
 

ကုိဗစ်-၁၉ကာလအတင်ွး 

ြမနမ်ာစုိ့က်ပျ6ိးေရးက9တင်ွသီး<ှ(ံ၅)မျ6ိး၏ 

တနဖုိ်းကွင်းဆက်အလိက်ုသက်ေရာက်မCအား

ေလလ့ာတင်ြပချက် အကျE်းချ6ပ်စာတမ်း

အကျ$်းချ(ပ် 

!မန်မာိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိး2ရးကသည် ိုင်ငံရှိ များစွာ2သာ လူမအသိုင်းအဝိုင်း၏ စီးပွား2ရးှင့်

အသက်2မွးဝမ်း2ကျာင်းအတွက် အဓိကအ2ရးပါ2သာ အ2!ခခံအုတ်!မစ်တစ်ခု!ဖစ်ပါသည်။ 

ကမာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ကပ်2ရာဂါ!ဖစ်ပွား2နသည့် လွန်ခဲ့2သာလများတွင် !မန်မာိုင်ငံ

တွင်လည်း များစွာ2သာ လယ်သမားများ၊ လုပ်သားများ၊ အ2သးစားစီးပွား2ရးလုပ်ငန်းများှင့် 

စိုက်ပျိးစီးပွားဆိုင်ရာကုမဏီများသည် ကပ်2ရာဂါှင့် ကူးစက်ပျံှံမအတွက် လိုအပ်2သာ 

ကန့်သတ်တား!မစ်မများ၏ ဆိုးကျိးများအားထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မနည်းပါးသည့် 

လယ်သမားများှင့် စိုက်ပျိး2ရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင် ဆက်ွယ်ပတ်သက်ပါဝင်သူများ

လည်း ထိုအ2!ခအ2နအား လိုက်2လျာညီ2ထွစွာ တုံ!ပန်2!ဖရှင်း2နကပီ !ဖစ်ပါသည်။အချိ

2သာ ဆက်ွယ်ပတ်သက်ပါဝင်သူများသည် အ!ခားသူများထက်ပိုမိုခက်ခဲ2ကာင်း သက်2သ!ပ

2နပါသည်။ 

စိုက်ပျိး2ရးကသည် အမျိးမျိး2သာ ကခွဲများှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များစွာ 2ပါင်းစပ်

ပါဝင်စနစ်တစ်ခု!ဖစ်သည်။ COVID-19 ကပ်2ရာဂါဆိုးအား ထိ2ရာက်စွာတုံ!ပန်2ဆာင်ရွက်

!ခင်းှင့် စိုက်ပျိး2ရးက၏ စီးပွား2ရး !ပန်လည်ကုစားိုင်2ရးသည် အဓိကတန်ဖိုးကွင်းဆက်

များအား ကျစ်လျစ်ခိုင်မာစွာ နားလည်ိုင်!ခင်းှင့် 2ရရှည်တည်တံ့2အာင် မည်သိုပူး2ပါင်း 

ဆန်းသစ်2ဆာင်ရွက်ိုင်!ခင်းအ2ပ မူတည်2နပါလိမ့်မည်။ 

!မန်မာိုင်ငံ2တာ်အစိုးရသည် လိုအပ်2သာ!ပည်သူများအား အဘက်ဘက်မှ2ထာက်ပံ့ကူညီ

လျက်ရှိပီး အလုပ်အကိုင်များရရှိ2စရန်ှင့် 2ငွ2ကးအရင်းအ!မစ်များအား ပိုမိုလက်လှမ်းမှီိုင်

မည့်အခွင့်အလမ်းများအား ဖန်တီး2ပးလျက်ရှိပါသည်။ သိုရာတွင် မတူကွဲ!ပား2သာ2ဒသများ၊ 

တန်ဖိုးကွင်းဆက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ စိုက်ပျိးသီးှံဆိုင်ရာ 2ဂဟစနစ်အ2!ခအ2န

များအ2ပ မူတည်၍ ပိုမိုတိကျပီး 2ဒသ2ရ2!မ ှင့် ကိုက်ညီ2သာနည်းလမ်းများသည် လိုအပ်

2နပါသည်။ 

ဇူလိင်ုလ ၂၀၂၀ခု<ှစ်



 

ယခုအှစ်ချပ်တင်!ပချက်အား AgriProFocus (APF) ၊ ICCO Cooperation ၊ 

Myanmar Agriculture Network (MAN) မှ !ပစုထားပီး !မန်မာနိင်ငံရှိ အဓိကသီးှံ 

တန်ဖိုးကွင်းဆက်(၅)မျိးပါ၀င်2သာ 2လ့လာ2တွရှိချက်များအတွက် အ2ရးကီး2သာအချိ

အချက်အလက်များ၊ စိန်2ခမများှင့် လစ်ဟာမများအား အဓိကတင်!ပိုင်ရန် ရည်ရွယ်

ပါသည်။ 
  

ဤအကျ်းချပ် 2ဖာ်!ပချက်သည် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင် 2ယဘုယျ ှင့် အ2သးစိတ်2တွရှိ

2လ့လာချက် ှစ်မျိးလုံးအတွက် အတိုချံး2ဖာ်!ပထား!ခင်း!ဖစ်ပါသည်။ အ2!ခအ2နများ 

တစ်2န့ ပီးတစ်2န့2!ပာင်းလဲ2နပီး သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်2န2သာ2ကာင့် 

ပီး !ပည့်စုံသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အကျ်းချပ်2ဖာ်!ပချက်သည် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး 

2နာက်ထပ်ပို မို 2စ့ စပ်!ခင်း ၊ ပူး 2ပါ င်း 2ဆာင်ရွက်!ခင်း ှ င့်ညိ  င်းလိုက်2လျာထား2သာ 

လုပ်2ဆာင်မများအတွက် ကနဦးအချက်များ2ပးစွမ်းိုင်ရန် ဆိုလိုပါသည်။ ယခုအကျ်းချပ်

2ဖာ်!ပချက်သည် ကအတွင်းရှိ အမျိးမျိး2သာ ပါ၀င်ပတ်သက်သူများ၏ အသိမှတ်!ပ!ခင်းမှ 

တစ်ဆင့် ပိုမို2ကာင်းမွန်လာသင့်ပါသည်။ 

AgriProFocus ၊ ICCO Cooperation ှင့် Myanmar Agriculture Network သည် 

!မန်မာို င်ငံရှိအားလုံးပါဝင်2သာ၊ 2ရှရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျိး2ရးက !ပန်လည်

2ကာင်းမွန်လာ2စ2ရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရန်အဆင်သင့်ရှိ2နပါသည်။ ပို၍အ2ရးကီးသည်မှာ 

အ2တွအbကံှင့် ဗဟုသုတကယ်၀2သာ ရပ်ရွာအကျိး!ပအဖွဲများှင့် ထုတ်လုပ်မအဖွဲ

အစည်းများစွာရှိ2န!ခင်းက  2!ဖရှင်းိုင်သည့် အ2!ဖများအား အ2ကာင်အထည်2ဖာ်ရန်ှင့် 

2စ့စပ်ပံ့ပိုးရန် ကူညီ2ပးနိင်ပါသည်။  

ဖွံဖိး2ရးတွင် ထိုမိတ်ဖက်အဖွဲများ၏ အခန်းကသည် ပူး2ပါင်းပါဝင်မကို!ဖစ်2စ2သာ၊ 

2ရရှည်!ဖစ်ထွန်း2စသည့် အကျိးထင်ရှားမည့် 2!ပာင်းလဲမများအား ဖန်တီး2ဖာ်2ဆာင်ိုင်ရန်

အလိုငှာ !မန်မာ့စီးပွား2ရးအတွက် တန်ဖိုးအလွန်ရှိပါသည်။ က်ုပ်တိုအတူတကွပူး2ပါင်း

လျက် အနာဂတ်!ဖစ်လာိုင်သည့် ကမာ့ကပ်2ရာဂါများအား ပိုမို ခံိုင်ရည်ရှိသည့် စားနပ်ရိကာ

စနစ်တစ်ခုကို တည်2ဆာက်ိုင်ပီး၊ !မန်မာ!ပည်သူများ၏ အကျိးစီးပွားအတွက် အကျိးရှိိုင်

ပါသည်။



အေထွေထွ အ.ကံြပ(ချက်များ 

• ပုိမုိတိကျသည့်အချက်အလက်များေကာက်ယူေသာစနစ်များြဖင့် စုိက်ပျ6ိးေရးက9

တင်ွ မတကဲွူြပား ေသာ တနဖုိ်းကွင်းဆက်များ ၊ လက်ေတ56.ကံ(ေနရေသာ ေြမြပင်

အေြခအေနများ ;ှင့် ြဖစ်ေပ@ေနသည့ ် လုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ စ$်ဆက်မြပတ်

