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 အိိယုိင်ငံ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်သီးံှများစိုကပ်ျ ိးထကွရ်ှိုိင်မ 

ဒတိုယအကမိက်နဦးခန်မနှး်ချက ်ထုတ်ြပနြ်ခင်း 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးင့်ှ ေတာင်သူလယသ်မားများဖလူုံေရးဝန်ကးီဌာနသည ်၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ခုစှအ်တွက ် အဓကိသီးှံများ စိုကပ်ျ ိးထကွ်ရိှိုင်မည့်အေြခအေန ဒုတိယအကမိ်ကနဦးခနမ်နှး် 

ချကက်ို ၂၄-၂-၂၀၂၁ ေန၌ ထတ်ုြပနခ့ဲ်ရာ တစ်ိုင်ငံလုံး၌ ေကာကပ်သီဲးှံများ စစုေုပါင်း တနခ်ျနိ ်

၃၀၃.၃၄ သန်းခန်  ထကွရိှ်ိင်ုမညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပထားသညက်ို ေတွရိှရပါသည။် သုိြဖစ်ရာ 

ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုစှက်ာလ၌ ထတ်ုလပု်ိုင်မထက ် သီးှံတန်ချနိ ် ၅.၈၄ သန်း ပိုမိုတုိးတက ်

များြပားမရိှမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 အဆိုပါသတင်းထတ်ုြပနခ်ျက်တွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ် မတ်ုသံုရာသီကာလ၌ ၃၀-၉-၂၀၂၀ 

ေနအထ ိ မိုးရာသွနး်မမှာ ပျမ်းမကာလရှည ် မိးုရာသွနး်မထက် ၉% ခနေ်ကျာလ်နွ်ပးီ အဓကိ 

သီးှံများစိုကပ်ျ ိးရာ ြပညန်ယအ်များစတွုင် စိုက်ပျ ိးေရအလုံအေလာကရ်ရိှခ့ဲသြဖင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ခုစှ ် သီးှံစိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ိုင်မမာှ ပုံမနှထ်ကပ်ိုမိုမညဟ် ု ခနမ်နှ်းြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ သုိရာတွင ်

အချနိ်င့်ှအမ ြပညန်ယမ်ျားထမံရှရိှလာမည့် ပိုမိုတိကျေသာ အချကအ်လကမ်ျားကို အေြခြပ၍ 

ယခုခန်မနှ်းထားရိှမမာှ ေြပာင်းလဲိုင်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပပါရိှသည်။ 

 အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီးဌာန၏ ခနမ်နှး်ချက်အရ ိုင်ငံတစဝ်န်းလုံး၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ခုစှ ် ဆနစ်ပါးထတ်ုလပုမ်မာှ တနခ်ျနိ ် ၁၂၀.၃၂ သနး်ြဖစရ်ာ ယခင်စှထ်က ် ၁.၄၅ သနး် ပိမုို 

မညြ်ဖစ်ပးီ လနွခ့ဲ်ေသာ ၅ စှ်တာကာလအတွင်း ပျမး်မဆနစ်ပါးထုတ်လပု်ိုင်မထက ် တန်ချနိ ်

၇.၈၈ သန်း ပိုမိုေကာင်း ေတွရိှရသည။် အလားတူ ဂျစံိုက်ပျ ိးထကွရိှ်ိုင်မကိုလညး် တန်ချနိ ်

၁၀၉.၂၄ သန်း ထွက်ရိှမည်ဟု ခနမှ်န်းထားရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်၌ ထွက်ရိှမထက် တန်ချန်ိ ၁.၃၈ 

သနး် ပိုမိုတုိးတကမ်ရိှမညြ်ဖစသ်ည။် ယခင် ၅ စှတ်ာကာလအတွင်း ပျမ်းမ ဂျစံိုကပ်ျ ိးထကွ ်

