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ုိင်ငံတကာေလေကာင်းခရးီစဉမ်ျား ြပနလ်ညစ်တင်ုိင်ရန် Covid- 19 “travel pass” 

Application ကိုအသံုးြပသွားမည် 

 ခရီးသွားများအေနြဖင့် ေလေကာင်းြဖင့် ခရီးသွားလာြခင်းမြပမီ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကင်းစင်ေကာင်း (သုိမဟတ်ု) ကာကယွေ်ဆးထိုးပးီြဖစေ်ကာင်း ြမနဆ်နစ်ာွ အတညြ်ပေပးိုင် 

မည့် ခရီးသွားလက်မတ်ှ (t ravel pass app) တစခု်ကို ိုင်ငံတကာေလေကာင်း ခရီးသွား 

လပုင်နး်မှ မတ်ိဆကသွ်ား ရနရိှ်ေကာင်း သိရသည။် အဆိုပါ applicat ion ကို လာမည့် ၂၀၂၁ 

ခုစှ၊် အေစာပိုင်းတွင် ရရိှိုင်မညြ်ဖစ်ပီး ၎င်းကို အသံုးြပြခင်းြဖင့်  ိုင်ငံတကာေလေကာင်းခရီး 

သွားလာမများကို ြပနလ်ည်စတင်ိုင်ရန် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရးအသင်း 

(Internat ional Air Transport Associat ion- IATA) က ေမာလ်င့်ထားေကာင်း သိရသည။်  

အဆိုပါ ခရီးသွားလာခွင့် (applicat ion) တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းစင်ေကာင်း စစေ်ဆးချက် 

များ၊ ကာကယွေ်ဆးထိုးပးီေကာင်း အေထာက်အထားများစသည့် ခရီးသာွးလာမဆိုင်ရာသတင်း 

အချကအ်လကမ်ျားကို ြပသေပးိုင်ပီး၊ ခရီးသွားလာမည့်သူအေနြဖင့် သတ်မှတ်လိုအပခ်ျကမ်ျား 

င့်ှ ကိုကည်မီရိှ/  မရိှကို ြမနြ်မနဆ်နဆ်န် သိရိှိုင်မညြ်ဖစသ်ည။် 

 အဆိုပါ applicat ion အသံုးြပိုင်ေရးင့်ှ ပတ်သကသ်ည့် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ 

ေလေကာင်း ပိုေဆာင်ေရးအသင်း၏ ရညမ်နှး်ချကမ်ာှ သကဆ်ိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲအစညး်များ၊ 

ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ခနး်များ၊ ေလေကာင်းလိုင်းများှင့် ခရီးသညမ်ျားမှ သတင်းအချကအ်လကမ်ျား 

ကို ပံ့ပိုးေပးိုင်ေစရန်င့်ှ ေပးပိုလာသည့် အချကအ်လကမ်ျားကို applicat ion သုိ ချတ်ိဆက် 

သွားိုင်ေစရနြ်ဖစေ်ကာင်း၊ ခရီးသညမ်ျား၏ ဗဇီာမနှက်နမ်ရိှ/  မရိှ စစေ်ဆးိုင်သည့် software 

ကို IATA က ေရးဆွဲထားပးီြဖစရ်ာ ယင်း software ကို အသံုးြပ၍ ခရီးသွားလာခွင့် applicat ion 

ကို ေဆာင်ရကသွ်ားိုင်ရန် စစီဉလ်ျကရိှ်ေကာင်းသိရသည။် 

 အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရးအသင်း၏ အဆိုအရ ၎င်း applicat ion 

မာှ အချကအ်လကမ်ျားကို သိမး်ဆညး်ထားြခင်းမရိှဘဲ blockchain နည်းပညာကို အသံုးြပသွား 

မညြ်ဖစေ်ကာင်း၊ iPhone အသံုးြပသူများအေနြဖင့် လာမည့်စှ၏် ပထမသံုးလပတ်ကာလ 

အတွင်း applicat ion ကို စတင်အသံုးြပိုင်မည်ဟ ုေမာလ်င့်ထားေကာင်းင့်ှ Android ဖနုး်များ 

