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၂၀၁၈ ခနစှ၊် ဧ ပလီမ  ှစကတ်ငဘ်ာလ  Mini Budget ကာလအတငွး် 

ပငလ်ယ် ရ ကာငး်မှ ဆန၊် ဆနက် ွဲတငပ်ိမ့ လျာန့ညး်ရသည့် အ ကာငး်ရငး်များအား 

လလ့ာသးသပတ်ငြ်ပချက ် 

 
နဒိါနး် 

၁။ ြမနမ်ာနငိင်သည် ဆနတ်ငပ်ိ ့ သာနငိင်တစခ်ြဖစပ်ါသည။် နစှစ်ဉဆ်န်များက  ိ ြပညပ်နငိင်များ 

သိ ့တငပ်ိလ့ ကရ်ှိရာ ကမ္ဘာဆ့န် စျးကကွတ်ငွ် ဆနတ်ငပ်ိ ့ သာနငိင် ၁၈၁ နငိင်ရှိသည့်အနက် ြမနမ်ာ 

နငိင်သည် ပမာဏအားြဖင့် တငပ်ိမ့တငွ် အဆင့် ၂၈ နငှ့် တနဖ်းိအားြဖင့် တင်ပိမ့တ ွင် အဆင့် ၃၁ 

၌ရှိ နပါသည။် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှမ် ှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် (၅)နစှတ်ာကာလအတငွး် 

ပငလ်ယ် ရ ကာငး်မ  ှ ဆနတ်ငပ်ိမ့မာှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှတ်ငွ ် တနခ်ျနိ ် ၁.၂၂ သနး်အား 

အ မရကိန် ဒ လာသနး် ၃၈၃.၇၅၃ သနး်ြဖင့်လညး် ကာငး်  ဆနက် ွဲတငပ်ိမ့မှာ တနခ်ျနိ ် ၀.၅၂ 

သနး်အား အ မရကိန် ဒ လာသနး် ၁၃၃.၄၇၄ ြဖင့်လညး် ကာငး် အများဆးတငပ်ိခ့ ဲ့ပါသည် 

(Source: Tradedata.com.local)။ ၂၀၁၈ ခနစှ၊် ဧ ပလီ (၁)ရကမ်  ှ စကတ်ငဘ်ာလ(၃၀)ရကအ်ထ  ိ

Mini Budget ကာလတငွ  ်ပငလ်ယ် ရ ကာငး်မ  ှဆန၊် ဆနက် ွဲတငပ်ိမ့မာှ ယခငန်စှ  ်ကာလတထူက  ်

၇၅% ခန် ့ လျာ့နညး်တငပ်ိခ့ ဲ့သည့်အ ပ  လလ့ာသးသပတ်ငြ်ပြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

 
ဆန၊် စပါး စကိပ်ျို းထတလ်ပ် ထကွရ်ှိမအ ြခအ န 

၂။ ၂၀၁၇ ဧ ပီလမ  ှ စကတ်ငဘ်ာလအထ  ိ စကိဧ်က  ၁၅၆၆၂၄၉၇ ရှိရာမှ ၂၀၁၈ ဧ ပမီှ စကတ်င် 

ဘာလတငွ် ၁၅၆၃၅၈၄၄ ဧကအထ  ိ အနညး်ငယက်ျဆငး်ခဲ့သညက် ိ တွရ့ှိရ ပးီ၊ ၂၀၁၇ ဧ ပလီမ  ှ

စကတ်ငဘ်ာလအထ  ိ တစ်ဧကပျမ်းမ အထွက ်နန်း ၈၉ ဒသမ ၀၉ တငး်၊ ၂၀၁၈ ဧ ပမီှ စကတ်င  ်

ဘာလထတိငွ  ်တစဧ်ကပျမး်မ အထကွန်နး် ၉၀ ဒသမ ၄၄ တငး် ြဖစ၍် အထွက ်နန်း တးိတကသ်ြဖင့် 

ထတလ်ပမ်ပမာဏတးိသညက် ိ တွ ့ြမငရ်ပါသည။် ြမန်မာနငိင်မှ ြပညတ်ငွး်စပါး စကိပ်ျို း/ ရတိသ်မိး် 

