
ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
တန္ဖုိးကြင္းဆက္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ပုံ

Ben Belton (MSU), Aung Hein, Kyan Htoo, L. Seng Kham (MDRI-CESD) 
Ulrike Nischan (IFPRI), Thomas Reardon (MSU), Duncan Boughton (MSU)

This study is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The study was also 
supported by financial assistance from the Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT). The contents are the responsibility of Michigan State University (MSU) and do 

not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or LIFT and its donors



တန္ဖုိးကြင္းဆက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ

Downstream: ေစ်းကြက္တင္ပို႔ျခင္း၊
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

Upstream: သြင္းအားစုေထာက္ပံ့ေပးမႈ
(မ်ိဳးေစ့၊ အစာ)

Midstream: ငါးေမြးျမဴေရး (ေျမကြက္၊ လုပ္သား၊
ေငြအရင္းအႏီွး) 



ေလ့လာမႈ နည္းစနစ္

• ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အေပၚတြင္ သာလွ်င္ အဓိကထားေလ့လာခဲ့ပါသည္။
(ပုစြန္မွာ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈ ၏ ၅%ေအာက္သာရိွသည္။)

• ငါးကန္ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ ျဂိဳဟ္တုဓါတ္ပံုမ်ား သံုးျခင္း: ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ႐ွိ
ျမိဳ႕နယ္တိုင္း႐ိွ ကန္အစုအေဝးမ်ားအား အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ စာရင္းျပဳစုျခင္း

• ရန္ကုန္ျမိဳ႕ + ကန္ဧရိယာ၏ ၇၅% အတြက္ ျမိဳ႕နယ္ ၇ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့
• သြင္းအားစုအပိုင္း၊ ငါးေမြးျမဴေရးကန္အပိုငး္ ႏွင့္ ေစ်းကြကအ္ပိုင္း အပါအဝင္
လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ ၂၅၀ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္

• လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ငါးလုပင္န္းဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈတြင္
အလတ္စား(Meso Level) အဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ အေသးစားအားလုပ္ငန္းမ်ား၏
အေလာ့အထမ်ားကုိ အဓိကထား ေလ့လာခဲ့ပါသည ္



ငါးသားေဖာက္ကန္
အပုိင္း



ငါးပ်ိဳးကန္
အပုိင္း



ငါးမ်ိဳး
• ငါးသားေဖါက္ကန္မ်ား– အနည္းငယ္ ေသးျပီး အစုလုိက္႐ွိတတ္သည္။မၾကာခဏအားျဖင့္

ေဒါင္လုိက္ေပါင္းစပ္တည္႐ွိေနေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္လည္း တည္ရိွတတ္သည္။
• ထုတ္လုပ္ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္ အေရအတြက္မွာကန္႔သတ္ျဖင့္သာရိွသည္။ အာရွေဒသရိွ ငါးေမြးျမဴေရး

လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ ငါးအမ်ားစုမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္မေတြ႕ရဘဲ (သုိ႔)  အေျခခံ
စမ္းသပ္ေလ့လာရန္ အတြက္သာလ်ွင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္

• ငါးပ်ိဳးကန္မ်ား – ငါးကန္အစုအေဝးလုိက္တည္ရိွရာ ေဒသအားလုံးတြင္႐ွိၿပီး တခါတရံတြင္
ငါးသားေဖာက္ကန္မ်ားႏွင့္ အေရအတြက္မ်ားစြာ တြဲျပီး႐ွိ

• ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ ငါးသားေပါက္အၾကီးမ်ားကုိ ပုိမုိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလာသျဖင့္ လြန္ခ့ဲေသာ
၁၀ႏွစ္တာကာလအတြင္း ငါးပ်ိဳးကန္မ်ား တုိးလာ

• ေတာင္သအူေသးစားမ်ားအတြက္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ စတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ အပုိင္းကုိ
ေဖာ္ညႊန္းေပးသည္။



ငါးစာ အပုိင္း



ငါးစာ

• ငါးစာႏွင့္ ငါးစာပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အရြယ္အစားမွာ အျခားေသာ တိရစၧာန္အစာ
အားလံုးအတြက္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ တူညီလွ်က္ရွိသည္။

• ငါးစာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳမႈစုစုေပါင္းမာွ ၈၀% ေက်ာ္ရွိၿပီး
စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၀င္ေငြတုိးပြားလာေစသည္။

• အခ်ိဳးအစားက်နစြာ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္ထားေသာ ငါးစာမ်ား၏ ေစ်းကြကထုိ္းေဖာက္ႏုိင္မႈမွာ
နည္းပါးလွ်က္ရွိၿပီး ၂၀% ထက္ နိမ့္က်လွ်က္ရွိသည္။

• ငါးစာထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုကသာ အဓိက ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး
အျခားထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္တစ္ခုလုံး ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္သည့္
ငါးေမြးျမဴသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

• အခ်ိဳးအစားက်နစြာ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္ထားေသာ ငါးစာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ အာ႐ွတြင္
အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။



အျခား
အထူးျပဳသြင္းအားစု

မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား



ငါးေမြးျမဴေရးကန္
အပုိင္း



ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ

• ထုတ္ကုန္ ပမာဏအားျဖင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို အၾကီးစား
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (အနိမ့္ဆုံး ၁၀၀မွ ၁၀၀၀ ဧက) ကလႊမ္းမိုးထား

• သို႕ေသာ္လည္း ၾကက္/ဘဲႏွင့္ ငါးတြဲဖက္ေမြးျမဴေသာလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္
၅ ဧကႏွင္ ၅၀ဧကၾကားရွိ အလတ္စားကန္ အေရအတြက္မွာလည္း
အမ်ားအျပားရွိသည္။

• ငါးမ်ိဳးအဓိကထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသအမ်ားစုမွာ ပုဂၢလိက
ငါးသားေဖာက္ကန္မ်ား၊ ငါးပ်ိဳးကန္မ်ားႏွင့္အတူ အေရးအတြက္မ်ားစြာ
တည္ရွိသည္။ (အဓိကအားျဖင့္ ၁-၅ဧက) 

• လယ္ကြင္းအတြင္းရွိ တစ္ပိုင္းတစ္ႏိုင္ကန္ ၂ သိန္း ခန္႕ရွိသည္။ (အဓိက
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေသာက္ေရ ရရွရိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါးမ်ိဳးထည့္ကာ
ေမြးျမဴမႈ မ်ားလာ)

• အေသးႏွင့္ အလတ္စား ကန္တည္႐ိွမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲလွသည္။











Homestead ponds in Kayan township, with close inset (Source Google Earth



ေျမယာ
• ျပည္ေထာင္စု (အစိုးရ)သည္ ေျမအားလံုး၏ အၿကြင္းမဲ့ ပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္
• စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမအားလုံးကို မျဖစ္မေနစပါးပ်ိဳးရသည္။
• စိုက္ပ်ိဳးေျမမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မဟုတ္ေသာ ေျမသို႔ ့ေျပာင္းရာတြင္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ (လန-၃၉) 
လိုအပ္သည္

• လန-၃၉ ရရန္ အလြန္ ႐ႈပ္ေထြးျပီး အခ်ိန္ကုန္ကာ ကုန္က်စရိတ္လည္းမ်ားသည္
• သို႕ေသာ္လည္း တရားဥပေဒ သက္ေရာက္မႈက တေျပးညီမဟုတ္ေပ။

• ငါးကန္လုပ္ငန္း ေကာင္းစြာဖြံ႕ျဖိဳးလွ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ နားလည္မႈျဖင့္
ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ (ဥပမာ - ၁၀ ဧက ေအာက္ကို
ငါးကန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလုိပါက တရား၀င္မဟုတ္ေသာ္လည္း နားလည္မႈျဖင့္
လုိက္ေလ်ာေပးလွ်က္ရွိသည္။

• ကန္ တိုးခ်ဲ႕တူးေဖာ္ရန္ အလားအလာ႐ိွေသာ အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ားတြင္
ကန္႕သတ္ထားပါသည္ (ဥပမာ မြန္)

• ငါးထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား
တိုးလာေစႏုိင္



ေျမယာ

• ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ မခိုင္မာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေျမငွားရမ္းမႈ ေစ်းကြက္မ်ားမွ
မဖြံ႔ျဖိဳးလာေခ်။ (အေသးစား လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ အတားအဆးီျဖစ္)

• ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ေရလုပ္ငန္းဥပေဒက ကုမၸဏီမ်ားအား ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားကို
ငါးကန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းကုိ တိုးတက္ေစခဲ့သည္

• အႀကီးစားေျမယာလုပ္ပိုငခ္ြင့္ အေျမာကအ္ျမား ခြင့္ျပဳခဲ့ (လယ္သမားမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ ေျမအခ်ိဳ ႕ပါ ပါဝင္)

• အေၾကြးမ်ားစြာ ပိေနေသာ စပါးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ ငါးလုပင္န္းပိုင္႐ွင္ၾကီးမ်ားက
ေျမဝယ္ယူျခင္းအားျဖင့္ ေျမကြက္ေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ႐ိွလာၾက

• ထို မူဝါဒ ၂ခုက အႀကီးစားငါးေမြးျမဴေရလုပ္ငန္းမ်ားအား လႊမ္းမိုးေစရန္
အေၾကာငး္ဖန္လာခဲ့သည္။



လုပ္သား
• စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်ွင္ ေရလုပ္ငန္းက ပို၍ လုပ္သားလုိအပ္ (ကန္တစ္ကန္

ငါးေဖာ္ရာတြင္ တစ္ဧကကို တစ္ေန႔လ်ွင္ လူ၁၀ေယာက္ အလုပ္အကိုင္ရရိွၾကၿပီး၊
စပါးရိတ္ျခင္းက တစ္ဧကကို တစ္ေန႔လ်ွင္ လူ ၄ေယာက္သာ အလုပ္ကုိင္ ရရွိသည္။)

• အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစား ငါးကန္အားလံုးတြင္ ကန္လုပင္န္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္
အျမဲတမ္း လုပ္သားမ်ား ခန္႔ထားၾက (ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားမွ
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾက)

• ကန္မ်ားတြင္ လုပ္သား လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေန႔စားခမ်ား တိုးလာ
• ေျမတူးေဖာ္ရန္ စက္ယႏၲရားမ်ား ငွားရမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးျမွင့္သုံးစြဲလာသျဖင့္

စရိတ္သက္သာလာသည္။



ေငြအရင္းအႏီွး/ေခ်းေငြ

• ေရလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ ပမာဏမ်ား (အစာစရိတ္တစ္ခုတည္းလွ်င္
တစ္ဧကလွ်င္ ပ်မ္းမွ် $၁၅၀၀ မွ ၂၅၀၀ၾကား ကုန္က်)

• ကမၻာတြင္ ျမန္မာသည္ ဘ႑ာေရးဆိငု္ရာစနစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ
အပါအဝင္ ျဖစ္သည္

• စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား MADB မွ ထုတ္ေပးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေခ်းေငြမ်ား ရၾက၊
ဒါေပမဲ့လည္း ငါးေတာငသ္ူအမ်ားစုကေတာ့ ပုံမွန္ေခ်းေငြမ်ား မရ႐ိွၾက

• ငါးကုန္သည္ႀကီးမ်ားက အႀကီးစားငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအား အတုိးႏႈန္း ၃% ျဖင့္
ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးၿပီး အျပန္အလနွ္အားျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ရိွလာေသာ ငါးမ်ားကို ၎တို႔ထံ
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးရသည္။

• လုပ္ငန္း႐ွင္ အေသးစားမ်ားကေတာ့ ပုဂၢလိကေငြတုိးေခ်းသူမ်ားဆီမွ တစ္လလွ်င္ ၄%မွ ၆% 
အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူၾက

• တရားဝင္ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြပမာဏ တိုးလာသည္ႏွင့္ အမွ် တရားမဝင္ ေခ်းေငြ
အတိုးႏွႈန္းမ်ားလည္း က်လာခဲ့



ေစ်းကြက္တင္ပုိ႔ျခင္း
ႏွင့္

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း



ေစ်းကြက္တင္ပုိ႔ျခင္း

• ေခတ္မီ လက္လီေရာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ကန္႔သတ္ျဖင့္သာရိွသည္။
• ကန္႐ွင္ ႏွင့္ မူလလက္ကား ေရာင္းဝယ္သူၾကား ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ (ပြဲစားစနစ္) 