ေစာင့်.ကည့ေ်လ့လာရန ်လိအုပ်သည်။ 

• တနဖုိ်းကွင်းဆက်များအတွင်း ေြပာင်းလဲမFများအေပ@  သတင်းအချက်အလက်များ

ကုိ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာမGေဝြခင်း။ ြဖစ်ရပ်များတင်ွ စားသုံးသူဝယ်လိုအား ြမင့်

တက်မC (PမိQRကီးများ <ှင့် <ိင်ုငံြခား ပိS ကုနေ်စျးကွက်များ) Tိှေနေသာ်လည်း မေသချာ 

မေရရာမC ြမင့်မားြခင်းများသည် ကုနသ်ည်များ<ှင့် ထုတ်လပ်ုသူများ၏ ဝယ်ယူမC<ှင့် 

ထုတ်လုပ်မCများကုိ အကန ့အ်သတ်ြဖစ်ေစခ့ဲPပီး လယ်သမားများသည် ၎င်းတိS၏ 

ထုတ်ကုနမ်ျားတင်ွ ေစျး<ှ6နး် မတည်Pငိမ်မCများအား  ရင်ဆုိင်ခ့ဲVကသည်။ 

အနွလိ်င်ုး <ှင့် မုိဘုိင်းအပလီေကးTှင်းများကုိပုိမုိေကာင်းမွနစွ်ာရTိှ<ိင်ုမCသည် ေြဖTှင်း

<ိင်ုသည့်နည်းလမ်း ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ 

• အများပုိင်;ှင့်ပုဂJလိကပုိင်လုပ်ငနး်များတွင်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများအ.ကားကM

တွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မFယ;OရားများအားထားPိှရနလုိ်အပ်သည်။ အထူးသြဖင့် 

အေရး ေပXတုန ့Y်ြပနမ်C၊ ေစျးကွက်လက်လှမ်းမီှမC၊ နယ်စပ်ကုနသွ်ယ်ေရး<ှင့်သယ်ယူ

ပိS ေဆာင်ေရးလုပ်ငနး်များ စသည်တိS Zတွင် ၎င်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCယ<]ရားများ

အား အထူးအေလးေပးေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ဤပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCယ<]ရားများ

တင်ွ ေတာင်သူများ<ှင် ့ ထုတ်လပ်ုသူအဖ_ဲအစည်းများသည် တက်`ကစွာပါဝင်သင့်

သည်။ ၎င်းအပ်ုစုများသည် ကွင်းထဲမှအေြခအေနများကုိ အချနိ<ှ်င့်တေြပးညီ သိTိှ 

<ိင်ုသည့်အတက်ွ သင့်ေလျာ်သည်။ 



 

• ထုတ်ကုနသီ်း;ံှ စုိက်ပျ(ိးမF၏ ြပကSဒိနမ်ျား (စုိက်ပျ6ိးမC ရက်၊ ကာလများကုိ 

မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း စသည်) သည် တနု ့Y်ြပနမ်C အစီအစE် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ 

ကုိ အသိေပးကူညီ<ိင်ုြခင်းေVကာင့် ၎င်းအား ထည့်သွင်းစE်းစားသင့်သည်။  

• စုိက်ပျ(ိး စရိတ် ေချးေင၊ွ ေထာက်ပံမFများကုိ လက်လှမ်းမီြခင်း သည် COVID-19 

ကာလအတင်ွး  ေတာင်သူများ စုိက်ပျ6ိးရာသီအတက်ွ Rကိ6တင်ြပင်ဆင်<ိင်ု ေရး  

သာမက SME များအတက်ွ  လပ်ုငနး်လည်ပတ်ေင ွအြဖစ်  အေရးRကီးသည်။  

• ေတာင်သူလယ်သမားများသည ် အရညအ်ေသွးြပည့ဝ်ေသာ သွင်းအားစုများ 

(အြခား;ုိင်ငံများမှတင်သွင်းသည့ ် အရညအ်ေသွးြပည့ဝ်ေသာ သွင်းအားစုများ

အပါအဝင်) ကုိ လက်လှမ်းမီှရPိှသုံးစဲွ;ုိင်ရန ် အေရးေပXလိအုပ်လျက်Tိှသည်။ ၎င်း 

သွင်းအားစုတိSသည် မိမိေဒသအေြခအေနအရ ဝယ်ယူသုံးစဲွ<ိင်ုေသာ ေဒသေစျး<ှ6နး် 

များြဖစ်သင့်သည်။  

• လုပ်သားPှားပါးမFကုိ .ကံ(ေတ5;ုိင်ြခင်း <ှင့် စုိက်ပျ6ိးေရးလပ်ုငနး်များတင်ွ ရိတ်သိမ်း

ြခင်းအြပင် အြခားေသာလပ်ုသားလိအုပ်ချက်များအား ေြဖTှင်း<ိင်ုရနအ်တက်ွ နည်း

လမ်းများကုိ Tှာေဖွထားြခင်းသည်လည်း အေရးRကီးသည်။ 

• ဦးစားေပးလမ်းေ.ကာင်းများမိတ်ဆက်ြခင်း။ မTိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာကုနပ်စbည်းများ၊ 

ပျ က်စီးလွ ယ်ေသာအစားအစာ ထု တ်ကု နမ်ျား <ှ င့် ေမွး ြမc ေရး ထု တ်ကု နမ်ျား 

လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်<ိုင်ေစရနအ်တက်ွ လူသိများသည့်ကုနတ်င်သယ်ယူပိS ေဆာင်

ေရးလမ်းေVကာင်းများ (အစိမ်းေရာင်လမ်းေVကာင်းများ) ကုိမိတ်ဆက်ေပးရမည်။ 

• ေရPှညတွ်င် ပုိမုိ၍ အမျ(ိးအစားစုံလင်ေသာ၊ အာဟာရြပည့ဝ်ေသာ၊ ထိခုိက်ဒဏ် 

ပုိမုိခံ;ုိင်ရညPိှ်ေသာ စားနပ်ရိကSာစနစ် (Food Systems) များကုိ ေမGာမှ်နး်၍ 

အေကာင်အထညေ်ဖာရ်မည။်



 

နညး်စနစ်များ 

ဤ အှစ်ချပ်တင်!ပချက်ကို COVID-19 အကျပ်အတည်း2ကာင့် 2!မ!ပင်အ2!ခအ2န

တွင် !ဖစ်2ပ2န2သာအခက်အခဲအ2ကာင်းအရာများကို သိရှိိုင်ရန်ှင့် တုန့်!ပန်မ 

အ2န!ဖင့် !ဖစ်ိုင်2ချရှိ2သာ 2!ဖရှင်းချက်များကိုရှာ2ဖွိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ စတင်ခဲ့

ပါသည်။ တန်ဖိုးကွင်းဆက်ငါးခုတွင် အလာအသီးသီးရှိ အဓိကလုပ်2ဆာင်2နသူများှင့် 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း !ပင်ဆင်ထား2သာအ2မးအ2!ဖများ !ပလုပ်!ခင်း!ဖင့် 2လ့လာဆန်းစစ်

မကို !ပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 2စျးကွက်အလားအလာ၊ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်2နသူများ၏ 

အခက်အခဲစိန်2ခမများှင့် ကိုင်တွယ်2!ဖရှင်းသည့်နည်းဗျဟာများ စသည့် 2ခါင်းစ်

များကို 2မးခွန်း !ပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤ အှစ်ချပ်တင်!ပမစာတမ်းကို !မန်မာိုင်ငံ

ရှိ အ2ရးကီး2သာတန်ဖိုးကွင်းဆက်များ!ဖစ်သည့် ပဲအမျိးမျိး၊ စပါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်

ှင့် သစ်သီးဝလံ၊ 2!ပာင်း ှင့် ှမ်း တိုကို အဓိကထား၍ စတင်!ပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

