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ဘဂလားေဒရ့ှ်ုိင်ငံက ဆနတ်င်သွင်းမအေပ သွင်းကနုခွ်နအ်ား ၂၅ ရာခုိင်နး်သုိ ေလျာ့ချခ့ဲြခင်း 

 ဘဂလားေဒရ်ှ့ိုင်ငံသည ် ြပညတွ်င်း၌ ေဈးနး်ြမင့်တကမ်ကို ထနိး်သိမ်းရန်ငှ့် 

အရနဆ်န ် ဖလူုံမကို တုိးြမင့်ရနအ်တွက ် ဆနတ်င်သွင်းမအေပ ေကာကခံ်သည့် သင်ွးကနုအ်ခွန် 

အား ၆၅% မ ှ၂၅% သုိ ေလျာ့ချမညြ်ဖစသ်ညဟ် ုဘဂလားေဒရ်ှ့ စားနပရိ်ကာဝန်ကးီ Mr. Sadhan 

Chandra Majumdar က ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ေနတွင် ထတ်ုေဖာေ်ြပာဆိုခ့ဲေကာင်း သိရိှရ ပါသည။် 

 ဘဂလားေဒ့ရ်ှဆန်စပါးသုေတသနဌာန၏ စာရင်းများအရ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ဘဂလားေဒ့ရ်ှ 

ိုင်ငံသည ် ဆနတ်နခ်ျနိ ် ၅၄၆ သိနး်ခန်  ထတ်ုလပုခ့ဲ်ေသာလ်ညး် ယခုစှ ် သီးှံစိုကပ်ျ ိးေရးရာသီ၌ 

ေရကးီမများေကာင့် ဆနတ်န်ချနိ ် ၁၅ သိနး်ခန်  ထတ်ုလပုမ်ေလျာက့ျခ့ဲေကာင်း၊ သုိြဖစရ်ာ 

ဘဂလားေဒ့ရ်ှ အစုိးရသည် ယခုဘာှစ်အတွင်း ဘာစမာတီမဟုတ်ေသာ ဆန်များအား တန်ချန်ိ ၅ 

သိနး်အထ ိ တင်သွင်းဖယွရိှ်ေကာင်း၊ ဘဂလားေဒရ်ှ့ဝန်ကးီ Mr. Majumdar က အစုိးရသည ်

စားသံုးသူများှင့် ေတာင်သူလယသ်မားများ၏ အကျ ိးစးီပာွးကို ထခုိိကမ်မြဖစေ်အာင် ဆနတ်င ်

သွင်းမအား ကပ်မတ်လုပ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်ေန ေနာက်ပုိင်းမှစ၍ 

ဆနက်နုသ်ညမ်ျားသုိ သွင်းကနုလ်ိုင်စင်များ ချထားေပးမညဟ် ု ေြပာဆိုေကာင်း၊ အိိယဆန် 

တင်ပိုသူလပု်ငနး်ရှင်များအသင်း (AIREA) မ ှ အမေဆာင်န်ကားေရးမှး Mr. Vinod Kaul က 

အိိယကမုဏီ ၂ ခုသည ် ဘဂလားေဒရ်ှ့သုိ ဆန်တနခ်ျနိ ် ၁ သိနး်တင်ပိုရန ် စာချပခ်ျပဆ်ိုထား 

ပးီြဖစသ်ကဲ့သို ဘဂလားေဒရ်ှ့ိုင်ငံသည ် အစိုးရချင်း သေဘာတူညမီြဖင့် ဆနတ်န်ချနိ ် ၂.၅ သိနး် 

ကို ဝယယ်မူညြ်ဖစသ်ညဟ် ုေြပာကားေကာင်း၊ ကျနရိှ်ေသာ ဆနတ်န်ချနိ ်၁.၅ သိနး်ကို ပုဂလကိ 

ကုနသ်ညမ်ျားမှတစဆ်င့် ဝယယ်တူင်သွင်းဖယွရိှ်ေကာင်းြဖင့် အိိယသတင်းဌာနများက ေဖာြ်ပ 

ပါသည။် 

 လက်ရိှကာလတွင် IR64 အမျ ိးအစား ဆန်ေဈးန်းမှာ ၁ ကီလုိဂရမ်လင် ဘဂလားေဒရ်ှ့ 

ိုင်ငံ ေဈးကကွ၌် ပူးီေငွ ၄၀ ခန် ရိှပးီ အိိယိုင်ငံ၌ ဘာစမာတီမဟတ်ုေသာ ဆနမ်ျားအား 

အများဆုံး စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုရ်ာ အေနာက်ဘင်ဂယလ်ြ်ပညန်ယ်၌ ၂၄ ပူးီခန်သာ ကျသင့်သြဖင့် 

