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ေကာ်ဖီ 
နိဒါန်း 
၁။ ေကာ်ဖီသည် ကမာတစ်ဝှမ်း၌ လူကိက်အများဆံုး 
အေဖျာ်ယမကာတစ်မျ ိးြဖစ်ပါသည်။ ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်မ ပိုများ 
ေသာေကာင့် အြခားေသာ သဘာဝထုတ်ကုန်များ ြဖစ်သည့် 
လကဖ်ကရ်ည်ှင့် ကိုကိုးတိုထက်ပို၍ ေကာ်ဖီကုိ လူကိက် 
များေလ့ရိှပါသည်။ လွန်ခ့ဲေသာ ရာစုှစ်ေပါင်းများစွာက အီသီ 
ယိုးပီးယားကုန်းြမင့်၌ ေကာ်ဖီေတာများမှ ရှာေဖွေတွရှိခဲ့ 
ေသာ်လည်း ေနာကပ်ိုငး်၌ အာဖရိက၊ အာရှှင့် လက်တင် 
အေမရိကရှိ အပူပိုငး်ိုင်ငမံျားတွင ်ေကာ်ဖီစုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ပီး 
တင်ပုိေရာင်းချလာခ့ဲပါသည်။  
၂။ ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မအေပ မူတည်၍ ဘရာဇီးလ်ှင့် 
ဗီယကန်မ်ကဲ့သို ိုင်ငမံျားသည် ထုတ်လုပ်မပမာဏှင့် သင့် 
ေလျာ်ေသာ ေကာ်ဖီစိ ုက်ပျ ိးမအေြခအေနများအရ ေကာ်ဖီ 
ထုတ်လုပ်မ အြမင့်ဆုံးိ ုင်ငံများြဖစ်ပါသည်။ ဘရာဇီးလ် 
ိုင်ငသံည် ကမာတစ်ဝန်းေကာ်ဖီ ထုတ်လုပ်မအများဆုံး 
ြဖစ်ကာ  ေကာ်ဖီေစ့ (စိမ်း) မက်ထရစ်တန် ၃.၆ ဘလီီယံ 
ထုတ်လုပ်ပီး ဗီယက်နမ်၊ ကေမာဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားှင့် 
အီသီယုိးပီးယားုိင်ငံတုိက အသီးသီး ရပ်တည်လျက်ရိှ ကသည်။ 
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ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိကအချက် 
အလက်များ 
၃။ ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိက 
အချက် ၅ ချက်ရှိပါသည် - 
 (က)  ေကာ်ဖီေစ့သည် ကမာေပတွင် ဒုတိယ 

ကုန်သွယ်မအများဆံုးြဖစ်သည်။ ေကာ်ဖီေစ့ သည် 
ဓာတ်ဆီပးီလင် ကမာ့ေဈးကက်ွ၌ ကုန် 
သွယ်မအများဆုံး ကုန်စည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ်မသည် ကမာ့ 
ေတာင်ဘက်ပိုင်းရှ ိ ိ ုင်ငံများတွင် ြပလုပ ်
ပးီ ကုန်ေချာ ြပလုပ်ြခငး်ှင့် ေဈးကွက် 
တင်ပို  ေရာင်းချြခင်းကို ကမာ့ ေြမာက်ပိုင်း 
ရှိ ိုငငံ်များမှ အများစုလုပ ် ကိုငြ်ခင်းြဖင့် 
ေကာ်ဖီ ကုန်သယွ်မသည် ကမာလုံးဆုိင်ရာ 
ြဖစ်စဉ် ြဖစ်ေပလာသည့် အကျ ိးသက် 
ေရာက်မ၏ သိသာေသာ အမှတ်လကဏာ 
တစ်ခုြဖစ်ေနပါသည်။ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်မှစ၍ 
ကမာ့ေကာ်ဖ ီ ထုတ်လုပ်မသိသိသာသာ 
တိုးတက်လာခဲ့ရာယေနအချန်ိတွင် တစ်ှစ် 
လင ်ေကာ်ဖီအိတေ်ပါင်းသန်း ၁၅၀ (တန်ချနိ် 
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အားြဖင့် ၉ သန်းေကျာ်) ထုတ်လုပ်လျက် 
ရှိပါသည။် ၁၉၉၆ ခုှစ် မှ ၂၀၀၁ ခုှစ်အထိ 
ှစ်စဉ် စုစုေပါင်း ထုတ်လုပ်မတန်ချနိ် ၆.၅ 
သန်း အနက်တန်ချနိ် ၅ သန်းကို ကမာ 
တစ်လားသို တင်ပိုေရာင်းချပါသည်။  

 ( ခ ) ကမာတစ်လားမှ ေတာင်သ ူ ၂၅ သန်း ေကျာ် 
ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မတွင် ပါဝင်သည်။ အေစာ 
ပိ ုင်းတွင် ယီမင်ှင့ ် အီသီယိုးပီး ယားိုငငံ် 
တိုမ ှထွက်ရှိေသာ ေကာဖီ်ကို လက်ရှိအချနိ်၌ 
အပူပိုင်းေဒသရိှ ိုင်င ံ ေပါင်း ၅၀ ေကျာ်တွင် 
စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ် လျကရ်ှိပါသည်။ တစ် 
ကမာလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်ကည့်လင် လူဦး 
ေရ ၂၅ သန်းခန ်မှာ ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိး 
ထုတ်လုပ်မှင့် တိုက်ိုက ် ဆက်စပ်ပီး 
အသက ် ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပေနကဟုဆိ ု
ေသာ်လည်း လူဦးေရသန်း ၁၀၀ ခန ်မှာ 
ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိး ေရးကတွင် ပါဝင်လျက် 
ရိှပါသည်။ ထုိြပင် ၇၀ ရာခုိင်န်းေသာ 
လယ်သမားများကုိလည်း စုိက်ပျ ိးေြမ ဟက် 
တာ ၁၀ ခန ်သာ ပိုင်ဆိုငသ်ည့်ေြမပိုငရ်ှင် 
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အေသးစားများမှ ချပ်ကိုင်ထားပါသည်။ 
လက်တင်အေမရိက၊ အာဖရိကှင့် အာရှ 
တိုတွင် စိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ်သည့် ေကာ်ဖကုိီ 
အေမရိကန်၊ ဥေရာပှင့ ်  ဂျပန် ိ ုင ်င ံတိ ု က 
အဓိက ေသာက်သံုးကပါသည်။ ၁၉၉၀ 
ြပည့်လွန် အေစာပိုငး်ှစ်တွင ် အဆိုပါသုံး 
ိုင်ငသံည် ကမာ့ေကာ်ဖ ီ တငပုိ်ေရာငး်ချမ၏ 
၈၀ ရာခိုင်န်းေကျာ်ကိုတငသွ်င်းကပါသည်။  

 ( ဂ ) ကမာ့ေကာဖီ်ထုတ်လုပ်မ၏ ၇၀ ရာခုိင် 
န်းကို လက်တငအ်ေမရိကမှ ထုတ်လုပ် 
သည။် ကမာ့ ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ်မ ၏ 
၇၀ ရာခိုင်န်းကို ထုတ်လုပ်သည့် လက်တင် 
အေမရိကသည် ေကာ်ဖီေဈးကွကကုိ် လမ်း 
မိုးချပကိ်ုင်ထားပးီ အာရှမှ ၂၀ ရာခိုင်န်း၊ 
အာဖရိကမှ ၁၀ ရာခိုင်န်း အသီးသီးပါ 
ဝင်ပါသည်။ ေကာ်ဖီသည် ကမာ့ေတာင် 
ဘကပုိ်င်းရိှ ိုင်ငအံချ ိတွင် အဓိကဝငေ်ငွရ 
လမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - ေကာ်ဖီ 
သည ် ဂွာတီမာလာ၊ ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံှင့် 
အီသီယိုးပီးယားိုင်ငတံို ၏ ကမာ့ေဈးကွက် 
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ဝင် ြပည်တွင်း ထုတ်ကုန်၏ ၂၅ ရာခိုင်န်း၊ 
၁၀ ရာခိုင်န်းေကျာ်ှင့် ၅၀ ရာခိုင်န်း 
အြဖစ် အသီးသီးပါဝငလ်ျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၀ 
ြပည့်လွန်ှစ်များတွင် အေမရိကန်အလယ ်
ပိုငး်တွင် ြဖစ်ပာွးခဲ့သည့် ရာသီဥတုဆိုး ရားမ 
ှင့် ရက်ပိုးကျြခင်း ကဲ့သိုေသာ ေရာဂါ ြဖစ် 
ပွားမေကာင့် ေကာ်ဖီအထွက ် န်းကျဆင်း 
ခဲ့သြဖင့် ိုငငံ်များ၏ စီးပွားေရးအေပ 
ထိခိ ုက်မများ ရှ ိခဲ ့ပါသည်။ တစ်ကမာလုံး 
အတိုင်းအတာြဖင့ ် ေကာ်ဖီ ထုတ်လုပ်မအရ 
ကည့်လင် ဘရာဇီးလ်သည ် ထုတ်လုပ်မ 
အများဆုံးိုင်ငံ ြဖစ်သကဲ့သုိ အများဆံုး 
တငပုိ်ေရာငး်ချသည့် ုိင်ငံလည်းြဖစ်ပါသည်။  

(ဃ) ေကာ်ဖီသည် ေရပီးလင် ဒတိုယ ေသာက ်
သံုးမအများဆံုး အေဖျာ်ယမကာြဖစ်သည။် 
ကမာတစ်ဝှမ်းေနစဉ် ေကာဖီ်ေသာကဆ်ုံး 
မမှာ ခွက်ေရ ၂.၆ ဘီလီယံ ရှိသည်ဟ ု ခန ် 
မှန်းချက်တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေသာက ်
သုံးမ အများဆုံးိုင်ငံမှာ ဥေရာပ ိုင်ငမံျား 
ြဖစ်ပီး ဖငလ်န်ိုင်ငံသည် လူတစ်ဦး၏ တစ် 
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ှစ်လင်ေကာ်ဖီ ၁၂ ကီလိုေသာက်သုံးမြဖင့် 
ဦးေဆာင်ေနပးီ၊ ၉.၉ ကလီိုြဖင့် ေနာ်ေဝး 
ိုင်ငမှံ ဒုတိယအြဖစ ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါ 
သည။်  အဆင့် ၁၇ အြဖစ် ရပ်တည်ေနသည့် 
ြပင်သစ်ိုင်င၌ံ လူတစ်ဦးချငး် တစ်ှစ်ပတ် 
လုံး လကဖ်က်ရည်ေသာက်သုံးမ ၀.၂၅ 
ကီလိုရှိေသာလ်ည်းေကာ်ဖီ ေသာက်သုံးမ 
မှာ ၅.၄ ကီလိုရှိ ပါသည်။ ပီးခဲ့ေသာ ဆယ်စု 
ှစ် အနည်းငယ်အတွငး် ဂျပန်ိုင်င၌ံ ေကာ်ဖီ 
ေသာက်သံုးမ သိသိသာသာြမင့်တက်ခ့ဲပီး 
၁၉၉၀ ှင့် ၂၀၁၀ ကားကာလအတွငး် 
လူတစ်ဦးချငး် ေသာက်သုံးမပမာဏ ၃၀ 
ရာခုိင်န်းြမင့်တက်သွားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

( င ) ၂၀၂၆ ခုှစ်တွင် ကမာ့ေအာ်ဂဲန်နစ် ေကာ်ဖီ 
ဝယ်လိုအား ှစ်ဆခန ်ြမင့ ်တက်လာိုင် 
သည်။ ေဈးကွက်ပမာဏအားြဖင့် ၂၀၁၈ 
ခုှစ်တွင ် အေမရိကန် ေဒလာ ၆.၈ ဘလီီ 
ယံခန ် ရှိခဲ့သည့် ေအာ်ဂဲန်နစ ် ေကာ်ဖီသည် 
၂၀၂၆ ခုှစ်တွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၂.၆ 
ဘီလီယံ ရှိလာမည်ဟု ခန ်မှန်းထားပါ 
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သည။် ကမာ့ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မ၏ ၆၀ ရာ 
ခိုင်န်းရှိသည့်  Arabica ေကာ်ဖီ မျ ိး 
ကွဲများ (၄၀ ရာခိုင်န်း ရှိသည့် Robusta 
ှင့် ယှဉ်လင်) ေအာ်ဂဲန်နစ် ေကာ်ဖီ 
ေဈးကွက်ကို လမ်းမိ ုးချပ်ကိုင် သွားုိင် 
ပါသည်။ ေကာ်ဖီေသာကသံု်းြခငး်ေကာင့ ်
ရရှိိုင်မည့်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အကျ ိးရလဒ်  
များ( ဥပမာ - ေကာ်ဖီေသာက်သံုးြခင်းေကာင့် 
ကုိလက်စထေရာကျဆင်းေစြခင်း၊ ကုိယ်ခံစွမ်း 
အား ြမင့်တင်ေပးြခင်း၊ အာုံေကာဆိုငရ်ာ 
ေရာဂါများကာကွယ်ေပးြခင်း)ှင့်အတူ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လုိက်ေလျာညီေထွရိှသည့် 
ထုတ်ကုန်များကုိ ေရးချယ်အသုံးြပသည့် စား 
သုံးမ ပုံစံေြပာငး်လဲလာြခင်းေကာင့်  ကမာ ့
ေဈးကက်ွတွင် ေအာ်ဂဲန်နစ် ေကာ်ဖီဝယ်လုိ 
အားြမင့်တက်လာုိင်ြခင်းြဖစ်ုိင်ပါသည်။  