AgriProFocus , ICCO Cooperation ;ှင့် Myanmar Agricultural Network အဖွဲ 

(၃) ဖွဲတိုမှ ၎င်းတိုှင့်အတူ စီမံကိန်းအ2ကာင်အထည်2ဖာ် 2န2သာအဖွဲများှင့် ၎င်း

တို၏ကွန်ယက်ထဲမှသူများအား သီးှံတန်ဖိုးကွင်းဆက်အတွင်း အဓိကလုပ်2ဆာင်2န

သူများအ!ဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။



လက်Pိှ မူဝါဒ တံZ [ြပနမ်Fများ 

• ကိုဗစ်ကာလ စီးပွား2ရးကုစားမအစီအစ်ကို စတင်ခဲ့ပီး2နာက်  !မန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိး2ရး 

ဘဏ်မှတဆင့် 2တာင်သူများသို 2ချး2ငွများ2ပးအပ်သွားမည်!ဖစ်သည်။ စီမံကိန်း ၊ 

ဘာ2ရး ှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန အဆိုအရ !မန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိး2ရးဘဏ်သည်  လက်ရှိ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာ2ရးှစ်အတွင်း 2တာင်သူများအတွက် စိုက်ပျိး2ရး 2ချး2ငွ ကျပ်2ငွ 

၁၇၄၇ ဘီလီယံ ကို 2ထာက်ပံ့သွားမည်!ဖစ်ပီး ယခင်ှစ်ထက် ၆၃ ဘီလီယံ ပိုမိုများ!ပား

2ကာင်း သိရှိရသည်။ “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာ2ရးှစ်တွင် !မန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိး2ရးဘဏ် 

MADB သည် ကျပ်2ငွ 2ပါင်း ၁၆၈၄ ဘီလီယံအား 2ချးငှား2ပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘာ2ရးှစ်တွင် စပါး တစ် ဧက လင် ကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ှင့် အ!ခားသီးှံ တစ် ဧက လင် 

ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ကို 2ချးငှား2ပးခဲ့ပီး ယခုှစ်တွင် ကျပ်2ငွ ၁,၇၄၇ ဘီလီယံကို 2ချးငှား2ပး

မည်!ဖစ်သည်။” (၁) 

• ိုင်ငံ့စီးပွား2ရးအ2ပ ကမာ့ကပ်2ဘး၏ သက်2ရာက်မကို2လာ့ချရန် ကနဦးလံ့2ဆာ်မ 

အစီအစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအ!ဖစ် COVID-19 ဒဏ်ကို ဆိုးဝါးစွာခံရသည့် 2ဒသတွင်း 

စီးပွား2ရးလုပ်ငန်းများသည် 2ချး2ငွ 2လာက်ထားိုင်2ကာင်း !မန်မာအစိုးရက 2ကညာခဲ့

သည်။ အထိခိုက်လွယ်ဆုံး ကများ!ဖစ်2သာ- CMP (အထည်ချပ်လုပ်ငန်းှင့် ထုတ်လုပ်

!ခင်းလုပ်ငန်း) ှင့် ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ 2ဒသခံစီးပွား2ရးလုပ်ငန်းရှင်များ မှ 

ပိုင်ဆိုင်သည့် အ2သးစားှင့် အလတ်စားစီးပွား2ရးလုပ်ငန်းများ- သည် ိုင်ငံ2တာ်မှချမှတ်

ထား2သာ COVID-19 ရန်ပုံ2ငွ 2ချး2ငွများ 2လာက်ထားိုင်မည်!ဖစ်သည်။ 
 

ရန်ပုံ2ငွမှ ကျပ်2ငွ ၁၀၀ ဘီလီယံ  ( အ2မရိကန်2ဒလာ ၇၂ သန်းခန့်) ကို အ2!ခအ2နအရ 

၎င်းတို၏ ထိခိုက်လွယ်မ2ပမူတည်၍ ိုင်ငံ2တာ်အကူအညီလိုအပ်သည့် ဦးစား2ပးက

များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။ ရန်ပုံ2ငွမှ ထုတ်2ချး2သာ 2ချး2ငွ အတိုးန်းမှာ တစ်ှစ်

အတွက် ၁၀ % !ဖစ်သည်။ (၂) 

• ၂၀၂၀ ခုှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်2န့တွင်  စိုက်ပျိး 2ရး၊ 2မွး!မ2ရး ှင့် ဆည်2!မာင်းဝန်ကီးဌာန၊ 

ဝန်ကီး 2ဒါက်တာ2အာင်သူ မှ ိုင်ငံ2တာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ှင့် 2ဖ့စ်ဘွတ်ခ်တိုက်ိုက် 

2မး!မန်း2တွဆုံပွဲ Live အစီအစ်တွင်2!ပာကားခဲ့သည့်  ကိုဗစ်ကာလစီးပွား2ရးကုစားမ 

အစီအစ်  (CERP) အရ (၃)  

 

>> စိုက်ပျိး2ရးဦးစီးဌာနသည် စပါးမျိးသန့်ထုတ်လုပ်သူအဖွဲအစည်းများ ၊ သမဝါမ     

အသင်းများ၊ စပါးမျိးသန့်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမဏီများှင့် ပူး2ပါင်း၍  မိနယ် ၂၈၇ ခုတွင် 

ဧက2ပါင်း (၁၀၀,၀၀၀) အတွက်ကန်ထိုက်လယ်ယာအကျိးတူပူး2ပါင်းစိုက်ပျိး2ရးနည်း

လမ်းကို အ2ကာင်အထည်2ဖာ်2ဆာင်ရွက်မည် !ဖစ်သည်။ အစိုးရသည် အထွက်2ကာင်း

စပါး (၆၉,၀၀၀) တင်းှင့်စပါးမျိးသန့် (၃၀,၆၀၀) တင်းကို စပါးမျိးသန့်ထုတ်လုပ်သူများသို 

2ပးအပ်မည်!ဖစ်သည်။ ၎င်းတွင် စပါးမျိးသန့်ထုတ်2တာင်သူများှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ

အတွက် မျိး2စ့များ၊  စိုက်ပျိးကုန်ကျစရိတ်များ!ဖစ်သည့် စိုက်ပျိး2!မ!ပ!ပင်!ခင်း၊ 2ပါင်း

ုတ်!ခင်း၊ မျိး2စ့သန့်စင်!ခင်းအတွက် လုပ်အားခ စသည်တို ပါဝင်သည်။ 



>> စက်မလယ်ယာဦးစီးဌာနသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သုံးစက်ပစည်းများ ကို !ပည်နယ်ှင့်   

တိုင်း ၁၁ ခု တွင် 2ထာက်ပံ့2ပးမည်!ဖစ်သည်။ လယ်ယာသုံးစက်ပစည်းများ ဝန်2ဆာင်မကို 

စိုက်ပျိး2!မ!ပ!ပင်!ခင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အချနိ်မှီရရှိိုင်ရန် ှင့် 2တာင်သူများအား  

မိုးစပါး စိုက်ပျိးရန် ဝန်2ဆာင်မများကို အချနိ်မှီ2ပးိုင်ရန် စီစ်ထားရှိမည်!ဖစ်သည်။  

• ထို !ပင် စိုက်ပျိး2ရး၊ 2မွး!မ2ရးှင့် ဆည်2!မာင်းဝန်ကီးဌာနသည် 2ကျးလက်လူထု 

အသက်2မွးဝမ်း2ကျာင်းအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီး2ပးို င်ရန်  

2ဆာင်ရွက်ထားရှိမများကို 2!ပာကားခဲ့သည်။ ၎င်းတိုမှာ 2မွး!မ2ရး၊ 2ရလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာ

ထုတ်လုပ်မအတွက် အ2!ခခံ အ2ဆာက်အအုံများ တိုးတက်2ကာင်းမွန်ရန် အစီအစ်များ၊ 

ဆည်2!မာင်းဆိုင်ရာ အ2ဆာက်အအုံများ အဆင့်!မင့်တင်!ခင်း စသည်တို!ဖစ်သည်။ ဥပမာ - 

>> 'Cash for Work’ အစီအစ်အရ 2ကျးလက်2ဒသမှ လူဦး2ရ (၆၀၀,၀၀၀) ကို 

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီး2ပးိုင်လိမ့်မည် !ဖစ်သည်။ 

>> နယ်စပ်ကုန်သွယ်2ရးအတွက် 2ထာက်ပံ့ပို2ဆာင်2ရးဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင် အခက်အခဲ

