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ဟန်ရှန်းမှထွက်ေသာ စံပယ်ပန်းများအတွက ်အာမခံစနစ်သစ်အား ကျင့်သုံးေနသည့် 
ကွမ်ရှီး(ကမ့်)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

  ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ၏  ေကျးလက်ေဒသများမှ  ေတာင်သူလယ်သမားများသည် သးီနှံ 
အာမခံများ ထားရှိလာကပီြဖစ်ပါသည်။ ယခင်က ရာသီဉတုဆုိးရွားြပင်းထန်မေကာင့်   သီးနှံများ 
ပျက်စီးဆုံးရံးခဲ့ပါက  ေလျာ်ေကးရြခင်းမရှိခဲ့သည့်  ေတာင်သူလယ်သမားများမှာ  ယခုအခါ  သီးနှံ 
အာမခံများေကာင့် ဆုံးရံးမမ ှခုသာခံသာရှိလာပီြဖစ်ပါသည်။ 

  စံပယ်ပန်းခင်းများ စုိက်ပျ ိုးသည့် ေတာင်သူတစ်ဉီးက ယခင်နှစ် ဇူလိုင်လတွင် ၎င်း၏ (၄) 
ဟက်တာကျယ်ဝန်းသည့်  စံပယ်ပန်းစိုက်ခင်းအတွက်  အာမခံထားရှိခဲ့ပါသည်။  နုိဝင်ဘာလ  တွင ်
ရာသီဉတုေကာင့်  စံပယ်ပန်းအချ ို့ပျက်စီးခဲ့ရရာ  အာမခံကုမ္ပဏီထံမှ  ယွမ်  (၃)ေထာင်ေကျာ် 
ေလျာ်ေကးရခ့ဲေကာင်း၊  ထုိသ့ုိရရိှရာတငွ ် ေလာက်ထားသည့်  လုပင်နး်စဉ်ပင်  မေဆာင်ရွက်ခဲ့ရဘဲ 
မိမိဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ေရာက်ရိှလာေကာင်း သိရပါသည်။ 

  စံပယ်ပန်းအာမခံမှာ  ကွမ်ရှီးကမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၏  ပထမဆုံးစိုက်ပျ ိုးေရး 
လုပ်ငန်း  ရာသီဉတုညန်းကိန်းအာမခံြဖစ်ပီး၊  ဘာေရးဆိုင်ရာအေထာက်အပံ့များမှာ  အာမခံ 
မူဝါဒကုိ အေြခခံထားပါသည်။  

  ဟန်ရှန်းစီရင်စုမှာ  တရုတ်နိုင်ငံ၏  စံပယ်ပန်းအများဆုံး  စိုက်ပျ ိုးြပုြပင်ထုတ်လုပ်ေသာ 
ေနရာြဖစ်ပီး၊  တစ်နှစ်လင်  တန်ချန်ိ  (၈)  ေသာင်းခန့်ထွက်ရှိကာ  တစ်နိုင်ငံလုံး  စံပယ်ပန်း 
ထုတ်လုပ်မ၏  (၈၀)ရာခိုင်နန်းေကျာ်ရှိပါသည်။  ၎င်းစီရင်စုအား  စံပယ်ပန်းများ၏  ဇာတိေြမအြဖစ် 
လူသိများပါသည်။  စံပယ်ပန်းအာမခံမှာ  ရာသီဉတုဆိုးရွားမေကာင့်  စံပယပ်န်းပွင့်မအား  ထိခိုက် 
ဆုံးရံးေစခဲ့ပါက  ေဒသခံေတာင်သူများအား  ဘာေရးဆိုင်ရာလံု ခ ံုမရေစရန ် ေဆာင်ရွက်ေပး 
ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

  စံပယ်ပန်းစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းမှာ  ဟန်ရှန်းစီရင်စု၏  ပင်မလုပ်ငန်းလည်း 
ြဖစ်၊  ေဒသစီးပွားေရးနှင့်လည်း နီးကပ်စွာ ဆက်နွယ်ေနေကာင်း၊ စံပယ်ပန်းများ၏ အရည်အေသွး 
မှာ  ပန်းပွင့်ချနိ်တွင်  မိုးရွာသွန်းမနှင့် အများဆုံး ဆက်စပ်ေနေကာင်း၊  မိုးေကာင်းစွာ  ရွာသွန်းပါက 
စံပယ်ပန်းတစ်ကီလိုဂရမ်လင်  (၂၈)ယွမ်ရေကာင်း၊  ရာသီဉတုအေြခအေနဆိုးပါက  တစ်ကီလို 
ဂရမ်လင်  ယမ်ွ  (၂၀)  မသာရေကာင်း၊  ယခုအခါ  ေတာင်သူများ  စံပယ်ပန်း  စိုက်ပျ ိုးလုိစိတ်ြဖစ် 
ေပါလာေစရန်  ၎င်းတို့အား  သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ  ကာကွယ်ေပးမြဖင့်  ပံ့ပိုးေပးေနပါေကာင်း၊ 
စိုက်ပျ ိုးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်  က ံုေတွ့ ရေလ့ရှိေသာ  ဆုံးရံးနိုင်ေြခများကို    အာမခံြဖင့်  ပံ့ပိုးေပး 
ထားပါေကာင်း၊ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းေကာင့်  စံပယ်ပန်းစုိက်ပျ ိုးသည့် လုပ်ငန်းကိုေရာ၊  ေဒသ 
စီးပွားေရးကုိပါ  စိတ်ချလံု ခုံစွာ  ဖံွ့ဖိုးတုိးတက်လာေစေကာင်း China Pacific  Insurance  (Group) 
Co Ltd, ၏ ကွမ်ရှီးဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ Liu Peizhi က ေြပာကားထားပါ 
သည်။  
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  အာမခံလုပ်ငန်းမှ  ထုတ်ြပန်ချက်အရ  စံပယ်ပန်း  အာမခံစတင်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် 
ပထမဆုံးနှစ်မှာပင်  စံပယ်ပန်းစိုက်ခင်း  (၇၅၈)  မူကို အာမခံက လမ်း ခ ံုေပးနိုင်ခဲ့ပီး၊ အာမခံကာမိ 
သည့်  ပမာဏ  ယွမ်  (၂.၂၈)  သန်း  ထိေရာက်ရှိခဲ့ကာ  ေလျာ်ေကးေပးခဲ့မမှာ  ယွမ်  (၄၅,၄၈၀)  ရိှခဲ့ 
ေကာင်း သိရပါသည်။ 

