးမီက  ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။  ရှန်းကျန့်၊  ေဟွ့ကျ ိုးနှင့်  ရှနေ်ဝတို့အပါအဝင်  တရုတ်မို ့ 
ကီးများရှိ  သံသယရှိသူ  (၆၀)  ထံမှ  စိန်ပွင့်ေပါင်း  (၃၀၀)  ေကျာ်ကိုလည်း  ဖမ်းဆီးထားသည်ဟု 
သိရပါသည်။  ကနဉီးစုံစမ်းေထာက်လှမ်းမများအရ  (၂၀၁၅)  ခုနှစ်မှစ၍  ြပည်ပနိုင်ငံများရှိ  စိန် 
ေရာင်းချသူများထံမှ  စိန်များကို  ဝယ်ယူပီး  ေဟာင်ေကာင်သို့  ပို့ေဆာငေ်စသည့်  ြပည်တွင်းဂုိဏ်း 
ြဖစ်ေကာင်း၊    ရှန်းကျန ့်မို ့ရှိဆိပ်ကမ်းများမှတစ်ဆင့်  စိန်များကို  ေမှာင်ခိုတင်သွင်းရန်  လူများ 
ငှားရမ်းေလ့ရှိေကာင်း သိရပါသည်။ 

  ရှန်းကျန့် မို ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စိန်ေသွးရာနှင့် စိန်ကုန်သွယ်မြပုရာ အဓိကမို ့ြဖစ် ပီး၊ 
နိုင်ငံရှိ  စုစုေပါင်းစိန်ကုန်သွယ်မ၏  (၈၀)  ရာခိုင်နန်းေကျာ်အား  လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်ဟု 
သိရပါသည်။  

  ယခုအခါ  တရုတ်နိုင်ငံသည်  စိန်၊  ေကျာက်စိမ်းအပါအဝင်  အဖိုးတန်  ေကျာက်မျက်များ 
ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မအေပါ  အေကာက်ခွန်နှင့်  ြပည်တွင်း၌  ေကာက်ခံသည့်  ကုန်သွယ်ေရာင်း 
ဝယ်ခွန်များ  ြမင့်မားစွာ  စည်းကပေ်ကာက်ခံပီး၊  တရားမဝင်  တင်သွင်းေရာင်းဝယ်မများအား 
ကပ်မတ်လျက်ရိှပါသည်။  ထ့ုိေကာင့်  တရုတ်နုိင်ငံနှင့်  ကုန်သွယ်မြပုေနေသာ  ြမန်မာေကျာက်မျက် 
လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်  တရားဝင်နည်းလမ်းများြဖင့်  ကုန်သွယ်ေရာင်းချနုိင်ေရး  စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 
ကပါရန် တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊ China Customs (၂၈-၉-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
နန်နင်းမို ့ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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လူတစ်ဉီးချင်းေငွသုံးစွဲမြဖင့် တိုင်းတာထားသည့် တတု်ိုငင်၏ံ ထိပ်တန်းမိကီးများ 

ဘာေရးဆုိင်ရာသတင်းမီဒီယာတစ်ခုြဖစ်သည့်  Yicai.com က  (၂၀၁၉)  ခုနှစ်အတွင်း 
လူတစ်ဉီးချင်း  ပျမ်းမေငွသုံးစွဲမ  ယွမ်  (၃)  ေသာင်းအထက်ရှိသည့်  မို ့ကီးများ၏  စာရင်းအား 
ထုတ်ြပန်ေကြငာခဲ့ပါသည်။  ၎င်းမို့ကီးများစာရင်း၌  တရုတ်နိုင်ငံအေရှ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း 
တစ်ေလာက်ရှိ စီးပွားေရးဖွံ့ဖို းပီးမို ့ကီးများ အများစုပါဝင်ေနသည်ကို ေတွ့ ရပါသည်။  

  ၎င်းမို ့ကီးများ၏  စာရင်းတွင်  ထိပ်ဆုံးမှ  ရပ်တည်ေနေသာ  ရှန်ဟိုငး်မို့တွင်  (၂၀၁၈) 
ခုနှစ်က လူတစ်ဉီးချင်းေငွသုံးစွဲမပမာဏထက်  (၅.၂)  ရာခိုင်နန်းပိုမိုလာခဲ့ကာ  ၎င်းမို ့၏  စားသုံးမ 
စွမ်းရည်မှာ နှစ်စဉ်လျင်ြမန်စွာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွ့ ရပါသည်။  

  ရှန်းကျန့်နှင့်  ေပကျင်းမို့များတွင်  ေနထုိင်သူများ၏  (၂၀၁၉)  ခုနှစ်အတွင်း  လူတစ်ဉီးချင်း 
ေငွသုံးစွဲမမှာ ယွမ်ေငွ  (၄၃,၀၀၀)  အထက်ရှိခဲ့ပါသည်။  ေတာင်ပိုင်းမို ့  တစ်မို ့ြဖစ်သည့် ကွမ်ကျ ိုး 
မို ့တွွင်  ေနထိုင်သူများ၏  လူတစ်ဉးီချင်း  ပျမ်းမေငွသုံးစွဲမမှာ  ယွမ်ေငွ  (၄၁,၉၉၉)  ရိှခဲ့သည်ကို 
ေတွ့ ရသြဖင့်  ကွမ်ကျ ိုးမို ့၏  စားေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများမှာ  ဆက်လကအ်ားေကာင်းေနဆဲြဖစ် 
ပီး  ေဒသခံြပည်သူများ၏ လူတစ်ဉီးချင်း  စားသုံးမအေပါ  ေငွသုံးစွဲမမှာ  နှစ်များစွာကတည်းကပင် 
ဆက်တုိက်အြမင့်ဆံုးြဖစ်လာလျက်ရိှသည်ဟု  Yicai.com က ဆန်းစစ်ခ့ဲပါသည်။ 

  တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူတစ်ဉီးချင်းေငွသုံးစွဲမ အြမင့်ဆုံး မို ့ကီး (၃၅) မို ့စာရင်း၌ အဆင့် (၅) 
ေနရာ၌ ရပ်တည်ေနေသာ ဟန်ကျ ိုးမို ့မှာ တရုတ် e-commerce အချက်အချာေနရာနှင့် Alibaba 
လုပ်ငန်းရုံးစိုက်ရာမို ့ြဖစ်ပါသည်။  ခိုင်မာအားေကာင်းေသာ  ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးက  ေမာင်းနှင် 
ေပးေသာေကာင့်  (၂၀၁၉)  ခုနှစ်အတွင်း  ဟန်ကျ ိုးမို ့ရှိ  လူတစ်ဉီးချင်း  ေငွသုံးစွဲမမှာ    ယွမ်ေင ွ
(၄၀,၀၁၆) ထိ ရှိလာခဲ့သည်ကို ေတွ့ ရပါသည်။ 

  တရုတ်နိုင်ငံ၏  လူဉီးေရစုစုေပါင်းအနက်  (၄၀)  ရာခိုင်နန်းမှာ  ေကျးလက်ေဒသများတွင် 
ေနထိုင်ကပါသည်။ ၎င်းေကျးလက်လူဉီးေရ၏  ေငွသုံးစွဲမမှာ အိမ်ေထာင်စုများ စုစုေပါင်းသုံးစွဲမ ၏ 
(၂၂)  ရာခိုင်နန်းမသာ  ပါဝင်ေနသြဖင့်  တရုတ်နိုင်ငံ၏  စီးပွားေရးဖွံ့ ဖို းမအား  ြမှင့်တင်ရန် 
ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏  စားသံုးမအဆင့်အား  တုိးတက်လာေစေရး  တွန်းအားေပးေဆာင်ရွက် 
ေပးပါကအကီးမားဆုံးအလားအလာြဖစ်လာနိုင်ေကာင်း Chinese Academy of Social Science 
မှ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ Cai Fang က မှတ်ချက်ြပုေြပာကားထားပါသည်။  

  တရုတ်နိုင်ငံရှိ  လူတစ်ဉီးချင်း  ေငွသုံးစွဲနိုင်မအြမင့်ဆုံး  ထိပတ်န်းမို ့ကီး  (၁၀)  မို ့မှာ 
အများမှ အနည်းသို့ အစဉ်လိုက်အားြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် - 

  အဆင့် (၁) ရှန်ဟိုင်းမို ့ (လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၄၅,၆၀၅ ယွမ)် 

  အဆင့် (၂) ရှန်းကျန ့်မို ့(လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၄၃,၁၁၃ ယွမ)် 

  အဆင့် (၃) ေပကျင်းမို ့(လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၄၃,၀၃၈ ယွမ)် 
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  အဆင့် (၄) ကွမ်ကျ ိုးမို ့(လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၄၁,၉၉၉ ယွမ)် 

  အဆင့် (၅) ဟန်ကျ ိုးမို ့ (လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၄၀,၀၁၆ ယွမ်) 

  အဆင့် (၆) ကျ ိုးဟိုင်မို ့ (လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၃၈,၂၁၂ ယွမ်) 

  အဆင့် (၇) ေဖာ်ဆန်းမို ့ (လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၃၇,၁၆၀ ယွမ်) 

  အဆင့် (၈) ရှမန်မို ့ (လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၃၆,၈၀၉ ယွမ)် 

  အဆင့် (၉) ချန်းရှမို ့ (လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၃၆,၁၅၈ ယွမ)် 

  အဆင့် (၁၀) တုန်းကွမ်မို ့(လူတစ်ဉီးချင်း ေငွသုံးစွဲမပမာဏ - ၃၅,၇၃၀ ယွမ)် 
ရင်းြမစ်၊ Chinadaily (၁၂-၁၀-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
နန်နင်းမို ့ 

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

စက်တင်ဘာလအတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ ပိုကုန်သွင်းကုန်အေြခအေန 

  (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်မှာ (၉.၉) ရာခိုင်နန်းြမင့်တက် 
လာပီး၊ သွင်းကုန်မှာ  (၁၃.၂)  ရာခိုင်နန်းြမင့်တက်လာပါသည်။  ပို့ကုန်ပိုင်းတွင်  နိုင်ငံြခားေဈးကွက် 
များ  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လာသြဖင့်  တုိးတက်လာခ့ဲေသာ်လည်း၊  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုနှင့်  ဉေရာပ 
နိုင်ငံများတွင်  ကိုရိုနာကပ်ေရာဂါတေကျာ့ြပန်ေခါင်းေထာင်လာြခင်းက  ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ 
သည့် ဝယလုိ်အားအေပါ အေနှာင့်အယက်ှြဖစေ်စဖယွရိှ်ေနပါသည်။ 

  စက်တင်ဘာလအတွင်း  တရုတ်နိုင်ငံ၏  ကုန်သွယ်ေရး  ဆက်လက်ဖွံ့ ဖို းလာသြဖင့် 
ပို့ကုန်ပိုင်း၌  ပီးခဲ့သည့်မတ်လမစှ၍  အားအေကာင်းဆံုး  ြမင့်တက်လာမနှင့်  သွင်းကုန်ပိုင်း၌ 
ပီးခဲ့သည့်  ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ အားအေကာင်းဆံုးြမင့်တက်လာမြဖစ်ေကာင်း တရုတ်အေကာက်ခွန် 
ဌာနကပင် ေကြငာခ့ဲပါသည်။ 

  စက်တင်ဘာလအတွင်း အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုနှင့် ကုန်သွယ်ေရးတွင်   အေမရိကန်မှ 
တရုတ်သို့  တင်ပို့မတွင်  (၂၄)  ရာခိုင်နန်းြမင့်တက်လာပီး၊    တရုတ်မှ  အေမရိကန်သို့  တင်ပို့မတွင် 
(၂၀.၃၆)  ရာခိုင်နန်းြမင့်တက်လာပါသည်။  အေမရိကန်နှင့်  ကုန်သွယ်ေရးပိုေငွမာှ  အေမရိကန် 
ေဒါလာ (၃၀.၇၅) ဘီလီယံရိှပါသည်။ 

