
 
 

 

ြပည်ပသိ ့ဆန်၊ ဆန်ကဲွ တင်ပိမ့ အ ြခအ နနှင့် တင်ပိမ့ လျာ့နည်းမကိ လ့လာတင်ြပြခင်း 

နိဒါန်း 

၁။ ဆန်သည် လူသားတိအ့တွက် အ ရးပါ သာ သီးနှြဖစသ်ည့်အြပင် ကက၊် ငှက်၊ ဝက်၊ 

ခွးစ သာ တိရစ္ဆာန်များအတွက်လည်း အစာအြဖစ ် အသးြပုပါသည်။ ဆန်ကိ အမန်ြ့ပုလပ်၍ 

က စာ် ဖာက်ြခင်း၊ အထညအ်လိပမ်ျား ကာ်တင်ြခင်း၊ ကာ်မန်လ့ပ်ြခင်း၊ ဆန်ကာဇ၊ 

ဆန် ခါက်ဆွဲ၊ ရိးရာမန်မ့ျားြပုလပစ်ားသးြခင်းစသညြ်ဖင့် နည်းအမျို းမျို းြဖင့် အသးြပုကပါသည။် 

စပါးကိ ဆန်အြဖစ ် ကိတ်ခွဲရာမှ ထွက်ရှိလာ သာ ဖွဲနနှင့် ဆန်ကွဲများကိလည်း တိရစ္ဆာန်အစာအြဖစ် 

အသးြပုသည့်အြပင် ဖွဲနမှ ဖွဲနဆီထတ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ဆန်စပါးသည ် ြပည်တွင်း 

စားသးမအတွက် အ ရးပါသလိ ြပညပ်တင်ပိြ့ခင်းြဖင့် နိင်ငြခားဝင် ငွရရှိသြဖင့် ြမန်မာနိင်င၏ 

စီးပွား ရးအတွက် အဓိကအားထားရ သာ သီးနှြဖစ်ပါသည်။  

၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ ် Mini Budget တွင် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် နအ့ထိ ြပည်ပဆန်၊ 

ဆန်ကွဲ တင်ပိနိ့င်မအ ြခအ နမှာ (၁၁၂၇၂၅၇၇) တန်ြဖစ် ပီး ယခင်နှစ်ကာတတူထက် (၄၈၈၅၉၂) 

တန် လျာန့ည်းတင်ပိန့ိင်ခဲ့ ပးီ ပင်လယ် ရ ကာင်းမှ (၃၆၆၂၆၇) တန် (၇၅%) ခန် ့ လျာန့ညး် 

တင်ပိနိ့င်ခဲ့သညက်ိ စစိစ် တွရှ့ိရပါသည။်  တစ်နိင်ငချင်း တင်ပိမ့ကိ နင်းယှဉ်ရာတွင် နိင်ဂျီးရီးယား၊ 

အာဖဂန်နစ္စတန်၊ Sierra Leone, Moyolte, Papue,ယူ အအီး၊ ဆီနီ ဂါ၊ ဂါနီယာ၊ Andorra, 

ဟာင် ကာင်၊ အဇန်ဘာဂျန်၊ ဂါနာ၊ ကင်ညာ၊ သစတီးယား၊ တာင်အာဖရိကနိင်ငများ ကိ ၂၀၁၇ 

ခနှစ်တွင် တင်ပိမ့ရှိခဲ့ သာ်လည်း ၂၀၁၈ ခနှစ်တွင် တင်ပိနိ့င်မမရှိြခင်း၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်တွင် ဂါနယီာ၊ 

ပိလန်၊ ရရှား၊ တရတ၊် ဂျာမဏီ၊ မဒါဂက်စကာ၊ သီရိလကာ၊ ဘဂလား ဒ့ရှ်၊ ဂျပန်၊ Côte d'Ivoire ၊ 

စင်ကာပူ၊ တူရကီနိင်ငများသိ ့တင်ပိမ့သည် ၂၀၁၇ ခနှစ် တင်ပိမ့ ပမာဏထက် လျာ့နညး်ခဲ့သညကိ် 

တွရ့ပါသည်။  

၃။ ITC Trade Map ကိကးိကား၍ အလားအလာရှိ သာ စျးကွက်များကိ လ့လာ 

ဖာ်ထတ်ရာတွင် ဆန် စျးကွက်တွင် တရတ်၊ ဂျာမဏီ၊ ဖိလစ်ပိင်၊ ဘဂလား ဒ့ရှ်နှင့် ြပင်သစ်နိင်င 

