
ေေရာ။ ေေပြညေ်ော ် 

စီဵြွာဵေရဵနှင်ဴကူဵသေ်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝေက်ကီဵဌာေ 

ပမေ်မာကုေ်သွယ်မှုပမှင်ဴေင်ေရဵအဖွဲ့  

အမျ ို ဵသာဵြိုက့ုေ်မဟာဗျူဟာ(NES) ဆေ်နှငဴ်ဆေ်ထွက်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ 

ရကစ်ွ။ဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၂၂  



အမျ ို ဵသာဵြို့ကေုမ်ဟာဗျူဟာေရဵဆဲွအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မှု 

 စီဵ ပွာဵေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်ဵ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝနက်ကီဵဌာနသည် ပို့ကုန်မမှင်ဴတင်ေရဵမူဝါဒ၏ အဓိကအခန်ဵကဏ္ဍအမဖစ် အမျ ို ဵသာဵ 

ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (National Export Strategy - NES) ကုိ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တငွ် ေရဵဆွဲအေကာင်အထည်ေဖါ်ခဲဴပါသည်။ 

 အမျ ို ဵသာဵပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ၂၀၁၅-၂၀၁၉ တွင ် ဦဵစာဵေပဵကဏ္ဍ (Priority Sector) (၇) ခုနှငဴ် ကုန်သွယ်မှု 

အေထာက်အကူမပုကဏ္ဍ (Trade Support Function) (၄) ခုတငွ ်ဆန်စပါဵပ့ုိကုန်မမှင်ဴတင်ေရဵကဏ္ဍ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ 

အတွက်ပါ ေရွေဵချယ်ေဆာင်ရွေက်ခဲဖဴပီဵ မဖစပ်ါသည်။ 

 အမျ ို ဵသာဵပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ တွင ် ဦဵစာဵေပဵကဏ္ဍ (Priority Sector) (၁၃) ခုနှင်ဴ ကုန်သွယ်မှု 

အေထာက်အကူမပုကဏ္ဍ (Trade Support Function) (၅) ခုကုိ ေရွေဵချယခ်ဲဴဖပီဵ ဆန်နှငဴ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍကုိပါ 

ဆက်လက်ထည်ဴသွင်ဵ ေဆာင်ရွေက်လျက်ရှိပါသည။် 

 

 

 

  

 

 

 ၂ 



အမျ ို ဵသာဵြို့ကေုမ်ဟာဗျူဟာေွငဆ်ေ်နငှ်ဴဆေ်ထွက်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍေရွေဵချယ်မှု 

 နုိင်ငဳေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵဦဵတညခ်ျက်တစ်ရပ်မဖစ်သညဴ် “စုိက်ပျ ို ဵေရဵနှင်ဴ ေမွဵမမူေရဵကုိအေမခခဳသည်ဴ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုိ 

ေခတ်မီနည်ဵစနစမ်ျာဵမဖင်ဴ ပိုမိုဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေအာင် ေဆာင်ရွေက်ဖပီဵ အမခာဵစီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍမျာဵကုိလည်ဵ ဘက်စဳုဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တိုဵ တက်ေအာင်တည်ေဆာက်ေရဵ” နငှ်ဴ ကုိက်ညီမခင်ဵ။ 

 မမန်မာနုိင်ငဳသည ်ဆန်စပါဵကုိ အဓိကစုိက်ပျ ို ဵထုတလ်ုပ်ေသာ နုိင်ငဳမဖစ်မခင်ဵ၊ ဆန်နှငဴ် ထမင်ဵကုိ အဓိကစာဵသဳုဵမခင်ဵ။ 

 စီဵ ပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵကဏ္ဍဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵအတွက် အထူဵအေလဵထာဵရမညဴ် ကဏ္ဍမဖစ်မခင်ဵ။ 

 ကမ္ဘာဴဆန်စပါဵ ေဈဵကွက်အေမခအေနအရ အလာဵအလာေကာင်ဵမျာဵ ရရှိနုိင်မခင်ဵ။ 

 နုိင်ငဳတကာေဈဵကွက်တွင ် ဆန်ကုိမပုမပင်ထုတ်လုပ်ထာဵသညဴ် Value Added အစာဵအစာမျာဵ ဝယ်လုိအာဵမမငဴ်တက် 

လာမခင်ဵ။ 

 ကုိဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါပျ ဳ့ န့ဳှမှုေ ကာင်ဴ ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳမျာဵတွင ်ဆန်ဝယ်လိုအာဵ ရုတတ်ရကမ်မငဴ်တကလ်ာမခင်ဵ။ 

 အေသဵစာဵ၊ အငယ်စာဵနှငဴ ်အလတ်စာဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ (MSMEs) မျာဵအတွက် အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵစွာ ရရှိမခင်ဵ။ 

 အလုပ်အကိငု်အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵစာွ ဖနတ်ီဵေပဵနိုင်မခင်ဵ၊ ဝင်ေငွတိုဵတက်လာမခင်ဵနှငဴ် ဆင်ဵရဲမှုေလျာဴချနိုင်မည်မဖစမ်ခင်ဵ။ 

 

 

 ၃ 



အမျ ို ဵသာဵြို့ကေုမ်ဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉) ေွင် ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ ေဆာင်ရွေကခ်ဲဴမှု 

 ေဈဵကွက်ချဲ့ထွင်မှုမျာဵေဆာင်ရွေက်နုိင်ခဲဴဖပီဵ အဓိကအေနမဖငဴ် တရုတ်နုိင်ငဳ ေဈဵကွက်သ့ုိ တင်ပိ့ုနုိင်ခဴဲသည။် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍာနှစ်တငွ် အမမင်ဴဆဳုဵ ပ့ုိကုန်စဳချနိကုိ် ေရာက်ရှိခဲဖဴပီဵ မက်ထရစ်တန် ၃.၅၉ သန်ဵ တင်ပ့ုိနုိင်ခဲဴသည်။ 

အမျ ို ဵသာဵပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ၏ လုပ်ငန်ဵစမီဳချက်မျာဵနငှ်ဴ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွေက် အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအေနမဖင်ဴ 

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်မှု စမီဳကိန်ဵေပါင်ဵ (၄၀) ခုရှိဖပီဵ လုပ်ငန်ဵ စမီဳချက်မျာဵ၏ ၆၈% ကုိ အေကာင်အထည် ေဖာ်နုိင်ခဲဴသည်။ 

 

 

၄ 



 

ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ ေမျှော်မှေ်ဵချက် 

 
 

“ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေက်ေစရေန်ှငဴ် ဝင်ေငွေိုဵ ြွာဵေစရေအ်ေွက် 