အတွက် ဒတိုယသံုးလပတ်ကာလအထိ ေစာင့်ဆိုင်းရဖယွရိှ်သညဟ်ု ဆိုသည။် IATA အေနြဖင့် 

လာမည့်ရကသ်တပတ်များအတွင်း အဆိုပါ t ravel pass ကို ၎င်း၏ ေလေကာင်းလိုင်းအပုစ်မုျား 

င့်ှအတူ စမး်သပအ်သံုးြပသွားမညြ်ဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -   (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 
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SMEs လပုင်နး်များအတွက် ေထာကပ်ံ့ေပးုိင်ရန် ယူို ၁၄၂.၅ သနး် တနဖ်ိုးရှိ ေချးေငွဆိုင်ရာ 

သေဘာတူညခီျကက်ို ဥေရာပရင်းီှးြမပံှ်မဘဏ်ှင့် ခိုေအးရာှး ြပနလ်ည် 

တညေ်ဆာကေ်ရးှင့် ဖွံဖိးမဘဏ်တုိအကား လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲြခင်း 

 ခိုေအးရှားိုင်ငံ၏ SMEs လပုင်နး်များအား အကအူညေီပးရနအ်တွက် ယူို ၁၄၂ 

ဒသမ ၅ သနး် တနဖ်ိုးရိှ ေချးေငွဆိုင်ရာသေဘာတူညခီျကက်ို ဥေရာပရင်းှီးြမပ်ှံမဘဏ်ငှ့် 

ခိုေအးရှားြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကေ်ရးင့်ှ ဖွံဖိးမဘဏ်တိုအကား လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲသည။် 

အဆုိပါသေဘာတူညီချက်သည် ယူုိသန်း (၄၀၀) တန်ဖုိးရိှ ေချးေငွအကူအညီအစီအစဉ်၏ ဒုတိယ 

အသုတ် ေချးေငွြဖစ်ပးီ၊ အထူးသြဖင့် လငူယအ်လပုအ်ကိုင်ဖနတီ်းေရးကို အားေပးသည့်အေန 

ြဖင့် လငူယမ်ျားကို အလပုအ်ကိုင်ေပးအပသ်ည့် လပုင်နး်များအား ပိုမိုသကသ်ာေသာ ေချးေငွ 

ေပးအပသ်ည့်အစအီစဉ၏် အစတ်ိအပိုင်းတစရ်ပ်လညး်ြဖစသ်ည။် ယင်းေချးေငွ အစီအစဉသ်ည် 

ဥေရာပင့်ှ ခိုေအးရှားိုင်ငံတုိ၌ လမူေရးင့်ှ စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ အကးီမားဆုံး စနိေ်ခမများ 

အနက် တစခု်ြဖစသ်ည့် လူငယအ်လပု ်လကမ်ဲ့ြပဿနာကို ေြဖရှင်းိုင်ေရး ရညရ်ယေ်ဆာင်ရက် 

ြခင်းလညး်ြဖစသ်ည်။ 

 ေချးေငွအစီအစဉ်သည် ေငွေကးလည်ပတ်စီးဆင်းမှင့် အလုပ်အကုိင်များကုိ ဆက်လက် 

ထနိး်ထားိုင်ရန်င့်ှ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါေကာင့် ြဖစေ်ပခ့ဲသည့် စးီပာွးေရးအကျ ိးဆက် 

များမှ ြမန်ဆန်စွာြပန်လည်ုိးထုိင်ေရး ထပ်မံရင်းီှးြမပ်ံှမြပလုပ်ရန် လုိအပ်ေနသည့်အေသးစား 

င့်ှ အလတ်စားစးီပာွးေရးလပုင်နး်များ (SMEs) အတွက် ရညရ်ယေ်ပးအပြ်ခင်းြဖစသ်ညဟ်ဆုို 

သည။် ပးီခ့ဲသည့် မတ်လအတွင်းက ခိုေအးရှားိုင်ငံ၏ SMEs လပုင်နး်များှင့် mid- caps များ 

