ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္
(၂၀၁၉)

1

မာတိကာ
၁။ ေစ်းကြက္ၿခံဳငံု သံုးသပ္ခ်က္
(က) ဘိလပ္ေျမ ေစ်းကြက္တန္ဖုိး
(ခ) ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ား
(ဂ) ဘိလပ္ေျမ တံဆိပ္အလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂။ ဘိလပ္ေျမစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား
(က) အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား

(ခ) ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ား၏ တည္ေနရာျပေျမပံု

2

မာတိကာ
၃။ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူမ်ား
(က) ေစ်းကြက္အတြင္းအေရာင္းရဆံုး တံဆပ
ိ ္ (၅)ခု
(ခ) ေစ်းကြက္အတြင္း အႀကီးမားဆံုး ျဖန္႔ျဖဴးသူ၊ ကုမၸဏီ (၅)ခု
၄။ ဘိလပ္ေျမအေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား
(က) ေရာင္းခ်မႈပံုစံႏွင့္ ေငြေခ်စနစ္

(ခ) အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
၅။ အနာဂတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္
(က) ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္၏ အလားအလာ
(ခ) က်န္ရွိေနေသးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

3

၁။ ေစ်းကြက္ၿခံဳငံု သံုးသပ္ခ်က္

Import

No. of
Factories

Production
Capacity
(tonnes per
day)

Local Production
(1 year)

753,000 tonnes

6,682,500 tonnes

15,060,000 Bags
(1 Bag = 20 tonnes)

133,650,000 Bags
(1 Bag = 20 tonnes)

81,324,000,000 Kyats
(5400 kyats per bag)

14

44,550

721,710,000,000 Kyats
(Avg 5400 kyats per bag)

54,216,000 USD
(1 USD = 1500 kyats)

481,140,000 USD
(1 USD = 1500 kyats)

54.22 USD million

481.14 USD million

•

Total Estimated
Market Value
(USD million)

535.36

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္၏ ေစ်းကြက္တန္ဖုိးအား တြက္ခ်က္

မည္ဆုိပါက ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၅ သန္းခန္႔ရွိသည္။

4

Calculated based on data from MOI and MOPF

(က) ဘိလပ္ေျမ ေစ်းကြက္တန္ဖုိး (၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္)

(ခ) ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ား
•

ေအာက္ပါ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ယေန႔ေခတ္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ တြင္တြင္
က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္တြင္ Ordinary Portland

Cement (OPC) ကုိသာ အဓိကအသံုးျပဳၾကသည္ကုိ သိရွိရသည္။
Sr.

HS Code

Cement Type

Applications

1

25232910

Ordinary Portland Cement
(OPC)

General use (making concrete, motar, plaster,
etc.)

2

25232930

Portland Pozzolana Cement
(PPC)

Mass concrete constructions like high-rise
building and underwater concrete structures
such as bridges, piers, dams, etc.

3

25233000

Rapid Hardening Cement

4

252330

Extra Rapid Hardening
Cement

5

2523300000

Low Heat Cement

Prefabricated concrete construction
Cold weather concreting
Massive concrete construction (footings, large
raft slabs, gravity dams, thick pavements, etc.)
5

6

25232990

Sulphate Resisting Cement

Sea coast, soil or saline groundwater

(ခ) ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ား
Sr.

HS Code

Cement Type

7

25232940

Portland Slag
Cement

Mass concrete structures (dams, water treatment plants, marine
and off-shore structures)

8

25239020

High Alumina
Cement

Concrete structures are subjected to high temperatures like
workshop, refractory, foundries, etc.

9

25232100

White Cement

Architectural purposes such as pre-cast curtain wall and facing
panels etc.

10

25232920

Coloured Cement

Decorative works in floor and ceiling and ground of tiles.

