သီးနဈ
ှံ ီးကွကဈ
် လေ့လာချက်
(ဇွန်−သသဂုတ၊် ၂၀၂၁)
မြန်ြာစ
် ျ ီးဈရီးကွန်ရက် (MAN)
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အသံုံး ြုခဲ့သညဲ့် ေည်ုံးလမ်ုံး .......................................................................... 3
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န ုံးနှုေ်ုံး သံုံးသ ခ
် က် ................................................................................... 5
နတွျို့ရခ က်မ ုံး ............................................................................................ 7
ြစ်နင်သညဲ့် အန ြေည်ုံးလမ်ုံးမ ုံး .............................................................. 13

န ောက်ခံအန ခအန
ြ ်ြာနိုင်ငံ၏

စိုက်ပ ျိုးန ျိုးကဏ္ဍြာ

အန ခခံအန

အလာျိုးအလာနကာင်ျိုးြ ာျိုးစာ

ာက်အအံိုလိုအပ်ခ က်ြ ာျိုး၊

င်ျိုးနျိုး ြ ပ်နံြှု

ခိုနစ်ြ

စတင် စ်ပာျိုးလာ ည်

ကိုဗစ်တတယလှုင်ျိုးနင်အတူ

ကိုဗစ်−၁၉နင်

နိုင်ငံန ျိုး

၂၀၂၁ခိုနစ်

စျိုးပာျိုးန ျိုး က
ဝ ်ျိုးက င်

ံိုျိုးရံှုျိုးကာ၊

ို န

န

supply

ထအ
ို ပင် စိုက်ပ ျိုးန ျိုး
ယခင်နစ်ြ ာျိုးကဲ

ကဲ

ြတ ် ြင်တက်ခဲ

ံိုျိုး တ်ခဲပ

က်အတင်ျိုး အထူျိုး
ာ

ခ ်ြ ်ျိုးထာျိုး)

ည်။

်ျိုး

❖

ူြ ာျိုးအန
င်

အကူအည လိုအပ်န )

အခက်အခဲြ ာျိုးကို

❖

လူဦျိုးန ထက်ဝက်
င်ျိုး ဲြန
ဲ တြှု ခံစာျိုး နိုင်)

စ်န ခဲ ည်။
❖

ံိုျိုး တ်ခ က်ြ ာျိုး

န ြို့န ပာင်ျိုးန ထိုငန
်

်

လူဦျိုးန )
❖

န ျိုးကက်

အန ခအန ြ ာျိုးနင်

ဒိုတယန ြာက် န ျိုးကက်နလလာခ က် (RMA) စ်
AgriProFocus တန
ို င် ပူျိုးနပ င်ျိုးန
တ်ရန
ှု ိုင်ပ

ည်)

ပတ်

က်၍

MANက

ပ စိုခဲန

ာ

ည်။ (ပထြအကကြ် RMA ကို ICCO၊

ာင် ွက်ခဲမပျိုး အဂဂလပ် and ြ ်ြာ နစ်ဘာ

ာလံိုျိုး င်

၇၀,၀၀၀ ဧက
(န ကကျိုး စ် ြ ပ်ခဲ

World Bank

ည်

စိုက်ဧကနပ င်ျိုး)
င်ျိုး ြစ်: UNHCR, UNOCHA,
UNDP, WFP, World Bank,
ECHO, EU

1

၁

က်န ောက်ပင
ို ျိုး်

် နင်

န ာ်ထိုတ်တင် ပ

၂၂၀,၀၀၀
(န န ာ်ဝ

် ည် ွယ်လ က် MAN

ည်။

ဤစာတြ်ျိုးြာ

၂၅ သန်ျား
(၂၀၂၂ ခိုနစ်တင် တိုငျိုး် ပည်

ည်အ ပင်

်၊ ပဲ၊ နကာ် ၊ ကက်

၃ သန်ျား
စာ ောနထာက်ထာျိုးြှု

န ျိုးနကာင်ျိုးြ ခဲနပ။

င်

ံိုျိုးရံှုျိုးနင
ို ်)

(လူ ာျိုးခ င်ျိုး

ဇူလိုင်လ

ခ ် ြင်တက်ခဲ

၁ သန်ျား
(အလိုပ်အကင
ို ်

ာခိုင်နှု ်ျိုး

1

၁၈ %
(စျိုးပာျိုးန ျိုးနလ ာက ြည်ဟို

ည်။ တစ် က်တင်နတာ

ပတ်နတာက်ြှုြ ာျိုးန ကာင်

နပေါ်နပ က်န န

❖

ည်လည်ျိုး ၂၀၂၂ ခိုနစ်တင်

ခ ြတ် ာတင် အန ခခံစဉ်ျိုးစာျိုးစ ာအခ က်ြ ာျိုးအ စ် အ ံိုျိုး ပ နိုင်
လက် က်ကဏ္ဍတတ
ို င်

ခ ျိုး

ို အလိုပ်အကိုင် တစ်

ျိုးနံနပေါ်နပျိုး အန ကျိုး င် ဝယ်ယူ၍ ြ နိုင်ဘဲ

င် စိုက်ပ ျိုးန ျိုးကဏ္ဍ ကင်ျိုး

အချက်အလက်မျာျား

ည် မြ ြို့ကကျိုးြ ာျိုးတင် ြင်တက်

ဤအန ခအန တင် စိုက်ပ ျိုးန ျိုး ကဏ္ဍအတင်ျိုး တာဝ ်
အန

ာ

❖

ည်ဟို ခ ်ြ ်ျိုးထာျိုး

င်ျိုးအာျိုးစိုန ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး ြာလည်ျိုး နစ်

ိုလည်ျိုး

နလာက်

ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ်တင် ၁၈

ာက် ကို ်န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး
chain

ထင်

ပင်ျိုးထ ်န

ာင်န ျိုးအခက်အခဲ၊ န ျိုးကက်

ာ လူဦျိုးန ျိုး

ြျှ ြ ာျိုး ပာျိုးလာနိုင်

ျိုးဝ ျိုး န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုးလည်ျိုး အ

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးြာ

အတင်ျိုး

က်န ာက်ြှု ခဲ ည်။

ို ဦျိုးတည်န

င်ျိုး ဲြဲနတြှုခံစာျိုးန

အတင်ျိုးကလည်ျိုး အန ခခံစာျိုးန

ိုပ

် အခက်အခဲြ ာျိုး နပေါ်နပ က်ကာ

င်ျိုးြည်ဟို ကြ္ာဘဏ်က ခ ်ြ ်ျိုးထာျိုး

၂၀၁၉ ခိုနစ်ကထက် နစ်
ခဲ ကဲ

ယ်ယူပန
ို

င်ျိုးအာျိုးစိုြ ာျိုး

စိုက်ပ ျိုးန ျိုးန ျိုးကက်နင် နိုင်ငံစျိုးပာျိုးန ျိုးအနပေါ်
ြ ်ြာစျိုးပာျိုးန ျိုးြာလည်ျိုး အက ဘက်

ည်။ အ

ဂိုတ်လတတ
ို င် ကပ်န ာဂ နင် နိုင်ငံန ျိုး

အန ခအန တိုန ကာင် ဘဏ်စ စ် အခက်အခဲ၊
ြ ခင်ျိုး၊ နခ ျိုးနငြ ခင်ျိုး၊ စိုက်ပ ျိုးန ျိုး