  အေမရိကန်မှာ  တရုတ်သို့  တင်ပို့မြမင့်တက်လာမ၌  စားနပ်ရိက္ခာတင်ပ့ုိမများေကာင့် 
အဓိကြဖစ်ပါသည်။  တရုတ်နိုင်ငံ၏  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုထံမှ  ေကာက်ပဲသီးနှံတင်သွင်းမမှာ 
ယမန်နှစ်ကထက်  (၃၅)  ရာခိုင်နန်း၊ အသားတင်သွင်းမတွင်  (၄၀.၅)  ရာခိုင်နန်း၊  ပဲပိစပ်တင်သွင်းမ 
တွင်  (၁၇.၆)  ရာခုိင်နန်းပုိမုိခ့ဲပါသည်။  ထုိသ့ုိြမင့်တက်လာြခင်းမှာ တရုတ်-အေမရိကန်ကုန်သွယ်ေရး 
အြငင်းပွားမအား  ေြဖရှင်းသည့် ပထမအဆင့်သေဘာတူညီချက်အရ သတ်မှတ်ထားေသာ  သွင်းကုန် 
ပမာဏြပည့်မီေအာင် တရုတ်က တင်သွင်းေနရသည့်အြပင်    ၎င်းနုိင်ငံအတွင်း၌  ေရလမ်းမုိးမများနှင့် 
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ရာသီဉတုေဖာက်ြပန်မများေကာင့်  ြပည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မကို  ထိခိုက်ခဲ့သြဖင့်  ၎င်း 
အေြခအေနအား ကာမိေစရန် ပိုမိုဝယ်ယူေနရြခင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။ 

  တရုတ်နိုင်ငံမှ  ပို့ကုန်များ  တိုးတက်လာမတွင်  လပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်  စက်ပစ္စည်းများ 
တင်ပ့ုိေရာင်းချြခင်းက အဓိကပါဝင်ေနပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကပ်ေရာဂါေကာင့် ေကျာင်းသား 
များနှင့်  အလုပ်လုပ်သူများမှာ  မိမိတို့ေနအိမ်မှပင်  ေလ့လာြခင်း၊  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများ 
ြပုလုပ်ရသည့်အတွက်  လပ်စစ်ပစ္စည်းလုိအပ်ချက်များ  ပိုမိုများြပားလာမက  တရုတ်နိုင်ငံအား 
အကျ ိုးြဖစ်ထွန်းေစလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ြပင် တကိုယ်ေရ  ေရာဂါကာကွယ်ေရး အသုံးအေဆာင်များ 
တင်ပို့မက စုစုေပါင်းတင်ပို့မ၏ (၄၃.၈) ရာခုိင်နုန်းခန့်ရိှပါသည်။ 

အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မမှာ ယခင်နှစ်ကထက် (၁၄.၄) ရာခိုင်နန်း  တုိးတက် 
လာပီး၊  ဉေရာပနိုင်ငံများနှင့် ကန်ုသွယမ်တငွမ် ယခငန်စှက်ထက်  (၁၁.၈)  ရာခိုင်နန်း  ေလျာ့နည်း 
ခ့ဲပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊Scmp.com (၁၃-၁၀-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
နန်နင်းမို ့ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
စက်တင်ဘာလအတွင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ စားသုံးသူေဈးန်းအန်းကိန်း 

အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်ခဲ့ 

  စက်တင်ဘာလအတွင်း  တရုတ်နိုင်ငံ၏  စားသုံးသူေဈးနန်းအညန်းကိန်း  (consumer 
price  index  -  CPI)  မာှ  (၁.၇)  ရာခိုင်နန်းသာြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း  အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရိုမှ 
ထုတ်ြပန်ေကြငာခဲ့ပါသည်။  ၎င်းအညန်းကိန်းမှာ  ေငွေကးေဖာင်းပွမအားတိုင်းတာရာတွင် အဓိက 
ကျေသာ အညန်းကိန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  
  ထုိကဲ့သို့ြမင့်တက်ခဲ့ေသာ်လည်း  သဂုတ်လအတွင်း  ြမင့်တက်ခဲ့သည့်  (၂.၄)  ရာခိုင်နန်း 
ေအာက် ေလျာ့နည်းလာသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  
  ထုိသို့ေလျာ့နည်းလာရြခင်းမှာ  စားေသာက်ကုန်ေဈးနန်းများ  (အထူးသြဖင့်  ဟင်းသီး 
ဟင်းရွက်နှင့်  ဝက်သားေဈးနန်းများ)  အသင့်အတင့်  ြပန်လည်ြဖစ်လာြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း 
အကီးတန်းစာရင်းအင်းသုေတသီက ေြဖကားခ့ဲပါသည်။ 
  တရုတ်နိုင်ငံ၏  CPI  တွင်  သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါး  ပါဝင်ေနသည့်  စားေသာက်ကုန်ေဈးနန်း 
များမှာ စက်တင်ဘာလအတွင်း ယခင်လကထက်  (၀.၄) ရာခိုင်နန်းြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် 
ယခင်လအတွင်း  စားေသာက်ကုန်ေဈးနန်းြမင့်တက်ခဲ့မရာခိုင်နန်းြဖစ်သည့်  (၁.၄)  ရာခိုင်နန်းမှ 
ေလျာ့နညး်လာသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 
  ယခုနှစ် ပထမ (၉) လအတွင်း တရုတ်နုိင်ငံ၏ CPI မှာ ယခင်နှစ်ကထက်(၃.၃) ရာခုိင်နန်း 
ြမင့်တက်လာခဲ့သည်ကို ေတွ့ ရပါသည်။  
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  ေနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များအရ  စက်ရုံ၏ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရတိ်များ 
ကို တိုင်းတာသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်သူေဈးနန်း အညန်းကိန်းမာှ စက်တင်ဘာလအတွင်း 
ယခင်နှစ်ကထက် (၂.၁) ရာခိုင်နန်းကျဆင်းခဲ့ေကာင်း သိရပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊Xinhua(၁၅-၁၀-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှူ း 
နန်နင်းမို ့ 