 ဆေ်စြါဵထုေလ်ုြ်မှုနှငဴ် ေင်ြို့မှုေွင ်အရည်အေသွဵ ပမငဴ်၍ သဘာဝြေ်ဝေ်ဵ ကျင်နှငဴ်အညီ ေရရှည်ေည်ေဳဴေသာ 

ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုရရှိေစရေ”် 

 

 ၅ 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ (၂၀၂၀-၂၀၂၅) လုြ်ငေ်ဵ စီမဳချက ်(Plan of Action-PoA) ေီဇိုင်ဵေရဵဆွဲပခင်ဵ 

 ဆန်နှင်ဴဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစမီဳချက် (PoA) ေရဵဆွေဲရဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵကုိ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၊ 

အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနငှဴ်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ညှိနှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵကျင်ဵပမခင်ဵ။ 

 PoA ကုိအဖပီဵသတ် အတည်မပုနိငု်ရန်အတွက် အစည်ဵအေဝဵမျာဵကုိ Virtual စနစမ်ဖင်ဴ ကျင်ဵပမခင်ဵ။  

 ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵရရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစမီဳချက်(မူ ကမ်ဵ) တွင် ကုိဗစ-်၁၉ ကာလဖပီဵေနာက် အကူအညီေပဵနိုင်မညဴ် အေမခအေန 

မျာဵကိုပါ ထည်ဴသွင်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာဝနက်ကီဵဌာန၊ အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵသ့ုိေပဵပို့ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတခ်ျက် ေတာင်ဵခဳမခင်ဵ။ 

 ဆန်နှင်ဴဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍအပါအဝင် အမျ ို ဵသာဵပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ၏ ပင်မလုပ်ငန်ဵ စမီဳချက်နှငဴ် 

ကဏ္ဍ (၁၄) ခု၏ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်မျာဵအာဵ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်နုိင်ရန်အတွက် စီဵပွာဵေရဵရာ 

ေကာ်မတ၏ီ (၉/၂၀၂၁) ကကိမ်ေမမာက် နှင်ဴ မပည်ေထာင်စုအစိုဵ ရအဖွဲ့ ၏ (၁/၂၀၂၂)ကကိမ်ေမမာက်  အစည်ဵအေဝဵမျာဵမှ 

အတည်မပုခဲဴဖပီဵမဖစမ်ခင်ဵ။ 

 

 

 ၆ 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍအေက်ွ လုြ်ငေ်ဵ စီမဳချက ်(Plan of Action-PoA) 

၇ 

ကဏ္ဍအမည ်
မဟာဗျူဟာ 

ဦဵေည်ချက် 

လုြ်ငေ်ဵေဆာင် 

ရွေက်မှုဆိုင်ရာ 

ရည်မှေ်ဵချက် 

ဦဵစာဵေြဵ 
စုစုေြါင်ဵ 

လုြ်ငေ်ဵ စီမဳချက ်

အေရအေွက် ၁ ၂ ၃ 

ဆန်နှင်ဴဆန်ထွကပ်စ္စည်ဵကဏ္ဍ ၃ ၈ ၁၂ ၉ ၄ ၂၅ 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ 

မဟာဗျူဟာဦဵေည်ချက ်(Strategic Objectives) 

(၁)  အရည်အေသွဵမမငဴ် ဆန်ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် ဆန်အထွက်နှုန်ဵမမှငဴ်တင်ရန။် 

(၂)  ရိတ်သိမ်ဵချနိ်လွန် အေမခခအဳေဆာက်အအဳုမျာဵကုိ အဆငဴ်မမှငဴ်တင်ရန်နှငဴ် အရည်အေသွဵစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵသည်ဴ       

 ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵ တက်လာေစရန။်  

(၃) ပို့ကုန်တိုဵမမှငဴ်တင်ပို့မခင်ဵနငှဴ် ေစျဵကွက်ဆိုင်ရာ သိရှိနာဵလည်မခင်ဵမျာဵမှတစ်ဆငဴ် ေစျဵကွက်ဝင်ေရာက်နုိင်မှု တိုဵတက် 

 လာေစရန။် 

 ၈ 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ 

 ဆနန်ငှ်ဴဆနထ်ွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ စမီဳချက် (Plan of Action-PoA) တွင ်ပါဝင်ေသာ အချက်အလကမ်ျာဵမှာ- 

(၁) မဟာဗျူဟာဦဵတည်ချက် (Strategic Objectives) 

(၂) လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖါ်မည် ဴရည်မှန်ဵချကမ်ျာဵ (Operational Objectives) 

 (၃)  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်မည်ဴ အေသဵစတိ်လုပ်ငန်ဵ စဉ်မျာဵ (Activities) 

 (၄) ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴ (Priority) 

 (၅) စတင်ေဆာင်ရွေက်မညဴ်ေန့စွ ဲ(Start date) 

 (၆) ဖပီဵဆုဳဵ မညဴ် ေန့စဲွ (End Date) 

 (၇) ဦဵတည်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ (Targets) 

 (၈) ဦဵေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ  (တာဝနခ်ဳဌာန) (Leading Implementing Partner) 

  (၉) အေထာက်အကူမပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (Supporting implementing partners) 

 (၁၀) ခန့်မှန်ဵကနုက်ျစရိတ်မျာဵ (Estimated cost) 

 

 
၉ 

 

 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍအေက်ွ ဦဵစာဵေြဵေဆာငရ်ွေက်မည်ဴ Activities မျာဵ 

 

 

မဟာဗျူဟာ 

ေပမာက် 
ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 

လုြ်ငေ်ဵေဆာင်ရွေက်
မှုဆုိင်ရာ 

ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 
လုြ်ေဆာင်ချက် 

ဦဵစာဵ 
ေြဵမှု 

စေင် 
သညဴ ်
ရက်စွဲ 

ဖြီဵဆဳုဵသညဴ် 
ရက်စွဲ 

ဦဵေည်သေ်မေှ ်

ချက်မျာဵ 

ဿီဵေဆာင် 
ေဆာင်ရွေက် 

သညဴ်မိေ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

အေထာက် 
အကူပြုသညဴ် 
မိေဖ်က်အဖွဲ့  
အစည်ဵမျာဵ 

ခေ့်မှေ်ဵေပခ 

ကုေ်ကျ 
စရိေ ်

(US$) 

၁။ အရညအ်ေသွဵ  
ပမငဴ် ဆေ်ထုေ်လုြ်မှု 
နှင်ဴဆေ်အထွက်နှုေ်ဵ  
ပမှငဴ်ေင်ရေ်။ 

၁.၁။ အရညအ်ေသွဵ 
ပမငဴ် မျ ို ဵစြါဵမျာဵနှငဴ် 
လယ်ယာသွင်ဵအာဵစု
မျာဵရရိှအသဳုဵပြုနုိင် 