ရိှမမာှ တန်ချနိ ် ၁၀၀.၄၂ သန်းြဖစရ်ာ ယခုစိုက်ပျ ိးထကွရိှ်မမာှ တနခ်ျနိ် ၈.၈၁ သန်း ပိုမိုတုိး 

တက်မည်ဟု ခနမှ်န်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ အြခားံှစားသီးံှများမှာ တန်ချန်ိ ၄၉.၃၆ သန်း ထွက်ရိှ 

ိုင်ေကာင်း ခနမ်နှး်ထားပးီ ယခင်စှ်ကထက ် တနခ်ျနိ ် ၁.၆၂ သနး်င့်ှ ၅ စှအ်တွင်း ပျမ်းမ 

ထတ်ုလပုမ်ထက ်တနခ်ျနိ ်၅.၃၅ သနး် ပိမုိုမညြ်ဖစ်သည။် 

 ပမဲျ ိးစုံစိုကပ်ျ ိးထကွ်ရိှိုင်မအား ယခင်စှထ်တ်ုလပု်ိုင်မထက ် တနခ်ျနိ ် ၁.၄၀ သနး် 

ပိုမိုလျက ် စစုေုပါင်းတန်ချနိ ် ၂၄.၄၂ သနး် ထကွ်ရိှရနခ်န ်မနှး်ထားရှိသည။် ယခင် ၅ စှအ်တွင်း 

ပျမး်မပမဲျ ိးစုံထကွရိှ်မမာှ တနခ်ျနိ် ၂၁.၉၉ သနး်ြဖစရ်ာ ယခုစှဒ်တိုယအကမိခ်န်မနှ်းချက၌် 

တနခ်ျနိ် ၂.၄၃ သနး် ပိုမိုတုိးတကမ်ရရိှမညဟ်ု အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီးဌာနက ေမာမ်နှး်ထား 

ြခင်းြဖစသ်ည်။ပစဲင်းငံုအား တန်ချနိ ် ၃.၈၈ သနး် ထကွရိှ်မညဟ် ု ခနမ်နှ်းထားရာ ယခင်စှ ်

စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်ေအာက ် တန်ချနိ ် ၀.၀၁ သန်းခန ် ေလျာက့ျမညြ်ဖစသ်ည်။ ကလုားပစဲိုကပ်ျ ိး 
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ထတ်ုလပုမ်အား တန်ချနိ ် ၁၁.၆၂ သနး် ထကွရှ်ိရန ် ခနမ်နှ်းထားရာ ယခင်စှက်ထက ် တန်ချနိ ်

၀.၅၅ သနး်ပိမုိုမညြ်ဖစသ်ည။် မတ်ပဲင့်ှ ပဲတီစိမး်တုိကို တနခ်ျနိ ် ၂.၄၅ သန်းင့်ှ ၂.၆၂ သန်း 

ထကွရိှ်ရန ် ခနမ်နှး်ထားရာ ယခင်စှထ်တ်ုလပု်မထက ် တနခ်ျနိ ် ၀.၃၇ သနး်င့်ှ ၀.၁၁ သနး် 

အသီးသီးတုိးတကမ်ရှမိညြ်ဖစသ်ည။် အလားတူ ေဆာင်းသီးှံအြဖစသ်ာ စိုက်ပျ ိးသည့် ပနဲေီလး 

ကိုလညး် ယခင်စှ်ကထက ်တနခ်ျနိ် ၀.၂၅ သန်း ပိုမိုလျက ်ယခုစှ်တွင် တန်ချနိ ်၁.၃၅ သနး် အထ ိ

ထကွရိှ်မညဟ် ုခနမ်နှ်းထားေကာင်း ေတွရိှရသည်။  

 ဆထီကွသီ်းှံ ၉ မျ ိး စိုကပ်ျ ိးထတ်ုလပုမ်အားယခင်စှထ်ကွရိှ်မထက ် တနခ်ျနိ် ၄.၀၉ 

သနး် ပိုမို၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ၌် အထကွပ်မာဏ တနခ်ျနိ ် ၃၇.၃၁ သနး် ရရိှရန်ခနမ်နှ်းထားပီး 

