ကန့်သတ်

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလလးတိုင်းလဒသကြီးလွှတလ
် တာ် စိုြ်ပျုးလရးနှ
ိ
င့်လမွးြမူလရးလြာ်မတီ၏
လတွ့ဆုံလဆွးလနွးပွဲလတွ့ရှိချြ် အစီရင်ခံစာ
နိဒါန်း
၁။

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ် စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငေ
ဴ် မွဵြမူေရဵေကာ်မတီသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

ေောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်ေန့နှငဴ် (၃၀) ရက်ေန့မျာဵတွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်
သဘင်ေဆာင်ခန်ဵမ၌ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ ေဆိုပါေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲတွင်
လွတ်ေတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီဵမှ

ေဖွငဴ်ေမှာစကာဵေြပာကကာဵခဲဴပပီဵ

စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴ်ေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီ

ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ေစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵ၊ ပညာရှင်မျာဵ၊ ေရပ်ဘက်
ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵေသင်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၊ သုေတသီမျာဵ
တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵကကပါသည်။
ရည်ရွယ်ချြ်
၂။

စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူမျာဵေတွက် မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
နှင်ဴ သတင်ဵ

ေချက်ေလက်မျာဵ ေချန်ိ နှငဴ်တေြပဵညီရရှိေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လဆွးလနွးတင်ြပချြ်များ
၃။

စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၏ ေဆွဵေနွဵတင်ြပချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါ

ေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က)

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် မိုဵရွာနှုန်ဵနည်ဵသညဴ်ေဒသြဖစ်၍ ဆီထွက်သီဵနှဳ၊ ပဲမျုဵစု
ိ ဳ
စိုက်ပျုဵထု
ိ တ်လုပ်ြခင်ဵက ပို၍သငဴ်ေလျာ်ပပီဵ စပါဵမှာ ဆည်ေရေသာက်နှင်ဴ ြမစ်ေရတင်
စနစ်ြဖငဴ် စိုက်ပျုဵရပါသည်
ိ
။ စိုက်ပျုဵေရဵဦဵစီ
ိ
ဵဌာနမှ စပါဵမျုဵေစဴ
ိ ၊ မျုဵသန့်
ိ
မျာဵထုတ်
လုပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ)

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ မျုဵေစဴ
ိ ထုတ်လုပ်သည်ဴစဳြပေကျဵရွာမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပပီဵ မျုဵေစဴ
ိ ထုတ်လုပ်သည်ဴ Seed Global Organization လည်ဵလုပ်ထာဵပါသည်။
ပုဂ္ဂလက
ိ ကုမ္ပဏီမျာဵမှလည်ဵ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
ထုတ်ေပဵလျက်ရှိပပီဵ ေတာင်သူမျာဵ
ေေနြဖငဴ် မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျ ုဵသန့်
ိ
မျာဵစိုက်ပျုဵပါက
ိ
ေထွက်နှုန်ဵေရည်ေေသွဵ ပိုမို
ေကာင်ဵမွန်ပပီဵ ေဈဵေကာင်ဵပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပဲစင်ဵငုဳ၊ ပဲတီစိမ်ဵ၊ မတ်ပဲ၊ ေနကကာ၊
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၂
ကုလာဵပဲ၊ ပဲပတ
ု ် မျုဵမျာဵကိ
ိ
ုြဖန့်ြဖူဵေပဵလျက်ရှိေသာ်လည်ဵ လိေ
ု ပ်ချက်မျာဵစွာ ကျန်
ရှိေနပါေသဵသည်။ ေြမပဲမျုဵကိ
ိ ု ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ
သည်။
(ဂ)

ပညာေပဵေစီေစဉ်မျာဵ လုပ်ေဆာင်ေနြခင်ဵ၊ GAP ၊ Food Safety ၊ ရိတ်သိမ်ဵချန်ိ လွန်
နည်ဵပညာသင်တန်ဵမျာဵေပဵလျက်ရှိပပီဵ Contract Farming System ေေကာင်
ေထည်ေဖာ်ေစလိုေသာေကကာင်ဴ Mobile Application မျာဵြဖငဴ် Page ေထာင်ြခင်ဵ၊
Call Center ဖွငဴ်လှစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရဘတ်ဂျတ်ြဖင်ဴ မျုဵေစဴ
ိ မျာဵ ဝယ်ယူသိုေလှာင်ပပီဵ စိုက်ပျုဵချ
ိ န်ိ တွင်
ြပန်လည်ြဖန့်ေဝေပဵနိုင်ပါက စိုက်ပျုဵေရဵဦဵစီ
ိ
ဵဌာနမှ ကကာဵဝင်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵြဖငဴ်
ေဆင်ေြပနိုင်ပါသည်။