၄။ ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မေပမူတည်၍ ဘရာဇီးလ်ှင့် 
ဗီယက်နမ်ကဲ့သို  ိ ုင်ငံများသည် ထုတ်လုပ်မပမာဏှင့် 
သင့်ေလျာ်ေသာ ေကာ်ဖီစိုက်ပျ ိးမ အေြခအေနများအရ 
ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မ အြမင့်ဆံုးုိင်ငံများ ြဖစ်ပါသည်။ ဘရာဇီးလ် 
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ိုင်ငသံည် ကမာတစ်ဝန်း ေကာ်ဖီ ထုတ်လုပ်မ အများဆုံး 
ြဖစ်ကာ  ေကာ်ဖီေစ့ (စိမ်း) မက်ထရစ်တန် ၃.၆ ဘီလီယံ 
ထုတ်လုပ်ပီး ၎င်းေနာက်တွင်  ဗီယက်နမ်၊ ကေမာဒီးယား၊ 
အင်ဒိုနီးရှားှင့် အီသယီိုးပီးယားုိင်ငံတိုက အသီးသးီရပ ်
တည်လျက်ရှိကသည်။ 
ကမာ့ေကာဖ်ီစိုက်ပျ ိးထုတလ်ုပ်မ 
၅။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ ကမာ့ 
ေကာ်ဖီစိ ုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မ အေြခအေနဇယားအရ 
ဘရာဇီး(လ်)ိ ုင်ငံသည် ေကာ်ဖီအများဆုံးထုတ်လုပ် 
သည့်ိုင်ငြံဖစ်ပးီ၊ ဗီယကန်မ်ိုင်ငံှင့် ကိုလံဘီယာ ိုင်ငံ 
တိုသည် ဒုတိယှင့် တတိယေကာ်ဖအီများဆုံးထုတ် 
လုပ်သည့် ိုငငံ်များ ြဖစ်ကပါသည်။ 
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ကမာ့ေကာဖီ် စားသုံးမအေြခအေန 
၆။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ ကမာ့ 
ေကာ်ဖီစားသုံးမ အေြခအေနမှာ ဥေရာပသမဂ(EU)ုိင်ငံ 
များြဖစ်ပီး၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် ဘရာဇီးလ်ိုင်ငံတို  
သည် ဒုတိယှင့်တတိယေကာ်ဖီအများဆုံးစားသုံးသည့ ်
ိုင်ငမံျား ြဖစ်ကပါသည်။ 
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ကမာ့ေကာဖီ်တင်ပိုမအေြခအေန 
၇။ ကမာ့ေကာ်ဖီတင်ပိုမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
ခုှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁အထိ ဘရာဇီး(လ်)ိုငငံ်သည် ေကာ်ဖီ 
အများဆုံးတင်ပို သည့်ိ ုင်ငံြဖစ်ပီး၊ ဒုတိယှင့် တတိယ 
အများဆုံးတငပုိ်သည့်ိုင်ငံများမှာ ဗီယက်နမ်ှင့် ကိုလံဘီယာ 
ိုင်ငတုိံ ြဖစ်ပါသည။် 
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ကမာ့ေကာဖီ်တင်သင်ွးမအေြခအေန 
၈။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ်မ ှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကာလအထိ 
ကမာ့ေကာ်ဖီအများဆံုး တင်သွင်းသည့်ိုင်ငမှံာ ဥေရာပ 
သမဂ(EU)ိုင်ငံများြဖစ်ပီး၊ ဒုတိယှင့်တတိယေကာ်ဖီ အများ 
ဆံုးတင်သွင်းသည့်ုိင်ငံများမှာ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် 
ဂျပန်ုိင်ငံတုိ ြဖစ်ပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ကမာ့ေကာဖီ်ေဈးန်း   
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၉။ ကမာ့ေကာ်ဖီေဈးန်း(လအလိုက)် ြဖစ်ေပ ခဲ့မ 
အေြခအေနမှာ အာေရးဗီးကားေကာ်ဖီေဈးန်းသည် 
၂၀၁၂ ခုှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုှစ်အတွင်း ဇန်နဝါရီလှင့်ေဖ 
ေဖာဝ်ါရီလတိုတွင်  ေစျးန်းအြမင့်ဆုံး ေရာကရ်ှိခဲ့ေသာလ်ည်း 
တစ်ကီလိုဂရမ်လင် USD (၅.၂၃)မ၊ှ (၃.၉၄) အထိကျဆင်း 
ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ် ေအာက်တိုဘာလှင့်ိုဝင် 
ဘာလတိုတွင ်တစ်ကီလိုဂရမ်လင ်USD (၃.၉၅)၊ (၄.၀၆)ြဖင့် 
ေဈးန်းအြမင့်ဆုံးြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင ်
ဘာလှင့်ဒီဇင်ဘာလတိုတွင ် တစ်ကီလိုဂရမ်လင် USD 
(၃.၆၇)၊ (၃.၄၈)အထိ ေဈးန်း ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ ၂၀၂၁ 
ခုှစ်တွင ်တစ်ကီလိုဂရမ်လင် USD (၅.၉၁)ြဖင့် ဒီဇငဘ်ာလ၌ 
ေဈးန်းအြမင့်ဆုံးှင့် ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေဖေဖာဝ်ါရီလ၌ ေဈးန်း 
သည ် တစ်ကီလိုဂရမ်လင် USD(၆.၁၇)အထိ ေဈးန်းြမင့် 
တကခ်ဲ့ပါသည။် 
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ြမန်မာိုင်င၏ံ ေကာဖီ်စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မ  
၁၀။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ှစ်အလိုက ်ေကာ်ဖီစိုက်ပျ ိးမ အေြခ 
အေနမှာ (၂၀၂၀ -၂၀၂၁ )ခုှစ်တွင် စိ ုက်ဧက စုစုေပါင်း 
(၅၀၂၄၈ )၊ ရိတ်ဧက(၃၁၉၆၂ )၊ အထွက်န်း (ပိဿာ) 
(၁၇၃.၄၀)၊ တန်ချနိ ်အားြဖင့ ်(၀.၂၈)တန်၊ အထွက်(ပိဿာ) 
(၅၅၄၂၃၂၀)၊ တန်ချန်ိအားြဖင့် (၉၀၅၀.၃) တန ် ြဖစ်ေကာင်း 
သိရှိရပါသည။် ှစ်အလိုက ် ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိးထွကရ်ှိမမှာ 
ှစ်စဉ်တိုးတကလ်ျက်ရှိသည်ကို ေအာကပ်ါ ဇယားြဖင့် တငြ်ပ 
အပ်ပါသည ်- 
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၁၁။ ြမန်မာိ ုင်ငံ၏ ေကာ်ဖီစိ ုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မ 
(၂၀၂၀-၂၀၂၁) စိ ုက်ပျ ိးထွက်ရှ ိမ (တိုင်းေဒသကီး/ 
ြပည်နယ်အလိုက်) အေြခအေနကို ေလ့လာရာတွင် စိုက် 
ဧကအများဆုံးမှာ ရှမ်းြပည်နယ်ြဖစ်ပီး စိ ုက်ဧကမှာ 
(၂၇၅၃၇)၊ ရိတသ်မ်ိးဧကမာှ(၁၇၄၇၄)၊ တန်ချနိ်အားြဖင့် 
ကည့်ပါက အထွက်န်း (တန်ချ နိ ်)(၀.၃၀)၊ အထွက် 
ေပါငး်(တန်ချနိ)် (၅၄၃၂.၈) ြဖစ်ပါသည်။ ကရင်ြပည ် နယ်၏ 
စိုက်ပျ ိးမဧကမှာ (၁၀၀၂၉)၊ ရိတ်သမ်ိးဧကမာှ (၇၅၅၁)၊ 
အထွက်န်း (တန်ချနိ)် (၀.၃)၊ အထွကေ်ပါင်း (တန်ချနိ)် 
(၂၁၂၅.၁) ြဖစ်ပါသည်။ မေလးတိုင်းေဒသ ကးီ၏ 
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စိုက်ဧကမှာ (၅၈၆၆)၊ ရိတ်သမ်ိးဧကမှာ (၂၃၈၆)၊ အထွက်န်း 
(တန်ချနိ)် (၀.၂)၊ အထွက်န်း (တန်ချနိ်) (၅၅၁.၇) ြဖစ် 
ပါသည်။ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အလိုက် ေကာ်ဖ ီ စိုက ်
ပျ ိးထွက်ရှိမ အေြခအေနအား ေအာကပ်ါဇယားြဖင့် တငြ်ပ 
အပ်ပါသည ်- 
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ြမန်မာိုင်င၏ံေကာဖီ်ြပည်ပတင်ပိုမ   
၁၂။ ြမန်မာိ ုင်ငံ၏ ေကာ်ဖီေစ့ ြပည်ပတင်ပိ ု မ 
အေြခအေနမှာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘာှစ်တွင် ြပည်ပသို  
ေကာ်ဖီေစ့တင်ပုိမ တန်ချန်ိေပါင်း (၈၅၂.၆၈၃)တန်၊ တန်ဖိုး 
အားြဖင့်အေမရိကန်ေဒလာသန်း(၂.၅၉၁)တန် တငပုိ်ခဲ့ပါ 
သည။် ထိုင်းိုင်ငသုိံတန်ချနိ် (၃၅၃.၀)ြဖင့ ် အများဆံုး 
တငပုိ်ခဲ့ပးီ၊ ဂျပန်ိုငငံ်သိုတန်ချနိ်(၉၈.၅၂၀)ြဖင့် ဒတုိယ 
အများဆုံးတင်ပို ိ ုင်ခဲ ့ပါသည်။ ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံသို  
(၉၇.၅၀)တန်ြဖင့် တတိယအများဆုံး၊ မေလးရှားိုငငံ်သို 
တန်ချနိ် (၄၁.၀၉၀) ြဖင့ ် စတုတအများဆုံးှင့် ထိုငဝ်မ် 
ိုင်ငသံို (၃၉.၀)တန် ြဖင့် ပမအများဆုံး တင်ပိုမရှိခဲ့ပးီ 
ြမန်မာိုင်ငမှံ ေကာ်ဖီကို ိုင်ငံေပါင်း(၂၂)ိုငငံ်သို တင်ပိုခဲ့ 
ပါသည်။ 
၁၃။ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘာှစ်တွင် တန်ချနိ်ေပါင်း 
(၇၇၁.၁၃၀) တန်ဖိုးအေမရိကန်ေဒလာသန်း (၂.၅၄၁) ြဖစ် 
ပါသည်။ တုတ်ိုငငံ်သို (၂၂၂.၉၀)တန်ြဖင့် အများဆံုး 
တင်ပုိုိင်ခ့ဲပီး၊ ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံသုိ တန်ချန်ိ (၂၁၃.၉၀)ြဖင့် ဒုတိယ 
အများဆုံးတင်ပို ိ ုင်ခဲ ့ပါသည်။ တတိယအများဆုံးအြဖစ် 
ထိုင်းိုင်ငံသို  တန်ချနိ်(၁၀၀.၀၀)၊ စတုတအများဆုံးအြဖစ် 
ဂျပန်ိုင်ငသုိံ တန်ချနိ်(၈၃.၉၂၈)၊ ပဥမအများဆုံးအြဖစ ်
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ယူေအအီးုိင်ငသိံု တန်ချနိ်(၄၅.၉၄) တင်ပုိုိင်ခ့ဲပီး ုိင်ငံေပါင်း 
(၁၇)ုိင်ငံသုိ တင်ပုိုိင်ခ့ဲပါသည်။  
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၁၄။ (၂၀၂၁-၂၀၂၂)ဘာှစ် (၁.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၁. 
၃.၂၀၂၂ထိ) (ယာယီ)တွင် တန်ချနိ်ေပါင်း (၁၀၀၈.၉၈၀) 
တန်ဖိုး  အေမရိကန်ေဒလာသန်း  (၂.၀၉၁) တင်ပုိုိင်ခ့ဲ 
ပါသည်။  ထိုင်းိုင်ငံသို တန်ချနိ်(၅၆၄.၂၀)ြဖင့် အများဆံုး 
တင်ပုိုိင်ခ့ဲပီး၊ တုတ်ိုင်ငံသို  (၂၀၆.၁၀) တန်ြဖင့် ဒုတိယ 
အများဆုံး တင်ပုိုိင်ခ့ဲပါသည်။ တတိယအများဆံုးအြဖစ် 
ဘယ်လ်ဂျယံီိုင်ငံသို တန်ချနိ်(၁၁၉.၃၈၀)၊ စတုတအများ 
ဆုံးအြဖစ် ဂျပန်ိုင်ငံသို တန်ချနိ် (၃၇.၆၂၀)၊ ပဥမအများ 
ဆုံးအြဖစ် ထိုငဝ်မ်ိုင်ငံသို တန်ချနိ ် (၃၂.၅၀) တငပုိ်ိုင်ခဲ့ပီး 
ိုင်ငေံပါငး်(၁၂)ုိင်ငံသို တင်ပိုိုင်ခဲ့ ပါသည်။ 
၁၅။  ြမန်မာိုငငံ်၏ ေကာ်ဖီေစ ့ ှစ်အလိုကြ်ပည်ပ 
တငပုိ်မအေြခအေနများအား တစ်ဖက်ပါ ဂရပ်ပုံြဖင့် တင်ြပ 
အပ်ပါသည ်- 
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၁၆။  ေကာ်ဖီတင်ပို မကို ပင်လယ်ေရေကာင်းြဖင့် 
အဓိကှစ်စဉ်တင်ပိုလျက်ရှိပးီ နယ်စပ်လမ်းေကာင်းြဖင့ ်
လည်း တင်ပုိလျက်ရိှရာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုှစ်တွင် စုစုေပါင်း 
တန်ချနိ် (၁၁၀၀) ေကျာြ်ဖင့ ်အြမင့်ဆုံး တင်ပိုခဲ့ပါသည။် သိုရာ 
တွင ် စုစုေပါင်းတင်ပိုမမှာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ှင့် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) 
ဘာှစ်တုိတွင် အနည်းငယ်ကျဆင်းခ့ဲရြခင်းမှာ ပင်လယ် 
ေရေကာင်းြဖင့် တင်ပိုမြမင့်တက်ခဲ့ေသာ်လည်း နယ်စပ် 
လမ်းေကာင်းြဖင့် တင်ပိုမကျဆင်းခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ြမန်မာုိင်င၏ံ ေကာ်ဖီေစ့တငပ်ိုမ(တန်ဖိုး)(ပငလ်ယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်)  
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ြပည်တွင်းစားသုံးမ 
၁၇။ ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ ထိပ်တန်းေကာ်ဖီဆိုင်များှင့် ေဆွး 
ေွးမများအရ ြပည်တွင်းစားသုံးမမှာ တစ်ှစ်လင် တန်ချနိ် 
(၇၅၀)မှာ အများဆံုးြဖစ်သညဟု် ခန ်မှန်းထား ေသာလ်ည်း 
အဆုိပါအချက်အလက်များကုိ အတည်ြပရန် စာရင်းအင်း 
အချက်အလက်များမရှိပါ။ ေလှာ်ထားေသာ ေကာဖီ်ှင့် 
ေကာ်ဖီမန ်များ၏ အကးီဆုံးထုတ်လုပ်သူ(၃)ဦး (ပရီမီယာ၊ 
မဟာှင့် MFE)သည် ြပညတွ်င်းစားသံုးရန် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ 
ခုှစ်တွင် ေကာ်ဖီတန်ချနိ် ၃၅၀ ခန ်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ 
တစ်ိုင်တစ်ပိုင် ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်သူ အများအြပားရှိပီး 
၎ငး်တိုအေနြဖင့် ေကာဖီ်(၁၀) တန်အထိ ထုတ်လုပ်ုိင်ေသာ် 
လည်း ၎င်းတုိှင့် ပတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်းများကိ ု မရ 
ရှိိုင်ပါ။ 
၁၈။ ြမန်မာိုင်င၏ံ ေကာ်ဖီစိုကပ်ျ ိးမ အေြခအေနမှာ 
ေကာင်းမွန်ေသာ အေနအထားတွင် ရပ်တည်ေန ေသာ ်
လည်း ြမန်မာ့ေကာ်ဖီကသည ် အစပျ ိးအဆင့်မ ှ တိုးတက် 
ေြပာင်းလဲရန်အတွက် အလားအလာရှိေသာ အေနအထား 
၌သာရိှေနဆဲြဖစ်ပါသည။် ေကာ်ဖကီိ ု ေဒသတွငး်ိုင်ငမံျား 
အတွင်း၌ ဝယ်လိုအား၊ လိုအပ်ချက်ှင် ့ ေသာက်သုံးမြမင့်မား 
လာြခငး်ှင့်အတူအရညအ်ေသွးြမင့်ေသာအထူးတန်းဝငထ်ုတ်
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ကုန်အြဖစ် ဖွံဖိးပီး ေဈးကွကမ်ျား၌ ေရာင်းချရန် စိတ်ဝင ်
စားလျကရ်ှိကပါသည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံ အေနြဖင့် 
လည်း ေကာ်ဖီစိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ်မကုိ တိုးချဲေဆာငရ်က် 
သွားရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းေကာင်းများရှ ိေနပါသည်။ 
ထိုကဲ ့သိ ု အလား အလာရှိေသာ ေဈးကွက်လိုလားချက်ှင် ့ 
ဝယ်လိုအား အေြခအေနများကို ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက ်
ြပည်တွင်း ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမ၌နည်းပညာ၊ ဘာေရးှင့် 
ိုင်ငံ တကာမ ှဝယ်ယူလိုသူများှင် ့ချတ်ိဆက်ရန် အခက်အခဲ 
ှင် ့စိန်ေခမများရိှေနပါသြဖင့် ယင်းတုိကိုေကျာ်လား ေြဖရှင်း 
ေဆာင်ရက်ိုငရ်န် လိုအပ်ပါသည်။ 
၁၉။ ြမန်မာ့ေကာ်ဖီလုပ်ငန်းသည် သက်တမ်းုနယ် 
သည့် အဆင့်၌သာရှိေနပီး ြမန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရး 
က၏အေရးပါေသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ်ကးီထွား 
တိုးတကလ်ာရန်ှင့် ေတာငသူ်များကို အကျ ိးြဖစ် ထွန်းေစရန် 
အခွင့်အလမ်းရိှေနပါသည်။ ပုဂလိက ရင်းီှးြမပ်ံှသူများက 
ေကာ်ဖီ ခံအသစ်များ စုိက်ပျ ိးြခင်းသည် ေကာ်ဖီလုပ်ငန်းကုိ တုိး 
တက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရာ၌ အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်လျက် 
ရိှပါသည်။ သုိေသာ်လည်း တစ်ဦးချငး်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် 
ေကာ်ဖီေစျးကွက ် ရှာေဖွြခင်းဆုိင်ရာ အသိပညာနည်းပါးပီး 
အကူအညီများလည်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ 
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သည် ေကာ်ဖီလုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်လာေစေရးအတွက် ပတ် 
ဝန်းကျင်ေကာင်းကုိ ပ့ံပုိးေပးရန်ှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများအတွက် 
၎င်းတုိ၏ ထုတ်ကုန်များကုိ သယ်ယူပုိေဆာင်ရန်၊ အဆင့် ဆင့် 
ထုတ်လုပ်ရန်၊ ေစျးကွက်တငရ်န်ှင့် ြပည်ပတင်ပိုရန် 
အတွက် ေစျးကွက်ရှာေဖွေရးလမ်းေကာင်းများရရှိေစရန် 
အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိ ပါသည်။ 
၂၀။ အရည်အေသွးရိှေသာ ြမန်မာ့ေကာ်ဖီ ေစျးကွက် ြမင့ ် 
တင်ိ ုင်ေရးအတွက် မဟာဗျဟာတစ်ခုေရးဆွဲရန်လို 
အပ်လျက်ရှိရာ အဆိုပါမဟာဗျဟာတွင် ေအာက်ပါအချက ်
များကုိ ထည့်သွငး်စဉ်းစားရန် လုိအပ ်ပါသည်- 