များရှိပါက MoALI သည် 2ဒသ!ဖတ်2ကျာ်ခရီးသွားလာခွင့်2ထာက်ခံစာများ ထုတ်2ပး

ရန်လိုအပ်ပါက 2ဆာင်ရွက်2ပးိုင်ပါ2ကာင်း 2ဖာ်!ပခဲ့သည်။ ထိုသို!ပလုပ်!ခင်း!ဖင့် သယ်ယူ

ပို2ဆာင်2ရးကို 2ချာ2မွ2စပီး ခရီးသွားလာမ ကန့်သတ်မများကို နည်း2စမည်!ဖစ်သည်။ 

>> 2ကျးလက်2ဒသဖွံဖိးတိုးတက်2ရးဦးစီးဌာနသည် ရပ်ရွာလူထုစီမံခန့်ခွဲိုင်2သာ ရန်ပုံ2ငွ

အစီအစ်တစ်ခုကို အ2ကာင်အထည် 2ဖာ်မည်!ဖစ်သည်။ ၎င်းအစီအစ်တွင် လူထုစီမံခန့်ခွဲ

2သာ ရန်ပုံ2ငွ အပါအဝင် ရွာ2ပါင်း (၁,၇၀၀) တွင် ရန်ပုံ2ငွမှ ကျပ်2ငွ (၄၁ ) ဘီလီယံ ကို 

ပံ့ပိုး2ပးမည်!ဖစ်သည်။ 



1 https://elevenmyanmar.com/news/govt-to-provide-ks1747-bn-in-agricultural-loans Access date: 30 May 2020


 

2 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-govt-announces-loan-package-coronavirus-hit-businesses-key-

sectors.html Access date: 30 May 2020


 

3 To access the CERP document follow this link: https://eurocham-myanmar.org/uploads/7a892-cerp---final-report-

(1)5713756333092471786. pdf 


4 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/26/myanmar-project-to-boost-agricultural-

productivity-support-farm- ers-in-wake-of-covid-19-coronavirus; notes from MOALI Minister’s discussion at the 

Facebook Live with State Counsellor 18 June 2020) Access date: 27 June 2020 

>> SSID အ2သးစားစက်မလုပ်ငန်းဌာန သည် COVID-19 ကာလအတွင်း အစားအစာ 

!ပ!ပင်ထုတ်လုပ်!ခင်းသင်တန်း ( ဥပမာ- ယို!ပလုပ်!ခင်း၊ မုန့်ဖုတ်!ခင်း ှင့် ကွတ်ကီး!ပလုပ်

!ခင်း ၊ သစ်သီး2ဖျာ်ရည်ှင့် ဝိုင် )အပါအဝင်အလုပ်အကိုင်သင်တန်းအတွက်2ငွ2ကး 

(ဆပ်!ပာထုတ်လုပ်!ခင်း၊ 2ခါင်း2လာ်ရည်ထုတ်လုပ်!ခင်း၊ !ပန်လည်အသုံးချိုင်2သာပစည်း

များှင့်လက်မပညာသင်တန်း2ပး!ခင်း စသည်) ှင့် အ!ခားအတတ်ပညာသင်တန်းများ

အတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးရှိလူဦး 2ရ (၉,၀၀၀) ကို စုစု2ပါင်း ဘတ်ဂျက် ၆၀၀.၂၁ ဘီလီယံ ကျပ် 

2ထာက်ပံ့2ပးမည်!ဖစ်သည်။  

• ကိုဗစ်ကာလစီးပွား2ရးကုစားမအစီအစ် (CERP) ှင့်အညီ ကမာ့ဘဏ်မှ !မန်မာ့ 

2တာင်သူများ စိုက်ပျိး 2ရးကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုး !မင့်ရန် ၊ အမျိးအစားပိုမိုများ !ပားစွာ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ှင့် 2စျးကွက်လက်လှမ်းမှီ!ခင်းတိုအတွက် 2ချး2ငွအသစ် (အ2မရိကန် 

2ဒလာ သန်း ၂၀၀) ကို ကတိ!ပထားသည်။ CERP ၏ 2ဖာ်!ပချက်အရ လယ်ယာ

စိုက်ပျိး2ရး၊ 2မွး!မ2ရး ှင့် ဆည်2!မာင်းဝန်ကီးဌာန (MoALI) သည် COVID-19 

အကျပ်အတည်း အလွန် စိုက်ပျိး2ရးလုပ်ငန်းများကို ဦးစား2ပး2ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 

ဌာနအားလုံးသည် ကမာ့ဘဏ်2ချး2ငွအတွက် ဘတ်ဂျက်ကို !ပင်ဆင်2နကသည်။ စိုက်ပျိး

2ရးဦးစီးဌာနသည် ဓါတ်ခွဲခန်းများအား အဆင့်!မင့်တင်ရန် ှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်ဖွံဖိး

တိုးတက်2ရးအတွက် ဘတ်ဂျက်ကို စီစ်2နကပီး စိုက်ပျိး2ရးသု2တသနဦးစီးဌာနသည် 

မျိး2စ့yခံများကို အဆင့်!မင့်တင်ရန် စီစ်2နကသည်။ (၄)





• ပဲမျိးစုံစိုက်သည့် 2တာင်သူလယ်သမားများ၊ အထူးသ!ဖင့် မတ်ပဲစိုက်2တာင်သူ

များသည် ကပ်2ရာဂါ၏ဆိုးဝါး2သာဒဏ်မှ ကင်းလွတ်2သာ2ကာင့် အလွန်

ကံေကာင်းသည်ဟဆုို<ိင်ုပါသည်။အဘယ်ေ.ကာင့်ဆုိေသာ ်ေမGာလ်င့်သည့မ်တ်ပဲ ေဈး

ထက် အနညး်ငယ်ေလျာန့ညး်ေသာေဈးြဖင့်ေရာင်းရေသာလ်ညး် COVID မတုိင်ခင်

ေလးတွင်ေရာင်းချလုိက်;ုိင်ခ့ဲေသာေ.ကာင့်ြဖစ်ပါသည။် သို2သာ် 2ရှလာမည့်ရာသီ

များအတွက် စိုးရိမ်မများရှိ2နပါသည်။ လုပ်အားအတွက်ှင့် သွင်းအားစုများအတွက်

2ငွ2ကးပံ့ပိုးမများ မည်သိုရိုင်မည်နည်းှင့် ရိတ်သိမ်းချနိ်အတွက် အလုပ်သမား

လုံ2လာက်မည်လား ဆိုသည့် စိုးရိမ်မများ !ဖစ်ပါသည်။ 

• ပဲမျိးစုံကုန်သည်များ၊ အဝယ်ဒိုင်များ ှင့် စီစ်သူများသည် စိန်2ခမများစွာကို 

ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ စက်bုံများယာယီရပ်နားြခင်း၊ အလုပ်သမားများအလုပ်မလုပ်ရ

ြခင်း၊ လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး;ှင့် ကုနသွ်ယ်ေရးလုပ်ငနး်များ ရပ်ဆုိင်းရြခင်းက့ဲသိZ

ေသာ စိနေ်ခ@မFများြဖစ်ေလသည်။ ပဲမျိးစုံသည် ကုန်စည်အ2!ခာက်မျိး !ဖစ်၍ 

အဝယ်ဒို င်ကီးများ၏ ဂို 2ထာင်များတွင် ဝယ်ယူသို 2လှာင်မ များရှိ ခဲ့ ပါသည် ။ 

သို2သာ်လည်း ကုန်စည်အားလုံးအား သို2လှာင်သိမ်းဆည်းိုင်!ခင်းမရှိသည့်အ!ပင် 

2ငွစီးဆင်းမအား စီမံိုင်!ခင်းလည်းမရှိခဲ့ပါ။ ထိုအ!ပင်၊ မိုးရာသီ2ကာင့် ကုန်စည်များ 

ဆိုးရွားသွား2စသည်။

• ဥေရာပ ;ှင့် ဂျပနသိ်Z  တင်ပိZသည့ ် ြပညပ်ေဈးကွက်များသည ်စားသုံးသူဝယ်လုိအား

ကျဆင်းမFေ.ကာင့် ဝယ်လုိအားကျဆင်းသွားခ့ဲသည့ ် အေတ5အ.ကံ(Pိှခ့ဲပါသည်။ 

တုတ်ှင့် အိိယ 2ဈးကွက်များသည် တုတ်နယ်စပ်အား 2ခတရပ်ဆိုင်းခဲ့

2သာ်လည်း 2စျးကွက် ပိုမိုလက်လှမ်းမှီခဲ့!ခင်း၊ ဝယ်လိုအားတည်ငိမ်ပီး ဝယ်လိုအား

!ပန်၍တက်ခဲ့ပါသည်။ ထို2ဈးကွက်များအား လက်လှမ်းမှီရန် 2သချာစွာလုပ်2ဆာင်

!ခင်းသည် !မန်မာိုင်ငံအတွင်း 2ထာက်ပံ့ပို2ဆာင်2ရး ှင့် နယ်စပ်ဖွင့်2ပးမများအရ 

ဦးစား2ပး 2ဆာင်ရွက်မ!ဖစ်ပါသည်။

ပဲမျ(ိးစုံ



• အြခားေသာပဲအမျ(ိးမျ(ိးအတွက် ေPှeလာမည့စုိ်က်ပျ(ိးရာသီများတွင် မျ(ိး ေစ့၊ 

ပုိးသတ်ေဆး;ှင့် ေြမ.သဇာက့ဲသိZေသာ သွင်းအားစုများအား ဝယ်လုိအားေတာင့်တင်း

ခုိင်မာရန ်လုိအပ်ပါသည။် မိသားစုအာဟာရြပည့်၀ေစရန ်အိမ်ြခံ၀င်းဥယျာဥ်စုိက်ပျ6ိး

ရန ် မျ6ိးေစ့များေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊ သွင်းအားစုများအားေဈးေလျာေ့ပးြခင်း၊အေရး