  စံပယ်ပန်း  အာမခံကဲ့သို့ေသာ  သီးနံှအာမခံများမှာ  လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးေရးလုပ်ငန်း 
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို  ထိထိေရာက်ေရာက်  တည်ငိမ်ေစလျက်  ေဒသတွင်းစိုက်ပျ ိုးမများ 
အား  ေခတ်မီလာေစရန်နှင့်  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသအစိုးရ၏  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမပေပျာက်ေရး 
ေဆာင်ရွက်မများကို  ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ပါသည်။ 

  သမားရိုးကျအာမခံမမှာ  ထုတ်လုပ်မဆံုးရံးနိုင်ေြခကိုသာ  ခ ံုငုံနိုင်သည့်အတွက်  စံပယ် 
ပန်းအာမခံမှာ  လစ်လပ်ေနေသာ  ကွက်လပကုိ်  ြဖည့်ဆည်းရာေရာက်သည့်အတွက်  အာမခံ 
ထုတ်ကုန်များတွင်  တီထွင်ဆန်းသစ်မဟု  ေြပာနိုင်ေကာင်း၊  ေဒသတွင်း  စုိက်ပျ ိုးေရးလုပ်ငန်း 
အတွက်  အာမခံေပးနိုင်မ  ပိုမိုကယ်ဝများြပားလာသည့်အြပင်၊  တီထွင်ဆနး်သစ်သည့်  ဘာေရး 
ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ  ထပ်မံဖွံ့ ဖို းတိုးတက်ေရးအတက်ွ  မှီြငမး်မြပုနိုင်သည့်  အာမခံစနစ်တစ်ခ ု
ြဖစ်ေကာင်း၊  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုကဲ့သို့ေသာ  နုိင်ငံများတွင်  နိုင်ငံတကာအေလ့အထြဖင့် 
ကျင့်သုံးေနသည့်  ညန်းကိန်းအာမခံများမ ှ အစဉ်မြပတ ် စးူစမး်ေလ့လာထားမနှင့်  ဘာေရး 
တံခါးဖွင့်ေပးမ၏  နမူနာေကာင်းများြဖစ်ေကာင်း၊  စံပယ်ပန်း  အာမခံကဲ့သို့  မိုးရွာသွန်းမအေြခ 
အေနေကာင့်  ပျက်စီးဆုံးရံးရသည့်  ပမာဏများအား  အတိအကျ  မည်သို့  တွကခ်ျက်ရမည်နည်း 
ဟူသည်မှာ  ခက်ခဲသည့်ကိစ္စရပ်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိကဲ့သို့ေသာ  ကိစ္စများတွင်  တကိျသည့်  ရာသီဉတု 
အချက်အလက်များရရိှရန်  မိုးေလဝသဌာနကဲ့သို့ေသာ  သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်  ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေကာင်း  China  Banking  and  Insurance  Regulatory  Commission  မ ှ
အရာရှိတစ်ဉီးြဖစ်သူ Hu Yingquan က မှတ်ချက်ြပုေြပာကားထားပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊ China Daily (၂၂-၁၀-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှး 
နန်နင်းမို ့ 

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

ဟန်ရှန်းစီရင်စုတွင ်စံပယ်ပန်းလုပ်ငန်း ဖွံဖိးလာေစရန် အွန်လိုင်းဝန်ေဆာင်မြဖင့် ကူညီေန 

  ကမ်ွရီှး  (ကမ့)်  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၊  ဟန်ရှန်းစီရင်စုရှိ  Lei  Shuiping  အမည်ရှိ 
စံပယ်ပန်းစိုက်ပျ ိုးသူတစ်ဉီးသည်  သမူစိုက်ပျ ိုး ခံထွက်  စံပယ်ပန်းများ၏  အေလးချန်ိကို  ချန်ိပီး 
သည်နှင့် သူမ၏ ဘဏ်စာရင်းအတွင်းသ့ုိ ေငွမည်မဝင်ေရာက်ေကာင်း သတင်းတို (message) ကို 
သူမ၏  ဖုန်းတွင်  လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။    ထုိသို့ေရာင်းဝယ်မအတွက်  Digital  Jasmine  အမညရ် 
အွန်လိုင်း platform ကို အသုံးြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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  ၎င်း  Digital  Jasmine  အွန်လိုင်း  platform  ေပါတွင်  စံပယ်ပန်းစိုက်ပျ ိုးသူ  ေတာင်သူ 

များမှ  ေန့စဉ်လာေရာက်ေရာင်းချသည့်  စံပယ်ပန်းများအေပါေပးသည့်ေဈးနန်းမှာ  ေန့စဉ်  ရာသီ 

ဉတုအေြခအေနေပါမူတည်၍  အေြပာင်းအလဲရိှပါသည်။  ေယဘုယျအားြဖင့်  ေနပူေသာေန့များ 

တွင် စံပယ်ပန်းမှာ အပွင့်ပိုကီးပီး ပိုမိုေမးသြဖင့် ေဈးပိုများပီး၊ မိုးရွာေသာေန့များတွင် ေဈးေလျာ့ 

နညး်တတ်ပါသည်။ 

  ယမန်နှစ်တစ်နှစ်လုံးတွင်  ၎င်း platform  ေပါမှ  စပံယပ်န်း  မက်ထရစတ်န်ချန်ိ  (၃၅၀၀) 