န

ည်

် ကက ျိုးပြ်ျိုးြှုြ ာျိုးြာလည်ျိုး ၂၀၂၀

အန ခအန ြ ာျိုးန ကာင်

ြနပ က်ခဲနပ။ ၂၀၂၁ခိုနစ် ဇ ်၊ ဇူလိုင်နင်

ာ်လည်ျိုး

ည်ျိုးပ ျိုး ခင်ျိုးြ ာျိုးြ

နစ ျိုးကက်အခက်အခဲအထ အခက်အခဲ အဟ ်အတာျိုးနပ င်ျိုးြ ာျိုးစာ
အလာျိုးအလာ နကာင်ျိုးြ ာျိုးကို အနကာင်အထည်န ာ်

န

ည်

အ

ံိုျိုး ပ ခဲ

ည် ည်ျိုးလြ်ျိုး

ြ ်ြာစိုက်ပ ျိုးန ျိုးက ် က်
နဒ

ကကျိုး၊ ြနကျိုးတိုင်ျိုးနဒ

(MAN)

လိုပ်ခဲပ

ပ ဝင်

နတာင်

ပိုကို ်လိုပ်င ်ျိုး င်ြ ာျိုး၊

င်ျိုးအာျိုးစိုလိုပ်င ်ျိုး င်ြ ာျိုး

ကကျိုးနင်

် ြူ/ ၊ လက် က်၊ နကာ်

က် (value chain)အတင်ျိုး

ကို ် ည်ြ ာျိုး၊
အတင်ျိုး

်ကို ်တင
ို ်ျိုး

ကကျိုး၊ စစ်ကိုင်တင
ို ်ျိုးနဒ

ြ်ျိုး ပည် ယ်တို စပ ျိုး၊ ပဲ၊ ကက်
တ ် ိုျိုးကင်ျိုး

ည်

အပ အဝင်
က်နွှယန
်

ူြ ာျိုး၊

ကို ်စည်ဒိုင်ြ ာျိုး၊
စိုက်ပ ျိုးန ျိုးကဏ္ဍ

ူြ ာျိုးကို

အင်တာဗ ြူျိုး

ည်။ စိုက်ပ ျိုးန ျိုး ကဏ္ဍအတင်ျိုး ကကံ နတြို့န

ည်

အခက်အခဲြ ာျိုး၊ အန ခအန ြ ာျိုးနင် အ ောဂတ် အလာျိုးအလာ
ြ ာျိုးအန ကာင်ျိုးကို

နြျိုး ြ ်ျိုးခဲပ

ည်။

လက်

ကပ်န ာဂ

စ်ပာျိုးြှုအန အထာျိုးြ ာျိုးန ကာင် MAN အန
အင်တာဗ ြူျိုးလိုပ်နိုင်ခဲပ
န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုးကို

ို ်ျိုး င်

ာ

ည်။

ခဲ ခြ်ျိုးစတ် ာ

ကို ်စည်ဒိုင်ြ ာျိုး ပတ်ထာျိုး
ခိုနစ် ဇ ်၊

င်

ဇူလိုင်၊

နလလာနိုင်

်အတက်

ည် ဇူလိုင်နနောင်ျိုးပိုင်ျိုးြ လဲ၍ ၂၀၂၁
ဂိုတ်လအတင်ျိုးတင်

စ်နပေါ်ခဲန

ာ

န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုးကို နစ်ပတ် ခာျိုးနှု ်ျိုး င် ကို ်စည်ဒိုင်န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုးကို
စိုစည်ျိုးခဲပ
နလျှာခ

ည်။

ာ်

စာြ က်နော

အန အတက်

်အတက် ဘို င်န ောင် ကို ်စည်ဒိုင်န ျိုးနှု ်ျိုးကို

တင် ပထာျိုးပ
ကည်နိုင်ပ

န
ို

ည်။ (အန
ည်)

ျိုးစတ်န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုးကို ဤန

ာ

ာတင်

X 10000

ျိုးနံအခ ြို့၏ န ျိုးနှု ်ျိုးအတက်အက ြ ာျိုး (ဇ ်၊ ဇူလိုင်၊
MMK 5.50

ဂိုတ် ၂၀၂၁)

အဓိ က ဆန် အ ခ ိ ျို့ ၏ ဈ ေးနှု န်ေး အတက် အ က မ ေး

MMK 5.00
MMK 4.50
MMK 4.00
MMK 3.50
MMK 3.00
MMK 2.50
MMK 2.00

11-Jun

25-Jun

9-Jul

30-Jul

13-Aug

27-Aug

Rice (Shwebo)

50000

50000

50000

50000

51000

52000

Rice (Myaungmya)

40000

40000

40000

40000

45000

47000

Rice (Emahta)

23000

23000

23000

23000

22000

22000

Rice (Phyarbone)

39000

39000

39000

39000

42000

43000

တစ်တင်ျိုးခဲအတ် တစ်အတ်န ျိုးနှု ်ျိုး

3,400.00 K
3,200.00 K
3,000.00 K
2,800.00 K
2,600.00 K
2,400.00 K
2,200.00 K
2,000.00 K
1,800.00 K
1,600.00 K
1,400.00 K
1,200.00 K
1,000.00 K
800.00 K
600.00 K
400.00 K
200.00 K
0.00 K

သေးနှံအ ခ ိ ျို့ ၏ ဈ ေးနှုန်ေး မ ေး

11-Jun

25-Jun

9-Jul

20-Jul

13-Aug

27-Aug

Chick pea

1535

1535

1670

1670

2000

2000

Corn

640

690

695

695

690

690

Onion

375

475

575

400

475

475

Garlic

1800

1950

1950

1950

3200

3200

တစ်ပိဿာဈ ေးနှုနေး်

MILLIONS

ပဲ အ ခ ိ ျို့ ၏ ဈ ေးနှုန်ေး အတက် အ က မ ေး
1.60 K
1.50 K
1.40 K
1.30 K
1.20 K
1.10 K
1.00 K

11-Jun

25-Jun

9-Jul

20-Jul

13-Aug

27-Aug

Urad (FAQ)

1100000

1105000

1130000

1137500

1300000

1331000

Urad (SQ)

1235000

1235000

1280000

1292500

1565000

1571000

Pigeon Pea

1082500

1092500

1130000

1120000

1190000

1310000

တစ်တ ်န ျိုးနှု ်ျိုး

န ျိုးနှု ်ျိုး

ံိုျိုး

ပ်ခ က်

အထက်ပ န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုးြာ
ယူထာျိုးန
ြ ာျိုး

ာ န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး စ်

န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုးကို

ကို ်စည်ဒိုင်တစ်ခိုနင်
ိုည ဒ

်ကို ်

ြ၂

ဘို င်န ောင်ကို ်စည်ဒိုင်ြ

ည်။ (အ ခာျိုးန

ဤန

ာတင်

တစ်ခိုအ ကာျိုး

ာခိုင်နှု ်ျိုးြ ၁

တစ်ခိုနင်တစ်ခို ခ ်တယ်

ာ ကို ်စည်ဒိုင်

ကည်ရြူနိုင်

ည်)