အတွက် ယူို (၂၄၀) သနး်တနဖ်ိုးရိှ ေချးေငွကို သေဘာတူညီခ့ဲပးီေနာက် ယခုအခါ ဒုတိယ 

အကမိ် ေချးေငွ သေဘာတူညခီျကက်ို လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲြခင်းြဖစ်သည။် ဥေရာပရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဘဏ်အေနြဖင့် လက်ရိှအချနိထ်ိ ခိုေအးရှားိုင်ငံ စးီပာွးေရး၏ အေရးအကးီဆုံးကများတွင် 

ယူုိ ၆ ဒသမ ၇၁ ဘီလီယံ ရင်းီှးြမပ်ံှထားပီး ခုိေအးရှားုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးှင့် လူမေရးဆုိင်ရာ 

ဖွံဖိးမအတွက် ပံ့ပိုးကညူေီပးထားေကာင်း၊ ခိုေအးရှားိုင်ငံ၏ SMEs လုပင်နး်များအတွက် 

ဘာေရးအရင်းအြမစ် အသစမ်ျားမတှစဆ်င့် ပံ့ပိုးကညူမီမာှ ယူို ၃ ဒသမ ၇၅ ဘီလယီနံးီပါး 

ရိှပြီဖစေ်ကာင်း သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -   (Croat iaweek)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 
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ဘယလ်ဂ်ျယီုိံင်ငံရှိ Non- essential shops များအား ြပနလ်ညဖ်င့်ွလစှခွ်င့်ြပခ့ဲေသာ်လညး် 

အြခားကန်သတ်ချက် အစအီမံများအား ဇနန်ဝါရလီလယ်အထဆိကလ်ကတုိ်းြမင့်ထားြခင်း  

 ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအေနြဖင့် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်းူစကပ်ျ ံှံမများကို ထနိး်ချပ်ိုင်ေရး 

အတွက် လက်ရိှြပာန်းထားသည့် အသွားအလာကန်သတ်မအစအီမမံျားအား ြပနလ်ညခ်ျနိည်ိ 

ြခင်းကို ေဆာင်ရကခ့ဲ်ပးီ၊ ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံ၏ အေြခအေနသည် ပးီခ့ဲသည့်သီတင်းပတ် အနညး် 

ငယက်ထက် ပိုမိုေကာင်းမွနလ်ာခ့ဲပြီဖစေ်ကာင်းင့်ှ အလနွအ်ရာယရိှ်သည့် အေြခအေနကို 

ေြပာင်းလဲိုင်ရနစ်မီံ ေဆာင်ရကထ်ားရိှေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Alexander De 

Croo က ေြပာကားခ့ဲသည။်  

 Non- essent ial shops များအားလုံးကို ဒဇီင်ဘာလ ၁ ရကေ်နမစှတင်၍ ြပနလ်ည် 

ဖင့်ွလစှခွ်င့်ြပသွားမညြ်ဖစေ်သာလ်ညး် ထိုသုိဖင့်ွလစှရ်ာတွင် တာဝနယ်မူရိှစာွြဖင့် ေဆာင်ရက် 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ Fun- shopping ကို ခွင့်မြပေကာင်းှင့် ေဈးဝယ်သူများအေနြဖင့် 

တစဦ်းတညး်သာ လာေရာက၍် ေဈးဆိုင်၌ ကာြမင့်ချနိ် အများဆုံးမနိစ် (၃၀) အထိသာ ဝယယ်ူ 

ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခံစည်းမျဉ်းများအားလံုးကုိ လုိက်နာသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဘးကင်း 

လုံ ခမံေသချာေစေရးအတွက် ကနုသ်ညလ်ပုင်နး်ရှင်များင့်ှ ေဈးဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည် မိေတာ် 

များှင့် ြမနီစီပယ်အလုိက် တာဝန်ရိှသူများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

 အြခားေသာ ကန်သတ်ချကအ်စအီမမံျားကို ထပမ်ေံြဖေလာေ့ပးသွားရနမ်ာှ လာမည့် 

စှ် ဇနန်ဝါရီလလယ် မတုိင်မကီာလအထ ိ မြဖစ်ိုင်ေသးသြဖင့် ဘားဆိုင်များ၊ စားေသာကဆ်ိုင် 

များှင့် ဧည့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းကရိှ အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် အနည်းဆံုး ဇန်နဝါရီ 