ေပXလိအုပ်ေနေသာ ထိခုိက်ခံ<ိင်ုစွမ်းနည်းပါးသူများကုိ သွင်းအားစုများ (ေငေွVကးပုံစံ

ြဖင်မ့ဟတ်ု) ပံပုိးေပး<ိင်ုေသာ အစီအစE်များ ြဖည့်စွက်အားထည့်ြခင်းများ ြပ6လပ်ု

သင့်ေပသည်။ 

အဓိကအ.ကံြပ(ချက်များ 

၁။ တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာသည့ ် သုိေလှာင်မFများတွင် ရင်း;ီှးြမfပ်;ံှြခင်း;ှင့် စာချ(ပ်

များအား စီမံကုိင်တွယ်;ုိင်သည့ ် အြခားနညး်များအား ေဖာထု်တ်ေရးဆဲွြခင်းများ 

(တစ်ပုိင်းစီပိZေဆာင်ြခင်း;ှင့် အစုလုိက်အြပံ(လုိက် သယ်ေဆာင်ြခင်းများမှတစ်ဆင့်) 

သည ်အေရးmကီးပါသည။် ကုန်စည်များအား သို2လှာင်!ခင်းှင့် တည်ငိမ်2သာ ပဲအမျိးမျိး 

ဝယ်လိုအားတစ်ခုဆိုသည်မှာ တန်ဖိုးကွင်းဆက်သည် လာမည့်စိုက်ပျိးရာသီှင့် ပတ်သက်ပီး 

လယ်သမားများ၏ ထိတ်လန့်စိုးရိမ်မများအား ကိုင်တွယ်2!ဖရှင်းိုင်မကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ကုန်သည်များှင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် 2ငွ2ကးစီးဆင်းမ ၊ 2ရရှည်သို2လှာင်ိုင်မ  ှင့်

စာချပ်သ2ဘာတူညီမများအား စိုးရိမ်ကပါသည်။ 

၂။ ရန်ကုန်ှင့်မ2ကွးတွင်2တာင်သူများ စု2ပါင်းဝယ်ယူမအား လFံေဆာေ်ပးြခင်း - ဥပမာ 

ေတာင်သူေဒသတွင်း လယ်သမားဖ5ံ 6nဖိ(းတုိးတက်ေရးအသင်းမှတစ်ဆင့် လယ်သမား

များသည ် စုေပါင်းဝယ်ယူမF အစီအစ$်များ;ှင့် ေဈးကွက်လုပ်ငနး်စ$်များတွင် ပါဝင်

ေနnပီးြဖစ်ပါသည။် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင်ပါဝင်2သာ မိတ်ဖက်များသည် လယ်သမားများှင့်

အတူအစီအစ်2ရးဆွဲ!ခင်းများအား2ကာင်းမွန်စွာလုပ်2ဆာင်သင့်ပီး၊ 2ရှလာမည့်ရာသီများ

အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်များအား 2!ဖရှင်းရန်2ငွ2ကးချတိ်ဆက်မများှင့် ထိ2ရာက်သည့် ဆက်

သွယ်မများအား2ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ သို2သာ်လည်း ၄င်းတိုသည်လူအချင်းချင်းကား

သတ်မှတ်ထားသည့်အကွာအ2ဝးအတိုင်း ခပ်ခွာခွာ2န!ခင်း၊ ကျန်းမာ2ရး2ထာက်ပံ့ !ခင်း 

ှင့် COVID-19 အသိပညာ!မင့်တင်!ခင်းများအတိုင်း လိုက်နာ2ဆာင်ရွက်ရမည်!ဖစ်ပါသည်။ 



၃။ ကုလားပဲ ;ှင့် ;ှမ်းသည ် လက်တေလာတွင် ြမနမ်ာ;ုိင်ငံအလယ်ပုိင်းေဒသတွင် 

ဦးစားေပးသည့သီ်း;ံှများြဖစ်ပါသည။် လယ်သမားများှင့် လယ်လုပ်သားများအတွက် 

စိုက်ပျိးရိတ်သိမ်းဆွတ်ခူးချနိ်တွင် 2ထာက်ပံ့2ပး!ခင်းများှင့် အစိုးရမှသို2လှာင်ုံများ 

!ပလုပ်2ပး!ခင်း၊ ထုတ်ကုန်အရည်အ2သွး စစ်2ဆးမများအား ( အ2သးစိတ်အား  

ှမ်းတန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင်ကည့်ရန် ) လုပ်2ဆာင်2ပးသင့်ပါသည်။ 

၄။ လုံြခံ(ေသာနညး်လမ်းများ;ှင့် လယ်ယာလုပ်သားများ ေရd eေြပာင်းအလုပ်လုပ်;ုိင်

ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း လုပ်သားရှားပါးမသည် လာမည့်သီးှံရိတ်သိမ်းချနိ်တွင် 

!ဖစ်2ပလာိုင်သည်။ စုစည်းစီစ်ထားသည့် ကုန်သွယ်မ ှင့် COVID-19 လုံyခံ2ရး

စစ်2ဆးမများမှ လယ်သမားများအား လုပ်သားအချနိ်မှီရရှိ2စိုင်ရန်ှင့် COVID !ဖစ်

2ပမများအား 2!ခရာခံိုင်2ရး 

၅။ ြဖစ်;ုိင်သည့ ် မညသ်ည့ေ်နရာတွင်မဆုိ သွင်းအားစုေဘာက်ချာများ;ှင့် သုိေလှာင်မF 

ေငေွ.ကးလက်ခံြဖတ်ပုိင်းများ ေထာက်ပ့ံေပးြခင်းအား လျင်ြမနစွ်ာ မိတ်ဆက်ေပးသင့်

ပါသည။် စိုက်ပျိး2ရးအတွက်ရရှိိုင်သည့် 2ငွ2ကး2ထာက်ပံ့များ ှင့် သွင်းအားစုများ

2ထာက်ပံ့!ခင်းအား ဦးစား2ပး လုပ်2ဆာင်သင့်ပါသည်။  

ထိုအရာများအား အ2ကာင်အထည်2ဖရန်မှာ ကုန်သည်များ၊ ကုမဏီအဖွဲအစည်းများ၊ 

မိတ်ဖက်များ ှင့် MPBSSMA  အဖွဲဝင်များက အ2ရးကီး2သာအခန်းက ပါဝင်2န

ပါသည်။





• တုတ်2စျးကွက်တွင်လုပ်ကိုင်2န2သာ !မန်မာ2တာင်သူများသည် ရာသီသီးှံများ

ကိုဆုံးံး ကရပီး!ဖစ်သည်။ ဖရဲ ှင့် ခရမ်းချ်ကဲ့သို2သာ နယ်စပ်!ဖတ်2ကျာ်

ကုန်သွယ်2ရးလုပ်ငန်းများသည် COVID-19 !ဖစ်ပွားမ2ကာင့် ကုန်သွယ်မ !ပတ်

2တာက်သွားခဲ့ရသည်။ 

• စားသုံးသူများသည် သိသိသာသာ ထိခိုက်ခဲ့ရ!ခင်းမရှိပါ။ သို2သာ် yခံမှ2စျးကွက်သို 

ကုန်ပစည်းများကို သယ်ယူပို2ဆာင်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်2ကာင့် အချိ2သာ 