န ျိုးနှု ်ျိုးကာ ခာျိုးခ က်ြာ

ာခိုင်နှု ်ျိုးအထ

မပျိုး ကို ်စည်ဒိုင်

ည် နှု ်ျိုးထာျိုးလည်ျိုးြတူနပ။ ဥပြာ

အာျိုး င် ဘို င်န ောင် ကို ်စည်ဒိုင်

ည် ကိုလာျိုးပဲကို ပဿာနှု ်ျိုး

င် ခ ်တယ် အန ာင်ျိုးအဝယ်လိုပ်မပျိုး ြတ်ပဲကိုနတာ တ ် င်
န ျိုးနှု ်ျိုး

တ်ြတ်ထိုတ် ပ ်

ည်။

ြနတနလျိုးကို ်စည်ဒိုင်ကနတာ

ကိုလာျိုးပဲန ာ၊ ြတ်ပဲပ ပဿာ၆၀ နှု ်ျိုး င် န ျိုးနှု ်ျိုးထိုတ် ပ ်
ည်။ ပခိုကကြူ ကို ်စည်ဒိုင်တင်နတာ ကိုလာျိုးပဲနင် ပဲစင်ျိုးငံိုကို
တစ်တင်ျိုးန ျိုးနှု ်ျိုး င် ထိုတ် ပ ်

ည်။ ကို ်စည်ဒိုင်နပ က်န ျိုးနင်

လယ် ြာျိုးြ ာျိုး န ာင်ျိုးန ျိုးအ ကာျိုး ၁

ာခိုင်နှု ်ျိုးြ ၅

အထ ကာ ခာျိုးြှု မပျိုး ထိုထက်န ျိုးနှု ်ျိုး ကာ ခာျိုး
ည်။

ာခိုင်နှု ်ျိုး

ည်ြ ာျိုးလည်ျိုး

အထက်ပ ဇယာျိုး
တင်

ံိုျိုးခိုတင် တူညန

န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး

တက်

ည်အခ က်ြာ

ာျိုး ခင်ျိုးပင် စ် ည်။

ဂိုတ်လ

ဇူလိုင်လတင်

ြ ်ြာနိုင်ငံြာ ကိုဗစ်−၁၉ တတယလှုင်ျိုးနင် ရို ်ျိုးကို ်န ခဲ မပျိုး
န ာဂ ပိုျိုး

ထ ်ျိုးခ ပ်န ျိုးအစအြံြ ာျိုး၊

မြ ြို့နတာ်နတာ်ြ ာျိုးြ ာျိုး

lockdown ခ ခင်ျိုးြ ာျိုး ပ လိုပ်ခဲ ည်။ ကို ်စည်ဒိုင် နတာ်နတာ်
ြ ာျိုးြ ာျိုးြာလည်ျိုး
လ

ဇူလိုင်လ

၂၀

်ျိုးပိုင်ျိုးအထ ပတ်ထာျိုးခဲ

နတာ

က

ကို ်စည်ဒိုင်ြ ာျိုး

င်ျိုးခဲန

ကို ်န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး

က ပ်နငန ျိုးက ခင်ျိုး၊

ဂိုတ်

င် ကို ်စည်ဒိုင် ပ ် င် ည်အခ

န ျိုးတက်လာ ခင်ျိုး စ် ည်။
ျိုးနံဝယ်လိုအာျိုး

က်န ြစတင်က

ာ်လည်ျိုး

ပတ်ထာျိုး

စာျိုး

ြင်တက်ခဲ

င်

ျိုးံို

ူြ ာျိုးအတက်

ည်။

ထိုအ ပင်

နဒေါ်လာန ျိုးြာန ခင်ျိုးန ကာင်လည်ျိုး

ကို ်န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး ြင်တက်ခဲ

ည်။

လက် တင်လည်ျိုး စိုက်ပ ျိုးန ျိုး န ျိုးကက်ြာ နိုင်ငံန ျိုး
ြတည်မငြ်ြှုြ ာျိုး၊
ရို ်ျိုးက ်န

ကိုဗစ်−၁၉

ကာကယ်န ျိုးအစအြံ

ဲ အန အထာျိုးတင်

ဇ ်လ ပထြအတင်ျိုးက

န ပ

ြ ာျိုးနင်

ည်။ ဥပြာအာျိုး င်

ြ ်ြာနိုင်ငံြ ကို ်တင်ကာျိုးြ ာျိုး

ည်

တရိုတ်− ြ ်ြာ

ယ်စပ်ကို ်

န ျိုးဂတ်ြ ာျိုး၊2

ယ်

ဘဂဂလာျိုးနဒ ် ယ်စပ်ဂတ်ြ ာျိုး3တင် ပတ်ြ ခင်ျိုးြ ာျိုး
ကို ်က စ တ် ကကျိုး ြင် လာခဲ
အဓက ကို ်
ကို ်

ည်။ ပို

ိုျိုး

ြ ်ြာ−
စ်နပေါ်ခဲကာ

ည်ြာ ြ ်ြာနိုင်ငံ၏

ယ် က် နိုင်ငံ စ် ည် တရိုတ်နိုင်ငံက

ယ်န ျိုးဂတ်

နထာင်ခ ကာ

ံိုျိုးခိုကို
ပတ်ြခဲ

ပတ်လိုက် ခင်ျိုးန ကာင်

ပတ်ခဲ ာ

ည်။
ကက်

ကို ်တင်ကာျိုးနပ င်ျိုး

ထိုကဲ
် ြူ

ယ်စပ်

ို

တရိုတ်ဘက်က

( ကြူကိုတ)် န ျိုးနှု ်ျိုးြာ

ယခင်က တစ်ပဿာလျှင် ၁၈၀၀ က ပ် ခဲ ာြာ က ပ် ၃၂၀၀ အထ
ြင်တက်ခဲ
တင်

င်ျိုးလာ

ည်။

4

က

ာ်

ို န ျိုး ြင်တက် ခင်ျိုးြာ တရိုတ်နိုင်ငံြ

ည်

န ျိုးကက်အတင်ျိုး
န
ို

ဤ

ကက်

ကက်
ို

က်ြဝင်လာနတာန

DVB Burmese

3

BETV Business

ပည်တင်ျိုး

ာ န ကာင်

စ်

ည်။

် န ျိုးကနတာ ဒိုတယနစ်န ြာက် န ျိုးနှု ်ျိုး

င်ျိုး ခင်ျိုးနင် ကကံ နတြို့န

2

် ြူြ ာျိုး

ည်။ စာျိုး

ျိုးံို

ူြ ာျိုး အန

င်

ကို ်စည်ဒိုင်န ျိုးနှု ်ျိုး က ပ်၅၀၀−၆၀၀၊ လက်လ န ျိုးနှု ်ျိုး က ပ် ၈၀၀
အထ

နပျိုး၍

စာျိုး

တစ်ပဿာလျှင်

က ပ်

ပဲန ျိုးြ ာျိုး၊ အထူျိုး

ံိုျိုးန

န

၃၀၀

အနဒယနိုင်ငံကလည်ျိုး
ည်

ပယ် က်ထာျိုး
အထက်ပ

န ာင်ျိုးခ မပျိုး

4

ာ

န ျိုးနှု ်ျိုး န

ာန ကာင် န ျိုးနကာင်ျိုး န

ပဲလိုအပ်ခ က်န ကာင်
ပဲတင်ျိုး

ည်။

င်ျိုးခင်

ည်။

ယခင်က

က ် တ်ခ က်ြ ာျိုးကို

ည်။
ဇယာျိုးြ ာျိုးတင်

ြင်တက်လာန
ြင်တက်လာ

အထ

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးြာ

င် ြတ်ပဲနင် ပဲစင်ျိုးငံိုန ျိုးနှု ်ျိုးတြ
ို ာ အနဒယ

နိုင်ငံဘက်ြ အဝယ်လိုက်န န
ခ ြတ်ထာျိုး

ာ်လည်ျိုး

ည်ကို
ည်

ာျိုး

BETV Business

အခ ်တင်
စ်န

ည်။

ဂိုတ်လတင်
ပန န

ာ်လည်ျိုး

နတာင်

ူြ ာျိုးြာ

န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး
န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး
ျိုးနံြ ာျိုး