လ ၁၅ ရကေ်နအထိ ဆကလ်ကပ်တ်ိထားရမညြ်ဖစသ်ည။် အလားတူ အလှြပင်ဆိုင်များ၊ ဆသံ 

ဆိုင်များကဲ့သုိေသာ လပုင်နး်များသညလ်ညး် ပတ်ိထားရမညြ်ဖစ်သညဟ်ဆုိုသည။် လကရ်ှိ 

ကန်သတ်ချကမ်ျားြဖစသ်ည့် ဖလနး်ဒါးေဒသ၌ ညသနး်ေခါင်ယအံချနိမ်ှ နနံက် (၅) နာရီအချနိ် 

အတွင်း ညမထွကရ်အမနိ် ၊ ေဝလိုနးီယားင့်ှ ဘရပဆ်လဲ်မိေတာေ်ဒသတုိ၌ ည (၁၀) နာရီ 

အချနိမ်ှ နနံက် (၆) နာရီအချနိအ်တွင်း ညမထကွရ် အမနိ်တုိကို ဆကလ်ကထ်ားရိှမညြ်ဖစသ်ည။် 

အားလပရ်ကအ်ပနး်ေြဖြခင်းအတွက် အနီေရာင်ဇုနမ်ျားသုိ ခရီးသွားလာြခင်းကို အားမေပး 

ေကာင်း ဘယလ်ဂ်ျယီံိုင်ငံအစိုးရ၏ ေကညာချကမ်ျားအရ သိရသည။်  

ရင်းြမစ် -   (ဘရပဆ်လဲတုိ်င်းမ်) 

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 
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ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရးတုိးတကမ် အလားအလာအေပ ိုကခ်တ်ုိင်သည့် သကေ်ရာကမ်များအား 

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ ေငွေကးရနပ်ုံေငွအဖွဲမှ သတိေပးထားြခင်း 

 လာမည့်လများအတွင်း ဥေရာပ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါဆိုင်ရာအေြခအေနများသည် 

သိသာေသာ ေြပာင်းလမဲများ မရိှခ့ဲလင် ယူိုဧရိယာ၏ စးီပာွးေရးတုိးတကမ်သည် ယခင်က 

ခန်မှန်းထားသည်ထက် ပုိမုိအားနည်းဖွယ်ရိှေနေကာင်း အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေငွေကးရန်ပံုေငွအဖဲွ 

(Internat ional Monetary Fund- IMF) က သတိေပးထားသည။် ယူိုဇုနအ်ေနြဖင့် ဘာေရး 

င့်ှ ေငွေကးဆိုင်ရာ လံေဆာမ်အစအီမမံျား ထပမ်လံိုအပ်ိုင်ဖယွရိှ်မကိုလညး် ၂၀၂၀ ြပည့်စှ် 

အတွက် ယင်း၏ ထုတ်ြပနခ်ျကတွ်င် IMF က ေြပာကားထားသည်။ အဖွဲဝင် (၁၉) ိုင်ငံပါဝင် 

သည့် ယူိုဇုနတွ်င် ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်ေ်ရာဂါ ဒတိုယလင်းကးူစကမ်များဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနသည့် 

အေြခအေနေကာင့် အသွားအလာကန်သတ်မအစီအမံများ (lockdown) ချမှတ်အေကာင်အထည် 

ေဖာေ်ဆာင်ရကေ်နရသြဖင့် စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ ယုံကညမ်အေပ ထိခုိကမ်ှင့်အတူ ၎င်းေဒသ၏ 

စးီပာွးေရးြပနလ်ည်ိုးထိုင်မသည ် ခိမး်ေြခာက်မခံေနရေကာင်း IMF က သတိေပးထားြခင်း 

ြဖစသ်ည။်  

 ယခုစှ၏် တတိယသံုးလပတ်ကာလတွင် စးီပာွးေရးတုိးတကမ်သည် ေမာမ်နှး်ထား 

သညထ်က် အနည်းငယ် ပိုမိုေကာင်းမနွသ်ည့် အေြခအေနရိှခ့ဲရာမှ ကိုိုနာဗိုင်းရပစ်က်ပေ်ရာဂါ 