၎င်းေဒသရိှ ဆန်တင်ပိုသူကနုသ်ညမ်ျားအေနြဖင့် အကျ ိးြဖစထ်ွနး်မ ပိမုိုရရိှမညြ်ဖစေ်ကာင်းသိရှိ 

ရပါသည။် 

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 
ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

Source:  1. Bangladesh reduces import duty on rice to 25%, 28 Dec 2020, Economic Times 

 2. Bangladesh to cut duty on rice imports to cool record local prices, 27 Dec 2020, 

in.reuters.com  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ရနက်နုေ်ဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နု်ေရာင်းဝယ်မအေြခအေန 

ဆနမ်ျ ိးစုံ 

 ြမနမ်ာိုင်ငံဆနစ်ပါးကနုစ်ညဒ်ိုင် (ဝါးတနး်) မ ှ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ရကေ်န  ထတ်ုြပနေ်သာ 

ဆန်အမျ ိးအစားအလုိက်ေဈးန်းများမှာ ဖျာပံုေပဆန်းတစ်တင်းခဲွအိတ် တစ်အိတ်လင် ၃၆,၀၀၀ 

ကျပမ်ှ ၃၇,၅၀၀ ကျပ် ၊ ေြမာင်းြမ/ ပသိုမေ်ပဆနး် တစတ်င်းခဲွအတ်ိ တစအ်တ်ိလင် ၃၈,၅၀၀ 

ကျပမ်ှ ၄၁,၀၀၀ ကျပ၊် ေပကတဲစအ်တ်ိလင် ၃၁,၀၀၀ ကျပမ် ှ ၃၂,၀၀၀ ကျပ၊် ဧည့်မထဆန် 

တစအ်တ်ိလင် ၂၅,၀၀၀ ကျပမ် ှ ၂၆,၀၀၀ ကျပ၊် မေနာသုခဆန် တစအ်တ်ိလင် ၂၆,၀၀၀ ကျပမ်ှ 

၂၇,၀၀၀ ကျပ၊် ငစနိ်ဆနတ်စအ်တ်ိလင် ၂၁,၀၀၀ ကျပမ် ှ ၂၂,၀၀၀ ကျပတုိ်ြဖင့်လညး်ေကာင်း၊ 

စစက်ိုင်းတုိင်းေဒသကးီ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှ မိနယမ်ျားမ ှ ထကွရိှ်ေသာ ေရဘုိေပဆနး်ဆန် 

အသစမ်ျား ရနက်နု်ေဈးကကွ်သုိ ဝင်ေရာကလ်ျကရိှ်ပးီ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ရကေ်န  ေဈးနး်အရ 

တစတ်င်းခဲွအတ်ိတစအ်တ်ိလင် ၅၀,၀၀၀ ကျပမ်ှ ၅၈,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့်လညး်ေကာင်း ေရာင်းဝယမ် 

ရိှသြဖင့် ယခင်တစ်ပတ်ေဈးန်းများှင့် င်းယှဉ်ပါက ေဈးန်းေြပာင်းလဲမမရိှပဲ အေရာင်းအဝယ် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ေဒသအံှအြပားမှ ထွက်ရိှေသာ မုိးစပါးသစ်/ 

ဆန်သစ်များ ေဈးကွက်ဝင်ေရာက်မရိှပီး ဝယ်လုိအားအေနြဖင့် ပံုမှန်အေြခအေနသာရိှြခင်းစသည့် 

အချက်တုိေကာင့် ဆန်ေဈးန်းများ အတက်အကျေြပာင်းလဲမမရိှြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရိှရပါသည်။ 