ထုတ်ကုန်များ၏ 2စျးန်းများသည်  !မင့်တက်လာပီး !ဖစ်သည်။ 

• 2စျးကွက်လက်လှမ်းမှီမ အကန့်အသတ်ရှိ!ခင်း2ကာင့် အွန်လိုင်း2စျးကွက်ကဲ့သို

2သာ အ!ခားနည်းလမ်းများကိုရှာ2ဖွရန်!ဖစ်လာခဲ့သည်။ သိုရာတွင် စိတ်ချရမမရှိ

2သာထုတ်ကုန်များကို အွန်လိုင်းတွင် 2ရာင်းဝယ်!ခင်းကဲ့သို2သာ မူမမှန်!ခင်းများ 

!ဖစ်2စိုင်သည်။ 

ဟင်းသီးဟင်းရွက် ;ှင့် သစ်သီးဝလံများ



အဓိကအ.ကံြပ(ချက်များ 

၁။ ဦး2ဆာင်ညိင်း2ပးိုင်မည့်အဖွဲအစည်းမှ ညိင်း2ရးှင့် ပူး2ပါင်း2ဆာင်ရွက်2ရးကို

2ဆာင်ရွက်2ပးရန်လိုအပ်2နပါသည်။ ထင်ရှား2သာကဆိုင်ရာ ဦး2ဆာင်အဖွဲအစည်းများမှ

စီးပွား2ရးှင့်ကူးသန်း2ရာင်းဝယ်2ရးဝန်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိး2ရး 2မွး!မ2ရး ှင့် ဆည်2!မာင်း 

ဝန်ကီးဌာန၊ အ!ခားအစိုးရဌာနများ စသည်တိုှင့်2တွဆုံ၍ ‘အစိမ်း2ရာင်လမ်း2ကာင်း’ 

သယ်ယူပို2ဆာင်2ရးလမ်း2ကာင်းများ (ိုင်ငံတဝှမ်း ကုန်ပစည်းထရပ်ကားများ လွတ်လပ်စွာ 

သွားလာလပ်ရှားိုင်2ရး) ကို 2ဆွး2ွး2!ပာဆိုမ များ !ပလုပ်သင့်သည်။ 

၂။ စားသုံးသူများ၏ ဝယ်လိုအား!မင့်တက်!ခင်းှင့် 2တာင်သူများအတွက် 2စျးန်းတိုအကား 

လိုအပ်ချက်များကို ထိန်းညိ2ပး!ခင်း။ 

၃။ ပျက်စီးလွယ်2သာကုန်ပစည်းများ (ဟင်းသီးဟင်းရွက် ှင့် သစ်သီးဝလံများ) အတွက်  

ကုန်ပစည်းများသို2လှာင်ရန် 2ဒသရ ကုန်2လှာင်ုံများ ှင့် hubs များ တည်2ဆာက်!ခင်း 

ကဲ့သို2သာ အ2ရးယူ2ဆာင်ရွက်ရန် အစီအစ် ရှိသင့်သည်။ 

၄။ အစိုးရသည် ထိခိုက်ခံရ2သာ2တာင်သူများကို 2ချး2ငွ ှင့် အ!ခားနည်းလမ်းများကို 

အသုံး!ပ၍ (ဥပမာ- မျိး2စ့၊ 2!မသဇာ ှင့် ပိုးသတ်2ဆးများ 2ထာက်ပံ့!ခင်းကဲ့သို2သာ)  

သွင်းအားစု (input packages) များကို 2ထာက်ပံ့2ပးရန် ထည့်သွင်းစ်းစားသင့်သည်။  





• COVID-19 ကာလအတင်ွး တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသိS  သွားလာြခင်းကုိ ကန ့သ်တ်

ထားြခင်းေVကာင့် လယ်သမားများအတွက် ရိတ်သိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မFများ

ကုိ ရPိှ;ုိင်ရန ်အခက်အခဲြဖစ်ေစခ့ဲသည။် စပါးအချနိမီ် မရိတ်သိမ်း<ိင်ုြခင်းေVကာင့်

လယ်သမားများအတက်ွ RကီးမားေသာဆုံးefCံးမCများကုိ ြဖစ်ေပX ေစသည်။  
 

• စားသုံးသူများ မှ စုိး ရိ မ်တRကီးဝယ်ယူမCများေVကာင့်စပါးေစျးတက်ြခင်းကုိ ြဖစ်

ေစသည်။ သိS ရာတင်ွသွားလာခွင့်ကန ့သ်တ်ထားTိှမCေVကာင် ့ ဆနစ်က်ပုိင်Pှင်များတွင်

သုိေလှာင်ထားPိှမFများြပားလာြခင်းြဖင့် ဘMာေရးဆုိင်ရာဝနထု်ပ်ဝနပုိ်းများ;ှင့်

ရင်ဆုိင်လာခ့ဲရသည။်  
 

• အိမ်နးီချင်း<ိင်ုငံများြဖစ်သည့် မေလးTှား၊ အင်ဒိနုးီTှား <ှင့် ဖိလစ်ပုိင် <ိင်ုငံတိS Zတွင်

ဆနစ်ပါးဝယ်လိုအားြမင့်တက်လာသည်။ အိမ်နးီချင်း<ိုင်ငံများ၏ဝယ်လိုအားြမင့်

တ က်မC ေVကာ င့်စ ပါး ေစျး များတ က်လာကာ တင်ပိS ေရာ င်း ချ သူ များအတွ က်

အကျ6ိးအြမတ်များ (အြမတ်အစွနး်များ) ရTိှခ့ဲသည်။ ြမနမ်ာ<ိုင်ငံသည်တင်ပိS

ေရာင်းချမC ပုိမုိြပ6လပ်ုရန ် စE်းစားေနသက့ဲသိS  တစ်ဖက်တင်ွလည်း ဆနစ်ပါး ပုိမုိ 

သုိေလှာင်ရနက်တိြပ6ထားPပီးြဖစ်ေနသည်။ 
 

• ဆနစ်ပါး တနဖုိ်းကွင်းဆက် တစ်ခုလုံးတွင် ညf;ှိ(ိ င်းြခင်းများ တုိးတက်ရနမ်ျားစွာ 

လုိအပ်လျက်Pိှ P ပီး ၎င်းသည် ဝယ်လိုအား<ှင့် ေစျး<ှ6နး်အေြပာင်းအလဲများကုိ 

ခန ့မှ်နး်ြခင်းစသည်တိS Zတွင် သက်ေရာက်မCTိှေနသည်။ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ<ှင့်

ေတာင်သူအဖ_ဲအစည်းများသည် ဤအခနး်က9တင်ွ ေဆာင်ရွက်<ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ 
 

• PမိQနယ်အဆင့် စုိက်ပျ6ိးေရးဦးစီးဌာန <ှင့် ကုမiဏီအချQိမှ အွနလုိ်င်း ေတာင်သူတုိးချeဲ

ပညာေပး ဝနေ်ဆာင်မF လုပ်ငနး်များကုိ စတင်Pပီးြဖစ်သည်။ အချQိေသာ ဆနစ်က် 

လပ်ုငနး်Tှင်များသည် ဆနစ်ပါးကုိ အနွလိ်င်ုးမှေရာင်းချရန ် Rကိ6းပမ်းလျက်Tိှသည်။ 

(ဥပမာ-ြမနမ်ာ<ိုင်ငံဆနစ်ပါးအသင်းချ6ပ်မှ တီထွင်ထားေသာ Myanmar Rice   

Portal မှ တဆင့်)

ဆနစ်ပါး



အဓိကအ.ကံြပ(ချက်များ 

၁။ အွနလုိ်င်း;ှင့် မုိဘုိင်းအပလီေကးPှင်းများကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာလက်လှမ်းမီှရPိှ;ုိင်ြခင်း- 

မုိဘုိင်းအပလီေကးTှင်းများ အသုံးြပ6မCကုိြမlင့်တင်ြခင်းြဖင့် အဓိကလပ်ုေဆာင်သူများမှ 

သတင်းအချက်အလက်<ှင် ့နည်းပညာများကုိ အလယ်ွတကူရTိှ<ိင်ုမC တိးုြမင့်လာေစရန်

ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ စုိက်ပျ6ိးေရး<ှင့်သက်ဆုိင်သည့် မုိဘုိင်းအပလီေကးTှင်းများကုိ 