(က) အရည်အေသွးဆိ ုင ်ရာကိစ ရပ ်များ။  
ြမန်မာိုင်ငမှံ တင်ပိုသည့် ေကာ်ဖီများ 
အရည်အေသွးပုိင်းတွင် တစ်သမတ်တည်း ရှ ိ
ေစရန် အစိုးရအေနြဖင့် ေကာ်ဖီတငပုိ်မ 
ဆိုင်ရာစံချနိ်စံန်းှင့် အရည်အေသွး 
အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးေရး 
ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေရး တို 
ကို ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံ 
တကာ ဝယ်လက်အများစုအတွက် အရည် 
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အေသွး တစ်သမတ်တည်းရိှမသည်လည်း 
အလွန်အေရးကီးပါ သည်။  

( ခ ) ထုတ်လုပ်မပိုငး်ဆိုငရ်ာ အေထာက်အပံ ့များ။ 
အစိုးရအေနြဖင့် အရည်အေသွးြမင့ ် ေကာ်ဖီ 
များကုိ ထုတ်လုပ်ရန်၊ ေစျးကွက် ရှာေဖွရန် 
ှင့် တင်ပိ ု ေရာင်းချိုင်ေစရန်အတွက် 
ေကာ်ဖီ စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူများအား တက်က 
စွာ ကူညေီဆာငရ်က်ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
သိုမှသာ ြမန်မာ့ေကာ်ဖီ လုပ်ငန်းကို ကမာက 
အြပသေဘာေဆာင်သည့် အသိအမှတ်ြပြခင်း 
ကုိ ြမင့်တင်ေပးုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ စက ်
ပစည်း တင်သွင်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ် 
နည်းများကို လွယ်ကူေချာေမွေစရန်ှင့် 
INGOs များရှိ ကမ်းကျင်ပညာရှငမ်ျားမှ 
ေကာ်ဖီစိုက်ပျ ိး သူှင့် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် 
အကံာဏ်ေပးကူညီေဆာငရ်က်ေပးသင့်ပါ 
သည။်  

( ဂ ) ေစျးကွကအ်ေပ အေလးထားမ။ ြမန်မာ့ 
ေကာ်ဖီလုပ်ငန်းသည် ေကာ်ဖီေဈးကွက်၏ 
အထူးလုိအပ်ချက်များကုိ နားလည်သေဘာ 
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ေပါကရ်န် ကိးပမး်ရမည ် ြဖစ်ပါသည။် 
ြမန်မာိုင်ငအံစိုးရသည် ေစျးကွက၏်လို 
အပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီေသာ ေကာ်ဖီကို 
ပံ့ပိ ုးေပးိုင်သည့် 'market driven' ေကာဖ်ီ 
လုပ်ငန်းစု တစ်ခု ဖွံဖိးတိုးတက ်လာေအာင် 
ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရမည် ြဖစ်ပါသည။်  

(ဃ) ေစျးကွက်အချက်အလက်။ ြမန်မာ့ေကာ်ဖီ 
စိုက်ပျ ိးသူ အားလုံးအတွက ် မတေသာ ေစျး 
န်းများရရှိေစရန်အတွက ် အစိုးရအေနြဖင့် 
ကမာ့ေကာ်ဖီေဈးကွကေ်ပါက ် ေဈးကို ချတိ် 
ဆက် အသိေပးိ ုင်မည့်နည်းလမ်းများကိ ု
စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ရမည ်ြဖစ်ပါသည။်  

( င ) အနည်းဆံုးေကာ်ဖီပမာဏ။ အရည်အေသွး 
ြမင့်ေကာ်ဖီတန်ချနိ် (၅၀၀)သည် အထူး 
သီးသန ်ေကာ်ဖီအသစ်ကို ေစျးကွက်ချဲ 
ထွင်ရန်အတွက ် ယုံကည်ရေလာကေ်သာ 
အစီအစဉ်တစ်ခု စတင်ရန်အတွက် အနည်း 
ဆုံးလိုအပ်ချကဟု်ယူဆပါသည်။ ေကာဖ်ီ 
စိုက်ပျ ိးသူများမှ စတင်ထုတ်လုပ်မည့် 
အဆုိပါ အနိမ့်ဆံုး ပမာဏကုိ ရရိှရန် ေကာ်ဖီ 
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တငပုိ်မများကို ေပါငး်စည်းရန် လိုအပ ် မည် 
ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် 
ေကာ်ဖီလုပ်ငန်းရှငမ်ျားှင့် ေတွဆံုေဆွးေွး 
ြခင်း၊ သက်ဆုိင်ရာအသင်းအဖွ ဲ များ၊ ေကာ်ဖီ 
စိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပို ကုန်လုပ်ငန်း 
ရှင်များ ပူးေပါင်းညိင်း ေဆာင်ရက်သွား 
ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

