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ေအာင္ျမင္ေသာ အကူးအေျပာင္းတစ္ခုအတြက္ စုိိက္ပ်ိဳးေရးက  
အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း။ 

Presenta:on	၏ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္	

§  စီးပြားေရး အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အစာစနစ္အတြက္ စံျပေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္း 

§  ေက်းလက္စီးပြားေရး ဖြံျဖိဳးမႈ တုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြ မညီမွ်မႈမ်ား ေလ်ွာ့ခ်ရာတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၏ အခန္းက႑ 

§  စီးပြားေရး၏ အျခားအပုိင္းမ်ားတြင္ ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ပုိေကာင္းလာေစရန္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၏ အခန္းက႑ 

§  စုိက္ပ်ိဳးေရးဝင္ေငြမ်ားတုိးေအာင္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေဖာ္ျပထားျခင္း 

§  ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရး အ႐ွိန္အဟုန္ျမွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းအားေကာင္းလာေစရန္ အစုိးရမွ 

   ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အရာမ်ား 

o  ေဒသအဆင့္ သေဘာတရားအျမင္ 

o  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတရားအျမင္ 
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စီးပြားေရး အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္  
အစာစနစ္အတြက္ စံျပ ေျပာင္းလဲမႈ  

§  စုိက္ပ်ိဳးေရး ပုိ၍ ကြဲထြက္လာျခင္း 
o  ဝင္ေငြတုိးလာတာႏွင့္ အမွ် အသား၊ ငါး၊ သစ္သီးစားသုံးမႈ ပုိမ်ားလာျပီး စပါးသုံးစြဲမႈ နည္းလာျခင္း 

§  လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပမွ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ပုိပုိမ်ားလာျခင္း 
o လယ္ယာသြင္းအားစု ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (မ်ိဳးေစ့၊ ေျမၾသဇာ၊ ယာဥ္ယႏၲရား) 
o အစားအေသာက္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း 

§  ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၏ ေထာက္ပ့ံေပးမႈ၊ အလုပ္ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္မႈ၊  
ကုန္သြယ္ေရး ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး၏ အျခားအပုိင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်ွင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပုိေႏွးပါေသာ္
လည္း 

§  ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးသည္  ေရ႐ွည္ယွဥ္ျပိဳင္နုိင္မႈအလားအလာ႐ွိျပီး၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရႏုိင္ပါသည္။ 
o  ေျမႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ေပါမ်ားပါသည္။ 
o အစားအေသာက္လုိအပ္မႈ တုိးလာတာနွင့္ အတူ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္မ်ား ၾကီးထြားလာျခင္း (2.6 

billion သုံးစြဲသူမ်ား)  
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Source:	Timmer	(2009)	
hLp://www.aei.org/files/2014/06/10/-a-world-without-agriculture-the-structural-transforma:on-in-historical-perspec:ve_145442400043.pdf		



ေက်းလက္စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ တုိးျမွင့္ရာတြင္  
စုိက္ပ်ိဳးေရး၏ အဓိက အခန္းက႑  

§  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအမ်ားစုက ေက်းလက္တြင္ ေနထုိင္ၾကျခင္း 
o  ေက်းလက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ အမ်ားစုက ဝင္ေငြအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးေပၚတြင္ တုိက္ရုိက္(သုိ႔) သြယ္ဝုိက္   
မီွခုိေနရျခင္း။ (လယ္ယာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အလုပ္အကုိင္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပ 
အေသးစား  အလုပ္အကုိင္) 

o  ေက်းလက္ျပင္ပကုိ လူတုိင္း မေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာမ်ား 
ပုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

§  စီးပြားေရး အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ျမိ ႕ဳျပတြင္ ဝင္ေငြတုိးပြားမႈ ပုိျမန္လာပါသည္။ 
o  ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိ ႕ဳျပၾကား ဝင္ေငြ မညီမွ်မႈ မ်ားလာျခင္း အႏၲရာယ္ 

§  လယ္ယာဝင္ေငြတုိးပြားလာမႈသည္ ေက်းလက္ စီးပြားေရး အေပၚတြင္ ဆင့္ပြား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိပါသည္။ 
o  စုိက္ပ်ိဳးေရး ဝင္ေငြ တစ္သန္းက်ပ္မွ ေက်းလက္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အပုိဝင္ေငြ ၆သိန္းမွ ၈သိန္း က်ပ္ 
အထိထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

   စုိက္ပ်ိဳးေရး၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားမွာ 
    i) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာ  
   အား ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ 

    ii) ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိ ႕ဳျပၾကား ဝင္ေငြကြာဟမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း 5	



စီးပြားေရး၏ အျခားအပိုင္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးမွ  
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျခင္း 