<ိုင်ငံပုိင်fုပ်သံလိုင်းများမှ (အစုိးရfုပ်သံလိုင်းများမှ) ေVကာ်ြငာသင့်သည် (ဥပမာ- 

fုပ်ြမင်သံVကား)။ 

၂။ ဘMာေရးဝနေ်ဆာင်မF အေြခအေနများကုိ ထိနး်ညfေိပးြခင်း- ေချးေငေွပးေချမC 

သက်တမ်းတိးု ြမl င့်ြခ င်းသည် စပါးများ ကုိ ေစျးေကာင်း ြဖင့်မေရာ င်းချ<ို င်ေသာ 

ေတာင်သူများအတက်ွ ေြဖTှင်းနည်းလမ်းများ ြဖစ်လာ<ိင်ုသည် (ေပးလာ<ိင်ုသည်)။ 

ထိSအြပင် အြခားေသာ MFIs များမှေချးေငမွျားသည် အကန ့အ်သတ်Tိှေနသြဖင့် ေနာက်

သီး<ှရံာသီအတက်ွ ေချးေငပွမာဏ တိးုြမlင့်ေပးြခင်းသည် ေတာင်သူများကုိ ၎င်းတိS၏ 

ထုတ်လပ်ုမCများအား ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်<ိင်ုရန ် ကူညီ<ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ပုဂoလိက

ဘဏ်လုပ်ငနး်ဝနေ်ဆာင်မCများကုိ ခွင့်ြပ6ြခင်းသည် ဆနစ်ပါးတနဖုိ်းကွင်းဆက်တွင် 

လCပ်Tှားသူများ (ဥပမာ- ဆနစ်က်လပ်ုငနး်Tှင်များ) သည် လာမည့်သီး<ှရိံတ်သိမ်းရာသီ

တွင် ေတာင်သူများထံမှ စပါးများကုိ ဝယ်ယူ<ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ သုိေလှာင်fုံတွင် 

လယ်ယာထွက်ကုနပ်စb ည်း Tိှ ေသာသူများအတွက် စုိ က်ပျ6ိး ေရး ဆုိ င်ရာ ေငွေVကး

အစီအစE် (Warehouse Receipt Agri Financing) အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းအား 

ထည့်သွင်းစE်းစားသင့်သည်။ ၎င်းသည် ဆနစ်က်လုပ်ငနး်Tှင်များ<ှင့် ေတာင်သူများ 

အချနိမီှ် ေရာင်းချဝယ်ယူ<ိင်ုရနအ်တက်ွ အေထာက်အကူြပ6<ိင်ုမည် ြဖစ်သည်။



၃။ သွင်းအားစုများ လက်လှမ်းမီှရPိှ;ုိင်ြခင်း တုိးတက်ေစရန ် - စုိက်ပျ6ိးေရးဆုိင်ရာ 

သွင်းအားစုများကုိ ေတာင်သူများမှ ပုံမှနေ်စျး<ှင့် အချနိမီ် ရTိှ<ိင်ုြခင်းသည် အေရးRကီး

သည်။ သွင်းအားစုကုမiဏီများ<ှင့်အေရာင်းကုိယ်စားလှယ်များကုိပုဂoလိကဘဏ်များ<ှင် ့

ပူးေပါင်း၍ေချးေငွများထုတ်ေပးြခင်းသည် ေနာက်သီး<ှရံာသီအတွက်ပုံမှနကု်နပ်စbည်း

သုိေလှာင်ထား<ိင်ုြခင်းကုိေသချာေစမည် ြဖစ်သည်။  

၄။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း;ှင့်ညf;ှိ(ိ င်းြခင်းကုိ လoံေဆာသ်င့်သည-် ဆနစ်ပါးေစျးကွက်

သည် ြပည်တင်ွးေစျးကွက်တင်ွ စုိးရိမ်လနွဝ်ယ်ယူမCများေVကာင့် မေသချာမCများTိှေနသ

က့ဲသုိ အြခား<ိင်ုငံများမှ ဝယ်လိအုား ြမင့်တက်လာြခင်းကုိလည်း Vကံ6ေတ_ေနရသည်။ 

ထိS ေVကာင် ့ေတာင်သူများအတက်ွ ေစျး<ှ6နး် <ှင့် ပမာဏကုိ ခန ့မှ်နး်ရခက်ခဲေစသည်။  

သိS rြဖစ်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း<ှင် ့ ညlီ<ှ6ိင်းြခင်းသည် ဆနစ်ပါးတနဖုိ်းကွင်းဆက်

တွင် ပါဝင်လCပ်Tှားသူအားလံးုကုိ သက်ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ မsေဝ

အသိေပးရန<ှ်င့် ေစျး<ှ6နး်<ှင့်ပမာဏကုိခန ့မှ်နး်ရာတင်ွ အလနွအ်ေရးပါသည်။ ဤတာဝန်

ကုိ ဆနစ်ပါးအခနး်က9တင်ွ ချတ်ိဆက်ေပးသည့်အေနြဖင့် Vကားေနညlိ<ှ6ိင်းေရးအဖ_ဲမှ 

လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ ၎င်းသည် ပါဝင်သူအားလံးု ကုိ အကျ6ိး Tိှေစမည်ြဖစ်Pပီး 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ပုိမုိေသချာစွာလုပ်ေဆာင်<ိုင်ေရးအတွက် ေြဖTှင်းရနန်ည်း

လမ်းများေပး<ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။





;ှမ်းသီး;ံှ

• ;ှမ်းသီး;ံှတနဖုိ်းကွင်းဆက်သည ် များစွာထိခုိက်မF မေတ5Pိှရေသးပါ။ လယ်သမား

များသည် ရိတ်သိမ်းချနိ်အား 2စာင့်ဆိုင်း2နကပါသည်။ အ!ခားသူများနည်းတူ ကန့်သတ်မ

များ2ကာင့် အခက်အခဲများရှိခဲ့ပါသည်။ သီးှံစက်၀န်းများ2ကာင့် လယ်သမားများသည် 

သီးှံရိတ်သိမ်းမ!ပလုပ်ရန်အတွက် 2စာင့်ဆိုင်း2နကသည်။ မည်သိုပင်!ဖစ်2စကာမူ အပူ

ပိုင်း2ဒသတွင်း မိုး2ခါင်!ခင်း ၊ လုပ်သားရှားပါးမ ၊ ပိုးမားကျ2ရာက်!ခင်းများှင့် ဆက်စပ်၍ 

စိုးရိမ်ပူပန်မ !ပဿနာများ ရှိ2န2ပသည်။ 

• သွင်းအားစုေရာင်းအားအတွက် လာမည့စုိ်က်ပျ(ိးရာသီတွင် အခက်အခဲများြဖစ်လာ

;ုိင်ပါသည။် ိုင်ငံရပ်!ခားမှ  မျိး2စ့တင်ပိုမများ နည်းပါးလာ!ခင်းသည် ှမ်းစိုက်2တာင်သူ

များအား အခက်အခဲ!ဖစ်2စသည်။ 

• လယ်သမားများသည ်ေငေွ.ကးလက်လှမ်းမီှမFမှာ လုိအပ်ေနဆဲြဖစ်ပါသည။်  

COVID-19 2ကာင့် အ2သးစား2ချး2ငွလည်ပတ်မများသည် ရပ်ဆိုင်းထားရသည်။                 

ထို2ကာင့် လယ်သမားများအ2န!ဖင့် 2ချး2ငွရရှိ!ခင်းမရှိိုင်2တာ့ပါ။ 

ပဲအမျိးမျိးှင့် ှမ်းသီးှံအတွက်စားသုံးသူ2စျးကွက်သည်တင်ပို2ဈးကွက်ှင့်တူညီ2နပါသည်။ 



အဓိကအ.ကံြပ(ချက်များ 

၁။ ေငေွ.ကးဝနေ်ဆာင်မFများ - အစိုးရှင့် MFIs အ2သးစား2ငွ2ကး2ထာက်ပံ့2သာ  

အဖွဲအစည်းများသည် ထိခိုက်မကီးမားသည့်သူများအား အတူတကွ ပူး2ပါင်းရှာ2ဖွသတ်မှတ်

သင့်ပီး၊ လယ်သမားအစုအဖွဲများှင့် သမဝါယမအသင်းအဖွဲများ (Cooperatives) မှ

တစ်ဆင့် အကူအညီများ2ပးသင့်ပါသည်။ 

၂။ သွင်းအားစုများ လက်လှမ်းမီြခင်း- ှမ်းသီးှံစိုက်2တာင်သူများအတွက် သွင်းအားစုများ

အား ပုံမှန်2ဈးကွက်အတိုင်း အချနိ်မှီရရှိရန် အ2ရးကီးပါသည်။ ပုဂလိကဘဏ်များှင့် 

ပူး2ပါင်းလျက် သွင်းအားစုကုမဏီများှင့် အ2ရာင်းကိုယ်စားလှယ်များအား 2ချး2ငွများ 

2ထာက်ပံ့2ပး!ခင်းသည် လာမည့်စိုက်ပျိးရာသီအတွက် အဆင်2!ပိုင်သည့် ပုံမှန်ကုန်စည်များ

!ဖစ်2ပ2စရန် လုပ်2ဆာင်2ပးိုင်ပါသည်။ 

၃။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း- ှမ်း2ဈးကွက်အတွက် အစိုးရလမ်းန်မှင့်အတူ ပုဂလိက