များပါရှိသည်ကိ တွရ့ ပီး၊ ဆန်ကွဲ စျးကွက်တွင် ဘယ်လဂျီယ၊ တရတ်၊ ဆီနီ ဂါ၊ အင်ဒနီိးရှား၊ 

Cote d’lvoire နိင်ငများပါရှိသညက်ိ တွရ့ှိရပါသည်။ အာရထှိပ်တန်းနိင်ငများအြဖစ် တရတ်၊ 

အီရန်၊ ဆာ်ဒီအာ ရဗျ၊ ယူ အအီး၊ ဘဂလား ဒ့ရှ်၊ မ လးရှား၊ ဂျပန်၊ သီရိလကာ၊ ယီမင်၊ ကူဝတိ် 
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နိင်ငများကိ ဖာ်ထတ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အီးယူ စျးကွက်မှလည်း ဆန်တင်သွင်းမရှိ နသည်ကိ တွရ့ှိ 

ရပါသည်။ သိြ့ဖစပ်ါ၍ မိမိတိအ့ နနှင့် အရည်အ သွးြမင့်ဆန်များကိ ထတ်လပ် ပီး ၂၀၁၇ ခနှစ်က 

တင်ပိနိ့င်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၈ ခနှစ်တွင ်မတင်ပိန့ိင်သည့် / လျာ့နည်းတင်ပိခ့ဲ့သည့် နိင်ငများကိ ြပန်လည် 

တင်ပိနိ့င်ရန် ကို းပမ်းသင့်ပါသည။် ထိအ့ြပင် အလားအလာရှိ သာ ဝယ်လက် စျးကွက်နိင်ငများသိ ့

လည်း စျးကွက်ထိး ဖာက်တင်ပိသ့င့်ပါ ကာင်း သးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။  

၄။ ြမန်မာနိင်ငမှ ြပည်တွင်းစပါး စိက်ပျို း/ ရိတ်သိမ်း အထွက်နန်းနှင့် ထွက်ရှိမများမှာ 

အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်းြဖစပ်ါသည-် 

ြမန်မာနိင်ငတွင် စပါးစိက်ပျိုး ထတ်လပ်မ အ ြခအ န 

စဉ် ကာလ စိက်ဧက ရိတ်သိမ်းဧက 
အထွက်နန်း 

(တင်း) 

တစ်ဧက 
(ပျမ်းမ ) 

အထွက်နန်း 

ထတ်လပ်မ 
ပမာဏ 
(တင်း) 

၁။ 
၂၀၁၇ ဧ ပီမှ 

စက်တင်ဘာလထိ 
၁၅၆၆၂၄၉၇ ၆၂၈၅၆၂ (မိး) ၄၈.၅၀ 

( နွ) ၉၁.၇၄ 
၈၉.၀၉ ၅၅၁၀၆၃၃၁ 

၂။ 
၂၀၁၈ ဧ ပီမှ 

စက်တင်ဘာလထိ 
၁၅၆၃၅၈၄၄ ၇၈၈၀၀၇ (မိး) ၅၂.၇၃ 

( နွ) ၇၂.၅၅ 
၉၀.၄၄ ၇၁၂၆၃၉၂၃ 

Source: Myanmar Agriculture . Call Centre 067410139 

၂၀၁၇ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ စိက်ဧက ၁၅၆၆၂၄၉၇ ရှိရာမှ ၂၀၁၈ ဧပီမှ 

စက်တင်ဘာလတွင် ၁၅၆၃၅၈၄၄ ဧကအထိ အနည်းငယ် ကျဆင်းခဲ့သညကိ် တွရိှ့ရ ပးီ၊ ၂၀၁၇ 

ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ တစ်ဧကပျမ်းမအထွက်နန်း ၈၉ ဒသမ ၀၉ တင်း၊ ၂၀၁၈ ဧ ပီမ ှ

စက်တင်ဘာလထိတွင် တစ်ဧကပျမ်းမအထွက်နန်း ၉၀ ဒသမ ၄၄ တငး် ြဖစ်၍ အထွက်နန်း 

တိးတက်သြဖင့် ထတ်လပ်မပမာဏတိးသည်ကိ တွ ့ြမင်ရပါသည။်  
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ြမန်မာနိင်င ဆန်စပါးအသင်းချုပ်နှင့် တွဆ့ မးြမန်းချက်  

၅။ ြမန်မာနိင်င ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဒတိယအမ ဆာင်အရာရှိချုပ်နှင့် ဆက်သွယ် မးြမန်းရာ 