11

25239090

Oil Well Cement

Petroleum industry for the cementing work during the drilling of
gas and oil well

Source: gharpedia.com

Applications
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(ခ) ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ား
•

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္အတြင္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဘိလပ္ေျမ တံဆိပ္အမ်ားစု
သည္ ၄၂၅ ႏွင့္ ၅၂၅ အဆင့္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားသည့္

စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄၂၅ အဆင့္ကုိမူ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။
•

SCG ဘိလပ္ေျမတစ္ခုသာ အေမရိကန္စံခ်ိန္စံႏန
ႈ ္း ASTM C 150 ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
ယင္းသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အသံုးမ်ားသည့္ စံႏန
ႈ ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

•

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္တင
ြ ္

အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ

ဘိလပ္ေျမ

တံဆိပ္မ်ားကုိ

ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။
SCG (ေမာ္လၿမိဳင္ဆင္), Alpha, Apache, Crown,
Double Rhinos (ႀကံ့ႏွစ္ေကာင္ အနီ), Blue Diamond,
KBZ, Max, Tiger Head (က်ားေခါင္း), Yojin,
AAA, Sin Minn, Dragon, Rhino
7

(ဂ) ဘိလပ္ေျမ တံဆိပ္အလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
၆,၇၀၀ က်ပ္

• SCG (ေမာ္လၿမိဳင္ဆင္)

၅,၆၀၀ က်ပ္

• Alpha
• Max

၅,၃၀၀ က်ပ္

• Double Rhinos
(ႀကံ႕ႏွစ္ေကာင္ အနီ)
• Apache

• Crown
• Blue Diamond
• KBZ
• Tiger Head (က်ားေခါင္း)

• Yojin
• AAA
• Horse Head
• Dragon

• Rhino
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၂။ ဘိလပ္ေျမ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု
•

ယေန႔ေခတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အသံုးျပဳေနၾကသည့္ ဘိလပ္ေျမကုိ ဘီစီ ၁၀၀
ခန္႔က

ေရာမအေဆာက္အဦး

တည္ေဆာက္

သူမ်ားက စတင္တီထင
ြ ္ ထုတ္လုပ္ခ့ၾဲ ကသည္။

•

ဘိလပ္ေျမကုိစမ္းသပ္

အခ်ိန္က

မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသးခင္

ေရာမအေဆာက္အဦး

တည္ေဆာက္

သူမ်ားသည္ဘိလပ္ေျမအစားမီးေတာင္မွ ထြက္သည့္
အမႈန္႔ (ျပာ) တစ္မ်ိဳးကို ေဖ်ာ္စပ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

•

ထုိျပာကုိ ထံုးေက်ာက္ႏွငေ
့္ ရာ၍ မီးဖုတ္ၿပီး ေရႏွင့္
ထပ္မံေရာေႏွာပါက
အျဖစ္ရရွိသည္။

အလြန္မာသည့္

ဘိလပ္ေျမ
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၂။ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
•

ယင္းေနာက္ ထံုးေက်ာက္ႏွင့္ ရႊ႕ံ ကုိစနစ္တက်ေရာစပ္ၿပီး အလြန္ ျပင္းထန္ေသာအပူခ်ိန္တြင္
မီးဖုတ္ျခင္းျဖင့္ အားေကာင္းေသာေက်ာက္စရစ္မ်ား ရရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

•

ထုိေက်ာက္စရစ္မ်ားကုိ ေခ်ာ္ခဲဟုေခၚၿပီး ထုိေခ်ာ္ခဲမ်ားကို အမႈန္႔ႀကိတ္ၿပီး ဂ်စ္ပဆမ္(Gypsum)
ဟုေခၚေသာေျမျဖဴကဲ့သို႔ အလားသ႑ာန္ရွိသည့္ အျဖဴေရာင္သတၱဳျဒပ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာ
အခါ ဘိလပ္ေျမ ဟူေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးရရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

•

ယခုေခတ္ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုမ်ား၌ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရာတြင္ ထံုးေက်ာက္၊ သဲေက်ာက္၊
ရႊ႕ံ ေက်ာက္၊ ဂဝံေက်ာက္ႏွင့္ ေဂၚဒန္ေက်ာက္ ဟူ၍ ပစၥည္းငါးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ၾကသည္။

•

ထံုးေက်ာက္၊ သဲေက်ာက္၊ ရႊ႕ံ ေက်ာက္ႏွင့္ ဂဝံေက်ာက္တုိ႔ကို အခ်ိဳးက်ေရာ၍ မီးလင္းဖုိထဲတြင္