ဒတိုယလင်းိုကခ်တ်မေကာင့် ေနာကဆ်ုံးသံုးလပတ်တွင် ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရးတုိးတက်မ 

အားနညး်ဖယွရိှ်ေနသည်။ ထိုေကာင့် ယူိုဇုန၏် ကပေ်ရာဂါအေြခအေနများ သိသာစာွေြပာင်းလဲ 

တုိးတကမ်မရိှခ့ဲလင် လာမည့် ၂၀၂၁ ခုစှ၏် ပထမသံုးလပတ်တွင်လညး် ယူိုဇုန၏် စးီပာွးေရး 

တုိးတကမ်သည် ယခင်က ခန်မနှ်းထားသညထ်က ်အားေပျာ့ိုင်သညဟ်ု IMF က သတိေပးထား 

ြခင်းြဖစသ်ည်။ ကာလရှည်ကာ ကျနး်မာေရးအကျပအ်တညး်ြဖစေ်ပေနမှင့် စးီပာွးေရးိုးထမ 

ေးှေကးွေနြခင်းသည် ပိုမိုကျပတ်ညး်သည့် ဘာေရးအေြခအေနများင့်ှ အစိုးရင့်ှ ပဂုလကိ 

ကအေပ ထခုိိကလ်ယွသ်ည့်အေြခအေနဆသုိီ ဦးတညေ်စိုင်ပးီ လုပသ်ားေဈးကကွ် ဆုံးံးမ 

များသည် မညမီမင့်ှ ဆင်းရဲမွး်ပါးမများကို တုိးလာေစိုင်ေကာင်း၊ အဆိုပါသကေ်ရာကမ် 

များသည် ယူိုဧရိယာ၏ စးီပာွးေရးတုိးတကမ် အလားအလာကို ဖအိားြဖစေ်စမညြ်ဖစေ်ကာင်း 

IMF က ဆိုသည။်  

 အးီယ၏ူ ယူို (၇၅၀) ဘီလယီတံနဖ်ိုးရိှသည့် စးီပာွးေရးိုးထမအစအီစဉအ်ပးီသတ် 

အတညြ်ပရာ၌ ြဖစေ်ပေနသည့် အတားအဆးီများကိုလညး် ေကျာလ်ားိုင်ရနလ်ိုအပ်ပးီ၊ ထပမ်ံ 

ောှင့်ေးှမများရိှလာပါက ဥေရာပေဒသ၏ စးီပာွးေရးြပနလ်ည်ိုးထိုင်မအလားအလာများကို 

ထိခုိကေ်စိုင်ေကာင်း၊ ဥေရာပဗဟိုဘဏ်၏ စးီပာွးေရးလံေဆာမ်အစအီမမံျား ထပမ်လံိုအပဖ်ယွ ်
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ရိှေကာင်းကိုလညး်  IMF ကေြပာကားခ့ဲသည။် အးီယူင့်ှ ဗတိိန်ိုင်ငံတုိအကား အနာဂတ် 

ကနုသွ်ယမ်ဆကဆ်ေံရးအတွက် ေစစ့ပည်ိင်းေနဆအဲေြခအေနများင့်ှ  ညိင်း၍မရခ့ဲပါက 

စှဘ်က်အကား ကနုသွ်ယေ်ရးတင်းမာမများြဖစ်ေပလာိုင်ြခင်းေကာင့်လညး် စးီပာွးေရးဖွံဖိး 

မအတွက် မေသချာမေရရာမများ တုိးလာေစေကာင်း၊ သုိေသာလ်ညး် ေဆးဝါးကမုဏီကီးများ 

ထံမှ ကိုိ ုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေဆးှင် ့ ပတ်သက်သည့်သတင်းများ ထွက်ေပလာမသည် 

အကျပအ်တညး်များကားမှ ေမာလ်င့်ချကေ်ရာင်ြခညသ်နး်လာမကို ေဖာြ်ပေနသညဟ် ု IMF က 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။  