ခွင်ဴေုိဵေက်လာေစ
ရေ်။ 

၁.၁.၁။‘’ပမေ်မာနုိင်ငဳေွင်အရညအ်ေသွဵပမင်ဴဆေ်မျ ို ဵ
ကွဲမျာဵထုေလု်ြ်နုိင်ရေ် မျ ို ဵစြါဵမျာဵ၏ အရည ်
အေသွဵအာမခဳချက်ရိှေစေရဵ’’ စီမဳကိေ်ဵကိုအေကာင် 
အထညေ်ဖာ်ြါ။ 

ဤစီမဳကိန်ဵတွင် အရည်အေသွဵမမင်ဴမျ ို ဵစပါဵ (၇) မျ ို ဵ 
ထုတ်လုပ်မခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိကုိထုတ်လုပ်ရန် အထွက် 
နှုန်ဵမမင်ဴ အရည်အေသွဵေကာင်ဵေသာ မျ ို ဵစပါဵထုတ် 
လုပ်ေရဵ မျ ို ဵသန့်ခခဳ ၉ ခုကုိ သတ်မှတ်စီစဉ်မခင်ဵတ့ုိပါ 
ဝင်သည်။ (မျ ို ဵစြါဵ Ongoing Project) 

၁ 

  
၀၁/၁၀/၂၀၂၀ ၃၀/၀၉/၂၀၂၅ - အရည်အေသွဵမမင်ဴ 

မျ ို ဵစပါဵထုတလု်ပ်
မှုစီမကဳိန်ဵကို၂၀၂၁ 
ခုနှစ်တွင်အေကာင်
အထညေ်ဖာ်ရန်။ 

DoA 

(မျ ို ဵေစဴ ဌာနခွ)ဲ 

ပုဂ္ဂလိကလုပ ်

ငန်ဵမျာဵ 
(စီမဳကိန်ဵ 

အဆုိမပုလွှာကို 
 ကညဴ်ပါ) 

DAR 

၂၀၀,၀၀၀ 

၁.၁.၃။ကိုဗစ်-၁၉။ MoALI မှထုတမ်ပန်ေသာ လမ်ဵ 
ညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီော၀ေ်ယူမှုရိှေသာ အကျ ို ဵေူ 
လယ်ယာစိုက်ြျ ို ဵေရဵ အစီအစဉ်မျာဵေရဵဆဲွရေ်။ 

-လယ်သမာဵမျာဵအာဵ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ သင်တန်ဵ 
မျာဵေပဵမခင်ဵနှငဴ် လယ်ယာေမမ ေစာငဴ် ကညဴ်အကဲ 
မဖတ်မခင်ဵစနစ်မျာဵ ေဆာင်ရွေက်ေပဵမခင်ဵမဖင်ဴ စိုက် 
ပျ ို ဵေရဵအေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵ (GAP) ကို 
မမှငဴ်တင်ေပဵရန်။ 

-လယ်သမာဵမျာဵအာဵ အရည်အေသွဵမပညဴ် မျ ို ဵစပါဵ 
မျာဵနှငဴ ်ဓါတ်ေမမဨဇာမျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵရန်။ 

-ဝယ်သူမျာဵ၏ လုိအပခ်ျက်မျာဵကုိလုိက်၍ ထုတ ်
လုပ်မှုအစီအစဉ်ေရဵဆဲွနုိင်ေရဵအတွက ်လယ်သမာဵ 
မျာဵကိ ုပဳဴပိုဵေပဵရန်။ 

(ကေ်ထရိုက်လယ်ယာ, Ongoing Project) 

၁ 

  
၀၁/၁၀/၂၀၂၀ ၃၀/၀၉/၂၀၂၅ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် မုတ ်

သုန်စပါဵ စိုက်ပျ ို ဵမှု 
မှစတင်၍ တာဝန် 
ယူမှုရှိေသာအကျ ို ဵ 
တူလယ်ယာ စိုက် 
ပျ ို ဵေရဵအစီအစဉ်
ကို အေကာင်အ 

ထည် ေဖာ်ေဆာင ်

ရွေက်ရန်။ 
(မပညန်ယ်နှင်ဴတိုင်ဵ 
၁၄ ခုတငွ် ဧက 
၂၀၀,၀၀၀) 

MRF MADB/MEB 

MoPF 

MoI 
DoA 

(မျ ို ဵေစဴဌာနခွဲ/ 
စုိက်ပျ ို ဵေရဵတုိဵချဲ့  

ဌာနခွဲ)DAR 

၁၀၀,၀၀၀ 
(ရာသီအလုိက် 
လုပ်ငန်ဵလည် 

ပတ်ေငွ) 

၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 

(တစ်ရာသီ 
နှစ်ချင်ဵဆပ် 

ေချဵေငွ) 

၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

(MADB/MEBမှ 
တစ်ဆငဴ်ကုန် 
သွယ်ေရဵေငွ 

ေ ကဵေထာက်ပဳ ဴ
မခင်ဵ) 

၁၀ 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍအေက်ွ ဦဵစာဵေြဵေဆာငရ်ွေက်မည်ဴ Activities မျာဵ 

 

 

မဟာဗျူဟာ 

ေပမာက် 
ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 

လုြ်ငေ်ဵေဆာင်ရွေက်
မှုဆုိင်ရာ 

ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 
လုြ်ေဆာင်ချက် 

ဦဵစာဵ 
ေြဵမှု 

စေင် 
သညဴ ်
ရက်စွဲ 

ဖြီဵဆဳုဵသညဴ် 
ရက်စွဲ 

ဦဵေည်သေ်မေှ ်

ချက်မျာဵ 

ဿီဵေဆာင် 
ေဆာင်ရွေက် 

သညဴ်မိေ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

အေထာက် 
အကူပြုသညဴ် 
မိေဖ်က်အဖွဲ့  
အစည်ဵမျာဵ 

ခေ့်မှေ်ဵေပခ 

ကုေ်ကျ 
စရိေ ်

(US$) 

၁.၃။ ထုေက်ုေ် 
အမျ ို ဵမျ ို ဵထုေလု်ြ် 
နုိင်ရေ် ဤကဏ္ဍ၏ 
စွမ်ဵေဆာင်ရညက်ို 
ပမှငဴ်ေင်ရေ်။ 