§  စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္ဝမႈ 
o  လုပ္အားခေငြ ေဖာင္းပြမႈ နည္းပါးာျခင္း ပညာေရးမွ ရလဒ္မ်ား တုိးလာျခင္း 
o အာဟာရ အကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္း ၾကီးထြားမႈ တားဆီးခံရျခင္း၊ ပုံမွန္ေအာက္               
အေလးခ်ိန္နည္းပါးာျခင္း (လူေကာင္ညွက္ျခင္း) ႏွင့္ အဝလြန္ျခင္းမ်ား တြဲဖက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

§  ေက်းလက္စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအားေကာင္းေစရန္အတြက္ အင္ဂ်င္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
§  ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
§  တန္ဖုိးျမွင့္ ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ ကုန္ၾကမ္း 
§  ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဝင္ေငြ ရ႐ွိမႈ အရင္းအျမစ္ 

o  ပဲတင္ပုိ႔မႈမွ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ US$ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ဝင္ေငြ ရ႐ွိပါသည္။ 
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စုိက္ပ်ဳိးေရးဝင္ေငြ ဘယ္လို တုိးပြားလာႏုိင္မလဲ? 
§  ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းတုိးရန္ (ဥပမာ - စပါးတင္းတုိးျခင္း (သုိ ့) ပဲထုတ္ တုိးေအာင္လုပ္ျခင္း) 

o  မ်ဳိးရုိးဇီဝေကာင္းေသာ မ်ဳိးေစ့၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္ ့သားငါးတိရစာၦန္ သံုးရန္။ 
o  ေရ၊ ေျမဆီလႊာ စီမံခန့္ခြဲေရး ေကာင္းေအာင္ လုပ္ရန္။ 
o  ေပါင္းပင္၊ ပုိး၊ ေရာဂါစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာင္းေအာင္ လုပ္ရန္။ 

§  ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးျမင့္ေအာင္ လုပ္ရန္။ 
§  တန္ဖုိးျမင့္ေသာ သီးႏံွ၊ သားငါးတိရစာၦန္ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးရန္။ (ဥပမာ - ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သီးႏံွ၊ အသီးအရြက္၊ ငါး) 
§  ထုတ္လုပ္မႈ အတုိင္းအတာ ပမာဏ တုိးရန္။ 

o  လူဦးေရထူထပ္ၿပီး ေျမယာမဲ့ မ်ားေသာ ေနရာတြင္ ခက္ခဲမည္။ 
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အေသးစားေတာင္သူေတြ အတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့  
ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 

§  တစ္ဧကတုိင္းတြင္ အသီးအႏံွထက္ပုိၿပီး အျမတ္ပုိမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းပုိမ်ား 
§  လ်င္ျမန္ေသာ ႀကီးထြားမႈ (ရန္ကုန္က တႏုိင္ငံလံုး ငါးကန္ဧရိယာ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွ) 
§  လက္ရိွမွာ အႀကီးစားေတာင္သူအဓိက 
§  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ အေသးစားေတာင္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ သိသိသာသာတုိးလာႏုိင္ - 

o လြတ္လပ္စြာ လယ္ေျမကေန ငါးကန္သုိ ့ကူးေျပာင္းႏုိင္မႈ 
o  ေခ်းေငြႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူ လက္လွမ္းမီွမႈ 

§  ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝင္ေငြတုိးလာေစမည့္ အေသးစားေတာင္သူ ပူေပါင္းပါဝင္မႈ 
§  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ငါးလုပ္ငန္းဝင္ေငြတုိးလာႏုိင္မည့္ အလားအလာ 

o  ေစ်းသက္သာေသာ ငါးစာ (လက္ရိွ ကုမၼဏီတခုသာရိွ) 
o  မ်ဳိးရုိးဇီဝ ခ်ဲ ့ထြင္ျခင္း ႏွင့္ 
o အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ 
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စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ အ႐ွိန္အဟုန္ျမွင့္ ဖြံံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္       
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အစုိးရ၏ အခန္းက႑:  

ေျမႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
 

§  ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ လုံျခံဳေရးအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျမကြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ တုိးလာျခင္း 
o  ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အာမခံခ်က္ ႐ွိေစရန္ 
o  စပါးႏွင့္ တန္ဖုိးျမွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆာင္ရြက္မႈမ်ားလာေစရန္ လယ္သမားမ်ားအား လယ္လုပ္ငန္း  ေ႐ြးခ်ယ္
ခြင့္ေပးျခင္း။ 

o အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳသူမ်ားထံသုိ႔ ထိေရာက္သည့္ ေျမယာခြဲေဝမႈလုပ္ငန္း အဆင္ေျပရန္ ေျမယာငွား 
ရမ္းမႈ (သုိ႔) ေရာင္းခ်မႈ အား လြယ္ကူမႈ ႐ွိေစရန္ 