ကစံိုကပ်ျ ိးမမာှလညး် ယခင်စှထ်က ် တနခ်ျနိ ် ၂၇.၁၆ သန်းပိုမိုပီး စစုေုပါင်းတနခ်ျနိ် ၃၉၇.၆၆ 

သနး်အထ ိထကွရိှ်ိုင်မညဟ် ုအိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဌာနက ေဖာြ်ပပါသည။် 

 ယခုစှ ်သီးှံစိုကပ်ျ ိးထုတ်လပုမ်၌ တိးုတက်မရရိှြခင်းမာှ ေတာင်သူလယသ်မားများ ၏ 

မနားမေန ကိးပမး်အားထုတ်မ၊  စိုကပ်ျ ိးေရးသုေတသီများ၏ သုေတသနြပ ေဆာင်ရကမ် ှင့် 

ေတာင်သူများှင့် လုိက်ဖက်ညီသည့် မူဝါဒများအား ဗဟုိအစုိးရက ချမှတ် ေဖာ်ေဆာင်မတုိ၏ 

ရလာဒပ်င်ြဖစသ်ညဟ် ု အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီးက ေြပာဆိုပါသည။် အစိုးရအေနြဖင့် ယခုစှ ်

ေဆာင်းသီးှံစိုကပ်ျ ိးမတွင် ပိုမိုထကွရိှ်လာသည့် ဂျ၊ံ ကလုားပဲှင့် ဆမီုံညင်းတုိကဲ့သုိေသာ သီးှံ 

များအတွက ် ရိတ်သိမ်းချနိလ်နွက်ာလ သိုေလာှင်ထိနး်သိမး်မင့်ှ ဝယယ်ေူရးလပု်ငနး်များကို 

စနစတ်ကျလပုေ်ဆာင်ိုင်ရန ်လိုအပမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။်  

Source: 1. Second Advance Estimates of principal crops released, 24 Feb 2021, Press 

Information Bureau of India 

 2. Three Rabi crops see record high production in 2020-21, 25 Feb 2021, Indian 

Express  

ေနေအးလင်ွ၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

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

အိိယုိင်ငံ၌ လကက်ားေဈးနး်များြမင့်တကမ်ေကာင့်အရနရ်ကိာပစဲင်းငံုများ 

ဝယယ်ုိူင်မမရှိေသးြခင်း 

 အိိယိုင်ငံ မဟာရြပညန်ယရိှ် အကးီမားဆုံး ပစဲင်းငံုလကားေဈးကကွြ်ဖစေ်သာ 

Latur ေဒသတွင် ပစဲင်းငံုင့်ှ ပပဲတ်ုေစတုိ့၏ ေဈးနး်များမာှ အစိုးရက အနမိ့်ဆုံးထားရိှ ဝယယူ် 

ေပးမည့် အေြခခံရည်န်းေဈးန်း (MSP price) ထက် ပုိမုိြမင့်မားလျက်ရိှရာ ုိင်ငံပုိင်စီးပွားေရး 

ေကာ်ပုိေရးရှင်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ အမျ ိးသားစုိက်ပျ ိးေရးသမဝါယမေဈးကွက် ြမင့်တင်မအသင်းချပ် 
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လမီတိက် (NAFED) သည ် အရနရိ်ကာပစဲင်းငံုများကို ဝယယ်ူိုင်ြခင်း မရိှေသးေကာင်းသိရိှရ 