အာက်ပါအတိင်း သိရှိရပါသည်- 

- စပါး မှာင်ခိထွက်သည့် ကိစ္စနင်ှပ့တ်သက်၍ နယ်စပ်အ ပါက်မှသာ ထွက်ပါ ကာငး်၊  

- စပါးကိ မန္တ လးအထိသယ် ကာင်း၊ မန္တ လးမှတဆင့် ခွဲထွက်သွား ကာင်း၊ တရတ်သိ ့

သွားတာများပါ ကာင်း၊ ရခိင်တွင် စပါးစိက်ပျိုးမကျသြဖင့် မှာင်ခိသိပ်မရှိပါ ကာင်း၊  

- တရတက် မိမိြပညတ်ွင်းမှ စပါးကိ ဒသအဖွဲ န့ှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆင်းဝယ် ပီး မှာင်ခိ 

လမ်း ကာင်းမှသယ်သွားပါ ကာင်း၊ သိြ့ဖစ်၍ ြပည်တွင်းစပါး စျးတက် ပီး နိငင် တာ် 

အတွက် အခွန်လည်း နစ်နာပါ ကာင်း၊  

- ထိင်းနယ်စပ် တာချီလိတ်၊ ြမဝတီဘက်တွင် ထိင်းဘက်က စျး ကာငး်ရသည့် 

ထိင်းစပါးကိ စိက်ပျိုး ပီး ထိငး်မှ အကန်ြပန်ယူသွား တာမျိုးရိှြခငး် ကာင့် တရားဝင် 

နယ်စပ်စာရင်းမ ပ ပါ ကာင်း၊ မှာင်ခိစာရင်းလညး် မထွက်ပါ ကာင်း၊  

- လမ်းခရီးအခက်အခဲမရိှပါ ကာင်း၊ စပါး ရာင်း နသည့်အတွက် ဆန်ဝယ်လိအား           

နည်းသွားပါ ကာင်း၊ တရတ်ဘက်မှလည်း ယခကာလအတွင်း ဖမ်းဆးီမများရှိ န၍ 

ထင်သ လာက်မပိန့ိင် တာ့ ကာင်း၊  

- ဆန်တင်ပိရ့ာတွင်လည်း မှာသည့်နိင်ငက အရည်အ သွးြမင့်သည့် ဆန်ကိသာ မှာသြဖင့် 

၂၅ မှတ်အစား ၅ မှတ်၊ ၁၅ မှတ်ဆန်ပိ ပီးတင်ပိရ့ ကာင်း ၂၅ မှတ်ဆန်ဆိလျင် စျးနှိမ်၍ 

အရည်အ သွးြမင့် ဆန်လပ် ပီး တင်ပိသ့ည့်အတွက် စျးပိရ၍ ဝင် ငွတိးတာ တွ  ့

ရ ကာင်း၊ အရညအ် သွးဘက်ကိ လိက်သည့်အတွက် အ ရအတွက်ဘက်မှာ လျာ့ကျ 

သွားပါ ကာင်း၊ 

- ဆန် အရည်အ သွး ကာင်း၍ ဆန်ကဲွ အထွက်နန်းနည်းသွား ကာင်း၊ ဆန်ကွဲ သီးသန် ့

မှာသည့်နိင်ငရှိ ကာင်း၊ ဘယ်လဂျီယ၊ တရတ်တိြ့ဖစ် ကာင်း၊ 

- ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲထွက်ရှိမ နညး်သွား၍ တိရစ္ဆန်အစားအစာ ြပည်ပမှ ြပန်မာှ ယရူ ကာင်း၊  

- စပါးကားတစ်စီးထွက်လျင် ဆန်စက်တစ်လး အလပ်တစ်ရက်ပျက် ကာင်း၊ အလပ် 

သမား ၅၀ ခန်အ့လပ်လက်မဲ့ ြဖစ်သွား ကာင်း ြပာကားပါသည်။ 



 
4 

 

  D:\Online News\Weekly\Rice 1‐11‐2018kms 

ြမန်မာနိင်င ဆန်စက်လပ်ငန်းရှင်များအသင်း/ ကိတ်ခဲွ/ထတ်လပ်သူအသင်းနှင့် တွဆ့ မးြမန်းချက်  

