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 လယ်ယာထွက်ကန် ဈးနန်းသတင်းအချက်အလက် ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းလပ်ငန်းကိ စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် 
ြမာင်းဝန်ကီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိက်ပျိုး ရးအဖွဲ  ့ (FAO)တိ ့ ပူး ပါင်း၍ ၁၉၉၉ ခနှစ် မလမှ စတင် ဆာင် 
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါစီမကိန်းကိ သက်တမ်းကန်ဆးသည့်ကာလ ၂၀၀၁ခနှစ် မတ်လ နာက်ပိင်းတွင်လည်း ဝန်ကီးဌာန 
ရန်ပ ငွြဖင့် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤလစဉ် စျးနန်းသတင်းလာကိ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလမ ှ စတင ်
ထတ် ဝခဲ့ ပီး လိအပ်ချက်များ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်းများြဖင့် ပိမိ ကာင်းမွန် စရန်အတွက် လက်ရှိအရင်းအြမစ်များြဖင့် 
စဉ်ဆက်မြပတ် အ လး ပး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဝဖန်အကြပုချက်များကိလည်း လးစားစွာ ဖိတ် ခ  အပ်ပါသည်။ 
 စျးနန်းသတင်း ကာက်ယူသည့် ဒသများနှင့်နည်းစနစ်။ ။ရန်ကန်၊ မန္တ လး၊ မာ်လမိုင်၊ ပသိမ်၊ ြပည်၊ ြမင်းြခ၊ 

ပခက္က ူ၊ မရွာ၊ တာင်ကီး၊ အာင်ပန်း၊ သဲကန်း(ဝက်ပတ)်၊ အင်း လး စျးကွက်၊ နြပည် တာ်(ပျဉ်းမနား၊ တပ်ကန်း၊ 
လယ် ဝး)၊ လားရး၊ မူဆယ် (၁၀၅) မိင်၊ စစ် တွ၊ ြမဝတီ၊ မိတ်နှင့် ကယားြပည်နယ်အပါအဝင် မို န့ယ်(၂၄) မို န့ယ်၊ 
စျးကွက် ပါင်း(၂၆) ခမ ှလယ်ယာထွက်ကန် သားငါး ဈးနန်းများကိ အပတ်စဉ် ကာက်ယူလျက်ရှိပါသည်။ 

 ကာက်ယူသည့် ဈးနန်းအမျိုးအစား။  ။ သဲကန်း(ဝက်ပတ)်၊ အာင်ပန်းနှင့် အင်း လး ဈးကွက်တိတ့ွင ် ပွဲရများမှ 
လက်ကားဝယ်ယူသည့် ဈးနန်း(Wholesale Buying Price) များကိ ကာက်ယူြခင်းြဖစ် ပီး၊ ကျန် ဈးကွက်များတွင ်
လက်ကား ရာင်း ဈးနန်း(Wholesale Selling Price) များကိ ကာက်ယူြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ဈးနန်း ကာက်ယူ သာလယ်ယာထွက်ကန်အမျိုးအစား။  ။ ဈးကွက်အလိက် အ ရးပါ သာ လယ်ယာထွက်ကန် 
များကိ အဓိက အ လးထား ကာက်ယူလျက်ရှိ ပီး၊ ဆန်၊ စပါး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ စားသးဆီ၊ ဆီထွက်သီးနှ၊ ပဲမျိုးစ၊ 
ငရတ်၊ ကက်သွန်နီ၊ ကက်သွန်ြဖူ၊ အာလူး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလများ၊ သားငါး စျးနန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ 

 ဈးနန်းသတင်း ကာက်ယခူျိန်။  ။ အာင်ပန်းနှင့် အင်း လး စျးကွက်တိက့ိ (၅)ရက ် တစ် စျး ကာက်ယူ ပီး၊ 
ဝက်ပတ် စျးကွက်ကိ အဂါ နည့ နပိင်း၊ နြပည် တာ် စျးကွက်ကိ တနဂ နွ နန့ှင့ ်မူဆယ် (၁၀၅) မိင်၊ စစ် တွ၊ မိတ် စျး 
ကွက်များကိ တနလာ နတ့ိတ့ွင် ကာက်ယူ ပီး ကျန် စျးကွက်များကိ ဗဒ္ဓဟူး နတ့ိင်း ကာက်ယူလျက်ရှိပါသည်။ ဈး 
ကွက်အလိက် ဈးနန်း ကာက်ယူသည့်အချိန် ပ မူတည်၍ စျးနန်းကွာြခားမရှိနိင် ပီး၊ ယခ ဖာ်ြပထား သာ ဈးနန်းများ 
မှာ ကာက်ယူချိန်တွင ်ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ဈးနန်းများြဖစ်ပါသည်။ 

 လယ်ယာထွက်ကန်များ၏အရည်အ သးွ။     ။ လယ်ယာထွက်ကန် ဈးနန်းများ အရည်အ သွးနှင့်ပတ်သက်၍ အလယ် 
အလတ်တန်းစား (FAQ) များကိသာ ကာက်ယူ ပီး၊ လိအပ်ချက်အရ အရည်အ သွးကိလည်း ခွဲြခား ကာက်ယူပါသည်။ 

 ြပည်ပ ဈးနန်းသတင်းများ။  ။ နိင်ငတကာ ဈးကွက်များမ ှ ဆန်၊ ပဲ၊ ဂျု၊ သကား၊ ကာ်ဖီ၊ ရာဘာ ဈးနန်းများ၊ 
မ လးရှား ဈးကွက်၏ စားအန်းဆီ ဈးနန်းများနှင့် ငွ ကးလဲလှယ်နန်းထားများကိပါ  ဤစာ စာင်တွင ် စစည်း ဖာ် 
ြပထားပါသည်။ 

 ဈးနန်းသတင်းများရရှိနိင်မ။   ။ လယ်ယာထွက်ကန် ဈးနန်းသတင်းကိ အပတ်စဉ် လယ်ယာစီးပွားသတင်း (The Agri- 
business News Journal) ဂျာနယ်၊ လစဉ်ထတ ် ြပည်တွင်းြပည်ပ လယ်ယာထွက်ကန် ဈးနန်းသတင်းလာနှင့် 
နှစ်စဉ်ထတ် ဝသည့် ြပည်တွင်းြပည်ပလယ်ယာထွက်ကန် ဈးနန်းများနှစ်ချုပ်စာအပ်များနှင့် Market Information 
Service – DOP – MOALI Facebook Page နှင် ့ ရ တာင်သ ူ စျးကကွ်သတငး် Facebook Account 
စာမျက်နှာတိတ့ွင် လ့လာနိင်ပါ ကာင်း သတင်း ကာင်း ပါးအပ်ပါသည်။ 

 လယ်ယာထွက်ကန် ဈးနန်း သတင်းအချက်အလက်များရရှိနိင်ရန်အတွက် အဖက်ဖက်မှ ဝိင်းဝန်းကူညီ ပးကသည့် 
ရန်ကန်တိင်း ကန်သည်များနှင့် စက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဘရင့် နာင်ကန်စည်ဒိင်)၊ ြမန်မာနိင်င ဆန်စပါးကန်သည် 
များအသင်း ဆန်စပါးကန်စည်ဒိင် (ဝါးတန်း)၊ သီရိမဂလာ ဈး၊ ဘရင့် နာင် ဈးနှင့် ညာင်ပင် လး ဈးမှ ရာင်းဝယ် 
ဖာက်ကားသူများ၊ မန္တ လး မို မ့ ှ ပွဲစားကန်သည်စက်ပိင်များ မဟာကထိန် တာ်အသင်း၊ မန္တ လး မို  ့ ဆန်ကန်သည်ကီး 
များအသင်း၊ သီရိမာလာ ဈး၊ ကိင်းတန်း ဈး၊ ြမင်းြခ၊ ပခက္က ူ၊ မရွာမ ှ ကန်သည်ကီးများအသင်း၊ ဆန်စပါးကန်စည်ဒိင် 
(မူဆယ်)၊ ြပည်၊ တာင်ကီး၊ အာင်ပန်း၊ ပသိမ်၊ မာ်လမိုင်၊ သဲကန်း(ဝက်ပတ)်၊ ညာင် ရ ဈးကွက်၊ နြပည် တာ် 
(ပျဉ်းမနား၊ တပ်ကန်း၊ လယ် ဝး)၊ လားရး၊ မူဆယ်၊ စစ် တွ၊ ကယားြပည်နယ်တိမ့ှ ကန်သည်များနှင့် မိတ်ခရိင်ငါးလပ်ငန်း 
ဦးစီးဌာနတိမ့ ှဝန်ထမ်းများအား အထူး ကျးဇူးတင်ရှိပါ ကာင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 
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၂၀၂၁ ခနစှ် ဖ ဖာဝ်ါရလီ 
လယ်ယာထက်ွကနသ်းီနှ ဈးနနး်များအ ြခအ န ကာကန်တခ်ျက် 

                             

 
 

ဆန် 

 ေရဘုိေပဆန်းဆန်သစ်များမှာ  ဝယ်ေဈးနိမ့်ြခင်း၊  စားသုံးသူဝယ်လိုအား  နည်းြခင်းေကာင့်ေဈးနိမ့်ခ့ဲပီး  ကျန်ဆန် 

များမာှ  လက်ရိှြဖစေ်ပေနေသာ  ိုင်ငံေရးအေြခအေနများေကာင့်  စားသံုးသူများအေနြဖင့်  ဝယ်ယူစုေဆာင်း  သို 

ေလှာင်မများရှိြခင်း၊  အစိုဓါတ်ပါဝင်မနည်းလာ၍  ေဒသအှံအြပားတွင်  ဆန်သစ်များကုိ  ဝယ်လုိအားများြခင်း 

တိုေကာင့်  ဈးကွက်များတွင် ပျမ်းမအားြဖင့် ဆန်များ ဈးြမင့်ခဲ့သည်။                            (စာမျကန်ာှ - ၄) 

စပါး 
 ပထမတနး်စားစပါးများြဖစ် သာ ဧရာဝတီ ပ ဆန်းမှာ ကန်သည်မှ ဝယ်လိအားရှိြခင်း ကာင့် ယခငလ်ထက် 

စျးအနည်းငယ်ြမင့်ခဲ့ ပီး ပ ဆန်းရင်နှင့် ဖျာပ ပ ဆန်းမှာ နယ် ဈးကွက်များသိ ့တင်ပိရ့မနည်းြခငး်၊ အ ရာင်း 

အဝယ် အးြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ ကျန်ဆန်များမှာ အ ရာင်းအဝယ်ပမှန်သာရှိြခင်း 

ကာင့် ယခငလ်နှင့် ဈးတူညီလျက်ရှိသည်။                                                                           (စာမျကနှ်ာ - ၈)                  

အ စထ့တ် ြပာင်း  

 အ စ့ထတ် ြပာင်းကိ ဆာင်းစိက် ြပာင်းဝင် ရာက်မနည်း သးြခင်း၊ အိန္ဒိယ၊ ထငိ်း၊ ဗယီက်နမ်နိင်ငတိမ့ှ အ စ့ 

ထတ် ြပာငး် လိအပ်ချက်ရှိြခင်း ကာင့် ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းမများရှိခဲ့ြခင်း၊ ြမဝတီ ဝယ်လက်များမှတဆင့်  

ထိင်းနယ်စပ်သိ ့ တင်ပိမ့ရှိြခင်း၊ ြပည်တွငး်အစာစပ်လပ်ငန်းများမ ှ ပမှန်ဝယ်ယူမရှိြခင်း၊ မိးနင့်ှ ဆာငး်ကား 

စပ်ကူးမတ်ကူးကာလြဖစ်ြခငး်တိ ့ ကာင့့််  ယခငလ်ထက်   ဈးြမင့်ခဲ့သည်။                                 (စာမျကနှ်ာ- ၁၀)                 

ဂျု 

 ြမငး်မူဂျု၊ ြမာငဂ်ျုနှင့် မရွာဂျုတိမ့ှာ ကနစ်ည်ဒိင်ပိတ်ရကမ်ျား၍ အ ရာင်းအဝယ် မြဖစ် သာ်လည်း ဂျုသစ် 

ဝင် ရာက်မမရှိ သးြခင်း၊ လက်ကျန်နည်းြခင်းတိ ့ ကာင် ့ ဂျု ဈးများ ယခငလ်ထက် ဈးြမင့်လျက်ရှိပါသည်။                

   (စာမျကန်ာှ- ၁၁) 

စားသးဆ ီ

 ဆာင်သီးနှသစမ်ျား ဝင် ရာက်ချိန်ြဖစ် သာ်လည်း တရတ်မှဝယ်လိအားရှိြခင်း ကာင့် ဆီထက်ွသးီနှကန်ကမ်း  

ဈးြမင့်ြခင်း၊ ရာ နှာဆီ ဈးြမင့်ြခငး်တိ ့ ကာင့် ြမပဆဲီ (ရှယန်ှင့် ရိးရိး)၊ နမှး်ဆီ (ရှယန်ှင့် ရိးရိး) တိမ့ှာ ဈး 

ြမင့်ခဲ့သည်။ စားအန်းဆီမာှ ြပည်ပမ ှ ဝယ်ယူရသည့် ဈးြမင့်ြခင်း၊ မ လးရှားစားအန်ဆီ ဝင် ရာက်မနညး်ြခငး် 

တိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။                                                                                                                      (စာမျကနှ်ာ - ၁၂) 

ဆီထွက်သီးနှ 

 တရတ်ဝယ်လက်များမှ ယခင်လက အရည်အ သွး ကာင်း သာ ြမပ ဲ (လးဆနန်င့်ှ ဆဆီန)် များအြပင ်အတန်း 

အစားမ ရွးဝယ်ယူမရှိခဲ့ြခင်း ကာင့် မိး ြမပဲလက်ကျန်နည်းြခင်း၊ ဆာင်း ြမပဲအဝငန်ည်းြခင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

နြပည် တာ်၊ ြမငး်မူနင့်ှ ပခက္က ူတိမ့ှ မန္တ လး ဈးကွကသိ် ့ ဝင် ရာက်မရှိ သာ်လည်း အဝငန်ည်းြခင်း၊  ဒသ 

အလိက်အရည်အ သွး ပ မူည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ ကိတခဲွ်စက်များမှ ဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ နှမ်းမျိုးစမှာ ကနစ်ည်ဒိင် ပိတ်ရက်များြခင်း၊ ကန်စည်ဒိင်တွင်ပွဲစားကနသ်ည်များ စလင်မမရှိ 
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ြခငး်၊ မဆူယ် (၁၀၅)မိင်နင်ှ့ ချင်း ရ ဟာ် ဒသများသိ ့တင်ပိရ့မနည်းြခင်း၊ နှမ်း(ညို ) အသစ်များဝင် ရာက်မရှိ ပီး 

ဝင် ရာက်ရာ ဒသအလိက် အရည်အ သွး ပ မူတည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ ဆာင်း နကာ အသစ်များ 

ဝင် ရာက်မမရှိ သး သာ်လည်း အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း၊ လဆနး်ပိငး်တွင် ပန်းနှမး်များကိ  လှာင်လက်ထ မ ှ

ဝယ်ယူရြခငး်၊ လက်ကျန်များ အရညအ် သွး ပ မူတည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ လလယ်ခန်မ့စှ၍ ပန်းနှမ်း 

အသစ်များ စတင်ဝင် ရာက်လာ သာ်လည်း ပျမ်းမအားြဖင့် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။                               (စာမျကန်ာှ - ၁၅)                

ပမဲျိုးစ 

 မတပ် ဲ (သ ဘာတငန်ငှ့် ြပည်တွငး်) တိမ့ာှ ဒသစမှမတပဲ်အသစ်များ ဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊ ြပည်တငွး်ြပညပ်မ ှ

ဝယ်လိအားနည်း၍ အ ရာင်းအဝယ်ြဖစ်မ မရှိသ လာက်နည်းြခင်း၊ ရန်ကနန်င့်ှ တရတ်ဝယ်လက်များမ ှ

ဈးထိန်းဝယ်ယူမရှိြခင်း၊ ကန်သည်ပွစဲားများ စလင်စွာလာ ရာက်မမရှိြခင်း၊ ငွ ပး ချမ အခက်အခဲရှိြခငး်၊ 

ကလားပ ဲ အသစ်များဝင် ရာက်ချိနန်ီး၍ လှာင်လက်များမှထတ် ရာငး်ချမရှိြခင်း၊ ပဲကိတ်ခွဲစက်များမှ ဝယလိ် 

အားနည်းြခင်း၊ ြပည်ပမှဝဘ်လိအားမရှိြခင်း၊ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ 

  ပစဲငး်င (နီ၊ သ ဘာတင)် တိမ့ာှ ရန်ကန်ဝယ်လက်များမ ှ ရဖန်ရခါ ဈးထိနး်ဝယ်ယူမရှိြခင်း၊ ကန်စည်စလင်မနငှ့် 

အ ရာင်းအဝယ်ြဖစ်မ ပ မူတည၍် ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ လှာင်လက်ထမှ ဝယ်ယူရြခငး်၊ ပသဲစ် ဝင် ရာက်မ 

နည်း သး သာ်လည်း အိန္ဒိယမှ ဝယ်လိအားနည်းြခင်း၊ ပပဲတ်(ြမနမ်ာနှင့် ရှမး်) တိမ့ာှ ဆာင်းပဝဲင် ရာက်မမရိှ 

သးြခငး်၊ မိးပဲလက်ကျန်နည်းြခင်း၊ လှာင်လက်ထမှဝယ်ယူရြခင်း၊ ကန်သည်ပွစဲားများစလင်မမရှိ၍ ဝယ်ယူရာ 

တွင ် ဈးအနမိ့်အြမင့်ကွာြခားမရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးကွက်များတွင် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။                    (စာမျကန်ာှ -  ၁၆)   

စားဖိ ဆာင်သးီန ှ

 ငရတ် ြခာက်(ရညှ)် များမှာ ရှမ်း၊ အိမ်မဲ၊ ပနး်တ နာ်(နယ်သာလနမ်ျိုး၊ အိန္ဒယမျိုး) ဒသများမှ ကန်အဝင်များလာ 

ြခငး်၊ အ အးခန်း လှာင်စများ အဝင်ရိှကာ အရည်အ သွး ကာင်း သာ်လည်း သီးနှသစ်ကန်အဝင်လငခ်ျိန်ြဖစ် 

ြခငး်၊ နယစ်ပဂ်တ်ိများမှ တင်ပိမ့နည်းြခင်း၊ စားသးသမူျားမှ ပမှန်ဝယ်ယူမသာရှိြခင်း၊  ငရတ် ြခာက်(ပ)ွ မှာသာ 

စည်နှင့် ဆငြ်ဖူကနး် ဒသများမ ှသီးနှသစမ်ျား ကန်ဝင် ရာက်မရှိခဲ့ ပးီ စားသးသမူျားမှ  ဝယ်လိအားနည်းြခင်း 

တိ ့ ကာင့့်် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ ငရတ် ြခာက် (လတ်)မှာ   ပျာ်ဘွယ်နှင့်သာစညတိ်မ့ှ ဝင် ရာက်မနည်းြခငး်၊ ပွဲရအချို  ့

ပိတ်ထားြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။                                                                              (စာမျကန်ှာ - ၂၀) 
 ဒသစမှကက်သွန်နီများဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊ ရာငး်လိအားများြခင်း၊ စားသးသူ ပမှန်ဝယ်လိအားသာရှိြခင်း၊ 

အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်းတိ ့ ကာင့် ကကသ်နွန်ီ အမျိုးအစားအားလး ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။                 (စာမျကန်ှာ - ၂၁)                 

 ကက်သနွြ်ဖူ (ရှမ်း) မှာ လလယ်ခန်မ့ှစ၍ အသစမ်ျားဝင် ရာက်မရှိလာ သာ်လညး် လဆနး်ပိင်းတွင် ပစ္စည်းရာှး၍ 

ဈးြမင့်ခဲ့ြခင်း၊ ကကသ်နွြ်ဖူ (ကူကတ)် မှာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ် ရး အခက်အခဲရှိြခင်း၊ ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက် 

မနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။                                                                                 (စာမျကနှ်ာ - ၂၂) 

 တရတ်အာလူးများနှင့် အာင်ပန်းအာလူးသစ်များ ကန်ဝင် ရာက်မအလွန်နည်းြခင်း၊ အာင်ပနး်အာလူးများ 

အရည်အ သွး ကာင်းလာြခင်း၊ သယ်ယူစရိတ်ြမင့်လာြခင်း၊ ပွဲရများဖွင့်လှစ် ရာင်းချမနညး်ြခင်း၊ စားသးသူမှ 

ဝယ်လိအားများြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးကွက်များတွင် အာလူးအမျို းအစားအားလး ဈးြမင့်ခဲ့သည်။    (စာမျကန်ာှ - ၂၄)               

 ဟင်းသီးဟင်းရွက် 

 ရန်ကန် စျးကွက်သိ ့ ဂ ဖီထပ(်ရှမး်) မှာ ဈးကွက်သိ ့ကနအ်ဝင် နည်းလာြခငး်၊      ပန်းမန်လာ( ြမြပန ့)်မာှ ဈး 

ကွက်သိ ့ ကန်အဝင်လင် သာ်လည်း  အရည်အ သွး ကာင်းြခင်း၊ စားသးသူမှ  အဝယ်လိကြ်ခငး်၊ မနလ်ာဥန ီ
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(ရှမး်)၊ ခရမ်းသီး၊ ရးပတီသီး၊ ဂ ရခါးသီး၊ ရဖရသီးနှင့် ကျာက်ဖရသီး များမာှ အရည်အ သွး ကာင်းြခင်း နငှ့် 

ဈးကွက်သိ ့ ကန်အဝငန်ည်းြခငး်၊ငရတစ်ိ(ရှည်၊လတ)် မာှ ညာင်တန်း၊ ဟသာတ၊ ြပည် ဒသများမ ှ ကန်အဝင ်

နည်းြခင်း၊ စားသးသူများမှ ဝယ်လိအား ကာင်းြခင်း၊ သခွားသီးနှင့် ဘူးသီးတိမ့ှာ  အရည်အ သွး အရွယ်အစား 

လှပ ကာငး်မွန်ြခင်း၊ ဝယ်ယူစားသးမများြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။                              (စာမျကနှ်ာ-၂၅) 

 သစသ်းီဝလ 

 ငှက် ပျာသးီ( ရန)ီ မှာ ကနအ်ဝငန်ညး်ြခငး်နငှ့် ပစ္စည်းအလှရှားြခင်း၊ စပျစသ်းီ(နီညို) မှာ အရညအ် သွး ကာင်း 

ြခငး်၊ ြပည်ပမျိုး ကန်အဝငန်ည်း နြခင်း၊ က ဲ ကာသးီ(ပန်း ရာင)် မှာ အလတ်စများသာ ဝင် ရာက်မရှိ သာ်လညး် 

အချို ဓါတ်များြခင်း၊ ဝယ်ယစူားသးမများြခငး်၊ ပန်းသီး(တရတ်)မာှ ြပည်ပမ ှကန်အဝငန်ည်းြခင်း၊ ထာပတ်သးီ  

နှင့် လိ မ္မာ်သီး မှာ အသးီတးချိနြ်ဖစ်၍ ကန်အဝငန်ည်းလာြခင်းတိ ့ ကာင့် အသီးသီး ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ ရန်ကန် စျး 

ကွက်တွင် ယခလအတွငး်တွင် လဆန်းရက်များြဖစ် သာ ပထမ ရက်သတ္တ ပတ်တွင်သာ ဈးနန်းများ ကာက်ယူရ 

ရှိ ပးီ နာက်ပိင်းရက်များတွင် UMFCCI လက် အာက်ရှိ ဘရင့် နာင် ကနစ်ည်ဒင်ိနှင့် ဈးပွဲရများသည် 

သရီမိဂလာ ဈးနငှ့် ဈးပွဲရများသည် လက်ရှိြဖစ် ပ န သာ နိင်င ရး အ ြခအ နများ ကာင့့်် ဈးပွဲရများ/ 

ဆိင်ခန်းများ ပမှနဖွ်င့်လှစ် ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားမမရှိခဲ့ြခင်း၊ သွားလာ ရး အခက်အခဲများ ကာင့် အပတ်စဉ် 

ဈးနန်းများ ကာက်ယူရန် အဆငမ် ြပြခငး်တိ ့ ကာင့် ဈးနန်းများနှင့် ကန်ဝင် ရာက်မ ပမာဏအား တိကျစွာ 

မရရိှခ့ဲ ပ။ ကန်စမိ်းသီးနှများမှာလည်း တိင်းနှင့်ြပည်နယ် အသီးသီးမှ ကနသ်ယ်ယူရာတွင် နာှင့် နှးကန ့် ကာမ 

များရှိခဲ့ ကာင်း နှင့် တရတ်နယ်စပ်မှလည်း ကန်စည်များ အဝင်နညး်ခ့ဲ ကာင်းသရိသည်။               (စာမျကန်ာှ - ၂၆)                 

 စစ် တွ၊ မိတ်သတင်းများ (စာမျကနှ်ာ - ၂၇) 

အပင် ရာဂါများအား ကာကွယ်နိှမ်နင်းနည်း(ပတဲစီမိး်) 

 သ ချးမ ရာဂါ (Rust: Uromyces phaseoli)                   ဒါက်တာကိကိ(စိက်ပျို း ရး)   (စာမျကန်ာှ - ၂၈) 

 ဓာတ် ြမသဇာ 

 ယခလ ယူရီးယား(တရတ်) ြမဩဇာ(၅၀)ကီလိအိတ်တစ်အိတလ်င် ရန်ကန် စျးကွက်တွင် (၂၅,၀၀၀) ကျပ်ြဖင့် 

(၁.၇) ရာခိင်နန်း စျးြမင့်ခ့ဲ ပးီ မန္တ လး စျးကွက်တွင် (၂၅,၃၇၅) ကျပြ်ဖင့် ယခငလ်ထက် (၀.၃) ရာခိင်နန်း 

ဈးနိမ့်ခဲ့သည်ကိ တွရ့သည်။ 

 တစီပူါ (GTSP ၄၆%) ြမဩဇာ (၅၀) ကီလိအိတ်တစ်အတ်ိလင် ရန်ကန် စျးကွက်တွင် (၂၄,၆၂၅) ကျပြ်ဖင့်  

(၂.၄) ရာခိင်နန်း၊  မန္တ လး စျးကွက်တငွ် (၂၄,၁၀၀) ကျပြ်ဖင့် ယခင်လထက် (၁၀.၆) ရာခိင်နန်း စျးြမင့်ခဲ့သည် 

ကိ တွရ့သည်။ 

 အာမိ ( ၁၆:၁၆:၈:၁၃ ) ြမဩဇာ (၅၀) ကီလိအိတ်တစ်အိတ်လင် ရန်ကန် စျးကွက်တွင် ( ၃၆,၀၀၀ ) ကျပ်ြဖင့်ယခင် 

လနှင့် ဈးတူညီလျက်ရိှ ပီး မန္တ လး စျးကွက်တွင် (၃၆,၇၂၅) ကျပ်ြဖင့် ဈးနိမ့်ခ့ဲသည်ကိ တွရ့သည်။  (စာမျကနှ်ာ - ၂၈)  

 လယ်ယာထွက်ကန်များ ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မသတင်း (စာမျကနှ်ာ - ၂၉)                         

 ြပည်ပပိက့န်၊ သွင်းကန် ဆာင်ရွကန်ိင်မ အ ြခအ န 

 ၂၀၂၀ခနှစ် အာက်တိဘာလ (၁) ရက်မ ှ၂၀၂၁ခနစ်ှ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၂၆) ရက်ထ ိ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘ ာနှစ် စးီပွား 

ရးနှင် ့ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာနမှ ြပညပ်ပိက့န်၊ သွငး်ကန် အ ကာင်အထည် ဖာ်မ အ ြခအ နများကိ 

စာမျက်နှာ(၃၀) မ ှ(၃၃) အထိ ကန်ပစ္စည်းအလိက် ပိက့န်တင်ပိမ့ နင်းယှဉ်ချက် ဖာ်ြပထားပါသည်။(စာမျကန်ာှ - ၃၀)                 
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 ြပည်ပ စျးနန်းများ                                                                                           

 London ရှ ိ International Coffee Organization တွင် ယခင်လထက် Colombian Mild ကာ်ဖီ(၁.၆၅) 

ရာခိင်နန်း၊ Brazilian Natural ကာ်ဖီ (၁.၈၃) ရာခိင်နန်းနှင့် Robusta ကာ်ဖီမှာ (၂.၅) ရာခိင်နန်း စျးြမင့် 

ခဲ့သည။်   

 မ လးရှားနိင်င ကွာလာလမပ်ူ ဈးကွက်တွင် ယခင်လစားအန်းဆီ ဈးနန်းမှာ မက်ထရစ်တစ်တန်လငအ် မရကိန် 

ဒ လာ (၉၈၂) မ ှယခလတွင် အ မရိကန် ဒ လာ (၁၀၂၀)သိ ့(၃.၈၇) ရာခိင်နန်း ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ (စာမျကန်ာှ - ၃၄) 

 

********** 

လယ်ယာထွက်ကန် ြပည်တွငး် ဈးနန်းသတင်း 

“ဆန်” 
ရန်ကန်နှင့်မန္တ လး ဈးကကွ်ဆန် စျးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 

                                                                                                                                                                           ကျပ် / ၃၀ ပိဿာ 

ဈးကွက ်
အမည် 

ကာလနှင့် 
ြခားနားချက ်

အမျို းအစားအလိက် ဈးနန်း 

ဖျာပ  
ပ ဆနး် 

ရဘိ 
ပ ဆန်း 

ပ က  ဲ ဇယီာ မ နာသခ ငစိန် ပ ဆန်း 
ရဘိ 
မ နာ် 

ဧည့်မထ 

ရန်ကန် 

ဇန်နဝါရီ  ၃၄၀၀၀ ၄၇၁၂၅ ၂၆၅၀၀ ၂၃၄၂၅ ၂၃၅၀၀ ၂၁၅၀၀ * * ၂၃၄၂၅ 
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၃၅၁၂၅ ၄၇၇၅၀ ၂၉၃၇၅ ၂၆၁၂၅ # ၂၂၈၇၅ * * ၂၆၁၂၅ 

ြခားနားချက်(%) (+) ၃.၃ (+) ၁.၃ (+)၁၀.၉ (+) ၁၁.၅  (+) ၆.၄   (+)၁၁.၅ 

မန္တ လး 

ဇန်နဝါရီ * ၄၅၇၅၀ * ၃၁၁၂၅ ၂၆၈၇၅ ၂၃၆၂၅ ၃၇၂၅၀ ၄၅၇၅၀ * 

ဖ ဖာ်ဝါရီ * ၄၅၀၀၀ * ၃၀၆၆၇ ၂၈၃၃၃ ၂၄၈၃၃ ၃၉၀၀၀ ၄၁၆၆၇ * 

ြခားနားချက်(%)  (-) ၁.၆၄  (-) ၁.၄၇ (+) ၅.၄၃ (+) ၅.၁၁ (+) ၄.၇ (-) ၈.၉  

(*) စျးနန်း ကာက်ယူြခင်းမရှိပါ။ (၃၀) ပိဿာ = (၂၄)ြပည် = တစ်တင်းခဲွ၊ (~) ယခင်လနှင့် စျးတူ။ (#) ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မမရိှပါ။ 

ရန်ကန် ဈးကကွ် 

 ေဒသအှံအြပားမှ  ဆနသ်စမ်ျားဝင်ေရာက်မနည်းြခင်း၊    လက်ရိှြဖစေ်ပေနေသာ  ိုင်ငံေရးအေြခအေနများေကာင့် 

စားသုံးသူများအေနြဖင့်  ဝယ်ယူစုေဆာင်းသိုေလှာင်မများရိှ၍  ဝယ်လိုအားများြခင်းတုိေကာင့်  ေဈးအနည်းငယ် 

ြမင့်ရြခင်းြဖစ်သည်။  

မန္တ လး ဈးကွက်  

 ရဘိ ပ ဆန်း၊ ရဘိမ နာ်နငှ့် ဇီယာဆန်တိမ့ှာ ဆန်သစ် စျးများြဖစ်ြခင်း၊ ဆန်သစ်များအား စားသးသူ ကိုက်နှစ် 

သက်မနည်း၍ ဝယ်လိအားနည်းြခင်း၊ တရတ်နှင့် ပင်လယ် ရ ကာငး်မ ှတင်ပိရ့မနည်းြခင်း၊ ဝယ် ဈးနိမ့်ြခင်းတိ ့

ကာင့် ယခင်လထက ် စျးနိမ့်ခဲ့သည်။ ပ ဆန်း၊ မ နာသခနင့်ှ  ငစိနဆ်န်တိမ့ှာ ဆန်သစဝ်င် ရာက်မနည်း 

လာြခငး်၊ မန်လ့ပင်နး်များမှ ဝယ်လိအားရှိြခင်း၊ မ နာသခဆနမ်ှာ စျးကွက်သိဝ့င် ရာက်မနည်းြခင်း၊ မိးမိတ်နှင့် 

ရကူမို မ့ျားသိ ့တင်ပိရ့မ ရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် စျးြမင့်ခဲ့သည်။    
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မန္တ လး ဈးကွက် ဆနအ်လတစ် ဈးနန်းများ နစ်ှအလကိ် ြပာငး်လမဲ 