အရည္က်ိဳရသည္။
•

အရည္က်ိဳ၍

ထြက္လာသည့္

အရည္မ်ားကုိ

ခ်က္ခ်င္းအေအးခံကာ

အမႈန္႔ႀကိတ္၍

ေဂၚဒန္ေက်ာက္ျဖင့္ ေရာစပ္လွ်င္ ေစ်းကြက္ဝင္ ဘိလပ္ေျမကုိ ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
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၂။ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
•

ဘိလပ္ေျမ၏

အအိပ္ျမန္မႈႏွင့္

ခံႏုိင္အားေကာင္းေစရန္

ေဖ်ာ္စပ္ၿပီးေသာ

ဘိလပ္ေျမကုိ

ေဖ်ာ္စပ္ၿပီး တစ္နာရီခြဲမွ ႏွစ္နာရီအတြင္း အသံုးျပဳရသည္။
•

ထုတ္လုပ္ၿပီး ဘိလပ္ေျမကုိ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ရာတြင္ စကၠဴအိတ္(သို႔)သံပံုးမ်ားျဖင့္
ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၿပီး ဘိလပ္ေျမ တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၁၂ ေပါင္ခန္႔အေလးခ်ိန္ရွိသည္။

•

အိတ္အတြင္းပါဝင္ေသာ ဘိလပ္ေျမသီးသန္႔၏ အေလးခ်ိန္သည္ ၁၁၀.၅ ေပါင္ခန္႔ရွိသည္။

•

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဘိလပ္ေျမအရည္အေသြး အဆင့္ႏွစ္ခုရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ
၄၂၅ ႏွင့္ ၅၂၅ တုိ႔ျဖစ္သည္။

•

ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္

ဘိလပ္ေျမ၏

ကြန္ကရစ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္

မာေက်ာမႈႏွင့္ဖိအား

အျမင့္ဆံုးခံႏိုင္သည့္အေပၚ မူတည္၍ အရည္အေသြး ကြာျခားျခင္းျဖစ္သည္။
•

ဆားငန္ရည္ထိစပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ မာေက်ာမႈအဆင့္ျမင့္သည့္ ဘိလပ္ေျမကုိ
သံုးရသည္။
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(က) ဘိလပ္ေျမ တံဆိပ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
Company
Name

Factory Address

Website Link

1

SCG
(ေမာ္လၿမိဳင္ဆင္)

Mawlamyine
Cement Limited

ခရံုဂ-ူ ေခ်ာင္းႏွစ္ခြလမ္း၊
ကြမ္ငံေက်းရြာ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕
နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္။

https://mawlamyinecementlimited.co
m/

2

Double Rhinos
(ႀကံ႕ႏွစ္
ေကာင္အနီ)

Double Rhinos
Cement

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊
မႏၱေလးတုိင္း။

http://www.doublerhinoscement.com
/

https://www.myanmarconch.com/my
_MM/

https://www.apachecement.com/

Sr.

Brand

3

4

5

Logo

Alpha

Myanmar Conch
Cement Co., Ltd.

အမွတ္ (၃)၊
အႀကီးစားစက္မႈဇုန္၊
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊
မႏၱေလးတုိင္း။

Apache

Shwe Taung
Cement Co., Ltd.

ျပည္ေညာင္ေက်းရြာ၊
သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊
မႏၱေလးတုိင္း။

Crown

Ngwe Yi Pale
Group of Co.,
Ltd.

အမွတ္ အက္ဖ္-၁၊ ၆၂စက္မႈပန္းၿခံလမ္း၊ ဆရပ္ကြက္၊
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊
မႏၱေလးတုိင္း။

https://www.facebook.com/CrownCe
mentMyanmar/-
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(က) ဘိလပ္ေျမ တံဆိပ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
Sr.

6

Brand

Blue Diamond

Logo

Company
Name
Highland Cement
International Co.,
Ltd.

Factory Address
အမွတ္ ၄၃/၁၊ ၃၅ လမ္း၊ ၆၉
လမ္း ႏွင့္ ၇၀ လမ္းၾကား၊
မဟာေအာင္ေျမ
ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္း။

Website Link

https://bluediamondcement.com/

ျပည္ေထာင္စု
7

8

9

10

KBZ

KBZ Group of
Companies

Max

Max Myanmar
Holding Co., Ltd.