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

မေလးေဈးကွက ်ေရာင်းဝယ်မအေြခအေန 

  မေလးေဈးကွကတ်ွင်  ဆန်ေဈးန်းများအေနြဖင့်  မေနာသုခနှင့်  ငစိန်ဆန်မှာ  အသစ် 
စတင်ဝင်ေရာက်စြဖစ်၍ ငစိန်ဆန်မှာ တစ်တင်းခွဲတစ်အိတ်လင် အေဟာင်း ၂၄,၀၀၀ ကျပ်၊ အသစ် 
၂၃,၀၀၀ ကျပ်ြဖင့် ေရာင်းဝယ်ေနပီး၊ မေနာသုခဆန်မှာ တစ်တင်းခဲွတစ်အိတ်လင် အေဟာင်း ၃၃,၀၀၀ 
ကျပ်၊ အသစ်  ၂၆,၀၀၀ ကျပ်ြဖင့် ေရာင်းဝယ်ေနေကာင်း သရိှိရပါသည်။ ရနကု်နေ်ပါဆနး် ဆန်မှာ 
အသစ်မဝင်ေသးြခင်း၊  ေလှာင်သမားထံမှ  ဝယ်ရြခင်း၊  ဝယ်လိုအား  များြခင်းေကာင့် 
တစ်တင်းခဲွတစ်အိတ်လင်  ၄၅,၀၀၀  ကျပ်မှ  ယခုတစ်ပတ်  ၄၈,၀၀၀  ကျပ်သ့ုိ  ေဈးြမင့်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသည်။ 

  ဆီထွက်သီးံှများအေနြဖင့် ေြမပဲ (လံုးဆန်/ ဆီဆန်) မှာ ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ မေကွးတုိင်း 
ေဒသများမှ ဝင်ေရာက်မရှိေသာ်လည်း ေြမပ(ဲလံုးဆန်)  ြဖူ/  နီ နှစ်မျ ိုးလုံး တရုတ်ဝယ်လက်ရှိြခင်း၊ 
မျ ိုးသမား  အဝယ်ရိှြခင်း၊  ဆီစက်သမားအဝယ်များြခင်း၊  ေရွးကျေြမပဲများပါ  ဝယ်ယူမရိှြခင်းေကာင့် 
ယခင်တစ်ပတ်ထက် နှစ်မျ ိုးလံုးေဈးြမင့်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ှမ်း (ြဖ/ ညိ/ နက်) မှာ  မုိးစုိက် 
လက်ကျန်နည်းြခင်း၊  ပစ္စည်းေကာင်းရှားြခင်း၊  မူဆယ်ကားများ  လာြခင်းတို့ေကာင့်  တရုတ် 
ဝယ်လက် ရိှေသာ်လည်း အရည်အေသွးေပါမူတည်၍ ေဈးနန်းကွာြခားြခင်းေကာင့် ေဈးနန်းတည်ငိမ် 
ေနေကာင်း  သိရှိရပါသည်။  ှမ်းနက်မှာ  တရုတ်ဝယ်လက်ရှိေသာ်လည်း  အရည်အေသွးေပါ 
မူတည်၍ ေဈးေပးဝယ်ယူမရှိြခင်းေကာင့် ေဈးနိမ့်ေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

  ပဲမျ ိးစုံ ေရာင်းဝယ်မအေနြဖင့်  ြပည်ပတငပ့ုိ်ရန်  ဝယ်ယူမရှိေသာ ပဲများအနက် မတ်ပမှဲာ 
ယခင်တစ်ပတ်က  ရန်ကုန်ဝယ်လက်ရိှြခင်း၊  အပင်ေဖာက်သမား အဝယ်များြခင်း၊  မျ ိုးသမား  အဝယ် 
များြခင်းေကာင့် ေဈးြမင့်ေသာ်လည်း ယခုတစ်ပတ် မျ ိုးသမား အဝယ်နည်းသွားြခငး်ေကာင့် ေဈး 
မသိမသာနိမ့်သွားေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ပဲတီစိမ်း (အညာ) မှာ  မုိးလက်ကျန်နည်းြခင်း၊ ေဆာင်းစုိက် 
ြပင်ဆင်ချနိ်ြဖစ်ြခင်း၊  ပစ္စည်းရှားြခင်းေကာင့်  ယခင်တစ်ပတ်ထက်  ေဈးြမင့်ေနပါသည်။  ပဲစင်းငုံ 
(နီ/ြဖ)  မာှ  ရန်ကုန်ဝယ်လက်  ပံုမှန်ရိှြခင်း၊  စုိက်ဧကနည်း  အထွက်နည်းအဝင်နည်းြခင်းေကာင့် 
ေဈးြမင့်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ယခင်က ြပည်တွင်းသံုး အဝယ်များခ့ဲေသာ ပဲပုတ် (ြမန်မာ/ ရှမ်း) 
တို့မှာ  မို့တွင်း  ပဲနို့ရည်၊  ပဲြပားလုပ်ငန်းရှင်များ  အဝယ်များြခင်း၊  ဆစီက်သမားဝယ်ယူမများြခင်း၊ 
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မျ ိုးအတွက် ဝယ်ယူမရိှြခင်းေကာင့် ယခင်တစ်ပတ် ပဲပုတ် (ြမန်မာ) ၆၀ ပိဿာလင် ၆၀,၀၀၀ ကျပ် မ ှ
ယခုတစ်ပတ်  ၆၄,၀၀၀  ကျပ်အထိလည်းေကာင်း၊  ပဲပုတ(်ရှမ်း)  ယခင်တစ်ပတ်  ၄၁,၀၀၀  ကျပ်မှ 
၄၉,၀၀၀ ကျပ်အထိလည်းေကာင်း ေဈးြမင့်လာေကာင်းသိရိှရပါသည်။ ပဲကီး (ကီး/ေသး)နှင့် ပဲယင်း 
မှာ ယခင်တစ်ပတ်က  မို့တွင်းလုပ်ငန်းသမား  ဝယ်ယူမသာရိှရာမှ ယခုတစ်ပတ် တရုတ်ဝယ်လက်၊ 
ရန်ကုန်ဝယ်လက်ရိှြခင်းေကာင့် ေဈးြမင့်လာေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ေထာပတ်ပဲ (ကီး/ေသး)  တ့ုိမှာ 
မိုးစိုက်  ဝင်ေရာက်မများြခင်း၊  ေဆာင်းစိုက်ြပင်ဆင်ချန်ိြဖစ်၍  ယခင်တစ်ပတ်က  မို ့တွင်းသုံးသာ 
ရိှခ့ဲပီး၊  ယခုတစ်ပတ်တွင်  တရုတ်ဝယ်လက်၊  ရန်ကုန်ဝယ်လက်  ဝယ်ယူမရိှေသာ်လည်း  ေဈး 
မသိမသာနိမ့်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