 

ဈးကွက်အလိက်ဆန် ဈးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 
                                                                                                                                                                                         (ကျပ် / ၃၀ ပိဿာ) 

ဈးကက်ွ 
အမည် 

ကာလနှင့် 
ြခားနားချက ်

အမျိုးအစားအလိက် ဈးနန်း 

ရဘိ 

ပ ဆန်း 
ပ ဆန်း 

မ နာ 

သခ 
ဧည့်မထ ရဝါထန်ွး ပ က  ဲ ဇီယာ ဧရာမင်း သီးထပ်ရင် 

ြပည ်

ဇန်နဝါရီ ၅၂၅၀၀ * ၂၆၅၀၀ * ၂၃၇၅၀ * * * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၅၃၀၀၀ * ၂၆၅၀၀ * ၂၄၅၀၀ * * * * 

ြခားနားချက်(%) (+) ၀.၉၅  ~  (+) ၃.၁၆     

မာ်လမို င် 

ဇန်နဝါရီ ၆၀၂၅၀ ၃၂၀၀၀ * ၂၂၂၅၀ * * * * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ # # * # * * * * * 

ြခားနားချက်(%)          

ြမင်းြခ 

ဇန်နဝါရီ ၆၀၀၀၀ ၄၀၁၂၅ ၂၈၈၇၅       

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၆၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀ ၂၉၅၀၀       

ြခားနားချက်(%) ~ (-) ၂.၈ (+) ၂.၁၆       

ပခက္က ူ 

ဇန်နဝါရီ ၄၈၇၅၀ * ၂၇၂၅၀ * * * ၂၆၂၅၀ * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၄၈၅၀၀ * ၂၈၀၀၀ * * * ၂၆၈၇၅ * * 

ြခားနားချက်(%) (-) ၀.၅၁  (+) ၂.၇၅     (+) ၂.၄   

မရာွ 

ဇန်နဝါရီ ၄၆၇၅၀ * ၂၇၇၅၀ * * * * ၃၈၁၈၈  

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၄၄၀၀၀ * ၂၈၀၀၀ * * * * ၃၇၂၅၀  

ြခားနားချက်(%) (-) ၅.၈၈  (+) ၀.၉     (-) ၂.၄၅  

တာင်ကးီ 

ဇန်နဝါရီ ၅၆၇၅၀ ၄၅၅၈၄ ၃၂၉၁၇ * * ၃၇၀၀၀ ၂၇၇၉၂ * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၅၆၅၀၀ ၄၆၅၀၀ ၃၃၅၀၀ * * ၃၇၅၀၀ ၂၈၁၆၇ * * 

ြခားနားချက်(%) (-) ၀.၄၄ (+) ၂ (+) ၁.၈   (+) ၁.၄ (+) ၁.၄   

နြပည် တာ် 

ဇန်နဝါရီ ၆၀၁၀၀ ၄၂၂၀၀ ၃၄၄၀၀ * * * ၂၇၉၀၀ * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၅၉၅၀၀ ၄၂၀၀၀ ၂၉၀၀၀ * * * ၂၃၀၀၀ * * 

ြခားနားချက်(%) (-) ၁ (-) ၀.၄၇ (-) ၁၅.၇    (-) ၁၇.၆   

ပသမိ် 

ဒီဇင်ဘာ ၄၉၀၀၀ * ၂၄၈၇၅ * * * * ၃၀၀၀၀ # 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၄၉၀၀၀ * ၂၅၀၀၀ * * * * ၃၀၀၀၀ # 

ြခားနားချက်(%) ~  (+) ၀.၅     ~  
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                                               (ကျပ် / ၃၀ ပဿိာ) 

ဈးကက်ွ 
အမည် 

ကာလနှင့် 
ြခားနားချက ်

အမျိုးအစားအလိက် ဈးနန်း 
ရဘိ 

ပ ဆန်း 
ပ ဆန်း 

မ နာ 

သခ 
ဧည့်မထ ရဝါထန်ွး ပ က  ဲ ဇီယာ ဧရာမင်း သီးထပ်ရင် 

လားရး 

ဇန်နဝါရီ ၆၁၇၅၀ ၄၈၂၅၀ * ၂၇၂၅၀ * * * * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၅၈၂၅၀ ၄၆၀၀၀ * ၂၇၈၇၅ * * * * * 

ြခားနားချက်(%) (-) ၅.၆၇ (-) ၄.၆၆  (+) ၂.၃      

လွိုင် ကာ် 

ဇန်နဝါရီ ၆၁၇၅၀ * * * * * ၃၃၇၅၀ * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၆၂၀၀၀ * * * * * ၃၄၀၀၀ * * 

ြခားနားချက်(%) (+) ၀.၄      (+) ၀.၇   

ြမဝတီ 

ဇန်နဝါရီ ၆၃၇၅၀ ၄၃၇၅၀ ၃၂၀၀၀ * * * ၃၁၇၅၀ * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၆၆၀၀၀ ၄၆၀၀၀ ၃၃၅၀၀ * * * ၃၂၀၀၀ * * 

ြခားနားချက်(%) (+) ၃.၅၃ (+) ၅.၁၄ (+) ၄.၇    (+) ၀.၈   
(*) စျးနန်း ကာက်ယူခဲြ့ခင်းမရိှပါ။ တစ်တငး်ခဲွ = ၃၀ပိဿာ ၊ တစ်တငး် = ၂၀ပိဿာ (~) ယခင်လနှင့် စျးတူ။ (#) ဈးနနး်မရရိှပါ။ 

 ြပည် ဈးကွက ်မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    

 မာ်လမိုင် ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    

 ြမငး်ြခ ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    

 ပခက္က ူ ဈးကွကသ်ိ ့ ရဘိ ပ ဆန်းဆန်မှာ ဝယ် ဈးနိမ့်ြခင်း ကာင့် ဈးနိမ့်ခဲ့ ပီး ကျနဆ်န်များမှာ စားသးသူ 

ဝယ်လိအားရှိြခင်း၊ အ ရာင်းအဝယ်သွက်ြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။   

 မရာွ ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 တာင်ကးီ ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 နြပည် တာ် ဈးကွက်တွင် ဆန်သစ်များြဖစ်ြခင်း၊ ဝယ် ဈးနိမ့်ြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ဆန်အမျိုးအစားအား 

လး စျးနိမ့်ခဲ့သည်။   

 ပသမိ် ဈးကွက်တငွ် မ နာသခဆနမ်ှာ စားသးသူဝယ်လိအားရှိြခင်း ကာင့် ဈးအနည်းငယ်ြမင့်ခဲ့ ပီး ကျန်ဆန် 

များမှာ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း ကာင့် ယခငလ်နှင့် ဈးတူညီလျက်ရှိသည်။  

 လားရး ဈးကွက်တငွ် ရဘိ ပ ဆန်းနှင့် ပ ဆနး်( ဇာတိက)ဆန်တိမ့ာှ ဆနသ်စ်များြဖစြ်ခင်း၊ ဝယ် ဈးနိမ့်ြခင်း 

တိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ခဲ့ ပီး ဧည့်မထဆနမ်ှာ ဆန် ဟာင်းများြဖစ်ြခင်း၊ လားရး၊ ကွတ်ခင်ိ၊ တန်ယ့န်၊့ မိင်းရယ်နှင့် 

ကွမ်းလနှင့် ဟိပန်တိမ့ှ ဝယ်လိအားရှိြခငး်တိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ 

 မူဆယ(်၁၀၅) မငိ်ကန်သယွ် ရးဇန်၊ ဆန်စပါးကန်စည်ဒိင် (မူဆယ်) အတွင်းအ ရာင်းအဝယ်ြဖစ် သာ  FOB ဆန် 

နှင့်ဆန်ကဲွ ဈးနန်းမာှ ယခင်လနှင့် နငး်ယှဉ်လင် ဧည့်မထ (၅%)၊ ဧည့်မထ(၁၀%)၊ ဧည့်မထ(၁၅%)၊ ဧည့်မထ 

(၂၅%)၊ ငစိန် (၁၅%)၊ ဆန်ကဲွ (၂/၃/၄)၊ ဆနကဲွ် (၁/၂) နှင့်  ဆန်ကဲွ (၁နှင့် Extra) ဈးနန်းများ အနည်းငယ်ကျ 

ဆင်းလာ ကာင်း တွရ့သည်။  

 လွုိ င် ကာ် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 ြမဝတီ ဈးကွက်တွင် Covid – 19 ကာလြဖစ်၍ ဈးကွက်သိ ့ဆန်ဝင် ရာက်မနည်းြခင်း၊ သယ်ယူစရိတ်ြမင့် ြခင်း၊ 

စားသးသူပမန်ှဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ပျမ်းမအားြဖင့် ဆန်များ ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ 
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“စပါး” 
ပသိမ် ဈးကွက်စပါး ဈးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 

                                                                                                                                                                ကျပ်/၁၀၀ တငး် 

စပါးအမျို းအစား 
ပထမတနး်စား 

ြခားနားချက် 
ဇန်နဝါရီ ဖ ဖာ်ဝါရီ 

ဧရာဝတီ ပ ဆန်း ၉၉၆,၆၆၄ ၁,၀၀၇,၆၁၉ (+) ၁.၁ 

ပ ဆန်းရင် ၈၃၉,၅၀၆ ၈၃၂,၃၈၀ (-) ၀.၈၅ 

ကာက်ညင်းြဖူ ၇၃၆,၀၀၀ ၇၃၆,၀၀၀ ~ 

ဖျာပ ပ ဆန်း ၇၇၆,၄၄၂ ၇၅၁,၉၂၃ (-) ၃.၁၆ 

 ဒတိတန်းစား  

ရသွယ် လး ၇၃၆,၀၀၀ ၇၃၆,၀၀၀ ~ 

ဧရာမင်း ၇၃၆,၀၀၀ ၇၃၆,၀၀၀ ~ 

မ နာသခ ၆၄၄,၀၀၀ ၆၄၄,၀၀၀ ~ 

မီး ကာက် ၆၄၄,၀၀၀  ၆၄၄,၀၀၀ ~ 

သီးထပ်ရင် # #  

(၄၆ ပါင်/တင်း) (~) ယခင်လနှင့် စျးတူ။ (#) ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မမရှပိါ။ 

 ပထမတနး်စားစပါး (ပသမိ်) 

 ပထမတနး်စားစပါးများြဖစ် သာ ဧရာဝတီ ပ ဆန်းမှာ ကနသ်ည်မှ ဝယ်လိအားရှိြခင်း ကာင့် ယခငလ်ထက် 

စျးအနည်းငယ်ြမင့်ခဲ့ ပီး ပ ဆန်းရင်နှင့် ဖျာပ ပ ဆန်းမှာ နယ် ဈးကွက်များသိ ့ တင်ပိရ့မနည်းြခင်း၊ အ ရာင်း 

အဝယ် အးြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခငလ်ထက် ဈးနိမ့်ခဲ့သည။်ကျန်ဆန်များမှာ အ ရာင်းအဝဘ်ပမှန်သာရှိြခင်း ကာင့် 

ယခင်လနှင့် ဈးတူညီလျက်ရှိသည်။ 

 ဒတိယတနး်စားစပါး (ပသိမ)် 

 ဒတိယတနး်စားစပါးများမှာ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း၊ ရာငး်လိအားနှင့် ဝယ်လိအားမှာ ပမှန်အ ြခအ နသာ 

ရှိြခင်း ကာင့် ယခငလ်နှင့် ဈးတူညီလျက်ရှိသည်။ 

၂၀၁၉ ခနစှမ်ှ ၂၀၂၁ ခနစှ်ထိ 
ြမန်မာနှင့်နိင်ငတကာ (၂၅%)ဆန် ဈးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 

                                                                                                                                                              (USD/MT) 

နစှ် လ ြမနမ်ာ ထိငး် ဗယီကန်မ ် ပါကစ္စတန် အနိ္ဒယ 
၂၀၁၉ ဇန် ၂၆၀ ၄၀၂ ၃၃၉ ၄၁၀ ၃၃၀ 

ဖ ၂၆၃ ၄၀၄ ၃၂၅ ၄၁၀ ၃၈၀ 

မတ် ၂၆၉ ၃၉၇ ၃၂၉ ၃၂၄ ၃၃၀ 

ဧ ပီ ၂၄၁ ၄၀၃ ၃၄၃ ၃၂၅ ၃၄၅ 

မ ၂၄၅ ၄၀၂ ၃၄၉ ၃၂၈ ၃၄၅ 

ဇနွ် ၂၄၉ ၄၁၁ ၃၅၀ ၃၂၃ ၃၄၅ 
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      (USD/MT) 

၂၀၁၉ လ ြမနမ်ာ ထိငး် ဗယီကန်မ ် ပါကစ္စတန် အနိ္ဒယ 
ဇူ ၂၅၁ ၄၀၈ ၃၅၁ ၃၃၃ ၃၄၅ 

သ ၂၈၅ ၄၁၉ ၃၄၃ ၃၃၇ ၃၄၆ 

စက် ၂၅၀ ၄၂၂ ၃၁၂ ၃၄၀ ၃၃၀ 

အာက ် ၂၅၀ ၄၁၈ ၃၃၃ ၃၃၉ ၃၃၀ 

နိ ၂၄၆ ၄၁၅ ၃၃၂ ၃၂၄ ၃၃၄ 

ဒီ ၂၄၈ ၄၂၂ ၃၃၄ ၃၃၇ ၃၂၅ 

၂၀၂၀ ဇန် ၂၅၈ ၄၃၈ ၃၃၉ ၃၄၄ ၃၃၉ 

ဖ ၂၈၁ ၄၄၂ ၃၅၇ ၃၄၇ ၃၄၄ 

မတ် ၂၉၂ ၄၇၇ ၃၈၄ ၃၄၇ ၃၃၇ 

ဧ ပီ ၃၁၉ ၄၇၄ ၃၆၈ ၃၅၄ ၃၆၁ 

မ ၃၁၄ ၄၉၄ ၄၅၅ ၃၄၀ ၄၀၀ 

ဇနွ် ၃၄၄ ၅၀၁ ၄၅၂ ၃၈၇ ၃၆၃ 

ဇူလိင ် ၃၅၄ ၄၆၇ ၄၄၄ ၃၇၃ ၃၅၀ 

သဂတ် ၃၅၄ ၄၈၈ ၄၆၄ ၃၆၆ ၃၅၀ 

စက် ၃၅၄ ၄၈၅ ၄၄၉ ၃၆၃ ၃၃၆ 

အာက် ၄၁၀ ၄၆၃ ၄၅၆ ၃၅၅ ၃၃၀ 

နိ ၃၈၄ ၄၇၆ ၄၈၃ ၃၃၇ ၃၃၀ 

ဒီ ၃၉၀ ၅၀၈ ၄၇၁ ၃၆၂ ၃၃၀ 

၂၀၂၁ 
ဇန် ၃၅၉ ၅၀၈ ၄၇၁ ၃၆၂ ၃၃၀ 

ဖ ၄၀၃ ၅၄၄ ၄၉၈ ၄၀၈ ၃၅၃ 
 ဇစ်ြမစ်။ MIS,exchangerate.com, http://www.thairiceexporters.or.th 

 

ြပညပ်ဆန်တင်ပိမ့အ ြခအ န 

(၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀ မ ှ၂၆ - ၂ - ၂၀၂၁ နအ့ထ)ိ 

ကန်စည ် တန်ချိန် တန်ဖိး(အ မရိကန် ဒ လာသန်း) 

ဆန် ၅၉၅၈၆၄.၅၆၈ ၂၃၉.၆၃၈ 

ဆန်ကွဲ ၄၂၀၈၃၀.၉၀၀ ၁၄၄.၉၅၉ 

စစ ပါင်း ၁၀၁၆၆၉၅.၄၆၈ ၃၈၄.၅၉၇ 
         ဇစ်ြမစ်။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန  

 

********** 
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“အ စ့ထတ် ြပာင်း” 

ြမနမ်ာနိင်ငအလယ်ပိင်းတွင် ဆာငး်စိက်အ စ့ထတ် ြပာင်းများ ဆက်လက်ရတိ်သိမ်းချိန်ြဖစ်သည်။ 

ဈးကွက်အလိက် အ စ့ထတ် ြပာငး် ဈးနနး် ြပာငး်လဲမအ ြခအ န 
                                                                                                                                               (ကျပ်)  

ဈးကွက်အမည ် ယနူစ် ဇန်နဝါရ ီ ဖ ဖာ်ဝါရီ ြခားနားချက်% 

ရန်ကန် ၅၄ ပိဿာ ၂၆၃၂၅ ၂၇၅၄၀ (+) ၄.၆၂ 

မန္တ လး ၅၄ ပိဿာ ၂၃၅၆၃ ၂၅၁၆၇ (+) ၆.၈၁ 

ပခက္က ူ ပိဿာ ၄၄၈ #  

မရွာ ၁၈ ပိဿာ ၈၁၈၈ ၈၂၀၀ (+) ၀.၁၅ 

တာင်ကီး ပိဿာ ၃၇၉ ၄၅၃ (+) ၁၉.၆ 

အာငပ်န်း ပိဿာ ၄၀၃ ၄၈၂ (+) ၁၉.၅ 

လားရး ပိဿာ ၃၈၀ ၄၁၅ (+) ၉.၂၁ 

လိွုင် ကာ် ပိဿာ ၃၆၁ ၄၀၀              (+) ၁၀.၇၃ 

 (#) ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မမရှိပါ။ 

 ရန်ကန် ဈးကကွ်တွင် အိန္ဒယိ၊ ထိင်း၊ ဗီယက်နမ်နိင်ငတိမ့ှ အ စ့ထတ် ြပာင်း လိအပခ်ျက်ရှိြခင်း ကာင့် ဝယ်ယူရန် 

ကမ်းလှမ်းမများရှိခ့ဲြခငး်၊ ြမဝတီ ဝယ်လက်များမှ  ထိင်းနယ်စပ်သိ ့ တင်ပိမ့ရိှြခငး်၊ ြပည်တွင်း အစာစပလ်ပ်ငန်း 

များမှ ပမှန်ဝယ်ယူမရှိြခင်းတိ ့ ကာင့့််  ယခင်လထက်   ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ 

 မန္တ လး ဈးကွက်တွင် ဆာင်းစိက် ြပာင်းဝင် ရာက်မနည်း သးြခင်း၊ ြပည်ပတင်ပိရ့န်ဝယ်ယူမရှိြခင်း၊ အစာစပ် 

လပင်န်းများမှ ဝယ်လိအားရှိြခင်း၊ မးိနှင့် ဆာင်းကား စပ်ကူးမတ်ကူးကာလြဖစ်ြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် 

ဈးြမင့်ခဲ့သည်ကိ တွရ့သည်။    

 ပခက္က ူ ဈးကွကသ်ိ ့  ပါက်၊ မို င်၊ ယာနယ်တိမ့ှ လက်ကျန ် မိးစိက်အ စ့ထတ် ြပာင်းများ ဝင် ရာက်မ အနည်း 

ငယ်သာရှိ ပီး ြပည်ပတငပ်ိရ့န ်ကန်သည် လှာင်လက်များနှင့် မွးြမူ ရးအစာစပ်လပ်ငန်းများမှ ဝယ်လိအားရှိြခငး် 

တိ ့ ကာင် ့ယခင်လထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 မရာွ ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 တာင် ကီး ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 အာင်ပနး် ဈးကွက်တွင် ပွဲရလက်ကျနန်ည်းြခင်း၊ ဒသတွင်း အစာစပလ်ပင်န်းများမ ှဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ယခင်လထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 လားရး ဈးကွက်တငွ် မန္တ လးနငှ့် ြမဝတီသိ ့ တင်ပိရ့မရှိြခင်း၊ ကန်သည်ပဲွစားများမှ ဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ယခင်လထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 လွုိ င် ကာ် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 မူဆယ် (၁၀၅) မိင်ကနသ်ွယ် ရးဇန်တွင် ြပာင်းတစ်တန်လင် ြပာင်းတစ်တန်လင် ၉၇၉ ယွမ်မှ ၉၈၈ ယွမ်အထိ 

ဈးနန်းြမင့်တက်လာ ကာင်း သိရသည်။ မန္တ လး-မူဆယ်ကားခမှာ ၁ ပိဿာလင ်၃၀ ကျပမ်ှ ၃၅ ကျပ်အထိရှိ ပးီ 

နှင့် အလပ်သမားခ (တင/်ချ)  မာှ (၅၀) ကီလိ ြပာငး်အိတ်တစအ်ိတ်လင် (၅၀) ကျပ် ရိှ ကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
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 “ဂျု” 
စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လးတိငး် ဒသကီးနငှ့် ရှမ်းြပည်နယ ် တာင်ပိင်း ဒသများတွင် ဆာင်းဂျုများ 

ရိတ်သိမ်းချိန်ြဖစ်သည်။ 

စျးကွကအ်လိက် ဂျု ဈးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 
(ကျပ်) 

စျးကကွ် 
အမည် 

ဂျုအမျိုးအစား ယူနစ် ဇန်နဝါရ ီ ဖ ဖာ်ဝါရီ ြခားနားချက%် 

ရန်ကန် ဂျုမန် ့ ၂၅ ပိဿာ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ~ 

မန္တ လး ြမင်းမူဂျု စ ့ ၆၀ ပိဿာ ၄၇၇၅၀ ၄၈၅၀၀ (+) ၁.၅၇ 

ြမာင်ဂျု စ ့ ၆၀ ပိဿာ ၄၈၁၂၅ ၄၈၅၀၀ (+) ၀.၇၈ 

မရွာဂျု စ့ ၆၀ ပိဿာ ၄၇၀၀၀ ၄၇၁၆၇ (+) ၀.၃၅ 

ရှမ်းဂျု စ ့  ၆၀ ပိဿာ ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀ ~ 

မရွာ ဂျုြဖူသန်ဂ့ျု စ့ ၂၀ ပိဿာ ၁၅၂၅၀ ၁၅၂၅၀ ~ 

အထွကတိ်းဂျု စ့ ၂၀ ပိဿာ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ~ 

တာင်ကးီ ရှမ်းဂျု စ့ ပိဿာ ၇၀၀ ၇၀၀ ~ 

အာငပ်န်း ရှမ်းဂျု စ ့ ပိဿာ ၅၆၂ ၅၄၀ (-) ၃.၉ 
 (~) ယခင်လနှင့် စျးတ။ူ 

 ရန်ကန် စျးကွက်တွင် လက်ရှိြဖစ် ပ န သာနိင်င ရးအ ြခအ နများ ကာင့် ဈးများ/ဆိင်ခနး်များမှာ ပမှန် 

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားမမရှိြခင်းနှင့် သွားလာ ရးအခက်အခဲများရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် အပတ်စဉ် ဈးနန်း ကာက်ယူ 

ြခင်းအတွက်  အဆင်မ ြပသြဖင့် ဖ ဖ ဝါရီလပထမပတ်တွင်သာ ဈးနန်း ကာက်ယူရရှိ ပးီ နာက်အပတ်များမ ှ

စ၍ ဈးနန်းမရရှိြခင်းြဖစ်ပါ သည်။ ယခငလ်နှင့် ဈးနန်းတူညီလျကရ်ှိသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ 

 မန္တ လး စျးကွက်တွင် ြမငး်မူဂျု၊ ြမာင်ဂျုနှင့် မရွာဂျုတိမ့ှာ ကနစ်ည်ဒိငပိ်တ်ရက်များ၍ အ ရာင်းအဝယ်မြဖစ် 

သာ်လည်း ဂျုသစ်ဝင် ရာက်မမရှိ သးြခင်း၊ လက်ကျနန်ည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခငလ်ထက် စျးြမင့်ခ့ဲ ပးီ ရှမ်းဂျုမှာ 

အ ရာငး်အဝယ်ြဖစ်မ မရိှသ လာက်နည်းြခငး် ကာင့်  ဈး ငိမလ်ျက်ရှိသည။်  

 မရွာ စျးကကွ် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။     

 တာင် ကီး ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    

 အာင်ပန်း ဈးကွက်တွင်  ဒသတွင်းမန်လ့ပ်ငန်းများမှ ဝယ်လိအားနည်းလာြခင်း၊ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း၊ ပဲွရ 

လက်ကျန်များြခင်းတိ ့ ကာင့်  ဈးနိမ့်ခ့ဲသည်။  

 
********** 
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“စားသးဆီ” 
ဈးကွက်အလိက်စားသးဆီ ဈး ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 

                                                                                                                                                                            (ကျပ်/ပိဿာ) 

ဈးကွက်အမည် 
ကာလနှင့် 

ြခားနားချက(်%) 
အမျို းအစားအလိက် ဈးနန်း 

ြမပဲဆ ီ နှမ်းဆီ စားအန်းဆီ 

ရနက်န် 
ဇန်နဝါရီ ၃၅၅၀ ၅၉၀၀ ၂၄၆၅ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၃၆၀၀ ၆၀၀၀ ၂၄၅၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၁.၄ (+) ၁.၆၉ (-) ၀.၆၁ 

မန္တ လး 
ဇန်နဝါရီ ၆၅၀၀ ၆၀၀၀ ၂၄၇၅ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၆၅၀၀ ၆၀၀၀ ၂၇၄၃ 
ြခားနားချက်(%) ~ ~ (+) ၁၀.၈၄ 

ြပည ်
ဇန်နဝါရီ ၃၈၇၅ ၃၀၀၀ ၂၅၆၃ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၄၀၀၀ ၃၀၀၀ ၂၅၅၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၃.၂၃ ~ (-) ၀.၅၁ 

မာ်လမိုင ်
ဇန်နဝါရီ ၇၀၂၅ * ၂၃၅၀ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ # * # 
ြခားနားချက်(%)    

ြမင်းြခ 
ဇန်နဝါရီ ၅၆၀၆ ၅၇၅၀ ၂၄၉၈ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ    
ြခားနားချက်(%) (-)  ~ (+)  

ပခက္က ူ 
ဇန်နဝါရီ ၄၉၃၈ ၅၅၀၀ ၂၅၀၀ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၅၇၅၀ ၅၅၀၀ ၂၅၉၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၁၆.၄၆ ~ (+) ၃.၆ 

မရွာ 
ဇန်နဝါရီ ၅၇၀၀ ၅၂၇၅ ၂၄၈၈ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၅၈၀၀ ၅၃၀၀ ၂၅၅၅ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၁.၇၅ (+) ၀.၄၇ (+) ၂.၇၁ 

တာင်ကီး 
ဇန်နဝါရီ ၃၉၅၀ ၄၇၂၅ ၁၉၀၀ 
ဖ ဖာဝ်ါရီ ၃၆၅၀ ၄၆၅၀ ၁၉၀၀ 

ြခားနားချက်(%) (-) ၇.၅၉ (-) ၁.၅၉ ~ 

နြပည် တာ ်
ဇန်နဝါရီ ၃၅၀၀ ၃၄၆၀ ၂၅၀၀ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၂၅၀၀ 
ြခားနားချက်(%) ~ (+) ၁.၁၆ ~ 

လားရး 
ဇန်နဝါရီ ၃၃၂၅ * ၂၈၁၃ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၃၄၅၀ * ၃၀၈၈ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၃.၇၆  (+) ၉.၇၈ 

 
လွိုင် ကာ ်

ဇန်နဝါရီ ၃၇၅၀ ၇၅၀၀ ၂၃၇၅ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၃၉၀၀ ၇၅၀၀ ၂၃၀၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၄ ~ (-) ၃.၁၆ 

ြမဝတ ီ ဇန်နဝါရီ ၄၇၅၀ ၈၀၀၀ ၃၁၀၀ 
ဖ ဖာဝ်ါရီ ၄၅၀၀ ၈၀၀၀ ၃၇၅၀ 

ြခားနားချက်(%) (-) ၅.၂၆ ~ (+) ၂၀.၉၇ 
(*) စျးနန်း ကာက်ယူြခင်းမရှိပါ။ (~) ယခင်လနှင့် စျးတူ။ (#) ဈးနန်းမရရိှပါ။ 

 ရန်ကန် ဈးကွက်တွင် စားအန်းဆီမာှ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း ကာင့် စျးနမိ့်ခဲ့ ပီး ြမပဲဆီ(ရိးရိး)မှာ စားသးသူ 

ဝယ်လိအားရှိြခင်း၊ စျးဆိင်များဖငွ့်လှစ် ရာင်းချမနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ နှမး်ဆီ (ရးိရိး)မာှ ဝယ် 

ဈးြမင့်ြခင်း ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  
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 မန္တ လး ဈးကွက်တွင် နှမး်ဆီ(ရှယ်)နှင့် ြမပဲဆီ(ရယ်ှ) တိမ့ာှ ရာငး်လိအားနှင့် ဝယ်လိအားမှာပမှန်သာ ရိှြခငး် 

ကာင့် ယခင်လနှင့် ဈးတူညီလျက်သည်။ စားအန်းဆီမာှ ဝယ် ဈးြမင့်ြခင်း၊ စားသးသူပမန်ှရှိြခင်း၊ မို တွ့င်း 

လပ်ငန်းရှငမ်ျားမ ှဝယ်ယူမရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 ြပည် ဈးကွက ်မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။     

 မာ်လမိုင် ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    

 ြမငး်ြခ ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချကမ်ရရိှပါ။    

 ပခက္က ူ ဈးကွက်တွင ် ြမပဲဆီ(ရှယ်) မာှ ဆီထွက်သီးနှကန်ကမ်း ဈးြမင့်ြခင်း၊ စားသးသူဝယ်လိအားရှိြခင်း၊ စား 

အန်းဆီမှာ ဝယ် ဈးြမင့်ြခင်း ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။   

 မရာွ ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 တာင်ကးီ ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    

 နြပည် တာ် ဈးကွက်တွင် နှမး်ဆီ(ရိးရိး) မှာ ြမငး်ြခနငှ့် ပခက္က ူတိမ့ှ ဝယ် ဈးြမင့်ြခင်း၊ သယ်ယူစရိတ်ြမင့်ြခင်း 

တိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့ ပးီ ြမပဲဆီ (ရိးရိး)နငှ့် စားအန်းဆီမှာ အ ရာငး်အဝယ်ပမှန်သာရှိြခင်း ကာင့် ယခင်လနှင့် 

ဈးတူညီလျက်ရှိသည်။    

 လားရး ဈးကွက်တွင် ြမပဲဆီ (ရိးရိး)မှာ ဆီထွက်သီးနှကန်ကမ်း ဈးြမင့်ြခင်း၊ စားအန်းဆီမှာ မန္တ လးမှ ဝယ် 

ဈးြမင့်ြခင်း၊ သယ်ယူစရိတ်ြမင့်ြခင်း၊ သိန္န၊ီ ကွတ်ခိင၊် တန်ယ့နး်၊ မိင်းရယ်တိမ့ှ ဝယ်ယူမများြခင်းတိ ့ ကာင့် 

စျးြမင့်ခဲ့သည်။   

 လွို င် ကာ် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    

၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခနစှ ်မ လးရှားစားအန်းဆီ စျးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န  
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၂၀၁၉ ခနှစ ်မ ှ၂၀၂၁ ခနစှအ်ထိ 
မ လးရှားစားအန်းဆီ စျးနန်းများ ြပာင်းလဲမနငှ့် တင်သွင်းမအ ြခအ န 

နှစ် လ 
စျးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 

(USD/MT) 
ြပည်ပမှသ ဘာြဖင့် 
တင်သွင်းမအ ြခအ န  

ရန်ကန်* မ လးရှား** တန်ချနိ် ပါင်း*** 
၂၀၁၉ ဇန် ၆၄၀ ၅၂၅ ၇၄၃၅၃ 

ဖ ၆၈၀ ၅၆၂ ၅၈၁၄၉ 
မတ် ၆၃၇ ၅၂၆ ၆၂၈၅၅ 
ဧ ပီ ၆၂၇ ၅၂၉ ၆၄၈၃၆ 
မ ၆၂၅ ၅၀၅ ၅၅၁၆၇ 
ဇွန ် ၆၂၅ ၅၀၄ ၅၆၅၅၉ 
ဇူ ၆၃၂ ၄၈၆ ၆၃၇၈၀ 
သ ၆၃၉ ၅၁၉ ၇၃၂၆၁ 
စက် ၆၄၃ ၅၂၉ ၇၀၁၀၃ 
အာက် ၆၄၂ ၅၂၂ ၇၀၁၁၇ 
နိ ၆၈၈ ၆၀၈ ၄၀၀၇၄ 
ဒီ ၇၅၉ ၆၉၉ ၆၅၃၃၂ 

၂၀၂၀ ဇန် ၈၄၀ ၇၆၇ ၆၃၄၈၇ 
ဖ ၇၇၄ ၆၈၄ ၆၈၃၈၅ 

မတ် ၇၁၉ ၅၇၃ ၅၈၃၇၁ 
ဧ ပီ ၇၆၅ ၅၅၁ ၆၃၅၃၈ 
မ ၆၆၉ ၅၂၆ ၇၄၆၄၈ 
ဇွန် ၆၈၀ ၅၉၉ ၈၅၅၈၈ 
ဇူလိင် ၇၁၄ ၆၂၉ ၅၉၂၈၆ 
သ ၇၉၁ ၆၉၈ ၆၆၀၇၁ 
စက် ၈၅၅ ၇၃၉ ၆၇၅၀၄ 
အာက် ၈၆၀ ၇၆၀ ၆၇၆၅၅ 
နိ ၉၃၃ ၈၆၈ ၈၃၃၇၂ 
ဒီ ၁၀၄၂ ၉၂၄ ၃၇၇၀၉ 