၄။

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၏ ေဆွဵေနွဵတင်ြပချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါ

ေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က)

စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန၏ေမျှောမ
် ှန်ဵချက်မှာ ောဵလုဵဳ
ပါဝင်သည်ဴ နိုင်ငတ
ဳ ကာနှငဴ် ယှဉ်ပပိုင်နိုငစ
် ွမ်ဵရှိသညဴ် ေရရှည်တည်တဳဴေသာ လယ်ယာ
ကုန်ထုတ်မှုစနစ် ထွန်ဵကာဵေစြခင်ဵြဖငဴ် စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလုဳ၍ ေဟာရြပညဴ်ဝေစပပီဵ
ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵဘဝ ြမငဴ်မာဵလာေစရန်နှငဴ် နိုငင
် စ
ဳ ီဵပွာဵဖွဳ့ပဖိုဵ
တိုဵတက်မှုကို ေေထာက်ေကူြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ခ)

ေမွဵြမူေရဵနှင်က
ဴ ုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ မူဝါဒမျာဵမှာေောက်ပါေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်- ေြမယာေသုဳဵချမှုစီမခ
ဳ န့်ခွဲေရဵဆိုငရ
် ာ မူဝါဒ
- ေငွေကကဵေရင်ဵေနှီဵဆိုငရ
် ာမူဝါဒ
- သွင်ဵောဵစုဆိုငရ
် ာမူဝါဒ
- သုေတသနဖွဳ့ပဖိုဵမှုနှင်ဴ နည်ဵပညာြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵဆိုင်ရာမူဝါဒ
- ေဈဵကွက်တန်ဖိုဵြမှင်ဴထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ြပည်ပတင်ပေ
ို္ဓ ရာင်ဵချြခင်ဵဆိုင်ရာ
မူဝါဒ
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၃
- ေုပ်ချုပ်မှု၊

ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

လူ့စွမ်ဵောဵေရင်ဵေြမစ်

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ

ဆိုင်ရာမူဝါဒ
- သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုတုန့်ြပန် ေဆာင်ရွက်
ေရဵဆိုင်ရာမူဝါဒ
(ဂ) ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်- ေသာဵကဏ္ဍဘက်စုဳဖ့ွဳ ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ
-ေသာဵကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုကို

ြပည်တွငဵ် စာဵသုဵဳ မှုဖလ
ူ ေ
ုဳ စရန်နှငဴ်

ပိုလျှေ ဳထုတ်လုပ်မှု

မျာဵကို ြပည်ပနိုင်ငမ
ဳ ျာဵသိ္ဓု ြဖန့်ြဖူဵေရဵ
- သုေတသနဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵချဲ့ေဆာင်ရွက်မှုကို ောဵေပဵေရဵ
- ေသာဵကဏ္ဍဆိုင်ရာ လူမှုစီဵပွာဵေရဵေရ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ
(ဃ)

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေတွင်ဵ၌ ကျွဲ ၅ေသာင်ဵ၊ နွာဵ ၁၆သိန်ဵ၊ သိုဵ ၁ သိန်ဵ ၈ ေသာင်ဵ၊
ဆိတ် ၁၁သိန်ဵ၊ ဝက် ၅သိန်ဵ၊ ကကက် ၁၄၂သိန်ဵ၊ ဘဲ ၂သိန်ဵ ၇ေသာင်ဵ၊ ကကက်ဆင်ဘဲငန်ဵ
၁သိန်ဵ ၁ ေသာင်ဵ၊ ငုဳဵ ၄ သိန်ဵေကျာ် ေမွဵြမူထာဵပါသည်။ ကျွန်ေတာ်တို္ဓနိုငင
် ဳေတွက်
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် ေမွဵြမူေရဵကဏ္ဍေတွက် ေလာဵေလာေေကာင်ဵဆုဳဵ
တိုင်ဵတစ်တိုင်ဵြဖစ်ပါသည်။