နတြို့ ခ က်ြ ာျိုး
ကကံ နတြို့န
နတြို့
အခ ြို့န

ပ

န

ာ

အခက်အခဲအြ ာျိုးစိုြာ

တ ် ိုျိုးကင်ျိုး

က်ြ ာျိုးအ ကာျိုးတင်

တူညန ကန ကာင်ျိုး

ည်။ အခက်အခဲစ ်နခေါ်ြှုအြ ာျိုးစိုြာ ကပ်န ာဂ န ကာင် နပေါ်နပ က်လာ ည် အက ျိုး
ာ စ န
် ခေါ်ြှုြ ာျိုးကနတာ ြ ကာန

ျိုးခင်က နပေါ်နပ က်လာ

က်ြ ာျိုး စ်မပျိုး

ည် နိုင်ငန
ံ ျိုး အန ခအန ြ ာျိုးန ကာင် စ်

ည်။ နအာက်တင် န ာ် ပထာျိုး ည် အခက်အခဲြ ာျိုးြာ လယ် ြာျိုးြ ာျိုး၊ ကို ် ည်ြ ာျိုး၊ ကို ်ထတ
ို ်လိုပန
် ျိုး
လိုပ်င ်ျိုး င်ြ ာျိုး၊

င်ျိုးအာျိုးစို လိုပ်င ်ျိုး င်ြ ာျိုး စ် ည်။

❖ဘဏ်အခက်အခဲနင
ှ ် ငငွေသာျား ရှာျားပ ျားမ။ှု ။န န ာ်ဝ လ ြ
စတင်နပေါ်နပ က်လာန

ာ

နိုင်ငံဘဏ်လိုပ်င ်ျိုးအနပေါ်

နိုင်ငံန ျိုး

အန ခအန ြ ာျိုး ည်

ကကျိုးြာျိုးစာ

က်န ာက်ခဲ ည်။

နိုင်ငန
ံ ျိုး အန ခအန ြ ာျိုးန ကာင် န န ာ်ဝ လတင် ဘဏ်ြ ာျိုး
ပတ်ထာျိုးခဲ မပျိုး ြတ်လတင် ဘဏ်အခ ြို့
ဘဏ်ခဲနတာ်နတာ်ြ ာျိုးြ ာျိုးြာ
စ် ည်။ ဘဏ်ြ ာျိုးအန

ပ ် င်န ာ်လည်ျိုး

က်လက်

ပတ်ထာျိုး

င်လည်ျိုး ပည် ူြ ာျိုး၏ နင ာျိုးလိုအပ်ခ က်ကို အလံအ
ို နလာက်

နပျိုးနိုင် ခင်ျိုးြ ဘဲ လူတစ်ဦျိုးလျှင် ATM စက်တင် က ပ် နစ်

်ျိုး၊ ဘဏ်ခဲြ ာျိုးတင် က ပ်င ျိုး

ည်

ဲ
ည်ျိုး

်ျိုးအထ ာ

ထိုတ်နပျိုးနင
ို ်
ြ နင

ည်။ နင

ာျိုးထတ
ို ယ
် ူ

ာျိုး ာျိုးပ ျိုးြှု ပဿ ောြာ အကကျိုးအက ယ်

်အတက် ော နပ င်ျိုးြ ာျိုးစာ တ ်ျိုးစနစာင်

ဘဏ်စ စ်အခက်အခဲြ ာျိုး၊

နင ာျိုး ာျိုးပ ျိုးြှုြ ာျိုးန ကာင်

ကို ်ပစစည်ျိုးဝယ်ယူြှုြ ာျိုးကို ခ င်ခ ် ဝယ်ယူလာ က
န

ည်။

ဘဏ်အနကာင်ထဲြန

ကိုြပဏြ ာျိုးြာလည်ျိုး

ာ ပည် ြ
ူ ာျိုးအန

င် ATM

ည်။5

ိုင်ျိုးန က

ကို ် ည်ြ ာျိုးနင်

ပဲစာျိုးြ ာျိုးက

င် စိုကပ
် ျိုးန ျိုးန ျိုးကက်ြာ

ာ်လည်ျိုးနကာင်ျိုး၊

ြ ခင်ျိုးန ကာင် အန ာင်ျိုးအဝယ်လိုပ်ကင
ို ်

စ်ပာျိုးန

နငလွှဲြှုြလည်ျိုးနကာင်ျိုး

၎င်ျိုးတ၏
ို

အာျိုးြ ာျိုး ကကံ နတြို့
နင

ာျိုးထတ
ို ်ယ၍
ူ

ခက်ခဲလာ ည်။ ကကတ်ခဲစက်ပိုင် င်ြ ာျိုး၊ ခခံပိုင် င်ြ ာျိုး၊

နင ာျိုး ာျိုးပ ျိုး ည် ပဿ ောကို

အခက်အခဲ စ် ည် အန ခအန ကိုလည်ျိုး ကကံ န

ကကံ နတြို့န

ကာ

လစာနပျိုး

ပ
် င်

နင

ာျိုး

ည်။

“ြျိုးို စပ ျိုးက စက်တင်ဘာနနောင်ျိုးပင
ို ်ျိုးနလာက် ို န ျိုးကက်ထဲ အလံိုျိုးအ င်ျိုး ဲ ဝင်လာြာ။ အဲဒအခ က င်
နတာင် ူနတကလည်ျိုး နငနပေါ်ခ င်ြာ။ ဒ နပြဲ
ဘဏ်ထဲက

ထိုတ်ြ တဲအခက်အခဲ တယ်။

လယ် ြာျိုးနတ၊

်စက်နတ၊ ကို ် ည်နတကလည်ျိုး
ဒလိုအန အထာျိုးြာ

ူတိုနငနတ

အစိုျိုး ဘက်က

ဝင်ကူနပျိုး င်

်စက်နတ၊ ကို ် ည်နတအတက် အက ျိုး ြယ်”
ရန်ကန်အင ခစိက်

❖

သယ်ယူပို့င
ိ

အခက်အခဲြ ာျိုးြာ

ာင်ငရျား အခက်အခဲ။ ။
၂၀၂၀

န်ကန်သည်တစ်ဦျား

ယ်ယူပန
ို

ခိုနစ်အနစာပိုင်ျိုးတင်

ာင်န ျိုး

ြ ်ြာနိုငင
် ံ၌

ကိုဗစ်−၁၉ စတင် စ်ပာျိုးစဉ်ကတည်ျိုးက ဗဟိုနင် နဒ အစိုျိုး တိုက
ကာကယ်န ျိုး

အစအြံြ ာျိုး၊

ာျိုးလာန ျိုး

က ် တ်ခ က်ြ ာျိုး

ခ ြတ်ခဲ ခင်ျိုးန ကာင်

အဓကစ န
် ခေါ်ြှုတစ် ပ် စ်ခဲ ည်။

လှုင်ျိုးအမပျိုးတင်

ိုပ

အ

စ ်နခေါ်ြှုြ ာျိုး

ဒိုတယ

နလ ာပ ျိုး ာျိုးန ာ်လည်ျိုး

တတယလင
ှု ်ျိုးတင် ကာကယ်န ျိုးအစအြံြ ာျိုး ပ လ
် ည်ခ ြတ် ခင်ျိုး
န ကာင် ယင်ျိုးအခက်အခဲြ ာျိုး ပ လ
် ည် နပေါ်နပ က်ခဲ ည်။