ခန့်ကို ေရာင်းချခဲ့ပီး ယွမ်ေငွ သန်း (၆၀) ခန့်ရရိှခ့ဲပါသည်။ 

  Digital  Jasmine  အွန်လိုင်း  platform  အား  စီရင်စုအစိုးရနှင့်  China  Construction 

Bank တို့ ပူးေပါင်း၍ ယခင်နှစ် သဂုတ်လမှ စတင်အသုံးြပုလာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းဝန်ေဆာင်မ 

platform  မှာ  ဟန်ရှန်းစီရင်စုရိှ  စံပယ်ပန်းစုိက်ပျ ိုးသူများနှင့်  လက်ဖက်ေြခာက်ကုမ္ပဏီများအတွက် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မကွင်းဆက်တစ်ေလာက်လံုးကုိ  ခုံငံုမိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးထားပါသည်။ 

  ၎င်း  platform  မှ  ေပးသည့်ဝန်ေဆာင်မများတွင်  ကနု်စည်ေြခရာခံလိုက်ြခင်း၊  စိုက်ပျ ိုး 

နည်းလမ်းညန်များ၊  ေထာက်ပို့သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး  ေြခရာခံလိုက်ြခင်း၊    ေနာက်ဆုံးေပါမူဝါဒများ 

အေကာင်း သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ေဈးနန်းအညန်းကိန်းများ ပါဝင်ပါသည်။  

  ၎င်း  Digital  Jasmineplatform  ေပါမှ  စီရင်စုတစ်ခုလုံး၏  အဖိုးတန်အချက်အလက် 

များကို  ရရှိနိုင်ပီး  လုပ်ငန်းများအား  ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့်  မူဝါဒများြဖင့်  အကူအညီေပးနိုင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်လာနုိင်ေကာင်း၊  ေရရှည်ဖံွ့ဖိုးတုိးတက်မအတွက်  စံပယ်ပန်းများအတွက်  ပုိမုိတင်းကပ် 

ေသာ အရည်အေသွးထိန်းချုပ်မများြဖင့်  ေဆာင်ရွက်သွားရန်  လုိအပ်ေကာင်း၊  စံပယ်ပန်း  စိုက်ပျ ိုး 

ြပုြပင်ထုတ်လုပ်ေသာလုပ်ငန်းအား  ပုိမိုေကာင်းမွန်ေသာ  အမှတ်တံဆိပ်များ၊  စိုက်ပျ ိုးေရးအေြခခံ 

နှင့် စံပယ်ပန်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့်ခရီးသွားလာမများ ဖွံ့ဖို းလာေစရန် ဆက်လက်တုိးချဲ့  လုပ်ကုိင် 

သွားနိုင်မည်ဟု  ယုံကည်ေကာင်း၊  (၂၀၂၁-၂၀၂၅)  ငါးနှစ်စီမံကိန်းနှင့်  (၂၀၂၆-၂၀၃၀)  ငါးနှစ ်

စီမံကိန်းကားကာလအတွင်း  စံပယ်ပန်းထုတ်လုပ်မအား  နှစ်ဆတိုးြမင့်သာွးရန်  ေမာ်လင့်ေကာင်း၊ 

ယမန်နှစ်က ဤစီရင်စု၏  စံပယ်ပန်းထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးမှာ  ယွမ်ေငွ  (၁၂.၂)  ဘီလီယံရိှေသာ်လည်း 

စံပယ်ပန်းလုပ်ငန်းေပါတွင်  စီရင်စုအစိုးရနှင့်  ပန်းစိုက်ေတာင်သူများ  လံုးလုံးလျားလျားမှီခိုရန် 

လုံေလာက်ေသာပမာဏ  မဟုတ်ေသးေကာင်း    စီရင်စုစံပယ်ပန်းလုပ်ငန်းဝန်ေဆာငမ်စင်တာမှ 

ညန်ကားေရးမှး Lu Hongjian က မှတ်ချက်ြပုေြပာကားပါသည်။ 

  ဘဏ်မှ  ကမ်းလှမ်းေဆာင်ရွက်ေပးေသာ  ကီးမားသည့်  ရင်းနှီးြမု ပ်နှံမ၊  ကိုတင်ေငွေပး 

ေချမနှင့်  ေငွေပးေချသည့်  နည်းလမ်းတို့မှာ  စံပယ်ပန်းလုပ်ငန်း၏ဖွံ့ ဖို းမကို  များစွာ  ြမင့်တင်ေပး 

နိုင်မည်ြဖစ်ပီး၊ စီရင်စုအတွင်းရှိ စံပယ်ပန်းစိုက်ေတာင်သူ (၃) သိန်းေကျာ်တို့အား အကျ ိုးြဖစ်ထွန်း 

ေစေကာင်း ညန်ကားေရးမှး Lu က ြဖည့်စွက်ေြပာကားထားပါသည်။  
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  ဟန်ရှန်းစီရင်စုတွင်  ယခင်နှစ်အတွင်း  စံပယ်ပန်းစိုက်ပျ ိုးေြမေပါငး်  ဟက်တာ  (၇,၅၃၃) 

ရှိခဲ့ကာ၊  စိုက်ပျ ိုးသူေပါင်း  (၃၃၀,၀၀၀)  နှင့်  စံပယ်ပန်းထုတ်လုပ်နိုင်မ  တန်ချန်ိ  (၉)  ေသာင်းရှိခဲ့ပါ 

သည။် ၎င်းစီရင်စုတွင် စပံယ်ပန်းလက်ဖက်ေြခာက်ထုတလု်ပသ်ည့်  ကုမ္ပဏီေပါင်း  (၁၃၀)ခန့်ရှိကာ 