§  လယ္သမားမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစု ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသုံး ေငြေၾကး တုိးျမွင့္ေပးရန္ 
o  ADB အား အထိေရာက္ဆုံးႏွင့္ တာဝန္ယူေပးႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တြဲဖက္ ျဖစ္လာေစရန္ ျပန္လည္
စီမံ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 

o  ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လယ္ယာစက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အလတ္စား ဘ႑ာေရး 
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စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ အ႐ွိန္အဟုန္ျမွင့္ ဖြံံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္              
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အစုိးရ၏ အခန္းက႑ : နည္းပညာ၊ သတင္းႏွင့္ 

အေျခခံအခ်က္အလက္  
§  တုိးတက္ သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ား လယ္သမားမ်ား ရ႐ွိႏုိင္ရန္ 

o  စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွရန္ 
o   မ်ိဳးေစ့ က႑တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏီွးျမဳပ္နံွမႈမ်ား အားေပးရန္ 
o အေသးစားေတာင္သူမ်ားအား အေသးစား ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာတြင္ လက္လွမ္းမီွမႈ          
တုိးလာေစရန္ 

o လယ္သမား ယုံၾကည္မႈ ရ႐ွိေစရန္ ပညာေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ဖြ႔ဲစည္းရန္ 
§  လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီွမႈ တုိးေစရန္ 

o  ေစ်းႏႈန္း 
o  ဝယ္သူမ်ား ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ား 
o  ရာသီဥတု အေျခအေန 

§  အခ်ိန္ႏွင့္ အမ်ွ အခန္းက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာစာရင္းအင္း
မ်ား    ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
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စုိက္ပ်ဳိးေရးဝင္ေငြတုိးပြားဖို ့ ဘာေၾကာင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္း သံုးရသလဲ? 

§  ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း ျခားနားႏုိင္ပါသည္။ 
o  ေျမျပင္အနိမ့္အျမင့္၊ ေရရရိွမႈ၊ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း 

§  ဥပမာ: မြန္ျပည္နယ္႐ွိ စုိက္ပ်ဳိးေျမ ပတ္ဝန္းက်င္(၃) ခု 
o  ကုန္းျမင့္ – ရာဘာအက်ဳိးအျမတ္ရ႐ွိမႈ တုိးပြားရန္ ၊ သစ္သီးသစ္ရြက္ မ်ဳိးစံုျဖစ္ထြန္းရန္ ။ 
o  ေျမျပန္ ့ – စပါးထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း တုိးလာရန္ ၊ ငါးလုပ္ငန္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ႏွင့္ ပုိအက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိေသာ 
သီးႏံွမ်ား (ပဲမ်ိဳးစုံ စသျဖင့္) ံုျဖစ္ထြန္းရန္ 

o ကမ္းရုိးတန္း – ပင္လယ္ငါးဖမ္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးရန၊္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း လက္လွမ္းမီွေစရန္ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦး တုိးျမွင့္ေပးရန္ 

§  ေဒသတြင္း အဆင့္ စီမံကိန္းခ်ျခင္း၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိ အားေကာင္းလာေစရန္   
လုိအပ္ျခင္း 
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ေကာင္းမြန္ေသာ မက္ခရုိစီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ 
မူဝါဒ (စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပဳလုပ္ျခင္း) 

 §  ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ ေငြလွဲႏႈန္း 
o  ေခတ္မီေသာနည္းပညာတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွႏုိင္ေစရန္ႏွင့္  လယ္ယာလုပ္ငန္းေစ်းႏႈန္း အတြက္ အေရးႀကီး 

§  ေက်းလက္လမ္းႏွင့္ မီးတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္း 
o  ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းကုိ ခ်႕ဲထြင္ျခင္း၊ ေစ်းသက္သာေသာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္ 
o  ေက်းလက္ ဆတုိးႀကီးထြားေရး အတြက္ အေရးႀကီး 

§  သြင္းအားစုေထာက္ပ့ံမႈ ႏွင့္ တန္ဖုိးျမွင့္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးတြင္ တုိက္ရုိက္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အားေပးရန္ 
§  ကုန္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔မႈ 
§  ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ ေစ်းကြက္စုံလင္မႈ အားေပးရန္ 
§  စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္အေပၚ ေစ်းကစားျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရန္ 
§  စံႏွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈ ၊ေစာင့္ၾကည့္မႈအား ကူညီေပးရန္ 

o သြင္းအားစု အပုိင္းတြင္ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ ေျမၾသဇာ တင္သြင္းမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္        
အသုံးျပဳမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ 

o   ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သုံးစြဲသူမ်ားအား အရည္အေသြးႏွင့္ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ရေစရန္ 
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