၆။ ြမန်မာနိင်င ဆန်စက်လပင်န်းရှင်များအသင်း/ ကိတ်ခွဲ/ ထတ်လပ်သူအသင်း အ ထွ ထွ 

အတွင်း ရးမှူးနှင့် ဆက်သယ်ွ မးြမန်းရာ အာက်ပါအတိင်းသိရှိရသည်- 

- ယခနစ်ှ ြပည်တွင်းစပါး စျးနန်း၊ ဆန် စျးနန်း ကီးြမင့်၍ အကျို းအြမတ်နည်းသည့် 

အတွက် တင်ပိမ့ကျဆင်း ကာင်း၊  

- ကန်ကမ်းစပါး အများဆးြပည်ပသိ ့ထွက်သွားသြဖင့် ဆန်ဘက်တွင် ထိခိက် ကာင်း၊ 

- Export ကျသည်အ့တွက် အခွန်လည်းကျပါ ကာင်း၊ 

- ြပည်ပသိ ့ မပိနိ့င်သည့်အတွက် ြပည်တွင်းတွင် စျးအြမင့်နှင့် လက်ကျန်များမှာြဖစ် 

ကာငး်၊ တရတ်ဘက်တွင်လည်း အဖမ်းအဆးီများရှိ ကာင်း၊ 

- ၁၀ လပိင်းထဲတွင် အ ကာက်ခွန်မှ တရားမဝင်ကန်သွယ်မတားဆီးြခင်း၊ တရတ်နယ်စပ် 

မူဝါဒထတ်ြပန်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းစပါး စျးကွက်အ ြခအ နများ ကာင့် ကန်သွယ်မ 

ကျဆင်း ကာင်း၊ 

- စိက်ပျိုးမနှင့် အထွက်နန်းကျဆင်းမမရှိပါ ကာင်း၊ ဆန်မဟတ်ဘဲ စပါးအ နနှင့် ြပည်ပ 

ထွက်ြခင်းသာြဖစ်၍ နိင်င တာ်အတွက် ကိန်းဂဏန်းမရ၍ အခွန်လည်း မရပါ ကာင်း၊  

- ဆန်/စပါးတင်ပိမ့ တရတ်သိ ့ ဒသစမှထွက် န ကာင်း၊ ဧရာဝတီတိင်းမှ သ ဘာြဖင့် 

မန္တ လး၊ လယွဂ်ျယ်သိ ့ သွားပါ ကာင်း၊ ခရမ်းသးခွဘက်မှကားြဖင့် သွားပါ ကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတိင်း၊ ပဲခူးတိင်း၊ မန္တ လးတိင်းတိမ့ှကားြဖင့်မူဆယ်-နမ်ခ့မ်းသိသွ့ားပါ ကာင်း 

ြပာကားပါသည။် 

ြမန်မာနိင်င ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ ြပည်ပသိ ့ဆန်တင်ပိမ့ အ ြခအ နများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ရှင်းလင်းသးသပ် တင်ြပချက် 

၇။ ကာလတူနင်းယှဉ်ချက် 

  စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ အ ြခခစာရင်းများအရ ၂၀၁၇ 

ခနှစ် ဧပလီ (၁) ရက် နမ့ှ သဂတ်လ (၁) ရက် နအ့ထိ ြပည်တွင်းဆန် တင်ပိမ့စာရင်းနှင့် ၂၀၁၈ 
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ခနှစ် ဧ ပီလ (၁) ရက် နမ့ှ သဂတ်လ (၃၁) ရက် နအ့ထိ ကာလတူ ဆန်တင်ပိမ့အ ြခအ နမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည-် 

ကန်သွယ်မလမ်း ကာင်း တင်ပိမ့ (မ/တန်) 
ပိက့န်ဝင် ငွ 

ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပင်လယ် ရ ကာင်း   

ယခင်နှစ် ၆၃၂၈၉၃.၀၂ ၁၇၇.၆၈၁ 

ယခနစ်ှ ၄၂၈၆၆၈.၈၄ ၁၄၃.၄၀၅ 

ကွာြခားချက် (-)၂၀၄၄၂၂၄.၁၈ (-) ၃၄.၂၇၆ 

နယ်စပ်   

ယခင်နှစ် ၆၅၄၁၃၆.၈၀ ၂၀၀.၉၀၁ 

ယခနစ်ှ ၅၅၅၁၂၃.၂၀ ၁၉၇.၇၇၆ 

ကွာြခားချက် (-)၉၉၀၁၃.၆၀ (-) ၃.၁၂၅ 

စစ ပါင်း   

ယခင်နှစ် ၁၂၈၇၀၂၉.၈၂ ၃၇၈.၅၈၂ 

ယခနစ်ှ ၉၈၃၇၉၂.၀၄ ၃၄၁.၁၈၁ 

ကွာြခားချက် (-)၃၀၃၂၃၇.၇၈ (-) ၃၇.၄၀၁ 

 