ရင်းြမစ် -    (ht tps:/ /www.cnbc.com)  

ေကျာစ်နိဝ်င်း၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရပဆ်လဲ်မိ 
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ရနက်နုေ်ဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နု် ေရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

ဆန်/စပါး 
 ြမနမ်ာိုင်ငံဆနစ်ပါးကနုစ်ညဒ်ိုင် (ဝါးတနး်) မ ှ ၂-၁၂- ၂၀၂၀ ရကေ်န  ထုတ်ြပနေ်သာ 

ဆန်အမျ ိးအစားအလိုက် ေဈးန်းများမှာ ဖျာပုံေပဆန်း တစ်တင်းခွဲအိတ်တစ်အိတ်လင် 
၃၆,၀၀၀ ကျပမ် ှ ၃၇,၅၀၀ကျပ၊် ေြမာင်းြမ/  ပသိုမေ်ပဆနး် တစတ်င်းခဲွအတ်ိ တစအ်တ်ိလင် 

၃၈,၅၀၀ ကျပမ်ှ ၄၁,၀၀၀ ကျပ၊် ေပကတဲစအ်တ်ိလင် ၃၁,၀၀၀ ကျပမ်ှ ၃၂,၀၀၀ ကျပ၊် ဧည့်မထ 

ဆနတ်စအ်တ်ိလင် ၂၄,၀၀၀ ကျပမ် ှ၂၅,၀၀၀ ကျပ်၊ မေနာသုခဆန် တစအ်တ်ိလင် ၂၄,၅၀၀ ကျပ ်

မ ှ ၂၆,၀၀၀ ကျပ၊် ငစနိ်ဆနတ်စအ်တ်ိလင် ၁၉,၅၀၀ ကျပမ် ှ ၂၁,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယမ် 
ရိှသြဖင့် ယခင်တစပ်တ်ေဈးန်းများှင့် င်းယဉှ်လင် ေဈးနး်အတကအ်ကျ ေြပာင်းလမဲ 
အနည်းငယ်သာ ရိှေကာင်းသိရသည်။ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ေရဘုိခုိင်အတွင်းရိှ မိနယ်များမှ 

ထွက်ရိှေသာ ေရဘုိေပဆန်းဆန်အသစ်များ ရန်ကုန်ေစျးကွက်သုိ ဝင်ေရာက်လျက်ရိှပီး ၂-၁၂-၂၀၂၀ 

ရကေ်န  ေဈးနး်အရ တစတ်င်းခဲွအတ်ိတစအ်တ်ိလင် ၅၀,၀၀၀ ကျပမ် ှ ၅၈,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် 
ေဈးနး်ေြပာင်းလမဲမရိှ အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 
 ဆန်အမျ ိးအစားအားလံုးအေနြဖင့် ယခင်တစ်ပတ်ေဈးန်းှင့် င်းယှဉ်မအရ တစ်တင်းခဲွ 

ဆနအ်တ်ိတစအ်တ်ိလင် ေဈးအတကအ်ကျေြပာင်းလမဲအနညး်ငယရိှ်ခ့ဲသည။် ေအာကတုိ်ဘာလ 

ကုန် (သုိ) ုိဝင်ဘာလဆန်းပုိင်းရက်များမှစ၍ ေဒသအချ ိတွင် မုိးစပါးသစ်/  ဆန်သစ် အနည်းငယ် 
ေဈးကကွသုိ် စတင်ဝင်ေရာကမ်ရိှခ့ဲပီး ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ေဈးကကွသုိ် ဆနသ်စဝ်င်ေရာက် 
မများြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ဆနေ်ဟာင်းလကက်ျန် အလွနန်ညး်လာချနိြ်ဖစြ်ခင်းတုိေကာင့် 