အထကွန်နး်နငှ ့် ထကွရ်ှိမများမာှ အာက  ် ဖာြ်ပပါအတငိး်ြဖစပ်ါသည်- 
 

ြမနမ်ာနငိင်တငွ် စပါးစကိပ်ျို း ထတလ်ပမ် အ ြခအ န 

စဉ  ် ကာလ  စကိဧ်က  ရတိသ်မိး်ဧက  
အထကွန်နး် 

(တငး်) 

တစဧ်က  
(ပျမး်မ ) 

အထကွန်နး် 

ထတလ်ပမ် 
ပမာဏ  
(တငး်) 

၁။ 
၂၀၁၇ ဧ ပမီှ 
စကတ်ငဘ်ာလထ  ိ

၁၅၆၆၂၄၉၇ ၆၂၈၅၆၂ 
(မးိ) ၄၈.၅၀ 
( န )ွ ၉၁.၇၄ 

၈၉.၀၉ ၅၅၁၀၆၃၃၁ 

၂။ 
၂၀၁၈ ဧ ပမီှ 
စကတ်ငဘ်ာလထ  ိ

၁၅၆၃၅၈၄၄ ၇၈၈၀၀၇ 
(မးိ) ၅၂.၇၃ 
( န )ွ ၇၂.၅၅ 

၉၀.၄၄ ၇၁၂၆၃၉၂၃ 

Source: Myanmar Agriculture. Call Centre 067410139 
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တငပ်ိမ့အ ြခအ န 

၃။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် Mini Budget တငွ် စကတ်င်ဘာ ၃၀ ရက် နအ့ထ  ိ ြပညပ်ဆန၊် 

ဆနက် ွဲ တငပ်ိန့ငိမ်အ ြခအ နမာှ (၁၁၂၇၂၅၇၇) တနြ်ဖစ် ပးီ ယခငန်ှစက်ာတတထူက် (၄၈၈၅၉၂) 

တန် လျာန့ညး်တငပ်ိန့ငိခ် ဲ့ ပးီ ပင်လယ် ရ ကာငး်မ  ှ (၃၆၆၂၆၇) တန် (၇၅%) ခန် ့ လျာန့ညး် 

တင်ပိန့ ိငခ် ဲ့သညက် ိ စစိစ် တ ွရ့ ှိရပါသည။်  တစန်ငိင်ချငး် တငပ်ိမ့က ိ နငး်ယဉှရ်ာတငွ် နငိဂ်ျးီရးီယား၊ 

အာဖဂနန်စ္စတန၊် Sierra Leone, Moyolte, Papue,ယူ အအးီ၊ ဆနီီ ဂါ၊ ဂါနယီာ၊ Andorra, 

ဟာင် ကာင၊် အဇနဘ်ာဂျန၊် ဂါနာ၊ ကငည်ာ၊ သစတးီယား၊ တာင်အာဖရကိနိင်ငများ က  ိ ၂၀၁၇ 

ခနစှတ်ငွ ် တင်ပိမ့ရှိခ ဲ့ သာလ်ည်း ၂၀၁၈ ခနစှတ်ငွ ် တင်ပိန့ ိင ်မမရှိြခင်း၊ ၂၀၁၈ ခနစှတ်ငွ ် ဂါနယီာ၊ 

ပလိန၊် ရရာှး၊ တရတ၊် ဂျာမဏ၊ီ မဒါဂကစ်ကာ၊ သရီလိကာ၊ ဘဂလား ဒရ့ ှ်၊ ဂျပန၊် Côte d'Ivoire  ၊ 

စငက်ာပ၊ူ တရူကီနိင်ငများသ ိ ့တငပ်ိမ့သည် ၂၀၁၇ ခနစှ် တငပ်ိမ့ ပမာဏထက  ် လျာ့နညး်ခဲ့သည်က ိ 

တွရ့ပါသည။်  

 

အလားအလာရှိ သာ စျးကကွအ် ြခအ န 

၄။ ITC Trade Map ကကိးိကား၍ အလားအလာရှိ သာ စျးကကွမ်ျားက  ိ လလ့ာ 

ဖာထ်တရ်ာတငွ် ဆန် စျးကကွတ်ငွ် တရတ၊် ဂျာမဏ၊ီ ဖလိစပ်ငိ၊် ဘဂလား ဒရ့ ှ်နငှ ့် ြပငသ်စန်ငိင် 

များပါရှိသညက် ိ တ ွ ရ့ ပးီ၊ ဆနက် ွဲ စျးကကွတ်ငွ် ဘယလ်ဂျယီ ၊ တရတ၊် ဆနီီ ဂါ၊ အငဒ်နိးီရာှး၊ 