 ယခုရကပ်ိုင်းအတွင်း ရနက်နုေ်ဈးကကွသ်ို မိနယအ်သီးသီး (ဖျာပုံ၊ ဘုိကေလး၊ ေမာလ် 

မိင်ကနး်၊ ေဒးဒရဲ၊ ဝါးခယမ်၊ လပတွာ၊ ကျ ိကလ်တ်၊ ေြမာင်းြမ၊ ေကာမ့ှး၊ တံွေတး၊ ကမွး် ခံကနု်း 

င့်ှ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရိှ မိနယမ်ျား) မှ ဆနမ်ျ ိးစုံ ေနစဉဆ်နအ်တ်ိေပါင်း (၅၀၀၀၀) ဝနး်ကျင်ခန်  

ဝင်ေရာကမ်ရိှပီး စစက်ိုင်းတုိင်းေဒသကးီ၊ ေရဘုိခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်များမှ စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ေသာ 

ေရဘုိေပဆန်းဆနမ်ျား ဝင်ေရာကမ်ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

အေစထ့တ်ုေြပာင်း 

 ြမနမ်ာိုင်ငံအလယပ်ိုင်းင့်ှ ရှမး်ြပညန်ယ်ေတာင်ပိုင်းေဒသများတွင် မိုးသီးှံအြဖစ် 

စိုကပ်ျ ိးထားသည့် အေစထ့တ်ုေြပာင်းများ ခူးဆွတ်ေနချနိြ်ဖစ၍် ေဈးကကွတွ်င်း ဝင်ေရာကမ်များ 

ြခင်း၊ ထကွရိှ်ရာေဒသတွင် ေရာင်းလိုအားများပးီ တိရစာနအ်စာစပလ်ပုင်န်းများမှ ဝယလုိ်အား 

သာရိှြခင်းတုိေကာင့် ယခုတစပ်တ်တွင်လညး် ယခင်တစပ်တ် ေဈးနး်ကဲ့သုိ အေစထ့တ်ုေြပာင်း 

၅၄ ပဿိာလင် ၂၄,၈၄၀ ကျပြ်ဖင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ပေဲဈးနး် 

 ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ေဒသအှံအြပားမထှကွရိှ်ေသာ မတ်ပမဲျား ေဈးကကွအ်တွင်း 

ဝင်ေရာကမ်များြခင်းေကာင့် ကနုသ်ညမ်ှ အဝယ်လိုကေ်သာလ်ညး် ေဈးနး်အနညး်ငယက်ျဆင်း 

လာမည့်အေြခအေနများ ြဖစ်ေပေနေကာင်းသိရိှရပါသည်။ ယခင်တစ်ပတ်တွင်မတ်ပဲ(သေဘာတင်) 

တစတ်နလ်င် ၉၇၀,၀၀၀ ကျပြ်ဖစခ့ဲ်ပးီ ယခုတစ်ပတ်ေဈးနး်အရ တစတ်နလ်င် ၉၅၂,၅၀၀ ကျပ ်
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သုိ ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း၊ ဝယလ်ိုအားထက် ေရာင်းလိုအားက များေနြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း၊ 

ခရစမတ်ှင့် ှစ်သစ်ကူးံုးပိတ်ရက်များရိှြခင်းေကာင့် ကုန်သည်ပဲွစားများကား အေရာင်းအဝယ် 

ေအးြခင်းေကာင့်လညး်ေကာင်း ယခုကဲ့သုိ ေဈးနး်ကျဆင်းလာြခင်းြဖစ်ပီး လကရိှ်အေနအထား 

အရ ေဈးဆကလ်ကက်ျဆင်းိုင်ဖယွရိှ်ေကာင်း ကနုသ်ညမ်ျားမှ သံုးသပေ်ကာင်း သိရိှရပါသည။်  

မတ်ပကဲဲ့သုိ ပစဲင်းငံုေဈးနး်အေနြဖင့်လည်း ယခင်တစ်ပတ်တွင် (သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် 

၇၁၀,၀၀၀ ကျပြ်ဖစခ့ဲ်ပီး ယခုတစ်ပတ်ေဈးန်းအရ ပစဲင်းငံု (သေဘာတင်) တစတ်နလ်င် 

၆၉၅,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့်သာ အေရာင်းအဝယြ်ဖစခ့ဲ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး 