5

New York Times

န ာဂ စ်ပာျိုးြှုကန
ို လျှာခ

လ
် ိုပ်န

ာင် ည် အန

ပတ်အခ ြို့ ပတ်ထာျိုးခဲ ာ ၎င်ျိုး၏
က်န ာက်ြှုကနတာ
နနောင်ျိုးပိုင်ျိုးတင်
ကာျိုးန ျိုး
က

င်ျိုး ည်

နံအြ ျိုးအစာျိုးအလိုက်

တစ်ခိုနင်

ကာျိုးစက်ြ ာျိုး

ံိုျိုး န
ို ာက် ခဲမပျိုး6

က်န ာက်ြက
ှု ို ခံစာျိုးခဲ

ကို ်က စ တ် ကကျိုး ြငန
်

စ
် က်ြ ာျိုးကို

က်န ာက်ြက
ှု ို စက
ို ်ပ ျိုးန ျိုးကဏ္ဍတစ်ခလ
ို ံိုျိုး ခံစာျိုးခဲ

ဂန
ို ထာင်ြ ာျိုးနင်
အ ြင်

င် ကို ်စည်ဒင
ို ်ြ ာျိုးနင်

ကက်
ည်။ ယခိုအခ

တစ်ခြ
ို တူနပ။

ပတ်ထာျိုး ခင်ျိုးန ကာင်
် ကဲ န
ို

ာ်

ယ်ယူပန
ို

ည်။

ဥပြာအာျိုး င်
နစ်နပ င်ျိုးနလျိုး

န
ို

ာ်

ဇူလိုင်လ
ယ်အတင်ျိုး

အ ခာျိုး ျိုးနံြ ာျိုးကနတာ
ာင်န ျိုးြ ာျိုး အ

တင်ျိုး

န ျိုးနှု ်ျိုး

င်န ပလာန ာ်လည်ျိုး

ဲ စ် ည်။

ကပ်န ာဂ အ ပင် န ကကျိုး ခင်ျိုး၊ နိုင်ငန
ံ ျိုးြတည်မငြ် ခင်ျိုး၊ တင်ျိုးြာြှုြ ာျိုး ြငတ
် က် ခင်ျိုး၊

ယ်စပ်ကို ် ယ်န ျိုး

ဂတ်ြ ာျိုးကို တရိုတ်ဘက်က ပတ်ထာျိုး ခင်ျိုးတန
ို ကာင် ကို စ
် ည်နင် စိုကပ
် ျိုးန ျိုးထက်ကို ်စျိုး

င်ျိုးြှု ထခိုက်ခဲ

ည်။
တစ်ခ တ
် ည်ျိုးတင်လည်ျိုး ပည်ပ ို တင်ပို

အ
် ခင်အန ျိုးြ ာျိုး ခဲ ည်။ ဥပြာအာျိုး င် ယူနကအန ခစိုက်

ကိုြပဏတစ်ခက
ို
ြ ြ
် ာနိုငင
် ြ
ံ တစ်လလျှင် နထာပတ် ျိုး ကလို နစ်
ဝယ်ယူ

်ကြ်ျိုးလြ်ျိုးခဲ ည်။7

ထိုတ်လိုပ်တင်ပန
ို ာင်ျိုးခ

ူြ ာျိုးအ

န
ို

ာ်

ဘဏ်ပိုင်ျိုး

င်ျိုးက အ

“ပံြ
ို က
် ို ် ယ်ြှုကိုနတာ အထူျိုး

ိုင် ာ

်ျိုး၊

ြဟို
ို
တ် က ်တ ် ော

အခက်အခဲြ ာျိုးန ကာင်

ိုပ ကြ်ျိုးလြ်ျိုးခ က်ကို လက်ြခံ

်

ယ်လံိုျိုးစာ

ြ ြ
် ာနထာပတ်

ံိုျိုး တ်ခဲ ည်။8

င် အာ ယံနိုင်ငံနတ ဲ ကို ် ယ်န ပ တယ်။ ဒ နပြဲ

အျိုးယူဘက် တင်ပို ိုက နတာ ကို ်န တတာငာျိုး ို ြလယ်တာန ကာင် အခက်အခဲနတနတာ
တယ်။ ကို ်န တတာငာျိုး ြ်ျိုးခကလည်ျိုး င ျိုး နလာက် တက် ာျိုးနတာ အ ြတ်အစ ်ျိုး တာ
ည်ျိုးလာတယ်”
ရန်ကန်အင ခစိက် ပိို့ကန်လပ်ငန်ျားရှင်တစ်ဦျား

6

Eleven Media

7

BETV Business

8

BETV Business

ျိုး

င ျားကက
ွေ ်ရရှိမှုငလျာကျ ခင်ျား။ ။ နင

❖
ဘဏ်ဝ ်န
န

ာင်ြှု အခက်အခဲြ ာျိုး စ်န ခ တ
် င်

ာင်န ျိုး ပတ်နတာက်ြှုြ ာျိုးက

အတက် န ျိုးကက်
အာျိုး င်

စ
ဲ ိုကန
် တာင်

ြှုနလ ာက ခဲ ည်။ ထန
ို ကာင် ဥပြာ
အ
် တက်

က်အက ်အ တ်ြ

ြ
ူ ာျိုးအန

ည် ွယ်၍ စက
ို ်ပ ျိုး က
ယခိုအခ တင်

ယ်ယူပို

စိုကပ
် ျိုးန ျိုးထက်ကို ်ြ ာျိုး

ကိုဗစ်−၁၉ထ ်ျိုးခ ပ်

ယ်စပ်ဂတ်ြ ာျိုးကို

လည်ျိုး ထို ို ငန
် ပျိုး ခင်ျိုးြာ န

ာျိုး ာျိုးပ ျိုးြှုနင်

င်

တရိုတ်ဘက်က
ပတ်လိုက်

င်

ပည်တင်ျိုးန ျိုးကက်ကို ာ

် ကို ် ည်ြ ာျိုးက တိုကတ
်
်ျိုးခဲ ည်။

တရိုတ်ဘက်က

ပ ် င်နပျိုးလိုကမ် ပ စ်န

ျိုးဝ ျိုးအတက် ာ စ်မပျိုး ပံြ
ို ်ကို ် ယ်ြှုြ ာျိုး ပ လ
် ည် စတင်

ာ်

်အတက်

ြဟိုတန
် ပ။
၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနစ်အစြ ၂၀၂၁ခိုနစ်

ဂိုတ်လ ၁၃ က်န အထ နိုငင
် ံ၏ စိုစန
ို ပ င်ျိုး ပကို
ို
်ြာလည်ျိုး

မပျိုးခဲ ည် ဘဏ္ဍာနစ် ကာလတူနငယ
် ဥ်လျှင် အနြ က ်နဒေါ်လာ ၂ဒ
န
ို

ာ် စျိုးပာျိုးန ျိုးနင် ကူျိုး

်ျိုးန ာင်ျိုးဝယ်န ျိုးဝ က် ကျိုးဌာ ြ က ်ျိုးဂဏ ်ျိုးြ ာျိုးအ နတာ စက
ို ်ပ ျိုးန ျိုး