၁.၃.၁။ ေအာ်ဂဲေစ်စိုက်ြျ ို ဵေရဵလုြ်ငေ်ဵမျာဵ စေင် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရေ်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵ 
၎င်ဵတ့ုိ၏ လယ်ယာေမမမျာဵအတွက် ေအာ်ဂဲနစ် 
အသိအမှတမ်ပုလက်မှတ် ရရှိေရဵကူညီေပဵရန် 
အတွက် ရေ်ကုေ်ေိုင်ဵေေသကကီဵနှင်ဴ ဧရာဝေီေိုင်ဵ 
ေေသကကီဵေို့ေင်ွ ေရှ့ေပြဵစမ်ဵသြ်စီမဳချက် ၂ ခုကို 
ေဆာင်ရွေက်ရေ်။ (ေအာ်ဂဲေစ်စိုက်ြျ ို ဵေရဵ) 

၃ 
  

၀၁/၁၀/၂၀၂၀ ၃၀/၀၉/၂၀၂၅ - ေရှ့ေမပဵစမ်ဵသပ်
စီမဳချက် ၂ ခုကို 
ေဆာင်ရွေက်ရန်။ 

  

DoA MoC 
မမန်မာနိုင်ငဳ 
ေအာ်ဂဲနစ် 

စိုက်ပျ ို ဵေရဵအဖွဲ့ 
(MOAG) 

ေရှ့ေမပဵစမ်ဵသပ ်
စီမဳချကတ်စခု် 

လျှင ်
၅၀၀,၀၀၀ 

၁.၃.၂။ စြါဵခွကဳို အသဳုဵပြုသည်ဴ ဇီဝေလာင်စာ 
စွမ်ဵအင်စက်ရုဳေစ်ခု ေည်ေထာင်ရေ်။ 
အဓိကထုတလု်ပ်မှုနယ်ေမမ တစ်ခမုဖစ်သညဴ ်
ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် အဆုိပါစက်ရုဳအာဵ 
စမ်ဵသပ် တည်ေဆာက်မည်မဖစ်ဖပီဵ ေဒသခဳမပညသူ် 
မျာဵအာဵ လျှပ်စစ်နှငဴ်အပူစွမ်ဵအင်ကို ေထာက်ပဳေဴပဵ 
မညမ်ဖစ်သည်။   
ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ မိတဖ်က်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ 
အာဵထုတမ်ှုမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳမခာဵရင်ဵနီှဵမမုပ်နဳှမှုမျာဵမှ 
တဆင်ဴ အဆုိပါစက်ရဳုကို ေငွေ ကဵမတည်ေပဵမည် 
မဖစ်သည်။ 
စီလီကွေ် Value Added to be produced 
(MOU was signed with MRF and Carboil 
Myanmar (JV with Russian Co.) on 20-8-
2022 
  
  

၃ 
  

၀၁/၁၀/၂၀၂၂ ၃၀/၀၉/၂၀၂၅ - ဇီဝေလာင်စာ 
စွမ်ဵအင်စက်ရဳု 
တည်ေဆာက ်
ရန်။ 

MRF လျှပ်စစ်နှငဴ် 
စွမ်ဵအင် 

ဝန်ကကီဵဌာန 
(MoEE) 

MoNREC (ECD) 
DICA 

MAPCO 
MIC 
DPs 

၅,၀၀၀,၀၀၀ 

၁၁ 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍအေက်ွ ဦဵစာဵေြဵေဆာငရ်ွေက်မည်ဴ Activities မျာဵ 

 

 

မဟာဗျူဟာ 

ေပမာက် 
ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 

လုြ်ငေ်ဵေဆာင်ရွေက်
မှုဆုိင်ရာ 

ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 
လုြ်ေဆာင်ချက် 

ဦဵစာဵ 
ေြဵမှု 

စေင် 
သညဴ ်
ရက်စွဲ 

ဖြီဵဆဳုဵသညဴ် 
ရက်စွဲ 

ဦဵေည်သေ်မေှ ်

ချက်မျာဵ 

ဿီဵေဆာင် 
ေဆာင်ရွေက် 

သညဴ်မိေ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

အေထာက် 
အကူပြုသညဴ် 
မိေဖ်က်အဖွဲ့  
အစည်ဵမျာဵ 

ခေ့်မှေ်ဵေပခ 

ကုေ်ကျ 
စရိေ ်

(US$) 

၂။ ရိေသိ်မ်ဵချေိ ်
လွေ် အေပခခဳအ 
ေဆာက်အအဳုမျာဵ
ကိ ု အဆငဴ်ပမှင်ဴေင ်
ရေနှ်င်ဴ အရည်အ 
ေသွဵစမ်ဵသြ်စစ် 
ေဆဵသည်ဴဝေ် 
ေဆာင်မှုလုြ်ငေ်ဵ 
မျာဵ ေိုဵ ေက်လာ 
ေစရေ်။ 

၂.၁။ သုိေလှာင်ရုဳနှငဴ် 
ရိေသိ်မ်ဵဖြီဵစြါဵ 
မျာဵထာဵရိှရမည်ဴ 
အေဆာက်အအဳုမျာဵ
ကိ ုေိုဵ ချဲ့ြါ။ 

၂.၁.၁။ ကိုဗစ်-၁၉။ ရြ်ရွော အဆင်ဴအေသဵစာဵသုိ 
ေလှာင်ရုဳနှင်ဴ စြါဵအေပခာက်ခသဳည်ဴ အေထာက်အြဳ ဴ
ြစ္စည်ဵကိရိယာ အေဆာက်အအဳုမျာဵကို ေည် 
ေဆာက်ရေ။် 
အေထာက်အြဴဳြစ္စည်ဵကိရိယာ အေဆာက်အအဳု 
မျာဵ စီမဳခန့်ခွမဲှုနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵမှုအတွက် နည်ဵပညာ 
ဆုိင်ရာ သင်တန်ဵမျာဵေပဵမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်။ 
ထုိကဲဴသ့ုိေသာ အေထာက်အြဳြဴစ္စည်ဵကိရိယာ 
အေဆာက်အအဳုမျာဵသည ် နိုင်ငဳမခာဵသ့ုိ ဆန်တင်ပ့ုိ 
သူမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵလညပ်တ်မှုကို စဉဆ်က်မမပတ် 
လုပ်ေဆာင်နိုင်ေစမှု၊ ေစျဵနှုန်ဵမတည်ဖငိမ်မှုကုိ ထိန်ဵ 
ချုပ်ေပဵမခင်ဵနှငဴ် ေစျဵကွက်တည်ဖငိမ်မှုကို ေသချာ 
ေစမှု စသည်ဴအကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵ ရှိေစနိုင်မည်။ 
ဤစီမဳကိန်ဵကိPုPP နည်ဵလမ်ဵအရ အဆင်ဴမမှငဴ်တင် 
သငဴ်သည။် 