ဝါးခယမ်မိ၊ မေကးွတုိင်းေဒသကးီ ပခုကမိ၊ ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကးီ ခရမး်မိင့်ှ ပခူဲးတုိင်း 

ေဒသကးီ ပခူဲးမိတုိမှ ထကွရိှ်ေသာ ပတီဲစမိး်ှင့် ပတီဲေရဝါများ ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ ဝင်ေရာက် 

လျကရိှ်ပးီ ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကးီ ခရမး်မိမ ှ ထကွရိှ်ေသာ ပတီဲေရဝါမာှ အရညအ်ေသွး 

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ပီး ပတီဲေရဝါမာှ တတ်ုဝယလ်ကရိှ်ေသာေကာင့် ေဈးနး်အနညး်ငယ် 

ြမင့်တကခ့ဲ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် ဒဇီင်ဘာ ၂၃ ရကတွ်င် ဝါးခယမ်မိင့်ှ ပခုကမိမထှကွရိှ် 

ေသာ ပတီဲစမိး်သံုးတင်းဝင်တစအ်တ်ိလင် ကျပ ် ၁၂၆,၀၀၀ ရိှခ့ဲရာမှ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် ေနတွင် 

ကျပ ်၁၃၀,၈၀၀ သုိလညး်ေကာင်း၊ ပတီဲေရဝါမာှ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရကတွ်င် သံုးတင်းဝင်တစအ်ိတ် လင် 

ကျပ ် ၁၂၇,၈၀၀ ရိှခ့ဲရာမှ ဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရကေ်နတွင် ကျပ ် ၁၃၅,၆၀၀ သုိလညး်ေကာင်း 

ေဈးနး်ြမင့်တကလ်ာေကာင်း သိရိှရပါသည။် လကရိှ်အေနအထားအရ တတ်ုဝယလ်ိုအားများ 

ြခင်းေကာင့် အေရာင်းအဝယြ်ဖစေ်နပးီ ေဈးနး်ဆကလ်ကြ်မင့်တက်ိုင်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

စားဖိုေဆာင်သီးံှ 

ကကသွ်နန်ီမာှ ယခုတစပ်တ်အတွင်း မိုးကကသွ်နန်အီသစမ်ျား ဝင်ေရာကလ်ာပးီ 

လကက်ျန် ေွကကသွ်နန်အီေဟာင်းများ အဝင်များ ေနဆြဲဖစြ်ခင်းေကာင့် ရနက်နုေ်ဈးကကွ် 

အတွင်း ဝင်ေရာကမ်များလာြခင်း၊ သီးှံအေဟာင်းများ အရညအ်ေသွးညံ့လာချနိြ်ဖစြ်ခင်း၊ 

ဝယလ်ိုအားနညး်ြခင်းတုိေကာင့် ယခင်တစပ်တ် ေဈးနး်အရ ကကသွ်နန်ီ တစပ်ဿိာလင် ၁၅၀ 

မ ှ ၈၀၀ ကျပ်နး် ရိှပးီ ယခုတစပ်တ်တွင် တစပ်ဿိာလင် ၁၅၀ ကျပမ်ှ ၇၀၀ ကျပသုိ် ေဈးနမိ့် 

သွားေကာင်း သိရိှရပါသည။် ကားတစစ်ီးလင် ပဿိာ (၆၀၀၀) ဝင်ဆံ့ေသာ ပျမး်မအားြဖင့် 

ကားအစးီေပါင်း ၃၀ ခန်  ရနက်နုေ်ဈးကကွ်သုိ ယခုတစပ်တ်အတွင်း ြမင်း ခံ၊ ေတာင်သာင့်ှ 

ဆပိြ်ဖေဒသထကွ် ကကသွ်နန်မီျား ေနစဉဝ်င်ေရာကမ်ရိှေကာင်း သိရိှရပါသည။် ကကသွ်နြ်ဖ မှာ 

ဝင်ေရာက်မပံုမှန်ရိှပီး ဝယ်လုိအားအနည်းငယ်ကျေသာေကာင့် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ေဈးန်း 

အနညး်ငယက်ျခ့ဲေကာင်း၊ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ေနစဉ် ပျမး်မ ၁၈၀၀ အတ်ိ (၅၄,၀၀၀ ပဿိာ) 