( စ ) ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မ။  ေကာ်ဖီ စိ ုက်ပျ ိး 
ထုတ်လုပ်မသည ် ြမန်မာိုင်ငရံှိ ြပည်နယ် 
ှင့် တိုင်းအများအြပားတွင် ပျံှံ  လျက် 
ရှိပါသည။် အာေရဗီကာ (Arabica) ေကာ်ဖ ီ
သည ် ေြမာကဘ်ကေ်တာင်တန်းများတွင် 
ထုတ်လုပ်ေလ့ရိှပီး ုိဘက်စတာ (Robusta) 
ေကာ်ဖီသည် ေြမနိမ့်ပုိင်း ေတာင်ပုိင်းေဒသများ 
တွင ် အများစ ု စိုက်ပျ ိးထုတလ်ုပ်ပါသည်။ 
ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင် 
ငယ်များ(ပျမ်းမအားြဖင့် စိုကပ်ျ ိးမတစ်ဧက 
ထက်နည်းေသာ)သည် ေကာ်ဖထီုတ် လုပ်မ 
၏ ၈၀% ရှိပးီ ကျန်ပမာဏအား အစိုးရှင့် 
ပုဂလိက စိုက်ပျ ိးသူများ၊ ဧကအနည်းငယ်ရှ ိ



28 
 

ေသာ ေကာဖီ် ခံပိုငရ်ှင်များက ထုတ်လုပ် 
လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏ 
ေကာ်ဖီဖွံဖိးတိုးတက်ေရး မဟာဗျဟာ 
အရ ေကာ်ဖီကို ဧရိယာအများအြပား 
စိုက်ပျ ိးထားေသာေကာင့် ယင်းအချ ိး 
အစားမှာ ေြပာင်းလဲေနပါသည်။ Arabica 
ထုတ်လုပ်မမှာ ခန်မှန်းေြခအားြဖင့် စုစုေပါင်း 
ထုတ်လုပ်မ၏ ၆၆ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပီး 
Robusta သည် ၃၃ ရာခိုင်န်း ခန ်ရှိပါသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မ တန ်
ချနိ်(၃၆၀၀)သည ်ကမာ့ေကာ်ဖီ ထုတ်လုပ်မ၏ 
(၀.၀၅) ရာခုိင်န်းသာရှိပါသည။်  

၂၁။ ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မကို အဓိကလမ်းေကာင်း (၃) 
ခုြဖင့် ေစျးကွက၌်ေရာင်းချလျက်ရှိရာ (၁) ြပည်တွင်း စားသံုး 
မ၊ (၂)နယ်စပ်ကနု်သွယ်မမတှစ်ဆင့် အိမ်နီးချင်းုိင်ငမံျားသို 
တငပုိ်ြခင်းှင့ ် (၃)ုိင်ငံတကာသို တင်ပိုြခင်းဟုေခဆိုေလ့ 
ရှိေသာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှတစဆ်င့် တငပုိ်ြခင်းတိုြဖစ်ပါ 
သည။် ြမန်မာ့ေကာ်ဖီကသည် ေကာဖီ်ေစ့ှင့်ြပညတွ်င်း 
ေသာက်သုံးရန်အတွက ် ထုတ်ကုန ် များကိုသာ ထုတ်လုပ်ပးီ 
ြပည်ပပိုကုန်တငပုိ်ိုင်မ အလွန်နည်းေကာင်း အချ ိကသုံး 
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သပထ်ားပါသည။် ေကာ်ဖီသန်စင်ေဆးေကာြခင်းတွင ် အသုံး 
ြပသည့်စကမ်ျားှင့် နည်းပညာများသည် ေခတ်မီြခင်းမရိှဘဲ 
စွမ်းေဆာင်ရည်လည်းမရှိေကာင်း McKinnons (1950s) က 
သုံးသပ်ထားပါသည်။ အဆုိပါအေြခအေနသည် ေရရှားပါး 
ေသာ ေြခာက်ေသွရာသီတွင် အခက်အခဲြဖစ်လာုိင်ပါသည်။ 
၂၂။ ရာသအီလိုက ် ခူးဆွတ်ြခငး်ှင့်ေရာင်းချရမများ 
အေပမူတည်၍ ြမန်မာ့ေကာဖီ်၏ ြပည်ပတင်ပိုမမှာ ၂၀၁၄ 
ခုှစ်မှစ၍ တိုးတက်လာရာ မေလးရှား၊ စကာပူ၊ ေတာင်ကိုး 
ရီးယားိ ုင်ငံများသို  အများဆုံးတင်ပို ခဲ ့ပီး နယ်စပ်ကုန် 
သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းြဖင့်လည်း အများအြပား တင်ပို 
ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငမှံ တုတ်ိုင်ငံသို စုစုေပါင်း ပိုကနု် 
တငပုိ်မ ၈၀ ရာခိုင်န်းခန ်ရှိပီး ၂၀၁၁ ခုှစ ် မ ှ ၂၀၁၇ ခုှစ် 
အထိ ြမန်မာ့ေကာ်ဖီကိ ု တုတ်ိုငင်ံသို သေဘာြဖင့် ေကာ်ဖီ 
တငပုိ်မ စုစုေပါင်းပမာဏ ၉၂.၆ ရာ ခိုင်န်းရှိပါ သည်။ 
၂၃။ တုတ်ိုင်င၏ံ နယ်စပ်ေကာ်ဖ ီ ပိုကနု်ေဈးန်းများ 
သည် ုိင်ငံတကာကုန်စည်တန်ဖုိးေဈးန်းများ ေအာက် ေရာက် 
ရှိခဲ့ရာ နယ်စပ်ကနု်သွယ်မတွင ် ၂၀၁၂ ခုှစ်မှလွ၍ဲ ေဈးန်း 
များကျဆငး်ခဲ့ပါသည။် အဆိုပါကာလများတွင ် နယ်စပ် 
ပိုကနု်များအတွက် ပျမ်းမေဈးန်းမှာ ေကာဖီ်တစ်ေပါင်လင ်
အေမရိကန်ေဒလာ ၀.၈၅ ြဖစ်ပီး ြပညပ် ပိုကုန်များအတွက ်
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ေကာ်ဖီတစ်ေပါင်လင် အေမရိကန ် ေဒလာ ၁.၀၆ ှင့် င်း 
ယှဉ်ပါက ေလျာ့နည်းေနပီး ယင်းေဈးန်းမှာ ယခုိုင်ငံ 
တကာေကာ်ဖီေဈးန်းြဖစ်သည့် ေကာ်ဖီတစ်ေပါင်လင် 
အေမရိကန်ေဒလာ ၁.၃၄ ေအာက်သိုလည်း ေလျာန့ည်း 
လျက်ရှိပါသည်။ 
၂၄။ ထိုကဲ့သုိေဈးန်းကွဲြပားမများေကာင့် ေကာဖီ် စိုက် 
ပျ ိးထုတ်လုပ်မအများစုမှာ ေကာ်ဖီ အရည်အေသွးအေပ 
အေလးမထားမများ ြဖစ်ေပလျက်ရှိပါသည်။ အလားတူ 
လက်ရှိတွင် တုတ်ိုင်ငံမှ ေကာ်ဖီဝယ်ယူသူများက အရည် 
အေသွးည့ံေသာ ေကာ်ဖီများကုိ ေဈးနည်းနည်းသာေပး၍ 
ဝယ်ယူလျက်ရှိကသည်။ ထိုကဲ့သို အေြခအေနများ ရိှေန 
ေသာ်လည်းအရည်အေသွးကို တန်ဖိုးထားေသာိုငငံ်တကာမ ှ
ဝယ်ယူလိုသူများရိှပါသြဖင့် ၎င်းတိုှင် ့ သေဘာတူညီမများ 
ြပလုပလ်ျက် အရည်အေသးွြမင့် ေကာ်ဖီများကို ထုတလ်ုပ်ရန ်
အလားအလာေကာင်း များရှိေနပါသည်။ ယခငအ်ကဲြဖတ် 
ဆန်းစစ်မများအရ ြမန်မာုိင်ငံတွင် လက်ရိှ သန်စင် ေဆးေကာ 
ထုတ်လုပ်လျက် ရိှေသာ ေကာ်ဖီများမှာ အထူးတန်းဝင်ေကာ်ဖီအြဖစ် 
တွင်ကျယ် စွာေရာင်းချိုင်ရန် လိုအပ်လျကရ်ှိပီး ထပ်မံ၍ 
အရည်အေသးွပိုင်းဆိုငရ်ာြမင့်တင်ပီး ေဆာင်ရက်မ အေြခ 
အေနမှာလည်း ေကာင်းမွန်လျကရ်ှိပါသည်။ 
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ြမန်မာ့ေကာဖီ်ေဈးကွကအ်လားအလာ 
၂၅။ ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အချကအ်လက်များအရ 
ြမန်မာိုင်ငတွံင် ေကာဖီ်စိုကဧ်က ၄၉,၀၀၀ နီးပါး ရှိပးီ ၉၀ 
ရာခိုင်န်းမှာ အာေရဗီကာြဖစ်ပီး ကျန်ဧရိယာမှာ ိဘုတစ်် 
တာြဖစ်ပါသည။် ေကာဖ်ီှစ်စဉ် ထုတလ်ုပ်မသည် တန်ချနိ် 
၈,၀၀၀ သာ ရှိေသာလ်ည်း လွန်ခဲ့သည့ ် ှစ်အနည်းငယ် 
အတွင်း ေကာ်ဖီပိုကုန် တန်ဖိုးသည် သိသိသာသာ ြမင့်တက် 
လာခဲ့သည့်အတွက် ပိုကုန်ဝငေ်ငွမှာ ၂၀၁၄-၂၀၁၈ ဘာှစ် 
တွင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၁.၅ သန်းမှ ၆ သန်းထိ ေရာကရ်ှိ 
ခဲ့ပါသည်။ 
၂၆။ အာေရဗီကာေကာ်ဖီကို ရှမ်းြပည်နယ်ကုန်းြမင့်ပိုငး် 
ှင့် မေလးတိုင်းေဒသကးီတိုတွင် အဓိကထုတ ် လုပ်လျက ်
ရှိပီး ိုဘတ်စ်တာေကာဖီ်ကို ကရငြ်ပည် နယ် ေတာင်ဘက်ရှိ 
ေြမနိမ့်ပုိင်း ဧရိယာများတွင ် အများဆံုး စုိက်ပျ ိးကပါသည်။ 
ြမန်မာုိင်ငံသည် အရည်အေသွးြမင့် အာေရဗီကာေကာ်ဖီ ၉၀ 
ရာခိုင်န်းှင့် အြခား Robusta ေကာ်ဖီများကုိ စိုကပ်ျ ိး 
ေအာင်ြမင်လျကရ်ှိရာ ၂၀၁၅ ခုှစ ် ကတည်းက ြမန်မာ 
ိုင်ငတွံင ် စတင်လာေရာက် ရင်းီှးြမပ်ံှခ့ဲပါသည်။ အိမ်နီးချင်း 
လာအုိ၊ ထုိင်းှင့် အိိယ ိုင်ငတုိံှင့် မတညီူဘဲ Robusta 
ေကာ်ဖီများကို ပိုမို ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ် ြမန်မာိုငငံ် 
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အေရှပိုင်းှင့် ချင်းြပည်နယ်တုိမှ ပုိမုိများြပားစွာ ေတွရိှရေသာ 
ေကာ်ဖီ မျ ိးေစ့နမူနာအချ ိအား စတင်ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ 
အရည်အေသးွြမင့် အာေရဗီကာ ေကာ်ဖီသည် ေဈးကွက် 
အလားအလာများစွာ ကီးမားေသာ်လည်း လည်ပတ်မထုတ ်
လုပ်မအလွန်နညး်ပါးပါသည်။  
၂၇။ ေကာ်ဖီစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သည့် စက်ုံေနရာများ၊ 
ေကာ်ဖီေစ့သန ်စင်သည့် ေနရာများှင့် လုပ်သား ပညာေပး 
ေရး အစီအမံများစသည့် အေြခခံ ရင်းှီး ြမပ်ှ ံ မများကုိ 
တစ်စိုက်မတ်မတ် ေဆာင်ရက်သာွးြခင်းြဖင့် အလားအလာ 
များစွာ ကီးမားေသာ ေကာ်ဖေီဈးကွက်ကို တိုးချဲသွားရန်ှင့် 
အနာဂတ်တင်ွ အမည်ေကာင်းှင့် ရပ်တည်ိုင်မည့် ေကာဖီ် 
အမျ ိးအစားများကို ထုတ်လုပ်သွားုိင်ရန် ြဖစ်ပါသည။်  
အနာဂတ်ေကာ်ဖီေဈးကွက်အလားအလာ 
၂၈။ ေဒသတွင်းုိင်ငံတုိ၏ ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မအေြခ အေန 
ှင့်ြမန်မာုိင်ငံ၏ အနာဂတ်ေကာ်ဖီ ေဈးကွက် အလားအလာအား 
ေအာက်ပါအတုိင်း တင်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) ဗီယကန်မ်။ ဗီယကန်မ်ိုင်င၏ံ ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမများ (Doi Moi reforms) ၏ 
ရလဒ်တစ်ခုအြဖစ်ကနု်ထုတ်လုပမ်ှင့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ ြမင့်တက်လာြခင်းှင့် ိုငငံ်တကာ 
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ေစျးကက်ွသို ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက ်လာြခင်း 
တို မှတစ်ဆင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် ၁၉၉၀ 
ြပည့်ှစ်များတွင် ေကာ်ဖီေစ့ တစ်မျ ိးြဖစ်ေသာ 
ုိဘတ်စတာ (Robusta) ေကာ်ဖီ အဓိက 
ထုတ်လုပ်သူအြဖစ်ေပ ထွက်လာခဲ့ပါသည။် 
ယင်းြပြပငေ်ြပာငး်လဲမများသည် ေြမယာပုိင် 
ဆိုင်မကို တိုးပွားေစသကဲ့သို ပိုမို ြမင့်မား 
ေသာ value-added sectors များသို 
ဦးတည်သည့် စိုက်ပျ ိးေရးက ထုတ်လုပ် 
မှင့်က အလုိက်အသွင်ကူးေြပာင်းမများ 
တွင် သိသာ ထင်ရှားသည့် ေြပာင်းလဲမများြဖင့် 
သွင်းကုန်ှင့် ထုတ်ကုန်ေဈးကွက်များအား 
ေြဖေလာ့ေပးခ့ဲပါသည်။အဆိုပါ ြပြပင်ေြပာငး် 
လဲမ များေကာင့် ဓာတ်ေြမဩဇာ ေဈးန်း 
များ ၅၀ ရာခိုင်န်းအထိ ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ 
ေြမယာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် ေကာ်ဖီ 
ထုတ်လုပ်မအတွက် အ  ေရးကီးေနရာ 
တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ေသာ ေတာင်ေပေဒသ 
များသုိ အသုတ်လုိက် ေြပာင်းေရလုပ်ကုိင်မ ဆီသို 
ေရာက်ရှိေစခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ် စာရင်း 
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အရ ဗီယကန်မ်ိုင်ငံသည် ကမာေပတွင် 
ေကာ်ဖီ ဒုတိယအများဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် 
ိုင်ငြံဖစ်ပါသည်။ ဗီယကန်မ်ိုင်င၏ံ  အေတွ 
အ ကသံည် ြမန်မာိုင်ငတွံင် ကံေတွုိင်ဖွယ် 
ရိှသည့်အရာများှင့် အနည်းဆုံးအချက ် (၃) 
ချက်ခန ် ကွဲြပားလျက်ရှိရာ ပထမအချကမှ်ာ 
ဗီယကန်မ် ေကာ်ဖီတွင ် robusta က လမ်းမိုး 
လျက်ရိှြခင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာ ၁၉၉၄ ခုှစ် 
တွင် ေကာ်ဖီ ေဈးန်းများ အတက်အကျ သိသိ 
သာသာ ေြပာင်းလဲခဲ့ပီး လက်ရှ ိကမာ့ 
ေကာ်ဖီေဈးအကျဘက်သို ေရာက်ရှိေနစဉ် 
အတွင်း ဗ ီယက်နမ်ေကာ်ဖ ီသည် ေစျး 
ကွက်ယှဉ်ပိင် ုိင်စွမ်းရိှေသာ နည်းလမ်း တစ်ခု 
အြဖစ် ကမာ့ေဈးကွက်ကုိ ဆဲွေဆာင်ိုင်ခဲ့ြခင်း၊ 
တတိယအချက်မှာ ဗယီက်နမ ်ေကာ်ဖီ ထုတ် 
လုပ်မတွင ် ိုင်ငရံန်ပုံေငွ (သုိ) ိုင်ငံစုံ ရန်ပု ံ
ေငမွျားမှ ပံ့ပိုးမများ ပါဝင်မမရှိြခင်းြဖင့်  
ကမာ့အဆင့်အတန်း တစ်ခုကိ ု ရယူိုငခ်ဲ့ 
ြခငး်တို ြဖစ်ပါသည။် ထိုအေကာင်းအရာ 
များသည် ေကာ်ဖီ ထုတ်လုပ်မကတွင် 
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donor activity ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားေသာ 
ြမန်မာိုင်ငံှင့်ကွဲြပားြခားနားေနပါသည။် 