ေတာင္ဖီလာ၊
လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕။

UE Export Import
Co., Ltd.

ေက်ာက္ဖ်ာအေရွ႕ကြင္း၊
ေတာင္ေတာ္ေက်းရြာ အုပ္စ၊ု
သံရြာအနီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊
မႏၱေလးတုိင္း။

Tiger Head
(က်ားေခါင္း)

Yojin

Yojin Myanmar
Cement Co., Ltd.

လမ္း၊ ေဖာင္ေတာ္ဆိပ္
ရြာ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္။

အမွတ္ ၉ ဒီ၊ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊
သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တုိင္း။

https://www.kbzgroup.com.mm/

http://beta37.netscriper.net/

https://www.facebook.com/UeTigerH
eadPortlandCement/

https://www.facebook.com/YojinMya
nmarCement/
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(က) ဘိလပ္ေျမ တံဆိပ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
Sr.

11

Brand

AAA

Logo

Company
Name

အမွတ္ ၃၉၆၊ ၈၁ လမ္း၊ ၃၀
လမ္းႏွင့္ ၃၁ လမ္းၾကား၊
မႏၱေလးတုိင္း။

http://www.aaagroupmdy.com

မ-၂၄၊ ၂ (တ) ၆၇ လမ္းႏွင့္
မုိးေသာက္ပန္း လမ္းေထာင့္၊
မႏၱေလးတုိင္း။

https://www.myholdings.com.mm/m
-y-associates/

တီၾကစ္ရာြ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ဘက္။

https://www.rubydragongroup.com/
dragon-cement.html

လွာကာရြာ၊ ၿမိဳင္ကေလး
ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊
ကရင္ျပည္နယ္။

https://www.mecwebsite.com/no-24000-tpd-process-cement-plantmyaingglay/

12

Sin Minn

13

Dragon

Ruby Dragon
Group

Rhino

Website Link

AAA Cement
International Co.,
Ltd.

M.Y Associates
Co., Ltd.

14

Factory Address

Myanmar
Economic
Corporation

14

(ခ) ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုမ်ား၏ တည္ေနရာျပ ေျမပံု

15
Source: MMRD | Industry Insight

၃။ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူမ်ား
(က) ေစ်းကြက္အတြင္းအေရာင္းရဆံုး ဘိလပ္ေျမတံဆိပ္ (၅) ခု

SCG

•

Double Rhinos

Apache

Alpha

Crown

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းရဆံုး ဘိလပ္ေျမတံဆိပ္မ်ားမွာ Double
Rhinos (ႀကံ႕ႏွစ္ေကာင္အနီ) ႏွင့္ SCG (ေမာ္လၿမိဳင္ဆင္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

•

SCG (ေမာ္လၿမိဳင္ဆင္) သည္ နာမည္အႀကီးဆံုး၊ လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး Double Rhinos
(ႀကံ႕ႏွစ္ေကာင္အနီ) သည္ ေစ်းသက္သာသျဖင့္ လူသံုးမ်ားၾကသည္။

•

အျခား အေရာင္းရဆံုး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွာ Apache, Alpha ႏွင့္ Crown တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

16

(ခ) ေစ်းကြက္အတြင္းအႀကီးမားဆံုး ျဖန္႔ျဖဴးသူ၊ ကုမၸဏီ (၅) ခု

Zin Htet
Trading Co.,
Ltd. (Farmer
Phoyarzar)

Naing Nine
Steel &
Cement
Distribution
Co., Ltd.

Shwe Me Co.,
Ltd.

Doh Tar Won
Home Mart

Shwe Myittar
Home Mart

Source: In-depth interview 17

၄။ ဘိလပ္ေျမ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား
(က) ေရာင္းခ်မႈပံုစံႏွင့္ ေငြေခ်စနစ္

Cash Down

• ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘိလပ္ေျမ အေရာင္းဆုိင္အမ်ားစုသည္
လက္ငင္းသာ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

(လက္ငင္း)

• ဆုိင္အမ်ားစုသည္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားကုိ ကားျဖင့္
အခမဲ့ လုိက္ပ႔ေ
ုိ ပးၾကသည္။