(င)

ကျွ၊ဲ နွာဵမျာဵတွင် ကာကွယ်ေဆဵ ၄ မျုဵထိ
ိ ုဵေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ (၁) လည်ေချာင်ဵ
ကွဲေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ (၂) ေပါင်ပုပ်လက်ပုပ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ (၃) ေဒါငဴ်သန်ဵ
ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ (၄) ခွါနာလျှောနာေရာဂါကာကွယ်ေဆဵတို္ဓြဖစ်ပါသည်။ ခွါနာ
လျှောနာမှလဲပွ ပီဵ ကျန်(၃)မျုဵကိ
ိ ု နိုငင
် ေ
ဳ တာ်မှ FOC ေေနြဖင်ဴ ထိဵု နှဳေပဵလျက်ရှိပါသည်။
ခွါနာလျှောနာ ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵမှာ ေခေကကဵေငွနှငဴ် ေတာင်သူမျာဵမှ ဝယ်ယူ၍
ထိဵု နှဳရပါသည်။ ပမို့နယ်(၁၃)ပမို့နယ်တွင်

OIEA ေေထာက်ေပဳဴနှင်ဴ ခွါနာလျှောနာ

ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ေပဵေနပါသည်။
(စ)

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
ြပန့်ပွာဵေရဵမှာ နွာဵေမွဵြမူေရဵတွင် ေမထုန်မဲဴသာဵစပ်လုပ်ငန်ဵကို
လျာထာဵပပီဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမှာြဖစ်ပါသည်။ မျုဵေချာင်
ိ
ဵနှငဴ် နိုက်ထရိုဂျင်မျာဵကို
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၄
ြပည်ေထာင်စုကေထာက်ပဳဴေပဵပါသည်။

ယခုကဲဴသို္ဓ

ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵလျှေင်

ေချန်ိ တို

ေတွင်ဵ၌ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန်
ိ
့မျာဵ ြပန့်ပွာဵနိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါသည်။
(ဆ)

ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျတ်နှငဴ် တစ်နှစ်လျှေင် (၇) ရွာ၊ (၈) ရွာခန့် ြမစိမ်ဵေရာင်ေမွဵြမူေရဵ
စီမဳကိန်ဵမျာဵလုပ်ေနပါသည်။ တိုင်ဵေတွငဵ် ၌ ရွာေပါင်ဵ(၃၀) ခန့်ပပီဵစီဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။
တိုင်ဵေဒသကကီဵဘတ်ဂျတ် မှ

ရန်ပုဳေငွ ရမည်ဆိုလျှေ င်

ေကျဵရွာမျာဵထပ်တိုဵချဲ့၍

လုပ် ေဆာင်ပပီဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမှ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ ဝင်ေငွတိုဵတက်မရ
ှု ရှိ
၍ ဆင်ဵရဲမှုေလျာဴချေပဵနိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဇ)

နို္ဓတိုက်ေကျွဵမှု Foundation ရန်ပုဳေငွကို ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵေဖွဲ့ချုပ်မှ ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါသည်။ ကေလဵမျာဵလည်ဵနို္ဓေသာက်သည်ဴ ေေလဴေထရရှိပပီဵ ေဟာရလည်ဵ
ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ နို္ဓစာဵနွာဵေမွဵြမူေရဵလည်ဵ တိုဵတက်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေမွဵြမူ
ေရဵသင်တန်ဵမျာဵောဵ ေတာင်သူမျာဵကို တစ်နှစ်လျှေင် (၄) ကကိမ် ြပုလုပ်ေပဵလျက်ရှိပါ
သည်။

၅။

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ စာဵသုဳဵသူေေရဵေဆာင်ရွက်ေနမှုမျာဵမှာ ေောက်ပါ

ေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က)

ေမျာဵြပည်သူစာဵသုဳဵရန်

သတ်ြဖတ်မညဴ်တိရစ္ဆာန်မျာဵ၏

ကျန်ဵမာေရဵကို

မျက်ြမင်စစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ
(ခ)