၂၀၂၁ ဇန် ၁၁၃၅ ၉၈၂ ၇၆၃၀၆ 
ဖ ၁၁၃၅ ၁၀၂၀ ၃၆၈၂၉ 

Zpfjrpf*MIS, exchangerate.com   **mpob.gov.my ***pD;yGm;a&;ESihf ul;oef;a&mif;0,fa&;0efBuD;Xme 
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 “ဆီထွကသ်ီးနှ” 

ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိငး်၊ အာက်ပိင်း ဒသများ၊ ရှမ်းြပည်နယ် တာင်ပိင်းတိတ့ွင် ဆာင်းစိက်သီးနှများြဖစ် 

သာ ြမပဲ၊ နမှး်၊ နကာ၊ ပနး်နမှး်များ စတင်ရိတ်သိမ်းချိနြ်ဖစ်သည်။ ြမနမ်ာနိင်ငအလယ်ပိင်း ဒသများတွင် နနွှမး် 

များ စတင်စိက်ပျိုးချိန်ြဖစ်သည်။  

စျးကွကအ်လိက်ဆီထွက်သီးနှ စျးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 
(ကျပ်) 

စျးကွက် 
အမည် 

ကာလနှင့် 
ြခားနား 
ချက(်%) 

အမျိုးအစားအလိက် စျးနနး်များ 

ြမပ ဲ
(လးဆန်) 

ြမပဲ 
(ဆီဆန်) 

နမှး်(ညို) နမှး်(နက်) နမှး်(ြဖူ) နှမး်(ဝါ ) နှမး်(န)ီ နကာ ပန်းနှမး် 

မန္တ လး ဇန်နဝါရီ ၃၁၄၈၉၆ ၂၆၇၀၈၃ ၁၀၂၀၄၂ ၁၀၉၉၁၇ ၁၂၁၅၂၅ * # ၃၇၀၀၀ ၇၂၀၀၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၃၃၂၂၂၂၂ ၃၀၃၀၅၅ ၁၀၁၃၃၃ ၁၀၄၈၃၃ ၁၂၁၀၅၅ * # ၃၆၀၀၀ ၇၇၈၃၃ 

ြခားနားချက်(%) (+) ၅.၅ (+) ၁၃.၅ (-) ၀.၆၉ (-) ၄.၆၃ (-) ၀.၃၉   (-) ၂.၇ (+) ၈.၁ 

ြပည် ဇန်နဝါရီ ၂၉၃၈ ၂၇၁၃ * ၁၄၆၂၅၀ * # ၁၀၁၂၅၀ * * 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၃၁၅၀ ၂၉၀၀ * ၁၄၅၀၀၀ * # ၁၀၅၀၀၀ * * 

ြခားနားချက်(%) (+) ၇.၂၂ (+) ၆.၈၉  (-) ၀.၈၅   (+) ၃.၇   

ြမင်းြခ ဇန်နဝါရီ ၂၉၁၃ ၂၄၇၅ #  * #  * * * *
ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၃၁၀၀ ၂၇၃၈ # * # * * * *

ြခားနားချက်(%) (+) ၆.၄ (+) ၁၀.၆        

ပခက္က ူ 

ဇန်နဝါရီ ၂၉၈၃ ၂၇၆၇ ၂၂၄၅  ၂၈၀၆ ၂၆၆၇  # # * *
ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၃၁၀၀ ၂၈၅၀ # ၂၆၈၉ # # # * *

ြခားနားချက်(%) (+) ၃.၉၁ (+) ၃.၀၁  (-) ၄.၁၅      

မရာွ ဇန်နဝါရီ ၃၀၂၅ ၂၅၁၃ ၃၂၈၇၅ ၄၇၈၁၃ ၃၈၆၂၅ ၃၄၈၇၅ ၃၃၂၅၀ ၁၃၀၃ ၂၁၇၅၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၃၂၂၅ ၂၆၇၅ ၃၂၂၅၀ ၄၃၀၀၀ ၃၈၇၅၀ ၃၄၀၀၀ ၃၂၀၀၀ ၁၃၀၀ ၂၅၀၀၀ 

ြခားနားချက်(%) (+) ၆.၆၁ (+) ၆.၄၇ (-) ၁.၉ (-) ၁၀.၀၇ (+) ၀.၃၂ (-) ၂.၅၁ (-) ၃.၇၆ (-) ၀.၂၅ (+) ၁၄.၉ 

တာင် ကီး ဇန်နဝါရီ * * * * * * * * ၁၇၇၁ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ * * * * * * * * ၁၈၁၇ 

ြခားနားချက်(%)         (+) ၂.၆ 

အာင်ပန်း ဇန်နဝါရီ * * * * * * * ၁၁၅၈ ၁၅၉၂ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ * * * * * * * ၁၁၃၀ ၁၅၆၀ 

ြခားနားချက်(%)        (-) ၂.၄၅ (-) ၂ 

(*) စျးနန်း ကာက်ယူြခင်းမရှိပါ။( #) စျးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မမရှိပါ။ (~) ယခင်လနှင့် ဈးတူ။ 

မန္တ လး စျးကွက ်   - ြမပဲ (ဆီဆန်/လးဆန်) (၁၀၀ပိဿာ)၊ နှမ်း/ပနး်နှမး်(၄၅ ပိဿာ)၊ နကာ (၂၇) ပိဿာ 
ြပည် စျးကွက်         - ြမပဲ (ဆီဆန်/လးဆန်) (ပိဿာ)၊ နှမး်နက်(၄၅ ပိဿာ)၊ 
ြမင်းြခ စျးကွက်      - ြမပဲ (ဆီဆန်/လးဆန်) (ပိဿာ)၊ နှမ်းနက်( ပိဿာ)၊ 
ပခက္က ူ စျးကွက်      - ြမပဲ (ဆီဆန်/လးဆန်) (ပိဿာ)၊ နှမ်း(ြဖူ၊ နက၊် ဝါ ၊ န)ီ(ပိဿာ) 
မရာွ စျးကက်ွ         - ြမပဲ (ဆီဆန်/လးဆန်) (ပိဿာ)၊ ပန်းနှမ်း/နှမး်(ြဖူ၊ နက်၊ ဝါ၊နီ)(၁၅ ပိဿာ)၊ နကာ ( ပိဿာ) 
တာင် ကီး စျးကွက် - ပန်းနှမ်း(ပိဿာ) 
အာင်ပန်း စျးကွက် - ပနး်နှမး် (ပိဿာ) 

 တရတ်ဝယ်လက်များမှ ယခင်လက အရည်အ သွး ကာင်း သာ ြမပ ဲ (လးဆနန်င့်ှ ဆဆီန)် များအြပင ်အတန်း 

အစားမ ရွးဝယ်ယူမရှိခဲ့ြခင်း ကာင့် မိး ြမပဲလက်ကျန်နည်းြခင်း၊ ဆာင်း ြမပဲအဝငန်ည်းြခင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

နြပည် တာ်၊ ြမငး်မူနင့်ှ ပခက္က ူတိမ့ှ မန္တ လး ဈးကွကသိ် ့ ဝင် ရာက်မရှိ သာ်လည်း အဝငန်ည်းြခင်း၊  ဒသ 

အလိက်အရည်အ သွး ပ မူည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ ကိတ်ခွဲစက်များမှ ဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင် 

လထက် စျးကွက်များတွင် (၃.၀၁) ရာခိင်နန်းမှ (၁၃.၅) ရာခိင်နန်းအတွင်း ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ နမှး်မျို းစမှာ 
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ကန်စည်ဒိင်ပိတ်ရက်များြခင်း၊ ကန်စည်ဒိင်တွင် ပွဲစားကန်သည်များ စလငမ်မရှိြခငး်၊ မဆူယ် (၁၀၅)မိင်နှင့် 

ချင်း ရ ဟာ် ဒသများသိ ့တင်ပိရ့မနည်းြခင်း၊ နှမး်(ညို) အသစ်များဝင် ရာက်မရှိ ပီး ဝင် ရာက်ရာ ဒသအလိက် 

အရည ်အ သွး ပ မူတည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် မန္တ လး ဈးကွက်တွင် နမှ်းအမျိုးအစားအားလး 

(၀.၃၉) ရာခိင်နန်းမှ (၁၀.၀၇) ရာခိင်နန်းအတွင်း ဈးနိမ့်လျက်ရှိသည်။  

 ဆာင်း နကာ အသစ်များဝင် ရာက်မမရှိ သး သာ်လည်း အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း ကာင့် (၀.၂၅) ရာခိင်နန်းမှ 

(၂.၇) ရာခိင်နန်းအတွင်း ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ လဆန်းပိင်းတွင် ပန်းနှမး်များကိ  လှာင်လက်ထမှဝယ်ယူရြခင်း၊ လက် 

ကျန်များအရည်အ သွး ပ မူတည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရိှြခင်း၊ လလယ်ခန်မှ့စ၍ပန်းနှမ်းအသစ်များ စတင်ဝင် ရာက် 

လာ သာ်လည်း ပျမ်းမအားြဖင့် ယခင်လထက် (၂.၆) ရာခိင်နန်းမ ှ (၁၄.၉) ရာခိင်နန်းအတွင်း ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ 

********** 
“ပဲမျိုးစ” 

ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိင်း၊ ြမန်မာနိင်င အာက်ပိင်း၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးနှင့် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ဒသတိတွ့င်  

မတ်ပဲ၊ ပဲစင်းင၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ကလားပဲများ ရိတ်သိမ်းချိန်ြဖစ်သည်။ 
 

စျးကွကအ်လိက်ပဲမျိုးစ စျးနန်း ြပာငး်လဲမအ ြခအ န 
(ကျပ်) 

သီးနှအမျိုး အစား 
ရန်ကန် မန္တ လး ြပည် ြမင်းြခ 

ဇန်နဝါရီ 
ဖ ဖာ် 

ဝါရီ 

ြခားနား 
ချက်% ဇနန်ဝါရီ 

ဖ ဖာ ်

ဝါရီ

ြခားနား 
ချက%် ဇန်နဝါရီ 

ဖ ဖာ ်

ဝါရီ

ြခားနား 
ချက်% ဇန်နဝါရီ 

ဖ ဖာ် 

ဝါရီ

ြခားနား 
ချက%် 

မတပ် ဲ(RC) ၉၅၄၈၇၅ ၉၂၂၅၀၀ (-) ၃.၃၉ * *  * *  * *  

မတ်ပ ဲ(ြပညတ်င်ွး) * *  ၉၂၂၃၄ ၈၇၇၉၂ (-) ၄.၈၂ ၃၁၆၂၅ ၃၁၅၀၀ (-) ၀.၄ * *  

ပတဲစီမ်ိး ( သး) * *  * *  ၄၂၆၂၅ ၄၂၅၀၀ (-)၀.၃ ၁၉၈၂ #  

ပတဲစီမ်ိး (အညာ) * *  ၁၂၀၀၄၂ ၁၁၆၁၂၅ (-) ၃.၂၆ * *  * *  

ပတဲီ ရဝါ ၁၃၄၁၀၀ ၁၃၉၀၅၀ (+) ၃.၇ ၁၂၆၉၇၉ ၁၃၁၀၀၀ (+) ၃.၁၇ * *  * *  

ပစဲင်းင (န)ီ * *  ၇၂၁၈၈ ၇၅၄၁၇ (+) ၄.၅ ၂၃၈၇၅ ၂၅၇၀၀ (+) ၇.၆ ၁၁၄၀ ၁၂၄၀ (+) ၈.၈ 

ပစဲင်းင (RC) ၇၇၃၁၂၅ ၈၁၂၅၀၀ (+) ၅.၁ * *        

ပပဲပ်(ရမှး်) * *  ၅၃၅၆၃ ၆၀၆၁၁ (+) ၁၃.၂ * *  * *  

ပပဲပ်(ြမန်မာ) ၆၆၈၆၃ ၆၈၅၅၀ (+) ၂.၅၂ ၅၉၃၇၅ ၆၁၈၃၃ (+) ၄.၁ ၂၁၇၅၀ ၂၂၀၀၀ (+) ၁.၂ ၁၁၆၃ #  

ပလဲနွး်ြဖူ ၁၅၉၈၆၃ ၁၆၆၉၅၀ (+) ၄.၄၃ * *  ၅၀၂၅၀ ၄၈၀၀၀ (-) ၄.၅ * *  

ပလဲနွး်ြပာ * *  ၉၇၅၀၀ ၈၉၅၀၀ (-) ၈.၂ * *  * *  

ထာပတပ်(ဲ ကီး) ၇၅၇၅၀ ၇၄၇၀၀ (-) ၁.၃၉ ၆၆၀၀၀ ၈၁၃၃၃ (+) ၂၃.၂ * *  * *  

ထာပတပ် ဲ( သး) * *  ၅၄၈၇၅ ၆၀၀၀၀ (+) ၉.၃ ၂၁၀၀၀ ၂၁၀၀၀ ~ ၉၀၆ ၉၀၀ (-) ၀.၇ 

ြမ ထာက်ပ ဲ * *  ၉၉၈၇၅ ၁၀၄၉၄၄ (+) ၅.၁ * *  * *  

ကလားပ(ဲလးြဖူကးီ) * *  ၈၄၈၇၅ ၈၀၃၃၃ (-) ၅.၃၅ ၂၆၈၇၅ ၂၆၅၀၀ (-) ၁.၄ ၁၄၆၃ ၁၃၀၀ (-) ၁၁ 

ကလားပ ဲ(လးဝါ ကီး) ၁၄၇၅ ၁၄၄၃ (-) ၂.၂ ၇၄၈၇၅ ၇၂၃၃၃ (-) ၃.၃၉ ၂၇၃၇၅ ၂၇၀၀၀ (-) ၁.၄ ၁၄၀၇ ၁၂၇၅ (-) ၉.၄ 

ကလားပ ဲ(ြခမး်ဝါ) * *  ၁၈၇၃ ၁၈၀၀ (-) ၃.၉ * *  * *  

ပဲ ကီး ( ကီး) * *  ၁၀၅၅၀၀  ၁၀၀၆၆၇ (-) ၄.၅၈ ၃၃၅၀၀ ၃၃၀၀၀ (-) ၁.၅ * *  

ပဲ ကီး ( သး) * *  ၇၉၇၅၀ ၈၀၆၆၇ (+) ၁.၁၅ ၂၉၂၅၀ ၃၀၀၀၀ (+) ၂.၆ * *  

ဘကိတိ ် ၁၁၆၁၀၀ ၁၁၈၉၅၀ (+) ၂.၅ * *  ၃၈၁၂၅ ၃၉၀၀၀ (+) ၂.၃ * *  

(*) စျးနန်း ကာကယူ်ြခင်းမရှပိါ။( #) စျးကွကသ်ိဝ့င် ရာက်မမရှိပါ။ (~) ယခငလ်နှင့် ဈးတ။ူ 
ရန်ကန် - မတ်ပဲ (RC)၊ ပဲစဉ်းင (RC) (MT)၊ ပဲတီ ရဝါ/ပဲပပ်(ြမန်မာ) (၆၀ ပိဿာ)၊ ပဲလွမး်ြဖူ၊ ထာပတ်ပဲ( ကီး)၊ ဘိကိတ်၊ ကလားပဲ    

(လးဝါကီး)(ပိဿာ) 
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မန္တ လး - မတ်ပဲ (ြပည်တွငး်)(၆၀ ပိဿာ)၊ ထာပတပဲ် (ကးီ/ သး)၊ကလားပဲ (လးဝါကီး) (၅၆.၂၅ ပိဿာ)၊ကလားပဲ (လးြဖူ ကီး) (၅၇.၂၅ 
ပိဿာ)ကလားပဲ (ြခမ်းဝါ) (ပိဿာ)၊ ပဲလွန်းြပာ၊ ြမ ထာက်ပဲ(၅၄ ပိဿာ)၊ ပဲလွန်းြဖူ၊ ပဲစဉး်င(နီ)(၆၀ပိဿာ)၊ ပဲပပ်(ြမန်မာ/ရှမး်) 
(၅၃ ပိဿာ)  

ြပည်      - ပဲအမျို းအစားအားလး(၂၀ ပိဿာ) ၊ ြမင်းြခ  - ပဲအမျိုးအစားအားလး(ပိဿာ) 

စျးကွကအ်လိက်ပဲမျိုးစ စျးနန်း ြပာငး်လဲမအ ြခအ န 

                                                                                                                                                                    (ကျပ်) 

အမျို းအစား 

ပခက္က ူ မရွာ 

ဇန်နဝါရီ ဖ ဖာ်ဝါရ ီ
ြခားနား 

ချက်% 
ဇန်နဝါရီ ဖ ဖာဝ်ါရီ 

ြခားနား 

ချက်% 

မတ်ပဲ(ြပည်တငွး်) * *  ၃၀၁၂၅ ၂၈၃၇၅ (-) ၅.၈၁ 

ပတဲစိီမး်(ကးီ) # #  ၃၈၈၇၅ ၃၈၃၇၅ (-) ၁.၂၉ 
ပတဲစိီမး်( သး) ၂၁၅၅ ၂၂၅၃   (+) ၄.၅၃ ၄၁၃၂၅ ၄၂၂၀၀  (+) ၂.၁၂ 

ပစဲငး်င (န)ီ ၁၂၁၀ ၁၂၅၀    (+) ၃.၃၁ ၂၃၄၀၀ ၂၃၈၀၀ (+) ၁.၇၁ 

ပပဲပ်(ြမန်မာ) * *  ၂၂၈၁၃ ၂၂၅၀၀ (-) ၁.၄ 

ပလဲမွး်ြပာ # ၁၈၄၅  ၃၅၂၅၀ ၃၆၀၀၀     (+) ၂.၁၃ 

ထာပတပ်(ဲ ကီး) # ၁၀၅၃  ၁၈၃၇၅ ၁၉၀၀၀ (+) ၃.၄ 

ြမ ထာက်ပ ဲ * *  ၂၉၅၆၃ ၃၀၀၀၀ (+) ၁.၅ 

ကလားပဲ (လးြဖူကးီ) ၁၄၀၈ #  ၂၇၉၇၅ ၂၇၂၀၀  (-) ၂.၇၇ 

ကလားပဲ (လးြဖူ သး) * *  ၂၅၄၇၅ ၂၅၁၀၀  (-) ၁.၄၇ 

ကလားပဲ (လးဝါကီး) ၁၃၃၀ #  ၂၄၆၂၅ ၂၄၅၀၀  (-) ၀.၅၁ 

ကလားပဲ (လးဝါ သး) * *  ၂၆၆၂၅ ၂၆၅၀၀ (-) ၀.၄၇ 

ပယဲငး် ၁၀၅၀ ၁၁၁၀ (+) ၅.၇၁ ၁၉၉၁၃ ၂၁၅၀၀     (+) ၇.၉၇ 

ပဲကးီ ( ကီး) # #  ၃၄၇၅၀ ၃၄၅၀၀ (-) ၀.၇၂ 

စား တာပ်ဲ ( ဒသ) # #  ၃၅၀၀၀ ၃၂၀၀၀  (-) ၈.၅၇ 
 (*) စျးနန်း ကာက်ယူြခင်းမရှိပါ။ (#) စျးကွက်သိဝ့င် ရာက်မမရှိပါ။ (~) ယခင်လနှင့် ဈးတ။ူ 
 ပခက္က ူ        - ပဲအမျို းအစားအားလး(ပိဿာ)၊ တာင် ကီး -  ပဲပပ် (ရှမး်) (ပိဿာ) 
 မရွာ       - မတ်ပဲ၊ပဲပပ်၊ ပဲစဉ်းင(နီ)၊ ြမ ထာက်ပဲ(၂၀ပဿိာ)၊ ထာပတ်ပဲ( ကီး) (၁၈ ပိဿာ)၊ ပဲတီစိမး်(ကးီ/ သး)၊ကလားပဲ (လးဝါကီး)        

(လးြဖူကီး) (လးြဖူ သး)၊ ပဲလွမ်းြပာ၊ ပဲယင်း၊ ပဲကီး( ကီး) ( ၁၉ ပိဿာ)၊  

 ဒသစမှမတ်ပဲအသစ်များ ဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊ ြပည်တွငး်ြပညပ်မှ ဝယ်လိအားနည်း၍ အ ရာငး်အဝယ်ြဖစ်မမရှိ 

သ လာက်နည်းြခင်း၊ ရန်ကန်နငှ့် တရတ်ဝယ်လက်များမ ှ ဈးထိန်းဝယ်ယူမရှိြခင်း၊ ကန်သည်ပွဲစားများ စလင်စွာ 

လာ ရာက်မမရှိြခင်း၊ ငွ ပး ချမ အခက်အခဲရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် မတ်ပ ဲ (သ ဘာတငန်ငှ့် ြပည်တွငး်) တိမ့ှာ 

ဈးကွက်များတွင် (၀.၄)ရာခိင်နန်းမှ (၄.၈၂) ရာခိင်နန်း အတွင်း ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ ပစဲငး်င (န၊ီ သ ဘာတင်) တိမ့ှာ 

ရန်ကန်ဝယ်လက်များမှရဖန်ရခါ ဈးထိန်းဝယ်ယူမရှိြခင်း၊ ကနစ်ည်စလင်မနင့်ှ အ ရာင်းအဝယ်ြဖစ်မ ပ မူတည ်

၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ လှာင်လက်ထမှ ဝယ်ယူရြခင်း၊ ပဲသစ်ဝင် ရာက်မနည်း သး သာ်လည်း အိန္ဒိယမှ 

ဝယ်လိအားနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးကွက်များတွင် (၁.၇၁) ရာခိင်နန်းမှ (၈.၈) ရာခိင်နန်းအတွင်း ဈးြမင့်ခဲ့ 

သည်။  ပဲတီ ရဝါ မှာ ပခက္က ူ၊ ခရမ်း၊ သးခွ၊ ပဲခးူ၊ ဝါးခယ်မ ဒသများမှ ဝင် ရာက်မနည်းြခင်း၊ တရတ်ဝယ်လက်မ ှ

ပမှန်ဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် (၃.၂) ရာခိင်နန်းမ ှ(၃.၇) ရာခိင်နန်းအတွင်း ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 ပတဲစီမိး်  ( သး) မှာ ရန်ကန်၊ မန္တ လးနငှ့် ပခက္က ူ ဈးကွက်များသိ ့တင်ပိရ့မရှိြခင်း၊ လက်ကျန်နည်းြခင်း၊ ဆာင်း 

ပဲတီစိမး်အသစ်များ ဝင် ရာက်မနည်းြခင်း၊ လှာင်လက်များမှဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် (၂.၁၂) ရာခင်ိနနး်မှ 

(၄.၅၃) ရာခိင်နန်းအတွင်း ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ မန္တ လးသိ ့ မတ္တ ရာနှင့် ဒသစမှ ဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊  တရတ်ဝယ် 
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လ 
ရနက်န် မန္တ လး 

မတပ်(ဲသဘာတင်) ပဲတီ ရဝါ ပစဲငး်င(သဘာတင)် မတ်ပဲ ပတီဲစမိး်( ရဝါ) ပစဲငး်င(န)ီ 

အာက ် ၁၄၉၄ ၁၈၄၀ ၁၃၃၉ ၁၃၄၄ ၂၀၂၇ ၁၃၉၃ 

နိ ၁၉၀၈ ၁၉၇၅ ၁၃၂၉ ၁၆၂၀ ၂၀၂၇ ၁၄၄၄ 

ဒီ ၁၇၁၈ ၁၉၈၉ # ၁၆၁၃ ၂၀၆၅ ၁၁၆၇ 

၂၀၂၀ 

 

 

ဇန် ၁၈၅၇ ၁၉၉၅ ၁၁၈၀ ၁၇၃၄ ၂၁၆၅ ၁၁၄၉ 

ဖ ၁၆၃၉ ၁၉၃၈ ၁၁၅၉ ၁၅၈၀ ၂၁၂၄ ၁၀၂၃ 

မတ် ၁၄၃၈ ၁၈၁၄ ၁၁၄၉ ၁၄၃၃ ၁၈၉၂ ၁၀၃၁ 

ဧ ပီ ၁၅၆၆ ၁၇၈၇ ၁၂၆၆ ၁၅၄၂ ၂၁၄၄ ၁၁၆၂ 

မ ၁၅၆၇ ၁၉၄၁ ၁၂၄၉ ၁၄၉၃ ၂၀၉၁ ၁၁၇၀ 

ဇွန် ၁၅၉၂ ၁၈၉၁ ၁၂၈၅ ၁၅၅၄ ၂၀၉၈ ၁၂၁၁ 

ဇူလိင် ၁၅၇၄ ၁၈၉၆ ၁၃၃၄ ၁၅၅၉ ၂၁၂၇ ၁၂၆၉ 

သဂတ် ၁၅၅၉ ၂၀၂၆ ၁၃၁၅ ၁၅၅၇ ၂၁၄၉ ၁၂၅၃ 

စက် ၁၅၉၄ ၂၀၃၈ ၁၃၂၄ ၁၆၂၇ ၂၁၂၃ ၁၂၅၈ 

အာက် ၁၈၆၅ ၂၀၅၈ ၁၅၃၈ ၁၉၅၇ # ၁၅၁၇ 

နိ ၁၇၈၃ ၂၀၈၅ ၁၄၇၀ ၁၉၁၇ # ၁၃၉၃ 

ဒီ ၁၆၄၁ ၂၁၅၉ ၁၂၆၉ ၁၆၈၈ ၂၃၆၂ ၁၁၇၈ 

၂၀၂၁ 
ဇန် ၁၅၅၉ ၂၂၃၅ ၁၂၆၂ ၁၅၃၇ ၂၂၅၇ ၁၂၀၃ 

ဖ ၁၅၀၆ ၂၃၁၈ ၁၃၂၇ ၁၄၆၃ ၂၃၂၉ ၁၂၅၇ 
ဇစ်ြမစ်။ MIS (YGN & MDY), MT = ၆၁၂.၃၉ ပဿိာ (#) စျးကွက်သိဝ့င် ရာကမ်မရှိပါ။  
ရန်ကန်- မတ်ပဲ(သဘာတင်)(MT) ၊ပစဲင်းင(သဘာတင်)( MT)၊ ပတီဲ ရွဝါ(၃တင်း)(၆၀ပိဿာ) 
မန္တ လး- မတ်ပဲ(၃တင်း)(၆၀ပိဿာ) ၊ ပဲတီစိမ်း( ရွဝါ)(၃တင်း)(၅၆.၂၅ပိဿာ) ၊ ပဲစငး်င(၃တင်း)(၆၀ပိဿာ) 

 

မတ်ပဲနှင့်ပဲစင်းင ြပည်ပတငပ်ိမ့အ ြခအ န 

(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် အာက်တိဘာလ (၁) ရက်မှ  ၂၀၂၁ ခနစှ် ဖ ဖာဝ်ါရလီ (၂၆) ရက် နထ့ိ) 

ကန်စည် တန်ချိန် တန်ဖိး(အ မရိကန် ဒ လာသန်း) 

မတပ် ဲ ၁၉၄၅၈၅.၆၉၉ ၁၆၇.၂၇၃ 

ပဲစင်းင ၉၄၁၂၅.၄၆၈ ၆၄.၃၃၀ 

     ဇစြ်မစ်။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

 
********** 
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“စားဖိ ဆာင်သီးနှ” 

ငရတ် ြခာက် 

ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိငး်ရှိ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတွင် ရသွင်းငရတ်များ စိက်ပျိုးထားချနိ်ြဖစ် ပီး ဧရာဝတီ 

တိငး် ဒသကီးတွင် ဆာင်းငရတ်များ စတငရ်ိတ်သိမ်းချိန်ကာလြဖစ်သည။် 
ဈးကွက်အလိက် ငရတ် ြခာက် ဈးနနး် ြပာင်းလမဲအ ြခအ န 

 
(ကျပ်/ပိဿာ) 

ဈးကွက် 
အမည် 

ကာလနှင့် 
ြခားနားချက(်%) 

အမျို းအစားအလိက် ဈးနန်း 

ငရတ် ြခာက(်ရညှ)် ငရတ် ြခာက်(လတ)် ငရတ် ြခာက်(ပ)ွ 

ရန်ကန် ဇန်နဝါရီ ၄၄၇၅ ၄၄၂၅ ၇၆၈၈ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၄၃၅၀ ၄၄၂၅ ၅၈၅၀ 
ြခားနားချက်(%) (-) ၂.၇၉ ~ (-) ၂၃.၉ 

မန္တ လး ဇန်နဝါရီ ၄၈၉၂ ၃၀၀၀ ၁၁၁၂၅ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၄၉၆၇ ၄၁၃၃ ၁၀၈၃၃ 

ြခားနားချက်(%) (+) ၁.၅၃ (+) ၃၇.၇၈  (-) ၂.၆၂ 
ြပည ် ဇန်နဝါရီ ၄၁၇၅ ၄၆၀၀ ၅၅၀၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၃၉၀၀ ၄၄၀၀ ၅၅၀၀ 

ြခားနားချက်(%) (-) ၆.၅၉ (-) ၄.၃၅ ~ 

မာလ် မို င ် ဇန်နဝါရီ ၃၉၂၅ ၄၁၅၀ ၄၆၇၅ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ # # # 

ြခားနားချက်(%)    

နြပည် တာ် ဇန်နဝါရီ ၅၅၀၀ ၆၆၀၀ ၇၃၀၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၅၅၀၀ ၇၀၀၀ ၆၇၅၀ 

ြခားနားချက်(%)  ~ (+) ၆.၀၆ (-) ၇.၅၃ 
(~) ယခင်လနှင့် ဈးတ။ူ (#) ဈးနန်းမရရှိပါ။ 

 ရန်ကန် စျးကွက်တွင် ငရတ် ြခာက်(ရှည)်များမာှ ရှမး်၊ အိမမဲ်၊ ပန်းတ နာ် (နယ်သာလနမ်ျိုး၊ အိန္ဒယမျိုး)၊ 

ဒသများမ ှ ကနအ်ဝငလ်င်လာြခငး်၊ အ အးခနး် လှာငစ်များ အဝင်ရှိကာ အရည်အ သွး ကာင်း သာ်လည်း 

သီးနှသစ် ကနအ်ဝငလ်ငခ်ျိနြ်ဖစ်ြခငး်၊ နယ်စပဂ်ိတ်များမ ှ တင်ပိမ့နည်းြခင်း၊ စားသးသမူျားမှ ပမှန်ဝယ်ယူမ 

သာရှိြခင်း၊  ငရတ် ြခာက်(ပ)ွ မှာ သာစည်နှင့် ဆင်ြဖူကန်း ဒသများမ ှ သီးနသှစ်များ ကန်ဝင် ရာက်မရှိခဲ့ ပီး 

စားသးသူများမ ှ ဝယ်လိအားနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့့်် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ ငရတ် ြခာက်(လတ)် များမာှ ပျာဘွ်ယ် ဒသ 

မှကနဝ်င် ရာက်မနည်း သာ်လညး် ြပည်တွငး်၌ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း ကာင့် ရာင်းလိအား၊ ဝယ်လိအားမ  

ကာ ဈး ငိမ်ခဲ့သည်။  

 မန္တ လး စျးကွက်တွင် ငရတ် ြခာက် (ရှည်နှင့် လတ်) တိမ့ှာ သာစည်နှင့် ပျာ်ဘွယ်တိမ့ှ ဝင် ရာက်မနည်းြခင်း၊ 

ပဲွရအချို ပ့တ်ိထားြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့ ပးီ ငရတ် ြခာက်(ပ)ွ မာှ ယခင်လက ဧရာဝတီမှငရတ်များြဖစ၍် 

အရည်အ သွး ကာင်းြခင်း၊ ယခလတွင် ဆငြ်ဖူကနး်ငရတ်များဝင် ရာက်မ ရှိလာြခင်း၊ အရညအ် သွးအနည်း 

ငယ်နိမ့်ြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ြပည် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။     
 မာ်လမို င် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။    
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 နြပည် တာ် စျးကွက်သိ ့ ငရတ် ြခာက်(လတ်) မှာ သာစည်နှင့် ရမည်းသင်းတိမှ့ ဝင် ရာက်မနည်းြခင်း၊ 

ြခငး် ကာင့် ဈးအနညး်ငယ ် ြမင့်ခဲ့ ပးီ  ငရတ် ြခာက်(ပ)ွ မှာ ရှမ်းငရတ်များ ဝင် ရာက်မရှိ ပးီ အ ရာင်းအဝယ ်

အးြခင်း၊ အရည ်အ သွး ပ မူတည်၍ ဈးနနး်ကွာြခားမရိှြခငး်တိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။  

 ကက်သွန်နီ 

ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိငး်ရှိအချို ့ ဒသများတွင် ဆာငး်ကက်သနွန်ီများ စတင်ရိတ်သိမ်းချိနက်ာလြဖစ် ပီး အချို  ့

ဒသများတွင် နွကက်သွန်နီများလည်း စိက်ပျိုးထားချိန်ြဖစ်သည်။  

ဈးကွက်အလိက်  ကက်သွနန်ီ ဈးနန်း ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 

(ကျပ်/ပိဿာ) 
ဈးကကွ် 
အမည် 

ကာလနှင့် 
ြခားနားချက(်%) 