Cote d’ lvoire နငိင်များပါရှိသညက် ိ တ ွ ရ့ ှိရပါသည။် အာရထှပိ်တနး်နငိင်များအြဖစ် တရတ၊် 

အရီန၊် ဆာဒ်အီာ ရဗျ၊ ယူ အအးီ၊ ဘဂလား ဒရ့ ှ်၊ မ လးရာှး၊ ဂျပန၊် သရီလိကာ၊ ယမီင၊် ကဝူတိ ် 

နငိင်များက ိ ဖာထ်တရ်ရှိခဲ့ပါသည။် အးီယူ စျးကကွမ်လှညး် ဆနတ်ငသ်ငွး်မရှိ နသညက် ိ တွရ့ှိ 

ရပါသည။် သိ ့ြဖစပ်ါ၍  မမိတိ ိအ့ နနငှ ့် အရညအ် သးွြမင့်ဆနမ်ျားက ိ ထတလ်ပ် ပးီ ၂၀၁၇ ခနစှက်  

တင်ပိန့ ိငခ် ဲ့ ပးီ ၂၀၁၈ ခနစှတ်ငွ ် မတငပ်ိန့ ိငသ်ည ့် / လျာန့ညး်တငပ်ိခ့ ဲ့သည့် နိင်ငများက ိ ြပနလ်ည  ်

တင်ပိန့ ိငရ်န် ကို းပမး်သင့်ပါသည။် ထိအ့ ြပင် အလားအလာရှိ သာ ဝယ်လက် စျးကကွန်ိင ်ငများသ ိ ့

လညး် စျးကကွထ်းိ ဖာကတ်ငပ်ိသ့င့်ပါ ကာငး် သးသပတ်ငြ်ပအပပ်ါသည။်  

 

လျာန့ညး်ရသည့်အ ကာငး်အရငး် 

၅။ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဧ ပလီ(၁)ရကမ်  ှ စကတ်ငဘ်ာလ(၃၀)ရကအ်ထ  ိ Mini Budget ကာလတငွ  ်

ပငလ်ယ် ရ ကာငး်မ  ှ ဆန၊် ဆနက် ွဲတငပ်ိမ့မှာ ယခငန်စှ  ် ကာလတထူက် လျာန့ညး်တငပ်ိခ့ ဲ့ရသည့် 

အ ကာငး်အရငး်များမာှ အာကပ်ါအတငိး်ြဖစ် ကာငး် တွရ့ ှိရပါသည် -  

(က ) ယခနစှတ်ငွ ် ဇလူငိလ်နှင့် သဂတလ်အတငွး် မးိသညး်ထနစ်ာွ ရာွသ ွန်းခဲ့သည့်အတကွ ် 

ရစမိးိမစိပါးများြဖစ် ပ ခဲ့ ပးီ Export လပသ်ည့် ပမာဏ  လျာက့ ျခဲ့ရြခငး်၊ 
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(ခ) ရာသဦတနှင့်ဆကန်ယွ ်ကာ လမး်ပနး်ဆကသ်ယွ ် ရးအခကအ်ခရဲှိခ ဲ့ ပ ီး၊ သယ်ယူပိ ့

ဆာငစ်ရတိ ြ်မင့်တကခ်ဲ့မ ြဖစ် ပ သြဖင့် ြပညပ်တငပ်ိမ့ပမာဏ  လျာက့ ျခဲ့ရြခငး်၊ 

(ဂ) ပငလ်ယ် ရ ကာငး်မ  ှ ဆန၊် ဆနက် ွဲတငပ်ိ ့ြခင်းက ိ ြမနမ်ာနငိင်အ နြဖင့် ရနက်န  ်

ဆပိက်မး်တစခ်တညး်ကသိာ အားကးိ ဆာငရ်ကွရ်ြခငး်ြဖစသ်ည့်အတကွ ် မိးရာွသ ွန်း 

ချနိတ် ငွ ် ဆပိက်မး်သ ဘာတင် လပင်နး်များရပဆ်ငိး်ထားရြခငး် ကာင့် တငပ်ိမ့ 

ပမာဏ  လျာက့ ျခဲ့ရြခင်း၊ 

(ဃ ) မးိရာွသနွး်မ ကာင့် ဆနအ်ထကွ ် လျာက့ ျခဲ့သကဲ့သ ိ ့ြပညတ်ငွး် စျးနနး်များ ြမင့်တက် 