နှစ်စဉ်စုစုေပါင်းထုတ်လုပ်မ တန်ချန်ိ (၇၈,၀၀၀) ခန့်ရိှပါသည်။ 

  ယမန်နှစ်အတွင်း  အစိုးရက  ရွာသားများအား    စမတ်ဖုန်းေပါတွင်  platform  အား 

မည်က့ဲသ့ုိ  အသံုးြပုရမည်ကုိ  အခမ့ဲသင်တန်းများေပးခဲ့ရာ၊  ကုန်သွယ်မြပုရာတငွ ် အမန်ှတကယ် 

လွယ်ကူစိတ်ချလုံ ခ ံုေစေကာင်း သိရပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊ China Daily (၂၁-၁၀-၂၀၂၀) 

ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှး 

နန်နင်းမို ့ 

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

အာဆီယံေဈးကွက်အတွင်း တိုးချဲရန ်စီခမ်းကုမဏီများအား CAEXPO ဖိတ်ေခ 

  မကာမီကျင်းပေတာ့မည့်(၁၇)  ကမိေ်ြမာက် တရတ်ု-အာဆယီကုံနစ်ည်ြပပွဲ  (CAEXPO) 

ကာလတွင်  ြပည်တွင်းြပည်ပမှ  ြပပွဲသ့ုိ  လာေရာက်မည့်ဝယ်ယူသူ၊  ရင်းနှီးြမု ပ်နှံသူနှင့်  စီမံကိန်း 

ပိုင်ဆိုင်သူေပါင်း  (၁၁,၀၀၀) အား ဆွဲေဆာင်ရန်  ေမာ်လင့်ထားေကာင်း  ြပပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ 

က ေအာက်တိုဘာလ (၂၀) ရက်ေန့တငွ ်ထုတြ်ပနေ်ကြငာထားပါသည်။ 

  (၁၇)  ကိမ်ေြမာက်  တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ြပပဲွကာလအတွင်း  ပံုမှန်ြပသမများအြပင် 

အလီဘာဘာအုပ်စုနှင့်အတူ  ဒစ်ဂျစ်တယ်  platform  များ  ထူေထာင်ကာ  ြပည်တွင်းြပည်ပမှ 

ပါဝင်ြပသသူများက  ၎င်းတို့၏  ကုန်ပစ္စည်းများကို  ထည့်သွင်းြပသြခင်း၊    ဝယ်ယူမည့်သူများနှင့် 

ညိနင်းေဆွးေနွးြခင်းနှင့်    စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းများအား  ပိုမိုရှာေဖွရန် တိုက်ရိုက်ထုတ်လင့်ြပသ 

ြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

  စီခမ်းြပည်နယ်၊  ချန်ဒူးမို ့တွင်  ေအာက်တိုဘာလ  (၁၉)  ရက်ေန့၌  ကျင်းပခဲ့သည့်  ြပပွဲ 

ြမင့်တင်ေရးပွဲတွင်  လာမည့်  CAEXPO  ြပပွဲ၌  ပိုမိုတက်ကစွာပါဝင်ကရန်  စီခမ်းကုမ္ပဏီများအား 

ဖိတ်ကားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ  ကုန်းလမ်း-ပင်လယ်ေရေကာင်းလမ်း  ကုန်သွယ်ေရးစကလမ်းအသစ် 

တည်ေဆာက်ေရးတွင်  ကွမ်ရှီးနှင့်  စီခမ်းတို့  အရှိန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်သင့်ပီး၊  စက်မကုန်ထုတ် 

လုပ်ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများကို  နက်ရင်းစွာ  ေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း  တရုတ်ြပည်သူ့နိုင်ငံ 

ေရးရာ  အတိုင်ပင်ခံညီလာခံ  (ကွမ်ရှီးေကာ်မတ)ီ  မ ှ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ    QianXueming  က  အကံြပု 

ေြပာကားထားပါသည်။ 
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  (၁၇)  ကိမ်ေြမာက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ြပပဲွကာလအတွင်း  ပုိမုိစံုလင်ေသာ နယ်ပယ် 
များ၌  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ  အကာင်အထည်ေဖာ်ရန်  စီခမ်းကုမ္ပဏီများလာေရာက်ကရန် 
ကိုဆိုေကာင်း Qian က ြဖည့်စွက်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

  စီခမ်းကုမ္ပဏီများ၏  ေဈးကွက်များ  ကွမ်ရီှးနှင့်  အာဆီယံနုိင်ငံများတွင်  တုိးချဲ့ရန်အတွက် 
CAEXPO  မှာ  အေရးပါေသာ  ေပါင်းကူးဆက်သွယ်ေပးသည့်ေနရာ  ြဖစ်လာေကာင်း၊  ထ့ုိေကာင့် 
ြပပွဲသို့  တက်ေရာက်ရန်  ြပည်နယ်အတငွ်းရှိ  ကုမ္ပဏီများကို  စုစည်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  စီခမး် 
ြပည်နယ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဗျရုိမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှး Yu Bin က ေြပာကားခ့ဲပါသည်။  

  စီခမ်းကုမ္ပဏီများဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း New Hope Liuhe Co., Ltd နှင့် 
New Hope Liuhe Co., Ltd  က့ဲသို့ေသာ ကုမ္ပဏီများမှာ အာဆီယနံိုင်ငံများတွင်  ေဈးကွက်တိုးချဲ့  
ေရးအတွက်  ၎င်းတို့၏  အေနအထားများအား  ြပင်ဆင်ထားကေကာင်း၊  တရုတ-်အာဆီယံ 
ေဈးကွက်တွင်  ၎င်းတို့၏ ေဈးကွက်များ ထပ်မံတိုးချဲ့ သွားေရးအတွက်  ြပပဲွအား  ပုိမိုေကာင်းမွန်စွာ 
အေြခြပုသွားရန် ေမာ်လင့်ထားေကာင်း မှတ်ချက်ြပုေြပာကားခ့ဲကပါသည်။  