အမျိုးအစားအလိက် ဈးနနး် 
ကက်သနွန်ီ (ထူး) ကက်သန်ွနီ (လတ်) ကက်သွနန်ီ ( သး) 

ရန်ကန် ဇန်နဝါရီ ၅၁၃ ၅၄၇ ၄၈၅ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၅၁၃ ၅၅၀ ၅၂၅ 

ြခားနားချက်(%) ~ (+) ၀.၅၅ (+) ၈.၃၆ 
မန္တ လး ဇန်နဝါရီ ၆၈၁ ၅၈၁ ၄၄၄ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၅၀၀ ၄၃၃ ၃၅၀ 
ြခားနားချက်(%) (-) ၂၆.၅၈ (-) ၂၅.၄၂ (-) ၂၁.၁၇ 

ြပည် ဇန်နဝါရီ ၄၃၈ ၄၂၅ ၂၆၃ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၄၀၀ ၄၀၀ ၂၀၀ 
ြခားနားချက်(%) (-) ၈.၆၈ (-) ၅.၈၈ (-) ၂၃.၉၅ 

မာ်လမိုင ် ဇန်နဝါရီ ၅၆၃ ၄၆၃ ၃၆၈ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ # # # 

ြခားနားချက်(%)    
ြမငး်ြခ ဇန်နဝါရီ ၂၆၅ ၂၀၄ ၁၅၇ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၃၁၃ ၂၆၃ ၂၂၃ 

ြခားနားချက်(%) (+) ၁၈.၂၂ (+) ၂၉.၂၄ (+) ၄၂.၂၆ 

ပခက္က ူ ဇန်နဝါရီ ၃၇၆ ၂၆၉ ၁၆၃ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၂၅၆ ၂၁၃ ၁၂၅ 
ြခားနားချက်(%) (-) ၃၁.၉၆ (-) ၂၀.၈၂ (-) ၂၃.၀၈ 

နြပည် တာ ် ဇန်နဝါရီ ၆၈၀ ၅၀၀ ၃၈၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၇၀၀ ၆၀၀ ၄၀၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၂.၉၄ (+) ၂၀ (+) ၅.၂၆ 

လားရး ဇန်နဝါရီ ၇၂၅ ၆၂၅ ၅၃၈ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၆၀၀ ၅၁၃ ၄၆၃ 

ြခားနားချက်(%) (-) ၁၇.၂၄ (-) ၁၈ (-) ၁၃.၉၅ 
ြမဝတီ ဇန်နဝါရီ ၉၅၀ ၈၅၀ ၆၅၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ၉၅၀ ၇၅၀ ၇၂၅ 
ြခားနားချက်(%) ~ (-) ၁၁.၇၆ (+) ၁၁.၅၄ 

(#) ဈးနန်းမရရှိပါ။ 

 ရန်ကန် စျးကွက်တွင် ဆိတ်ြဖူ၊ ြမင်းြခ၊ ြမစ်သား ဒသများမှ မးိကက်သနွန်ီ အသစ်များ ရန်ကန ် ဈးကွက်သိ ့

ကန်အဝငပ်မှန်ရှိခဲ့ သာ်လည်း အရညအ် သွး ကာင်းြခင်း၊ ထွက်ရှိရာ ဒသမ ှ တရတ်၊ ထိင်းနယ်စပဂ်ိတ်များသိ ့

တင်ပိမ့ရှိခဲ့ြခင်း ကာင့် ထွက်ရှိရာ ဒသများတွင ် အနည်းငယ် ဈးြမင့်လာြခင်း၊ ရန်ကန ် ဈးကွက်သိ ့ သယယူ်  
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စရိတ်ြမင့်လာြခငး်၊ အ သးစများအား ထိင်းနယ်စပသ်ိ ့ တင်ပိမ့ရှိြခင်း၊ ြပည်တွင်း သးစွဲမများြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ကက်သွနန်ီ အမျို းအစားအားလး ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

  မန္တ လး စျးကွက်တွင် ြမစ်သား၊ ရဘိနှင့် နယ်စမှကက်သွန်နီများဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊ စားသးသူပမန်ှ ဝယလိ် 

အားသာရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ကက်သွနန်ီ အမျိုးအစားအားလး ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ 

 ြပည် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 မာ်လမို င် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 ြမငး်ြခ စျးကကွ ်မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။ 

 ပခက္က ူ စျးကွကတွ်င် ကက်သနွန်အီသစ်များ ဝင် ရာက်မများြခင်း၊ နယ် ဈးကွက်များမဝှယ်လိအားနည်းြခင်း၊ 

ရာင်းလိအားနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။  

 နြပည် တာ် စျးကွက်တွင် ကက်သွနန်ီအသစ်များမှာ အရည်အ သွး ကာင်းြခင်း၊ စားသးသူဝယ်လိအားရှိြခင်း 

တိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ကက်သနွန်ီ အမျိုးအစားအားလး ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 လားရး စျးကွက်တွင် ကွမ်းလ၊ သိန္န၊ီ ကွတ်ခိင်နှင့် ဟိပန် ဒသများမှ ဝယ်လိအားရိှ သာ်လည်း မန္တ လးမှ ဝယ် ဈး 

နိမ့်ြခင်း ကာင့် ကက်သန်ွနီအမျိုး အစားအားလး ယခင်လထက်  ဈးနမ့်ိခဲ့သည်။   

 

 ကက်သွန်ြဖူ 

ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိငး်နှင့် ရှမး်ြပည်နယ် တာင်ပိင်း ဒသများတွင် ဆာင်းကကသ်နွြ်ဖူများ စတင်ရိတ်သိမ်း 
ချိန်ြဖစ်သည်။ 

ဈးကွက်အလိက ် ကက်သွနြ်ဖူ ဈးနနး် ြပာင်းလဲမအ ြခအ န 
(ကျပ်/ပိဿာ) 

ဈးကကွ် 
အမည် 

ကာလနငှ့် 
ြခားနားချက(်%) 

အမျို းအစားအလိက် ဈးနန်း 

ကက်သနွြ်ဖူ (ရှမး်) ကက်သွနြ်ဖူ (ကူကတ)် ကက်သန်ွြဖူ ( ြမြပန ့်) 

ရနက်န် ဇန်နဝါရီ ၂၃၆၉ ၂၀၅၀ * 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၂၇၀၀ ၂၂၅၀ * 
ြခားနားချက်(%) (+) ၁၃.၉၈ (+) ၉.၇၄  

မန္တ လး ဇန်နဝါရီ ၂၃၂၅ ၂၂၀၀ # 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၂၇၄၂ ၂၄၇၅ # 
ြခားနားချက်(%) (+) ၁၇.၉၂ (+) ၁၂.၅  

ြပည် ဇန်နဝါရီ ၂၄၅၀ ၂၃၁၃ # 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၂၅၀၀ ၂၄၀၀ # 

ြခားနားချက်(%) (+) ၂.၀၄ (+) ၃.၇၆  
မာ်လမိုင ် ဇန်နဝါရီ ၂၇၀၀ ၂၀၅၀ * 

ဖ ဖာဝ်ါရီ # # * 
ြခားနားချက်(%)    

တာင် ကီး ဇန်နဝါရီ ၁၄၆၇ ၂၅၁၃ * 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၁၆၀၀ ၂၆၀၀ * 
ြခားနားချက်(%) (+) ၉.၀၈ (+) ၃.၄၈  
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ဈးကကွ် 
အမည် 

ကာလနငှ့် 
ြခားနားချက(်%) 

အမျို းအစားအလိက် ဈးနန်း 

ကက်သနွြ်ဖူ (ရှမး်) ကက်သွနြ်ဖူ (ကူကတ)် ကက်သန်ွြဖူ ( ြမြပန ့်) 
အာင်ပန်း ဇန်နဝါရီ ၂၀၆၇ * * 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၂၀၆၀ * * 
ြခားနားချက်(%) (-) ၀.၃၂   

နြပည် တာ ် ဇန်နဝါရီ ၂၆၅၀ ၂၇၈၀ * 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၂၇၅၀ ၂၈၀၀ * 
ြခားနားချက်(%) (+) ၃.၇၇ (+) ၀.၇၂  

လားရး ဇန်နဝါရီ ၂၅၀၀ ၂၁၀၀ * 

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၂၅၀၀ ၂၂၂၅ * 

ြခားနားချက်(%) ~  (+) ၅.၉၅  
လွိုင် ကာ ် ဇန်နဝါရီ ၂၇၀၀ ၂၅၀၀  

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၂၇၀၀ ၂၅၀၀  
ြခားနားချက်(%) ~  ~  

ြမဝတီ ဇန်နဝါရီ ၃၈၇၅ ၁၀၅၀  

ဖ ဖာဝ်ါရီ ၄၀၀၀ ၁၀၀၀  
ြခားနားချက်(%) (+) ၃.၂၃ (-) ၄.၇၆  

(*) စျးနန်း ကာက်ယူြခင်းမရှိပါ။ (~) ယခငလ်နင့်ှ ဈးတ။ူ (#) ဈးနန်းမရရှိပါ။ 

 ရန်ကန် စျးကွက်တွင် ကက်သွနြ်ဖူ(ရှမ်း)မှာ အ ဟာငး် လက်ကျန်နည်းြခင်း၊ ပစ္စည်းအလှရှားြခင်း၊ ဝယ် ဈး 

ြမင့်ြခင်း၊ သယ်ယူစရိတ်ြမင့်လာြခင်း၊ စားသးသူမှ အဝယ်လိက်ြခင်း၊ ကက်သွန်ြဖူ(ကူကတ်)မာှ  တရတ်နှစ်ကူး 

နးီလာချိနြ်ဖစ်၍ တရတ်ကန်စည်များ ကန်အဝင်နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် အသးီသးီ ဈးြမင့်ခဲ့သည်။   

 မန္တ လး စျးကွက်တွင် ကက်သနွ်ြဖူ (ရမှး်) မှာ လလယ်ခန်မ့ှစ၍ အသစ်များဝင် ရာက်မရှိလာ သာ်လည်း လဆနး် 

ပိင်းတွင်ပစ္စည်းရှား၍ ဈးြမင့်ခဲ့ြခင်း၊ ကက်သနွြ်ဖူ (ကူကတ်) မာှ လမ်းပမ်းဆက်သယွ် ရး အခက်အခဲရှိြခငး်၊ 

ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မနည်းြခငး်တိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ 

 ြပည် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။   

 မာ်လမို င် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။  

 တာင်ကးီ စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။     

 အာငပ်နး် စျးကွက်တွင် ကက်သွနြ်ဖူ (ရှမ်း)အသစ်များ ဝင် ရာက်ချိန်ြဖစ် သာ်လည်း အ ဟာင်းလက်ကျန် 

ရှိြခင်း၊ အရည်အ သွးနိမ့်၍ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။  

 နြပည် တာ် စျးကွက်တွင် ကက်သွန်ြဖူ(ရမှး်) မှာ အရည်အ သွး ပ မူတည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ 

ကက်သွနြ်ဖူ(ကူကတ်) မှာ ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မနည်းလာြခငး်တိ ့ ကာင့် ယခငလ်ထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ 

 လားရး စျးကွက်တွင် ကက်သွန်ြဖူ (ရှမ်း) မာှ အ ရာင်းအဝယ်ပမှန်သာရှိြခင်း ကာင့် ယခင်လနှင့် ဈးတူည ီ

လျက်ရှိ ပးီ ကက်သနွြ်ဖူ (ကူကတ်) မာှ တရတ် ငွ ဈးြမင့်ြခင်း၊ မန္တ လးမှဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လ 

ထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ 

 လွို င် ကာ် ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။     
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အာလူး 

ရမှ်းြပည်နယ် တာင်ပိင်း ဒသများတွင် ရသွငး်စိက် အာလူးများ စိက်ပျိုးဆဲကာလြဖစ် ပီး မ ကွးတိင်း ဒသ 

ကီးတွင် ဆာင်းအာလူးများ တူး ဖာခ်ျိန်ကာလြဖစ်သည။်  

ဈးကွက်အလိက်  အာလူး ဈးနန်း ြပာငး်လမဲအ ြခအ န 

                                                                                                                                                                              (ကျပ်/ပိဿာ) 
ဈးကကွ် 
အမည် 

ကာလနင့်ှ 
ြခားနားချက(်%) 

အမျို းအစားအလိက် ဈးနန်း 
အာလးူ(အိ က) အာလးူ( အဝမ်း) အာလးူ(ဆွဲသးီ) 

ရန်ကန် ဇန်နဝါရီ ၄၆၈ ၃၅၈ # 

ဖ ဖာ်ဝါရီ ၆၀၀ ၄၀၀ # 
ြခားနားချက်(%) (+) ၂၈.၃၄ (+) ၁၁.၈၉  

မန္တ လး ဇန်နဝါရီ ၆၈၈ ၅၇၁ ၄၇၅ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ ၇၃၃ ၅၉၂ ၅၀၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၆.၅၉ (+) ၃.၆၂ (+) ၅.၂၆ 

ြပည် ဇန်နဝါရီ ၆၆၃ ၅၅၀ ၄၅၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ ၇၀၀ ၅၅၀ ၄၀၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၅.၅၈ ~ (-) ၁၁.၁၁ 

မာ်လမိုင ် ဇန်နဝါရီ ၅၇၅ ၄၅၀  

ဖ ဖာ်ဝါရီ # #  

ြခားနားချက်(%)    
အာင်ပန်း ဇန်နဝါရီ ၇၂၅ ၅၇၂ ၄၀၂ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ ၇၄၂ ၅၉၄ ၄၄၆ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၂.၃၄ (+) ၃.၉၁ (+) ၁၁.၀၄ 

နြပည် တာ ် ဇန်နဝါရီ ၁၁၀၀ ၈၂၀ ၈၀၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၂၀၀ ၁၀၀၀ ၉၀၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၉.၀၉ (+) ၂၁.၉၅ (+) ၁၂.၅ 

လားရး ဇန်နဝါရီ ၇၆၉ * * 

ဖ ဖာ်ဝါရီ ၇၁၃ * * 
ြခားနားချက်(%) (-) ၇.၃၂   

လွိုင် ကာ ် ဇန်နဝါရီ ၁၁၀၀ ၉၀၀ ၇၀၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၂၀၀ ၁၀၀၀ ၈၀၀ 
ြခားနားချက်(%) (+) ၉.၀၉ (+) ၁၁.၁၁ (+) ၁၄.၂၉ 

(*) စျးနန်း ကာက်ယူြခင်းမရှိပါ။ (~) ယခင်လနင့်ှ ဈးတ။ူ (#) ဈးနန်းမရရှိပါ။ 

 ရန်ကန် စျးကွက်သိ ့တရတ်အာလူးများနှင့် အာင်ပနး်အာလူးသစ်များ ဈးကွက်သိ ့ကနဝ်င် ရာက်မ အလွန်နညး် 

ြခင်း၊ အာင်ပနး်အာလူးများ အရည်အ သွး ကာင်းလာြခင်း၊ သယ်ယူစရတ်ိ ြမင့်လာြခင်း၊ စားသးသူမှ ဝယ်လိအား  

များြခင်းတိ ့ ကာင့် အာလူး(အိ က/ အဝမ်း) မှာ ယခင်လထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။   

 မန္တ လး စျးကွက်တွင် ပခက္က ူနှင့် ရဦးတိမ့ဝှင် ရာက်မရှိ ပးီ ကျန် ဈးကွက်များမှ အဝင်မရှိသ လာက်ရှားြခင်း၊ 

ပစ္စည်းဝင် ရာက်မနည်းြခင်း၊ ဈးသာရှိ၍ အ ရာငး်အဝယ်ြဖစ်မအလွနန်ည်းြခင်းတိ ့ ကာင့်  အာလူး အမျို းအစား 

အားလး ဈးအသီးသီးြမင့်ခဲ့သည်။  

 ြပည် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။ 

 မာ်လမို င် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။ 
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 အာငပ်နး် စျးကွက်တွင် ပွဲရများဖွင့်လှစ် ရာင်းချမနည်းြခင်း၊ တာင်သူများမှလာ ရာက် ရာငး်ချမနည်းြခင်း 

ကာင့် ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မနည်းြခငး်တိ ့ ကာင့် အာလးူအမျို းအစားအားလး ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 နြပည် တာ် စျးကွက်သိ ့ အာင်ပန်းမှအာလူးအသစမ်ျား ဈးကွက်သိ ့ ဝင် ရာက်မနညး်ြခင်း၊ စားသးသူများမှ 

ဝယ်လိအားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် အာလူးအမျိုးအစားအားလး ဈးအသီးသီးြမင့်ခဲ့သည်။  

 လားရး စျးကွက်တွင် ဒသထွက်အာလူးအသစမ်ျား စတင်တူး ဖာ်ချိန်ြဖစ်ြခငး်၊ မန္တ လးသိတ့င်ပိမ့ရှိ သာ်လည်း 

အာလူးအသစ်များတင် ရာက်မများြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ 

 လွို င် ကာ် ဈးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။  

                         ********** 

“ဟင်းသီးဟင်းရွက်” 

 ရန်ကန် စျးကွက်သိ ့ ဂ ဖီထပ(်ရမှး်) မှာ ဈးကွက်သိ ့ကနအ်ဝင် နည်းလာြခင်း၊      ပန်းမန်လာ( ြမြပန ့)်မာှ ဈး 

ကွက်သိ ့ ကန်အဝင်လင် သာ်လည်း  အရည်အ သွး ကာင်းြခင်း၊ စားသးသူမှ  အဝယ်လိကြ်ခငး်၊ မနလ်ာဥန ီ

(ရှမး်)၊ ခရမ်းသီး၊ ရးပတီသီး၊ ဂ ရခါးသီး၊ ရဖရသီးနှင့် ကျာက်ဖရသီး များမာှ အရည်အ သွး ကာင်းြခင်း နငှ့် 

ဈးကွက်သိ ့ ကန်အဝငန်ည်းြခငး်၊ငရတစ်ိ(ရှည်၊လတ)် မာှ ညာင်တန်း၊ ဟသာတ၊ ြပည် ဒသများမ ှ ကန်အဝင ်

နည်းြခင်း၊ စားသးသူများမှ ဝယ်လိအား ကာင်းြခင်း၊ သခွားသီးနှင့် ဘူးသီးတိမ့ှာ  အရည်အ သွး အရွယ်အစား 

လှပ ကာငး်မွန်ြခင်း၊ ဝယ်ယူစားသးမများြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

 ချငး်မာှ ဈးကွက်သိ ့ ကန်အဝငပ်မှန်ရှိြခင်း၊ အရည်အ သွး ကာင်း သာ်လည်း ြပည်ပတငပ်ိမ့ မရှိ သးြခင်း၊ 

အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း၊ ဂ ဖထီပ(် ြမြပန ့)်မာှ အရည်အ သွး ကာင်း သာ်လည်း ဝယ်ယစူားသးသမူနညး် 

ြခငး်၊ ဈးကွက်သိဝ့င် ရာက်မများြခငး်၊ ခရမ်းချဉ်( ြမြပန ့)်မှာ ြပည်၊ မရွာ နငှ့် ရန်ကန်အနီးဝန်းကျင် ဒသများမ ှ

ကန်အဝင် လင်ချိန်ြဖစ်ြခင်း၊  အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း စား ြပာငး်မှာ နြပည် တာ်၊ တပ်ကန်းနငှ့် ဧရာဝတီတိင်း 

ဒသများမ ှ ကန်အဝင်လင်လာြခငး်၊ မနလ်ာဥြဖူမှာ အရည်အ သွး ကာင်း သာ်လည်း မှာ်ဘီ၊ တိက် ကီး ဒသ 

များမှ ကန်အဝငလ်င်ြခငး်၊ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်းတိ ့ ကာင့် အသီးသီး ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။  

 မန္တ လး ဈးကွက်တွင် ခရမ်းချဉ ် (ရှမ်း တာင)် မှာ အင်း လးခရမ်းချဉရ်ာသီကန်ချိန်ြဖစ်၍ ဈးကွက်သိ ့

ဝင် ရာက်မမရှိ သာ်လည်း ကျင်းသီးများ ဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊ လားရးသိ ့ တင်ပိမ့အနည်းငယ်သာရှိြခင်း၊ သပိတ် 

ကျဉ်းနှင့်မိးကတ် ဒသများသိ ့တင်ပိရ့မမရှိြခင်း၊ ခရမး်ချဉ(် ြမြပန်)့ မာှ မတိ္ထ ီလာနှင့် မန္တ လးဝနး်ကျင် ဒသများမ ှ

ကျား ြခရာသီးများ ဝင် ရာက်လာြခင်း၊ ဒသစမှထိင်ဝမး်သီးများ ဝင် ရာက်မရှိ ပးီ နယ် ဈးကွက်များသိ ့တင်ပိရ့ 

မမရှိြခင်း၊ စားသးသူပမှန်ဝယ်လိအားသာရှိြခင်း၊ သခွားသီး (လတ်)မာှ မိးရွာသွန်းမမရှိ တာ့ြခင်း ကာင့် 

အသီးများအရည်အ သွးည့ြခင်း၊ စား သာက်ဆိင်များမှဝယ်လိအားနည်းြခင်း၊ လက်ကျန်များြခင်း၊ အ ရာင်း 

အဝယ် အးြခင်း၊ ငရတစ်ိ (ရှည်နငှ့် လတ်) မာှ မရွာ၊ ချာင်းဦးမ ှပမှန်ဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊ နယ် ဈးကွက်များသိ ့

တင်ပိရ့မနည်းြခင်း၊ မရွာမှ ငရတစ်ိ (ပ)ွ များဝင် ရာက်မများြခငး်၊ ဈးပိတ်ရက်များြခင်း၊ အ ရာင်းအဝယ် 

အးြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ခဲ့သည်။ 

 မန္တ လး ဈးကွက်တွင် ဂ ဖီထတ် (ရှမ်း) မှာ ရာသီကနခ်ျိန်နီး၍ ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မနည်းြခငး်၊ ဂ ဖီထတ ်

( ြမြပန်)့ မှာ ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မနည်းလာြခငး်၊  ပနး်မနလ်ာ (ရှမ်း) မာှ ရာသီကနခ်ျိန်နီး၍ ဈးကွက်သိ ့ဝင ်

ရာက်မအနည်းအများ ပ မူတည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမရှိြခင်း၊ ပနး်မန်လာ ( ြမြပန်)့ မှာ စဉ့်ကိင်၊ ရဦး၊ ြမငး်ြခ 

တိမ့ှ ဝင် ရာက်မနညး်လာြခငး်၊ စား သာက်ဆိငမ်ျားမှ ပမန်ှဝယ်ယူမရိှြခငး်၊ မနလ်ာဥန ီ မာှ အရည်အ သွး 
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ကာင်းြခင်း၊ စားသးသူဝယ်လိအားရှိြခငး်၊ ကန်တင်ယာဉ်ထွက်ရှိမနည်း၍ ဈးကွက်သိဝ့င် ရာက်မနည်းြခင်း၊  

ဂ ရခါးသီးမှာ ြပငဦ်းလွငန်ှင် ့ အာင်ပနး်တိမ့ှ ရာသီကန်ချိန်ြဖစ်၍ ဈးကွက်သိဝ့င် ရာက်မနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ယခင်လထက် ဈးြမင်ခ့ဲ့သည်။ 

 အာငပ်နး် ဈးကွက်တွင် ဂ ဖီထပ်၊ ဂ ရခါးသီးနငှ့် ဘိစားပဲတိမ့ှာ ရာသီချိန်ြဖစ်၍ ဈးကွက်သိဝ့င် ရာက်မ 

နည်း သာ်လည်း အရည်အ သွးနိမ့်ြခင်း၊ အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ခဲ့ ပီး ခရမ်းချဉ်၊  ပန်းမန် 

လာ (ရှမး်)၊ မန်လာဥနီ၊ ရပဲသီးနငှ့် ဂျူး တိမ့ှာ ပွဲရများဖွင့်လှစ် ရာငး်ချမနည်းြခင်း၊ တာင်သူများမှလာ ရာက် 

ရာငး်ချမနည်းြခငး် ကာင့် ဈးကွက်သိဝ့င် ရာက်မနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။    

 မာ်လမို င် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။  

 အင်း လးခရမ်းချဉ် ရာသီကန်ချိန်ြဖစ်ြခင်း ကာင့် ယခလမှစ၍ ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မမရှိ တာ့ပါ။   

********** 

“သစ်သီးဝလ” 

 ရန်ကန် စျးကွက်တွင် သီး မးနှင့် ဖီးကမ်းမှာ ကန်အဝင်ပမန်ှရိှ သာ်လညး် အ သးစ၊ အလတ်စများြခင်း ကာင့့်် 

အ ရာင်းအဝယ် အးြခင်း၊ နာနတ်သးီနငှ့် စ တာ်ဘယ်ရီမာှ ဈးကွက်သိ ့ ကနအ်ဝင် ပမှန်ရှိ သာ်လညး် ဝယ်ယူ 

စားသးမနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့်  ဈးနိမ်ခဲ့သည်။   

 ငှက် ပျာသးီ( ရန)ီမှာ ကန်အဝငန်ည်းြခင်းနှင့် ပစ္စည်းအလှရှားြခင်း၊ စပျစသီ်း(နီညို ) မာှ အရညအ် သွး ကာင်း 

ြခငး်၊ ြပည်ပမျိုး ကန်အဝငန်ည်း နြခင်း၊ က ဲ ကာသးီ(ပန်း ရာင)် မှာ အလတ်စများသာ ဝင် ရာက်မရှိ သာ်လညး် 

အချို ဓါတ်များြခင်း၊ ဝယ်ယစူားသးမများြခငး်၊ ပန်းသီး(တရတ်)မာှ ြပည်ပမ ှကန်အဝငန်ည်းြခင်း၊ ထာပတ်သးီ  

နှင့် လိ မ္မာ်သီး မှာ အသးီတးချိနြ်ဖစ်၍ ကန်အဝငန်ည်းလာြခင်းတိ ့ ကာင့် အသီးသီး ဈးြမင့်ခဲ့သည်။ ရန်ကန် စျး 

ကွက်တွင် ယခလအတွငး်တွင် လဆန်းရက်များြဖစ် သာ ပထမ ရက်သတ္တ ပတ်တွင်သာ ဈးနန်းများ ကာက်ယူရ 

ရှိ ပးီ နာက်ပိင်းရက်များတွင် UMFCCI လက် အာက်ရှိ ဘရင့် နာင် ကနစ်ည်ဒင်ိနှင့် ဈးပွဲရများသည် 

သရီမိဂလာ ဈးနငှ့် ဈးပွဲရများသည် လက်ရှိြဖစ် ပ န သာ နိင်င ရး အ ြခအ နများ ကာင့့်် ဈးပွဲရများ/ 

ဆိင်ခန်းများ ပမှနဖွ်င့်လှစ် ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားမမရှိခဲ့ြခင်း၊ သွားလာ ရး အခက်အခဲများ ကာင့် အပတ်စဉ် 

ဈးနန်းများ ကာက်ယူရန် အဆငမ် ြပြခငး်တိ ့ ကာင့် ဈးနန်းများနှင့် ကန်ဝင် ရာက်မ ပမာဏအား တိကျစွာ 

မရရိှခ့ဲ ပ။ ကန်စမိ်းသီးနှများမှာလည်း တိင်းနှင့်ြပည်နယ် အသီးသီးမှ ကနသ်ယ်ယူရာတွင် နာှင့် နှးကန ့် ကာမ 

များရှိခဲ့ ကာင်း နှင့် တရတ်နယ်စပ်မှလည်း ကန်စည်များ အဝင်နညး်ခ့ဲ ကာင်းသရိသည်။ 

 မန္တ လး စျးကွက်တွင် သခွား မးမှာ တရတ်ဝယ်လက်များမှ စိက်ခင်းများသိဆ့င်း၍ဝယ်ယူမနည်း၍ အရည်အ သွး 

ကာင်းများ ဝင် ရာက်မများြခင်း၊ စပျစ်သီး(နီညို) မှာ ဈးကွက်သိ ့ ဝင် ရာက်မနည်း၍ ပစ္စည်း ကာင်းရှားြခင်း၊ 

တရတ် စပျစ်သီးဝင် ရာက်မမရိှြခင်း၊ စားသးသူပမှန်ဝယ်လိအားရိှြခင်း၊ ပနး်သးီ(တရတ်)မှာ  ကန်တင်ယာဉ်ထွက်ရှိမ 

နည်း၍ အြပန်ကန်အြဖစ်တင်လာ သာ ပန်းသီးအဝင်နည်းြခငး်၊ အကပ်သီးများသာ ဝင် ရာက်မရှိြခင်း၊ ထာပတ် 

သးီမှာ ြပည်ပသိတ့ငပ်ိမ့ရှိ၍ ဈးကွက်သိ ့ ဝင် ရာက်မနည်းြခင်း၊ ရာသီကန်ချိန်နီးြခင်း၊ နာနတ်သီးမှာ ရာသီကန် 

ချိန် နီး၍ ပစ္စည်းရှားြခင်းတိ ့ ကာင့် ယခင်လထက် ဈးြမင့်ခဲ့သည်။  

  မန္တ လး စျးကွက်တွင် ဖရဲသီးမှာ အလး သးများဝင် ရာက်မများြခင်း၊ အရည်အ သွး ပ မူတည်၍ ဈးနန်းကွာြခားမ 

ရိှြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးနိမ့်ခ့ဲသည်။  
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 အာင်ပန်း စျးကွက်တွင် လိ မ္မာ်သီးမှာ ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်မနည်းလာြခင်း၊ စားသးသူဝယ်လိအားရိှြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ဈးြမင့်ခ့ဲ ပီး ထာပတ်သီး မှာ ရာသီကန်ချိန်နီးြခင်း၊ ြပည်ပတင်ပိမ့ရိှြခင်း ကာင့် အရည်အ သွးနိမ့် သာ အသီးများ 

ဈးကွက်သိ ့ဝင် ရာက်လာ၍ ယခင်လထက် ဈးနိမ့်ခ့ဲသည်။  

 မာ်လမိုင် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။ 

********** 

“သီးနှလက်ကားဝယ်ယသူည့် စျးကွက်” 

 ဝက်ပတ် စျးကွက် မှ ဈးနန်းသးသပ်ချက်မရရှိပါ။ 
 

“စစ် တ၊ွ မိတ်သတင်းများ” 

စစ် တွ ဈးကွက ်

 စစ် တွ ဈးကွက်အ နြဖင့် ၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွငး် ဆန် ဈးနန်းများ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်လင် 

ပ ဆန်း မးအသစ်(ရှယ်)၊ ပ ဆန်း မးအသစ် (ရိးရိး)၊ မီးဒးဆန်၊ ဧည့်မထဆန်၊ ငစိနဆ်နန်ငှ့် ကာက်ညင်းဆန် 

ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့သည်။ စားသးဆီအ နြဖင့် ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်လင် ပဲဆီ ဈးနန်းနှင့် 

စားအန်းဆီ ဈးနန်းများ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာ ကာငး် တွရ့သည။် စားဖိ ဆာင်သးီနှအ နြဖင့် ကက်သနွ် 

န(ီကီး/လတ်/ သး)၊ ကက်သွနြ်ဖူ၊ ငရတ် ြခာက်၊ နနွင်း၊ ဂျင်း၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနငှ့် အာလူး ဈးနန်းများ 

ကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့သည်။ အသား ဈးနန်းအ နြဖင့် ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ကက်သားနှင့် ကက်ဥ ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာ ပီး ဆိတ်သားနငှ့် ဘဲဥ ဈးနန်းများ ကျဆငး်လာ ကာငး် တွရ့သည်။ ရထွက်ကနအ် နြဖင့် ငနတူီ 

ြခာက် ဈးနန်းကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့သည်။ စွမ်းအင် ဈးနန်းအ နြဖင့် ယခငလ်နှင့် နင်းယှဉ်လင် ပရမီီယ 

ဒီဇယ်၊ Octane 92 RON ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ ကာငး် တွရ့သည်။  

မိတ် ရထွက်ပစ္စည်း ဈးကွက် 

 မိတ် မို ့ ရထွက်ပစ္စည်း ဈးကွက်အ နြဖင့် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြပည်ပသိ ့ ရထွက်ပစ္စည်း တင်ပိမ့ 

တန်ချိန်စစ ပါင်းမှာ (၁၂၇.၆၂၅) တန်ြဖစ် ကာင်း သိရှိရသည်။ ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွငး် ငါးကွမး်ရှပ်( ကီး/ သး)၊ 

ငါးမတ်ြဖူ၊ ပစွန် ြခာက်(လတ်/ သး) နှင့် ငါး ရာင်(ဇလး) ြခာက် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ ပီး ကလားကတ၊် 

ငါးပါးနီ၊ ကက္က ူရ၊ ငါးလိပ် ကျာက်၊ ငါးမတ်မဲ၊ ကငး်မနွ် (ကီး/ သး)၊ ရငနပ်စွနက်ျား၊ ရငန်ပစွန်၊ ရငန်ပစွနမ်းီန၊ီ 

မငင်ါးပ၊ိ ပစွန် ြခာက် (ကီး)၊ ငါးပတ် ြခာက် (ကက္က ူရ)နှင့် ငါးကွမ်းရပှ် (ဘးီဇင်) ြခာက် ဈးနန်းများ ကျဆငး်လာ 