Credit Sales

• အေၾကြးစနစ္ျဖင့္
ရင္းႏွီးေသာ
မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္
ပံုမွန္ေဖာက္သည္ မ်ားကုိသာ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

(အေၾကြး)

• အေၾကြးစနစ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၁ ပတ္မွ ၃ ပတ္အထိ
ေစာင့္ဆုိင္း၍ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။
18

(ခ) အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
•

ဘိလပ္ေျမအေရာင္းဆုိင္ အမ်ားစုတြင္ ယခင္က အိတ္ေရအလိုက္ (ဥပမာ - အိတ္ ၁ ေထာင္
ေရာင္းခ်ရလွ်င္ အပုိ ၁၀ အိတ္ေပး) အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အိတ္အတြင္း ေငြသားကံစမ္းမဲမ်ား
စသည္တုိ႔အား ကုမၸဏီမ်ားမွ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆုိပါ ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္သည္။
•

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအား အေရာင္းတန္ဖုိးေပၚမူတည္၍ ႏွစ္စဥ္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ား သတ္မွတ္
ေပးထားသည္။
Alpha တံဆပ
ိ ္ ဘိလပ္ေျမသည္
ယခုႏစ
ွ ္ပုိင္းအတြင္းေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္အား
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာသည္။

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အတြက္သာမက
ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ပါ ခံစားခြင့္မ်ား
သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးထားသည္။
19

၅။ အနာဂတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္
(က) ဘိလပ္ေျမ ေစ်းကြက္၏ အလားအလာ
•

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္
ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခင္ကထက္ ပုိမိုရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

•

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ဘိလပ္ေျမတင္သြင္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္

မႈမ်ားပုိမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္း
မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဘိလပ္ေျမပမာဏအား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
•

ေက်းလက္မွတစ္ဆင့္

အေလ်ာက္

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔

တုိက္တာ၊

ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်

အေဆာက္အဦးမ်ား

ေနထုိင္သူမ်ားျပားလာသည့္

ပုိမုိေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္

ဘိလပ္ေျမ

ဝယ္လိုအား ျမင့္မားလာခဲ့သည္။
•

တစ္ဖန္

ယခုအခါ

ကုမၸဏီမ်ား၊

ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားကုိ

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားထံသုိ႔

စက္ရံုမ်ားမွတစ္ဆင့္

အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္

သေဘာၤျဖင့္တင္ပုိ႔ေနၿပီ

ျဖစ္သည့္အတြက္

ယခင္ကထက္ ကုန္က်စရိတ္ ပုိမိုသက္သာလာၿပီျဖစ္သည္။
•

နယ္ေဝးမသြားႏုိင္သည့္ ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္၏ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရးအခက္အခဲအားလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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(ခ) က်န္ရွိေနေသးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
•

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိလပ္ေျမေစ်းကြက္၏ အဓိက အခက္အခဲမွာ သယ္ယပ
ူ ို႔ေဆာင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

•

ဘိလပ္ေျမ အိတ္မ်ားကုိ နယ္ေဝးသုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ ကားတစ္စီးလွ်င္ အိတ္ ၇၀၀
သာဆန္႔ျခင္းေၾကာင့္ လံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

•

ထုိင္းႏုိင္ငံမွ

သြင္းကုန္မ်ား

ဘိလပ္ေျမအိတ္

ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္လည္း

တန္ဖုိးမ်ားတက္လာကာ

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တင
ြ ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

လုပ္ကုိင္ရ

ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။

•

ရာသီဥတု

အေျခအေနမ်ား

ဆုိးရြားေနျခင္းေၾကာင့္

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား

(အထူးသျဖင့္

ထုိင္းႏုိင္ငံ)မွ ဘိလပ္ေျမ တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ ဘိလပ္ေျမ
အိတ္မ်ား တန္ဖိုးတက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က ၁ အိတ္လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁၀၀၊ ၂၀၀ က်ပ္ခန္႔သာ
ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယခင္ပံုမွန္ေစ်း ၅၅၀၀ က်ပ္မွ ၅၉၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၆၅၀၀
က်ပ္အတြင္းသုိ႔ ျမင့္တက္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ျပည္တင
ြ ္းဘိလပ္ေျမ အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ သိရသည္။

Source: Global New Light of Myanmar
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ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
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