( ခ ) အင်ဒိုနီးရှား။ ေကာ်ဖီကိ ု အင်ဒိုနီးရှားိုငင်ံ 
သို ဒတ်ချ ် လူမျ ိးများက စတငမိ်တ်ဆက်ခဲ့ 
ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုှစ် စာရင်းအရ အင်ဒိုနီး 
ရှားိုင်ငံသည ် ေကာ်ဖီထုတလ်ုပ်မတွင် ကမာ့ 
စတုတအဆင့်၌ ရှိပါသည်။ ဗီယကန်မ်ိုင်ငံ 
ကဲ့သိုပင ် အင်ဒိုနီးရှား ေကာ်ဖီ အများစုသည် 
Robusta အမျ ိးအစားဝင် ေကာ်ဖီများ ြဖစ် 
ပါသည။် (အကမ်းဖျင်း အားြဖင့် ပိုကုန်၏ ၈၀ 
ရာခိုင်န်းရှိပါ သည်)။ သိုရာတွင် ဗယီကန်မ် 
ိုင်ငံှင့ ် မတူညီသည့်အချကမှ်ာ ေကာ်ဖီ 
စိုက်ပျ ိးေြမများ၏ ၉၀ ရာခိုင်န်းေကျာ်ကိ ု
ေြမ ၁ ဟက်တာ မှ ၂ ဟက်တာစီသာ ပိုငဆ်ိုင် 
လုပ်ကိုင်ကသည့ ် အေသးစား စိုကပ်ျ ိး 
သူများက စိုကပ်ျ ိး ထုတ်လုပ်ကြခငး် ြဖစ် 
ပါသည်။ ယင်းအေြခအေနသည ်ထုတ် လုပ်မ 
ပမာဏှင့် အရည်အေသွးကုိ တည်ငိမ်မ 
အားနည်းေစပီး ုိင်ငံတကာေဈးကွက် (၂၀၁၇ 
ခုှစ်၊ အငဒုိ်နီးရှားိုငငံ်၏ ရင်းှီး ြမပ်ှံမ) 
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တွင ် အင်ဒိုနီးရှားေကာ်ဖီ၏ ယှဉ်ပိင်ိုင် 
စွမ်းကို ေလျာ့ကျေစခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၄ ခုှစ် 
အစပုိင်းတွင် အင်ဒုိနီးရှား အစုိးရသည် ေကာ်ဖီ 
ပုိကုန်အတွက် ေကာ်ဖီေစမ့ျားကုိ အြပစ်အနာ 
အဆာများေပမူတည်၍ အဆင့် (၆)ခုြဖင့် 
ခဲွြခားသည့် အရည်အေသွး စံန်းတစ်ခုကုိ 
ချမှတ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့ပါသည။် ယင်းစံ 
သတ်မှတ်ချက်များကုိ လက်ခံကျင့်သံုးြခငး်သည ်
အင်ဒိုနီးရှားိုငငံ်မှ အရညအ်ေသွးြမင့် ေကာ်ဖီ 
များကုိ ပမာဏတုိးြမင့် တငပုိ်ရာတွင ် အကူ 
အညီ ြဖစ်ိုင်ဖွယ်ရှိပီး ိုင်ငံ၏ အရည်အေသွး 
ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များသည် အရည် 
အေသွးမီ ေကာ်ဖီကုိသာ ဝယ်လုိအားရိှေသာ 
ုိင်ငံများတွင် အရည်အေသွးနိမ့် ေကာ်ဖီများ 
ထုတ်လုပ်ခဲ့ြခငး်ေကာင့် ေဈးကွကရ်ှယ်ယာ 
များ အံးေပေနသည့ ် အင်ဒိုနီးရှားိုငငံ်၏ 
ဂုဏ်သတငး်ကို ေြပာင်းလဲရန ် ေဆာင်ရက် 
ေပးုိင်ခဲ့ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ယင်း 
အရည်အေသးွြပည့်စံချနိ် စံန်းများကုိ ကုိလံဘီ 
ယာှင့် အီသီယုိးပီးယားုိင်ငံတုိ က့ဲသုိေသာ 
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ေကာ်ဖီ အဓိက ထုတ်လုပ် သည့် ိုင်ငံများတွင် 
သုံးစွဲေလ့ ရှ ိက ပါသည်။ 