ပါသည။် 

 Latur ေဒသရိှ NAFED လီမတိကမ်ှ အမေဆာင်အရာရိှ Mr Y. E. Sumthane က အစိုးရ 

၏ MSP ေဈးနး်သတ်မတ်ှချကအ်ရ ကနုခ်ျနိ် ၁ ကင်ွတယ် (၁၀၀ ကလီိုဂရမ်) လင် ပစဲင်းငံု 

အတွက် ပူးီေငွ ၆၀၀၀ င့်ှ ပပဲတ်ုေစအ့တွက် ပူးီေငွ ၃၈၀၀ ြဖစေ်ကာင်း၊ သုိရာတွင် ြပင်ပ 

ကနုစ်ညဒ်ိုင် များ၌ ပစဲင်းငုံ ၁ ကင်ွတယလ်င် ပူီးေငွ ၆၉၀၀ မ ှ ၇၅၀၀ အထိင့်ှ ပပဲတ်ုေစမ့ာှ ၁ 

ကင်ွတယလ်င် ပူးီ ၄၇၀၀ အထိ ေဈးရရိှလျကရိှ်ေကာင်း၊ ယခုစှ၌် ေဈးကကွ် အတွင်းသုိ 

ပစဲင်းငံုဝင်ေရာကမ် နညး်ပါးသြဖင့် ေဈးနး်များ ြမင့်တကလ်ာြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ ၎င်းတုိအေနြဖင့် 

Latur ေဒသရိှ ေဈးကကွမ်ှ ပစဲင်းငံုအား စှစ်ဉ် ပျမး်မတန်ချနိ် ၂ ေသာင်းမှ ၃ ေသာင်းအထိ 

ဝယယ်ရူေသာလ်ညး် ယခုစှတွ်င် ဝယယ်ရူရိှမ  မရိှေသးေကာင်းြဖင့် TheHindu Business Line 

သတင်းဌာနသုိ ေြပာဆိုပါသည။် 

 အိိယိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်စှမ်ိုးရာသီ၌ စိုကပ်ျ ိးေသာ ပစဲင်းငံုများမာှ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် 

စှဆ်နး်ပိုင်းတွင် ရိတ်သိမး်ထကွရိှ်ခ့ဲေသာလ်ညး် မဟာရြပညန်ယရိှ် ေတာင်သူလယသ်မားများ 

သည ် အစိုးရထသုိံ MSP ေဈးနး်ြဖင့် ေပးသွင်းြခင်းမြပပဲ ေဈးနး်ပိမုိုရရိှသည့်ြပင် ကနုသ်ည် 

များထံသုိသာ ေရာင်းချလျက်ရိှသည်။ ယခုှစ်တွင် အချန်ိအခါမဟုတ်မုိးရာသွန်းမေကာင့် ပဲစင်းငံု 

စိုကခ်င်းများ ထိခုိကမ်ရိှခ့ဲပီး အမနှထ်တ်ုလပုမ်ကနုက်ျစရိတ်မာှ MSP ေဈးနး်ထက် များစာွ 

ပိုမိုလျကရိှ်ရာ ေတာင်သူများသည် အစိုးရသုိ ၎င်းေဈးန်းြဖင့် ေရာင်းချလိုြခင်း မရိှေကာင်း၊ 

လကရိှ်ေဈးကကွ၌် ြဖစေ်ပေနေသာ ပစဲင်းငံုေဈးနး်များမာှ တမင်ဖနတီ်းမေကာင့် ေဖာင်းပွ 

လျကရိှ်ပးီ ကနုသ်ညမ်ျားသည် ၎င်းေဈးနး်များအတုိင်း ေပးေချြခင်းမြပပဲ MSP ေဈးနး်ထက် 

အနညး်ငယမ်သာ ပိုမိုသည့်နး်ထားြဖင့် ေတာင်သူများထမံှ ဝယယ်ေူနကြခင်းြဖစေ်ကာင်း၊ 

သုိြဖစရ်ာ ေတာင်သူလယသ်မားများသည ် လကရိှ်ေဈးကကွစ်နစအ်တွင်း ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ ်