ကာ ကျန် ရထွက်ကန် ဈးနနး်များ ြပာင်းလဲမမရှိ တည် ငမိ် န ကာငး် တွရ့သည်။  

 

 
********** 
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“အပင် ရာဂါ များအား ကာကယွ်နှိမ်နင်းနည်း” 

ပတဲစီမိး်တငွ် ကျ ရာက်တက် သာ အပင် ရာဂါ ကာကယွ်နှိမ်နင်းနည်း 
သ ချးမ ရာဂါ (Rust: Uromyces phaseoli)  
 ရာဂါလက္ခဏာများ  

 ရာဂါလက္ခဏာသည ် အများအားြဖင့် အရွက်၏ အာက်ဖက်မျက်နာှြပင်ဖက်တွင် နညီို ရာင ် စက်ဝင်ိးကွက် 

များအြဖစ် ပ လာပးီ ပဲသီး တာင့်များတွင ်အကျနည်း ပီး ပငစ်ညမ်ျားတွင် ြပန်က့ျဲကျဲရှိသည်။  

 ရွက်အိများတွင် ဆိးဝါးစွာကျပါက ပရဲွက်၏မျက်နှာြပင်နစှ်ဖက်စလးတွင ် သ ချးမစများြဖင့် အြပည့်ဖးထား 

သည်။  

 အရွက်များတွန်ရ့ ပ့ီး အရွက်များ ကကျြခင်း ကာင့် အထွက် လျာ့နည်း စသည်။ 

ကာကွယန်ှိမ်နင်းနည်း  

 အာက်ပါပိးသတ် ဆးကိ ပိးသတ် ဆးဘူး/အိတ်ပါ အညန်းစာအတိင်း အသးြပုပါ။ 

- မန်ကိဇကဘ်် (Mancozeb) 

                                                                                                               ဒါက်တာကိကိ (စိက်ပျို း ရး) 

“ဓာတ် ြမသဇာ စျးနန်း” 

  (*) စျးနန်း ကာက်ယူြခင်းမရှိပါ။  
  မှတ်ချက ်- (၅၀)ကီလိအိတ် လက်ကား စျးနန်း (ကျပ်)များြဖစ်သည်။  
  (*)နိက် တိုဂျင်(N) + ဖာစ့ဖိတ်(P) + ပိတက်ဆီယ(K) +  ဆာလဖာ(S)၊ (**) နိက် တိုဂျင်(N)+ ဖာစ့ဖိတ် (P)+ပိတက်ဆီယ(K)၊      
N,P,K=အများလိအဟာရဓါတ်၊  S= အနည်းလိ အဟာရဓါတ်၊ 

 
 
 
 

ဓာတ် ြမသဇာ ပါဝင်မ အဟာရဓာတ်%
ရန်ကန် စျးကွက် မန္တ လး စျးကွက ်

၂၀၂၁ ၂၀၂၁ ၂၀၂၁ ၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီ ဖ ဖာ်ဝါရ ီ ဇန်နဝါရီ ဖ ဖာ်ဝါရ ီ

ယူရီးယား      
- တရတ် N ၄၆% ၂၄၅၇၅ ၂၅၀၀၀ ၂၅၃၇၅ ၂၅၃၇၅ 

ပိတက်ရ်ှ P  ၆၀% ၂၄၂၀၀ ၂၄၂၀၀ ၂၃၇၇၅ ၂၄၄၀၀ 

တီစူပါ      
-GTSP P  ၄၆% ၂၄၀၅၀ ၂၄၆၂၅ ၂၁၈၀၀ ၂၄၁၀၀ 

-တိးပွါးမန်း(လှည်းယာဉ်) P  ၅၀% ၂၅၄၀၀ ၂၆၀၂၅ * * 

ကွန် ပါင်း   
-အာမိ* ၁၆:၁၆:၈: ၁၃ ၃၆၀၀၀ ၃၆၀၀၀ ၃၈၉၀၀ ၃၆၇၂၅ 

-အာမိ* ၁၅:၁၅:၁၅:၇ ၃၉၀၀၀ ၃၉၀၀၀ ၄၂၉၀၀ ၃၉၉၇၅ 

- ရြခ သ့** ၁၅:၇:၈ * * ၂၁၅၀၀ ၂၁၅၀၀ 

- ရြခ သ့** ၁၀:၁၀:၅ * * ၁၇၅၀၀ ၁၇၅၀၀ 

-တိးပွါးမန်း(လှည်းယာဉ်)* ၁၀:၁၀:၅:၅ ၁၉၃၀၀ ၁၉၉၂၅ ၁၇၈၀၀ ၂၀၁၃၃ 
-တိးပွါးမန်း(လှည်းယာဉ်)* ၁၅:၁၅:၁၅:၁၀ ၃၈၅၀၀ ၃၈၈၇၅ ၃၇၅၀၀ ၃၉၀၀၀ 
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လယ်ယာထွက်ကန်များ စျးကွက်သိဝ့င် ရာက်မသတင်း 
(၂၀၁၂ ခနစှ် မ ှ၂၀၂၁ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအထ)ိ 

 
ရနက်န် စျးကက်ွသိ ့လယ်ယာထွက်ကန်ဝင် ရာက်မသတင်း 

                                                                           

အမျိုးအမည ် ရတွကပ် 
၂၀၁၂ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၃ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၄ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၅ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၆ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၇ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၈ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၉ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၂၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၂၁ 

ဖ ဖာဝ်ါရီ 

ဆန် အိတ် ထာင် ပါငး် ၈၈၂ ၁၀၈၈ ၁၁၆၂ ၁၄၀၀ ၁၃၅၇ ၁၀၅၂ ၁၀၆၈ ၁၀၁၇ ၁၁၀၂ ၁၁၁၇ 

ငရတ်ရှည် အိတ် ပါငး် ၃၆၇၀၀ ၃၃၈၀၀ ၃၅၅၀၀ ၃၈၇၀၀ ၂၇၄၀၀ ၅၀၈၀၀ ၃၁၆၀၀ ၄၀၉၀၀ ၅၆၇၀၀ ၄၈၀၀ 

ငရတ်ပ ွ အိတ် ပါငး် ၃၂၂၀ ၈၀၅၀ ၆၉၀၀ ၉၀၀၀ ၁၀၈၅၀ ၅၄၅၀ ၂၈၂၀ ၇၂၅၀ ၇၇၀၀ ၅၀၀ 

ကက်သန်ွနီ ကားစီး ရ ၁၀၁၉ ၇၅၈ ၆၆၈ ၇၉၀ ၇၇၃ ၆၄၁ ၆၄၅ ၇၃၆ ၆၉၀ ၁၆၈ 

ကက်သန်ွြဖူ အိတ် ပါငး် ၁၈၀၀၀ ၁၇၈၀၀ ၁၉၇၀၀ ၂၁၉၀၀ ၁၈၅၀၀ ၁၁၆၅၀ ၂၉၄၀၀ ၄၂၈၀၀ ၄၁၆၅၀ ၃၈၀၀ 

အာလူး ကားစီး ရ ၃၂၉ ၂၆၉ ၂၅၉ ၃၃၇ ၃၀၈ ၂၄၇ ၃၄၇ ၂၉၇ ၃၂၄ ၃၀ 

ခရမ်းချဉ ် ကားစီး ရ ၁၂၂ ၂၃၁ ၁၉၆ ၁၇၂ ၁၆၇ ၁၂၅ ၁၀၉ ၁၁၀ ၉၀ ၉၀ 

ဂ ဖီထပ် ကားစီး ရ ၄၉၁ ၄၄၆ ၄၂၀ ၃၉၅ ၃၁၈ ၂၅၉ ၂၁၀ ၁၇၀ ၁၀၇ ၉၀ 

**ရန်ကန်ဘရင့် နာင်ကန်စည်ဒိင်နှင့် သီရိမဂလာ စျးမှ ကာက်ယူစစည်းတင်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 ပခက္က ူ စျးကကွသ်ိဆ့န်ဝင် ရာက်မသတင်း 
 

အမျိုး 

အမည် 
ရတက်ွပ 

၂၀၁၂ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၃ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၄ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၅ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၆ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၇ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၈ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၁၉ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၂၀ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

၂၀၂၁ 

ဖ ဖာ်ဝါရီ 

ဆန် အတိ် ပါင်း ၇၉၉၀၀ ၁၉၂၁၂၀ ၄၄၆၆၀၀ ၃၉၂၅၀၀ ၃၂၀၅၀၀ ၂၄၇၀၀၀ ၂၂၆၅၀၀ ၁၆၃၀၀၀  ၁၄၀၀၀၀ ၁၁၇၀၀၀ 

 

 

********** 
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ြပည်ပပိက့န်၊ သွင်းကန် အ ကာင်အထည် ဖာ်မအ ြခအ န 

၂၀ - ၂ - ၂၀၂၁ မ ှ ၂၆ - ၂ - ၂၀၂၁ ရက် န ့အထ ိ

အ မရိကန် ဒ လာသန်း 

စဉ ် အ ကာငး်အရာ ပိက့န် သွင်းကန် ကန်သွယ်မပမာဏ ပိ င/ွလိ ငွ

၁ ပင်လယ် ရ ကာငး် ၈၂.၄၀၂ ၁၆၃.၂၃၈ ၂၄၅.၆၄၀ -၈၀.၈၃၆ 

 နိင်ငပင်ိ  ၅.၅၉၉ ၅.၅၉၉ -၅.၅၉၉ 

 ပဂ္ဂလိက ၈၂.၄၀၂ ၁၅၇.၆၃၉ ၂၄၀.၀၄၁ -၇၅.၂၃၇ 

၂ နယ်စပ် ၁၅၄.၃၂၀ ၄၀.၉၇၃ ၁၉၅.၂၉၃ ၁၁၃.၃၄၇ 

 နိင်ငပင်ိ  ၀.၁၅၇ ၁.၁၅၇ -၀.၁၅၇ 

 ပဂ္ဂလိက ၁၅၄.၃၂၀ ၄၀.၈၁၆ ၁၉၅.၁၃၆ ၁၁၃.၅၀၄ 

၃ စစ ပါင်း ၂၃၆.၇၂၂ ၂၀၄.၂၁၁ ၄၄၀.၉၃၃ ၃၂.၅၁၁ 

 နိင်ငပင်ိ  ၅.၇၅၆ ၅.၇၅၆ -၅.၇၅၆ 

 ပဂ္ဂလိက ၂၃၆.၇၂၂ ၁၉၈.၄၅၅ ၄၃၅.၁၇၇ ၃၈.၂၆၇ 

ြပည်ပပိက့န်၊ သွင်းကန် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န 
                                                                                                                                                                   တန်ဖိး- ဒ လာသန်း 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ ာနှစ်၊ (၂၆ - ၂ - ၂၀၂၁) အထ ိ ပိက့န်တင်ပိနိ့ငမ် အ ြခအ နမှာ အ မရိကန် ဒ လာ 

၆၄၅၅.၇၁၂  သန်း၊ သွင်းကနတ်ငသွ်င်းနိငမ် အ ြခအ နမာှ အ မရိကန် ဒ လာ ၆၂၉၈.၃၂၄ သန်းြဖစသ်ြဖင့် 

စစ ပါငး် ကနသ်ယ်ွမပမာဏမာှ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၂၇၅၄.၀၃၆ သန်းြဖစ် ပီး ကန်သွယ်မလိ ငမွှာ အ မရိကန် 

ဒ လာ ၁၅၇.၃၈၈  သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

စဉ ် အ ကာင်းအရာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
လျာထားချက် 

၁-၁၀-၂၀၂၀  မှ ၂၆ - ၂ - ၂၀၂၁ 
ထိ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

ရာခိငန်န်း 

၁ ပိက့န် ၁၆၂၀၀.၀၀၀ ၆၄၅၅.၇၁၂ ၃၉.၈၅ % 

 ပင်လယ် ရ ကာင်း ၈၅၀၀.၀၀၀ ၃၄၂၃.၉၁၃ ၄၀.၂၈ % 

 နယ်စပ် ၇၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၃၁.၇၉၉ ၃၉.၃၇ % 

၂ သွင်းကန် ၁၈၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၉၈.၃၂၄ ၃၄.၀၄ % 

 ပင်လယ် ရ ကာင်း ၁၅၈၀၀.၀၀၀ ၄၉၇၁.၃၅၇ ၃၁.၄၆ % 

 နယ်စပ် ၂၇၀၀.၀၀၀ ၁၃၂၆.၉၆၇ ၄၉.၁၅ % 

၃ ကန်သွယမ်ပမာဏ ၃၄၇၀၀.၀၀၀ ၁၂၇၅၄.၀၃၆ ၃၆.၇၆ % 

 ပင်လယ် ရ ကာင်း ၂၄၃၀၀.၀၀၀ ၈၃၉၅.၂၇၀ ၃၄.၅၅ % 

 နယ်စပ် ၁၀၄၀၀.၀၀၀ ၄၃၅၈.၇၆၆ ၄၁.၉၁ % 
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ပင်လယ် ရ ကာင်းနှင့် နယ်စပပ်ိက့န၊် သွင်းကန် ကာလတူနင်းယှဉ်ချက် 

(၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀) မ ှ(၂၆ - ၂ -  ၂၀၂၁) ထ ိ

တန်ဖိး-အ မရိကန် ဒ လာသန်း 
စဉ် အ ကာင်း

အရာ 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(၁-၁၀-၂၀၂၀) မ ှ(၂၆-၂-၂၀၂၁) ထ ိ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

(၁-၁၀-၂၀၁၉) မ ှ(၂၆-၂-၂၀၂၀) ထ ိ တးိ/ လျာ့ 

ပင်လယ ်
ရ ကာငး် 

နယစ်ပ ် ပါင်း 
ပင်လယ ်
ရ ကာငး် 

နယစ်ပ် ပါင်း 
ပငလ်ယ ်
ရ ကာငး် 

နယစ်ပ် ပါင်း 

၁ ပိက့န် ၃၄၂၃.၉၁၃ ၃၀၃၁.၇၉၉ ၆၄၅၅.၇၁၂ ၄၅၄၇.၈၄၃ ၃၀၆၀.၂၀၀ ၇၆၀၈.၀၄၃ -၁၁၂၃.၉၃၀ -၂၈.၄၀၁ -၁၁၅၂.၃၃၁ 

၂ သွင်းကန် ၄၉၇၁.၃၅၇ ၁၃၂၆.၉၆၇ ၆၂၉၈.၃၂၄ ၇၀၀၃.၆၃၃ ၁၅၁၇.၇၄၆ ၈၅၂၁.၃၇၉ -၂၀၃၂.၂၇၆ -၁၉၀.၇၇၉ -၂၂၂၃.၀၅၅ 

 စစ ပါငး် ၈၃၉၅.၂၇၀ ၄၃၅၈.၇၆၆ ၁၂၇၅၄.၀၃၆ ၁၁၅၅၁.၄၇၆ ၄၅၇၇.၉၄၆ ၁၆၁၂၉.၄၂၂ -၃၁၅၆.၂၀၆ -၂၁၉.၁၈၀ -၃၃၇၅.၃၈၆ 

ပင်လယ် ရ ကာင်းနှင် ့ နယ်စပ်ပိ က့န်၊ သွင်းကန်ကာလတူ နင်းယှဉ်ချက်မှာ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ ာနှစ်၊ 
(၂၆ - ၂ - ၂၀၂၁)  ထိ ကန်သွယ်မ ပမာဏ စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၁၂၇၅၄.၀၃၆   သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၂၀၁၉-
၂၀၂၀  ဘ ာနှစ် (၂၆ - ၂ - ၂၀၂၀) ထိ ကန်သွယ်မပမာဏ စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၁၆၁၂၉.၄၂၂  သန်း 
ြဖစ်သြဖင့် ကန်သွယ်မပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ ၃၃၇၅.၃၈၆ သနး် လျာ့နည်းခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 
နိင်ငပိင် နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင် က အလိက် ပိက့န်၊ သွင်းကန် ကာလတူနင်းယှဉ်ချက် 

(၁-၁၀- ၂၀၂၀) မ ှ(၂၆ - ၂ -၂၀၂၁) ထ ိ
တန်ဖိး-အ မရိကန် ဒ လာသန်း 

စဉ် 
အ ကာငး် 

အရာ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(၁-၁၀-၂၀၂၀) မ ှ(၂၆-၂-၂၀၂၁) ထ ိ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

(၁-၁၀-၂၀၁၉) မ ှ(၂၆-၂-၂၀၂၀) ထ ိ

တိး/ လျာ ့

နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ် ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ် ပါင်း နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ် ပါင်း 

၁ ပိက့န် ၉၉၂.၇၁၉ ၅၄၆၂.၉၉၃ ၆၄၅၅.၇၁၂ ၂၀၅၆.၄၃၉ ၅၅၅၁.၆၀၄ ၇၆၀၈.၀၄၃ -၁၀၆၃.၇၂၀ -၈၈.၆၁၁ -၁၁၅၂.၃၃၁ 

၂ သွင်းကန် ၂၀၃.၉၁၃ ၆၀၉၄.၄၁၁ ၆၂၉၈.၃၂၄ ၆၅၁.၆၆၃ ၇၈၆၉.၇၁၆ ၈၅၂၁.၃၇၉ -၄၄၇.၇၅၀ -၁၇၇၅.၃၀၅ -၂၂၂၃.၀၅၅ 

 စစ ပါငး် ၁၁၉၆.၆၃၂ ၁၁၅၅၇.၄၀၄ ၁၂၇၅၄.၀၃၆ ၂၇၀၈.၁၀၂ ၁၃၄၂၁.၃၂၀ ၁၆၁၂၉.၄၂၂ -၁၅၁၁.၄၇၀ -၁၈၆၃.၉၁၆ -၃၃၇၅.၃၈၆ 
 ဇစ်ြမစ်။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

နိင်ငပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင် က အလိက် ပိက့န၊် သွင်းကန် ကာလတူ နငး်ယှဉခ်ျက်မှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ ာနှစ်၊ 

(၂၆ - ၂ - ၂၀၂၁) ထိ ြပည်ပပိက့န်ပမာဏ စစ ပါငး် အ မရိကန် ဒ လာ ၆၄၅၅.၇၁၂ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘ ာနှစ် (၂၆ - ၂ - ၂၀၂၀) ထိ ြပည်ပပိက့န် ပမာဏစစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၇၆၀၈.၀၄၃ သန်းြဖစသ်ြဖင့် 

ြပည်ပပိက့နပ်မာဏ အ မရကိန် ဒ လာ ၁၁၅၂.၃၃၁  သနး် လျာ့နည်းခဲ့ ကာင်း တွရိှ့ရပါ သည။် 
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အာက်တိဘာလ (၁) ရကမှ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၂၆)  ရက်ထ ိ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘ ာနစှ ် ကနပ်စ္စည်းအလိက် 

ပိက့နတ်င်ပိမ့နင်းယှဉခ်ျက် 
                                                                                                          အ မရိကန် ဒ လာသန်း  

စဉ ် အ ကာင်းအရာ ရတွကပ် 

ကာလတူ 
( အာက်တိဘာလ ၁ ရက်မှ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက် န ့
ထ)ိ 

ြခားနားချက ်
ရာခိင်နန်း 

ယခနှစ(်၂၀-၂၁) ယခင်နှစ်(၁၉-၂၀) 

၁ 

ဆန်နှင့်ဆနက်ွဲ USD ၃၈၄.၅၉၇ ၃၈၉.၂၁၃ -၄.၆၁၆ 
MT ၁၀၁၆၆၉၅.၄၆၈ ၁၃၅၁၈၃၈.၄၉၃ -၃၃၅၁၄၃.၀၂၅ 

ဆန် 
USD ၂၃၉.၆၃၈ ၂၈၀.၉၆၀ -၄၁.၃၂၂ 
MT ၅၉၅၈၆၄.၅၆၈ ၉၃၂၆၅၈.၀၉၃ -၃၃၆၇၉၃.၅၂၅ 

ဆန်ကွဲ 
USD ၁၄၄.၉၅၉ ၁၀၈.၂၅၃ ၃၆.၇၀၆ 
MT ၄၂၀၈၃၀.၉၀၀ ၄၁၉၁၈၀.၄၀၀ ၁၆၅၀.၅၀၀ 

၂ ြပာင်း 
USD ၂၃၉.၄၃၈ ၁၆၃.၂၇၂ ၇၆.၁၆၆ 
MT ၁၂၇၂၄၀၅.၇၄၉ ၉၃၇၁၆၅.၃၆၆ ၃၃၅၂၄၀.၃၈၃ 

၃ နှမး် 
USD ၂၇၁.၇၀၃ ၁၃၇.၉၉၂ ၁၃၃.၇၁၁ 
MT ၂၀၀၀၉၄.၉၃၇ ၈၀၆၆၄.၂၄၅ ၁၁၉၄၃၀.၆၉၂ 

၄ ရာဘ်ာစိမ်း 
USD ၂၃၇.၉၅၇ ၁၁၂.၀၈၁ ၁၂၅.၈၇၆ 
MT ၁၅၄၈၅၅.၃၂၉ ၈၉၆၉၃.၇၇၉ ၆၅၁၆၁.၅၅၀ 

၅ 

ပဲအမျို းမျိုး 
USD ၆၂၆.၆၄၃ ၄၃၇.၂၂၇ ၁၈၉.၄၁၆ 
MT ၇၄၂၉၂၀.၃၁၄ ၅၈၅၁၅၇.၆၉၃ ၁၅၇၇၆၂.၆၂၁ 

မတပ် ဲ
 

USD ၁၆၇.၂၇၃ ၂၀၁.၇၁၁ -၃၄.၄၃၈ 
MT ၁၉၄၅၈၅.၆၉၉ ၂၇၈၂၁၇.၂၇၂ -၈၃၆၃၁.၅၇၃ 

ပဲတီစမ်ိး 
USD ၁၆၈.၅၅၉ ၁၁၂.၂၆၆ ၅၆.၂၉၃ 
MT ၁၉၉၇၈၂.၆၅၈ ၁၄၇၀၄၆.၈၁၆ ၅၂၇၃၅.၈၄၂ 

ပဲစဉ်းင 
USD ၆၄.၃၃၀ ၁၆.၈၀၁ ၄၇.၅၂၉ 
MT ၉၄၁၂၅.၄၆၈ ၃၀၆၅၃.၁၄၀ ၆၃၄၇၂.၃၂၈ 

ကလားပဲ 
USD ၃.၁၆၆ ၃.၈၃၁ -၀.၆၆၅ 
MT ၅၃၀၈.၇၄၉ ၈၂၂၅.၃၃၈ -၂၉၁၆.၅၈၉ 

ပလဲွမ်းြဖူ 
USD ၁၁.၈၆၆ ၇.၃၄၉ ၄.၅၁၇ 
MT ၂၄၈၁၃.၁၅၄ ၁၄၀၄၂.၃၉၅ ၁၀၇၇၀.၇၅၉ 

ြမ ထာက်ပဲ 
USD ၁၃.၆၂၇ ၆.၂၀၆ ၇.၄၂၁ 
MT ၁၉၂၇၂.၀၂၄ ၇၄၉၃.၂၅၄ ၁၁၇၇၈.၇၇၀ 

ထာပတ်ပဲ 
USD ၁၃.၁၇၄ ၂.၅၆၄ ၁၀.၆၁၀ 
MT ၂၂၃၈၁.၁၁၉ ၃၈၀၈.၀၀၀ ၁၈၅၇၃.၁၁၉ 

ပဲယင်း 
USD ၉.၉၇၆ ၃.၁၀၀ ၆.၈၇၆ 
MT ၁၉၄၉၀.၇၉၁ ၅၃၆၈.၀၄၀ ၁၄၁၂၂.၇၅၁ 

ပဲ ကီး 
 

USD ၉.၄၂၁ ၀.၆၁၁ ၈.၈၁၀ 
MT ၁၅၆၈၈.၂၇၀ ၉၉၇.၄၁၀ ၁၄၆၉၀.၈၆၀ 

ပဲကတ္တ ီပါ (စွန်တာနီ/ြပာ) 
USD ၇.၈၀၁ ၂.၀၉၇ ၅.၇၀၄ 
MT ၁၂၀၄၉.၆၃၀ ၃၃၀၇.၇၇၅ ၈၇၄၁.၈၅၅ 

ဘိကိတ်ပဲ 
USD ၀.၁၈၇ ၂.၄၇၀ -၂.၂၈၃ 
MT ၃၃၇.၂၈၈ ၄၀၀၈.၃၅၆ -၃၆၇၁.၀၆၈ 

ပဲပတ် စ့ 
USD ၁.၀၄၂ ၄.၆၉၉ -၃.၆၅၇ 
MT ၁၉၇၇.၈၆၂ ၁၁၇၆၀.၃၇၀ -၉၇၈၂.၅၀၈ 

ပဲနီကား 
 

USD ၂.၂၇၂ ၁.၈၃၆ ၀.၄၃၆ 
MT ၄၈၃၅.၅၀၀ ၃၉၀၆.၀၂၅ ၉၂၉.၄၇၅ 

နိင်လွနပဲ် 
USD ၁.၃၅၄ ၀.၁၅၀ ၁.၂၀၄ 
MT ၂၀၆၆.၀၀၀ ၁၇၇.၈၅၀ ၁၈၈၈.၁၅၀ 
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စဉ် အ ကာင်းအရာ ရတွကပ် 

ကာလတူ 
( အာက်တိဘာလ ၁ ရက်မှ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက် န ့
ထ)ိ 

ြခားနားချက ်
ရာခိင်နန်း 

ယခနှစ(်၂၀-၂၁) ယခင်နှစ်(၁၉-၂၀) 

၅ 
ြမပဲဆ 

USD ၁၄၂.၉၇၃ ၅၉.၃၂၉ ၈၃.၆၄၄ 
MT ၁၁၄၉၅၇.၉၀၄ ၄၃၃၂၀.၉၉၈ ၇၁၆၃၆.၉၀၆ 

အြခားပဲ 
USD ၉.၆၂၂ ၁၂.၂၀၇ -၂.၅၈၅ 
MT ၁၁၂၄၈.၅၂၈ ၂၂၈၂၄.၆၅၄ -၁၁၅၇၆.၁၂၆ 

    ဇစြ်မစ။် စီးပာွး ရးနှင့်ကူးသန်း ရာငး်ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန။  

၂၀၁၉ ခနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခနှစ်အထိ ပဲမျိုးစ FOB ြပည်တငွ်းနှင့် အိန္ဒယ(မွန်ဘိင်း) စျးနန်းများ 
                  

( ဒ လာ/တန်) 

နစှ် လအမည ်
FOB ြပည်တငွး် အနိ္ိဒယ(မနွဘိ်င်း) 

မတပ် ဲ ပတဲစိီမး် ပစဲငး်င ကလားပ ဲ မတ်ပ ဲ ပစဲငး်င 

၂၀၁၉ 

ဇန်နဝါရီ ၅၁၁ ၈၆၆ ၅၀၉ ၅၅၀ ၆၃၉ ၆၅၃ 
ဖ ဖာ်ဝါရီ ~ ၈၉၈ ~ ၅၄၉ ၆၂၈ ၇၀၂ 
မတ် ၄၉၉ ၉၃၆ ၄၉၅ ၅၅၆ ၅၉၃ ၆၇၁ 
ဧ ပီ ၅၃၀ ၈၈၅ ၆၂၂ ၅၄၉ ၆၄၀ ၇၀၈ 
မ ၅၇၅ ၉၅၄ ၆၇၂ ၆၁၇ ၆၄၆ ၇၉၄ 
ဇွန် ၅၇၀ ၉၅၀ ၇၂၀ ၆၃၀ ၇၀၀ ၇၇၂ 

ဇူလိင် ၅၆၀ ၉၅၀ ၇၃၅ ၆၃၀ ၆၆၂ ၇၈၅ 

သဂတ် ၅၁၀ ၉၅၀ ၆၄၅ ၆၃၀ ၆၂၀ ၇၅၀ 

စက်တငဘ်ာ ၄၈၅ ၉၅၀ ၆၅၀ ၆၃၀ ၆၀၃ ၆၈၃ 

အာက်တိဘာ ၆၁၀ ၉၅၀ ၅၇၀ ၆၀၀ ၉၀၁ ၆၉၄ 

နိဝင်ဘာ ၆၈၀ ၉၅၀ ၅၇၀ ၆၀၀ ၉၈၇ ၇၀၅ 

ဒီဇင်ဘာ ၆၆၀ ၉၅၀ ၅၆၀ ၆၃၀ ၉၈၇ ၇၀၅ 

၂၀၂၀ 

ဇန်နဝါရီ  ၈၂၀ ၉၅၀ ၅၄၀ ၆၃၀ ၉၉၉ ၇၀၆ 
ဖ ဖာ်ဝါရီ ၈၂၀ ၉၅၀ ၅၄၀ ၆၃၀ ၉၇၆ ၆၇၉ 
မတ် ၈၂၀ ၉၅၀ ၅၄၀ ၆၃၀ ၈၀၈ ၆၅၁ 

ဧ ပီ ၈၂၀ ၉၅၀ ၅၄၀ ၆၃၀ ~ ~ 
မ ၇၁၀ ၉၈၀ ၅၈၀ ၆၃၀ ~ ~ 
ဇွန် ၆၉၀ ၉၈၀ ၅၉၀ ၆၃၀ ~ ~ 

ဇူလိင် ၇၃၅ ၉၈၀ ၆၂၀ ၆၃၀ ၈၁၄ ၇၁၀ 

သဂတ် ၇၂၀ ၉၈၀ ၆၃၀ ၆၁၀ ၇၉၅ ၇၂၁ 

စက် ၇၄၀ ၉၈၀ ၆၄၀ ၆၃၀ ၈၇၀ ၈၀၂ 

အာက်တိဘာ ၈၆၀ ၉၈၀ ၆၃၀ ၆၃၀ ၁၀၂၂ ၉၃၃ 
နိဝင်ဘာ ၉၁၀ ၉၈၀ ၇၇၀ ၆၃၀ ၁၀၄၄ ၉၂၂ 
ဒီဇင်ဘာ ၉၁၀ ၉၈၀ ၇၇၀ ၆၃၀ ၁၀၄၄ ၉၂၂ 

၂၀၂၁ ဇန်နဝါရ ီ ၇၆၀ ၁၀၆၅ ၅၆၅ ၆၃၀ ၉၄၉ ၇၆၈ 
 ဇစ်ြမစ်။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန။  (~) စျးနန်းမရရိှပါ။ 

 
********** 
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ြပည်ပ စျးနန်းများ 
                                                                                                                                                     (USD/MT) 
ပဲအမျိုးမျိုး(အိန္ိဒယ) ၃-၂-၂၀၂၁ ၁၀-၂-၂၀၂၁ ၁၇-၂-၂၀၂၁ ပျမ်းမ  

မတ်ပဲ ၁၀၆၃ ၁၀၇၁ ၁၀၆၂ ၁၀၆၅ 

ပဲတစိီမး် ၉၈၇ ၁၀၂၃ ၁၀၆၉ ၁၀၂၆ 

ပဲစင်းင ၈၇၈ ၈၇၈ ၉၂၄ ၉၈၃ 

 ဇစ်ြမစ။်www.agmarknet.nic.in  

 စက်မကန်ကမ်း စျးနန်းများ 
                                                                                                             (USD/MT) 

သကား(လန်ဒန)် ၃-၂-၂၀၂၁ ၁၀-၂-၂၀၂၁ ၁၇-၂-၂၀၂၁ ၂၄-၂-၂၀၂၁ ပျမး်မ  

           -Refined Sugar ၄၆၅ ၄၇၅ ၄၅၆ ၄၇၇ ၄၆၈ 

           -Raw ၃၆၁ ၃၆၄ ၃၆၉ ၃၇၄ ၃၆၇ 

ကာ်ဖ(ီကိလဘီရာ၊ဘရာဇီး) ၁-၂-၂၀၂၁ ၈-၂-၂၀၂၁ ၁၅-၂-၂၀၂၁ ၂၂-၂-၂၀၂၁ ပျမး်မ  

- Colombia Mild  Arabicas ၃၈၇၉ ၃၈၃၄ ၃၇၉၃ ၄၀၅၄ ၃၈၉၀ 

-Brazilian Natural Arabicas ၂၆၀၁ ၂၅၇၉ ၂၅၀၁ ၂၈၀၄ ၂၆၂၁ 

-Robustas ၁၅၇၀ ၁၅၈၈ ၁၅၈၉ ၁၆၅၁ ၁၆၀၀ 

ရာဘာ(အိန္ဒယ) ၃-၂-၂၀၂၁ ၁၀-၂-၂၀၂၁ ၁၇-၂-၂၀၂၁ ၂၃-၂-၂၀၂၁ ပျမး်မ  

-RSS-1 ၂၁၄၂ ၂၂၂၆ ၂၃၅၀ ၂၄၈၄ ၂၂၅၃ 

-RSS-2 ၂၁၂၂ ၂၂၀၆ ၂၃၃၀ ၂၄၆၄ ၂၂၃၃ 

-RSS-3 ၂၁၀၃ ၂၁၈၇ ၂၃၁၀ ၂၄၄၆ ၂၂၁၄ 

-RSS-4 ၂၀၉၃ ၂၁၇၇ ၂၃၀၂ ၂၄၃၆ ၂၂၀၄ 

-RSS-5 ၂၀၇၈ ၂၁၆၂ ၂၂၈၇ ၂၄၂၁ ၂၁၉၀ 

စားအန်းဆီ(မ လးရှား) ၈-၂-၂၀၂၁ ၁၅-၂-၂၀၂၁ ၂၂-၂-၂၀၂၁  ပျမး်မ  

RBD P Olein ၁၀၀၀ ၁၀၄၅ ၁၀၁၅  ၁၀၂၀ 
 ဇစ်ြမစ။်  isosugar.com, ig.com, ico.com, rubberboard.org.in, mpob.gov.mydx  
 