  ကုလားပ ဲ (လုံးဝါကီး/  လုံးြဖူကီး)  ေဈးနန်းမှာ ယခင်တစ်ပတ်က  ပဲခွဲစက်များ  အဝယ် 
များြခင်း၊  ရန်ကုန်ဝယ်လက်များြခင်း၊  ေလှာင်သမားထုတ်ေရာင်းမများ  ရိှြခင်း၊  မျ ိုးအြဖစ် ဝယ်ယူမ 
ရှိြခင်းေကာင့်  ေဈးြမင့်ေသာ်လည်း  ယခုတစ်ပတ်တွင်  ပဲခွဲစက်များ  အဝယ်နည်းသွားြခင်းေကာင့် 
ေဈးမသိမသာနိမ့်သွားေကာင်းသိရိှရပါသည်။ 

 စားဖိုေဆာင်သီးှံများအေနြဖင့်  ကက်သွန်နီ  (ကီး/  လတ်/  ငယ)်  သုံးမျ ိုးလံုး  မုံရွာ၊ 
ြမင်း ခံတို့မှ  အဝင်များြခင်း၊  မိုးစိုက်များ  အရည်အေသွးညံ့သွားြခင်း၊  အေဝးတင်ပ့ုိရမနည်းြခင်း 
ေကာင့်  ေဈးနိမ့်ေနေကာင်းသိရိှရပါသည်။  ကက်သွန်ြဖ  (ရှမ်း/ေြမြပန့် )  မှာ  စတင်  စိုက်ပျ ိုးရန်  
ြပင်ဆင်ေသာကာလြဖစ်ြခင်း၊  လက်ကျနအ်ရည်အေသွးေပါမတူည်၍  အတနး်အစားအမျ ိုးမျ ိုး၊ 
ေဈးအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ေရာင်းဝယ်ေနကသြဖင့် ပျမ်းမေဈးနိမ့်သွားပါသည်။ အာလူး(အုိေက/ ေအဝမ်း/ 
ဆွဲသီး)  သံုးမျ ိုးလံုးမှာ  ေအာင်ပန်းသီးများ  ရာသီဥတုေကာင့်  ပစ္စည်းေကာင်းရှားြခင်းေကာင့် 
ေဈးြမင့်ေနပီး၊ တရုတ်အာလူးများ ဝင်ေရာက်မများကာ တစ်ပိဿာလင် ၇၅၀ ကျပ်ြဖင့် ေရာင်းဝယ် 
ေနသြဖင့် ေအာင်ပန်းအာလူး အေရာင်းအဝယ်ေအးေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

 ဟင်းသီး/ဟင်းရွက် ေဈးနန်းအေနြဖင့်  ပန်းမုန်လာ/  ေဂါဖီထုပ်တို့မှာ  မိုးစိုက်များ 
အခင်းကျချနိ်ြဖစ်၍ အရည်အေသွးညံ့သွားြခင်းေကာင့်  ေဈးနိမ့်သွားေကင်းသိရိှရပါသည်။ ငုတ်စို 
(ရှည)်  မှာ  သာစည်၊  တပ်ကုန်းတို့မှ  အဝင်နည်းြခင်း၊  မုံရွာ၊  ေချာင်းဦးမှ  ဝင်ေရာက်ေသာ်လည်း 
အဝင်နညး်ေသးြခင်း၊  မို့တွင်းသံုးစဲွမ  ပုံမနှြ်ဖစြ်ခငး်ေကာင့်  ေဈးမသိမသာ  ြမင့်ေနေကာင်း  သိရိှရ 
ပါသည်။  ဘုိစားပဲသီးများ  အဝင်များေသာလ်ည်းအရည်အေသွးည့ံ  အခငး်ဖျက်သီးများြဖစ်၍ 
တစ်ပိဿာလင် ၅၀၀ ကျပ်မှ အရည်အေသွးေကာင်းတစ်ပိဿာလင် ၁,၀၀၀ ကျပ်ြဖင့် ေရာင်းဝယ်မ 
ရှိေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

 သစ်သီးဝလံေဈးနန်းအေနြဖင့်  ေရှာက်ချ ိုသီးများ အဝင်များလာေသာ်လည်း အရည်အေသွး 
ေကာင်းြခင်းေကာင့်  ယခင်တစ်ပတ်ထက်  ေဈးြမင့်ေနေကာင်း  သိရိှရပါသည်။  ယခုတစ်ပတ်တွင် 
လိေမ္မာ်သီးများ စတင်ဝင်ေရာက်လာပီး (၁၀၀)  ပိဿာလင် ၈၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ 
ေဈးြမင့် ေရာင်းဝယ်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 
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  မဆူယ်ကားဂိတ်မှ  ကုန်စည်ပိ့ုေဆာငမ်အေနြဖင့်  မဆူယမ် ှ တွဲကားတစေ်န့လင်  ၇၀  မ ှ
၈၀  စီးထွက်ရှိပီး၊  နှမ်း  (ြဖူ/  ညို /  နက)်  တို့  တင်ေဆာင်ပီး  ချင်းေရေဟာ်ဂိတ်မှ  နှမ်းတင်ပို့ 
ေသာကား  ၁၀၀  စးီခန့်  ထွက်ရိှပါသည်။  မူဆယ်ဂိတ်မှ  တင်ပ့ုိရာတွင်  တင်ေဆာင်ခ  တစ်ပိဿာ 
လင်  ၆၀  ကျပ်ခန့်ရှိပီး၊  ချင်းေရေဟာ်ဂိတ်မှ  တစ်တန်လင်  ၄၄,၀၀၀  ကျပ်  ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ခ 
ေပးရေကာင်း ကားဂိတ်မှူ းထံမှ သိရိှရပါသည်။ 