၁ 
ဆုိငလုိ် 

၀၁/၁၀/၂၀၂၀ ၃၀/၀၉/၂၀၂၅ - အေမခာက်ခရဳန်နှင်ဴ 
သုိေလှာင်ရန် 
အေဆာက်အအဳု 
ငယ် စုစုေပါင်ဵ ၅၁ 
စုဳတည်ေဆာက်ရ
န်။ 

MoALI MRF 
ေကျဵလက်ေဒသ 

ဖွဳ့ ဖဖိုဵေရဵ 
ဦဵစီဵဌာနDoA 

MRF 
MoC 

စီဵပာွဵေရဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵ 
တိုဵ တက်မှု 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင ်
ရွေက်ေရဵရန်ပုေဳင ွ

(EDCF) 
MADB/MEB 

တစ်ေနရာလျှင် 
၁၃၅,၀၀၀ 

၂.၁.၂ ။ ကိုဗစ်-၁၉။ မဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ ကာလတွင် 
အစုိဵရမှကကိုတင်စီစဉ်ေသာ အရန်ရိက္ခာဆန် ၁၀ % 
ထာဵရိှေရဵ အစီအစဉ် (RBSS) အရ ဆေ်သုိေလှာင် 
ရေ် ေခေ်မီသုိေလှာင်ရု ဳ ေဆာက်အအဳုမျာဵကို 
ရေ်ကုေ်နှငဴ် မန္တေလဵဖမို့ေ့ုိေွင် ၂၀၂၀ ေမလမှစ၍ 
ေည်ေဆာက်ရေ်။ 
မပညသ့ူ်အာဏာပုိင်မျာဵသည ် ဤရညရ်ွေယ်ချက် 
အတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်သုိေလှာင်အေဆာက်အအဳုမျာဵ 
ငှာဵရမ်ဵမခင်ဵကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵလညပ်တ်မှုအသဳုဵ 
စရိတမ်ဖငဴ်လက်ရှိအချနိ်တွင် ငှာဵရမ်ဵေန ကရသည။် 

၁ 
ဆုိငလုိ် 

၀၁/၁၀/၂၀၂၀ ၃၀/၁၂/၂၀၂၅ - အရန် ဆန် ၁၀% 
သုိေလှာင်နုိင်သည်ဴ 
သုိေလှာင် 
အေဆာက်အအဳု 
မျာဵတည်ေဆာက် 
ရန။် 

MoC(DOCA) MoPF 
MIFER 
MRF 

NA 

၁၂ 



ဆေ်နငဴ်ှဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍအေက်ွ ဦဵစာဵေြဵေဆာငရ်ွေက်မည်ဴ Activities မျာဵ 

 

 

မဟာဗျူဟာ 

ေပမာက် 
ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 

လုြ်ငေ်ဵေဆာင်ရွေက်
မှုဆုိင်ရာ 

ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 
လုြ်ေဆာင်ချက် 

ဦဵစာဵ 
ေြဵမှု 

စေင် 
သညဴ ်
ရက်စွဲ 

ဖြီဵဆဳုဵသညဴ် 
ရက်စွဲ 

ဦဵေည်သေ်မေှ် 
ချက်မျာဵ 

ဿီဵေဆာင် 
ေဆာင်ရွေက် 

သညဴ်မိေ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

အေထာက် 
အကူပြုသညဴ် 
မိေဖ်က်အဖွဲ့  
အစည်ဵမျာဵ 

ခေ့်မှေ်ဵေပခ 

ကုေ်ကျ 
စရိေ ်

(US$) 

၂.၁.၄။ကိုဗစ်-၁၉။ လယ်ယာစီဵြွာဵေရဵ ဝေ်ေဆာင် 
မှုစင်ောမျာဵ (Agribusiness Service Centres- ASC  
Project) ကိ ု ဖမို့နယ်ေပါင်ဵ ၃၀ ဖမို့နယ်တငွ် 
တည်ေဆာက်မည်ဴ ေပါင်ဵစပ်အဆုိမပုချက်ကို ေဖာ် 
ေဆာင်ရန်။ 
(ASC4 ေေရာ) Ongoing Project implementing by 
MRF and CITIC China State owned Co., 
Remaing  area to be  implemented each year 

၁ 
  

၀၁/၁၀/၂၀၂၀ ၃၀/၀၉/၂၀၂၅ - ၂၀၂၁ မှစတင် 
ကာတစ်နှစ်လျှင ်
စင်တာအေရ 
အတွက်အနည်ဵ
ဆဳုဵ ၆ ခု တည် 
ေဆာက်ရန ်

MRF MAPCO 
MoPF 
MoI 

ေဒသခဳ ပုဂ္ဂလိက 
ရင်ဵနှီဵမမှုပ်နှဳသူ 

မျာဵတရုတ် 
CITIC အဖွဲ့  

၄၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 
  

၃။ ြိုက့ုေ်ေိုဵပမှငဴ် 
ေင်ြိ့ုပခင်ဵနှငဴ် 
ေစျဵကွကဆုိ်င်ရာ 
သိရိှောဵလည်ပခင်ဵ 
မျာဵမှေစ်ဆငဴ်ေစျဵ 
ကွက်ဝင်ေရာက်နုိင်
မှုေုိဵေက်လာေစ
ရေ်။ 

၃.၁။ ေစျဵကွက် 
သေင်ဵအချက် ရရိှ 
မှုေုိဵေက်ေစရေ။် 

၃.၁.၁။ ဆေ်နှငဴ်ြေ်သက်သည်ဴ သေင်ဵအချက် 
ဖလှယ်ေရဵစင်ောေစ်ခု ေည်ေဆာက်ရေ်။ 
ဤအစီအစဉ်သည ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်သူမျာဵအာဵ 
ေစျဵကွက်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အချနိ်နှငဴ် 
အမျှ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ေစရန်မဖစ်သည်။  

၃ 

  

  

၀၁/၁၀/၂၀၂၂ ၃၀/၀၉/၂၀၂၅ - သတင်ဵအချက်အ
လက်ဖလှယ်ေရဵ 
စင်တာကိုတည ်

ေဆာက်လညပ်တ်
ေဆာင်ရွေက်ရန်။ 

MRF MRMA 
MoC 

(MyanTrade) 
MoALI (စီမဳကိန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန) 

၁၅၀,၀၀၀ 

(F/S only) 