လာသည့်အတကွ ် ပိက့နတ်ငပ်ိသ့ မူျားအ နြဖင့် စးီပာွး ရးတကွ ် ချမကကိသ်ြဖင့် 

တငပ်ိမ့ လျာန့ညး်ရြခငး်၊ 

(င) အလားတကူာလအတငွး် ဆနန်ငှ့်ဆနက် ွဲတငပ်ိခ့ ဲ့ သာ နငိင်များမှ ဝယလ်အိားမရှိြခငး် 

ကာင့် တငပ်ိမ့ လျာန့ညး်ရြခငး်၊  

(စ) ငွ ကး စျးနနး် တည် ငမိမ်မရှိ သာ ကာင့် စျးနနး်ကျဆငး်မနငှ့် ကုလ င် စးီပာွး 

ရးအရ ဆးရးမြဖစ် ပ နငိ ် သာ ကာင့် ချနိ ်ဆတငပ်ိ ့ န ကရြခငး် ြဖစသ်ည့်အတကွ ် 

အ ရာငး်အဝယ် နာှင့် နးှရြခငး်၊ 

(ဆ ) နယစ်ပမ်ှ တရားမဝငစ်ပါးများထကွရ်ှိ နသည့်အတကွလ်ညး် ြပညတ်ငွး် ဆန၊် ဆနက် ွဲ 

စျးနနး်များ ြမင့်တကလ်ာသည့်အတကွ ် တငပ်ိမ့ လျာန့ညး်ရြခငး်၊ 

 

သးသပတ်ငြ်ပချက ် 

၅။ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဧ ပလီ(၁)ရကမ်  ှ စကတ်ငဘ်ာလ(၃၀)ရကအ်ထ  ိ Mini Budget ကာလတငွ  ်

ပငလ်ယ် ရ ကာငး်မ  ှ ဆန၊် ဆနက် ွဲတငပ်ိမ့မှာ ယခငန်စှ  ် ကာလတထူက် လျာန့ညး် တင်ပိခ့ ဲ့ရမ 

အ ပ  အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက ် ပးသင့်ပါ ကာငး် သးသပတ်ငြ်ပအပပ်ါသည် -  

(က ) ၂၀၁၈ ခနစှ် ဇလူငိလ်နငှ ့် သဂတလ်အတငွး် မးိစပါးများ ရး ကးီနစြ်မုပမ်များ ကာင့် 

ပျကစ်းီသာွးသည့် လယ် ြမများက  ိအြပည့်အဝြပနလ်ည် ဖာထ်တ် ပးနငိပ်ါရန၊် 

(ခ) ပျကစ်းီသာွးသည့် လယ် ြမများအ ပ  ြပနလ်ည်စိက ်ပျို းနငိ ် ရး ကညူီ ဆာငရ်ကွ ် ပး 

နငိရ်န၊် 

(ဂ) အထကွန်နး် လျာန့ညး်မအတကွ ် နညး်ပညာအကအူညမီျား ပ့ပိး ပးနိင်ပါရန၊် 

(ဃ ) အာကြ်မနမ်ာြပညရ်ှိ ရရရှိသည့်ဧရယိာများတငွ် ရတငစ်ပါး စကိဧ်ရယိာများတးိချဲ  ့

ဆာငရ်ကွ ် ပးနငိပ်ါရန၊်  
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(င) ရာသဦတ ကာင့် ြဖစ် ပ လာနငိ် သာ အခကအ်ခမဲျားအတကွ ် ကို တင် ဆာငရ်ကွ ် 