ပကို
ို
်ြ ာျိုးြာ ကာလတူအတင်ျိုးတင် အနြ က န
် ဒေါ်လာ ၉၀၀ဒ
ို ည်။

ဝ က် ကျိုးဌာ ၏

အင်တာဗ ြူျိုးတင် န
ဝယ်လိုအာျိုးက

င်ျိုး

က ်ျိုးဂဏ ်ျိုးြ ာျိုးက

ိုထာျိုး က

ို က ကဲ ို

ထိုတ်လိုပ် ူြ ာျိုး၊

နကာ်

င် နကာ် ဝယ်လိုအာျိုးက

Bloomberg

MAN၏

ယ်ယူပန
ို

ာင်န ျိုး

ပတ်နတာက်ြှုြ ာျိုးက

ည်။ မပျိုးခဲ ည် နစ်နစ်နက ာ်က
ာန ကာင် လယ် ြာျိုး

် စဉ်ျိုးစာျိုးလာ က ည်။

နကာ် စိုကပ
် ျိုး ူြ ာျိုး၊

လည်ျိုး အခက်အခဲြ ာျိုးနင် ကကံ နတြို့9န

9

ိုထာျိုးန ာ်လည်ျိုး

်ြ ာျိုးြာလည်ျိုး ယခိုအခ တင် န ျိုးနကာင်ျိုးြ န

ြ ာျိုးြာ အ ခာျိုး ျိုးနံြ ာျိုး န ပာင်ျိုးလဲစက
ို ်ပ ျိုး
င
ို ်ြ ာျိုး ပတ်

်ျိုး တိုျိုးတက်ခဲ ည်ဟို

ည် စိုကပ
် ျိုးန ျိုး ပကို
ို
် လိုပ်င ်ျိုး င်ျိုးြ ာျိုး၊ လယ် ြာျိုးြ ာျိုးကနတာ

ာျိုး ည်ဟို

ာ ကက်

ြ၀၂၁

တိုျိုးတက် ည်ဟို

၎င်ျိုးတ၏
ို ပည်ပ ို တင်ပြှု
ို ြ ာျိုးအနပေါ် ရိုကခ
် ံြှု န ကာင်ျိုးန ပာ က
န ျိုးနကာင်ျိုး ခဲန

ြ၇ ဘလယံ နလ ာက ခဲ ည်။

ကို ် ည်ြ ာျိုးကလည်ျိုး

ကပ်န ာဂ စ စ်ကတည်ျိုးက

င်ျိုး ကဲ ို ကြ္ာနကာ် ထိုတလ
် ိုပ်ြှုကင်ျိုး

င် နကာ် တင်ပြှု
ို ထခိုက်ြှု န ကာင်ျိုးန ပာ က ည်။

က်ြာ

“န ျိုးက တစ်ပဿာကို က ပ်၂၀၀ ဝ ်ျိုးက င်ပဲ တယ်။ န ာင်ျိုးြထက်လို ပံန
ို တဲ ကက်

်နတ

အြ ာျိုးကကျိုး။ ဥပြာ ကျွ ်နတာ် ို င် အြ်ြာပဲ အခ ် င ျိုးနထာင်နလာက် တယ်။ မပျိုးခဲတဲ
နစ်နစ်နလာက်တို ်ျိုးကနတာ န ျိုးက နကာင်ျိုးခဲတာနပ ။ အခိုနတာ ဝယ်ြယ်လူနတာင်ြ ဘူျိုး။
အန ာင်ျိုးအဝယ်ြ စ်တာ၊ ပည်ပပကို
ို
်ြ တာနတန ကာင် စ်ြယ်လို ထင်တယ်။ ကျွ ်နတာ်တို
ကက်

်နတ န ာင်ျိုးြထက်တာ ဒ ဒိုတယနစ်ပဲ။ ြနစ်တို ်ျိုးကနတာ ကက်

် အခ ် ၁၇၀၀၀

နလာက်ကို န ာင်ျိုးြ လို နတာင်ကကျိုးက ြဘြဲနက ာင်ျိုးကို လြူလိုက်တယ်”
ရှများ် ပည်နယ်မှ ကကက်သွေန်ကန်သည်တစ်ဦျား

❖

စိက်ပျိ ျားငရျားသွေင်ျားအာျားစမျာျား င ျား မင်တက် ခင်ျား။ ။

ယခိုနစ်တင် စက
ို ်ပ ျိုးန ျိုး င်ျိုးအာျိုးစိုြ ာျိုး အထူျိုး

င် န ြ

ြ ာျိုးြာ ပံိုြ ်ထက် နစ်

င်ျိုးအာျိုးစိုန ျိုးြ ာျိုး

ြျှ ြင်တက်လာ

ည်။

ဇာန ျိုး

ြင်တက် ခင်ျိုးန ကာင် လယ် ြာျိုးြ ာျိုးြာ ၎င်ျိုးတ၏
ို လယ်ယာြ ာျိုးတင်
နြ

ဇာြ ာျိုး

အင်တာဗ ြူျိုးခန
ဲ

လံိုလံိုနလာက်နလာက်
ာ

ံိုျိုး ပ ခဲ ည် ပြာဏ၏ တစ်ဝက်ကို ာ အ

ံိုျိုး ပ

နိုင်နတာန ကာင်ျိုး န ပာ က ည်။ န ျိုးနှု ်ျိုး ြင်ြာျိုး ည်အ ပင် န ြ

ဇာ

် ြန

ခ ာ ခင်ျိုးတန
ို ကာင် န ြ

ျိုးနံနပေါ်နပျိုးစ စ် င် ဝယ်ယူ၍ ြ နိုငန
် တာန ကာင်ျိုး

အင်တာဗ ြူျိုးခန
ဲ
ာ

က
င်

ူြ ာျိုးကလည်ျိုး နင ာျိုး ာျိုးပ ျိုး ခင်ျိုး၊ ပ လ
် ည်

ယခင်ကလို
MANက

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးကနတာ

MAN

၎င်ျိုးတိုအန

ယခင်နစ်ြ ာျိုးက အ
န ာင်ျိုးခ

ြ ံိုျိုးနိုငန
် ပ။

ဇာြ ာျိုးကို

ည်။

စိုကပ
် ျိုးန ျိုး င်ျိုးအာျိုးစလ
ို ိုပ်င ်ျိုး င်ြ ာျိုးကနတာ

န ျိုးကက်အတင်ျိုးတင်

င်ျိုးအာျိုးစို အလံိုအနလာက် န န ကာင်ျိုး၊ ယခိုကဲ ို န ျိုး ြငတ
် က် ခင်ျိုးြာ နဒေါ်လာန ျိုးြာန ခင်ျိုး၊
ယ်ယူပန
ို