အနည္းငယ္သာ႐ွိ
• လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ထက္ ငါးကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ (၂)ဆ ပိုတိုးလာ
• ရန္ကုန္လက္ကားေရာင္းဝယေ္ရးမွ အဓိကဝယ္ယူသူ (၄)မ်ိဳးမွာ

1) ေဝးလံေသာ ျမိဳ႕မ်ား႐ိွ ေစ်းမ်ားမွ လက္ကားဝယ္ယူသူမ်ား (ပ်မ္းမွ် ၅၀%)
2) ရန္ကုန္ႏွင့္ ရန္ကုန္အနီးတဝိုက္႐ိွ လက္လီႏွင့္ အလတ္စား

လက္ကားေရာင္းဝယ္သူမ်ား(ပ်မ္းမွ် ၃၀%)
3) ရန္ကုန္႐ိွ အေအးသိေုလွာင္သူမ်ား/ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား/တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား

(ပ်မ္းမွ် ၂၀%)  
4) စံျပေစ်းတစ္ဝိုက္႐ွိ အေသးစား လုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္မ်ား (ေသးေသာလ္ည္း တုိးတက္မႈ

ျမန္ေန)



ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ကုန္သြယ္မႈ
• ၂၀၁၁ ကတည္းက ရန္ကုန္မွ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ ေရခ်ိဳငါးကုန္သြယ္မႈတြင္ ႈ

သိသိသာသာတုိးတက္လာသည္။
• ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမး္ ျပီးစီးသြားျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈ
အေရအတြက္ႏွင့္ ပမာဏ အလြန္တိးုလာခဲ့

• ျမိဳ႕နယ္တစ္ခႏုွင့္ တစ္ခုၾကား အေဝးေျပးကား အေရအတြက္မ်ား ၂ဆတုိးလာျပီး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ ၄၀% က်လာကာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ၾကာခ်ိနန္ည္းလာ



နိဂုံးခ်ဳပ္
• ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တန္ဖိုးကြင္းဆက္မွာ အလယ္အလတ္အဆင့္

ဖြံ႕ျဖိဳးလွ်က္ရွိသည္။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ က႑တုိင္းတြင္ ေျပာင္လဲတုိးတက္မႈ
ျမန္ဆန္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ နိမ့္က်လွ်က္ရွိေသးသည္။

• အျမန္ႏႈန္းႏွစ္ျဖင့္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လွ်က္ရွိေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ျမန္မာ့ထးူျခားေသာ
နိုင္ငံေရး-စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ စီးပြားေရး အသြင္ကးူေျပာင္းမႈ ႏွင့္
ဆက္စပ္ေန

• တန္ဖုိးကြင္းဆက္ က႑အားလံုးတြင္ လုပ္ငန္းအႀကီးစားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။
(ပထဝီဝင္အားျဖင့္ေရာ၊ ေစ်းကြကအ္ရေရာ ပါဝင္ ) 

• မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စီးပြားျဖစ္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ေရလုပ္ငန္း
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားေသာ အေရအတြက္ထက္
ပိုမ်ားသည္ကိုေတြ႕ရိွရသည္။



နိဂုံးခ်ဳပ္
• အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တန္ဖုိးကြင္းဆက္က႑တုိင္း၌ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ

လုပ္ငန္းအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ကုိင္သူ အေရအတြက္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ (အျပိဳင္အဆုိင္လုပ္ေဆာင္မႈ၊
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရိွျခင္း )

• အက်ိဳးအျမတ္ခံစားမႈကုိ မွ်မွ်တတျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကုိင္ေသာ
အေသးစားေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိပါ၀င္လာေစျခင္းျဖင့္
လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။

• ပုိမုိေကာင္းမြန္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲသား စားသံုးသူမ်ားအတြက္
ေမြးျမဴေရးငါးထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပုိမုိလက္လွမ္းမီလာေစမည္ျဖစ္ၿပး စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကုိ
အေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။

• အခြင့္အေရးတာတူညီမွ်ရိွေသာ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲဟန္႕အတာမ်ား
(အထူးသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ေခ်းေငြ)ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းတုိ႕ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ဟန္ခ်က္ညီေသာ က႑အလုိက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးအလားအလာမ်ားကုိ
ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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