လညး်ေကာင်း၊ ဝယလ်ိုအားအေနြဖင့် ပုံမနှအ်ေြခအေနသာရိှြခင်း စသည့်အချကတုိ်ေကာင့် ဆန် 
ေဈးနး်များ အတကအ်ကျေြပာင်းလမဲအနည်းငယသ်ာ ရိှခ့ဲရြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရသည။် 
 ယခုရကပ်ိုင်းအတွင်း ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ မိနယအ်သီးသီး (ဖျာပုံ၊ ဘုိကေလး၊ 
ေမာလ်မိင်ကနး်၊ ေဒးဒရဲ၊ ဝါးခယမ်၊ လပတွာ၊ ကျ ိကလ်တ်၊ ေြမာင်းြမ၊ ေကာမ့ှး၊ တံွေတး၊ 
ကွမ်း ခံကုန်းှင့် ေရဘိုခိုင်အတွင်းရှ ိ မိနယ်များ) မှ ဆန်မျ ိးစု ံ ေနစဉ် ဆန်အိတ်ေပါင်း 
(၇၀၀၀၀) ဝနး်ကျင်ခန်  ဝင်ေရာကမ်ရိှပီး စစက်ိုင်းတုိင်းေဒသကးီ၊ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှ မိနယ် 
များမှ စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ေသာ ေရဘုိေပဆန်းဆနမ်ျား ဝင်ေရာကမ်ရှေိကာင်း သိရိှရပါသည။် 
စားသံုးဆီ 
 စားသံုးဆီေဈးကကွအ်ေနြဖင့် စားအနုး်ဆီ ြပညပ်ေဈးနး် နမိ့်ကျေနချနိ် ပးီခ့ဲသည့် 
လများအတွင်း ြပညတွ်င်းလိုအပ်ချကထ်ကပ်ို၍ ြပညပ်မ ှတင်သွင်းထားခဲ့ေသာလ်ညး် ယခုလပိုင်း 
အတွင်း ြပည်ပေဈးြမင့်လာချနိတွ်င် သုိေလာှင်ထားေသာ စားအနုး်ဆမီျားကို လကရိှ်ြပညပ် 

ေဈးြဖင့် တွကခ်ျကေ်ရာင်းချမရိှြခင်းေကာင့် ေဈးြမင့်ရြခင်းြဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည်။ 
အေစထ့တ်ုေြပာင်း 
 အေစ့ထုတ်ေြပာင်းေဈးန်းအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံအလယ်ပိုင်းှင့ ် ရှမ်းြပည်နယ်
ေတာင်ပိုင်းေဒသများတွင် မိုးသီးှံအြဖစ် စိုကပ်ျ ိးထားသည့် အေစထ့တ်ုေြပာင်းများ ခူးဆွတ် 
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ေနချနိြ်ဖစ၍် ေဈးကကွတွ်င်း ဝင်ေရာကမ်များြခင်း၊ ထကွရိှ်ရာေဒသတွင် ေရာင်းလိုအားများပီး 
တိရစာန်အစာစပ်လုပ်ငန်းများမှ ဝယ်လုိအားသာရိှြခင်းတုိေကာင့် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း အေစ့ထုတ် 

ေြပာင်း ၅၄ ပဿိာလင် ၂၄,၅၇၀ ကျပြ်ဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်သာေကာင့် ယခင်တစ်ပတ် 

ေဈးနး်ထက် ေဈးအနညး်ငယက်ျေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ပဲမျ ိးစုံ 

 ပေဲဈးနး်အေနြဖင့် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ပတ်ိရကမ်ျားရိှခ့ဲပးီ ကနုစ်ညဒ်ိုင်င့်ှ 

ဘဏ်လပုင်နး်များ ြပနလ်ည်ဖင့်ွသည့်ရက်များတွင် အေရာင်းအဝယသွ်ကလ်ာြခင်းေကာင့် မတ်ပ ဲ

ှင့် ပဲစဉ်းငံုေဈးတက်ခ့ဲသည်။ ယခင်တစ်ပတ်တွင်  မတ်ပဲ(သေဘာတင်) တစ်တန်လင် ၁,၀၀၄, ၀၀၀ 

ကျပ ် ြဖစခ့ဲ်ပးီ ယခုတစ်ပတ် ေဈးနး်အရ တစ်တနလ်င် ၁,၀၄၁,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့်လညး်ေကာင်း၊ 
ယခင်တစ်ပတ်တွင် ပဲစင်းငံု (သေဘာတင်) တစ်တန်လင် ၇၉၇,၅၀၀ ကျပ်ြဖစ်ခ့ဲပီး ယခုတစ်ပတ် 