    (ေဒါခင်ေမကည်၊ မန္တေလးေဈးကွက်တာဝန်ခ)ံ 

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

ေနြပည်ေတာ် (လယ်ေဝးမိနယ)် စိုက်ပျ ိးေရးသတင်း 

ေြမပဲစိုက်ပျ ိုးမ 

  ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝးမို့နယ်၊  ေရအုန်းပင်ေကျးရွာမှ  ေတာင်သူ  ဦးြမင့်ကူနှင့်  ေတွ့ဆံု၍ 

ေြမပဲစိုက်ပျ ိုးမသတင်းများကို ရယူတင်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

  ေတာင်သူဦးြမင့်ကူသည်  ေြမပဲသီးနံှကို  စိုက်ပျ ိုးခဲ့သည်မှာနှစ်  (၃၀/၄၀)  ကာပီြဖစ် 

ေကာင်း၊ လက်ရိှေြမပဲစုိက်ဧက  (၈)  ဧကတွင်  ဆံနီမျ ိုးကုိ  (၁)  ဧကလင်  (၃၂)  ြပည်နန်းြဖင့်  စုိက်ပျ ိုး 

ထားေကာင်း၊  အြခားမျ ိုးမှာ  ဆံြဖူမျ ိုးြဖစ်ပီး  ဆံနီမျ ိုးမှာ  အဆန်ထွက်နန်းေကာင်းြခင်း၊  ဆထွီက ်

နန်းေကာင်းြခင်း၊  ေဈးေကာင်းြခင်းေကာင့်  သုံးရေကာင်း၊  သက်တမ်းမာှ  (၉၅)  ရက်ရိှေကာင်း 

သိရပါသည်။ 

  မိုးစကျချနိ်တွင်  ေြမပဲမစိုက်မီ  ေြမြပင်ရာ၌  ထွန်စက်ြဖင့်  (၇)  ဝိုင်းပါ ထယ်တစပ်ထိုးပီး 

Roller တစပ်ခုတ်ေကာင်း၊ မစိုက်မီေြမြပင်ချန်ိတွင် (၁) ဧကလင် အာမို (၁၅-၁၅-၁၅) (၁) အိတ်၊ 

ရာဗိုက် ေကျာက်မန့်ေြမဩဇာ (၂) အိတ်၊ ဖျူရာဂရမ်ေြမတွင်းပိုးသတ်ေဆး (၂၅) ဂရမပ်ါ (၄) ထုပ် 

ထည့်သွင်းေြမြပင်ရေကာင်း၊ ထွန်စကြ်ဖင့် ထွန်ပးီပါက နာွးြဖင့် စိက်ုေကာငး်ဆွဲပးီ လူြဖင့် မျ ိုးေစ့ 

ချစိုက်ပျ ိုးေကာင်း၊  တကျင်းနှင့်  တကျင်း  (၁)  ထွာြခားပးီ  တကျငး်လင ် မျ ိုး  (၃)  ေစ့ထည့်ရ 

ေကာင်း၊ မျ ိုးေစ့ချပီးပါက နွားြဖင့် ဂျမ်းတုံးရိုက် ေြမဖုံးရေကာင်း၊ စိုက်ပီး (၅) ရက်ခန့်အကာ တွင် 

အပင်စထွက်ေကာင်း သိရပါသည်။ 

  အပင်ေပါက်များ  စတင်ထွက်ရိှပးီ  (၁၅)  ရက်ခန့်   အကာတွင် လူြဖင့်  ကားေပါင်းလိုက် 

နတ်ြခင်း၊  ေပါင်းေပါက်ြခင်းေဆာင်ရွက်ေပးရေကာင်း၊  အပင်သက်တမ်း  တစ်လခွဲရှိေသာအခါ 

နွားြဖင့် သံထွန်သုံးပီး ေြမေဘာင်ေဖာ်ေပးရေကာင်း၊ အပင်သက်တမ်းရက် (၂၀) ခန့်တွင် တင်းဒါး 

ပုိးသတ်ေဆးြဖန်းြခင်း၊ အပင်သက်တမ်း  (၂၅) ရက်ခန့်တွင် ေမဂျာ  (၁/၂)  နှင့် ဘလပ်ပလပ် ပင်စည် 

အားတုိးေဆးြဖန်းေပးရေကာင်း၊  အပင်သက်တမ်း  (၉၅)  ရက်တွင်  ေြမပဲေတာင့်များ  ရင့်ချန်ိကည့်၍ 
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လူအားြဖင့်  ေြမပဲေတာင့်ေဖာ်ြခင်း၊  အေတာင့်ေခြခငး်၊  ေနပလှူနး်ြခင်းများ  ေဆာငရွ်က်ရေကာင်း၊ 

ရရှိလာေသာ  ေြမပဲေတာင့်များကို  ပွဲရုံသို့  ေရာင်းချြခင်း၊  ဆီကိတ်ြခင်း၊  မျ ိုးအြဖစ်  ေရာင်းချြခင်း 

ေဆာင်ရွက်ေကာင်း၊ ေြမပဲ (၁) ဧကစုိက်လင် အထွက်နန်းမှာ ေြမပဲေတာင့် (၆၅) တင်းမှ တင်း (၇၀) 

ကားထွက်ရှိေကာင်းနှင့်  ေြမေကာင်းပီး  မိုးမှန်ပါကတင်း  (၁၀၀)  အထိထွက်ေသာ  အကွက်များ 

ရှိေကာင်း သိရပါသည်။ 

  ေြမပဲ  (၁)  ဧကစိုက်ပျ ိုးရာတွင်  ကုန်ကျစရိတ်များမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ေကာငး် 

သိရှိရပါသည-် 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
အေရ 

အတွက ်

န်း 

(ကျပ်) 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်) 