ရင်းြမစ်၊en.gxzf.gov.cn(၂၁-၁၀-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှး 
နန်နင်းမို ့ 

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

ကပ်ေရာဂါအားအဆံုးသတ်ေစရန် စားေသာက်ကုန်ေဘးကင်းလုံ ခံေရးကို ဉီးစားေပးသွားမည့် 
တတု်ိုငင် ံ

  တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်  ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစဉ်အတွင်း  တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌    ဆိုင်ထိုင် 
စားေသာက်မများ  ြပန်လည်ခွင့်ြပုေနချန်ိတွင်  စားေသာက်ကုန်များ  ေဘးကင်းလုံ ခ ံုေရးနှင့် 
ကျန်းမာေရးနှင့် ညီညတ်ေစေရးအတွက ် ြပည်တငွး်၌ထုတလု်ပသ်ည့်  ကုနပ်စ္စည်းများနှင့်  ြပည်ပမှ 
တင်သွင်းသည့်  ကုန်ပစ္စည်းများအေပါ  တရုတ်နိုင်ငံက  ပိုမိုေဆာင်ရွက်သာွးမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 
ပါသည်။ 

  ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်  COVID-19  ကပ်ေရာဂါပျ ံ့နှံ့ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်အြပင်  ြပည်ပမှ 
စားေသာက်ကုန်  ြပုြပင်ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းစုအချ ို့တွင်လည်း  ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့် 
အစီရင်ခံမများေကာင့်  အေအးခန်းကငွ်းဆက်ြဖင့်  ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်စညမ်ျားအေပါ  နီးနီး 
ကပက်ပေ်စာင့်ကပ်စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစေ်ကာငး် သိရပါသည်။ 

  ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့်  အစားအေသာက်များမှ  ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်ေြခအား  ကာကွယ် 
သည့် ေဆာင်ရွက်မတစ်ရပ်အေနြဖင့် ဇူလိုင်လအတွင်း အီေကွေဒါနိုင်ငံမ ှပုစွန်ထုတ်လုပ်သူ (၃) ဉးီ 
ထံမှ တင်သွင်းမအား တရုတ်အေကာက်ခွန်ဌာနက  ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။    ၎င်းထုတ်လုပ်သူ  (၃)  ဉီး 
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ထံမှ တင်ပို့ေသာ ေအးခဲထားသည့် ေရထွက်ကုန်များအား ထုပ်ပိုးထားသည့်ပစ္စည်းများ၏ အတွင်း 
ပိုင်းနံရံများနှင့်  ြပင်ပအခွံများအေပါတွင်  ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို  ေတွ့ ရှိခဲ့ပီးေနာက်  ထုိပစ္စည်းများ 
အားလံုးအား  ြပန်ပို့ရန်  (သို့မဟုတ)်  ဖျက်ဆီးပစ်ရန်  အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်များက  အမိန့်  
ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

  ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများမှ  လူများသို့  ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါကူးစက်နိုင်ေကာင်း  စစ်ေဆးသည့် 
ရလဒ်  မရိှေသးေသာ်လည်း  ၎င်းကုမ္ပဏီများ၏  စားေသာက်ကုန်ေဘးကင်းလုံ ခ ံုေရး  စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများတွင်  လုိအပ်ချက်များရိှေနေသးသည်ကို  ေဖာ်ြပေနေကာင်း  အေကာက်ခွန်ဌာန၏ 
သွင်းကုန်ပို့ကုန်စားေသာက်ကုန်ေဘးကင်းလုံ ခ ံုေရးဗျရိုမှ  အကီးအက ဲ Bi  Kexin  က  ေြပာကား 
ထားပါသည်။ 

  ြပည်ပမှ တင်သွင်းေသာ စားေသာက်ကုန်များနှင့်  ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေသာ စားေသာက် 
ကုန်များ  နှစ်ရပ်လုံးအေပါ  စားေသာက်ကုန်ေဘးကင်းလုံ ခ ံုေစေရးအတွက်  အားအေကာင်းဆုံး 
စီမံေဆာင်ရွက်မများြဖင့်  ေဆာင်ရွက်လာချနိ်တွင်  လုိက်နာရန်  ပျက်ကကွ်သူများနှင့်  ဉပေဒချ ိုး 
ေဖာက်သူများအား  အြပင်းထန်ဆုံးအေရးယူမများ  ေဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့်  ထိေရာက်မ  အရှိဆုံး 
တာဝန်ယူမတာဝန်ခံမများ၊  အတင်းကပ်ဆုံး  စံချနိ်စံညန်းများြဖင့်  ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဟု  သိရပါ 
သည်။ 

အရှိန်ြပင်းလာသည့်  ကုန်ပစည်းစစ်ေဆးမများ 

ြပည်ပမှ  ဗိုင်းရပ်စ်ပျ ံ့နှံ့ကူးစက်ခံရမအား  ြဖတ်ေတာက်ရန်  အေအးခန်းြဖင့်  တင်သွင်း 
လာသည့်  အစားအစာများအေပါ  စမး်သပစ်စေ်ဆးမများအား  တရုတ်နိုင်ငံက  အရှိန်ြမင့်တင် 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  စက်တင်ဘာလ  (၁၅)  ရက်ေန့တွင်  တရုတ်အေကာက်ခွန်ဌာနက 
နိုင်ငံြခားမှ အေအးခန်းြဖင့် အစားအစာတငပ်ိ့ုေရာငး်ချသည့် ကုမ္ပဏီ (၅၆)ခုတို့အား ယာယီဆိုင်းငံ့ 
ခ့ဲပါသည်။ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မနှင့်  သတင်းအချက်အလက်မေဝမများအား  လွယ်ကူလျင်ြမန် 
ေစရန်  ယန္တရားများကိုလည်း  တည်ေထာင်ထားကာ    ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ  ရှာေတွ့သည်နှင့် 
အလျင်အြမန်ေဆာင်ရွက်မြပုရန်လက်လီစားေသာက်ကုန်ေရာင်းချသူများအား အမိန့်ေပးထားပါသည်။  