အ မရိကန်တစ် ဒ လာနငှ့် ညမီသည့် ြမန်မာ ငွ စျး 
(ကျပ/် USD) 

လ 
နစှ ်

ဇန် ဖ မတ ် ဧ မ ဇနွ် ဇူ သ စက် အာက ် န ိ ဒ ီ

၂၀၁၃ ၈၅၅ ၈၆၀ ၈၆၉ ၈၈၁ ၉၀၅ ၉၄၃ ၉၈၀ ၉၇၅ ၉၇၀ ၉၇၁ ၉၇၁ ၉၈၃ 
၂၀၁၄ ၉၈၅ ၉၈၄ ၉၈၁ ၉၆၂ ၉၆၂ ၉၆၉ ၉၇၇ ၉၇၁ ၉၇၃ ၉၉၁ ၁၀၁၀ ၁၀၃၀ 
၂၀၁၅ ၁၀၂၉ ၁၀၂၇ ၁၀၃၄ ၁၀၆၂ ၁၀၈၅ ၁၁၀၁ ၁၁၈၄ ၁၂၇၃ ၁၂၇၃ ၁၂၈၃ ၁၂၇၈ ၁၂၉၈ 
၂၀၁၆ ၁၃၀၂ ၁၂၇၇ ၁၂၂၈ ၁၁၉၄ ၁၁၇၆ ၁၁၇၉ ၁၁၇၃ ၁၁၈၁ ၁၂၀၈ ၁၂၄၇ ၁၂၈၄ ၁၃၂၄ 
၂၀၁၇ ၁၃၆၀ ၁၃၄၉ ၁၃၅၁ ၁၃၅၆ ၁၃၄၀ ၁၃၆၀ ၁၃၆၃ ၁၃၆၁ ၁၃၅၈ ၁၃၆၃ ၁၃၆၀ ၁၃၆၅ 
၂၀၁၈ ၁၃၅၈ ၁၃၂၁ ၁၃၃၀ ၁၃၃၅ ၁၃၃၀ ၁၃၄၅ ၁၃၅၉ ၁၄၁၉ ၁၅၀၀ ၁၅၅၉ ၁၅၄၁ ၁၅၇၀ 
၂၀၁၉ ၁၅၆၈ ၁၅၃၂ ၁၅၃၁ ၁၅၂၉ ၁၅၁၅ ၁၅၃၆ ၁၅၂၆ ၁၅၀၁ ၁၅၁၅ ၁၅၁၆ ၁၅၃၃ ၁၅၃၃ 
၂၀၂၀ ၁၅၁၀ ၁၄၇၃ ၁၄၇၁ ၁၄၇၁ ၁၄၇၁ ၁၄၃၅ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၃၉၇ ၁၃၂၃ ၁၃၂၃ ၁၃၂၃ 
၂၀၂၁ ၁၃၃၁ ၁၃၂၃           

ဇစ်ြမစ်။ www.exchangerate.com 
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စျးကွက်အလိက် လယ်ယာထွက်ကန် စျးနန်းဇယားများ 

 ရန်ကန် ဇယား (၁) 

 မန္တ လး ဇယား (၂) 

 ြမင်းြခ ဇယား (၃) 

 ပခက္က ူ ဇယား (၄) 

 ပသိမ ် ဇယား (၅) 

 မာ်လမို င ် ဇယား (၆) 

 ြပည ် ဇယား (၇) 

 မရွာ ဇယား (၈) 

 တာင် ကီး ဇယား (၉) 

 အာင်ပန်း ဇယား (၁၀) 

 ဝက်ပတ် ဇယား (၁၁) 

 ပျဉ်းမနား ဇယား (၁၂) 

 တပ်ကန်း ဇယား (၁၃) 

 လယ် ဝး ဇယား (၁၄) 

 လားရး ဇယား (၁၅) 

 ဆန်စပါးကန်စည်ဒိင် (မူဆယ်) ဇယား (၁၆) 

 (၁၀၅) မိင ်ကနသ်ွယ် ရးဇန် (မူဆယ်) ဇယား (၁၇) 

 စစ် တွ ဇယား (၁၈) 

 မိတ် ( ရထွက်ကန်) ဇယား (၁၉) 

 မိတ် (လယ်ယာထွက်ကန်) ဇယား (၂၀) 

 လွိုင် ကာ် ဇယား (၂၁) 

 ြမဝတီ ဇယား (၂၂) 
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ရန်ကုန်ေစျးကွက်
ဇယား(၁)လယ်ယာထွက်ကုန်များလက်ကားေရာင်းေစျးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ)် 

လယ်ယာထွက်ကုန ်အမည် ေရတွက်ပုံ 

ေဖေဖဝါရီလ-၂၀၂၁
ေဖေဖ 
ဝါရီ 

ပျမ်းမ 

ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လ 
ှင့် ယခုလ 
ြခားနား 
ချက်% 

ပထမပတ်  ဒတိုယပတ်  တတိယပတ်  စတုတပတ် 

ဆန်(ေအာက်စ)(ဆန်စပါးကုန်စည်ဒုိင်-ဝါးတနး်)  
      

  

ေပဆန်းဆန်  တစ်တင်းခွဲ  33000 35000 35000 35000 34500 33000 4.55 
ဧည့်မထဆန်  တစ်တင်းခွဲ  24000 26000 26000 26000 25500 23000 10.87 
ငကဲဆန်  တစ်တင်းခွဲ  26800 29000 29000 29000 28450 26000 9.42 
ငစိန်ဆန်  တစ်တင်းခွဲ  22000 22800 22800 22800 22600 21000 7.62 
ဆန်(အလတ်စ)               
ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  47000 48000 48000 48000 47750 47125 1.33 
ဖျာပုံေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  34000 35500 35500 35500 35125 34000 3.31 
ေပကဲ  တစ်တင်းခွဲ  27500 30000 30000 30000 29375 26500 10.85 
ဧည့်မထ  တစ်တင်းခွဲ  25000 26500 26500 26500 26125 23425 11.53 
ငစိန်  တစ်တင်းခွဲ  22500 23000 23000 23000 22875 21500 6.40 
ဇီယာ  တစ်တင်းခွဲ  25000 26500 26500 26500 26125 23425 11.53 
ဂျမံန့်  ၂၅ ပိဿာ  25000 25000 25000 25000 25000 25000   
အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  ၅၄ ပိဿာ  27540 * * * 27540 26325 4.62 
ပဲမျ ိးစံု(ဘုရင့်ေနာင်ကုန်စည်ဒုိင်)             
မတ်ပဲ(သေဘာတင်)  MT  922500 * * * 922500 954875 -3.39 
ပဲတီေရဝါ  ၃တင်း  139050 * * * 139050 134100 3.69 
ပဲစဉ်းငုံ(သေဘာတင)်  MT  812500 * * * 812500 773125 5.09 
ေထာပတ်ပဲ  ၃တင်း  74700 * * * 74700 75750 -1.39 
ကုလားပဲ(လုံး/ဝါ)  ပိဿာ  1443 * * * 1443 1475 -2.15 
ပဲလွမ်းြဖ  ၃တင်း  166950 * * * 166950 159863 4.43 
ပဲပုပ်(ြမန်မာ)  ၃တင်း  68550 * * * 68550 66863 2.52 
ဘိုကိတ်  ၃တင်း  118950 * * * 118950 116100 2.45 
စားဖုိေဆာင်သီးံှ   * * *       
ငုတ်ေြခာက(်ရှည်)  ပိဿာ  4350 * * * 4350 4475 -2.79 
ငုတ်ေြခာက(်လတ)်  ပိဿာ  4425 * * * 4425 4425   
ငုတ်ေြခာက(်အပွ)  ပိဿာ  5850 * * * 5850 7688 -23.90 
ကကသ်နွနီ်(အထူး)  ပိဿာ  513 * * * 513 513 0.10 
ကကသ်နွနီ်(အလတ)်  ပိဿာ  550 * * * 550 547 0.55 
ကကသ်နွနီ်(အေသး)  ပိဿာ  525 * * * 525 485 8.36 
ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း)  ပိဿာ  2700 * * * 2700 2369 13.98 
ကက်သွန်ြဖ(ကကုတ်)  ပိဿာ  2250 * * * 2250 2050 9.74 
အာလူး(အိုေက)  ပိဿာ  600 * * * 600 468 28.34 
အာလူး(ေအဝမ်း)  ပိဿာ  400 * * * 400 358 11.89 
ေညာင်ပင်ေလးေစျး   * * *       
စားအုန်းဆီ(ကုမဏ)ီ  ပိဿာ  2420 * * * 2420 2426 -0.26 
စားအုန်းဆီ(လက်ကား)  ပိဿာ  2450 * * * 2450 2465 -0.61 
ေြမပဲဆ(ီရန်ကုန်-ရှယ်)  ပိဿာ  6600 * * * 6600 6500 1.54 
ေြမပဲဆ(ီနယ်-ရှယ်)  ပိဿာ  6400 * * * 6400 6300 1.59 
ေြမပဲဆ(ီိုးိုး)  ပိဿာ  3600 * * * 3600 3550 1.41 
ှမ်းဆီ(အေကာ်ခံ)  ပိဿာ  6400 * * * 6400 6200 3.23 
ှမ်းဆီ(ိုးိုး)  ပိဿာ  6000 * * * 6000 5900 1.69 

မှတ်ချက် ။   *  ေဈးှင့် ကုန်စည်ဒိုင်များပိတ်ထားြခင်းေကာင့် ေဈးန်းမရရှိပါ။ 
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ရန်ကုန်ေစျးကွက် 
ဇယား(၁)လယ်ယာထွက်ကုနမ်ျားလက်ကားေရာင်းေစျးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

 လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်
ပံု 

ေဖေဖဝါရီလ-၂၀၂၁ 
ေဖေဖ 
ဝါရီ   

ပျမ်းမ 

ဇန်နဝါရီ   
ပျမ်းမ 

ယခင်လှ
င့် 

ယခုလ 
ြခားနားချ
က ်% 

ပထမပတ် ဒုတိယပတ် တတိယပတ ် စတုတပတ ်

သီရမိလာေစျး စားဖုိေဆာင်သီးံှများ   �

ချင်း  ပိဿာ  1700 2000 2000 2000 1925 2050 -6.10 
ဟင်းသီးဟင်းရွက ်                 
ခရမ်းချဉ်(ေြမြပန့် )  ေသတာ  8000 9000 9000 9000 8750 9500 -7.89 

ေဂဖီထုပ်(ရမ်ှး)  ထပ်ု  400 400 400 400 400 350 14.29 

ေဂဖီထုပ်(ေြမြပန့်)  ထပ်ု  350 350 350 350 350 363 -3.45 

ပန်းမုန်လာ(ရှမ်း)  ပွင့်  500 500 500 500 500 500   
ပန်းမုန်လာ(ေြမြပန့်)  ပွင့်  550 500 500 500 513 463 10.81 

မုန်လာဥနီ(ရှမ်း)  ပိဿာ  1500 1600 1600 1600 1575 1500 5.00 
သခွားသီး(လတ်)  ၁၀၀လုံး  12000 13000 13000 13000 12750 9000 41.67 
ခရမ်းသးီ(လတ)်  ၁၀၀လုံး  10000 10000 10000 8000 9500 8250 15.15 

ငုတ်စုိ(ရှည်)  ပိဿာ  3500 4500 4500 4500 4250 3875 9.68 

ငုတ်စုိ(လတ)်  ပိဿာ  1300 2000 2000 2000 1825 1450 25.86 

စားေြပာင်း  ၁၀၀လုံး  15000 12000 12000 12000 12750 16750 -23.88 

ေကျာက်ဖုံသီး   လုံး  1600 1700 1700 1700 1675 1600 4.69 

ေရဖုံ(လတ)်   လုံး  1700 1800 1800 1800 1775 1700 4.41 

ုံးပတီးသီး 
၁၀၀ 
ေတာင့် 

1200 1300 1300 1300 1275 1250 2.00 

မုန်လာဥြဖ  ပိဿာ  900 1000 1000 800 925 1000 -7.50 

ကက်ဟင်းခါးသီး  ၁၀၀လုံး  15000 15000 15000 15000 15000 15000   
ဘူးသီး   လုံး  1200 1300 1300 1300 1275 1200 6.25 

ေဂရခါးသီး  ၁၀ လုံး  1500 1600 1600 1600 1575 1500 5.00 

သစ်သီးဝလံ              
ငှက်ေပျာသီး(ေရန)ီ  ဖီး  3500 3600 3600 3500 3550 3500 1.43 

ငှက်ေပျာသီး(သီးေမး)  ဖီး  1600 1700 1700 1600 1650 1700 -2.94 

ငှက်ေပျာသီး(ဖီးကမ်း)  ဖီး  1400 1500 1500 1400 1450 1500 -3.33 

ငှက်ေပျာသီး(ရခုိင်)  ဖီး  1000 1000 1000 1000 1000 1000   
စပျစ်သီး(နီညိ)  ပိဿာ  1300 1430 1430 1700 1465 1365 7.33 

စေတာ်ဘယ်ရီ  ြခင်း  500 600 600 600 575 650 -11.54 

နာနတ်သီး  လုံး  600 700 700 700 675 725 -6.90 

ကဲေကာသီး(ပန်းေရာင)်  လုံး  1600 1800 1800 1800 1750 1550 12.90 

ေထာပတ်သးီ  ၁၀ လုံး  5000 7000 8000 8000 7000 6750 3.70 

လိေမာ်သီး  ပိဿာ  1200 1300 1300 1300 1275 1250 2.00 

ပန်းသီး(တတ်ု)  ေသတာ  10000 11000     10500 10000 5.00 
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မေလးေဈးကွက် 
ဇယား (၂) လယ်ယာထွက်ကုန်များလက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန် 
အမည် 

ေရတွက်ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီ-၂၀၂၁

ပျမ်းမ  
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လင့်ှ 
ယခုလ 

ြခားနားချက် 
(%) 

ပထမပတ်   
၃ - ရက် 

ဒုတိယပတ် 
၁၀ - ရက် 

တတိယပတ် 
၁၇ - ရက် 

စတတုပတ ်
၂၄ - ရက်  

ကိုင်းတန်းေဈး ှံစားသးီံှများ           

ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  ၄၅၀၀၀  * ၄၅၀၀၀  ၄၅၀၀၀  ၄၅၀၀၀  ၄၅၇၅၀  -၁ ၆၄.  
ေပဆနးဆန်  တစ်တင်းခွဲ  ၃၉၀၀၀  * ၃၉၀၀၀  ၃၉၀၀၀  ၃၉၀၀၀  ၃၇၂၅၀  ၄ ၇၀.  
ငစိန်ဆန်  တစ်တင်းခွဲ  ၂၄၅၀၀  * ၂၅၀၀၀  ၂၅၀၀၀  ၂၄၈၃၃  ၂၃၆၂၅  ၅ ၁၁.  
မေနာသုခဆန်  တစ်တင်းခွဲ  ၂၈၀၀၀  * ၂၉၀၀၀  ၂၈၀၀၀  ၂၈၃၃၃  ၂၆၈၇၅  ၅ ၄၃.  
ေရဘိုမေနာ်ဆန်  တစ်တင်းခွဲ  ၄၂၀၀၀  * ၄၁၀၀၀  ၄၂၀၀၀  ၄၁၆၆၇  ၄၅၇၅၀  -၈ ၉၂.  
ဇီယာဆန်  တစ်တင်းခွဲ  ၃၂၀၀၀  * ၃၀၀၀၀  ၃၀၀၀၀  ၃၀၆၆၇  ၃၁၁၂၅  -၁ ၄၇.  
စားဖုိေဆာင်သီးံှ   

     
ငုတ်ေြခာက(်ရှည်)  ပိဿာ  ၄၉၀၀  * ၅၀၀၀  ၅၀၀၀  ၄၉၆၇  ၄၈၉၂  ၁ ၅၃.  
ငုတ်ေြခာက(်လတ်)  ပိဿာ  ၃၀၀၀  * ၄၈၀၀  ၄၆၀၀  ၄၁၃၃  ၃၀၀၀  ၃၇ ၇၈.  
ငုတ်ေြခာက(်ပွ)  ပိဿာ  ၁၂၅၀၀  * ၁၀၀၀၀  ၁၀၀၀၀  ၁၀၈၃၃  ၁၁၁၂၅  -၂ ၆၂.  
ကက်သွန်န(ီထူး)  ပိဿာ  ၅၀၀  * ၅၀၀  ၅၀၀  ၅၀၀  ၆၈၁  -၂၆ ၅၈.  
ကက်သွန်န(ီလတ)်  ပိဿာ  ၄၅၀  * ၄၅၀  ၄၀၀  ၄၃၃  ၅၈၁  -၂၅ ၄၂.  
ကက်သွန်န(ီေသး)  ပိဿာ  ၄၀၀  * ၃၅၀  ၃၀၀  ၃၅၀  ၄၄၄  -၂၁ ၁၇.  
ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း)  ပိဿာ  ၂၇၂၅  * ၂၉၀၀  ၂၆၀၀  ၂၇၄၂  ၂၃၂၅  ၁၇ ၉၂.  
ကက်သွန်ြဖ(ကကုတ်)  ပိဿာ  ၂၃၀၀  * ၂၆၂၅  ၂၅၀၀  ၂၄၇၅  ၂၂၀၀  ၁၂ ၅၀.  
အာလးူ(အိုေက)  ပိဿာ  ၇၅၀  * ၆၅၀  ၈၀၀  ၇၃၃  ၆၈၈  ၆ ၅၉.  
အာလးူ(ေအဝမ်း)  ပိဿာ  ၅၂၅  * ၅၅၀  ၇၀၀  ၅၉၂  ၅၇၁  ၃ ၆၂.  
အာလးူ(ဆွဲသီး)  ပိဿာ  ၄၀၀  * ၅၀၀  ၆၀၀  ၅၀၀  ၄၇၅  ၅ ၂၆.  
ချငး်  ပိဿာ  ၁၂၅၀  * ၁၃၅၀  ၁၃၀၀  ၁၃၀၀  ၁၂၆၃  ၂ ၉၃.  
ဟင်းသးီဟင်းရွက်   

    
ခရမ်းချဉ်(ရှမ်းေတာင်)   ေသတာ  ၆၀၀၀  * ၈၀၀၀  

 
၇၀၀၀  ၇၃၇၅  -၅ ၀၈.  

ခရမ်းချဉ်(ေြမြပန့)်  ပိဿာ  ၃၇၅  * ၃၀၀  ၂၅၀  ၃၀၈  ၃၅၀  -၁၁ ၉၀.  
  ေဂဖီထုပ(်ရှမ်း)  ထပ်ု  ၃၀၀  * ၂၅၀  ၃၅၀  ၃၀၀  ၁၈၈  ၅၉ ၅၇.  
ေဂဖီထုပ(်ေြမြပန့်)  ထပ်ု  ၃၀၀  * ၃၀၀  ၃၀၀  ၃၀၀  ၁၆၃  ၈၄ ၀၅.  
ပနး်မုန်လာ(ရှမ်း)  ပွင့်  ၄၀၀  * ၃၅၀  ၅၀၀  ၄၁၇  ၂၉၄  ၄၁ ၇၂.  
ပနး်မုန်လာ(ေြမြပန့်)  ပွင့်  ၄၀၀  * ၃၀၀  ၄၀၀  ၃၆၇  ၂၅၀  ၄၆ ၆၇.  
မုန်လာဥနီ(ရှမ်းေြမာက်)  ပိဿာ  ၅၀၀  * ၆၀၀  ၆၀၀  ၅၆၇  ၄၅၈  ၂၃ ၇၃.  
သခာွးသီး(လတ)်  ၁၀၀ လုံး  ၁၀၀၀၀  * ၉၀၀၀  ၈၀၀၀  ၉၀၀၀  ၁၄၇၅၀  -၃၈ ၉၈.  
ခရမ်းသီး(လတ်)  ပိဿာ  ၃၀၀  * ၃၅၀  ၄၀၀  ၃၅၀  ၂၅၀  ၄၀ ၀၀.  
ငုတ်စိ(ုရှည်)  ပိဿာ  ၁၅၀၀  * ၁၅၀၀  ၁၅၀၀  ၁၅၀၀  ၁၉၅၀  -၂၃ ၀၈.  
ငုတ်စိ(ုလတ်)  ပိဿာ  ၁၈၀၀  * ၁၇၀၀  ၁၇၀၀  ၁၇၃၃  ၂၃၀၀  -၂၄ ၆၄.  
ငုတ်စိ(ုလံုး)  ပိဿာ  ၁၉၀၀  * ၁၆၀၀  ၁၄၀၀  ၁၆၃၃  ၁၉၃၈  -၁၅ ၇၂.  
စားေြပာင်း  ၁၀၀ ခု  ၁၆၅၀၀  * ၁၆၀၀၀  ၁၅၀၀၀  ၁၅၈၃၃  ၁၆၃၇၅  -၃ ၃၁.  
ုံးပတီသီး(လတ)်  ပိဿာ  ၁၂၀၀  * ၁၂၀၀  ၁၀၀၀  ၁၁၃၃  ၈၂၅  ၃၇ ၃၇.  
ေဂရခါးသီး  ၁၀ လံုး  ၁၂၀၀  * ၁၀၀၀  ၁၄၀၀  ၁၂၀၀  ၅၈၈  ၁၀၄ ၀၈.  
ေရဖံု(လတ်)  လုံး  ၆၀၀  * ၇၀၀  ၈၀၀  ၇၀၀  ၆၈၃  ၂ ၄၉.  
မုန်လာဥြဖ  ၁၀ လံုး  ၁၄၀  * ၁၁၀  ၁၅၀  ၁၃၃  ၁၉၃  -၃၀ ၉၂.  
ဘုိစားပဲ  ပိဿာ  ၅၀၀  * ၇၀၀  ၇၀၀  ၆၃၃  ၉၀၀  -၂၉ ၆၃.  
သစသ်ီးဝလံ    *      
သံပရုာသီး  ၁၀ လံုး  ၄၀၀  * ၅၀၀  ၆၀၀  ၅၀၀  ၄၇၅  ၅ ၂၆.  
ငက်ှေပျာသီး(သီးေမး)  ဖီး  ၅၀၀  * ၅၀၀  ၅၀၀  ၅၀၀  ၅၀၀  

 
ငက်ှေပျာသီး(ဖီးကမ်း)  ဖီး  ၆၀၀  * ၆၀၀  ၆၀၀  ၆၀၀  ၆၀၀  

 
ငက်ှေပျာသီး(ရခုိင)်  ဖီး  ၆၀၀  * ၆၀၀  ၆၀၀  ၆၀၀  ၆၀၀  
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                    (ကျပ်) 

လယ်ယာထွကက်ုန် 
အမည ်

ေရတက်ွပံု 

ေဖေဖာဝ်ါရ-ီ၂၀၂၁ 

ပျမ်းမ  
ဇန်နဝါရီ  
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့်   
ယခလု        

ြခားနားချက် 
(%) 

ပထမပတ်    
 ၃ - ရက် 

ဒုတိယပတ်  
၁၀ - ရက ်    

တတိယပတ ်  
၁၇ - ရက ်   

စတုတပတ်      
၂၄ - ရက်        

စပျစ်သီး(နီညိ)  ပိဿာ  ၁၆၀၀  * ၁၅၅၀  ၁၅၀၀  ၁၅၅၀  ၁၄၆၃  ၅ ၉၅.  
သခာွးေမး  လံုး  ၆၀၀  * ၈၀၀  ၈၀၀  ၇၃၃  ၆၄၆  ၁၃ ၅၂.  
ဖရဲသီး  လုံး  ၅၅၀  * ၆၀၀  ၇၀၀  ၆၁၇  ၇၅၀  -၁၇ ၇၈.  
ေထာပတ်သီး  ၁၀ လုံး  ၂၅၀၀  * ၂၉၃၀  ၃၅၀၀  ၂၉၇၇  ၂၄၅၀  ၂၁ ၅၀.  
သေဘာသီး  လံုး  ၆၀၀  * ၆၀၀  ၆၀၀  ၆၀၀  ၅၈၈  ၂ ၀၄.  
နာနတ်သီး  လုံး  ၄၀၀  * ၃၀၀  ၃၀၀  ၃၃၃  ၃၀၀  ၁၁ ၁၁.  
ပန်းသီး(တုတ်)  ၁၀ လုံး  ၁၈၀၀  * ၂၀၀၀  ၂၃၀၀  ၂၀၃၃  ၁၇၀၀  ၁၉ ၆၁.  
မေလးကနု်စည်ဒိုင်   *           
အေစထု့တ်ေြပာငး်  ၅၄ပိဿာ  ၂၄၂၅၀  * ၂၄၇၅၀  ၂၆၅၀၀  ၂၅၁၆၇  ၂၃၅၆၃  ၆ ၈၁.  
ဂျ(ံြမင်းမူ)  ၃တင်း ( ၆၀ ပိဿာ)  ၄၈၅၀၀  * ၄၈၅၀၀  ၄၈၅၀၀  ၄၈၅၀၀  ၄၇၇၅၀  ၁ ၅၇.  
ဂျ(ံေြမာင)်  ၃တင်း ( ၆၀ ပိဿာ)  ၄၈၅၀၀  * ၄၈၅၀၀  ၄၈၅၀၀  ၄၈၅၀၀  ၄၈၁၂၅  ၀ ၇၈.  
ဂျ(ံမုံရွာ)  ၃တင်း ( ၆၀ ပိဿာ)  ၄၇၅၀၀  * ၄၇၀၀၀  ၄၇၀၀၀  ၄၇၁၆၇  ၄၇၀၀၀  ၀ ၃၅.  
ဂျ(ံရှမး်)  ၃တင်း ( ၆၀ ပိဿာ)  ၃၈၀၀၀  * ၃၈၀၀၀  ၃၈၀၀၀  ၃၈၀၀၀  ၃၈၀၀၀    
ပဲမျ ိးစုံ      *           
မတ်ပဲ(ြပည်တွင်း)  ၃တင်း ( ၆၀ ပိဿာ)  ၈၈၅၀၀  * ၉၃၃၇၅  ၈၁၅၀၀  ၈၇၇၉၂  ၉၂၂၃၄  -၄ ၈၂.  
ပဲတီစိမ်း(အညာ)  ၃တင်း(၅၆.၂၅ ပိဿာ)  ၁၂၀၅၀၀  * ၁၂၀၃၇၅  ၁၀၇၅၀၀  ၁၁၆၁၂၅  ၁၂၀၀၄၂  -၃ ၂၆.  
ပဲတီစိမ်း(ေရဝါ)  ၃တင်း(၅၆.၂၅ ပိဿာ)  ၁၃၃၅၀၀  * ၁၃၆၀၀၀  ၁၂၃၅၀၀  ၁၃၁၀၀၀  ၁၂၆၉၇၉  ၃ ၁၇.  
ပပုဲပ်(ြမန်မာ)  ၃တင်း (၅၃ ပိဿာ)  ၆၁၀၀၀  * ၆၄၀၀၀  ၆၀၅၀၀  ၆၁၈၃၃  ၅၉၃၇၅  ၄ ၁၄.  
ပပုဲပ်(ရှမ်း)  ၃တင်း (၅၃ ပိဿာ)  ၆၀၀၀၀  * ၆၀၃၃၃  ၆၁၅၀၀  ၆၀၆၁၁  ၅၃၅၆၃  ၁၃ ၁၆.  
ပဲစဉ်းငံု(နီ)  ၃တင်း (၆၀ ပိဿာ)  ၇၅၀၀၀  * ၇၇၇၅၀  ၇၃၅၀၀  ၇၅၄၁၇  ၇၂၁၈၈  ၄ ၄၇.  
ကုလားပဲ(လံုးဝါကးီ)  ၃တင်း(၅၆.၂၅ ပိဿာ)  ၇၄၀၀၀  * ၇၃၅၀၀  ၆၉၅၀၀  ၇၂၃၃၃  ၇၄၈၇၅  -၃ ၃၉.  
ကုလားပဲ(ြခမ်းဝါ)  ပိဿာ  ၁၈၀၀  * ၁၈၀၀  ၁၈၀၀  ၁၈၀၀  ၁၈၇၃  -၃ ၉၀.  
ကုလားပဲ(လုံးြဖကီး)  ၃တင်း(၅၇.၂၅ ပိဿာ)  ၈၂၅၀၀  * ၈၃၀၀၀  ၇၅၅၀၀  ၈၀၃၃၃  ၈၄၈၇၅  -၅ ၃၅.  
ပဲလွန်းြပာ  ၃တင်း(၅၄.၂၅ ပိဿာ)  ၉၆၀၀၀  * ၉၅၀၀၀  ၇၇၅၀၀  ၈၉၅၀၀  ၉၇၅၀၀  -၈ ၂၁.  
ပဲကီး(ကီး)  ၃တင်း(၅၅.၂၅ ပိဿာ)  ၁၀၆၅၀၀  * ၁၀၆၅၀၀  ၈၉၀၀၀  ၁၀၀၆၆၇  ၁၀၅၅၀၀  -၄ ၅၈.  
ပဲကီး(ေသး)  ၃တင်း(၅၅.၂၅ ပိဿာ)  ၈၁၅၀၀  * ၈၁၅၀၀  ၇၉၀၀၀  ၈၀၆၆၇  ၇၉၇၅၀  ၁ ၁၅.  
ပဲယဉ်း  ၃တင်း(၆၀ ပိဿာ)  ၆၉၀၀၀  * ၆၉၀၀၀  ၆၇၅၀၀  ၆၈၅၀၀  ၆၆၅၈၃  ၂ ၈၈.  
ေထာပတ်ပဲ  ၃တင်း(၅၆.၂၅ ပိဿာ)  ၉၀၀၀၀  * ၈၄၀၀၀  ၇၀၀၀၀  ၈၁၃၃၃  ၆၆၀၀၀  ၂၃ ၂၃.  
ေထာပတ်ပဲ(လံုးေသး)  ၃တင်း(၅၆.၂၅ ပိဿာ)  ၆၀၀၀၀  * ၆၀၀၀၀  ၆၀၀၀၀  ၆၀၀၀၀  ၅၄၈၇၅  ၉ ၃၄.  
ေြမေထာက်ပဲ  ၃တင်း (၅၄ ပိဿာ)  ၁၀၇၅၀၀ * ၁၀၅၀၀၀  ၁၀၂၃၃၃  ၁၀၄၉၄၄  ၉၉၈၇၅  ၅ ၀၈.  
ဆီထွက်သီးှံ      *           
ေြမပဲဆန်(လုံးဆန်)  ၁၀၀ပိဿာ  ၃၂၇၅၀၀  * ၃၃၆၆၆၆  ၃၃၂၅၀၀  ၃၃၂၂၂၂  ၃၁၄၈၉၆  ၅ ၅၀.  
ေြမပဲဆန်(ဆီဆန်)  ၁၀၀ ပိဿာ  ၃၁၇၅၀၀  * ၂၆၈၃၃၃  ၃၂၃၃၃၃  ၃၀၃၀၅၅  ၂၆၇၀၈၃  ၁၃ ၄၇.  
ပန်းမ်ှး  ၃တင်း (၄၅ ပိဿာ)  ၈၂၅၀၀  * ၇၉၅၀၀  ၇၁၅၀၀  ၇၇၈၃၃  ၇၂၀၀၀  ၈ ၁၀.  
ေနကာ  ၃တင်း(၂၇ ပိဿာ)  ၃၆၀၀၀  * ၃၆၀၀၀  ၃၆၀၀၀  ၃၆၀၀၀  ၃၇၀၀၀  -၂ ၇၀.  
မ်ှး(ညိ)  ၃တင်း(၄၅ ပိဿာ)  ၁၀၁၀၀၀  * ၁၀၁၀၀၀  ၁၀၂၀၀၀  ၁၀၁၃၃၃  ၁၀၂၀၄၂  -၀ ၆၉.  
မ်ှး(နက်)  ၃တင်း(၄၅ ပိဿာ)  ၁၀၆၀၀၀  * ၁၀၆၀၀၀  ၁၀၂၅၀၀  ၁၀၄၈၃၃  ၁၀၉၉၁၇  -၄ ၆၃.  
မ်ှး(ြဖ)  ၃တင်း(၄၅ ပိဿာ)  ၁၁၉၀၀၀  * ၁၂၀၅၀၀  ၁၂၃၆၆၆  ၁၂၁၀၅၅  ၁၂၁၅၂၅  -၀ ၃၉.  
ေြမပဲဆီ(ရှယ်)  ပိဿာ  ၆၅၀၀  * ၆၅၀၀  ၆၅၀၀  ၆၅၀၀  ၆၅၀၀    
မ်ှးဆီ(ိုးိုး)  ပိဿာ  ၆၀၀၀  * ၆၀၀၀  ၆၀၀၀  ၆၀၀၀  ၆၀၀၀    
စားအုန်းဆ(ီုိးိုး)  ပိဿာ  ၂၅၀၀  * ၂၅၈၀  ၃၁၅၀  ၂၇၄၃  ၂၄၇၅  ၁၀ ၈၄.  