၂၉။ ကမာ့ေကာဖီ်ဝယ်လိုအားသည် ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်များ 
ကတည်းကပင် ၅၀ ရာခိုင်န်းေကျာ ် ြမင့်တက်ခဲ့ပီး ြဖစ် 
ပါသည်။ ဥေရာပှင့် ေြမာက်အေမရိကတုိက်တုိသည် အကီးမား 
ဆံုး ေကာ်ဖီေဈးကွက်များအြဖစ် ဆက်လက်ရိှ ေနစဉ်တွင် 
ထွန်းသစ်စ ေဈးကွက်များ အထူးသြဖင့် တုတ်ိုင်ငံ၏ 
ေကာ်ဖီဝယ်လိုအားမှာ မကာေသးမီ ကာလအတွင်း သိသိ 
သာသာြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ တုတ်ိုင်ငံ၏တစ်ဦးချင်း 
ေကာ်ဖီေသာက်သံုးမမှာ အနည်း ငယ်သာရိှေနေသးေသာ် 
လည်း ဂျပန်ုိင်ငံက့ဲသုိစားသံုးမ တုိးတက်ေြပာင်းလဲြခင်းများ 
ရှိလာပါက တုတ်ိုင်ငံ၏ ေကာ်ဖီဝယ်လိုအားသည်လည်း 
သိသသိာသာ တိုးတက်လာမည်ဟု ေမာ်မှန်းထားပါသည်။ 
၃၀။ တုတ်ုိင်ငံ၏ တစ်ဦးချင်း ေကာ်ဖီေသာက်သံုး 
မန်းသည် နည်းေနေသးေသာ်လည်း ေကာဖီ်ေသာက်သုံး 
သည့် ြဖစ်ထွန်းစ ေဈးကွက်များမှာ ေယဘယုျအားြဖင့် အနာ 
ဂတ်တွင် ေကာ်ဖီဝယ်လုိအား တုိးြမင့်ရန် အဓိကကျေသာ ေဈးကွက် 
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များြဖစ်လာုိင်ေြခရိှပါသည်။ ခံငံုသံုးသပ်ရပါက လွန်ခ့ဲသည့် 
ဆယ်စုှစ် ှစ်ခုေကျာ် ကတည်းကပင် ေကာ်ဖီ တင်သွင်းေသာ 
ုိင်ငံများ၏ ကဲွြပားြခားနားမများရှိခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုေကာင့ ် ေဒသတွင်း ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိးရန် အချက်အချာကျ 
သည့်ေနရာ တစ်ခုြဖစ်ပီး တစ်ဦးချင်း ေကာ်ဖီေသာက်သံုးမ 
များေသာ ြမန်မာုိင်ငံအတွက် ကမာ့ေကာ်ဖီေစျးကွကသ်ို 
ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်ရန် အချနိ်အခါေကာင်း ြဖစ်ပါသည။် 
အထူးသြဖင့် ဥေရာပှင့ ် ေြမာက်အေမရိကတိုကတ်ိုရှ ိ ရှိပီး 
သား ေဈးကွက်များတွင် အရညအ်ေသွးမေီသာ သိုမဟုတ် 
အထူးေကာငး်မွန်ေသာေကာ်ဖီများ၏ ဝယ်လိုအားမှာ ြမင့် 
တကလ်ျက်ရှိပါသည်။  
၃၁။ အိမ်နီးချငး်ိုင်ငံများမှ လက်ရှိေကာ်ဖီဝယ်လိုအား 
သည ် ယေနအရည်အေသွးြမင့် ေကာ်ဖီများ ေသာကသံု်းမ 
ေလျာ့နည်းြခင်းကို အစားထိုးလာိုင်ဖွယ်ရှိပီး ေသာက်သုံး 
သူများမှ အရသာ အေြပာင်းအလဲ  ခံစားလာမ များှင့် 
ေဒသတွင်း ဝင်ေငွ တုိးြမင့်လာမများေကာင့် ၎င်းတုိ၏ ကိက် 
ှစ်သက်မများသည်လည်း အရည်အေသွး ပုိမုိ ေကာင်းမွန် 
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ေသာ ေကာ်ဖီေသာက်သံုးမဆီသုိ ေြပာင်း လဲလာိုင်ဖွယ်ရှ ိ
ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကမာ့ေကာ်ဖီေဈးကွက်သည် 
အေမရိကန်ေဒလာ ၁၀၂.၀၂ ဘလီီယံတန်ဖုိးရိှပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၆ 
ခုှစ်အတွင်း ှစ်စဉ်တုိးတက်မ န်း ၄.၂၈ ရာခုိင်န်းသုိ ေရာက်ရိှ 
လာမည်ဟု ခန်မှန်း ထားကသည်။ ဥေရာပ၊ ေြမာက်အေမရိ 
ကှင့် အာရှရိှ အဓိက ေကာ်ဖီ တင်သွင်း စားသံုးသည့် ေဈး 
ကွကမှ်ာ ကိုဗစ်-၁၉ အကပ်အတညး်ကားတွင် ရှိေနသည်။ 
အစိုးရများ အေနြဖင့် လူချငး်ခပ်ခွာခွာေနြခငး်၊ အြပငထ်ွက် 
ရန် တားြမစ်ြခငး်စသည့် အစီအမမံျားကို ထုတ်ြပန်ထားေသာ 
ေကာင့် ေကာဖီ်ဆိုငမ်ျား၊ ေကာဖီ်ကိတစ်က်များ၊ စားေသာက် 
ဆိုင်များှင့် အြခားအြပငဆ်ိုင်များအတွက် ကီးမားေသာ 
သကေ်ရာကမ်များရိှေနပါသည်။ သိုေသာ်လက်ရှိ ကိုဗစ ်
ကပေ်ရာဂါြပန ်ပွားမေကာင့် အိမ်အြပင် မထွက်ဘဲ အွန်လုိင်းမှ 
တစ်ဆင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ ပုံစံသည်လက်လီေရာင်းချ 
သူများ၊ ေကာ်ဖီကိတ်စက် ပိုင်ရှင်များှင့် စားသုံးသူများကိ ု
လိုက်ေလျာညီေထွ ေြပာင်းလဲမများ ြပလုပ်ရန် တွန်းအားေပး 
ေနပါသည။် ဥပမာအားြဖင့် Nestle SA က့ဲသုိေသာ 
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ကုမဏီများတွင် ကမာတစ်ဝန်း အစားအေသာက်ှင့် အေဖျာ် 
ယမကာထုတ်ကုန်များအတွက ် လက်လီဝယ်လိုအား ြမင့် 
တကခ်ဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ပထမသုံးလပတ်တွင် ေအာ်ဂဲနစ် 
အုပ်စုေရာငး်အား ၄.၄ ရာခိုင်န်း တိုးတက်ခဲ့သည်ဟု ထုတ် 
ြပန်ထားသည်။ ကပ်ေရာဂါ ကာလအတင်ွး စားသုံးသူများ 
အေနြဖင့် မရှိမြဖစ် လိုအပေ်သာပစညး်များကို သိုေလှာင် 
ထားကသည့်အတွက ် ေကာဖီ်ေရာင်းအား တိုးတကလ်ာ 
ပါသည်။ 
၃၂။  ေကာ်ဖီဘူးများ(Coffee Capsules)၊ ှပ်ေသာက် 
ရေသာ ေကာ်ဖီထုပ်များ (Coffee Pods)ှင့် အသင့်ေဖျာ် ေကာ်ဖီ 
များက့ဲသုိ အချန်ိကုန်သက်သာပီး အိမ်တွင်ေဖျာ်ရ လွယ်ကူ 
ေသာ ေကာ်ဖီပု ံစံများသည် လူအများကား (အထူးသြဖင့် 
ေြမာက်အေမရိကှင့် အေနာက်ဥေရာပ)တွင ် ေရပန်းစား 
လာပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အေမရိကန်ိုင်င၊ံ အမျ ိးသား 
ေကာ်ဖီအသငး် (The National Coffee Association)၏ 
သုေတသနေတွရှိချက်အရ စားသံုးသူ ၇၀ ရာခိုင်န်းသည် 
ေကာ်ဖီကို အိမ်တွင ် ကိုယ်တိုင် ေဖျာ်ေသာက်ရသည်ကို 
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ပိုမိ ုှစ်သက်ကေကာင်းေတွ ရှိရပါသည်။ ေကာ်ဖီေဈးကက်ွ 
တွင ် အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ရေကာ်ဖီထုတ်ကုန်များ ဝယ်လုိ 
အားများလာြခင်း၊ စားသုံးသူများအေနြဖင့် စက်ြဖင့် ေကာ်ဖီ 
ေဖျာ်သည့်စနစ် (Single-serve coffee brew systems) 
များကုိ လက်ခံလာကြခင်းှင့် ေကာ်ဖီေဈးကွက်တွင် ထိပ်တန်း 
ဉီးေဆာင်သူများ၏ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မများ 
အစရှ ိသည့်အေကာင်းအချက်များစွာက ေကာ်ဖေီဈးကက်ွကို 
ေမာင်းှင်ေနသည။် ဖွံဖိးပီးုိင်ငမံျားတွင် အချ ိေသာ 
စားသုံးသူများသည် အရည်အေသွးှင့် အရသာေကာင့် 
အသင့်ေဖျာ်ေကာ်ဖီေသာက်သုံးြခင်းမှ ပိ ုမိ ုေကာင်းမွန် 
ေသာအရာများကို ေြပာင်းလဲေရးချယ်ရန် ေမာ်လင့် ေနက 
သည်။ ယခင်ကာလများတွင် အသင့်ေဖျာ် ေကာ်ဖီကုိ တန်ဖုိးြမင့် 
ထုတ်ကုန် (High-end product) အြဖစ် ယူဆခ့ဲ ကေသာ် 
လည်း ၎င်း၏ေဈးကွက် အေြခခံြဖစ်သည့် ငယ်ရယ်ေသာ 
စားသံုးသူများကို လကလ်တ်လာရြခင်းသည် ေဈးကွကလ်ား 
ရာကိ ုေြပာင်းလဲလာေစပါသည်။  
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၃၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ် ကမာ့ေကာ်ဖီေဈးကွကသ်ည် 
အေမရိကန် ေဒလာ ၁၀၂.၀၂ ဘလီီယံ တန်ဖုိးရိှပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၆ 
ခုှစ်အတွင်း ှစ်စဉ်တုိးတက်မန်း ၄.၂၈  ရာခုိင်န်းသုိ ေရာက်ရိှ 
လာမည်ဟု ခန်မှန်းထားကသည်။ ဥေရာပ၊ ေြမာက်အေမရိက 
ှင့် အာရှရိှ အဓိက ေကာ်ဖီ တင်သွင်းစားသံုးသည့် ေဈးကွကမှ်ာ 
ကိုဗစ်-၁၉ အကပ်အတည်းကားတွင် ရှ ိေနသည်။ အစိုးရ 
များအေနြဖင့် လူချငး်ခပ်ခွာခွာေနြခင်း၊ အြပင်ထွက်ရန် 
တားြမစ်ြခင်းစသည့် အစီအမမံျားကုိ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 
ေကာင့် ေကာဖီ်ဆိုငမ်ျား၊ ေကာဖီ်ကိတစ်က်များ၊ စားေသာက် 
ဆိုင်များှင့် အြခားအြပငဆ်ိုင်များအတွက် ကီးမားေသာ 
သကေ်ရာကမ်များ ရှိေနပါသည။် သိုေသာ် လကရ်ှိအခငး် 
အကျင်းအသစ်ြဖစ်သည့ ် အိမ်အြပင် မထွက်ဘဲ အွန်လိုငး် 
မှတစ်ဆင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမပုံစံသည် လက်လီ 
ေရာင်းချသူများ၊ ေကာ်ဖီကိတ်စက် ပုိင်ရှင်များှင့် စားသုံး 
သူများကို လိုက်ေလျာညီေထွ ေြပာင်းလဲမများ ြပလုပ်ရန် 
တွန်းအားေပးေနပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် Nestle SA 
က့ဲသုိေသာ ကုမဏီများတွင် ကမာတစ်ဝန်း အစားေသာက်ှင့် 
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အေဖျာ်ယမကာ ထုတ်ကုန်များအတွက် လက်လ ီဝယ်လိုအား 
ြမင့်တက်ခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ပထမသုံးလပတ်တွင် 
ေအာ်ဂဲနစ် အုပ်စုေရာငး်အား ၄.၄ ရာခိုင်န်း တိုးတကခ်ဲ့သည ်
ဟု ထုတ်ြပန်ထားသည်။ ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွင်း စားသံုး 
သူများအေနြဖင့် မရိှမြဖစ် လုိအပ်ေသာ ပစည်းများကုိ သုိေလှာင် 
ထားကသည့်အတွက် ေကာ်ဖီေရာင်းအားတုိးတက်လာပါသည်။  
ြမန်မာိုင်င ံေကာဖီ် စိုကပ်ျ ိး ထုတ်လုပ်မက၏  အခွင့် 
အလမ်းများှင့် အခက်အခဲများ 
၃၄။ ြမန်မာုိင်င၏ံ ေကာ်ဖီစိုကပ်ျ ိးမ အေြခအေနမှာ 
ေကာင်းမွန်ေသာအေနအထားတွင် ရပ်တည်ေနေသာ် 
လည်း ြမန်မာ့ေကာ်ဖီကသည် အစပျ ိးအဆင့်မှ တိုးတက် 
ေြပာင်းလဲရန်အတွက် အလားအလာရှိေသာ အေနအထား 
၌သာ ရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေကာ်ဖီကို ေဒသတွင်း ိုငငံ်များ 
အတွင်း၌ ဝယ်လိုအား၊ လိုအပ်ချက်ှင် ့ ေသာက်သုံးမြမင့်မား 
လာြခငး်ှင့်အတူ အရည်အေသွးြမင့်ေသာ အထူးတန်းဝင် 
ထုတ်ကုန်အြဖစ ် ဖွံဖိးပီး ေဈးကွက်များ၌ ေရာငး်ချရန ်
စိတ်ဝငစ်ားလျက်ရှိကပါသည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာိုငငံ် 
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အေနြဖင့်လည်း ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ်မကို တိုးချဲ 
ေဆာင်ရက်သာွးရန်အတွက ် အခွင်အ့လမ်းေကာင်းများရိှေန 
ပါသည်။ ထုိက့ဲသုိ အလားအလာရိှေသာ ေဈးကွက်လုိလားချက်ှင့် 
ဝယ်လုိအား အေြခအေနများကို ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက ်
ြပည်တွင်း ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမ၌နည်းပညာ၊ ဘာေရး 
ှင့်ိုင်ငံတကာမ ှ ဝယ်ယူလိုသူများှင် ့ ချတ်ိဆက်ရန် အခက် 
အခဲှင့် စိန်ေခမများရိှေနပါသြဖင့် ယင်းတုိကုိ ေကျာ်လား 
ေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ိုငရ်န်လိုအပ်ပါသည။် 
၃၅။  ြမန်မာ့ေကာ်ဖီကသည် စီးပွားေရးအတွက် အခွင် ့ 
အလမ်းရှိသည်သာမက ိုင်ငံဖွ ံဖိးတိုးတက်ရန် အတွက ်
လည်း များစွာအကျ ိးြပပါသည။် ေကာ်ဖီပင်များ အဓိကြဖစ် 
ထွန်းရာေဒသများ၏ သမိုင်းေကာင်းကို ကည့်မည်ဆိုပါက 
တည်ငိမ်မအားနည်းသည်ကို ေတွရပါသည်။ ယငး်ေဒသများ 
တွင် ေကာ်ဖကီကိ ုတိုးချဲ ေဆာင်ရက်ပါက စီးပွားေရးအရ 
အကျ ိးရှိမည်ြဖစ်ပီး ဘနိ်းပင်အပါအဝင ် စိတ်ကိုေြပာင်းလ ဲ
ေစေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးများတရားမဝင ် စိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ ်
မကို ဟန်တားေြပာင်းလဲေပးိ ုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ 
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ိုင်ငံ ေြမာက်ပိ ုင်းေဒသသည် အရည်ေသွးြမင့် အာေရဗီ 
ကာ ေကာ်ဖီမျ ိးများ များစွာစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ရန် အလား 
အလာေကာင်းများ ပိုင်ဆိုငထ်ားပါေကာငး် ကုလသမဂ 
စားနပ်ရိကာှင့် စိုက်ပျ ိးေရးအဖွဲ (FAO)၏ ၂၀၀၅ ခုှစ်တွင ်
ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ အစီရင်ခံစာ၌ ေဖာြ်ပထားပါသည်။ အဆုိပါ 
ေဒသသည် ေကာဖီ် စိုက်ပျ ိးရန်အတွက ် အြမင့်ေပ ၃၃၀၀ 
အထက်ရှိေသာ သင့်ေတာ်ေကာင်းမွန်သည့် ေြမနီလွငြ်ပင် 
များှင့် ေြမဆီလာေကာင်းများရိှပါသည်။ မိုးေရချနိ် ၅၉ 