ေဈးနး်အရ ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် ၈၆၂,၅၀၀ ကျပြ်ဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ် 

ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကးီ ဝါးခယမ်မိ၊ မေကးွတုိင်းေဒသကးီ ပခုကမိ၊ 
ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကးီ ခရမး်မိင့်ှ ပခူဲးတုိင်းေဒသကးီ ပခူဲးမိတိုမှ ထကွရိှ်ေသာ ပတီဲစမိး်ှင့် 

ပတီဲေရဝါများ ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ ဝင်ေရာကလ်ျကရိှ်ပးီ ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကီး ခရမး်မိမှ 
ထွက်ရိှေသာ ပဲတီေရဝါမှာ အရည်အေသွးအေကာင်းဆံုးြဖစ်သည်။ ပဲတီေရဝါမှာ တုတ်ဝယ်လက် 
ရိှေသာေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ေထာပတ်ပမဲာှ မိုးလကက်ျနပ်နဲညး်ပးီ ေဆာင်းသီးှံအြဖစ် စတင် 
စိုကပ်ျ ိးေနချနိြ်ဖစြ်ခင်းတုိေကာင့် ေဈးကကွဝ်င်ေရာကမ်နညး်ြခင်းင့်ှ တတ်ုဝယလ်ိုအားရိှြခင်း 
တုိေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ ဘုိကိတ်ပမဲာှ ဝယလ်ိုအားများြခင်းတိုေကာင့်  ယခုတစ်ပတ်အတွင်း 
ေဈးြမင့်ခ့ဲေကာင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်ေဈးကွက်အတွင်း ရှမ်းပဲပုတ်ဝင်ေရာက်မမရိှေသးပဲ ြမစဝ် 

ကန်းေပေဒသထွက် ပဲပုတ် (ြမန်မာ) သာ ဝင်ေရာက်မရိှပီး အရည်အေသွးေပမူတည်၍ ေဈးန်း 
ကွာြခားမရိှြခင်းေကာင့် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ေဈးန်းအနည်းငယ် နိမ့်ေနေကာင်း သိရိှရသည။် 

စားဖိုေဆာင်သီးံှ 

 စားဖိုေဆာင်သီးံှတစမ်ျ ိးြဖစေ်သာ ငတ်ုေြခာက် (ရှည)် မာှ အိိယ၊ ဧရာဝတီတုိင်း 
ေဒသကီး အမ်ိမ၊ဲ ပန်းတေနာ်မလှည်းေကာင်း၊ သာစည်၊ ေပျာ်ဘွယ်မ ှမိုးေထာင်ငုတ်များ ရန်ကနု် 
ေဈးကကွအ်တွင်း ဝင်ေရာကမ်ရိှပးီ ေရာင်းလိုအားင့်ှ ဝယလ်ိုအားေြခအေနမာှ ပုံမနှအ်ေန 

အထားရိှြခင်းေကာင့် ေဈးန်းေြပာင်းလဲမမရိှေကာင်း ေတွရသည်။ ကက်သွန်နီမှာ ယခုတစ်ပတ် 

အတွင်း ဆပိြ်ဖမှ ရနက်နုေ်ဈးကကွအ်တွင်း ဝင်ေရာကမ်များလာြခင်း၊ သီးှံအေဟာင်းများ 
အရညအ်ေသွးညံ့လာချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ ဝယလ်ိုအားနညး်ြခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစ်ပတ် ေဈးနး်အရ 

ကကသွ်နန်ီ (ကးီ/  လတ်/  ေသး) တစပ်ဿိာလင် ၇၀၀-၇၀၀-၅၀၀ ကျပမ် ှ ယခုတစပ်တ်တွင် 
တစပ်ဿိာလင် ၅၅၀-၅၀၀-၃၅၀ ကျပသုိ် ေဈးနမိ့်သွားေကာင်း သိရိှရသည။် 

(ေဒြဖမာချ ိ၊ ရနက်နုေ်ဈးကကွတ်ာဝနခံ်) 
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