၈။ သးသပ်ချက် 

 (က) ရာသီဥတအ ြခအ န 

   ယခနှစ်ရာသီဥတသည် ဇူလိင်လအတွင်းနှင့် သဂတ်လအတွင်းတင်ွ ြမန်မာ 

နိင်ငအနှ ့မိးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ ပီး၊ ြမန်မာနိင်ငအထက်ပိငး်ရှိ နွစပါး စိက်ပျိုး 

သည့် ဧရိယာအများစ၌ ရတိ်သိမ်းချိန် မိးမိသည့် အ ြခအ နများ ြဖစ် ပ ခ့ဲ ပါသည်။ 

ရစိမိးမိစပါးများအ နြဖင့် Export တင်ရန် (အထူးသြဖင့် Oversea Trade) 

ဆာင်ရွက်ရန် အ ြခအ နမ ပးသည့် စပါးများြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 

နွစပါးများကိ ကိတ်ခွဲ Export လပ်သည့် ပမာဏများ လျာ့ကျခဲ့ရပါသည်။ 
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 ( ခ ) လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးအ ြခအ န 

   ရာသီဥတနှင့် ဆက်နွယ်လျက ်လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး အ ြခအ နများလည်း 

ချို ယ့ွင်းပျက်ဆီးခဲ့သြဖင့် စပါးပိက့န်များကိ ြပည်တွင်းတစ် နရာနှင့် တစ် နရာ 

ရန်ကန်-မန္တ လးမှ မူဆယ် ပးပိမ့လမ်း ကာင်း၊ ဘဂလား ဒ့ရှ်သိ ့ ပးပိမ့လမး် 

ကာင်းများအခက်အခဲရှိခဲ့သြဖင့် ြပည်ပတင်ပိမ့ ပမာဏ အထိက်အ လျာက် 

လျာ့ကျခဲ့ပါ သည်။ 

 ( ဂ ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ခ ကီးြမင့်မအ ြခအ န 

   ရာသီဥတ ကာင် ့ လမ်းဆိး/လမ်းပျက်မ၊ နိင်ငတကာမှ ဒီဇယ် စျးနန်းကီး 

ြမင့်မ၊ နိင်ငြခား ငွလဲလှယန်န်း ကီးြမင့်လာမတိ ့ ကာင့် ြပည်တွင်းဒီဇယ် စျးများ 

ကီးြမင့်လာမစသည့် အ ြခအ နများအရ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်စရိတ်များသည် ၁၀ 

ရာခိင်နန်းခန်အ့ထိ ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် စီးပွား ရးတွက် ြခကိက်မ 

လျာ့နည်းသြဖင့် ြပည်ပတင်ပိမ့ အထိက်အ လျာက် လျာ့ကျခဲ့ပါသည်။ 

 (ဃ) သ ဘာတင်ချိန်နှင့် ရာသီဥတအ ြခအ န 

   ြပည်ပသိ ့ ပင်လယ် ရ ကာင်းြဖင့် တင်ပိရ့ာတွင် ရန်ကန်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခသာ 

အသးြပုကရပါသည်။ ယခနှစ်တွင် ရန်ကန်၌ မိးရွာသွန်းမမှာ ပမှနထ်က်ပိမိ 

များြခင်း၊ မိးရွာသွန်းလျင်သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ရန်ကန်ဆိပ်ကမ်း 

တွင်သ ဘာတင်ြခင်းလပ်ငနး် ဆာင်ရွက်ကရာတွင် အခက်အခဲများြဖစ် ပ ရ 

ပါသည။် မိးရွာချိန်များတွင် သ ဘာ ပ သိ ့ဆန်ပိက့န်တင်ပိမ့ကိ မကာခဏရပ်ဆိင်း 

ထားရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် သ ဘာဆိပ်ကမ်းကပ်ချိန်/သ ဘာတင်ချိန်များ ပိမိကာ 

ြမင့်လာပါသည်။ အလပ်သမားခ/ ကားခ/သ ဘာကပ်ချိန်အခများ ပိမိကန်ကျလာ 

သည့်အ ြခအ နများ ကာင်ခ့ျန်ိဆတင် နရသြဖင့် ဆန်တင်ပိမ့အ နြဖင့် လျာန့ည်း 

သည့်အ ြခအ နတစ်ရပ်ြဖစပ်ါသည်။ 
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 ( င ) ဆန် စျးနန်များြမင့်တက်လာြခင်း 