၃.၁.၂။ အစိုဵရအရာရိှမျာဵအာဵ ဆေ်ထုေလု်ြ်မှု 
ကဏ္ဍ စာရင်ဵအင်ဵဆုိင်ရာ ေည်ဵြညာေကာင်ဵမျာဵကို 
ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵေြဵရေ်။ 
ကဏ္ဍမျာဵအာဵလဳုဵထဲတင်ွ ထုတလု်ပ်မှု၊ မပညပ်တင်ပိ့ု 
မှုနှငဴ် မပညတ်ွင်ဵသဳုဵစွဲမှုကိ ု ခခုဳငုဳမိေစသည်ဴ စာရင်ဵအင်ဵ 
ကဏ္ဍမျာဵ။ 
ဤအချက်သည် ရင်ဵနှီဵမမုပ်နဳှမှုနှင်ဴေစျဵကွက် ဆဳုဵမဖတ် 
ချက်မျာဵကိ ု အမျာဵမပညသူ်နှငဴ် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ထဳ ေကာင်ဵစွာအသိေပဵနိုင်ေစမည။် 
(CSO မ ှသင်ေေ်ဵေစ်ကကိမ် ြိုခ့ျဖြီဵပဖစ်ြါသည။်) 

၁ ၀၁/၁၀/၂၀၂၁ ၃၀/၀၉/၂၀၂၃ -CSO အရာရိှ ဦဵေရ 
၅၀ဦဵကုိ ေလဴကျငဴ် 
သင်တန်ဵေပဵရန်။ 

- အချက်အလက် 
မျာဵစုေဆာင်ဵမခင်ဵ
နှင်ဴအစီရင်ခဳမခင်ဵ
ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵ 
ဌာန အသီဵသီဵမှ 
အရာရိှ ၁၀ ဦဵကုိ 
သင်တန်ဵေပဵရန်။ 

CSO MoPF 
MoALI (စီမဳကိန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန/ 
DLMS) 

MyanTrade 

၁၀၀,၀၀၀ 

၃.၃.၂။ ေရွှေဘိုေြါ်ဆေ်ဵစြါဵအေွက် Geographical 
Indication (GI) tagရရိှရေ် ေည်ဵြညာအကူအညီ 
ြဳဴြိုဵေြဵရေ်။ (On going Project) 

၁ ၀၁/၁၀/၂၀၂၀ ၃၀/၀၉/၂၀၂၂ - ၂၀၂၂ တွင ်GI ရရိှ 
ရန။် 

ေရွှေဘုိေပါ်ဆန်  ဵ
ထုတလု်ပ်သူမျာဵ
နှငဴ်မပညပ်သ့ုိတင်
ပိုသူ့မျာဵအသင်ဵ 

MRF 
MoC 
DoCA 
IPD 

၁၀၀,၀၀၀ 

၁၃ 



ဆေ်နငှ်ဴဆေ်ထကွ်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍအေွက် ထြ်မဳထည်ဴသွင်ဵလိသုည်ဴ အဆုိပြု Activities မျာဵ 

 

 

မဟာဗျူဟာ 

ေပမာက် 
ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 

လုြ်ငေ်ဵေဆာင်ရွေက်မှု
ဆုိင်ရာ 

ရညမ်ှေ်ဵချက်မျာဵ 
လုြ်ေဆာင်ချက် 

ဦဵစာဵ 
ေြဵမှု 

စေင် 
သညဴ ်
ရက်စွဲ 

ဖြီဵဆဳုဵ   သည်ဴ 

ရက်စွဲ 
ဦဵေည်သေ်မေှ် 

ချက်မျာဵ 

ဿီဵေဆာင် 
ေဆာင်ရွေက် 

သညဴ်မိေ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

အေထာက် 
အကူပြုသညဴ် 
မိေဖ်က်အဖွဲ့  
အစည်ဵမျာဵ 

ခေ့်မှေ်ဵေပခ 

ကုေ်ကျ 
စရိေ ်

(US$) 

၁.၂။ ဓါေ်ေပမဨဇာ 
နှင်ဴြိုဵသေ်ေဆဵမျာဵ 
ထုေလု်ြ်ပခင်ဵနှငဴ် 
သဳုဵစွဲမှုပမှငဴ်ေင်ပခင်ဵ 

၁.၂.၁။ ဓါတ်ေမမဨဇာစက်ရုဳ (၅) ရုဳကို မပန်လည် 
လညပ်တ်ရန် (သ့ုိ) ပုဂ္ဂလိကပိုင် မပုလုပ်မခင်ဵ၊ 
နိုင်ငဳမခာဵမဖငဴ် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်မခင်ဵမဖငဴ် မပညတ်ွင်ဵ 
မဖစ် အဆင်ဴမှီဓါတ်ေမမဨဇာမျာဵ မပန်လည်ထုတ် 
လုပ်ရန်အတွက် မဖစ်နိုင်ေချေလဴလာရန်။ 

  

  

  

  

  

  

  ယူရီဵယာဵဓါေ်ေပမ 
ဨဇာစက်ရုဳ (၅) ရုဳ 

စွမ်ဵအင ်
ဝေက်ကီဵ ဌာေ 

ဘဏ္ဍာေရဵဝေ်ကကီဵ
ဌာေ 

ပမေ်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵ 
ပမှုြ်နဳှမှုေကာ်မရှင် 

(MIC) 

       
၂၀၀,၀၀၀ 

၁.၁.၆။ MOAI ၏ မျ ို ဵေစဴမဖန့်မဖူဵမခင်ဵကွန်ရက ်
တိုဵချဲ့ရန်အတွက် ေတာင်သမူျာဵနငှဴ် ချတိ်ဆက်ကာ 
ေဒသ တိငု်ဵအသိအမှတမ်ပု မျ ို ဵေစဴမျာဵကိုသာ 
စိုက်ပျ ို ဵေစရန်။ 

၂     ဖမို့ေယ်အဆင်ဴ ေွင် 
ေောင်သ ူ၅၀၀၀ နှင်ဴ 
လယ် ဧက ၂၅၀၀၀ 
ကိ ု သေ်မေှ်သည်ဴ 
မျ ို ဵေစဴစုိက်ြျ ို ဵ ထုေ် 
လုြ်သူမျာဵအပဖစ ်
သေ်မှေ်ရေ။် 

MOAI MRF ၊ လယ်သမာဵ 
မျာဵ၊ မျ ို ဵေစဴထုေ် 

သူမျာဵ 

၅ သေ်ဵ 

၄.၁။ လယ်သမာဵမျာဵ 
သည်ေခေ်မှစီိုက်ြျ ို ဵ 
ေရဵစေစ်မျာဵကို အသဳုဵ 
ပြုလာသည်ဴနှင်ဴအမျှေ 
သဘာဝ ြေ်ဝေ်ဵကျင် 
ဆုိင်ရာမျာဵကိုလည်ဵ  
အသိ ြညာေြဵဖြီဵ 
ေအာ်ဂဲေစ် စိုက်သည်ဴ 
လယ်သမာဵမျာဵအာဵ 
ေဈဵေကာင်ဵြိုရေစရေ် 
နှင်ဴ ေအာ်ဂဲေစ် ဆုိင်ရာ 
သီဵနဳှအပဖစ် မှေြ်ုဳေင် 
ေဳဆိြ် ေြ်နုိင်ေစရေ် 
ေဆာင်ရွေက်ေြဵပခင်ဵ။ 