ဝင်ေရာက်မရိှေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်မှ ငုတ်ေြခာက် (ရှည်) အသစ်များှင့် အိိယ၊ 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး အိမ်မဲ၊ ပန်းတေနာ်မှလည်းေကာင်း၊ သာစည်၊ ေပျာ်ဘွယ်မှ မုိးေထာင်ငုတ် 

များ ရန်ကုန်ေဈးကွက်အတွင်း ဝင်ေရာက်မရိှပီး ေရာင်းလုိအားမှာ ဝယ်လုိအားထက် အနည်းငယ် 

များသြဖင့် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ေဈးနး် အနညး်ငယ်ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 
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ဟင်းသီးဟင်းရကှ်င့် သစသီ်းဝလံ 

 ကုန်ပစည်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ပံုမှန်နီးပါး လည်ပတ်လာုိင်သည့်အတွက် 

ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကးီ သီရိမဂလာေဈးကွကအ်တွင်းသို ကနုစ်ညဝ်နေ်ဆာင်ယာဉမ်ျား ပုံမနှဝ်င ်

ေရာက်မရိှေသာ်လည်း ရာသီသီးံှများ ထွက်ရိှမများလာသြဖင့် ေဈးကွက်တွင်း ဟင်းသီးဟင်းရက် 

ှင့် သစ်သီးဝလံများ ဝင်ေရာက်မများြခင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်ေအးြခင်းတုိေကာင့် ယခုတစ်ပတ် 

အတွင်း ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့် သစသီ်းဝလေံဈးနး်များ ကျဆင်းလျကရိှ်ေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

  (ေဒြဖမာချ ိ၊ ရနက်နု်ေဈးကကွတ်ာဝနခံ်) 

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

မေလးေဈးကကွ် လယ်ယာထကွက်နုေ်ရာင်းဝယမ်အေြခအေန 

ဆထီကွသီ်းံှ 

 မေလးေဈးကွက်တွင် ဆီထွက်သီးံှေြမပဲ၊ လံုးဆန် (ဆီဆန်) ေဈးန်းအေနြဖင့် အသစ် 

ဝင်ေရာကမ်ရိှြခင်းေကာင့် တတ်ုဝယလ်ကအ်သင့်အတင့်ရိှပးီ မျ ိးသမားဝယယ်မူရိှေသာလ်ညး် 

ယခင်တစ်ပတ်င့်ှ ယခုတစ်ပတ် ေဈးတည်ငိမ် ေနေကာင်း သိရိှရပါသည။် မှး်ြဖမာှ တတ်ု 

ဝယလ်ကရိှ်ြခင်း၊ စိုကဧ်ကနညး်နညး် အထွကန်ညး်၊ အဝင်နညး်ြခင်း၊ တတ်ုသုိ တင်ပိုမရိှြခင်း၊ 

အသစဝ်င်ေရာကမ်နညး်ေသးြခင်းတုိေကာင့် အေရာင်းအဝယေ်အးေသာလ်ညး် ေဈးတည်ငိမေ်န 

ေကာင်း သိရိှရပါသည။် မှး်ညိင့်ှ မှး်နကမ်ာှ စစက်ိုင်းတုိင်းမိနယမ်ျားမှ မှး်ညိင့်ှ မုံရာ၊ 

ေရဘုိ၊ ေကျာက်တွင်းတုိမှ အသစ်များ ဝင်ေရာက်မရိှြခင်း၊ အရည်အေသွးေပ မူတည်၍ ေဈးကွာြခား 

ြခင်းတိုေကာင့် မသိမသာေဈးနမိ့်သွားေကာင်း သိရိှရပါသည။် ပနး်မှး်င့်ှ ေနကာမာှ ကနုစ်ည် 