   မလ နှာင်းပိင်း ဇွန်လမှစတင်၍ ဇူလိင၊် သဂတ်လများအတွင်း ြပည်တွင်း 

ဆန် စျးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ မလတွင် (၅) မှတ်ဆန်မှာ တစ်အိတ်လင် 

(၂၂၀၀ိ/-) ရိှရာမှ ဇွန်လ၊ ဇူလိင်လ၊ သဂတ်လတိတ့ွင် (၂၃၀၀ိ/-) မှ(၂၃၅၀ိ/-) 

အထိြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၅) မှတ်ဆန်မှာ မလတွင ် တစ်အိတ်လင်(၁၉၈၀ိ/-)  

ရှိရာမှ ဇွန်လ၊ ဇူလိင်လ၊ သဂတ်လတိတ့ွင် (၂၀၅၀ိ/-) မှ (၂၁၀၀ိ/-) အထိြဖစ် 

ပ ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ စျးနန်းများြဖင့် တင်ပိမ့ ဆာင်ရွက် ရာတွင် စးီပာွး ရး 

တွက် ြခကိက်မ လျာ့နည်းသြဖင့် ဆန်တင်ပိမ့ ပမာဏ ကျဆင်းရြခင်းအ ကာင်း 

တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။  

 ( စ ) စပါး စျးနန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်း (အဓိကအ ကာင်းအရာ) 

   ပမှန်အားြဖင့် စပါး စျးနန်းနှင့် ဆန် စျးများ ြမင့်လာြခင်းသည ် တိက်ရိက် 

အချို းကျ သာ်လည်း ယခနစ်ှ ဇူလိင်လ နာက်ပိင်းနှင့် သဂတ်လများတွင်  ြဖစ် ပ ခဲ့ 

သည့် စပါး စျးနန်းများမှာ လက်ရှိဆန် စျးနန်းများနှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် 

ပ ြခင်းမရှိဘဲ ဒသအချို တွ့င် ထူးြခားစာွြမင့်တက်လာခဲပ့ါသည။် ထိသိြ့မင့်တက် 

လာမမှာ ရိတ်သိမး်သည့် နွစပါးများအား အ ြခာက်ခစက်များြဖင့် ချကခ်ျင်း 

အ ြခာက်ခကပီး ယင်းမှရသည့် စပါးများကိ ြပည်တွင်း စျးကွက်တွင် ဆန်ကိတ်ခွဲ 

ရန် ရာင်းချြခင်းမြပုဘဲ၊ စပါးအတိင်း စျး ကာင်း ပး၍ ဝယ်ယူသူများသိ ့ ရာင်း 

ချြခင်း ကာင့် စပါး စျးနင်ှ့ ဆန် စျးမှာ ြပာင်းြပန ် အ ြခအ နများ ြဖစ် ပ ခဲ့ 

ပါသည။် ထိ ့ ကာင့် ပမှန်ြပည်ပတင်ပိသ့ူများအ နြဖင့် ဝယ်ယူကိတ်ခွဲသည့်ဧည့်မထ 

နွစပါးများမှာ Export ဆန်အြဖစ် ကိတ်ခွဲတင်ပိနိ့င်မမရှိ ကာင်း တွရိှ့ရ ပါသည်။ 

စပါးအား စျး ကာင်း ပး၍ (ြပညတ်ွင်းဆန် စျးနန်းနှင့် မကိက်နငိ်သည့် စျးအထိ 

ပး၍) ဝယ်ယူြခင်း/ ရာင်းချြခင်း အ ြခအ န၏ အဓိကအချက်မှာ တရားမဝင် 

လမ်း ကာင်းများြဖင့် အမ်ိနီးချင်းနိင်ငများသိ ့ စပါးများကိ ပးပိ ့ နမ ကာင့်ြဖစ် 

ကာင်းသိရှိရပါသည်။ 
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 (ဆ) ယခင်နှစ် ဆန်တင်ပိမ့ အရိှန်အဟန်နှင့် ဆက်စပ်ြခင်း 

   ပမှန်အားြဖင့် တစ်နှစ်လင် ဆန်တန်ချိန် ၁ သန်းခဲွဝန်းကျင် တင်ပိ ့ နရာမှ 

ယခင်နှစ် (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် နအ့ထိ ကာလတွင ်တစ်နှစ်တာ 