ာင်ခ ြင်ြာျိုး ခင်ျိုး၊ ြ ြ
် ာနင
ို ်ငံ ို ဦျိုးတည်

ည်

နဘဂာ ာျိုး ခင်ျိုး၊ တစ် က်န ာင်ျိုး ည်

ဘက်ြ လက်ငင်ျိုးနငနခ စ စ် င်နတာင်ျိုး ခင်ျိုးတန
ို ကာင် စ် ည်ဟို
တင် န ြ

ို က ည်။ ယခိုနစ် ဇ ် ဝ လ

ဇာန ျိုးနှု ်ျိုးြာ တစ်အတ်လျှင် ၂၀၀၀၀က ပ်ြ ၂၅၀၀၀၀ က ပ်အထ ခဲ ာြာ

က ပ် ၄၀၀၀၀ ြ ၅၀၀၀၀ က ပ်အထ လာခဲ ည်။

ဂိုတ်လတင်

‘န ြ

ဇာန ျိုးနှု ်ျိုးက

လယ် ြာျိုးနတ

ဧမပလကတည်ျိုးက

က်တိုကတ
် က်န တာ။

ံိုျိုး လ
ို ိုလာတဲအခ ြာ နစ်

ကျွ န
် တာ်တို

စ်လာမပ။ န ျိုးနှု ်ျိုးက နစ် တက်လာနတာ

နတာင် န
ူ တက အ င် တစ်အတ် ံိုျိုး င် အခို တစ်ဝက်ပဲ
အ င်နစ်နတကထက်

အခို

အထက်နှု ်ျိုးက နိုငတ
် ယ်။

မပျိုးနတာ

ံိုျိုးနိုင်နတာတယ်။ ဒနတာ
အ င်နစ်နတက

အန ကျိုး ဲ

ဝယ်လို တယ်။ ( ျိုးနန
ံ ပေါ်နပျိုး) ဒ နပြဲ အခို ဘယ် ူြ အန ကျိုးြန ာင်ျိုးနတာဘူျိုး။ ကျွ ်နတာ် ဲ
အ ြ်ျိုး င်ျိုးနျိုးတဲလူနတကနတာင် အန ကျိုး ြဝယ်
ဲ
ပ လ
ဲ ို နတာင်ျိုးပ ် ကတယ်”

ရန်ကန်တင်
ိ ျားငေသကကျား၊ သျားခွေမမိ ြို့နယ်မှ လယ်သမာျားတစ်ဦျား

❖ ငချျားငငွေ။

။

ဘဏ်ဝ ်န

ာျိုးပ ျိုးြှုြ ာျိုးန ကာင်
ည်ျိုးပ ျိုးလာ

နခ ျိုးနင

ပ်န

ျိုး

ြ ြ
် ာလယ်ယာ ံြို့မ ျိုးန ျိုးဘဏ်ြ
်

လက်ဝတ် တ ောြ ာျိုးကို
ို ည်။

နင ာျိုး
ြှု

ည်။ ထအ
ို ပင် နိုင်ငန
ံ ျိုးယံို ကည်ြှုြ ာျိုးန ကာင် အခ ြို့န ာ
ံိုျိုး တ်ထာျိုး က ည်။

စက်ပစစည်ျိုးြ ာျိုးဝယ်ယူထာျိုး ည်
ဟို

အခက်အခဲြ ာျိုး၊

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးအတက်

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးြာ
ပ ြ
် နပျိုး

ာင်ြှု

နခ ျိုးနငြ ာျိုးကို

အ စ်က နခ ျိုးနင င်

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးြာလည်ျိုး

နပ င်နံန ာင်ျိုးခ ကာ

နခ ျိုးနင

၎င်ျိုးတ၏
ို

ပ်န က ည်

စ်နိုင်

ည် အန

ည်ျိုးလြ်ျိုးြ ာျိုး

❖ အင ခခင ျားနှုန်ျားသတ်မှတ် ခင်ျား။
အန ခခံ န ျိုးနှု ်ျိုး တ်ြတ် န
တ်ြတ်နပျိုး

်

ျိုး ည်။ အ ခာျိုးန ာ

လိုအပ် ည်။

ဝ က် ကျိုးဌာ က ကက်

။ြ ြ
် ာနိုင်ငတ
ံ င်

ယခိုအခ အ
် ထနတာ အန ခခံန ျိုးနှု ်ျိုး ြထိုတ် ပ န
်

နှစ်
အင ခခင ျားနှုန်ျား

စပ ျိုးအတက် ာ

ျိုးနံြ ာျိုးအတက်လည်ျိုး ထိုကဲ ို အန ခခံန ျိုးနှု ်ျိုး

ဇ ်လအတင်ျိုးကနတာ

်အတက် အန ခခံန ျိုးနှု ်ျိုး

လက် အခ ်အထ
စျိုးပာျိုးန ျိုးနင ်

တ်ြတ်

ကူျိုး

်ျိုးန ာင်ျိုးဝယ်န ျိုး

် အစည်ျိုးအနဝျိုးက င်ျိုးပခဲန

ာ်လည်ျိုး10

ျိုးနပ။

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၁

၅၀၀၀၀၀

၅၂၀၀၀၀

၅၂၀၀၀၀

၅၂၀၀၀၀

၂၀၂၂
၅၆၀၀၀၀ (အ

ို ပ )

(စပ ျား)
အန ခခံန ျိုးနှု ်ျိုး တ်ြတ် ခင်ျိုးက

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးအတက်

အ ြ်

စ စ်တစ်ခန
ို ပျိုးကာ န ျိုးကစာျိုး ခင်ျိုးကိုလည်ျိုး ကာကယ်နင
ို ် ည်။
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ံိုျိုးန ျိုး

န ျိုးအာြခံခ က်နပျိုး ည်

❖ အကျိ ျားတူလယ်ယာစနစ်။
အတင်ျိုးကြ ြတ်

။အက ျိုးတူလယ်ယာစ စ်ြာ ြ ြ
် ာနိုငင
် တ
ံ င် မပျိုးခဲ ည် နစ်အ ည်ျိုးငယ်

က်လာခဲ ည် စ စ်တစ်ခို စ်မပျိုး တစ်နိုင်ငံလံိုျိုးလွှြ်ျိုးခခံ

ဥပနဒလည်ျိုး ြ ပဋ္ဌာ ်ျိုး န

ျိုးနပ။

န
ို

ည် အက ျိုးတူလယ်ယာစ စ်

ာ် ၂၀၂၀ ခိုနစ် အနစာပိုင်ျိုးကနတာ အက ျိုးတူလယ်ယာစ စ်

အတက် Standard Operating Procedures (SOP)တစ်ခထ
ို တ
ို ် ပ ်ခဲ ည်။ နဒ အ
ပဲချိုးူ တိုင်ျိုးနဒ
အတာနင်