၁  မျ ိုး  ၃၂ ြပည်    ၉၀,၀၀၀ 

၂  သွင်းအားစု 

- အာမုိ(၁၅ : ၁၅ : ၁၅) 

- ရာဗိုက်ေကျာက်မန့်ေြမဩဇာ 

- ဖျူရာဂရမ်ေြမတွင်းပိုးသတ်ေဆး 

  (၂၅ ဂ၇မ်ထုပ)် 

- တင်းဒါးပုိးသတ်ေဆး 

- ပင်စည်အားတိုးေဆး(ေမဂျာ ၁/၂) 

- ပင်စည်အားတုိးေဆး 

  (ဘလပ်ပလပ)် 

 

၁ အိတ် 

၂ အိတ် 

၄ ထုပ် 

၁ ဘူး 

၂ ဘူး 

၁ ဘူး 

 

 

၄၀,၀၀၀ 

၇,၀၀၀ 

၂,၈၀၀ 

၇,၀၀၀ 

၄,၀၀၀ 

၉,၅၀၀ 

 

၄၀,၀၀၀ 

၁၄,၀၀၀ 

၁၁,၂၀၀ 

၇,၀၀၀ 

၈,၀၀၀ 

၉,၅၀၀ 

 

၃  ထွန်စက်ခ  ၂ စပ်  ၁၈,၀၀၀   ၃၆,၀၀၀ 

၄  နွား  ၂ ရှဉ်း  ၆,၀၀၀   ၁၂,၀၀၀ 

၅  စိုက်ပျ ိုးြခင်း  ၄၀ ဦး  ၂,၀၀၀   ၈၀,၀၀၀ 

၆  ပဲနတ်ြခင်း  ၂၀ ဦး  ၂,၀၀၀   ၄၀,၀၀၀ 

၇  ပဲဆွတ်ြခင်း  ၇၀ တင်း  ၁,၅၀၀   ၁၀၅,၀၀၀ 

  စုစုေပါင်းကုန်ကျေင ွ   ၄၅၂,၇၀၀ 

၈  စုစုေပါင်းကုန်ကျေင(ွခန့်မှန်း)   ၅၀၀,၀၀၀ 

၉  ေြမပဲေရာင်းရေငွ ၇၀ တင်း ၁၅,၀၀၀  ၁,၀၅၀,၀၀၀ 

၁၀  ၁ ဧကအြမတ်   ၅၅၀,၀၀၀ 
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  မိုးေြမပဲ  (၁)  ဧကစိုက်ပျ ိုးရန်အတွက်  အရင်းအနှီးေငွမှာ  (၅)  သိန်းခန့်ရှိပီး  တင်း  (၇၀) 

ထွက်ရှိေသာ  (၁)  ဧကကွက် အတွက်  ေြမပဲေရာင်းရေငွမှာ  (၁၀.၅) သိန်းခန့်ရှိသြဖင့်  (၅.၅) သိန်း 

ခန့်အြမတ်ရရိှေကာင်း၊  အချ ို့ေတာင်သူများ၏  စုိက်ကွက်များမှာ  ေြမပျက်ြခင်း၊  မုိးဖျက်ြခင်းတ့ုိေကာင့် 

အထွက်နည်းပီး  အရံးေပါကရေကာင်း၊  ေြမပဲစုိက်  ေတာင်သူများအေနြဖင့်  အရင်းအနှီးမစိုက် 

ထုတ်နိုင်ြခင်း၊  သွင်းအားစုကုန်ကျစရိတ်  များြပားြခင်း၊  လယ်ယာလုပ်သားရှားပါးြခင်းတို့ေကာင့် 

စိုက်ပျ ိုးရာတွင်  အခက်အခဲနှင့်  အရံးကို  ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း၊  အရင်းအနှီးမတည်ေပးြခင်း၊ 

ေဈးသက်သာေသာ  သွင်းအားစုများ  ဖန်တီးေပးြခင်း၊ လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာ ဝန်ေဆာင်မစီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းတို့ လိုအပလ်ျက်ရိှေကာငး် သိရပါသည်။ 

  မိုးေြမပဲအြပင်  ေဆာင်းကာလ၊  မိုးကန်ုခါနီးကာလတ့ုိတွင်  ေဆာင်းေြမပဲ၊  ကားေြမပဲ 

ထပ်မံစိုက်ပျ ိုးနိုင်ေကာင်း၊  ေဆာင်းေြမပဲ၊  ကားေြမပဲမှာ သက်တမ်း  (၁၀၅) ရက်ြဖစ၍် သက်တမ်း 

ပိုကာေကာင်း၊ ေရတင်စိုက်ပျ ိုးရသြဖင့် ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများြပားေကာင်းသိရပါသည်။ 

မတ်ပဲစိုက်ပျ ိုးမ 

  ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝးမို့နယ်၊  ေရအုန်းပင်ေကျးရွာမှ    ေတာင်သူ  ဦးသန်းထိုက်နှင့် 

ေတွ့ဆုံ၍ မတ်ပဲစိုက်ပျ ိုးမသတင်းများကို ရယူတင်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

  ေတာင်သူ ဦးသန်းထိုက်သည် မတ်ပဲသီးနှံကို စိုက်ပျ ိုးခဲ့သည်မှာ နှစ် (၃၀) ခန့် ကာပီြဖစ် 

ေကာင်း၊ လက်ရှိမတ်ပဲ (၂၅) ဧကစိုက်ပျ ိုးထားေကာင်း၊ မျ ိုးအြဖစ်  ပဲကန်စွန်းမျ ိုးကို (၁) ဧကလင ်

(၁) တင်းနန်းြဖင့် ကျဲပက်စုိက်ပျ ိုးေကာင်း၊ အပင်သက်တမ်းမှာ (၁၀၅) ရက်ရိှေကာင်းသိရပါသည်။ 

  မတ်ပဲကို  လယ်ကွက်များတွင်  စပါးရတိ်ပီးချန်ိတွင်  ေြမြပင်၍  စိုက်ပျ ိုးရေကာငး်၊  စပါး 

ရိတ်သိမ်းချနိ်ြဖစ်ေသာ ေအာက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလများတွင် စပါးရိတ်ပးီေနာက် ထွန်စက်ြဖင့် (၇) 