တင့်ပိမ့မှာ (၃.၅၈) သန်းအထိ ရာက်ရှိခဲ့သြဖင့် ြပည်တွင်း၌ ဆန်စပါး ဖူလမရှိ သာ် 

လည်းဆန်လက်ကျန်နည်းသွားသည့် အ ြခအ နတစ်ရပ် ြဖစ် ပ ခဲပ့ါသည်။ အဆိပါ 

အ ြခအ နမှာ မိးစပါးလက်ကျန်ရှိ နသည့် ကာလနှင့် အာက်ြမန်မာြပည ်မှ နစွပါး 

အသစ်များ ပ သည့်ကာလြဖစ်သည့် ၂၀၁၈ ဧ ပီလနှင့် မလ၊ ဇွန်လတိတွ့င် သိသာမ 

မရှိ သာ်လည်း ၂၀၁၈ ဇူလိင်လနှင့် သဂတ်လတိတွ့င် သိသာစွာ ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဇူလိင်လတွင် ြပည်ပတင်ပိမ့အား ကာလတူနင်းယှဉ်ရာတွင် ကွာြခား 

ချက်တန်ချနိ် ၁ သိန်း ၄ သာင်းခန်ရှ့ိ ပီး သဂတ်လအတွင်း ကာလတူနင်းယှဉ်ရာ 

တွင်ကွာြခားချက်တန်ချိန် ၃ သိန်း ကျာ်ြဖစ ်သွားမကိဆန်းစစ်ကည့်နိင်ပါသည။်  

 ( ဇ ) မှာယူမ ( စျးကွက်နိင်င) လျာ့နည်းြခင်း 

   ယခင်နှစ် ဆန်နှင့် ဆန်ကွဲ ြပညပ်တငပိ်နိ့င်ခ့ဲသည့် နိင်ငများမှ စစ ပါင်း (၃၃) 

နိငင်မှာ ယခနှစ်တွင် မှာယူမမရိှ သး ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အဆိပါ မှာယူမ 

မရှိ သးသည့် နိင်ငများအနက် တန်ချိန် နှစ် ထာင်အထက်(၄) နိင်င၊ တန်ချိန် 

တစ် သာင်းအထက် (၃) နိင်ငနှင့် တနခ်ျိန်ငါး သာင်းအထက် (၁) နိင်င ပါဝင်ခ့ဲ 

ပါသည။် စျးကွက်နိင်ငများမှ မှာယူမ လျာ့နည်းမ ကာင့်လည်း ဆန်တင်ပိမ့ 

လျာ့နည်းခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 ( စျ ) နိင်ငြခား ငွ ကးလဲလှယ်မနန်း မတည် ငိမ်ြခင်း 

   Exporter များမှာ ြပည်တွင်း စျးနန်း၊ FOB စျးနနး်နှင့် နိင်ငြခား ငွ ကး 

လဲလှယမ် စျးနန်း (၃) ခကိ အမဲတမ်းချိန်ဆ ချိတ်ဆက်တွက်ချက်၍ Export 

တင်ပိမ့ကိ ဆာင်ရွက်ကပါသည။် ငွ စျးနန်းတည် ငိမ်မမရှိ သာ ကာင့် စျးနန်း 

ကျဆင်းမနှင့် ကုလင်စီးပွား ရးအရ ဆးရးမြဖစ် ပ နိင် သာ ကာင့် ချိန်ချိန်ဆဆ 
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ြဖင့် တင်ပိ ့ နကရြခင်း ကာင့် အ ရာင်းအဝယ် နှာင့် နှးရြခင်း အချက်တစ်ချက် 

ပါဝင်ပါသည်။ 

၉။ ယခနှစ်အလားအလာသးသပ်ချက် 

  ယခနှစ်အတွင်း ဇူလိင်လနှင့် သဂတ်လအတွင်း မိးစပါးများ ရ ကီးနစ်ြမုပ်မ ကာင် ့ဧက 

(၉၆၂၄၈၄) နစ်ြမုပ်ခဲ့ ပီးထိခိက်မ (၅၉၇၁၉၇) ဧက ၊ ပျက်စီးမ (၃၉၆၃၅၀) ဧကြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 

စပါးများ ြပန်လည်စိက်ပျိုးနိင် ရးကိ ဘက် ပါင်းစမှ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက် န သာ်လည်း(၁၁-၉-

၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ (၁၄၉၀၀၄) ဧကသာလျင် ြပန်လည်စိက်ပျိုးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 