၄.၁.၁။ ေအာ်ဂဲနစ် စိုက်ပျ ို ဵလျက်ရှိသူမျာဵကိ ု အကူ 
အညီမျာဵေပဵမခင်ဵ (ဓါတ်ေမမဨဇာ၊ ပိုဵသတ်ေဆဵ) 
နှင်ဴ ေအာ်ဂဲနစ်လက်မှတရ်ရိှေစရနတုိ်င်ပင် ေဆွဵေနွဵ 
မခင်ဵ ကူညီပဳပဴိုဵမှုမျာဵမဖငဴ် ေဆာင်ရွေက်ေပဵမခင်ဵ ။ 

၁     ပမေ်မာဴဆေ်မျာဵကို 
ေအာ်ဂဲေစ်အပဖစ် 
အသိအမှေပ်ြု 
လက်မှေသဳု်ဵဆြုိ၍ 
ရရိှရေ်။ 

MOAI MRF ပမေ်မာနုိင်ငဳ 
ေအာ်ဂဲေစ် သီဵနဳှ 

စိုက်ြျ ို ဵေရဵအုြ်စု 

၃၀၀,၀၀၀ 

၁၄ 



ဆေ်နှငဴ်ဆေ်ထွက်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ ြူဵေြါင်ဵအေကာင်အထညေ်ဖာ်မည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

 ဆန်နှင်ဴဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍ လုပ်ငန်ဵစမီဳချက်ပါ လုပ်ငန်ဵ စဉ်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ် ေအာက်ပါအဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵက ဦဵေဆာင်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအမဖစန်ငှ်ဴ သက်ဆုိင်ရာ အစုိဵရ-ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနငှ်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ညှိနှိုင်ဵအေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်သွာဵမည ်မဖစပ်ါသည-် 

 စိုက်ပျ ို ဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 

 စက်မှုလယ်ယာဦဵစီဵ ဌာန 

 ဆညေ်မမာင်ဵနှငဴ် ေရအသဳုဵမပုမှုစီမဳခန့်ခွမဲှုဌာန 

 မမနမ်ာကုန်သွယ်မှုမမှင်ဴတင်ေရဵအဖွဲ့ 

 စာဵသဳုဵသူေရဵရာဦဵစီဵ ဌာန 

 ကုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန 

 ဗဟိုစာရင်ဵအင်ဵအဖွဲ့ 

 သုေတသနနှင်ဴတီထွင်ဆန်ဵသစမ်ှုဦဵစီဵ ဌာန 

 မမနမ်ာနိုင်ငဳဆန်စပါဵအသင်ဵချုပ ်

 ေရွှေဘိေုပါ်ဆန်ဵ ထုတလ်ုပ်သူမျာဵနှငဴ်မပည်ပသ့ုိတင်ပို့သူမျာဵအသင်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 ၁၅ 



ဆေ်နှငဴ်ဆေ်ထွက်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရေ်လုိအြ်သညဴ် အေထာကအ်ကူပြုကဏ္ဍမျာဵ 

 ဆန်နှင်ဴဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍ လုပ်ငန်ဵစမီဳချက်ပါ လုပ်ငန်ဵ စဉ်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေအာက်ပါအေထာက ်

အကမူပုကဏ္ဍမျာဵ (Trade Support Function) ၏ ပဳဴပိုဵပါဝင်မှုရှိရန ်လိုအပ်ပါသည် - 

 ဘဏ္ဍာေရဵဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵရရှိနုိင်ေရဵကဏ္ဍ (Access to Finance Sector) 

 ေထာက်ပဳဴပို့ေဆာင်ေရဵဝနေ်ဆာင်မှုကဏ္ဍ (Logistics Services Sector) 

 အရည်အေသွဵစမီဳခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ (Quality Management Sector) 

 ကုန်သွယ်မှုသတင်ဵအချက်အလက်ဝန်ေဆာင်မှုကဏ္ဍ (Trade Information Sector) 

 တီထွင်ဆန်ဵသစမ်ှုနှင်ဴ စနွ့်ဦဵတီထွင်ေဆာင်ရွေက်မခင်ဵကဏ္ဍ (Innovation and Entrepreneurship Sector) 

 

 

 

 

 

 

 ၁၆ 



ဆေ်နှငဴ်ဆေ်ထွက်ြစ္စည်ဵကဏ္ဍြို့ကုေ်ပမှင်ဴေင်ေရဵေကာ်မေီဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ 

 ကဏ္ဍအလုိက် ပို့ကုန်ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵေကာ်မတီမျာဵကုိ ၁၂-၈-၂၀၂၂ ေန့တွင ် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍမျာဵအလိုက် 

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချူပ်မျာဵနှင်ဴ မပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိဖပီဵ မဖစ်ပါသည။် 

 

 

 ၁၇ 



ကဏ္ဍအလိုက်ြိုကု့ေ်ဖွဳ့ဖဖိုဵ ေိုဵေက်ေရဵေကာ်မေီမျာဵ၏ အဓိကလုြ်ငေ်ဵောဝေ်မျာဵ 

 ေဈဵကွက်ဆုိင်ရာအဓိကအခက်အခဲမျာဵနှင်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကုိ ေမဖရှင်ဵနုိင်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဖာထ်ုတ်ရန်။ 

 ယှဉ်ဖပိုင်နုိင်မှုစွမ်ဵအာဵေကာင်ဵမွန်လာေစေရဵ ေဆာင်ရွေက်သွာဵရန်။ 

အခက်အခဲမျာဵနငှဴ် ေတွ့ရှိချက်မျာဵကုိအေမခခဳ၍ လိုအပ်ေသာမူဝါဒမျာဵ ချမှတန်ိုင်ေရဵ ဆက်လက်တင်မပေဆာင်ရွေက်သွာဵရန်။ 

 ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ၊ စမီဳကိန်ဵမျာဵေအာင်မမင်ေရဵအတွက ် အစုိဵရ၊ ပုဂ္ဂလိကနငဴ်ှ ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအ ကာဵ ညှိနှိုင်ဵ  