မှတ်ချက် ။   *ေဈးှင့် ကုနစ်ည်ဒိုင်များပိတ်ထားြခင်းေကာင့် ေဈးန်းမရရှိပါ။ 
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ြမင်း ခံေဈးကက်ွ 

ဇယား (၃) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်ပံု 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ - ၂၀၂၁ 

ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 
ြခားနား 
ချက်  % 

ပထမပတ ် 
၃-ရက် 

ဒုတိယပတ် 
၁၀-ရက် 

တတိယပတ် 
၁၇-ရက်  

စတုတပတ် 
၂၄-ရက် 

ပျမ်းမ 

ဆန်(အလတ်စ)            
ေရဘိုေပဆန်းဆန် 

တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿ
ာ) 

60000 * * * 60000 60000   

ေပဆန်းဆန် 
တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿ

ာ) 
39000 * * * 39000 40125 -2.80 

မေနာသုခဆန် 
တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿ

ာ) 
29500 * * * 29500 28875 2.16 

အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  ပိဿာ  375 * * * 375 375   

ပဲမျ ိးစုံ                  

ေထာပတ်ပဲ(လံုးေသး)  ပိဿာ  900 * * * 900 906 -0.69 

ကုလားပဲ(လုံးြဖကီး)  ပိဿာ  1300 * * * 1300 1463 -11.13 

ကုလားပဲ(လုံးဝါကီး)  ပိဿာ  1275 * * * 1275 1407 -9.37 

ပဲစဉ်းငုံ(အနီ)  ပိဿာ  1240 * * * 1240 1140 8.82 

ဆီထွက်သီးှံ                 
ေြမပဲ(လုံးဆန်)  ပိဿာ  3100 * * * 3100 2913 6.44 

ေြမပဲ(ဆီဆန်)  ပိဿာ  2738 * * * 2738 2475 10.63 

စားဖုိေဆာင်သီးှံ                  

ငုတ်ေြခာက်(ရှည်)  ပိဿာ  3800 * * * 3800 3775 0.66 

ငုတ်ေြခာက်(လတ်)  ပိဿာ  4000 * * * 4000 4025 -0.62 

ကက်သွန်န(ီကီး)  ပိဿာ  313 * * * 313 265 18.22 

ကက်သွန်န(ီလတ)်  ပိဿာ  263 * * * 263 204 29.24 

ကက်သွန်န(ီေသး)  ပိဿာ  223 * * * 223 157 42.26 

ကက်သွန်ြဖ(ကကတု)်  ပိဿာ  1900 * * * 1900 2000 -5.00 

ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း)  ပိဿာ  1800 * * * 1800 1838 -2.04 

ကက်သွန်ြဖ(ေြမြပန့်)  ပိဿာ  2750 * * * 2750 2750   

စားသုံးဆီ                 
ေြမပဲဆီ  ပိဿာ  5750 * * * 5750 5606 2.56 

ှမ်းဆီ  ပိဿာ  5750 * * * 5750 5750   

စားအုန်းဆီ  ပိဿာ  2580 * * * 2580 2498 3.30 

မှတ်ချက် ။   *  ေဈးန်းေကာက်ယူိုင်ြခင်းမရှိပါ။ 
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ပခုကေဈးကွက် 
ဇယား (၄) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန် 
အမည ်

ေရတွက်ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ-၂၀၂၁ 

ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခလု 
ြခားနား 
ချက ်% 

ပထမပတ 
၃-ရက် 

ဒုတိယပတ ်
၁၁-ရက် 

တတိယပတ် 
၁၈ -ရက် 

စတုတပတ် 
၂၅-ရက် ပျမ်းမ 

ဆန်(အလတ်စ)                
ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  48500 48500 48500 48500 48500 48750 -0.51 

မေနာသုခ  တစ်တင်းခွဲ  27500 28000 28000 28500 28000 27250 2.75 

ဇီယာ  တစ်တင်းခွဲ  26500 27000 27000 27000 26875 26250 2.38 

ပဲမျ ိးစုံ                  
ပဲတီစိမ်း(လံုးေသး)  ပဿိာ  2253 * * * 2253 2155 4.54 

ပဲစင်းငံု(အနီ)  ပဿိာ  1250 * * * 1250 1210 3.31 

ပဲလွမ်းြပာ  ပိဿာ  1845 * * * 1845     

ပဲယင်း  ပဿိာ  1110 * * * 1110 1050 5.71 

ေထာပတပ် ဲ ပဿိာ  1053 * * * 1053     
ဆီထွက်သီးှံ                  
ေြမပဲဆန်(လံုးဆန်)  ပဿိာ  3100 3100 3100 3100 3100 2983 3.91 

ေြမပဲဆန်(ဆီဆန်)  ပဿိာ  2850 2850 2850 2850 2850 2767 3.01 

ှမ်း(နက်)  ပဿိာ  2689 * * * 2689 2806 -4.15 

စားဖုိေဆာင်သီးံှ                 
ကက်သွန်န(ီအကီး)  ပဿိာ  263 263 238 260 256 376 -31.96 

ကက်သွန်န(ီအလတ)်  ပဿိာ  213 213 213 213 213 269 -20.82 

ကက်သွန်န(ီအေသး)  ပဿိာ  125 125 125 125 125 163 -23.08 

စားသုံးဆ ီ                  
ေြမပဲဆီ(ရှယ်)  ပဿိာ  5750 5750 5750 5750 5750 4938 16.46 

ှမ်းဆီ(ရှယ)်  ပဿိာ  5500 5500 5500 5500 5500 5500   
စားအုန်းဆီ  ပိဿာ  2560 2600 2600 2600 2590 2500 3.60 

မှတ်ချက် ။   *  ေဈးှင့် ကုန်စည်ဒိုင်များပိတ်ထားြခင်းေကာင့် ေဈးန်းမရရှိပါ။ 
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ပုသိမ်ေဈးကွက် 
ဇယား (၅) စပါးလက်ကားေဈးှင့် ဆန်လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

� � � � � � � �
(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန် 
အမည ်

ေရတွက်ပုံ 
ေဖေဖာ်ဝါရလီ-၂၀၂၁ 

ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 
ြခားနား 
ချက် % 

ပထမပတ ် 
၆ - ရက် 

ဒုတိယပတ် 
၁၂ - ရက် 

တတိယပတ် 
၂၀ - ရက် 

စတုတပတ် 
၂၇ - ရက် 

ပျမ်းမ 

စပါး              

(ဆန်စက်ပုိင်များ မိမိတိုစက်တွင် ဝယ်သည့်ေဈး)          

ပထမတန်းစား             
ဧရာဝတီေပဆန်း  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  1007619 1007619 1007619 1007619 1007619 996664 1.10 

ေပဆန်းရင်  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  832380 832380 832380 832380 832380 839506 -0.85 

ေကာက်ညငး်ြဖ  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  736000 736000 736000 736000 736000 736000   
ဖျာပုံေပဆန်း  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  751923 751923 751923 751923 751923 776442 -3.16 

ဒုတိယတန်းစား               
ေရသွယ်ေလး  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  736000 736000 736000 736000 736000 736000   
ဧရာမင်း  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  736000 736000 736000 736000 736000 736000   
မေနာသုခ  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  644000 644000 644000 644000 644000 644000   
မီးေကာက်  ၁၀၀တင်း(၄၆၀၀ေပါင်)  644000 644000 644000 644000 644000 644000   

ဆန်               
(ဆန်ကုန်သည်များ၏ လက်ကားေရာင်းေဈး)             

ထိပ်စ               
ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  49000 49000 49000 49000 49000 49000   
ဧရာဝတီေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  36500 36500 36500 36500 36500 36375 0.34 

ေပဆန်းရင်  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  34000 34000 34000 34000 34000 33625 1.12 

ေကာက်ညငး်ြဖ  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  30000 30000 30000 30000 30000 30000   
ဖျာပုံေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  32000 32000 32000 32000 32000 32000   

အလတ်စ              
ေရသွယ်ေလး  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  30000 30000 30000 30000 30000 30000   
ဧရာမင်း  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  30000 30000 30000 30000 30000 30000   
မေနာသုခ  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  25000 25000 25000 25000 25000 24875 0.50 

မီးေကာက်  တစ်တင်းခွဲ(၃၀ပိဿာ)  24500 24500 24500 24500 24500 24500   

 

 

�� ေမာ်လမိင် ေဈးကွက်မှ  ��

ေဖာ်ေဖဝါရီလ တစ်လလံုးေစျးန်းမရရိှပါ။ 
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ြပည်ေဈးကွက် 
ဇယား (၇) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန် 
အမည ်

ေရတွက်ပုံ 
ေဖေဖာ်ဝါရလီ-၂၀၂၁ ၂၀၂၁ 

ဇန်နဝါရီလ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှ
င့် ယခုလ 
ြခားနား 
ချက် % 

ပထမပတ်        
၂-ရက် 

ဒုတိယပ
တ ်၁၀-
ရက် 

တတိယပတ ်
၁၇-ရက ်

စတုတပတ ်
၂၄-ရက ် ပျမ်းမ 

ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  ၅၃၀၀၀  * * * 53000 52500 0.95 
မေနာသုခ  တစ်တင်းခွဲ  ၂၆၅၀၀  * * * 26500 26500   
အင်းမရဲေဘာ်  တစ်တင်းခွဲ  ၂၄၅၀၀  * * * 24500 24250 1.03 
ေရဝါထွန်း  တစ်တင်းခွဲ  ၂၄၅၀၀  * * * 24500 23750 3.16 
ပဲမျ ိးစံု     * * *      
ဘိုကိတ်  တစ်တင်း  ၃၉၀၀၀  * * * 39000 38125 2.30 
မတ်ပဲ  တစ်တငး်  ၃၁၅၀၀  * * * 31500 31625 -0.40 
ပဲတီစိမ်း(ေသး)  တစ်တငး်  ၄၂၅၀၀  * * * 42500 42625 -0.29 
ပဲပုပ်(ြမန်မာ)  တစ်တငး်  ၂၂၀၀၀  * * * 22000 21750 1.15 
ပဲစဉ်းငုံ(အနီ)  တစ်တငး်  ၂၅၇၀၀  * * * 25700 23875 7.64 
ပဲလွမ်းြဖ  တစ်တင်း  ၄၈၀၀၀  * * * 48000 50250 -4.48 
ကုလားပဲ(လုံးဝါကီး)  တစ်တငး်  ၂၇၀၀၀  * * * 27000 27375 -1.37 
ကုလားပဲ(လုံးြဖကီး)  တစ်တငး်  ၂၆၅၀၀  * * * 26500 26875 -1.40 
ပဲကီး(အကီး)  တစ်တငး်  ၃၃၀၀၀  * * * 33000 33500 -1.49 
ပဲကီး(အေသး)  တစ်တငး်  ၃၀၀၀၀  * * * 30000 29250 2.56 
ေထာပတ်ပဲ(အေသး)  တစ်တငး်  ၂၁၀၀၀  * * * 21000 21000   
ဆီထွက်သးီံှ     * * *      
ေြမပဲ(လုံးဆန)်  ပိဿာ  ၃၁၅၀  * * * 3150 2938 7.22 
ေြမပဲ(ဆီဆန်)  ပိဿာ  ၂၉၀၀  * * * 2900 2713 6.89 

ှမ်းနက်  သံုးတင်း(၄၅ပိဿာ) 
၁၄၅၀၀

၀  * * * 145000 146250 -0.85 

ှမ်းနီ  သံုးတင်း(၄၅ပိဿာ) 
၁၀၅၀၀

၀  * * * 105000 101250 3.70 

စားဖုိေဆာင်သီးံှ     * * *      
ငုတ်ေြခာက(်ရှည်)  ပိဿာ  ၃၉၀၀  * * * 3900 4175 -6.59 
ငုတ်ေြခာက(်လတ)်  ပိဿာ  ၄၄၀၀  * * * 4400 4600 -4.35 
ငုတ်ေြခာက(်ပွ)  ပိဿာ  ၅၅၀၀  * * * 5500 5500   
ကကသ်နွနီ်(ကီး)  ပိဿာ  ၄၀၀  * * * 400 438 -8.68 
ကကသ်နွနီ်(လတ်)  ပိဿာ  ၄၀၀  * * * 400 425 -5.88 
ကကသ်နွနီ်(ေသး)  ပိဿာ  ၂၀၀  * * * 200 263 -23.95 
အာလူး(အိုေက)  ပိဿာ  ၇၀၀  * * * 700 663 5.58 
အာလူး(ေအဝမ်း)  ပိဿာ  ၅၅၀  * * * 550 550   
အာလူး(ဆွဲသီး)  ပိဿာ  ၄၀၀  * * * 400 450 -11.11 
ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း)  ပိဿာ  ၂၅၀၀  * * * 2500 2450 2.04 
ကကသ်နွြ်ဖ(ကကု
တ)် 

ပိဿာ  ၂၄၀၀  * * * 2400 2313 3.76 

ချင်း  ပိဿာ  ၁၆၀၀  * * * 1600 1600   
စားသုံးဆီ     * * *      
ေြမပဲဆ(ီရှယ)်  ပိဿာ  ၇၀၀၀  * * * 7000 6875 1.82 
ေြမပဲဆ(ီိုးိုး)  ပိဿာ  ၄၀၀၀  * * * 4000 3875 3.23 
ှမ်းဆီ(ရှယ)်  ပိဿာ  ၆၀၀၀  * * * 6000 5875 2.13 
ှမ်းဆီ(ိုးိုး)  ပိဿာ  ၃၀၀၀  * * * 3000 3000   
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စားအုန်းဆီ  ပိဿာ  ၂၅၅၀  * * * 2550 2563 -0.51 

မှတ်ချက် ။   *  ေဈးန်းေကာက်ယူိုင်ြခင်းမရိှပါ။ 

မံုရွာေဈးကွက် 
ဇယား (၈) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်
ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ-၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီလ 
ပျမ်းမ 

ယခငလ် ှင့် 
ယခုလ 

ြခားနား ချက် 
% 

ပထမပတ ်
၃-ရက် 

ဒုတိယပတ ်
၁၀-ရက် 

တတိယပတ် 
၁၇-ရက် 

စတုတပတ် 
၂၄-ရက် ပျမ်းမ 

ဆန်(အလတ်စ)          
ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  44000 44000 * * 44000 46750 -5.88 

မေနာသုခ  တစ်တင်းခွဲ  28000 28000 * * 28000 27750 0.90 
ဧရာမင်း  တစ်တင်းခွဲ  37250 37250 * * 37250 38188 -2.45 
အိုင်အာ-၇၄၇  တစ်တင်းခွဲ  25500 25500 * * 25500 25625 -0.49 
ံှစားသီးံှ                  
အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  တစ်တင်း  8200 8200 * * 8200 8188 0.15 
ဂျံြဖသန့်  တစ်တင်း  15250 15250 * * 15250 15250   
ဂျံထွက်တိုး  တစ်တင်း  13000 13000 * * 13000 13000   
ပဲမျ ိးစံု                  
မတ်ပဲ  တစ်တင်း  28750 28000 * * 28375 30125 -5.81 
ပဲတစီမ်ိး(လုံးကီး)  တစ်တင်း  38250 38500 * * 38375 38875 -1.29 
ပဲတစီမ်ိး(လုံးေသး)  တစ်တင်း  42200 42200 * * 42200 41325 2.12 
ပဲပုတ်  တစ်တင်း  22500 22500 * * 22500 22812.5 -1.37 
ပဲစင်းငံုနီ  တစ်တင်း  23800 23800 * * 23800 23400 1.71 
ကုလားပဲ(လုံးဝါကီး)  တစ်တင်း  24500 24500 * * 24500 24625 -0.51 
ကုလားပဲ(လုံးဝါေသး)  တစ်တင်း  26500 26500 * * 26500 26625 -0.47 
ကုလားပဲ(လံုးြဖကီး)  တစ်တင်း  27200 27200 * * 27200 27975 -2.77 
ကုလားပဲ(လုံးြဖေသး)  တစ်တင်း  25100 25100 * * 25100 25475 -1.47 
စားေတာ်ပဲ  တစ်တင်း  32000 32000 * * 32000 35000 -8.57 
ပဲလမ်ွးြပာ  တစ်တင်း  36000 36000 * * 36000 35250 2.13 
ပဲယင်း  တစ်တင်း  21500 21500 * * 21500 19913 7.97 
ေြမေထာက်ပဲ  တစ်တင်း  30000 30000 * * 30000 29563 1.48 
ပဲကီး  တစ်တင်း  34500 34500 * * 34500 34750 -0.72 
ေထာပတ်ပဲ  တစ်တင်း  19000 19000 * * 19000 18375 3.40 
စားသုံးဆီ    ��           
ေြမပဲဆီ(ရှယ်)  ပဿိာ  5800 5800 * * 5800 5700   
ှမး်ဆီ(ိုးိုး)  ပဿိာ  5300 5300 * * 5300 5275 0.47 
စားအနုး်ဆီ(ိုးုိး)  ပဿိာ  2555 2555 * * 2555 2488 2.71 
ဆီထွက်သီးှံ                  
ေြမပဲဆန(်လုံးဆန်)  ပဿိာ  3225 3225 * * 3225 3025 6.61 
ေြမပဲဆန(်ဆီဆန်)  ပဿိာ  2650 2700 * * 2675 2513 6.47 
ှမး်ြဖ  တစ်တင်း  38750 38750 * * 38750 38625 0.32 
ှမး်ဝါ  တစ်တင်း  34000 34000 * * 34000 34875 -2.51 
ှမး်နီ  တစ်တင်း  32000 32000 * * 32000 33250 -3.76 
ှမး်ညိ  တစ်တင်း  32250 32250 * * 32250 32875 -1.90 
ှမး်နက်  တစ်တင်း  43000 43000 * * 43000 47813 -10.07 
ပန်းမှ်း  တစ်တင်း  25000 25000 * * 25000 21750 14.94 
ေနကာ  ပဿိာ  1300 1300 * * 1300 1303 -0.25 
ဟင်းသးီဟင်းရွက်                  
ခရမ်းချဉ်(ေြမြပန့်)  ၂၀ပိဿာ  5000 6000 * * 5500 6075 -9.47 
ဟင်းခတ်အေမးအကိင်                  
နံနံေစ့  တစ်တင်း  11000 11000 * * 11000 14625 -24.79 

မှတ်ချက် ။   *ေဈးန်းေကာက်ယူိုင်ြခင်းမရှိပါ။ 
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ေတာင်ကီးေဈးကွက်
ဇယား (၉) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာငး်ေဈးန်းများအေြခအေန 

    (ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကန်ု 
အမည် 

ေရတွက်ပုံ 

ေဖေဖာ်ဝါရ ီ-  ၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ ြခားနား 

ချက် % 
ပထမပတ ်    
၃- ရက် 

ဒတိုယပတ ်  
၁၀ -ရက် 

တတိယပတ်   
၁၇ -ရက် 

စတုတပတ်    
၂၄ - ရက် ပျမ်းမ 

ံှစားသီးံှ                  

ဧရာဝတီေပဆန်းဆန ် တစ်တင်းခွဲ  46500 * * * 46500 45584 2.01 

ဖျာပုံေပဆနး်  တစ်တင်းခွဲ  48500 * * * 48500 47875 1.31 

ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  56500 * * * 56500 56750 -0.44 

ေပကဲဆန်  တစ်တင်းခွဲ  37500 * * * 37500 37000 1.35 

ဇီယာဆန်  တစ်တင်းခွဲ  28167 * * * 28167 27792 1.35 

မေနာသုခဆန်  တစ်တင်းခွဲ  33500 * * * 33500 32917 1.77 

အငး်မရဲေဘာ်ဆန်  တစ်တင်းခွဲ  24333 * * * 24333 23959 1.56 

ေခါက်နမ်ခမ်းဆန် 
စ်ှတင်း  
(၄၄ပိဿာ)  62500 * * * 62500 61292 1.97 

အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  ပိဿာ  453 * * * 453 379 19.60 

ဂျံေစ့(ရှမ်း)  ပိဿာ  700 * * * 700 700   

ပဲမျ ိးစံု                

ပဲပုတ်  ပိဿာ  1217 * * * 1217 1150 5.83 

စားဖုိေဆာငသီ်းံှ                

ကက်သွန်ြဖ(မျ ိးြခား)  ပိဿာ  1417 * * * 1417 1359 4.31 

ကက်သွန်ြဖ(ဥလတ်)  ပိဿာ  1600 * * * 1600 1467 9.08 

ကက်သွန်ြဖ(ရှယ်)  ပိဿာ  1783 * * * 1783 1658 7.52 

ကက်သွန်ြဖ(ထူးရှယ်)  ပိဿာ  1950 * * * 1950 1879 3.76 

ကက်သွန်ြဖ(ထူးထးူ)  ပိဿာ  2400 * * * 2400 2025 18.52 

ကက်သွန်ြဖ(ကကုတ်)  ပိဿာ  2600 * * * 2600 2513 3.48 

စားသံုးဆီ                  

ေြမပဲဆီ  ပိဿာ  3650 * * * 3650 3950 -7.59 

ှမ်းဆီ  ပိဿာ  4650 * * * 4650 4725 -1.59 

စားအုန်းဆီ  ပိဿာ  1900 * * * 1900 1900   

ဆီထွက်သီးှံ                  

ပန်းမ်ှး  ပိဿာ  1817 * * * 1817 1771 2.60 

မှတ်ချက် ။   *ေဈးန်းေကာက်ယူိုင်ြခင်းမရှိပါ။�
�
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ေအာင်ပန်းေဈးကွက် 
ဇယား (၁၀) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ)် 

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်ပုံ 

ေဖေဖာ်ဝါရ ီ-၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလြခား 
နားချက် % 

ပထမပတ်   
၄- ရက် 

ဒုတိယပတ် 
၉ -ရက ် 

တတိယပတ်   
၁၄-ရက် 

စတတုပတ် 
၁၉-ရက် 

ပမပတ် 
၂၄−ရက် 

ပျမ်းမ 

ှံစားသီးှံများ        
အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  ပိဿာ  450 430 480 450 600 482 403 19.50 
ဂျေံစ့(ရမ်ှး)  ပိဿာ  550 550 550 550 500 540 562 -3.86 

ဆီထွက်သီးှံ                    

ပန်းှမ်း  ပိဿာ  1550 1500 1650 1550 1550 1560 1592 -1.99 
ေနကာ  ပိဿာ  1000 1100 1150 1200 1200 1130 1158 -2.45 

စားဖုိေဆာင်သီးံှ                    

အာလူး(အိုေက)  ပိဿာ  780 750 750 680 750 742 725 2.34 
အာလူး(ေအဝမ်း)  ပိဿာ  560 600 630 630 550 594 572 3.91 
အာလူး(ဆွဲသီး)  ပိဿာ  450 480 420 450 430 446 402 11.04 
ချင်း(အစိ)ု  ပိဿာ  1200 1100 1000 1200 1000 1100 1275 -13.73 
ကက်သွန်ြဖ(လတ)်  ပိဿာ  2000 2100 2000 2100 2100 2060 2067 -0.32 

ပဲမျ ိးစံု                    
ပဲပုပ်  ပိဿာ  1050 1050     1500 1200 1200   

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ                

ခရမ်းချဉ်(ရှမ်း)  ပိဿာ  350 350 250 400 200 310 258 20.00 
ေဂဖီထုပ်  ထုပ်  200 250 200 200 100 190 233 -18.57 
ပန်းမံုလာ(ရှမ်း)  ပွင့်  250 200 300 300 200 250 242 3.45 
မုန်လာဥနီ  ပိဿာ  600 800 750 750 550 690 558 23.58 
ေဂရခါးသီး  လုံး  75 65 35 42 40 51 72 -28.28 
ဂျး  ပိဿာ  1200 1350 1200 1450 850 1210 1000 21.00 
ေရပဲသီး  ပိဿာ  3500 4700 3200 3200 1500 3220 3183 1.15 
ဘိုစားပဲ  ပိဿာ  850 1100 1000 800 700 890 1283 -30.65 

သစ်သီးဝလ ံ                  
လိေမာ်သီး  ပိဿာ  900 900 800 850 600 810 717 13.02 
ေထာပတ်သီး  လုံး  300 350 300 350 300 320 467 -31.43 
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သဲကုန်း(ဝက်ပုတ်စုစည်းေဈးကွက)် 
ဇယား (၁၁) ဟင်းသီးဟင်းရွက ်လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန် 
အမည် 

ေရတွက်ပုံ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ-၂၀၂၁ 
၂၀၂၁ 

ဇန်နဝါရလီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 

ြခားနားချက် 
% 

ပထမပတ်  
၂-ရက ်

ဒုတိယပတ် 
၁၀-ရက် 

တတိယပတ် 
၁၇-ရက် 

စတုတပတ် 
၂၄-ရက် 

ပျမ်းမ 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်             

ခရမ်းချဉ်သီး(ေြမြပန့်)  ပိဿာ  ၅၀၀  * * * 500 575 -13.04 

ေဂဖီထုပ်(ေြမြပန့် )  ထပ်ု  ၃၀၀  * * * 300 400 -25.00 

ပန်းေဂဖီ  ပွင့်  ၂၅၀  * * * 250 250   
သခွားသီး  ၁၀၀ လံုး  ၅၀၀၀  * * * 5000 5750 -13.04 

ခရမ်းသးီ(လတ)်  ၁၀၀ လံုး  ၅၀၀၀  * * * 5000 5500 -9.09 

ငုတ်သီးစိမ်း(ရှည်)  ပိဿာ  ၁၅၀၀  * * * 1500 1400 7.14 

ုံးပတီသီး  ၁၀၀ ေတာင့်  ၅၀၀  * * * 500 500   
ကက်ဟင်းခါးသီး  ၁၀၀ ေတာင့်  ၅၀၀၀  * * * 5000 6500 -23.08 

ေရဖုံသီး  လုံး  ၁၀၀၀  * * * 1000 1000   
မုန်လာဥြဖ  ၁၀၀ လံုး  ၂၅၀၀  * * * 2500 2750 -9.09 

ပဲေတာင့်ရှည်(ထိုင်ဝမ်)  စည်း  ၄၀၀  * * * 400 525 -23.81 

မုန်ညင်းထုပ်  ထပ်ု  ၅၀  * * * 50 60 -16.67 

ေကျာက်ဖုံသီး(လတ်)  လုံး  ၈၀၀  * * * 800 800   
နံနံပင်  ပိဿာ  ၅၀၀  * * * 500 425 17.65 

ပဲေစာင်းလျားသးီ  စည်း  ၂၀  * * * 20 30 -33.33 

သစ်သီးဝလ ံ                  
ဖရဲသီး  လုံး  ၁၅၀၀  * * * 1500 1250 20.00 

မှတ်ချက် ။   *  ေဈးန်းေကာက်ယူုိင်ြခင်းမရိှပါ။ 
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ပျဉ်းမနားေဈးကွက်
ဇယား (၁၂) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

            (ကျပ)် 

 လယ်ယာထွက်ကုန ်အမည် ေရတွက်ပုံ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ, ၂၀၂၁
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လ 
ှင့် ယခုလ 
ြခားနား 
ချက် % 

ပထမပတ် 
၇-ရက် 

ဒုတိယပတ် 
၁၄-ရက် 

တတိယပတ်  
၂၁ -ရက် 

စတုတပတ် 
၂၈ -ရက် 

ပျမ်းမ 

ဆန်(အလတ်စ)         
ေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  42000 42000 * * 42000 42200 -0.47 
ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  59500 59500 * * 59500 60100 -1.00 
မေနာသုခ(ရန်ကုန်)  တစ်တင်းခွဲ  29500 29500 * * 29500 36040 -18.15 

မေနာသုခ(ေဒသ)  တစ်တင်းခွဲ  29000 29000 * * 29000 34400 -15.70 

သုခထွန်း(ေဒသ)  တစ်တင်းခွဲ  29000 29000 * * 29000 29500 -1.69 
ဇီယာ  တစ်တင်းခွဲ  23000 23000 * * 23000 27900 -17.56 
စားဖုိေဆာင်သီးံှ                  
ငုတ်ေြခာက်(ရှည်)  ပဿိာ  5500 5500 * * 5500 5500   
ငုတ်ေြခာက်(မိုးေထာင်)  ပဿိာ  7000 7000 * * 7000 6600 6.06 
ငုတ်ေြခာက်(ပ)ွ  ပဿိာ  6750 6750 * * 6750 7300 -7.53 

ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း-လတ်)  ပဿိာ  2750 2750 * * 2750 2650 3.77 

ကက်သွန်ြဖ(ကကတ်ု)  ပဿိာ  2800 2800 * * 2800 2780 0.72 
ကက်သွန်န(ီကီး)  ပဿိာ  700 700 * * 700 680 2.94 
ကက်သွန်န(ီလတ်)  ပဿိာ  600 600 * * 600 500 20.00 
ကက်သွန်န(ီေသး)  ပဿိာ  400 400 * * 400 380 5.26 
အာလူး(ကီး)  ပဿိာ  1200 1200 * * 1200 1100 9.09 
အာလူး(လတ်)  ပဿိာ  1000 1000 * * 1000 820 21.95 
အာလူး(ေသး)  ပဿိာ  900 900 * * 900 800 12.50 
စားသုံးဆ ီ    ��           
ေြမပဲဆီ(ရှယ်)  ပဿိာ  7500 7500 * * 7500 7100 5.63 
ေြမပဲဆီ(ုိးုိး)  ပိဿာ  3500 3500 * * 3500 3500   
ှမ်းဆီ(ရှယ)်  ပဿိာ  8000 8000 * * 8000 7900 1.27 
ှမ်းဆီ(ိုးိုး)  ပဿိာ  3500 3500 * * 3500 3460 1.16 
စားအုန်းဆ(ီကနဆီ်)  ပဿိာ  2500 2500 * * 2500 2500   
ဟင်းသီးဟင်းရွက်    ��           
ခရမ်းချဉ်  ပိဿာ  800 800 * * 800 600 33.33 
ေရပဲသီး  ပဿိာ  4000 4000 * * 4000 2680 49.25 
ေဂဖီထုပ်  ထုပ်  275 275 * * 275 365 -24.66 
ပန်းမုန်လာ  ပွင့်  350 350 * * 350 390 -10.26 
ဂျးြမစ်  ပဿိာ  2000 2000 * * 2000 1560 28.21 
ေဂရခါးသီး  လုံး  200 200 * * 200 161 24.22 
မုန်လာဥနီ  ပိဿာ  2200 2200 * * 2200 1720 27.91 
ဘိုစားပဲ  ပဿိာ  1400 1400 * * 1400 1960 -28.57 
ငုတ်စိမ်းပ ွ ပဿိာ  1200 1200 * * 1200 1530 -21.57 
ချင်း  ပိဿာ  2000 2000 * * 2000 1620 23.46 

မှတ်ချက် ။   *  ေဈးန်းေကာက်ယူိုင်ြခင်းမရိှပါ။ 
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တပ်ကုန်းေဈးကွက ်
ဇယား (၁၃) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ)်

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်ပံု 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ, ၂၀၂၁

ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လ ှင့် 
ယခုလ ြခားနား 

ချက် % 
ပထမပတ် 
၇-ရက် 

ဒုတိယပတ် 
၁၄-ရက် 

တတိယပတ် 
၂၁ -ရက် 

စတုတပတ် 
၂၈ -ရက် 

ပျမ်းမ 

ဆန်(အလတ်စ)              
ေပဆနး်  တစ်တင်းခွဲ  38000 38000 * * 38000 35600 6.74 
ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  40000 40000 * * 40000 40000   
မေနာသုခ(ရန်ကန်ု)  တစတ်င်းခွဲ  26000 26000 * * 26000 26000   
မေနာသုခ(ေဒသ)  တစတ်င်းခွဲ  27000 27000 * * 27000 26400 2.27 
သုခထွနး်(ေဒသ)  တစတ်င်းခွဲ  24000 24000 * * 24000 23800 0.84 
ဇီယာ  တစတ်င်းခွဲ  24000 24000 * * 24000 24000   
ပုလသဲယ်ွ  တစတ်င်းခွဲ  23000 23000 * * 23000 22400 2.68 
စားဖုိေဆာင်သီးံှ    ��           
ငုတ်ေြခာက(်ရှည်)  ပိဿာ  5000 5000 * * 5000 5000   
ငုတ်ေြခာက(်မုိးေထာင်)  ပိဿာ  5000 5000 * * 5000 5000   

ငုတ်ေြခာက(်ပွ)  ပိဿာ  8000 8000 * * 8000 8000   

ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း-လတ်)  ပိဿာ  3000 3000 * * 3000 3000   

ကက်သွန်ြဖ(ကကုတ်)  ပိဿာ  2500 2500 * * 2500 2500   

ကက်သွန်န(ီကီး)  ပိဿာ  1200 1200 * * 1200 1200   

ကက်သွန်န(ီလတ)်  ပိဿာ  1000 1000 * * 1000 1000   

ကက်သွန်န(ီေသး)  ပိဿာ  800 800 * * 800 800   

အာလးူ(ကးီ)  ပိဿာ  1200 1200 * * 1200 1200   

အာလးူ(လတ)်  ပိဿာ  1000 1000 * * 1000 1000   

အာလးူ(ေသး)  ပိဿာ  800 800 * * 800 800   
စားသုံးဆီ    ��           
ေြမပဲဆီ(ရှယ်)  ပိဿာ  7500 7500 * * 7500 7500   
ေြမပဲဆီ(ိုးိုး)  ပိဿာ  6500 6500 * * 6500 6400 1.56 