စားေသာက်ကုန်ေဘးကငး်လံု ခ ံုေရးအတက်ွ  စီမံကီးကပ်မများနှင့်  စစ်ေဆးမများ 
ပိုမိုတင်းကပ်လာေသာ်လည်း   တရုတ်နိုင်ငံ၏  တံခါးဖွင့်မူဝါဒ၏    မရှိမြဖစ်  အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ် 
ြဖစ်သည့်  လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးေရးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မအား  ြမင့်တင်သွားရန်နှင့်  ြပည်ပမှ  တင်သွင်းမ 
များအား ဆက်လက်တိုးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရပါသည်။ 

တရားဝင်စာရင်းများအရ ယခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နုိင်ငံ၏  စားေသာက်ကုန်နှင့် လယ်ယာ 
စိုက်ပျ ိုးေရးဆိုင်ရာသွင်းကုန်များ  တင်သွင်းမမှာ  COVID-19  ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာ်လည်း 
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လျင်ြမန်စွာတိုးတက်လာေကာင်းေတွ့ ရပါသည်။  ယခုနှစ်  ပထမ  (၅)  လအတွင်း  လယ်ယာထွက် 
ကုန်များ တင်သွင်းခဲ့မမှာ ယခင်နှစ်ကထက် (၉) ရာခိုင်နန်းပိုမိုြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ေဘးအရာယ်ြဖစ်ိုင်ေြခများ ေလာ့ချြခင်း 

  လူဉီးေရ  (၁.၄)  ဘီလီယံရှိသည့်  တရုတ်နိုင်ငံတွင်  မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ  ြပည်သူ 
တစ်ဉီးချင်း၏  အစားအစာေဘးကင်းစိတ်ချလုံ ခ ံုေစေရး  စီမံကီးကပ်ရန်    ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး 
တွင်  အစားအစာေဘးကင်းစိတ်ချလုံ ခ ံုေစေရးအား  အဆင့်တိုင်း၌  ဉီးစားေပးေဆာင်ရွက်သွား 
မည်ြဖစ်ကာ၊  ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခများအားလုံးအား  ေလာ့ချသွားရန်  ပိုမိုအားထုတ်  ကို းပမ်း 
သွားရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။  

  လက်ရိှအချန်ိအထိ  COVID-19  ကပ်ေရာဂါကုိ  ထိန်းချုပ်ကာကွယ်သည့်အားြဖင့် 
တိရိစ္ဆာန်ရိုင်းများ  တရားမဝင်  ေရာင်းဝယ်မများနှင့်  စားသုံးမများကို  တရုတ်နိုင်ငံက  တားြမစ် 
ထားပီး၊  ဝန်ထမ်းများ၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်  ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်မများအား  ကာကွယ် 
ေပးကာသဘာဝစားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းများအား  တင်းကပ်စွာ  ကပ်မတ်ေဆာင်ရကွ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ 

  အေအးခန်းစနစ်ြဖင့်  ထုတလု်ပသ်ယယ်ပူိ့ုေဆာငရ်သည့်  စားေသာက်ကုန ် ေထာက်ပို ့
သယ်ယူပို့ေဆာင်မကွင်းဆက်များမှာလည်း    အာရုံစိုက်ခံလာရပါသည်။  ၎င်းကအား  စည်းမျဉ်း 
များြဖင့်  ထိန်းေကျာင်းကပ်မတ်သွားရန်  ထုတ်လုပ်မ၊  ြပုြပင်မ၊  သယယ်ူပို့ေဆာင်မနှင့်  ေရာင်းချမ 
များအပါအဝင်  အေအးခန်းအစားအစာကွငး်ဆက်အားလံုးအတွက်  အမျ ိုးသားအဆင့်  စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းလိုအပ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

  စားေသာက်ကုန်  ေဘးကင်းစိတ်ချလုံ ခ ံုေစေရး  ကာကွယ်ရန်  အတင်းကပ်ဆုံး  စမံီ 
ေဆာင်ရွက်မများကို  ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အတွင်း  ပိုမို၍  တညီတည်းြဖစ်ပီး  စီမံကီးကပ် 
နုိင်သည့်စနစ်တစ်ခုအား  တည်ေထာငသွ်ားရန ်တရတုန်ိုငင်ကံ ေတာငး်ဆိုထားပါသည်။ 

ရင်းြမစ်၊ China Daily(၂၇-၁၀-၂၀၂၀) 
ေဒါက်တာေရစင်ကို၊ စီးပွားေရးသံမှး 
နန်နင်းမို ့ 

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

ရန်ကုန်ေဈးကွက် လယ်ယာထွက်ကုန် ေရာင်းဝယ်မအေြခအေန 

 အေစ့ထုတ်ေြပာင်းမှာ  ေြပာင်းသစ်များ  ထွက်ရှိမ  များလာြခင်းေကာင့်  ေဈးကွက်သို့ 
ကုန်အဝင်လင်ြခင်း၊  ေရာင်းလိုအားများြခင်း၊  တရုတ်နှင့်  ထိုင်းနယ်စပ်သို့  ကုန်စည်စီးဆင်းမမရှိ 
သေလာက်နည်းခ့ဲြခင်း၊  ြပည်တွင်း၌လည်း  သတီင်းကတ်ပိတ်ရက်များ  ရိှခ့ဲြခင်း၊  ေရွးေကာက်ပွဲ 
ကာလြဖစ်ြခင်း၊  ကုိဗစ်-၁၉  ဆုိင်ရာအကန့်အသတ်များရိှြခင်း၊  အေရာင်းအဝယ်ေအးြခင်းတ့ုိေကာင့့်် 
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ယခင်တစ်ပတ်ေဈးနန်းများြဖင့်သာ  ေဈးငိမ်၍ အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ခ့ဲေကာင်း  သိရိှရပါသည်။ ယခင် 
တစ်ပတ်နှင့်  ယခုတစ်ပတ်ေဈးနန်းမှာ    အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  (၅၄)  ပဿိာလင်  (၂၄,၃၀၀)  ကျပ် 
ရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