ဒိုင် ပတ်ိထားဆကဲာလြဖစ၍် အေရာင်းအဝယေ်အးအသစမ်ဝင်ေသးြခင်း၊ မိုးေနကာ လကက်ျန် 

နညး်၍ ေဆာင်းေနကာမဝင်ေသးြခင်းေကာင့် ေဈးတည်ငိမ်ပီး ပနး်မှ်း ၄၅ ပဿိာလင်  

၆၄,၀၀၀ကျပ၊်  ေနကာ ၂၇ ပဿိာလင်  ၃၇,၀၀၀ကျပ ်ြဖင့် ေဈးငိမေ်နေကာင်း သိရိှရပါသည။် 

ပမဲျ ိးစုံ 

 မတ်ပေဲဈးန်းအေနြဖင့် မုံရာ၊ စစက်ိုင်းမှ အသစဝ်င်ေရာကမ် အနညး်ငယရိှ်ြခင်း၊ 

ရနက်နုဝ်ယလ်က် ေဈးထနိး်ဝယယ်ြူခင်းေကာင့် ေဈးနမိ့်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ပတီဲစမိး် 

ေဈးနး်အေနြဖင့် ပခူဲးဘကမ်ှ ပတီဲေရဝါများ ဝင်ေရာကြ်ခင်း၊ တတ်ုေငွေဈးကျပးီ ကားခေဈး 

ြမင့်သြဖင့် တတ်ုဝယလ်ကေ်ဈးနိမ့်ဝယယ်ြူခင်း၊ အရညအ်ေသွးေပမူတည၍် ေဈးကာွြခားြခင်း 

တုိေကာင့် ယခင်တစ်ပတ်ထက် ေဈးမသိမသာနမိ့်သွားေကာင်း သိရိှရပါသည။် ပစဲဉး်ငံုနမီာှ လည်း 

အသစမ်ဝင်ေသးေသာလ်ညး် ရနက်နုဝ်ယလ်က် ေဈးထနိး်ဝယယ်မူရိှြခင်းေကာင့် ေဈးနမိ့် 

သွားေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ပပဲတ်ု (ြမနမ်ာ/ရှမး်) ကာဘုိးမှ အသစဝ်င်ြခင်း၊ မိတွင်းလပုင်နး်ရှင် 

များ ဝယယ်မူသာရိှ၍ ယခင်တစ်ပတ်ထက် ေဈးမသိမသာနမိ့်ပးီ ပလဲနွး်ြဖ၊ ပလဲနွး်ြပာများ 

အသစဝ်င်ေရာက်၍ အရညအ်ေသွးေကာင်းြခင်း၊ စိုကဧ်ကနညး် အထကွန်ညး်၊ အဝင်နညး်ြခင်း 
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ေကာင့် စှမ်ျ ိးလုံး ၆၀ ပဿိာလင် ၁၃၅,၀၀၀ ကျပြ်ဖင့် ေဈးြမင့်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

ပယဲင်း၊ ပဲကးီ၊ ေထာပတ်ပ၊ဲ ေြမေတာကပ်တိဲုမာှ အသစဝ်င်ေရာကမ် အနည်းငယရိှ်ပီး မိတွင်း 

သံုးစွဲမသာရိှသြဖင့် ေဈးနမိ့်ေနေကာင်းေတွရိှရပါသည။် 

စားဖိုေဆာင်သီးံှ 

 ငတ်ုေြခာကေ်ဈးနး်အေနြဖင့် ငတ်ုေြခာက် (ရှည)် သာစညေ်ပျာဘွ်ယမ်ှ ဝင်ေရာက် 

မရိှြခင်းေကာင့် ယခင်တစ်ပတ် တစပ်ဿိာလင် ၅,၂၅၀ ကျပ် မ ှ ၅,၁၀၀ ကျပသုိ်လညး်ေကာင်း၊ 

ငတ်ုေြခာက် (လတ်) မာှ ယခင်တစ်ပတ် တစပ်ဿိာလင် ၃,၁၀၀ ကျပမ်ှ ၃,၀၀၀ ကျပသုိ် 

လညး်ေကာင်းေဈးနမိ့်ေနပးီ၊ ငတ်ုေြခာက် (ပွ) မာှ ဆင်ြဖကနး်ဘကမ်ှ အပမွျားေရာ ဧရာ၀တီ 

(ပ)ွ AirCon များပါ တစပ်ဿိာလင် ၁၂၅,၀၀၀ကျပြ်ဖင့် ေဈးငိမေ်နပးီ ရံဖနရံ်ခါ မိုးေကာင်း၊ 