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်သွာဵရန်။ 

 ထုတကု်န်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵ၊ အေသဵစာဵအလတ်စာဵစီဵ ပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ပို့ကုန်မမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵနငှဴ် 

မပည်နယ်မျာဵတငွ် ဟန်ချက်ညီညတီိုဵတက် ေရဵေဆာင်ရွေက်သွာဵရန်။ 

 

 

 ၁၈ 



 ဆန်နှင်ဴဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍ PoAs ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ ် (၂၅) ခုအနက် ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွေက်ရန် လုပ်ငန်ဵစဉ ် (၁၀) ခုကုိ 

ေရွေဵချယ၍် ဦဵေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ ဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်နုိင်မညဴ် 

အေမခအေနမျာဵကုိ Sector Committee အတွင်ဵ မပနလ်ည်သုဳဵသပ်ေဆွဵ ေနွဵမခင်ဵ။ 

 MRF မှ ထပ်မဳမဖည်ဴသွင်ဵေဆာင်ရွေက်လုိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ ် (၃) ခုကုိ Sector Committee အတွင်ဵ ညှိနှိုင်ဵ၍ ထညဴ်သွင်ဵ 

ေဆာင်ရွေက်မခင်ဵ။ 

 ဆန်နှင်ဴဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵကဏ္ဍ PoAs ပါ လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ် ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ဘဏ္ဍာေငွ 

မဖည်ဴတင်ဵေဆာင်ရွေက်ရန ်မဖစပ်ါသည-် 

 ဘဏ္ဍာေငွသဳုဵစွဲမှုရရှိနိငု်မှု ေဆွဵေနွဵမခင်ဵ။ 

 နုိင်ငဳေတာ်၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ တိုက်ရုိက်တင်မပေတာင်ဵခဳသဳုဵစဲွမခင်ဵ။ 

 ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနှီဵမမှုပ်နဳှမှုမဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖါ်ေဆာင်ရွေက်မခင်ဵ။ 

 အစိုဵရ-ပုဂ္ဂလိက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်မှုမဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်မခင်ဵ။ 

 နုိင်ငဳတကာအလှူရှင်မျာဵ၏ ကူညီေထာက်ပဳဴမှုမဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်မခင်ဵ။ 

 

  

 

၁၉ 



 မမနမ်ာကုန်သွယ်မှုမမှင်ဴတင်ေရဵအဖဲွ့မှ Lancang-Mekong Special Cooperation Fund 2023 မဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွေက်နုိင်ရန်အတွက် မမနမ်ာနိုင်ငဳဆန်စပါဵအသင်ဵချုပ် (MRF) မ ှ ေပဵပို့လာသညဴ် “Natural Fertilizer Production 

Project in Ayeyarwady Delta” စီမဳကိန်ဵ၏ Proposal ကုိ နုိင်ငဳမခာဵေရဵဝန်ကကီဵ ဌာနမှတစ်ဆငဴ် တရုတ်နုိင်ငဳဘက်သ့ုိ 

ေပဵပို့ထာဵပါသည်။ 

 လက်ရှိတွင ်တရုတန်ိုင်ငဳဖက်မ ှအေ ကာင်ဵမပန ်ကာဵလာမခင်ဵမရှိေသဵပါ။  

  

 

၂၀ 



၁။ အမျ ို ဵသာဵပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (NES) ကိ ု အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ၊ ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုမိတ်ဖကမ်ျာဵ နိုင်ငဳတကာ 

အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကသိရှိဖပီဵ စတိ်ဝင်စာဵလာေအာင ်ေဆာင်ရွေက်ရန်။ (Marketing) 

၂။ လုပ်ငန်ဵစမီဳချက် (PoA) လုပ်ငန်ဵ စဉ်မျာဵ (Activities) မျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရန်အတွက် အဆိုမပုစီမဳချက် (Project Proposals) 

မျာဵမပင်ဆင်ေရဵဆွဲထာဵရန်။ (Project Bank) 

၃။ ဌာနဆိုင်ရာမျာဵကလည်ဵ ဘဏ္ဍာေငွေ ကဵရရှိေရဵအတွက် Project Proposals ခိုင်ခုိင်မာမာမဖငဴ် နိုင်ငဳေတာ်ရန်ပဳုေငွရရှိေရဵ 

ေဆာင်ရွေက်ရန်။ (Budget Allotment Approval) 

၄။ နိုင်ငဳေတာ်ရန်ပုဳေငွအမပင ် နိုင်ငဳတကာနငှဴ် ေဒသတွင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ နစှန်ိုင်ငဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵမှ ရရှိနုိင်မညဴ် အေထာက်အပဴဳ၊ 

ေချဵေငွ၊ နည်ဵပညာအကူအညီမျာဵ ရယူနုိင်ေရဵ တစ်စုိက်မတ်မတ်ေဆာင်ရွေက်ရန်။ (Eg. ASEAN, ACMECS, AJC, AKC, GMS, 

Lancang-Mekong Cooperation, Bilateral Programmes) 

 

သုဳဵသြ်အကကပဳြုချက် 

၂၁ 



၅။ ကဏ္ဍအလုိက် ပို့ကုန်ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵေကာ်မတ ီ(Sector Development Committee-SDC) အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ပုဳမှန်ကျင်ဵပ 

ရန် ေကာ်မတီအဖဲွ့ဝင်မျာဵမှာ အလုပ်တာဝနမ်ျာဵသမူျာဵမဖစ်၍ အမနှတ်ကယ်လက်ေတွ့လုပ်ကိုင်နုိင်မည်ဴသမူျာဵ၊ ဆုဳဵမဖတ်ချက် 

ေပဵနိုင်မညဴ် တာဝနယ်ူမှု၊ တာဝနခ်ဳမှုရှိသူမျာဵမဖငဴ် မပနလ်ည်ဖွဲ့စည်ဵသငဴ်က ဖွဲ့စည်ဵရန်။ 

၆။ အစုိဵရဌာနအချင်ဵချင်ဵ (G to G) ၊ ပုဂ္ဂလိကအချင်ဵချင်ဵ (B to B) ၊ အစိုဵရနှငဴ် ပုဂ္ဂလိအချင်ဵချင်ဵ (G to B) ေပါင်ဵ စပ်ညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵ 

အာဵေကာင်ဵရန်လိုအပ်မခင်ဵ။ (Vertical / Horizontal) 

၇။ လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵ စဉ ်(Activities) မျာဵကိ ုဦဵစာဵေပဵေရွေဵချယ်၍ ေဆာင်ရွေက်ရန်လိုအပ်မခင်ဵ။ 

 

သုဳဵသြ်အကကပဳြုချက် (အဆက်) 

၂၂ 