သင့်သညမ်ျားက ိ ဆာငရ်ကွထ်ားရှိနငိရ်န် (ဥပမာ - ဆပိက်မး်အတငွး် အမးိအကာ 

လြခုသည့် အကာအကယွရ်ှိ သာ သိ လာှငရ်များ တးိချဲ ြ့ခငး်)၊ 

 (စ) ဆန၊် ဆနက် ွဲ စကိပ်ျို း၊ ထတလ်ပသ်ညမ်ှ ြပညပ်တငပ်ိသ့ညအ်ထိ Supply Chain 

တစ် လ ာကလ်းရှိ စကိပ်ျို း ြမ၊ သငွး်အားစများ၊ စကပ်စ္စညး်အလပရ်များ၊ သိ လာှင် 

ရများ အာမခစနစမ်ျား စသည့်လပင်နး်စဉမ်ျား လ လာကစ်ာွ တညရ်ှိနငိ ် ရး၊ အဆင့် 

ြမင့်တငန်ိင ် ရးနငှ ့် လိအပသ်ည့် ချး ငမွျားထတ် ချး ပးနငိ ် ရး ဆာငရ်ကွ ် ပးနငိ ် 

ရန၊် 

(ဆ ) စပါးထတလ်ပမ်မကျဆငး် စ ရးအတကွ ် စပါးစကိဧ်က /အထွက ်နန်းများ တးိတက် 

စ ရးက  ိချတိဆ်က ် ဆာငရ်ကွ ် ပးရန၊်   

(ဇ) စျးကကွန်ိင ်ငများ၏  မာှယမူ လျာန့ညး်ရြခငး်နငှ ့် စျးကကွဝ်ယ်လ ိအားရှိ သာ 

အမျို းအစားများက  ိရာှ ဖွ ဖာထ်တ ် ဆာငရ်ကွရ်န၊်  

(ဈ) စပါးအား ြပညပ်သိ ့တရားမဝငတ်ငပ်ိမ့အား ထိ ရာကစ်ာွတားဆးီ ကာကယွ ် ပးရန၊်  

(ည ) G to G ြဖင့် ဆန် ရာငး်ချနငိ ် ရးအား အစိးရနှင့်ပဂ္ဂလ ိက  ပးူ ပါငး်လျက  ် စျးကကွ  ်

ရာှ ဖွ ရး ဆာငရ်ကွရ်န  ်

 

နဂိး  

၆။ ဆနသ်ည် လသူားတိအ့တကွ ် အ ရးပါ သာ သးီနြှဖစသ်ည့်အြပင် ကက၊် ငှက၊် ဝက၊် ခးွ 

စ သာ တရိ စ္ဆာနမ်ျားအတကွလ်ညး် အစာအြဖစ  ်အသးြပုပါသည။် ဆနက် ိ အမန်ြ့ပုလပ်၍  က စာ ်

ဖာကြ်ခငး်၊ အထညအ်လပိမ်ျား ကာတ်ငြ်ခငး်၊ ကာမ်န်လ့ပြ်ခငး်၊ ဆန်ကာဇ၊ ဆန် ခါကဆ် ွဲ၊ 

ရးိရာမန်မ့ျားြပုလပစ်ားသးြခငး်စသညြ်ဖင့် နညး်အမျို းမျို းြဖင့် အသးြပု ကပါသည။် စပါးကဆိန် 

အြဖစ  ် ကိတ်ခွဲရာမှထ ွက ်ရှိလာ သာ ဖွဲနနှင့်ဆနက် ွဲများက ိလညး် တရိ စ္ဆာန် အစာအြဖစ  ် အသးြပု 

သည့်အြပင် ဖွဲနမှဖွဲနဆထီတလ်ပလ် ျကရ်ှိပါသည။် ထိ ့ ကာင့် ဆနစ်ပါးသည် ြပညတ်ငွး်စားသးမ 

အတကွ် အ ရးပါသလိ ြပညပ်တငပ်ိ ့ြခငး်ြဖင့် နငိင်ြခားဝင် ငရွရှိသြဖင့် ြမနမ်ာနိငင်၏  စးီပာွး ရး 

အတကွ် အဓကိအားထားရ သာ သးီနြှဖစပ်ါသည။်  

၇။ သိ ့ြဖစပ်ါ၍  စကိပ်ျို းသညမ်ထှတလ်ပတ်ငပ်ိသ့ညအ်ထိ လပင်နး်စဉမ်ျားတငွရ် ှိသည့်လအိပ်ချက ် 

များက  ိ နိင်င တာ်အစိးရနှင့် သကဆ်ငိရ်ာဝန် ကးီဌာနများ၊ အသငး်အဖွဲ မ့ျား၊ ထတလ်ပ်သမူျားမှ 

စမွး်အားြပည ့် ြဖည ့်ဆညး် ဆာငရ်ွက ြ်ခငး်ြဖင့် နငိင် တာ၏်  နိင်ငြခားဝင် ငွအားထားရာ ကနစ်ည  ်

ြဖစသ်ည့် ဆန၊် ဆနက် ွဲ များက  ိယခငက်ာလများထက  ်ပိမိတငပ်ိန့ငိ ် ရး ဆာငရ်ကွသ်ာွးရမညြ်ဖစပ်ါ 

သည။်  