ဝိုင်းပါထယ်တစပ်ထိုးပီး Roller တစပ်ထွန်ရေကာင်း၊  ေြမြပင်စဉ်  (၁)  ဧကလင် အာမုိ  (၁၅-၁၅-

၁၅)  (၁)  အိတ်  ြဖန့်ထည့်ပီး  ေြမြပင်ရေကာင်း၊  ၎င်းေနာက်  မျ ိုးေစ့များကုိ  ပုိးမစားေစရန် 

ေရနဂါးပုိးသတ်ေဆးြဖင့် လူးနယ်၍ လူြဖင့် ကျဲပက်စိုက်ပျ ိုးရေကာင်း၊ မျ ိုးကျဲပီးက Roller (၁)စပ် 

ခုတ်ထွန်ရေကာင်း၊ စိုက်ပီး (၁) ပတ်ခန့်တွင် အပင်စထွက်ေကာင်း သိရပါသည်။ 

  အပင်ေပါက်များ  စထွက်ပီး  (၁၀)  ရက်ခန့်အကာတငွ ် အပငအ်ားေဆး၊  ပိုးသတ်ေဆး 

ြဖန်းေပးရေကာင်း၊  ေနာက်ထပ်၍  (၂/၃)  ပတ်ြခား အပင်အေြခအေနေပါ  မူတည်၍ အပင်အားေဆး၊ 

ပိုးသတ်ေဆး၊  သီးပွင့်အားေဆးများ  ပက်ြဖန်းရေကာင်း၊  အများဆုံးကျေရာက်တတ်ေသာ  ပုိးများ 

မှာ  ငေြမာင်ေတာင်ပိုး၊  ပျပိုး၊  သးီလုံးေဖာက်ပိုးတို့ြဖစ်ေကာင်း၊  အပင်နှင့်  ေြမကို  ကည့်၍  ေရကို 

ေပးရေကာင်း၊ အပင်သက်တမ်း  (၁၀၅) ရက်ခန့်ရှိပီး အသီးများရင့်မှည့်ချနိ်တွင်  လူြဖင့် နုတ်ြခင်း၊ 

စက်ြဖင့် ေခြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရေကာင်း၊ ရရိှလာေသာ မတ်ပဲများကုိ ပဲွရံုသ့ုိ ေရာင်းချြခင်း၊ ေနာက်နှစ် 
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စိုက်ပျ ိုးရန်  မျ ိုးအြဖစ် သိုေလှာင်ြခင်း၊  မျ ိုးအြဖစ်ေရာင်းချြခငး်များေဆာင်ရွက်ေကာင်း၊  မတ်ပဲ  (၁) 

ဧကအထွက်နန်းမှာ တင်း (၂၀) ခန့်ရှိေကာင်းသိရှိရပါသည်၊ 

  မတ်ပ ဲ (၁)  ဧကစိုက်ပျ ိုးရာတွင်  ကုန်ကျစရိတ်များမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ေကာငး် 
သိရှိရပါသည် -  

စဉ် အေကာင်းအရာ 
အေရ 
အတွက ်

န်း 
(ကျပ်) 

ကုန်ကျေငွ 
(ကျပ်) 

၁  မျ ိုး  ၁ တင်း  ၄၀,၀၀၀  ၄၀,၀၀၀ 
၂  သွင်းအားစု 

- အာမုိ(၁၅ : ၁၅ : ၁၅) 
- မျ ိုးေစ့လူးနယ်ေဆး 
- အပင်အားေဆး 
- အသီးအားေဆး 
- ပိုးသတ်ေဆး 

 
၁ အိတ် 

 
 
 
 

 
၄၀,၀၀၀ 
၇,၀၀၀ 
၂၀,၀၀၀ 
၁၅,၀၀၀ 
၃၀,၀၀၀ 

 
၄၀,၀၀၀ 
၇,၀၀၀ 
၂၀,၀၀၀ 
၁၅,၀၀၀ 
၃၀,၀၀၀ 

၃  ထွန်စက်ခ  ၃ စပ်  ၁၈,၀၀၀  ၅၄,၀၀၀ 
၄  နွား  ၁ ရှဉ်း  ၆,၀၀၀  ၆,၀၀၀ 
၅  ေဆးြဖန်းခ  ၆ ကိမ်  ၂,၀၀၀  ၁၂,၀၀၀ 
၆  နတ်ခ      ၅၀,၀၀၀ 
၇  ပဲေခြခင်း  ၂၀ တင်း  ၁,၀၀၀  ၂၀,၀၀၀ 
၈  ပဲသယ/်ေခ အလုပ်သမားခ  ၅ ဦး  ၃,၀၀၀  ၁၅,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်းကုန်ကျေင ွ   ၃၀၉၀၀၀ 

၉  လုိအပ်ပါက ေရသွင်းေပးရသြဖင့် ဆီဖုိးထပ်မံကုန်ကျနုိင်ပါသည်။   
၁၀  စုစုေပါင်းကုန်ကျေင ွ(ခန့်မန်ှး)   ၃၁၀,၀၀၀ 
၁၁  မတ်ပဲေရာင်းရေငွ (ယခင်ှစ)် ၂၀ တင်း ၂၅,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ 
၁၂  ၁ ဧကအြမတ်   ၁၉၀,၀၀၀ 

  မတ်ပ ဲ (၁)  ဧကစိုက်ပျ ိုးရာတွင် အရင်းအနှီးမှာ  (၃.၅) သိန်းခန့်ရှိပီး တင်း  (၂၀)  ထွက်ရှိ 
ေသာ  (၁)  ဧကအကွက်အတွက်  ေရာငး်ရေငမွာှ  (၅)  သိန်းခန့်ရှိသြဖင့်  အြမတ်ေငွ  (၁.၉  သိန်း) 
ကျပ်ခန့်   ရိှပါသည်။  သွင်းအားစုများကို  သက်သာေသာေဈးြဖင့်  ရရှိေရး၊  ခိုင်မာေသာေဈးကွက် 
ရရှိေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရန် လိုအပ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

    ချ ိုထွန်း (MIS) 

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