စည်ပင်သာယာေရဵေဈဵမျာဵတွင် ေရာင်ဵချမညဴ်ေသာဵမျာဵကို

နမူနာပစ္စည်ဵ

ရယူကာ ဓါတ်ခွဲခန်ဵသို္ဓ ပိေ
ု္ဓ ဆာင်စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ေခါောဵေလျာ်စွာ လုပ်ေဆာင်
ြခင်ဵ
(ဂ)

စည်ပင်သာယာေရဵေဈဵမျာဵတွင် ေရာင်ဵချေနေသာေသာဵမျာဵကို မျက်ြမင်စစ်
ေဆဵေပဵြခင်ဵ

(ဃ)

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပတွင် တင်ပေ
ို္ဓ ရာင်ဵချမညဴ် တိရစ္ဆာန်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်ဵ
မျာဵ စစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ

(င)

နို္ဓနှင်န
ဴ ို္ဓထွကပ
် စ္စည်ဵမျာဵ စစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၅
၆။

ြမစိမ်ဵေရာင်ေသာဵကဏ္ဍေေနြဖငဴ် ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေန

ပါသည်။ မျုဵထု
ိ တ်ေမွဵြမူေရဵခခဳမျာဵလုပ်ရန် ေစီေစဉ်ရှိပပီဵ နွာဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍ ပပိုင်ပွဲမျာဵြပုလုပ်ကာ
ေရွဵချယ်မျုဵစပ်
ိ ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကကာင်ဵတင်ြပေပ်ပါသည်။
၇။

NGO/INGO ေရပ်ဖက်ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၏ ေဆွဵေနွဵတင်ြပ

ချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က)

ေြပာင်ဵလဲလာသည်ဴ ရာသီဥတုနှငဴလ
် ိုက်ပပီဵ သတင်ဵေချက်ေလက်မျာဵကို ေတာင်သူ
မျာဵထဳ ေချန်ိ မှီေပဵနိုင်မယ်ဆိုလျှေင် စိုက်ချန်ိ ေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမဩဇာထညဴ်ြခင်ဵ၊ ရိတ်
သိမ်ဵချန်ိ ေြပာင်ဵြခင်ဵမျာဵကို ကကိုတင်သိရှိေစရန် ောဵလုဵဳ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်
ြဖစ်ပါသည်။

ကိုယဴ်ေဒသတွင်

ေဓိကစိုက်သည်ဴသီဵနှမ
ဳ ျာဵ၏

ေဓိကလိေ
ု ပ်ချက်၊

ြပည်တွင်ဵလိုေပ်ချက်၊ ကုန်ေဈဵနှုန်ဵစသည်ဴ သတင်ဵေချက်ေလက်မျာဵကို ေတာင်သူ
မျာဵထဳေချန်ိ နှငတ
်ဴ စ်ေြပဵညီေပဵပပီဵ

မှန်ကန်သည်ဴဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ

မည်ကဲဴသို္ဓေပဵ

မည်ကို ဝိင
ု ဵ် ဝန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်လိုေပ်ပါသည်။
(ခ)

ေတာင်သူမျာဵသည် စိုက်ပျုဵသည်
ိ
ဴေခါ မိမစ
ိ ိုက်ပျုဵသည်
ိ
ဴသီဵနှဳကို စီဵပွာဵေရဵေြမင်နှင်ဴ
စိုက်ရပါမည်။ စိုက်ပျုဵလု
ိ ပ်ငန်ဵတစ်ခု လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵသည် စီဵပွာဵေရဵတစ်ခုလပ
ု ်
ေဆာင်ြခင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ေကကဳြပုတင်ြပထာဵပါသည်။ စဳြပကွက်လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵသည်
ေရည်ေေသွဵြမှင်ဴ ေထွကေ
် ကာင်ဵမျုဵေစဴ
ိ မျာဵနှင်ဴ ဝယ်လုိောဵတိုဵတက်ရန် ေခွင်ဴ
ေလမ်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။

(ဂ)

ေတာင်သူမျာဵကို ေသိပညာေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵလုပ်ေဆာင်ေပဵရန် လိုေပ်ပါသည်။
သတင်ဵစာ၊ ဂျာနယ်၊ ေရဒီယိမ
ု ှ ေသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖင်ဴ မလုေ
ဳ လာက်ပါ။
ေတာင်သူမျာဵသည်
ေတွက်

ေဘဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရလဒ်ကိုကကညဴ၍
်

စဳြပကွက်မျာဵစွာလုပ်ေပဵရန်

လိေ
ု ပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူြခင်ဵြဖစ်သည်ဴ
မျုဵေစဴ
ိ ထုတ်ေပဵသည်ဴ

ေတာင်သူမျာဵသည် ေငွေကကဵေခက်ေခဲရှိေနြခင်ဵေကကာငဴ် ေစိုဵရမှ ေတာင်သူမျာဵ
မသိုေလှာင်နိုင်သည်ဴ မျုဵေစဴ
ိ မျာဵကို ေချန်ိ မှီဝယ်ယူထာဵပပီဵ ေတာင်သူမျာဵထဳ ြပန်၍
ြဖန့်နိုင်မည်ဆိုလျှေင် ေတိုင်ဵေတာတစ်ခုေထိ ေြပလည်သွာဵနိုင်ပါသည်။

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၆
(ဃ)

လယ်ယာကဏ္ဍကို တိုဵတက်ချင်လျှေင် ြပည်တွငဵ် ြပည်ပေဈဵကွက် ခိုင်မာရန်လေ
ုိ ပ်
ပါသည်။ ြပည်တွငဵ် ေဈဵကွက်ခိုင်မာရန် မည်မျှေထုတ်လပ
ု ်မည်ဆိုသည်ဴ သတင်ဵေချက်
ေလက်ောဵ

ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵကို

ေပဵရန်လိုေပ်ပါသည်။

ေန့စဉ်ဝင်ေငွ

ရမည်ဴေလုပ်မျာဵ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်စိုက်ပျုဵပပီ
ိ ဵ ေစျဵတွင်ေရာင်ဵချြခင်ဵမျာဵ၊ တစ်နိုင်
တစ်ပိုင်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵလုပ်သင်ဴပါသည်။ နိုငင
် ြဳ ခာဵေဈဵကွက်ေကာင်ဵေကာင်ဵ
တည်တည်ပငိမ်ပငိမ်နှင်ဴရှိမှသာ ကျွန်ေတာ်တို္ဓနိုငင
် ဳ၏ေဈဵကွက်သည် ဝင်ေငွတိုဵတက်
လာမည်ြဖစ်ပါသည်။
(င) ေတာင်သူလယ်သမာဵေခွငဴ်ေေရဵကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ ေကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵြမှငတ
်ဴ င်မည်ဆိုသည်ဴ
ဥပေဒရှိပါသည်။

၎င်ဵဥပေဒတွင်

တိုင်ဵေဒသကကီဵေလိုက်

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဖ့ွဲ

စည်ဵြခင်ဵပါရှပ
ိ ါသည်။ ေချဵေငွေပဵမည်ဆိုလျှေင် မည်သည်ဴပုဳစဳြဖင်ဴေပဵမည်ဆိုသည်ကို
စဉ်စာဵ၍ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီက ဆုဳဵြဖတ်ေပဵသငဴ်ပါသည်ဟု တင်ြပထာဵပါသည်။
၈။

စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ကိုငက် ကေသာ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၏ တင်ြပချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါ

ေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က)

စိုက်ပျုဵသီ
ိ ဵနှဳေပ္ဒချန်ိ တွင် စပါဵေဈဵ၊ ပဲမျုဵစု
ိ ဳေဈဵ၊ နှမ်ဵေဈဵမျာဵထိဵု ကျသွာဵသည်ကို
မည်ကဲဴသို္ဓထန
ိ ်ဵချုပ်ထာဵနိုငမ
် ည်ကို တင်ြပေဆွဵေနွဵပပီဵ ပွဲစာဵကုန်သည်စက်ပိုင်မျာဵမှ
ေဈဵကစာဵေနမှုေကကာငဴ်ဟု ေတာင်သူမျာဵမှထင်ေကကဵေပဵေနမှုေေပ္ဒ ပွဲစာဵကုန်သည်
စက်ပိုင်မျာဵမှလည်ဵ ေတာင်သူမျာဵဘက်မှ သီဵနှဳေပ္ဒချန်ိ ေရာင်ဵောဵမျာဵပပီဵ ြပင်ပနိုင်ငဳ
မျာဵမှဝယ်လုိောဵနည်ဵေသာေကကာငဴ် ေဈဵကွက်ကျဆင်ဵသွာဵပါေကကာင်ဵ တင်ြပသွာဵပါ
သည်။