ထတ်ုခံရသည့် အေြခအေနတွင် ရိှေနပးီ ေဈးနး်များကျဆင်းမကို အကာအကယ်ွေပးိုင်ရန် 

အတွက် MSP မာှ လိုအပဆ်ြဲဖစေ်ကာင်းြဖင့် Latur ေဒသခံများက ေြပာဆိုကေကာင်း၊ အိိယ 

ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ပဲစင်းငု ံကို ေဈးန်းကန် သတ်လျက် တင်သွင်းခွင့ ်ြပေရး 

ေတာင်းဆိုထားမအေပ ေတာင်သူလယသ်မားများက ဆန်ကျင်လျကရိှ်ကေကာင်း စသညြ်ဖင့် 

The Hindu Business Line သတင်းဌာနက ေဖာြ်ပပါသည။် 

 အိိယ ပခဲွဲစကလ်ပုင်န်းရှင်များအသင်းက ယခုစှပ်စဲင်းငံုထကွရိှ်မမာှ ၂၀ ရာခုိင်န်းခန်  

ေလျာက့ျမညဟ်ု ခနမ်နှး်ေြပာဆိုလျက် ေဈးနး်များ တည်ငိမမ်ရိှေစေရးအတွက် ြပညပ်မှ 

တင်သွင်းခွင့်ြပရန် အစိုးရထံ ေတာင်းဆိုလျကရိှ်သည။် သုိရာတွင် အိိယစိုကပ်ျ ိးေရးဝန်ကီ ဌာန 

က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှအ်တွက် အဓကိသီးှံများ စိုကပ်ျ ိးထကွရိှ်ိုင်မည့်အေြခအေန ဒတိုယအကမိ် 
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ကနဦးခနမ်နှး်ချကက်ို ၂၄-၂-၂၀၂၁ ေန၌ ထတ်ုြပနခ့ဲ်ရာ၌ ပစဲင်းငံုထုတ်လပုမ်မာှ ယခင်စ်ှေအာက် 

တနခ်ျနိ် ၁ ေသာင်း (၀.၂၅၇%) ခနသ်ာ ေလျာ့ကျဖွယ်ရိှေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

Source: Nafed fails to make headway in tur, soya procurement, 24 Feb 2021, The Hindu 

Business Line 

ေနေအးလင်ွ၊  စးီပာွးေရးသံမှး 

ြမနမ်ာသံုံး၊ နယးူေဒလီမိ 

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

ဇနန်ဝါရလီအတွင်း ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပံှ်မ ၁.၈၃ ဘီလယီ ံဝင်ေရာကခ့ဲ်ပးီ ၁၅ ှစ်တာကာလ 

အတွင်း အနမိ့်ဆုံးဝင်ေရာကမ်ြဖစ် 

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ိုင်ငံြခားေငွစာရင်း၌ အေမရိကနေ်ဒလာ ၇.၂၅ ဘီလယီံ 

လိုေငွြပခ့ဲပးီ ၃ စှအ်တွင်း အနညး်ဆုံးကာွဟချကြ်ဖစေ်ကာင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ 

ထတ်ုြပနေ်ကညာချကတ်င်ွ ေဖာြ်ပထားသည်။  

 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဝင်ေရာက်မမာှ 

အေမရိကနေ်ဒလာ ၁.၈၃၈ ဘီလယီရိှံေကာင်း ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၂၄ ရကေ်နတွင် ထတ်ုြပနေ်သာ 

ဗဟိုဘဏ်၏ စာရင်းများတွင် ေဖာြ်ပထားသည။် ၂၀၂၀ ခုစှ ်ကာလတူတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံ 

မ ဝင်ေရာကမ်မှာ ၂.၆၅၄ ဘီလယီရိှံခ့ဲသြဖင့် င်းယဉှပ်ါက ၃၀.၇ ရာခုိင်န်း ေလာန့ညး်ခ့ဲေကာင်း 

ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ၎င်းအေြခအေနသည ် ၂၀၀၆ ခုစှ် (US$ ၁.၄၇၂ ဘီလယီံ) မ ှ ယေနကာလအထိ ၁၅ 

စှတ်ာကာလအတွင်း ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ စးီပာွးေရးတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ အနညး်ဆုံးဝင်ေရာကမ် 

ြဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပထားသည။် ကိုိုနာဗိင်ုးရပစ် ် ကးူစကေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမေကာင့် အစိုးရအသုံး 

စရိတ်များအတွက ် အကပအ်တညး်ြဖစေ်ပေနချနိ်င့်ှ အေရးေပေထာကပ်ံ့မများ ေလာန့ညး် 

လာချနိတွ်င် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများ ကျဆင်းေနြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 ၂၀၂၀ ြပည့်စှတွ်င် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံသုိဝင်ေရာက်ခ့ဲသည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ပမာဏ 

မာှ အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ၃၄.၁၆၇ ြဖစ်ပးီ ၂၀၁၉ ခုစှ်င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၅၀.၆ ရာခုိင်န်း 

ကျဆင်းခ့ဲကာ ၂၀၀၉ ခုစှမ် ှ၂၀၂၀ ခုစှအ်တွင်း အနမိ့်ဆုံးပမာဏ ြဖစခ်ဲ့သည။် 

 ကးူစကေ်ရာဂါဆိုင်ရာထနိး်ချပမ်များ ေြဖေလာမ့အပါအဝင် ုိင်ငံအတွင်းရိှ ိုင်ငံြခား 

သားကုမဏီများ အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစမည့် ေြဖေလာ့မများကုိ ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲသြဖင့် ဘရာဇီးလ် 

ိုင်ငံအတွင်းသုိ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဝင်ေရာက်မသည ် အေမရိကနေ်ဒလာ ၆၀ ဘီလယီံ အထ ိ

ေရာကရိှ်ိုင်ေကာင်း ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ဒဇီင်ဘာလတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ကိတင်ခနမ်နှး်ချက၌် ေဖာြ်ပခဲ့ 

သည။် 
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 ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ိုင်ငံြခားေငွစာရင်း၌ အေမရိကနေ်ဒလာ ၇.၂၅၃ ဘီလယီံ 

လိုေငွြပခ့ဲပးီ ၂၀၂၀ ခုစှ ်ကာလတူတွင် လိုေငွြပခ့ဲသည့် အေမရိကနေ်ဒလာဘီလယီ ံ၁၀.၃၀၅ ငှ့် 

င်းယဉှပ်ါက ၂၉.၆ ရာခုိင်နး်ေလာန့ညး်ခ့ဲေကာင်း ဗဟိုဘဏ်၏ ထတ်ုြပန်ချက်တွင် ေဖာြ်ပထား 

သည။် ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ လိုေငွသည ် အေမရိကန်ေဒလာဘီလယီ ံ

၆.၇၇၈ သာြဖစေ်ပခ့ဲပးီ ၃ စှတ်ာကာလအတွင်း လိုေငွြပမ အနညး်ဆုံး ြဖစခ့ဲ်သည။် 

 လတ်တေလာကာလတွင် ိုင်ငံြခားဝင်ေငွ အဓိကရရိှသည့် ကများမာှ ကုနသွ်ယမ် 

က၊ ဝနေ်ဆာင်မကင့်ှ ြပညပ်မရှရိှသည့်ဝင်ေငွများ (လပုအ်ားခ၊ အတုိးန်းများှင့် အြမတ ်

ေငွ) ြဖစသ်ည။် 

 ယခင်စှက် ိုင်ငံြခားဝင်ေငွစာရင်းတွင် လိုေငွအေမရိကနေ်ဒလာ ၁၂.၅၁၇ ဘီလယီ ံ

ြဖစေ်ပခ့ဲသည။် ိုင်ငံအတွင်း စးီပာွးေရးလပုင်န်းများ ြပနလ်ညဦ်းေမာ့ိုင်မ၊ ြပညပ်ဝယလ်ိုအား 