ြမစ်ကးီနား၊ သပတ်ိကျဉး်တုိ အမာှရိှပါက ကားြဖင့် ချတ်ိဆကတ်င်ပိုရြခင်းရိှေကာင်း သိရိှရပါ 

သည။် ကကသွ်နန်ေီဈးနး်မာှ မုံရာဘက် လကက်ျနအ်ေဟာင်းများမာှ တစပ်ဿိာလင် (အကးီ) 

၅၀၀ ကျပ်၊ (အလတ်) ၄၀၀ ကျပ်င့်ှ (အေသး) ၃၀၀ ကျပေ်ဈးရိှပီး ပခုက၊ ေရစကိမှ အသစ ်

များမှာ တစ်ပိဿာလင် (အကီး) ၈၀၀ ကျပ်၊ (အလတ်) ၇၀၀ ကျပ်၊ (အေသး) ၆၀၀ ကျပ် ေဈးြဖင့် 

လညး်ေကာင်း၊ ြမစသ်ားမှ ဝင်ေသာ အသစမ်ျား တစပ်ဿိာလင် (အကးီ) ၁,၀၀၀ ကျပ၊် (အလတ်) 

၉၀၀ ကျပ၊် (အေသး) ၈၀၀ ကျပြ်ဖင့်  အရယ်အစားေပ မတူည၍် ေရာင်းဝယေ်န ေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် ကကသွ်နြ်ဖ (ရှမး်) င့်ှ ေြမြပန်မာှ အသစမ်ဝင်ေသးြခင်း၊ လကက်ျန် များ 

အရညအ်ေသွးေပမတူည၍် ေဈးနး်ကာွြခားြခင်း၊ ပစညး်ေကာင်းရှားြခင်းေကာင့် ယခင် 

တစ်ပတ်ထက် စှမ်ျ ိးလုံးေဈးနး်ြမင့်ေနေကာင်း သိရိှရပါသည။် အာလးူ (အိုေက၊ ေအဝမး်၊ ဆွဲ) 

တုိမာှ အထကွန်ညး် အဝင်နညး်၍ ေဈးနး်ြမင့်သြဖင့် တတ်ု အာလးူများကိုသာ သံုးစွဲမ 

များေနပးီ တစပ်ဿိာလင် ၅၅၀ ကျပြ်ဖင့် ေရာင်းဝယေ်နေကာင်း သိရိှရပါသည။် ချင်းေဈးန်း 

အေနြဖင့် ယခုတစပ်တ်အတွင်း Export အတွက် ဝယယူ်မမရိှသြဖင့် အရညအ်ေသွးေကာင်း 

ေသာလ်ညး် တစပ်ဿိာလင်  ၁,၄၀၀ ကျပမ် ှယခုတစ်ပတ် ၁,၀၀၀ ကျပသုိ် ေဈးနမိ့်သွားေကာင်း 

သိရိှရပါသည။် 

မဆူယက်ားဂိတ်မှ ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်မအေြခအေန 

 မဆူယ် (၁၀၅) မိုင် ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်မအေနြဖင့် ဖရဲ၊ သခွားေမးတင်ေသာ ကားစးီေရ 

၂၀၀ ခန်င့်ှ မှး်၊ ပတီဲစမိး်င့်ှ အြခားပဲ အနညး်ငယတ်င်ေသာ ကားစးီေရ ၁၀၀ ခန်  ထကွရိှ်ပးီ 

ဖရဲတင်ေသာ ကားတစ်စီးကားခမာှ ကျပ ်၁၃ သိနး်မှ ကျပ် ၁၄ သိနး်ရိှေကာင်း ချင်းေရေဟာ်ဂိတ် 

မ ှပ၊ဲ မှး်တင်ေသာကားစးီေရ ၁၀၀ ခန ် ထကွရိှ်ပီး ကနုစ်ညပ်ိုေဆာင်ခမာှ တစ်တနလ်င် ၇၅,၀၀၀ 

ကျပြ်ဖစ်ပးီ၊ ကားတစစ်းီလင် ၁၄ တနခဲွ် တင်ိုင်ေကာင်း ကားဂိတ်မှ သိရိှရပါသည်။ 

  (ေဒခင်ေမကည၊် မေလးေဈးကကွတ်ာဝန်ခံ) 

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