သို္ဓေတွက်

သီဵနှဳမျာဵေပ္ဒချန်ိ တွင်

ြပင်ပနိုငင
် မ
ဳ ျာဵနှငဴ်

ထွက်ကုန်မျာဵပိုမို

ေရာင်ဵောဵြမငဴ်တင်ေပဵနိုငပ
် ါရန် စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴ် ေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီ၊ စိုက်ပျုဵေရဵ
ိ
ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵေစ
လိေ
ု ကကာင်ဵ တင်ြပသွာဵကကပါသည်။
(ခ)

ေတာင်သူထွက်သီဵနှဳမျာဵကို ကုန်ကကမ်ဵမှ ကုန်ေချာေြဖစ်ထုတ်လုပ်မညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ
ကို ဖိတ်ေခ္ဒရန်၊ နည်ဵပညာကူညီေပဵရန်နှငဴ် နှစ်ရှည်ေချဵေငွေပဵရန် တင်ြပထာဵပါ

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၇
သည်။ သွငဵ် ောဵစုမျာဵ၏ေရည်ေေသွဵနှငဴ် ေဈဵနှုန်ဵကိုလည်ဵ ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်
ေပဵရန် လိုေပ်ေကကာင်ဵတင်ြပသွာဵကကပါသည်။
(ဂ)

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
ဆိုသည်ဴေနရာတွင် ေဓိကမှာ သုေတသနေဆငဴ်ဆငဴ် ြပုလုပ်ရန်
လိေ
ု ပ်ပါသည်။ သာဵစပ်ြခင်ဵ၊ မျုဵြမှ
ိ ငဴ်တင်ြခင်ဵ၊ မျုဵထိ
ိ န်ဵြခင်ဵ၊ မျုဵရိ
ိ ုဵဗီဇ ပညာရပ်
မျာဵကို ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴေဆွဵေနွဵပပီဵ မူလရှိရင်ဵစွဲမျုဵမျာဵကိ
ိ
ုလည်ဵ တစ်ဖက်ကထိန်ဵ
သိမ်ဵေပဵရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊

ထိ္ဓေ
ု ကကာင်ဴ

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
ရရှိရန်ေချန်ိ ယူရသည်ဴ

ေေနေထာဵမျုဵမျာဵရှ
ိ
ိပါသည်။ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
ဆိုသည်မှာ နို္ဓထွက်နှုန်ဵ၊ ေသာဵ
တိုဵနှုန်ဵ၊ ဥဥနှုန်ဵမျာဵေေပ္ဒမူတည်၍ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ မျုဵပွ
ိ ာဵြခင်ဵ၊
မျုဵသန့်
ိ
စင်ြခင်ဵ

ြဖစ်ပပီဵောဵနည်ဵသည်ဴ

ေပိုငဵ် တွင်ရှိေနပါေသဵသည်။

ထိ္ဓေ
ု ကကာင်ဴ

မျုဵရင်
ိ ဵမျာဵကို မျုဵထိ
ိ န်ဵ၍ မျုဵပွ
ိ ာဵြခင်ဵ၊ မျုဵြမှ
ိ ငဴ်တင်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရပါမည်။ သို္ဓမှသာ
ေရရှည်တည်တဳဴသည်ဴ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
မျာဵ စဉ်ဆက်မြပတ် ေမွဵထုတ်ေပဵနိုင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
(ဃ)

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
ရရှိေရဵ၊ သတင်ဵေချက်ေလက်ရရှိေရဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ မျုဵိ
ေကာင်ဵမျုဵသန့်
ိ
ရရှိေရဵတွင်

ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵေေနြဖင်ဴ

ေဒသမျုဵမျာဵကိ
ိ
ု

စနစ်တကျ ထိန်ဵသိမ်ဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ သတင်ဵေချက်ေလက်ပိုင်ဵတွင် ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍ နည်ဵပညာမျာဵ ေချန်ိ နှငတ
ဴ် ေြပဵညီ ရရှိရန်လုိေပ်ပါသည်။
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ရန်