  ပဲမျ ိုးစံုေဈးကွက်တွင် မတ်ပဲ (သေဘာတင်) နှင့် ပဲစင်းငံု (သေဘာတင်) မှာ အဓိက ဝယ်လက် 
ြဖစ်ေသာ  အိန္ိဒယနုိင်ငံတွင်း၌  ပဲလုိအပ်ချက်များရိှခ့ဲေသာ်လည်း  အိန္ဒယိအစုိးရသည် အရန်သုိေလှာင် 
ထားေသာ  ပဲများအား  ထုတ်ေရာင်းေပးမ  ရိှလာြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊  ပဲရာဇာတင်သွင်းခွန် 
(၁၀) ရာခိုင်နန်း ေလျာ့ေပးထားြခင်းကို ယခုနှစ်ကုန်အထိ သက်တမ်းတိုးေပးခ့ဲြခင်း ေကာင့်လည်း 
ေကာင်း၊  အိန္ဒယသို့  မိုဇမ်ဘစ်နှင့်  ဆူဒန်နိုင်ငံများမှ  ပဲစင်းငုံဝင်ေရာက်မ  ရှိလာြခင်းေကာင့်လည်း 
ေကာင်း၊  ြမန်မာြပည်တွင်း၌လည်း  သီတင်းကတ်ပိတ်ရက်များ  ရိှခ့ဲြခင်း၊  ေရွးေကာက်ပဲွကာလြဖစ် 
ြခင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉  ဆိုင်ရာ  အကန့်အသတ်များရှိြခင်းတို့ေကာင့်  အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်မနည်းြခင်း၊ 
ြပည်ပေငွလဲနန်းကျဆင်းေနြခင်း၊  ြပည်ပတင်ပ့ုိမမရိှေသးြခင်း  စသည့်အေြခအေနများေကာင့်  ြမန်မာ 
မတ်ပဲနှင့်  ပဲစင်းငုံများ  ယခင်တစ်ပတ်ထက်  ေဈးနိမ့်လာခဲ့ေကာင်း  သိရှိရပါသည်။  မတ်ပဲ 
(သေဘင်္ာတင)် တစ်တန်လင် ယခင်တစ်ပတ်ေဈးနန်းမှာ (၁,၁၁၂,၅၀၀) ကျပ်ြဖစ်ပီး ယခုတစ်ပတ် 
ေဈးနန်းမှာ (၁,၀၉၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ပဲစင်းငုံ (သေဘင်္ာတင်) တစ်တန်လင် ယခင်တစ်ပတ်ေဈးနန်း မှာ 
(၉၅၅,၀၀၀)ကျပ်ြဖစ်ပီး ယခုတစ်ပတ်ေဈးနနး်မာှ  (၉၁၀,၀၀၀) ကျပြ်ဖစေ်ကာငး် သရိှိရ  ပါသည်။ 
ယခုရက်သတပတ်အတွင်းတွင်  ကန်ုစည်ဒိုငဖ်ငွ့်ရက်  (၆)  ရက်ရှိခဲ့ေသာ်လည်း  ြပည်ပဝယ်လက် 
များမှ  ဝယ်ယူမမရှိသေလာက်  နည်းခဲ့ေကာင်းနှင့်  ပင်လယ်ေရေကာင်းမှ  တင်ပို့မမရိှခ့ဲေကာင်း 
သိရိှရပါသည်။  ပဲတီေရဝါမှာ ေဆာင်းပဲတီစိမ်းများ  စတင်စုိက်ပျ ိုးချန်ိြဖစ်ြခင်း၊  ေဈးကွက်သို့  ပဲဝင် 
ေရာက်မနည်းေသာ်လည်း  တရုတ်ဝယ်လက်များမှ  ပုံမှန်ဝယ်ယူမရှိြခင်းေကာင့်  ေရာင်းလုိအား 
ဝယ်လိုအားမကာ  ယခင်တစ်ပတ်ေဈးနန်းများြဖင့်  ေဈးငိမ်၍  အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ခဲ့သည်။ 
ယခင်တစ်ပတ်နှင့်  ယခုတစ်ပတ်  ေဈးနန်းမှာ  (၃)တင်း/  (၆၀)  ပဿိာတစအိ်တ်လင်  (၁၂၅,၁၀၀) 
ကျပ်ြဖစ်ေကာင်းသိရှိရပါသည်။  ကုလားပမှဲာ  ြပည်တွင်းလက်ကျန်နည်းေသာ်လည်း  ြပည်ပတင်ပ့ုိ 
မမရှိြခင်း၊  ြပည်တွင်းပဲခွဲစက်များမှ  အေရာင်းအဝယ်ေအးြခင်းတို့ေကာင့်  ယခင်တစ်ပတ်ထက် 
ေဈးနိမ့်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။  ယခင်တစ်ပတ်ေဈးနန်းမှာ  ပျမ်းမအားြဖင့်  (၁)  ပိဿာလင်  (၁၆၁၈)  ကျပ် 
ြဖစ်ပီး  ယခုတစ်ပတ်ေဈးနန်းမှာ  (၁၆၀၀)  ကျပ်ြဖစ်သည်။  ပဲလွမ်းြဖှင့် ဘိုကိတ်ပမှဲာ  ဥေရာပ 
နိုင်ငံအချ ို့မှ  ဝယ်လိုအားရှိခဲ့ေသာ်လည်း  ြပည်တွင်း၌  ပဲလက်ကျန် အလွန်နည်းြခင်း၊  ေဈးကွက်သိ့ု 
ပဲဝင်ေရာက်မမရိှသေလာက်နည်းြခင်းတ့ုိေကာင့် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်မမရိှခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