ကကျိုးတင် အက ြူျိုးတူလယ်ယာစ စ်ဥပနဒ ကြ်ျိုးကို န ျိုး
င်ျိုး

်အတက် တက န
နငန ကျိုးအ

အတက်

ပညာနပျိုးလှုပ် ာျိုးြှုြ ာျိုး၊ ယံို ကည်ြတ
ှု ည်န

ိုလျှင် အ

အကူအည စ်နစနင
ို ် ည်

ာ ဥပနဒ စည်ျိုးြ ဉ်ျိုးြ ာျိုး လိုအပ်န

ြြတို

အ

ာြ

န ျိုးကက်အထ

ထိုတ်ကို ြ
် ာျိုးန ာင်ျိုးခ

supply

ကင်ျိုး

င်ျိုးအ ဲြို့ြ ာျိုး ကိုယတ
် င
ို ် စြံခ ်ခဲနင
ို န
် အာင် န

အ ျိုးဝ ျိုး် က င် စာျိုး

အ

အန ာင်ျိုး ြငတ
် င်

ံိုျိုးခ ခင်ျိုးြ ာျိုး န

က်တစ်ခလ
ို ံိုျိုးကို

။

အ ည်ျိုး

ာင်နပျိုး ခင်ျိုးတကဲ
ို
န
ို

နစနင
ို ်

က်ကို တိုနတာင်ျိုး

ည်။

ည်ျိုးပညာ

င
ို ် ာအကူအညြ ာျိုး

ည်အ ပင် ကြ္ာန ျိုးကက်တင်

။ ြ ြ
် ာနိုင်ငံတင် စိုကပ
် ျိုးန ျိုးကဏ္ဍ ည်

စိုကပ
် ျိုးန ျိုးကဏ္ဍကို
ည်။

ာ န ျိုးကက်

ျိုး ြင် ကို ်ပစစည်ျိုးြ ာျိုး ထိုတ်လပ
ို ်နင
ို ်စြ်ျိုး နစြည် စ် ည်။

တိုျိုးတက်နစကာ

င်ျိုးနျိုး ြ ပ်နြ
ံ ှု ဝင်န ာက်ြှု

င်ျိုးနျိုး ြ ပ်နံြှုပိုြဝ
ို င်န ာက် ခင်ျိုးက

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးကို

အခ ် က် ာခင်ြ ာျိုးနပျိုး ခင်ျိုးကလည်ျိုး စက
ို ်ပ ျိုးန ျိုးကဏ္ဍအတင်ျိုး ို
လာနစနင
ို ်

နဒ

စိုကပ
် ျိုးန ျိုးအနလအက ငန
် ကာင်ျိုးြ ာျိုး(GAP)စ စ် င်

ံိုျိုး ကဏ္ဍ စ် ည်။ ထန
ို ကာင် စိုကပ
် ျိုးန ျိုးကဏ္ဍအတင်ျိုး

ြ ြ
် ာ

ည်။ ထိုတ်လိုပ်

ည်။ စိုကပ
် ျိုးန ျိုး ထိုတ်ကို ြ
် ာျိုးကို

နပျိုး ခင်ျိုးက လယ် ြာျိုးြ ာျိုး၏ ကို ်ထိုတ်လိုပ်ြှုနင် ဝင်နင တိုျိုးတက်နစ

❖ ရင်ျားနှျား မ ပ်နမှု
ှ မျာျား။

င်

မပျိုး ာျိုး

လယ် ြာျိုးအစိုအ ဲြို့ြ ာျိုး၊

ာင် က
ွ န
် ပျိုး င်ပ

ံိုျိုး ူနစ် က်စလံိုျိုးကို အက ျိုး

ိင်ရာ အကူအညမျာျား။

ည် အ ည်အန

အ
် တက်

ာင် ွက် င်ပ

ျိုးနံစိုက်ပ ျိုး ခင်ျိုးြ ည် တ ် ိုျိုး ြင်ထိုတ်ကို ်ြ ာျိုး ထိုတလ
် ိုပ် ခင်ျိုးအထ
တင်နင
ို ်

င်ျိုးအ ဲြို့ြ ာျိုးအန

င
ို ် ာ အစိုအ ြို့ဲ ြ ာျိုး တည်နထာင် ခင်ျိုးက supply ကင်ျိုး

နစ ခင်ျိုး င် ထိုတ်လိုပ် ူနင် စာျိုး

်

ာက်န ျိုးလိုပ် ာျိုးြှုြ ာျိုး၊ တက င်ျိုးလင်ျိုး

ံိုျိုး ူြ ာျိုးအ ပင် တစ်နင
ို ်ငံလံိုျိုး ို န ာင်ျိုးခ ၊ ပန
ို

ာန န ျိုးအန ခ ပ နဒ

❖ နည်ျားပညာ

အက ျိုးတူလယ်ယာစ စ်နအာင် ြင်

။လယ် ြာျိုးအစိုအ ြို့ဲ ြ ာျိုး၊

ဒဂ စ်တယ် ပလက်န ာင်ျိုးြ ာျိုးကို ထန ာက်စာ အ
ည်န

စ ်နခေါ်ြှုတစ် ပ်ြာ

ည်။

❖ င ျားကွေက်ရှာင ွေ ခင်ျားနှင် န်တျား ခင်ျား။
န ျိုးကက် ာန ခင်ျိုးြ ာျိုး၊

အဓက

ခ ာန ာ စည်ျိုးြ ဉ်ျိုးြ ာျိုးြ ခင်ျိုးပင် စ် ည်။

လယ် ြာျိုးြ ာျိုးကို
န

ဲထာျိုး ည်။ တစ်နင
ို ်ငံလံိုျိုးအတိုင်ျိုး

အက ျိုးတူလယ်ယာစ စ်အနကာင်အထည်န ာ်န ျိုးအတက်

အ ငင်ျိုးပာျိုးြှုန

ငတ
် င်နတာ

အကူအည စ်နစ

ည်။

င်ျိုးနျိုး ြ ပ်နံြြ
ှု ာျိုး ပိုြိုဝင်န ာက်

❖ စိက်ပျိ ျားငရျားသွေင်ျားအာျားစမျာျားတင်သွေင်ျားခွေင်ပ မစ်အတွေက် လပ်ထျားလပ်နည်ျားင ငလ ာ ခင်ျား။ ။
စိုက်ပ ျိုးန ျိုး
ပ ြစ်

င်ျိုးအာျိုးစို

င်ျိုးကို ်လိုပ်င ်ျိုး င်ြ ာျိုးြာ

န ျိုးအတက် နစာင်

ြ ကာခဏပင်

မငျိုးတာျိုး ကပ

စိုက်ပ ျိုးန ျိုး င်ျိုးအာျိုးစို

တင်

င်ျိုးခင်

ိုင်ျိုး ခ ် ကာ ခင်ျိုး၊ လိုပ်ထံိုျိုးလိုပ် ည်ျိုးလိုပ်င ်ျိုးစဥ် ြ ာျိုး ခင်ျိုးတိုကို
ည်။

ပ ြစ်

်

လိုပ်ထံိုျိုးလိုပ် ည်ျိုးြ ာျိုးနလျှာခ ခင်ျိုး င်

င်ျိုးအာျိုးစို supplyကို တိုျိုး ြင်ကာျိုး န ျိုးနှု ်ျိုးြ ာျိုး နလျှာခ နိုင်ြည် စ် ည်။

ဤ

RMA

တစ်နစာင် စ်ပ
ပိုဂ္ လ်ြ ာျိုးထံ

ြာ

ြ ြ
် ာစက
ို ်ပ ျိုးန ျိုးက ် က်

ည်။

ြ ြ
် ာစက
ို ်ပ ျိုးန ျိုးက ် က်

က် ယ်နိုငပ
်

ည်။

ငန ်ရိစလပ် (စျိုးပာျိုးန ျိုး ြို့ံ မ ျိုးြှုြ ်န ဂ ာ)
rosy@man-growasia.org
မင်ျားသင
ူ အာင် (

က် ယ်န ျိုးြ ်န ဂ ာ)

minthuaung@man-growasia.org

(MAN)၏
(MAN)

န ျိုးကက်အကဲ တ်ြှုစျိုး ျိုးြ
နင်

ပူျိုးနပ င်ျိုးန

ာင် က
ွ ်လိုပ က

အစ င်ခစ
ံ ာ
နအာက်ပ