လက်မှင့် ၇၉ လက်မအကား ရရှိပီး ေြခာက်ေသွေသာ 
ရာသဦတုမျ ိးလည်းရိှပါသည်။ ယင်းကဲ့သို အာေရဗီကာ 
ေကာ်ဖီစိုက်ပျ ိးရန်အတွက် လိုအပ ် ေသာေြမမျက်ှာသွင်ြပင်၊ 
ရာသီဉတုသည်ခန်မှန်းေြခအားြဖင် ့ ေြမာက်လတီကျ ၂၀ 
ဒီဂရီမှ ၂၄ ဒီဂရီ အကား ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ လကရ်ှိတွင် 
ြမန်မာိုင်င၌ံ အာေရဗီကာေကာ်ဖီမျ ိးကို ရှမ်းြပည်နယ်၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့် ချင်းြပညန်ယ် 
တိုတွင် အထူးစုိက်ပျ ိးြဖစ်ထွန်းသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ 
တရားဝင ် ထုတ်ြပန်ထားေသာ စာရင်းကိန်းဂဏန်း အချက ်
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အလကမ်ျားအရ အဆိုပါေကာ်ဖီစိုက်ခငး်များကို ရှမ်းြပည်နယ် 
တွင ် ၂၇,၀၀၀ ဧက၊ ကရင်ြပည်နယ်တွင ် ၁၀,၀၀၀ ဧက၊ 
ေတာငေ်ပမိြဖစ်ေသာ မေလးတိုင်းေဒသကီး ြပငဦ်းလွင် 
မိနယ်တွင ် ဧက ၅,၀၀၀ ခန် ၊ ကချငြ်ပည်နယ်တွင် ၁,၀၀၀ 
ဧကှင့်ကယားြပည်နယ်တွင ် ၁,၀၀၀ဧက အသီးသီး စုိက်ပျ ိး 
ြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
၃၆။  ရာသီအလုိက်ခူးဆွတ်ြခင်းှင့် ေရာင်းချရမများ 
အေပ မူတည်၍ ြပညပ်တင်ပိုမမှာ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှ စ၍ တိုး 
တကလ်ာပီး မေလးရှား၊ စကာပူ၊ ေတာင်ကိုးရီးယား ိုင်ငံ 
များသုိ အများဆုံး တင်ပိုရပါသည်။ ြမန်မာ့ေကာဖီ်၏ နယ်စပ ်
ကုန်သယွ်ေရး ပမာဏသည်များြပားပါသည။် တုတ်ိုငငံ်သို 
စုစုေပါင်း ပိုကုန်တင်ပိုမ ၈၀ ရာခိုင်န်း ေအာကရ်ှိချနိ်တွင် 
၂၀၁၁ ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၇ ခုှစ်အထ ိ တုတ်ိုငင်သံို သေဘာြဖင် ့
ေကာ်ဖီတင်ပိုမ စုစုေပါင်း ပမာဏ ၉၂.၆ ရာခိုင်န်းရှိပါသည်။ 
တုတ်ိုငငံ်၏ နယ်စပ်ကုန်သည်များထံ ပိုကနု်အများအြပား 
ေရာင်းချမ ဆိုင်ရာ ေဈးန်းများသည် ိုင်ငံတကာ ကုန်စည် 
တန်ဖိုးေဈးန်းများေအာကေ်ရာကရ်ှိခဲ့ပါသည်။ 
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ေလ့လာမများအရ ေကာ်ဖီှင့် ပတ်သက၍် နယ်စပ်ကုန ်
သွယ်မတွင် ၂၀၁၂ ခုှစ်မှလွ၍ဲ ေဈးန်းများ ကျဆင်းခဲ ့
ပါသည်။ အဆိုပါကာလများတွင် နယ်စပ်ပိုကနု်များအတွက ်
ပျမ်းမ ေဈးန်းမာှ ေကာ်ဖီတစ်ေပါင်လင ် အေမရိကန ်
ေဒလာ ၀.၈၅ ြဖစ်ပီး ြပည်ပပိုကုန်များအတွက ် ေကာဖီ်တစ် 
ေပါငလ်င် အေမရိကန်ေဒလာ ၁.၀၆ ှင် ့ င်းယှဉ်ပါက 
ေလျာ့နည်းေနပီး ယင်းေဈးန်းမာှ ယခုိုငငံ်တကာ ေကာ်ဖီ 
ေဈးန်းြဖစ်သည့် ေကာ်ဖီတစ်ေပါင်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ 
၁.၃၄ ေအာက်သိုလည်း ေလျာ့နည်းလျက်ရှိပါသည။် ထိုကဲ့သုိ 
ေဈးန်း ကွဲြပားမများေကာင့် ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိးထုတ်လပု်မ 
အများစုမှာ ေကာ်ဖီ အရည ် အေသွးအေပအေလးမထားမများ 
ြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ အလားတူလက်ရှိတွင် တုတ်ိ ုင်ငံ 
မှ ေကာ်ဖီဝယ်ယူသူများက အရည်အေသွးည့ံေသာ ေကာ်ဖီ 
များကုိ ေဈးနည်းနည်းသာေပး၍ ဝယ်ယူလျကရ်ှိကသည်။ 
ထိုက့ဲသုိ အေြခအေနများရိှေနေသာ်လည်း အရည်အေသွးကုိ 
တန်ဖိုးထားေသာ ိုင်ငံတကာမှ ဝယ်ယူလိုသူများရှိပါသြဖင့် 
၎ငး်တိုှင့် သေဘာတူညီမများ ြပလုပ်လျက် အရည် အေသွး 
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ြမင့် ေကာ်ဖီများကို ထုတ်လုပ်ရန် အလားအလာေကာင်းများ 
ရိှေနပါသည်။ ယခင်အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်မများ အရ ြမန်မာုိင်ငံ 
တွင် လက်ရိှသန်စင် ေဆးေကာထုတ်လုပ်လျက်ရှိေသာ 
ေကာ်ဖီ များမှာ အထူးတန်းဝင ် ေကာဖီ်အြဖစ ် တွင်ကျယ်စွာ 
ေရာင်းချိုင်ရန် လိုအပ်လျကရ်ှိပီး ထပ်မံ၍ အရည်အေသွး 
ပိုငး်ဆိုငရ်ာ ြမင့်တင်ပီး ေဆာင်ရက်မအေြခအေနမှာလည်း 
ေကာင်းမနွ်လျကရ်ှိပါသည်။ 
ကန်သတ်ချကမ်ျားှင့်ြဖစ်ိုငေ်ချရှိေသာေြဖရှင်းမများ 
၃၇။ ြမန်မာိုင်ငရံှိ ေကာ်ဖစီိုက်ပျ ိးသည့် ေတာင်သူများ 
အေနြဖင့် အမျ ိးမျ ိးေသာ ကန်သတ်ချကမ်ျားှင့် က ံ ေတွ 
ေနရသည်။ စိုက်ပျ ိးေရးဆိုင်ရာေကာင်းမွန်သည့် လက်ေတွ 
ေဆာင်ရက်ရမည့် ကိစများအား နားလည်သေဘာေပါက်မ 
အားနည်းြခင်းေကာင့် ထုတလ်ုပ်မစွမ်း အားေလျာ့နညး်ြခင်း 
ကဲ့သိုေသာ ကန်သတ်ချက်များရှိ ေကာင်းကို မှတ်တမ်းများ 
အရ သိရှိရသည်။ အြခားကန်သတ်ချကမ်ျားအေနြဖင့် ေစျး 
ကွကရ်ရှိိုငမ် ခက်ခဲြခင်းှင့် ေြမယာေစျးကွက်၏ မေသချာမ 
များှင့် ပတ်သက၍် သိရိှနားလည်မ အားနည်းြခင်းတုိကုိလည်း 
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ေတွရိှရသည်။ အနာဂတ်ကာလတွင် ေကာ်ဖစီိုက်ပျ ိးမက 
ဖွံဖိး တိုးတကေ်ရးသည် အဆိုပါကန ်သတ်မများကုိ မည် 
သည့် အတုိင်းအတာအထိ ပယ်ဖျက်ုိင်မည်ဆုိသည့် ပမဏ 
အေပမူတည်လျက်ရှိသည်။ ထိုသို ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် 
ထုတ်လုပ်သူများမှ  ေစျးကွကရ်ှာေဖွသမူျား၊ ေရာငး်ချ သူများ 
စသည်ြဖင့် အဆင့်ဆင့်တန်ဖိုးကွင်းဆက် တစ်ခုလုံးတွင် 
ရင်းှီးြမပ်ှံေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်သည်။ 
နည်းပညာှင့်အေြခခံအေဆာကအ်အုံများ 
၃၈။ စိုကပ်ျ ိးြခငး်ှင့် ရိတ်သိမ်းြခင်းများေဆာင်ရကရ်ာ 
တွင် လက်ရိှထုတ်လုပ်မနည်းပညာများမှာ သမားုိးကျ နည်း 
လမ်းများအေပ မီှခုိလျက်ရိှြခင်းေကာင့် အထွက်န်း နည်းပါး 
ြခင်း၊ အရည်အေသွးနိမ့ ်ကျြခင်း၊ ရိတ်သိမ်းချန်ိတွင် ေလလွင့်မ 
များ ြဖစ်ေပြခင်းစသည့် ရလဒ်များထွက ်ေပ လျက်ရှိသည်။ ရိတ် 
သိမး်ချနိ် အလွန်ကာလများတွင် ပစည်း သုိေလှာင်မနည်းစနစ် 
မမှန်ကန်မေကာင့်အရည်အေသးွကိုထိခိုကေ်စြခငး်၊ လုံေလာက ်
သည့် အေြခာက်ခံမမရိှြခင်းေကာင့် ေကာ်ဖီစနစ်တကျ ထုတ် 
လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် ခက်ခဲပ်ေထွးမများ ြဖစ်ေပ 
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ေစပါသည။် စိုကပ်ျ ိး ေရလုံေလာက်စွာ မရရှိြခင်းသညလ်ည်း 
ထုတ်လုပ်မ နည်းပညာဆုိင်ရာအားနည်းမကုိ ြဖစ်ေပေစပီး 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စရိတ်ကုန်ကျမကုိ ပုိမုိ ြဖစ်ေစပါ 
သည်။ ထုိြပင်ေကာ်ဖီစုိက်ပျ ိးသည့်ေဒသများတွင် လပ်စစ် ဓာတ် 
အားမရရိှြခင်းှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ခက်ခဲြခင်း စသည်တုိကုိ 
ေတွရိှရ ပါသည်။ 
အေသးစားထုတ်လုပ်မများ 
၃၉။ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာကပိ်ုင်းှင့် မေလးတိုင်းရှိ အချ ိ 
ေဒသများတွင ် ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျ ိးြခင်းှင့ ် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင် 
ပိုငး်ရှိ လယ်ေြမပိုင်ဆိုင်မ နည်းပါးသည့် ေတာင်သမူျား၏ 
ထွန်ယက်စိုကပ်ျ ိးြခင်းများတင်ွ မတူညီသည့်စိန်ေခမရှိေန 
ပါသည်။ လယ်ေြမပိုင်ဆိုင်မနည်းပါးသည့် ေတာင်သမူျား 
အေနြဖင့်ေြမယာေစျးန်းများကီးြမင့်ြခင်းှင့် ေြမယာထိန်း 
သိမး်မမှတ်တမ်းများအားနည်းြခငး်တိုေကာင့် စိုကပ်ျ ိးိုင ်
သည့်ေြမများချဲထွင်ရန် အခကအ်ခဲများြဖစ်ေပလျက်ရှိသည်။ 
တစ်ချနိ်တည်းမာှပင် ေတာငသူ်များအကား စုေပါင်းေဆာင ်
ရက်မအားနည်းြခင်းသည် ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ် သက်သာ 
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မကုိ အကန်အသတ် ြဖစ်ေပေစသည်။ ထုိြပင် ရာသီကိကာလ 
ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် ေချးေငွရယူုိင်မ အေြခအေနများသည် 
စုိက်ပျ ိးသူများှင့် ေစျးကွက်ရှာေဖွသူများအတွက် ခက်ခဲလာ 
ေကာင်း ေတွရှိရသည်။ 
တန်ဖိုးကွငး်ဆက်များ 
၄၀။ ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် စုိက်ပျ ိးသူများှင့် စားသံုး 
သူများအကား တန်ဖိ ုးကွင်းဆက်ချတိ်ဆက်မများ 
တိုးတကမ်တွင် အားနညး်လာပါသည်။ ေတာငသူ်များ အကျ ိး 
အြမတ်ရရှိမေသချာေစေရးအတွက ် တန်ဖိုးကွင်း ဆက်များ 
အားေကာင်းရန်မှာ မရိှမြဖစ်အေရးပါပးီ ေစျးကွက် စုစည်း 
ေဆာင်ရက်ြခင်းမှ ပိုမိုကျယ်ြပန ်သည့် ေစျးကွကမ်ျားအတွင်း 
ဝငေ်ရာက်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ရမည ် ြဖစ်ပါသည။် ထိုသို 
ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ေကာဖီ် ပို 
ကုန်က တိုးတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ ေစျးကွက် ရှာေဖွသူများအကား ယှဉ်ပိင်မ 
ြမင့်မားေနစဉ်အတွင်း၌ အရည်အေသွးရှ ိသည့် ေကာ်ဖီ 
စိ ုက်ပျ ိးြခင်းအတွက် လကလ်ီေစျးန်း တန်ဖိုးအနည်းငယ ်
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ြမင့်တက်ေနမည ် ြဖစ်သည်။ ေထာင့်တစ်ခုအေနြဖင့် ေစျး 
ကွကရ်ှာေဖွသူများအကား ယှဉ်ပိင်မြမင့်မားေနြခင်းသည် 
ေတာင်သူများအတွက် အကျ ိးအြမတ်ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 
အဘယ ်ေကာင့်ဆိုေသာ် အဆုိပါကိစရပ်သည် ေတာင်သမူျား 
ထံသုိ ေစျးန်းကမ်းလှမ်းမများ ြမင့်တက်လာုိင်ေသာေကာင့် 
ြဖစ်သည်။ သိုရာတွင် ယှဉ်ပိငမ် ပိုမိုြပငး်ထန်လာပါက အြမတ် 
ရရိှုိင်မ အေြခအေနအား တြဖည်းြဖည်း ပျကစ်ီးေစသြဖင့် 
ေစျးကက်ွရှာေဖသူွများအေနြဖင့် စိုက်ပျ ိးသမူျားှင့် အနီး 
ကပခ်ျတ်ိဆက ် ေဆာငရ်က်လုိသည့် ဆများေလျာ့နည်းသွား 
ုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
ယှဉ်ပိင်မှင့်ပုိကုန် 
၄၁။ ကီးမားသည့်လုပ်ငန်းများ၏လုပ်ငန်းခွဲများ အကား 
ှင့် ကိုလံဘီယာရိှ Nespresso ကဲ့သိုေသာ ေကာ်ဖီစုိက်ပျ ိး 
ေရာင်းချသည့် အချ ိေဒသများတွင် ပုိကုန်ကအား အဓိက 
ဦးတည်ေဆာငရ်က်မသည် စိုက်ပျ ိးသူများှင့်ေစျးကက်ွ 
ရှာေဖွသမူျားအကား ခိုင်မာသည့ ် ရင်းှီးဆက်ဆံေရးကို ြဖစ ်
ေပေစခဲ့သည်။  အဆိုပါခိုငမ်ာသည့်ရင်းှီး ဆက်ဆံေရးသည် 
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စက်ုံများသို ရာသီကိကာလလိုအပ်သည့် ေငွေရးေကးေရး 
ဆိုင်ရာကိစရပ်များအား ေစျးကွက်ရှာေဖွသူများမှ ေဖာ် 
ေဆာင်ေပးသကဲ့သို အြခားသာဓကများအေနြဖင့် စိုက်ပျ ိးမမှ 
ထွက ် ရှ ိသည့် ကုန်စည်များကို ေစျးကွက်ရှာေဖွသူများမှ 
သာ ရရှိိုငြ်ခင်းစသည့် စုစည်းေဆာင်ရက်မရလဒ်များရရှိိုင ်
မည်ြဖစ်ပါသည။် 
အရည်အေသွး 
၄၂။ တန်ဖုိးကွင်းဆက်များသည် ခုိင်မာသည့် ရင်းီှး ဆက် 
ဆံေရးများ ေဖာ်ေဆာင်ေပးသက့ဲသုိ အရည်အေသွး ြမင့် တငေ်ရး 
တွင ် တွန်းအားေပးမတစ်ရပလ်ည်း ြဖစ်ပါသည။် ြမန်မာုိင်ငံ 
သည ် စံသတမှ်တ်ထားသည့် ေစျးန်းအထက် ေစျးေကာင်း 
ရရိှိုင်သည့် အရယ်အစားရှိေသာ အရည်အေသွးေကာင်းမွန် 
သည့် ေကာ်ဖီစိ ုက်ပျ ိးရန် အေကာငး်ဆုံးအေနအထားတွင် 
ရှိသည်။ ေတာငသူ်များကို အရည်အေသးွေကာင်းမွန်သည့် 
ေကာ်ဖီ စိုက်ပျ ိးြခင်းတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှုိင်ရန် သင်တန်းများေပး 
ြခင်းှင့် ဘာေရးဆိုင်ရာ  ေထာက်ပံ ့မေပးြခင်းများကို 
ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရန်မကာခဏလုိအပ်သည်။ ေကာ်ဖီ၏ 