တုိးတက်ိုင်မင့်ှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေဆးဝါးများင့်ှ ပတ်သက်သည့် ေြဖေလာမ့များေကာင့် 

ဗဟိုဘဏ်၏ ယခင်စှဒ်ီဇင်ဘာလခန်မနှ်းချက်တွင် ၂၀၂၁ ခုစှ၏် ိုင်ငံြခားဝင်ေငွစာရင်း၌ ကာွဟ 

ချက ်အေမရိကနေ်ဒလာ ၁၉ ဘီလယီအံထ ိြဖစေ်ပိုင်ေကာင်း ေဖာြ်ပထားသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ်၊ စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် -  Foreign investment totals US $ 1.83 billion in January, lowest value for the 

month in 15 years, letsgobahia.com.br 

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

ေဈးကကွဝ်ယလ်ိုအားကို ထိနး်ုိင်ရနအ်တွက ်ပပဲုတ်ေစေ့ဈးနး်များ ြမင့်တင်ရန် လိုအပေ်ကာင်း 

Severo ေြပာကား 

 ပပဲတ်ုေစသီ့းှံသေဘာတင်ပိုမ ေနာကက်ျြခင်းများေကာင့် မတ်လတွင် စာရင်းရှင်းလင်း 

ရမည့် အေရာင်းအဝယစ်ာချပမ်ျားအတွက ်ေလာ်ေကးများေပးရဖယွရိှ်ေကာင်း အ ကေံပးကုမဏ ီ

SIM မ ှ န်ကားေရးမှး LionesSevero ၏ သုေတသနစာတမး်တွင် ေဖာြ်ပ ထားသည။် မတ်လ 

တွင် သေဘာတင်ပိုရမည့် ပပဲတ်ုသီးှံမာှ တနခ်ျနိ် ၁၁ သနး်ေကျာရ်ှိေကာင်း၊ ပပဲတ်ုကို စားသံုးရန ်

အတွကသ်ာ စိုကပ်ျ ိးထုတ်လပုြ်ခင်း မဟတ်ုသြဖင့် ေဈးနး်သတ်မတ်ှချကသ်ည ် အဓကိအချက် 

မဟတ်ုေကာင်း ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၂၄ ရကေ်နတွင် ြပလုပခ့ဲ်သည့် News Agrícolas ှင့် ေတွဆုံ 

ေဆးွေးွမတွင် ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 Chicago Stock Exchange ၌ ြဖစ်ေပေနသည့် ဆထွီကသီ်းှံေဈးနး်များ ြမင့်တက ်

ေနမကို ကျဆင်းေစရနအ်တကွ ် လတ်တေလာအချနိတွ်င် လုံေလာကေ်သာပဲပတ်ုေစ ့ ပိုကနု်တင်ပို 

ိုင်မမရိှေကာင်း၊ အဆိုပါေဈးကကွဝ်ယလ်ိုအား အလွနအ်မင်း ြမင့်တကေ်နမကို ထနိး်ိုင်ရန် 
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အတွက် သီးှံေဈးန်းများ ြမင့်တင်ရန်င့်ှ စားသံုးမေလာက့ျေအာင် ေဆာင်ရကသ်င့်ေကာင်း 

Severo က ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 ပပဲတ်ုေစ ့ ပုံမနှစ်ိုကပ်ျ ိးရိတ်သိမး်ချနိ ် အချနိ်ဇယားအရ ေအာကတုိ်ဘာလမ ှ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ

လအတွင်း တုတ်ုိင်ငံ၏ ဝယ်လုိအား ြမင့်တက်ေလ့ရိှေကာင်း၊ ယခင်ှစ်တွင် ပဲပုတ်ေစ့တန်ချနိ ်