  စားဖိုေဆာင်သီးနှံ  ေဈးကွက်တွင်  ကက်သွန်ြဖ (ရှမ်း) မှာ  အရည်အေသွးေကာင်းြခင်းနှင့် 
ကုန်အဝင်နည်းြခင်း  စားသံုးသူမှ  အဝယ်လိုက်ြခင်းတို့ေကာင့်  (၁)  ပဿိာလင်  ယခင်တစ်ပတ် 
ေဈးနန်းများထက် (၃၀၀) ကျပ်ခန့် ေဈးြမင့်ခ့ဲပီး ကက်သွန်ြဖ (ကကုတ်) မှာ အေအးခန်း ေလှာင်စ 
များသာ ကုန်အဝင်ရှိြခင်း၊  ပစ္စည်းေကာင်းရှားလာြခင်းတို့ေကာင့်  (၁)  ပိဿာလင် ယခင်တစ်ပတ် 



9 
 

ေဈးနန်းများထက်  (၅၀)  ကျပ်ခန့်သာ  ေဈးြမင့်ခဲ့ေကာင်း  သိရှိရပါသည်။  ငုတ်ေြခာက ် (ရှည်၊ 
လတ်၊ ပ)ွ  မှာ  ရန်ကုန်ေဈးကွက်သို့  ငရုတ်အမျ ိုးအစားအားလံုး  ကုန်အဝင်နည်းြခငး်၊  အေအးခန်း 
သိုေလှာင်ထားေသာ  ငရုတ်များြဖစ်၍  အရည်အေသွးေကာင်းြခင်း၊  စားသုံးသူမှ  အဝယလုိ်က်ြခင်း  
တို့ေကာင့်  ငရုတ်အမျ ိုးအစားအားလုံး  (၁)  ပဿိာလင ်ယခငတ်စပ်တ ် ေဈးနနး်များထက်  (၂၅၀) 
ကျပ်ခန့်  ေဈးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

  (ေဒေအးသာဝင်း၊ ရနကု်နေ်ဈးကွက်) 

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

မေလးေဈးကွက ်ပဲမျ ိးစုံေရာင်းဝယ်မအေြခအေန  

  မန္တေလးမို့ရှိပွဲစား/  ကုန်သည်/  စက်ပိုင်များမဟာကထိန်ေတာ်အသင်း  (မန္တေလး 

ကုန်စည်ဒိုင)်  မှ  ေမးြမန်းရရှိေသာ  ပဲမျ ိုးစုံေဈးကွက်သတငး်အား  ေအာက်ပါအတိုငး်  တင်ြပအပ် 

ပါသည် - 

  မတ်ပဲ၊ ပဲစဉ်းငံု၊ ကုလားပေဲဈးနန်းများအေနြဖင့်  အိန္ဒယသို့  တင်ပို့မည့်ရက်ကို  ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်၊မတ်လ(၃၁)  ရက်သို့  ေြပာင်းေရ့သတ်မှတ်လိုက်ြခင်း၊  ပွဲစား/ကုန်သည်များအေနြဖင့်  ပစ္စည်း 

ဝယ်ယူရန်  အချန်ိရြခင်း၊  ြပည်တွင်း၌  မိုးစိုက်ေဆာင်းသီးနှံသစ်ထွက်ရိှလာြခင်း၊  အိန္ဒယ၌လည်း 

ပဲေဈးများ  နိမ့်ေနြခင်းတို့ေကာင့်  ြပည်တငွး်ေစျးကွက်တငွ ် ေဈးနမိ့်ကျခဲ့ေကာင်း  သိရှိရပါသည်။ 

လက်ရှိေဈးနန်းများအေနြဖင့် (၃) တင်းတစ်အိတ်လင် မတ်ပဲ ၁၁၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၁၅,၀၀၀ ကျပ်၊ 

ပဲစဉ်းငုံ  ၈၅,၀၀၀  ကျပ်မှ  ၈၇,၀၀၀  ကျပ၊်  ကုလားပ ဲ (လုံးဝါ)  ၉၀,၀၀၀  ကျပ်မှ  ၉၂,၀၀၀  ကျပ်၊ 

ကုလားပဲ (လုံးြဖကီး) ၉၃,၀၀၀ ကျပ်မှ ၉၇,၀၀၀ ကျပ် ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

  ေြမပဲဆန်ှင့် ပဲတီစိမ်းေဈးနန်းများအေနြဖင့်  တရုတ်သ့ုိ  ပံုမှန်တင်ပ့ုိလျက်ရိှေသာ်လည်း 

ပဲတီစိမ်းမှာ  ပိုမိုဝယ်ယူမများေနြခင်း၊  ြပည်တွင်း၌  အထွက်နည်းေနြခငး်တိ့ုေကာင့်  ယခင်  (၃) 

တင်းတစ်အိတ်လင်  ၁၁၀,၀၀၀  -၁၀၀,၅၀၀ ကျပ်မ ှယခ ု ၁၂၃,၀၀၀-၁၂၅,၀၀၀ ကျပ်ထိ  ေဈးြမင့် 

လာခဲ့ေကာင်း၊  ေြမပဲဆန်  (ြဖ/နီ) ၁ပိဿာလင ်၃,၀၀၀-၂,၅၀၀ ကျပ်ရှိပီး အဝယ်ပုံမှန်ရှိေကာင်း၊ 

ပံုမှန်ေဈးမရိှပဲ လမ်းေကာင်းအခက်အခဲများေကာင့် ကားခ အတက်/ အကျ ေပါမူတည်၍ ေဈးနန်း 

အတက/် အကျရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

    ( ချ ိထွန်း၊ ေဈးကွက်သတင်းဌာနစိတ(်MIS) ) 

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