54 
 
အရည်အေသးွသည် စိုက်ပျ ိးသည့် နည်းစနစ်များ၊ ရိတ်သိမ်း 
ပီးေနာက်ေဆာင်ရက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် စက်ု ံ 
တွင် သီးှ ံကိတ်ခွ ဲမလုပ်ငန်းစဉ်များေပတွင် အဆုံး 
အြဖတ်ေပးသည်။ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအစီအစဉ်များ 
၄၃။ ကိုလဘံီယာရိှ အရည်အေသးွထိန်းသိမ်းေရး အစ ီ
အစဉ်မ ှအေထာကအ်ထားများအရ ေကာ်ဖီကတွင် အရည ်
အေသွးြမင့်တင်ြခင်းအစီအစဉ်ကုိ ြပည်ပဝယ်ယူသူမှ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ခဲ့ပီး ေတာင်သမူျားမှ ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိးမ 
အရည်အေသွးများတိုးတက်ေစေရးအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
များ ပိုမိုြပလုပ်ရန ်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အစီအစဉ်မ ှေတာငသူ် 
များ၏ ထုတ်လုပ်မများကို စံသတ်မှတထ်ားသည့် အရည် 
အေသွးြပည့်မီသည်ဟု ယူဆ၍ ေစျးန်းေကာင်းများေပး၍ 
ဝယ်ယူရန် ကတိေပးခဲ ့သည်။ ေတာင်သူများမှအစီအစဉ် 
သို  ေရာင်းချရန် ေတာငး်ဆိုြခင်းမခံခဲ့ရသြဖင့် အဆုိပါ 
အေြခအေနသည် ဝယ်သူများအတွက် ေတာင်သူများှင့် 
ခိ ုင်မာအား ေကာင်းသည့် ရင်းီှးမများရရှိပီး ေရှဆက ်
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ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် အေြခအေနများလည်း ရရှိေစသည်။ 
အဆုိပါ အစီအစဉ်တင်ွပါဝငသ်ည့ ်ေတာင်သူများသည် အရည ်
အေသွးေကာင်းမနွ်သည့် ေကာ်ဖမီျားအတွက် ြမင့်မား 
သည့်ဝယ်လိုအား၏တဝက်ထက်ပိုမိုသည့် ပမာဏနီးပါးကို 
ြပည့်မီစွာထုတ်လုပ်ုိင်ြခင်းေကာင့် ဆုေပးအပ်ြခင်းခံရေကာင်း 
အေထာက်အထားများတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 
စည်းမျဉ်း 
၄၄။ တန်ဖုိးကွင်းဆက်တစ်ေလာက် အဓိကအဆင့်များ 
တွင ် ရင်ဆိုင်ရသည့် ကန ်သတ်ချကမ်ျား ေြဖရှငး်ြခင်းသည် 
ြမန်မာိုင်ငအံေနြဖင့် အနာဂတ်ကာလ၌ ေကာ်ဖီချဲထွင ်
စိုက်ပျ ိးြခင်းအတွက် အေရးကီးသည့်ကစိရပ် ြဖစ်လာမည် 
ြဖစ်သည်။ စိုက်ပျ ိးသူများှင့် စားသုံးသူများအကား 
တန်ဖုိးကွင်းဆက်အလယ်ပုိင်းရိှ ေစျးကွက်ရှာေဖသူွများ၏ 
စည်းမျဉ်းများကုိ ဂုြပေဆာင်ရက်ေစ၍ ေသချာခုိင်မာသည့် 
စာချပ်များြဖင့် ေဆာင်ရက်ုိင်ေစရန် ကူညီရမည်ြဖစ်သည။် 
ြဖစ်ိုငေ်ချမရှိသည့်ေနရာများတွင် ပိင်ဆိုင်မေလျာ့ကျသည့ ်
အချန်ိများ၌ပင ် ိုင်ငံတကာ ဝယ်ယူသူများ (သိုမဟုတ်) 
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ေစျးကက်ွရှာေဖ ွ သူများရရှိလာပါက ေတာင်သမူျားအတွက် 
အကျ ိးအြမတ ် ယူေဆာင်လာိုငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ပဋိပက 
နယ်ေြမများတွင် ထိန်းချပ ် ကန ်သတ်မများရှိြခငး်၊ ေြမြပင် 
အေြခအေန လံုခံေရးအားနည်းြခင်း၊ စာချပ်ပါအတုိင်း လုိက်ပါ 
ေဆာင်ရက်မ အားနည်း ြခင်း၊ ေချးေငွရရိှုိင်မ မရိှသေလာက် 
နည်းပါးြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ အားနည်းြခင်း 
စသည် တုိကုိ ရင်ဆိုင် ေနရပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရ၏ စီရင်ချက ်
နယ်ပယ ် ြပငပ်ရှ ိ တိုငး်ြပည်၏ အစိုင်ခဲကးီမားသည့် ပဋိပက 
များ ြဖစ်ပွား ေနြခင်းသည် ြမန်မာုိင်ငံအတွက် ဖံွဖိး တုိးတက်မ 
တွင် ထိလွယ်ရှလွယ် ြဖစ်ေစသည့် အဓိက ဖိအားတစ်ခုြဖစ် 
သည်။ (ထိခုိက်လွယ်သည့် နယ်ေြမများတွင် တရားဝင် မဟုတ် 
ေသာ၊ ဥပေဒအရ) တားြမစ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများှင့် 
ကုန်သယွ်မများေဆာငရ်က်လျကရ်ှိသည်။ ထိုသို ေဆာင်ရက် 
ေနမများကို မူးယစ်ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ ် ေရာင်းချေနြခင်း 
ှင့် သဘာဝသယံံဇာတ အရငး်အြမစ်များကုိ တရားမဝင ်
နည်းလမ်းြဖင့ ် ကုန်သွယ်မအများအြပား ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 
များအရ သိသာထင်ရှားစွာ ေတွြမင်ရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ 
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တွင် ေကာ်ဖီစိ ုက်ပျ ိး ရန်သင့်ေတာ်သည့် ဧရိယာများသည် 
ပဋိပက ြဖစ်ပွားရာ ေနရာများှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှပီး အဆုိပါ 
ေနရာများသည် ယခင်ကာလများ သို မဟုတ် လက်ရှိအချနိ် 
များတွင် အြငင်းပွားမများ ြဖစ်ေပေနသည့် ေဒသများတွင် 
တည်ရိှ ေနပါသည်။ အဆုိပါ ေဒသများတွင် ရ ှမ ်း ြပည်နယ် 
သည် ထင်ရ ှားသည့် သာဓကြဖစ်ပးီ မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ် 
လုပ်ရန်အတွက ် ဘိန်းစုိက်ခငး်များ တရားမဝင် စိုကပ်ျ ိး 
ြဖစ်ထွန်းေနသည်ကိ ု ေတွရှိရပါသည။် ဘိန်းစိုကပ်ျ ိးသည့် 
ေြမပိုင်ဆိုင်မနည်းသည့် ေတာင်သူများမှာ ေြမယာသိမ်းဆည်း 
ခံရြခငး် သိုမဟုတ ်ဖျက်ဆီးြခင်းှင့် ေြခာက်လှန်ခံရြခင်းစသည့် 
ဆံုးံးုိင်ေချရိှေသာ ကိစရပ် အလားအလာများှင့် ကံေတွက 
ရသည်။  
၄၅။ ေကာ်ဖီစိ ုက်ပျ ိး ြခင်းသည် ဘိန်းအစားထိ ုး 
စိုက်ပျ ိးိုငေ်ရးအတွက် ဆွဲေဆာင်မရှိေသာနည်းလမ်း တစ်ခ ု
အြဖစ် အလားအလာေကာင်းမနွ်သည့် အစီအစဉ် ေကာင်းြဖစ် 
ေသာ်လည်း မူးယစ်ေဆးအစားထုိး အစီအစဉ်များ၏ ေအာင်ြမင်မ 
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မှတ်တမ်းအေထာက်အထားများအရ အချ ိေနရာများတွင် ေရာ 
ေထွးမများရှိေနပါသည်။ 
 

ြမန်မာကုန်သယွ်မြမင့်တင်ေရးအဖွဲ 
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