ေြမောမခဳလပ
ို ါသည်။

သတင်ဵေချက်ေလက်မျာဵကိုလည်ဵ

ေင်တာနက်မှတစ်ဆငဴ် ေမှီလက
ို ်နိုင်မည်ဆိုလျှေင် ေတာင်သူမျာဵေတွက် ပိ၍
ု ေဆင်
ေြပမှာြဖစ်ပါသည်။ မျုဵရိ
ိ ုဵဗီဇသုေတသနစင်တာမျာဵလည်ဵရှိသငဴ်ပါသည်။ ဓါတ်ခွဲခန်ဵ
သုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ လုေ
ဳ လာက်စွာရှိသငဴ်ပါသည်။
(င)

ယခုေခါ နို္ဓဆီေစစ်ေစာဵနို္ဓဆီကို Creamer မှထုတ်လုပ်ေနပါသည်။ နို္ဓစာဵနွာဵမျာဵကို
စနစ်တကျေမွဵြမူပပီဵ နို္ဓကိုေကာင်ဵမွန်စွာ နို္ဓေပါင်ဵစက်ရုဳတွင်သာချက်နိုင်မည်ဴ ေစိုဵရ
နှငဴ် ပုဂ္ဂလိကေပါင်ဵကာ နို္ဓချက်စက်ရုဳမျာဵတည်ေထာင်ပပီဵ နို္ဓမျာဵကို စက်ရုဳေေရာက်ပို္ဓ
နိုငမ
် ည်ဆိုလျှေင် နို္ဓဆီစစ်စစ်ကို စာဵသုဳဵနိုင်မှာြဖစ်ပါသည်။ ေစိုဵရေေနြဖငဴ် ေမွဵြမူေရဵ
ေတာင်သူမျာဵကို ေချဵေငွထုတ်ေချဵေပဵေစချင်ပါသည်။
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၈
(စ)

မျ ိုဵေကာင်ဵ မျ ိုဵသန့်ေေနနှ ငဴ ်

နှစ ်ပ ို င်ဵ ရှိ ပါသည်။

စီဵ ပွ ာဵြဖစ်ေမွဵ ြမူေရဵပိ ု င်ဵနှ ငဴ်

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ေမွဵြမူေရဵေပိုင်ဵြဖစ်ပါသည်။ စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူေရဵေပိုင်ဵတွင် ကကက်၊
ဝက်ရှိပါသည်။ ကကက်၊ ဝက်ေမွဵြမူေရဵ မျုဵရိ
ိ ုဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ြပင်ပကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ်
လုပ်ေဆာင်ပပီဵ လုေ
ဳ လာက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဴ ေေနေထာဵရှိပါသည်။

သို္ဓေသာ်

ဝက်နှငဴပ
် တ်သက်၍ ဌာနဆိုင်ရာမျာဵမှ ေဆက်ြပတ်သာွ ဵသည်ဴေတွက် ဝက်ေပါက်
မျာဵကို နိုင်ငြဳ ခာဵမှေဓိကထာဵပပီဵ သွင်ဵရပါသည်။
(ဆ)

မိဘမျုဵရိ
ိ ုဵဗီဇေဆငဴ်ေထိ

ေသချာစွာလုပ်နိုင်ရန်

ေြမယာေသုဳဵချမှုမျုဵရိ
ိ ုဵေဆငဴ်ထိ

ောမခဳေပဵရန်လုိေပ်ပါသည်။ ဇီဝလုခဳ ခုဳေရဵေကာေကွယ်ေပဵနိုင်သည်ဴ ဥပေဒတစ်ရပ်
ရှရ
ိ န်လည်ဵ လိေ
ု ပ်ပါသည်။ ေဈဵကွက်လိုေပ်ချက်ေရ မျုဵေြပာင်
ိ
ဵလဲထုတ်ေပဵရန်
လိေ
ု ပ်ပါသည်။ ခိုင်ဵနွာဵမှ ေသာဵနှုန်ဵတက်သည်ဴနွာဵပုဳစဳကို ေစျဵကွက်လုိေပ်ချက်ေရ
ေြပာင်ဵလဲထုတ်ရန်လိုေပ်ပါသည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ် ဒိန်ဵမတ်နိုငင
် ဳေကူေညီနှင်ဴ ထိင
ု ဵ် ၊
ြမန်မာ နို္ဓစာဵနွာဵစီမဳကိန်ဵလုပ်ခဲဴပါသည်။
(ဇ)