ကှင့်အ!ခား ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် 2ရတို၊ 2ရရှည် နည်းဗျဟာ 2ရးဆွဲ2ပးသင့်

ပါသည်။ 

၄။ အေဆာက်အဦးများတွင် ရင်း;ီှးြမf(ပ်;ံှရန ်အစုိးရ;ှင့်  ပုဂJလိကကMမိတ်ဖက်ြပ(

ြခင်းကုိ အားေပးသင့်ပါသည။်





• COVID-19 ကာလအတွင်း ေြပာင်းသီး;ံှမှတဆင့် အြပ(သေဘာေဆာင်ေသာ 
မှတ်တမ်းေကာင်းများမှာ- လယ်သမားများသည ်ြပညတွ်င်း ;ှင့် ြပညပ် ဝယ်လုိအား
ေ.ကာင့် အကျ(ိးစီးပွားြဖစ်ထွနး်လျက်Pိှ.ကပါသည။် ဖူးစားေြပာင်းစုိက်ေတာင်သူ
များထက် အေစ့ထုတ်ေြပာင်းများ ထိခုိက်မFပုိနညး်သည။် 

• တbုတ်နယ်စပ်ပိတ်ဆိZ hမFများေ.ကာင့် Pှမ်းြပညန်ယ်တွင် ေြပာင်းသီး;ံှများ ေလလွင့် 
ဆုံးibFံးမFများခ့ဲရပါသည။် 

• ဧရာဝတီတိုင်း2ဒသကီး ှင့် ပဲခူးတိုင်း2ဒသကီးတိုတွင်မူ 2တာင်သူများအ2န!ဖင့် ထိခိုက်
ဆုံးံးမမရှိခဲ့ပါ။

ေြပာင်းသီး;ံှ

အဓိကအ.ကံြပ(ချက်များ

၁။ အေလအလွင့်ပျက်စီးမFတိZမှ ေPှာင်Pှား;ုိင်ရန ်သုိေလှာင်;ုိင်ရန ်သုိေသှာင်သိမ်းဆညး်
ြခင်းအတွက် လုိအပ်ေသာ အေဆာက်အဦးများတညေ်ဆာက်ေပးြခင်းများကုိ စ$်းစား
ေပးသင့်သည။် 

၂။ ကုန်သွယ်2ရးှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မတွင် bကံ2တွ2နရ2သာ သယ်ယူပို2ဆာင်2ရးကိစရပ် 
!ပဿနာများအတွက် ;ုိင်ငံ အစုိးရများ.ကား ဦးစားေပးညf;ှိ(ိ င်းေဆွးေ;ွးမFများ (ဥပမာ-

တုတ်ှင့် ထိုင်း2ဈးကွက်များ) !ပလုပ်သင့်ပါသည်။ 

၃။ သီး ;ံှမျ(ိး စုံ ေတာင်သူများအတွက် တွနး်အားေပး ပ့ံ ပုိးေပးေသာ ေငွေ.ကး
ဝနေ်ဆာင်မFများ Stimulus Package များ - AGD ဘဏ်၊ MFI အ2သးစား2ငွ2ကးပံ့ပိုး
သည့် အဖွဲအစည်းများှင့်ဘဏ်များသည် စီးပွား2ရးပုံစံအ2!ခခံသည့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ
အတွက် 2ချး2ငွများထုတ်2ပးသင့် ပါသည်။ 

၄။ ;ုိင်ငံအဆင့် ေြပာင်းသီး;ံှစုိက်ပျ(ိးထုတ်လုပ်မF နညး်ဗျkဟာတစ်ခုအား 2ဆွး2ွးသင့်
ပီး  အနာဂတ်တွင် 2ရးဆွဲအ2ကာင်ထည်2ဖာ်သင့်ပါသည်။



 

အနာဂတ်အလားအလာများ 

(သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းြခင်း ;ှင့် အတညြ်ပ(ြခင်း) 

ယခုအှစ်ချပ်တင်!ပချက်သည် ပီး!ပည့်စုံ!ခင်းမရှိ2သာ စာတမ်းတစ်ခု!ဖစ်ပီး သင့်2တာ်2သာ 

ပါဝင်ပတ်သက်သူများထံ အbကံဉာဏ်များှင့် အချက်အလက်များ ပိုမိုစု2ဆာင်းရန် ရည်ရွယ် 

ထားပါသည်။ ဤအကျ်းချပ်စာတမ်းသည် အဓိကတန်ဖိုးကွင်းဆက်လုပ်2ဆာင်သူများှင့် 

ကိုက်ညီ2စသည့် စိုက်ပျိး2ရးက !ပန်လည်2ကာင်းမွန်မအတွက် မည်သိုချ်းကပ်ိုင်မည်ကို 

2ဖာ်!ပရန် အစ!ပ2ဆာင်ရွက်မတစ်ခု!ဖစ်ပါသည်။ ပီး!ပည့်စုံ2သာစာရင်းတစ်ခု (သို) အံ့သဖွယ်

နည်းလမ်းတစ်ခု!ဖစ်သည်ဟုဆိုလို!ခင်းမဟုတ်ပါ။ သို2သာ် မူဝါဒ2ရးဆွဲသူများ2ဆွး2ွးိုင်ရန်၊ 

ပူး2ပါင်း2ဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ2ပါင်းစုံချတိ်ဆက်2ဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် 

အ2!ခခံကျ2သာ သတင်းအချက်အလက်စာတမ်းတစ်ခုသာ!ဖစ်ပါသည်။ 

ယခုအကျ်းချပ်2ဖာ်!ပချက်သည် စိုက်ပျိး2ရးကအတွင်းရှိ အမျိးမျိး2သာပါ၀င်ပတ်သက်

သူများ၏ ပူး2ပါင်း2ဆွး2ွး2ဆာင်ရွက်!ခင်းမှတစ်ဆင့် ပိုမို2ကာင်းမွန်လာသင့်ပါသည်။ 

လယ်သမားအစုအဖွဲများ၊ ပုဂလိကှင့် အ!ခားစီးပွား2ရးပံ့ပိုးသူများကို ယခုစာတမ်းတွင်2ဖာ်!ပ

သည့်အချက်အလက်များှင့် အbကံဉာဏ်များအား !ဖည့်ဆည်း2ပးရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ 

ထိုအ!ပင် ယခုအကျ်းချပ်စာတမ်းတွင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်အသစ်များအားရှာ2ဖွ!ခင်း (သို) 

ထပ်မံထည့်သွင်း!ခင်း!ဖင့် အနာဂါတ်တွင် ပိုမို2ကာင်းမွန်2အာင်လုပ်2ဆာင်ိုင်ပါသည်။ 

AgriProFocus(APF) ၊ ICCO Cooperation ၊ Myanmar Agriculture Network(MAN)        

တိုသည် !မန်မာိုင်ငံရှိ စိုက်ပျိး2ရးကတွင် အားလုံးပါဝင်2သာ 2ရရှည်တည်တံ့သည့် သီးှံ

ကွင်းဆက်များ  !ပန်လည် 2ကာင်းမွန်လာ2စ2ရးအတွက်ပံ့ပိုးရန် အသင့်ရှိ2နပါသည်။ 

ယခု အကျ်းချပ်2ဖာ်!ပချက်တွင် ပူး2ပါင်းပါ၀င်ရန် တိုက်တွန်းဖိတ်2ခအပ်ပါသည်။

(Ms.) Babette Bodlaender 

E: bbodlaender@agriprofocus.com 

Daw Khin Win Myint 

E: k.myint@icco.nl 

(Mr.) Bram Peters 

E: b.perters@icco.nl 

U Ye Htut 

E: yehtut@man-growasia.org
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