ှမး်ဆီ(ရှယ်)  ပိဿာ  8000 8000 * * 8000 8000   

ှမး်ဆီ(ိုးိုး)  ပိဿာ  7500 7500 * * 7500 7400 1.35 

စားအနုး်ဆီ(ကန်ဆီ)  ပိဿာ  2000 2000 * * 2000 2200 -9.09 

ဟင်းသးီဟင်းရွက်    ��           

ခရမ်းချဉ်  ပိဿာ  800 800 * * 800 500   

ေရပဲသီး  ပိဿာ  3000 3000 * * 3000 3000   

ေဂဖီထုပ်  ထုပ်  300 300 * * 300 300   

ပနး်မုန်လာ  ပွင့်  400 400 * * 400 320 25.00 

ဂျးြမစ်  ပိဿာ  2300 2300 * * 2300 2120 8.49 

ေဂရခါးသီး  လံုး  100 100 * * 100 100   

မုန်လာဥနီ  ပိဿာ  1000 1000 * * 1000 880 13.64 

ဘုိစားပဲ  ပိဿာ  1500 1500 * * 1500 1500   
ငုတ်စိမ်းပွ  ပိဿာ  2000 2000 * * 2000 2000   
ချငး်  ပိဿာ  2000 2000 * * 2000 1500 33.33 

မှတ်ချက် ။   *  ေဈးန်းေကာက်ယူုိင်ြခင်းမရိှပါ။ 
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လယ်ေဝးေဈးကွက ်
ဇယား (၁၄) လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာငး်ေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်ပုံ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ, ၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လ ှင့် 
ယခုလ 

ြခားနား ချက ်
% 

ပထမပတ် 
၇-ရက် 

ဒုတိယပတ ်
၁၄-ရက် 

တတိယပတ် 
၂၁-ရက် 

စတုတပတ် 
၂၈ -ရက် 

ပျမ်းမ 

ဆန်(အလတ်စ)             
ေပဆနး်  တစ်တင်းခွဲ  46000 46000 46000 47000 46250 45000 2.78 
ေရဘိုေပဆန်း  တစ်တင်းခွဲ  62000 62000 62000 62000 62000 61900 0.16 
မေနာသုခ(ရန်ကန်ု)  တစတ်င်းခွဲ  36000 36000 36000 36000 36000 34200 5.26 
မေနာသုခ(ေဒသ)  တစတ်င်းခွဲ  28000 28000 30000 31000 29250 28000 4.46 

သုခထွနး်(ေဒသ)  တစတ်င်းခွဲ  28000 28000 28000 30000 28500 28000 1.79 
ဇီယာ  တစတ်င်းခွဲ  27000 28000 28000 28000 27750 26800 3.54 
စားဖုိေဆာင်သီးံှ                  
ငုတ်ေြခာက(်ရှည်)  ပိဿာ  5000 5000 5000 5000 5000 5800 -13.79 

ငုတ်ေြခာက(်မုိးေထာင်)  ပိဿာ  6000 6000 6000 5500 5875 6800 -13.60 

ငုတ်ေြခာက(်ပွ)  ပိဿာ  8000 8000 8000 8000 8000 8800 -9.09 

ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း-လတ်)  ပိဿာ  3500 3500 3500 3700 3550 3280 8.23 

ကက်သွန်ြဖ(ကကုတ်)  ပိဿာ  2500 2500 2500 2700 2550 2400 6.25 

ကက်သွန်န(ီကီး)  ပိဿာ  800 700 600 600 675 820 -17.68 

ကက်သွန်န(ီလတ)်  ပိဿာ  700 600 500 500 575 680 -15.44 

ကက်သွန်န(ီေသး)  ပိဿာ  600 500 400 400 475 540 -12.04 

အာလးူ(ကးီ)  ပိဿာ  1000 1000 1200 1200 1100 1040 5.77 

အာလးူ(လတ)်  ပိဿာ  900 900 1000 1000 950 920 3.26 

အာလးူ(ေသး)  ပိဿာ  800 800 900 800 825 800 3.13 
စားသုံးဆီ    �� �� ��       
ေြမပဲဆီ(ရှယ်)  ပိဿာ  6500 6500 6800 7000 6700 6800 -1.47 

ေြမပဲဆီ(ိုးိုး)  ပိဿာ  3600 3600 3800 3800 3700 3600 2.78 

ှမး်ဆီ(ရှယ်)  ပိဿာ  6300 6300 6800 6800 6550 6720 -2.53 

ှမး်ဆီ(ိုးိုး)  ပိဿာ  3600 3600 3700 3800 3675 3600 2.08 

စားအနုး်ဆီ(ကန်ဆီ)  ပိဿာ  2600 2600 2600 2600 2600 2700 -3.70 
ဟင်းသးီဟင်းရွက်    �� ��       
ခရမ်းချဉ်  ပိဿာ  600 700 800 700 700 380 84.21 
ေရပဲသီး  ပိဿာ  4000 4000 3500 4000 3875 3700 4.73 
ေဂဖီထုပ်  ထုပ်  500 300 300 300 350 360 -2.78 
ပနး်မုန်လာ  ပွင့်  400 300 300 300 325 400 -18.75 

ဂျးြမစ်  ပိဿာ  2500 2500 2500 2500 2500 2500   
ေဂရခါးသီး  လံုး  200 200 150 100 162.5 170 -4.41 
မုန်လာဥနီ  ပိဿာ  2000 2000 2000 2000 2000 1960 2.04 
ဘုိစားပဲ  ပိဿာ  2000 2000 2000 2000 2000 2000   
ငုတ်စိမ်းပွ  ပိဿာ  2500 2500 2500 2000 2375 2080 14.18 

ချငး်  ပိဿာ  2500 2500 2500 2600 2525 1980 27.53 
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လားးေစျးကွက် 
ဇယား ( ၁၅) လယ်ယာထွက်ကုနမ်ျား လက်ကားေရာင်းေစျးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ)် 

လယ်ယာထွက်ကုန ် 
အမည် 

ေရတွက် 
ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ - ၂၀၂၁ 

ပျမ်းမ 
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

 

ယခင်လှင့် 

ပထမပတ် ဒုတိယပတ် တတိယပတ ် စတုတပတ ် ယခုလ 

၃ - ရက ် ၁၀-ရက် ၁၇ - ရက် ၂၄ - ရက် 
ြခားနား
ချက် % 

ဆန်    �� �� �� �� �� �� ��
ေပဆနး် 
(ေဇာတိကတဆံပ်ိ)  တစ်တင်းခွဲ  45000 45000 49000 45000 ၄၆၀၀၀  ၄၈၂၅၀  -4.66 

ေပဆနး်(ေရဘိ)ု  တစ်တင်းခွဲ  62000 57000 57000 57000 ၅၈၂၅၀  ၆၁၇၅၀  -5.67 

လံုးသွယ်ေမး  တစ်တင်းခွဲ  39000 39000 39000 39000 ၃၉၀၀၀  ၃၈၀၀၀  2.63 

ဧည့်မထ  တစ်တင်းခွဲ  27500 27500 29000 27500 ၂၇၈၇၅  ၂၇၂၅၀  2.29 
စားသုံးဆီ                  
ေြမပဲဆီ  ပိဿာ  3500 3300 3400 3600 ၃၄၅၀  ၃၃၂၅  3.76 
စားအနုး်ဆီ 
(ပဇွုန်ှစ်ေကာင်)  ပိဿာ  2850 3100 3000 3400 ၃၀၈၈  ၂၈၁၃  9.78 

စားဖုိေဆာင်သီးံှ                  
ကက်သွန်နီ (ကီး)  ပိဿာ  600 600 600 600 ၆၀၀  ၇၂၅  -17.24 

ကက်သွန်နီ (လတ)်  ပိဿာ  550 500 500 500 ၅၁၃  ၆၂၅  -18.00 

ကက်သွန်နီ (ေသး)  ပိဿာ  500 450 450 450 ၄၆၃  ၅၃၈  -13.95 

ကက်သွန်ြဖ (ရှမ်း)  ပိဿာ  2500 2500 2500 2500 ၂၅၀၀  ၂၅၀၀    

ကက်သွန်ြဖ (ကကတု်)  ပိဿာ  2300 2200 2200 2200 ၂၂၂၅  ၂၁၀၀  5.95 

အာလးူ (အိုေက)  ပိဿာ  725 725 725 675 ၇၁၃  ၇၆၉  -7.32 
ကုန်စညဒ်ိုင်                  

အေစ့ထုတ်ေြပာငး်  ပိဿာ  410 410 410 430 ၄၁၅  ၃၈၀  9.21 
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ဇယား (၁၆) FOB မဆူယ်ေဈးန်း 
USD 

လယ်ယာထွက်ကုန် 
အမည ်

ေရတွက်ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ- ၂၀၂၁ 

ဇန်နဝါရီလ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခလု 

ြခားနားချက်  
% 

ပထမပတ် 
၁-ရက်  

ဒုတိယပတ ်
၈-ရက်   

တတိယပတ်  
၁၅-ရက် 

စတုတပတ်  
၂၂-ရက် 

ပျမ်းမ 

ဆန်     

တ
ရုတ
်နှစ
်သ
စ်က
ူး 

တ
ရုတ
်နှစ
်သ
စ်က
ူး 

တ
ရုတ
်နှစ
်သ
စ်က
ူး 

      

ဧည့်မထ(၅%)   တန် 409 409 411 -0.55 

ဧည့်မထ (၁၀%)   ။ 400 400 402 -0.56 

ဧည့်မထ (၁၅%)   ။ 406 406 407 -0.18 

ဧည့်မထ (၂၅%)   ။ 391 391 393 -0.57 

ငစိန်(၁၅%)  ။ 409 409 409   

ဆန်ကွဲ (၂/၃/၄)  ။ 335 335 336 -0.30 

ဆန်ကွဲ (၁/၂)  ။ 366 366 367 -0.20 

ဆန်ကွဲ (၁ ှင့် 
Extra) 

။ 394 394 396 -0.38 
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မူဆယ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန ်
ဇယား (၁၇) လယ်ယာထွက်ကုန/်သားငါးေဈးကွက်အေြခအေန 

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတက်ွ 
ပံု 

ေဈးန်း 

ေဖေဖာ်ဝါရလီ-၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 
ြခားနား 
ချက် % 

ပထမပတ် 
၁-ရက်  

ဒုတိယပတ် 
၈-ရက်   

တတယိပတ် 
၁၅-ရက်   

စတုတပတ ်
၂၂-ရက်   

ပျမ်းမ 

ံှစားသီးံှ      
              

အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  ၁ တန်  ယွမ်  988 988 979 988 986 987 -0.13 
ပဲမျ ိးစံု                     
ပဲတစီမ်ိး  ၁ တန်  ယွမ်  6100 6100 6100 6100 6100 6100   

ပဲပုတ်  ။  ။  3750 3750 3750 4000 3813 3750 1.67 

ပဲလမ်ွးြဖ  ။  ။  5250 5250 5250 5250 5250 5250   

ပဲကီး  ။  ။  5900 5900 5900 5900 5900 5900   

ေထာပတ်ပဲ  ။  ။  5750 5750 5750 5750 5750 5750   

ေြမပဲဆန်  ။  ။  12500 12500 12500 12500 12500 12500   

ှမး်  ။  ။  9750 9750 9750 9750 9750 9750   

စားဖုိေဆာင်သီးံှ                     

ကက်သွန်နီ  ၁ တန်  ယွမ်  2404 2404 2427 2404 2410 2407 0.12 

ကက်သွန်ြဖ (ရှမ်း)  ၁ ပိဿာ  ကျပ်  1388 1388 1388 1388 1388 1388   

စက်မကုန်ကမ်း                     

သကား(ြဖ)  ၁ တန်  ယွမ်  2300 2300 2300 2300 2300 2300   

RSS 3  ။  ။  6825 6825 6825 6825 6825 6825   

ေရထွက်ကုန်                     
ကဏန်း (အမာ)  တန်  ေဒလာ  3400 3400 4000 4000 3700 3400 8.82 

ငါးရှဉ့်  ။  ။  4200 4500 4400 4400 4375 4350 0.57 

စွမ်းအငေ်ဈးန်း                     

ဒဇီယ် (PD)  ၁ လီတာ  ကျပ်  815 845 845 845 838 800 4.69 

Octane 92 RON  ။  ။  755 785 785 785 778 740 5.07 

Octane 95 RON  ။  ။  860 980 890 890 905 840 7.74 

ိုင်ငံြခားေငွလလဲှယ်န်း                     

အေမရိကနေ်ဒလာ  ၁ေဒလာ  ကျပ်  1343 1440 1410 1413 1402 1345 4.20 

ယွမ်  ၁ယွမ်  ။  208 208 206 208 208 208 -0.12 
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စစ်ေတွမိ
 ဇယား (၁၈) လယ်ယာထွက်ကုန/်သားငါးေဈးကွက်အေြခအေန 

(ကျပ်)

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်
ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရလီ -၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီလ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 
ြခားနား  
ချက်  % 

ပထမပတ်  
၁-ရက်  

ဒုတိယပတ ်
၈-ရက်   

တတယိပတ ်
၁၅-ရက်   

စတုတပတ ်
၂၂-ရက ်  

ပျမ်းမ 

ဆန်   
              

ေပဆနး်ေမးအသစ်(ရှယ်)  တစ်တင်းခွဲ  39000 39000 37000 37000 38000 38750 -1.94 
ေပဆနး်ေမးအသစ် (ုိးုိး)  ။  35000 35000 33000 33000 34000 34750 -2.16 
မီးဒံုး  ။  23000 23000 21500 21500 22250 23750 -6.32 
ဧည့်မထ  ။  20000 20000 20000 20000 20000 20250 -1.23 
ငစိန်  ။  19500 19500 18000 18000 18750 19125 -1.96 
ေကာက်ညင်းဆန်  ။  49000 49000 48000 48000 48500 51500 -5.83 
ပဲမျ ိးစံု                  
ကုလားပဲ  ပိဿာ  3000 3000 3000 3000 3000 3050 -1.64 
ပဲနီေလး  ။  4800 4800 5000 5000 4900 4900   
ေြမပဲဆန်  ။  3200 3200 3200 3200 3200 3150 1.59 
စားသုံးဆီ                  
ပဲဆီ  ပိဿာ  9000 9000 10000 8500 9125 8125 12.31 
စားအနုး်ဆီ  ။  3000 3000 3500 3500 3250 2750 18.18 
စားဖုိေဆာင်သီးံှ                  
ကက်သွန်န(ီကီး)  ပိဿာ  1200 1200 1000 900 1075 1413 -23.89 
ကက်သွန်န(ီလတ)်  ။  1100 1100 900 800 975 1288 -24.27 
ကက်သွန်န(ီေသး)  ။  1000 1000 800 700 875 1100 -20.45 
ကက်သွန်ြဖ  ။  4000 4000 4000 3800 3950 4050 -2.47 
ငုတ်သီးေြခာက်  ။  1700 1300 1000 900 1225 1775 -30.99 
နင်ွး  ။  3300 3300 3000 2800 3100 3550 -12.68 
ဂျငး်  ။  4000 4000 4000 4000 4000 4450 -10.11 
ခရမ်းသီး  ။  800 900 700 600 750 1325 -43.40 
ခရမ်းချဉ်သီး  ။  1300 1100 800 700 975 1850 -47.30 
အာလးူ  ။  2000 1800 1700 1600 1775 1950 -8.97 
သကား(ြဖ)  ။  1450 1450 1400 1400 1425 1488 -4.20 
အသား/ဥအမျ ိးမျ ိး                  
ဝက်သား  ပိဿာ  13500 13500 14000 14000 13750 13375 2.80 
အမဲသား  ။  15000 15000 15000 15000 15000 14875 0.84 
ဆိတ်သား  ။  17000 17000 16000 16000 16500 17750 -7.04 
ကက်သား  ။  9500 9500 9000 9000 9250 9125 1.37 
ဘဲဥ  လံုး  190 190 160 160 175 195 -10.26 
ကက်ဥ  ။  150 130 150 150 145 140 3.57 
ေရထွက်ကုန်                  
ပုစန်ွေြခာက်  ပိဿာ  34000 34000 32000 32000 33000 33000   
ငနီတူေြခာက်  ။  6500 6500 6000 6000 6250 6625 -5.66 
စွမ်းအငေ်ဈးန်း                  
ဒဇီယ်  လီတာ  700 700 700 800 725 700 3.57 
ပရီမီယံဒီဇယ်  ။  730 730 730 850 760 745 2.01 
Octane 92 RON  ။  750 750 750 800 763 690 10.51 

Octane 95 RON  ။  850 850 850 900 863 800 7.81 
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မိတ်မိ
ဇယား (၁၉) ေရထွက်ကုနပ်စညး်ေဈးကွက်အေြခအေန 

(ကျပ)် 

ေရထွက်ကုန်အမည် ေရတွက်ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ - ၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီလ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လငှ့် 
ယခုလ 

ြခားနားချက် 
% 

ပထမပတ ် 
၁-ရက်  

ဒုတိယပတ ်
၈-ရက်   

တတိယပတ် 
၁၅-ရက်   

စတုတပတ်  
၂၂-ရက်   

ပျမ်းမ 

ေရထွက်ကုန်/ေရငန်ငါး                  

ကုလားကတု်  ၁ ကီလို  2500 2100 2100 2100 2200 2450 -10.20 

ငါးကွမ်းရပှ ်(ကးီ)  ။  3600 3600 3600 3600 3600 3550 1.41 
ငါးကွမ်းရပှ ်(ေသး)  ။  2300 2300 2300 2300 2300 2150 6.98 
ငါးပါးနီ  ။  4200 4000 4000 4000 4050 4250 -4.71 
ငါးေရာင်(ကီး)  ။  2500 2500 2500 2500 2500 2500   
ငါးေရာင်(ေသး)  ။  1200 1200 1200 1200 1200 1200   
ကကရံ  ။  9500 9000 9000 9000 9125 9750 -6.41 
ငါးလပိ်ေကျာက်  ။  2500 2500 2500 2500 2500 3050 -18.03 
ငါးမုတ်မဲ  ။  3300 3300 3300 3300 3300 3750 -12.00 
ငါးမုတ်ြဖ  ။  8000 8000 8000 8000 8000 7250 10.34 
ကင်းမွန် (ကီး)  ။  6500 4500 4500 4500 5000 6500 -23.08 
ကင်းမွန်(ေသး)  ။  4500 3500 3500 3500 3750 3850 -2.60 
ေရငန်ပုစွန်             
ေရငန်ပုစွန်ကျား(Tiger)  ။  11500 8000 8000 8000 8875 12750 -30.39 

ေရငန်ပုစွန်(Pink)  ။  6000 4500 4500 4500 4875 6500 -25.00 

ေရငန်ပုစွန်မီးနီ (White)  ။  9500 8000 8000 8000 8375 9000 -6.94 

ငါးပိ/ငါးေြခာက/်ပုစွနေ်ြခာက်                  

မငင်ါးပိ  ။  2500 2800 2800 2800 2725 2850 -4.39 

ပုစန်ွေြခာက် (ကီး)  ။  25000 28000 28000 28000 27250 30000 -9.17 

ပုစန်ွေြခာက် (လတ်)  ။  19000 24000 24000 24000 22750 20500 10.98 

ပုစန်ွေြခာက်(ေသး)  ။  13000 13000 13000 13000 13000 12500 4.00 

ငါးပုတ်ေြခာက(်ကကရံ)  ။  9300 12000 12000 12000 11325 13150 -13.88 

ငါးေရာင် (ဇလုံး) ေြခာက်  ။  12000 13000 13000 13000 12750 12250 4.08 

ငါးကွန်းရှပ(်ဘီးဇင်) ေြခာက်  ။  24000 25000 25000 25000 24750 26000 -4.81 
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မိတ်မိ
ဇယား (၂၀) လယ်ယာထွက်ကုန်ေဈးကွက်အေြခအေန 

(ကျပ)်

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီလ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 
ြခားနား 
ချက်  % 

ပထမပတ် 
၁-ရက်  

ဒုတိယပတ် 
၈-ရက်   

တတိယပတ် 
၁၅-ရက်   

စတုတပတ ် 
၂၂-ရက်   

ပျမ်းမ 

ဆန်   
              

ေပဆနး်ေမး(ေတာင်ပျ)ံ  တစ်တင်းခွဲ  37000 37000 *  *  37000 34750 6.47

ေပဆနး်ေမး(ေရဘုိ)  တစ်တင်းခွဲ  62000 62000 *  *  62000 60000 3.33

ဧည့်မထ  တစ်တင်းခွဲ  28000 28000 *  *  28000 25375 10.34

စားသုံးဆီ              

ေြမပဲဆီ (ိုးိုး)  ပိဿာ  5200 5200 *  *  5200 4875 6.67

ေနကာဆီ  ပိဿာ  7500 7500 * * 7500 7275 3.09

စားအနုး်ဆီ  ပိဿာ  2300 2300 *  *  2300 2175 5.75

စားဖုိေဆာင်သီးံှ                    

ငုတ်ေြခာက ်(ရှည်)  ပိဿာ  6000 6000 *  *  6000 6000   

ငုတ်ေြခာက ်(လတ)်  ပိဿာ  5850 5850 *  *  5850 5663 3.31

ငုတ်ေြခာက ်(ပွ)  ပိဿာ  7600 7600 *  *  7600 7675 -0.98

ကက်သွန်န(ီကီး)  ပိဿာ  700 700 *  *  700 688 1.82

ကက်သွန်န(ီလတ)်  ပိဿာ  700 700 *  *  700 688 1.82

ကက်သွန်န(ီေသး)  ပိဿာ  500 500 *  *  500 500   

ကက်သွန်ြဖ (ရှမ်း)  ပိဿာ  2000 2000 *  *  2000 2200 -9.09

ကက်သွန်ြဖ (ကကတု်)  ပိဿာ  2500 2500 *  *  2500 2825 -11.50

အာလးူ (အိုေက)  ပိဿာ  1500 1500 *  *  1500 1300 15.38

အာလးူ (ေအဝမး်)  ပိဿာ  1500 1500 *  *  1500 1300 15.38

ခရမ်းချဉ်သီး  ပိဿာ  1200 1200 *  *  1200 950 26.32

ေဂဖီထုပ်  ထပ်ု  800 800 *  *  800 850 -5.88

သစသ်ီးဝလံ              

နာနတ်သီး  လုံး  1500 1500 *  *  1500 1350 11.11

စက်မကုန်ကမ်း                    

ရာဘာ (RSS-3)  ေပါင်  750 750 *  *  750 750   

ရာဘာ (ခွက်ကပ)်  ေပါင်  305 305 *  *  305 305   

ရာဘာ (ဆွဲဖက)်  ေပါင်  305 305 * * 305 305   

ဆီအုန်း (အခုိင်)  ပိဿာ  165 165 *  *  165 210 -21.43

မှတ်ချက် ။ * ေဈးန်းေကာက်ယူိုင်ြခင်းမရှိပါ။ 
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လွိင်ေကာ်ေဈးကွက်
ဇယား (၂၁)  လယ်ယာထက်ွကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်)

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်
ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ, ၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီ  
ပျမ်းမ 

ယခင်လ ှင့် 
ယခုလ 
ြခားနား 
ချက် % 

ပထမပတ်  
၁-ရက် 

ဒုတိယပတ ်
၈-ရက် 

တတယိပတ် 
၁၅ -ရက် 

စတုတပတ ်
၂၂ -ရက် 

ပျမ်းမ 

ဆန်         

ေရဘိုေပဆန်း  ၁ တင်းခွဲ  62000 62000 62000 62000 62000 61750 0.40 

ဇီယာ  ၁ တငး်ခွဲ  34000 34000 34000 34000 34000 33750 0.74 

ေရရင်ေအး  ၁ တင်းခွဲ  38000 38000 38000 38000 38000 37500 1.33 

ဆင်းေရဝါ  ၁ တငး်ခွဲ  32000 32000 32000 32000 32000 32000   
ံှစားသီးံှ                  

အေစ့ထုတ်ေြပာငး်  ပိဿာ  400 400 400 400 400 361 10.73 
ပဲမျ ိးစုံ                  

ပဲတစီမ်ိး  တငး်  40000 40000 40000 40000 40000 40000   
 ပဲပုတ်  တငး်  18000 18000 18000 18000 18000 18250 -1.37 
ပဲစဉး်ငံု  တငး်  26000 26000 26000 26000 26000 26000   

စားဖုိေဆာင်သီးှံ                  
ကက်သွန်နီ (ကီး)  ပိဿာ  1000 1000 1000 1000 1000 975 2.56 
ကက်သွန်နီ (လတ)်  ပိဿာ  900 900 900 900 900 800 12.50 
ကက်သွန်နီ (ေသး)  ပိဿာ  850 850 850 850 850 638 33.33 
ကက်သွန်ြဖ(ကကုတ်)  ပိဿာ  2500 2500 2500 2500 2500 2500   
ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း)  ပိဿာ  2700 2700 2700 2700 2700 2700   
အာလးူ(အိုေက)  ပိဿာ  1200 1200 1200 1200 1200 1100 9.09 
အာလးူ(ေအဝမ်း)  ပိဿာ  1000 1000 1000 1000 1000 900 11.11 
အာလးူ(ဆွဲသီး)  ပိဿာ  800 800 800 800 800 700 14.29 
ငုတ်ေြခာက(်ရှည်)  ပိဿာ  6000 6000 6000 6000 6000 6000   
ငုတ်ေြခာက(်ပု)(အညာေခ)  ပိဿာ  12000 12000 12000 12000 12000 11375 5.49 
ငုတ်ေြခာက(်ပွ)  ပိဿာ  9000 9000 9000 9000 9000 9000   

စားသုံးဆီ                  
ပဲဆ(ီရှယ်)  ပိဿာ  6800 6800 6900 7000 6875 6825 0.73 

ပဲဆ(ီိုးိုး)  ပိဿာ  4000 4000 3800 3800 3900 3750 4.00 

ှမး်ဆီ(ရှယ်)  ပိဿာ  7500 7500 7500 7500 7500 7500   

စားအနုး်ဆီ  ပိဿာ  2300 2300 2300 2300 2300 2375 -3.16 
ဆီထွက်သီးှံ                  

ှမး်(နက်)  ပိဿာ  3200 3200 3200 3200 3200 3625 -11.72 

ေြမပဲ (လံုးဆန်)  ပိဿာ  3000 3000 3000 3100 3025 3050 -0.82 

ေြမပဲ (ဆီဆန်)  ပိဿာ  2300 2300 2300 2300 2300 2375 -3.16 
ဟင်းသးီဟင်းရွက်                  

ခရမ်းချဉ်သီး(ရှမ်း)  ပိဿာ  300 300 300 300 300 488 -38.46 

ေဂဖီထုပ်  ထုပ ် 200 200 300 250 237.5 225 5.56 

ပနး်ေဂဖီ  ပွင့်  300 300 300 300 300 288 4.35 
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ြမဝတီေဈးကွက်
ဇယား (၂၂)  လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

(ကျပ်) 

လယ်ယာထွက်ကုန် 
အမည် 

ေရတက်ွ
ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ-၂၀၂၁
ဇန်နဝါရီလ  
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 
ြခားနား 
ချက် % 

ပထမပတ ်
၇-ရက် 

ဒုတိယပတ ်
၁၄-ရက် 

တတိယပတ် 
၂၁-ရက် 

စတုတပတ် 
၂၈-ရက် 

ပျမ်းမ 

ဆန်   
     

ဆင်းသွယ်လတ်  ၁ တင်းခွဲ  35000 35000 35000 33000 34500 33500 2.99 

ေရဘိုေပဆန်း  ၁ တင်းခွဲ  66000 66000 65000 67000 66000 63750 3.53 

ဖျာပုံေပဆန်း  ၁ တင်းခွဲ  52000 52000 50000 48000 50500 43250 16.76 
ေပဆနး်  ၁ တင်းခွဲ  47000 47000 45000 45000 46000 43750 5.14 
ဇီယာ  ၁ တင်းခွ ဲ 33000 33000 31000 31000 32000 31750 0.79 
မေနာသုခ  ၁ တင်းခွဲ  34000 34000 33000 33000 33500 32000 4.69 

စားဖုိေဆာင်သီးံှ                  
ငုတ်ေြခာက(်ရှည်)  ပိဿာ  8000 8000 8000 8000 8000 7500 6.67 

ငုတ်ေြခာက(်လတ်)  ပိဿာ  8000 8000 8000 8000 8000 7500 6.67 

ကက်သွန်ြဖ(ကကုတ်)  ပိဿာ  3000 3000 3000 3000 3000 3125 -4.00 

ကက်သွန်ြဖ(ရှမ်း)  ပိဿာ  4000 4000 4000 4000 4000 3875 3.23 

ကက်သွန်နီ (ကီး)  ပိဿာ  1000 1000 1000 800 950 950   
ကက်သွန်နီ (လတ)်  ပိဿာ  800 800 800 600 750 850 -11.76 

ကက်သွန်နီ (ေသး)  ပိဿာ  800 800 800 500 725 650 11.54 

အာလးူ(ြမန်မာ)  ပိဿာ  1000 1000 1000 1000 1000 1050 -4.76 
စားသုံးဆီ                  

ပဲဆ(ီရှယ်)  ပိဿာ  7500 7500 7500   7500 7750 -3.23 

ပဲဆ(ီိုးိုး)  ပိဿာ  4500 4500 4500 4500 4500 4750 -5.26 

ှမး်ဆီ  ပိဿာ  8000 8000 8000   8000 8000   
စားအနုး်ဆီ  ပိဿာ  3500 3500 3800 4200 3750 3100 20.97 

ဟင်းသးီဟင်းရွက်                  
ခရမ်းချဉ်သီး(ရှမ်း)  ပိဿာ  700 700 700 700 700 725 -3.45 

ေဂဖီထုပ်  ထုပ်  500 500 500 600 525 575 -8.70 

ပနး်ေဂဖီ  ပွင့်  500 800 800 700 700 700   
ဂျငး်  ပိဿာ  3000 3000 3000 4000 3250 3375 -3.70 

ပဲမျ ိးစံု                  
ကုလားပဲြခမ်း  ပိဿာ  2800 2300 2300 2300 2425 2675 -9.35 

ဆီထွက်သီးှံ                  
ေြမပဲ (လံုးဆန်)  ကီလို  3800 3800 3800 3800 3800 3800   

အသားငါး                  
ေမွးြမေရးကက်  ပိဿာ  4000 4000 4000 4000 4000 4250 -5.88 

ဥစားကက်  ပိဿာ  5000 4500 4500 4500 4625 5375 -13.95 

အမ်ိကက်  ပိဿာ  12000 12000 12000 12000 12000 12000   
ဝက်သား  ပိဿာ  15000 15000 15000 15000 15000 13500 11.11 

အမဲသား  ပိဿာ  18000 18000 18000 18000 18000 17000 5.88 

ဆိတ်သား  ပိဿာ  25000 25000 25000 25000 25000 21500 16.28 
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ြမဝတီေဈးကွက် 
ဇယား (၂၂)  လယ်ယာထွက်ကုန်များ လက်ကားေရာင်းေဈးန်းများအေြခအေန 

လယ်ယာထွက်ကုန ်
အမည် 

ေရတွက်
ပံု 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ-၂၀၂၁ 
ဇန်နဝါရီ 
ပျမ်းမ 

ယခင်လှင့် 
ယခုလ 

ြခားနား ချက ်
% 

ပထမပတ ်
၇-ရက် 

ဒတုိယပတ ်
၁၄-ရက် 

တတိယပတ် 
၂၁-ရက် 

စတုတပတ် 
၂၈-ရက် 

ပျမ်းမ 

ငါးကင်း  ပိဿာ  3500 3500 3500 3500 3500 5000 -30.00 
ေမွးြမေရးငါးခူ  ပိဿာ  4000 4000 4000 3000 3750 4750 -21.05 
ကက်ဉ  လုံး  130 130 130 110 125 125   
ဘဲဉ  လုံး  170 170 170 170 170 185 -8.11 
စက်မကန်ုကမ်းသီးံှ                  

ရာဘာ  ေပါင်  720 720 720 720 720 725 -0.69 
သကား  ပိဿာ  1400 1400 1400 1400 1400 1400   

စက်သုံးဆီ                  
ဓာတ်ဆီ(ကုမဏီ)  ဂါလ ံ 2960 2960 2960 3440 3080 2943 4.67 
ဓာတ်ဆီ(ြပင်ပ)  ဂါလ ံ 4600 4600 4600   4600 4625 -0.54 
ဒီဇယ်(ကုမဏီ)  ဂါလ ံ 2960 2960 2960 3440 3080 2943 4.67 
ဒီဇယ်(ြပင်ပ)  ဂါလ ံ 4600 4600 4600   4600 4625 -0.54 
ိုင်ငံြခားေငွလဲလယ်ှန်း                  
အေမရိကန်ေဒလာ  ကျပ်  1345 1405 1412 1410 1393 1359 2.52 
ထိုင်းဘတ်ေငွ  ကျပ်  43.67 46.3 45.1 46.75 45 44 3.81 
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