ထိခိက်မ ဧရိယာများမှ အထွက်နန်း လျာ့နည်းနိင်မ အ ြခအ န၊ ြပန်လည်မစိက်ပျို းနိင်သည့် 

ဧရိယာများမှ စစ ပါင်းအထွက် လျာ့နည်းနိင်မ အ ြခအ နများ ြဖစ် ပ နိင်ပါသည်။ အဆိပါ 

အ ြခအ နများသည် ြပည်တွင်းစားသးမဖူလြခင်းကိ လးဝမထိခိက်နိင် သာ်လည်း ြပည်ပတင်ပိမ့ 

အ နြဖင့် ချိန်ဆရန ်လိအပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

  လက်ရှိြပည်တွင်း စပါး စျး/ဆန် စျးအရလည်း ကာင်း၊ နိင်ငြခား ငွ လဲလှယ်နန်းအရ 

လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပတင်ပိမ့ဆန်/ဆန်ကွဲ စျးအရလည်း ကာင်း၊ ဝယ်လိအားြမင့်တက်၍ စပါး 

စျးမှာ ယခမိးစပါး ပ ချိန်တွင် ကာင်းမွန်လာမည်ဟ တွက်ဆရပါသည်။ အဆပိါ အ ြခ 

အ နအရ အာက်ြမန်မာြပည်ရှိ ရရရှိသည့် ဧရိယာများတွင် ရတင်စပါးစိက်ဧရိယာများ 

(မယင်းစပါး၊ စကမရင်းစပါး ဧရိယာများ၊ နွစပါးအ စာစိက်ဧရိယာများ ပိမိတိးတက်လာ မညဟ် 

တွက်ဆရပါသည။် ထိ ့ ကာင့် ယခမိး ကာင့် လျာ့သွားသည့် အ ြခအ နကိ ြပန်လည်ကာမိ 

နိင်လျက် ဆန်ြပည်ပတင်ပိမ့လညး် အထိက်အ လျာက် ြပည်လည်တိးတက်နိင် မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် ဘ ာနှစ်တူကာလ မတ်လ (၃၁) ရက် နအ့ထိတွင် ယခင်နှစ်ကိ မှီရန် အ ြခအ နမရှိ 

သာ်လည်း ၃ သန်းခန်အ့ထိ တင်ပိန့ိင်မည်ဟခန်မှ့န်းရပါသည။် 

အကြပုတင်ြပချက် 

 (က) လက်ရှိကာလအတွင်း တငပိ်မ့ လျာ့နည်းသည့် အ ကာင်းအရင်းများမှ အဓိကကျ 

သည့်စပါးအား ြပည်ပသိ ့ တရားမဝင်တင်ပိမ့အား ထိ ရာက်စွာတားဆီး ကာကွယ် 

ပးရန် 
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 ( ခ ) G to G ြဖင့် ဆန် ရာင်းချနိင် ရးအား အစိးရနှင့် ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်းလျက် 

စျးကွက်ရာှ ဖွ ရး ဆာင်ရွက်ရန် 

 ( ဂ ) ြပညပ်ဆန်တင်ပိသ့ည့် Big  Exporters များသိ ့ဆန်များ/စပါးများ ဝယ်ယူနိင် ရး 

အတွက် အတိးနန်းသက်သာသည့် ချး ငွများ ထတ် ချး ပးနိင်ရန် 

 (ဃ) ဆန်စက်များအဆင့်ြမင့်တင် ပးနိင် ရး၊ အဆင့်ြမင့်သိ လှာင်ရများ ဆာက်လပ် 

ရး၊ အ ြခာက်ခစက်များ တပ်ဆင် ရးတိအ့တွက် ချး ငွထတ် ချး ပးနိင်ရန်  

 ( င ) သိ လှာင်ရအာမခစနစ်ြဖင့် စပါးများကိ သိ လှာင် ရာင်းဝယ်နိင် ရး ဆာင်ရွက်ရန် 

 ( စ ) စပါးထတ်လပ်မမကျဆင်း စ ရးအတွက် စပါးစိက်ဧက/အထွက်နန်းများ တိးတက် 

စ ရးကိ ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက် ပးရန် 

 (ဆ)  ကိုတင်ဝင် ငွခွန် ၂ရာခိင်နန်း ပး ဆာင် စသည့် စနစ်အားြပုြပင် ြပာင်းလဲ ပးရန် 

 ( ဇ ) နိငင်ြခား ငွ လဲလှယ်နန်းထားအား သင့်တင့် လျာက်ပတ်သည့်နန်းထား တစ်ခတွင် 

တည် ငိမ်နိင် ရးထိနး်ညိ ပးရန် 

   

 

 

 

 

 

 