၁၀၀ သနး်အား တုတ်ိုင်ငံက ဝယယ်တူင်သွင်းခ့ဲပီး ယခုစှတွ်င် တန်ချနိ ် ၁၁၅ သန်းအထ ိ

တင်သွင်းိုင်ေြခရိှေကာင်း ၎င်းပညာရှင်က ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

 Severo ၏ သုေတသနြပချကအ်ရ သီးှံလကက်ျနန်ညး်ပါးမေကာင့် ယခုစှရ်ာသီချနိ ်

တွင် ပဲပုတ်ေစ့အေဈးန်းသည် သမုိင်းတွင် အြမင့်ဆံုးအေြခအေနသုိ ေရာက်ရိှခ့ဲေကာင်း၊ ထုိေကာင့် 

ြဖစ်ေပလာမည့် ေဈးကွက်ဝယ်လုိအားအေပ ကန်သတ်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ရနလ်ိုအပေ်ကာင်း၊ 

အဆိုပါေဆာင်ရကမ်ကို ပပဲုတ်ေစသ့ာမကအြခားသီးှံများြဖစသ်ည့် ေြပာင်းင့်ှ ဆထီကွသ်းီှံများ 

အေပတွင်လညး် ေဆာင်ရကသ်င့်ေကာင်း ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ကမာပ့ပဲတ်ုေစ ့ တင်သွင်းမသည ် တစ်စှလ်ျင် တနခ်ျနိ ် ၂,၇၀၀ သန်းခန် ရိှေကာင်း၊  

၎င်းတုိတွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ တင်ပိုမသည ်တန်ချနိ် ၁၅၀၀ အထရိှိေကာင်း၊ တင်ပိုမစစုေုပါင်း၏ 

တန်ချန်ိ ၁၀၀၀ ခန်မှာ တုတ်ုိင်ငံက တင်သွင်းေကာင်း၊ အြခားတန်ချန်ိ ၅၀၀ ခနမှ်ာ တူရကီ၊ 

ဘဂလားေဒရ်ှ့၊ မကဆီကိုင့်ှ စပနိ်ိုင်ငံများသို တင်ပိုလျကရိှ်ေကာင်း ေလလ့ာမစာတမး်တွင ်

ေဖာြ်ပထားသည။် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ၏ ပပဲတ်ုေဈးနး်င့်ှ အရညအ်ေသွးသည ် အေမရိကနမ်ှ 

တင်ပိုသည့် ပပဲုတ်ေစထ့က် ိုင်ငံတကာေဈးကွကတွ်င် ယဉှ်ပိင်ိုင်မ ပိုမိုေကာင်းမနွေ်ကာင်း 

သုေတသန စာတမး်တွင် ေဖာြ်ပထားသည။် 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစှ်တွင် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမ ှ ထကွရိှ်သည့် ပပဲတ်ုေစ၏့ ၃၀ ရာခုိင်နး်ကို 

ြပညပ်သုိ တင်ပိုခ့ဲေကာင်း၊ ယခုစှ်တွင် အေမရိကန်ိုင်ငံ၏ ပပဲုတ်ေစသီ့းှံရိတ်သိမး်ချနိမ်တုိင်မီ 

အထ ိ ကမာေ့ဈးကကွတွ်င် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံမှ တင်ပိုသည့်ပဲပတ်ုေစမ့ျားကိုသာ ေရာင်းဝယ်က 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ၎င်းကာလတွင် ကမာပ့ပဲတ်ုေဈးကကွ၌်ေဈးေကာင်းရရှေိကာင်း Severo ၏ 

သုေတသနစာတမး်တွင်ေဖာြ်ပထားသည။် 

ထနွး်ေအာင်ေဇာ၊် စးီပာွးေရးသံမှး 

ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံ 

သတငး်ရငး်ြမစ် - Soybeans: Prices need to reach higher levels to contain demand, Severo 

says, www.noticiasagricolas.com.br 

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