ကမ္ဘာေပ္ဒတွင် မည်သည်ဴနိုငင
် မ
ဳ ျှေ သာဵသတ်လင
ို ်စင်စီကိစ္စမရှိေတာဴပါ။ ပုဂ္ဂလက
ိ သာဵ
သတ်ရုဳ ထူေထာင်ေပဵကကပါသည်။ လိုငစ
် င်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်ဵ၍ ပုဂ္ဂလိကစက်ရုဳ
တည်ေထာင်ပပီဵ ေေကာင်ေထည်ေဖာ်မည်ဆိုလျှေင် ေမွဵြမူသူမျာဵ ေကျုဵေြမတ်
ိ
ပိုရ
နိုငပ် ပီဵ ေရသာရှိသည်ဴေသာဵကို ြပည်သူေတွစာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သတင်ဵေချက်
ေလက်မျာဵ ေချန်ိ နှငဴ်တေြပဵညီ မရရှိသည်ဴေတွက် ကကက်သာဵ၊ ကကက်ဥေဈဵကွက်
မျာဵ ပျက်ေနသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ လစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေနသည်ဴ ကကက်ေပါက်၊ ဝက်ေပါက်
စာရင်ဵထုတ်ြပန်နိုင်ြခင်ဵမရှပ
ိ ါ။

ေရာဂါေေြခေေနလည်ဵသတင်ဵ

ထုတ်ြပန်ေပဵရန်

လိုေပ်ပါသည်။
(ဈ)

မျုဵထု
ိ တ်သည်ဴမျုဵခခဳ
ိ နှငဴ်(၃)မိုင်ေကွာတွင် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငြ် ခင်ဵမျာဵ မြပု
လုပ်ရန်

ညွှန်ကကာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။

တရာဵဝင်တင်ပို္ဓြခင်ဵထက်

တရာဵမဝင်

တင်ပို္ဓြခင်ဵက ပိ၍
ု လွယ်ကူေနပါသည်။ ေသာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် တင်ပြို္ဓ ခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို တိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရမှ ေဆာင်ရွက်၍ရပါသည်။ ေမျာဵောဵြဖင်ဴ
ေမွဵြမူေရဵဇုန်လုပ်လျှေင် ေောင်ြမင်မှုမရှိေကကာင်ဵေတွ့ရပါသည်။
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၉
(ည)

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
သည်

စာဵနပ်ရိက္ခာေတွက်

ေေရဵကကီဵပါသည်။

ယခုဆိုလျှေင်

ကကက်မ တစ်ေကာင် ၂၈၀ မှ ၃၈၀ ေကကာဵဥနိုင်ရန် မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
မျာဵ ထုတ်လုပ်
နိုငခ
် ဲဴပါသည်။ သတင်ဵေချက်ေလက်ောဵနည်ဵသည်ဴေတွက် ေဈဵကွက်ေခက်ေခဲ
မျာဵ ေတွ့ေစပါသည်။ သတင်ဵေမှာဵမျာဵေကကာငဴ်လည်ဵ ေဈဵကွက်ထိခိုက်နိုငပ
် ါသည်။
ရာသီတုပ်ေကွဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ကကက်တုပ်ေကွဵ၊ ဝက်တုပ်ေကွဵဟု သတင်ဵေမှာဵမျာဵ
ေကကာငဴ် ေမွဵြမူသူမျာဵထိခိုက်နိုငပ
် ါသည်။
(ဋ)

ဌာနတွင် Information Center ရှိသငဴ်ပါသည်။ FDA ေေနနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓထုတ်လုပ်သည်ဴ
ေေနေထာဵပမာဏကို တိတိကျကျမသိရပ
ှိ ါ။ ေမွဵြမူေရဵေချဵေငွတွင် ေဆင်မ
ဴ ျာဵစွာ
ြပုလုပ်ေနရ၍ ေဆင်မေြပြဖစ်ေနပါသည်။ လိုငစ
် င်စီနဲ့ပတ်သက်၍ စာဵသုဵဳ သူနှင်ဴ
ေတာင်သူမျာဵသာ နစ်နာေနရပါသည်။

(ဌ)

ြပည်ပမှတင်သွင်ဵေသာ

သကကာဵမျာဵေကကာငဴ်

ြပည်တွင်ဵတွင်

မလည်ပတ်နိုင်ဘဲ

သကကာဵမျာဵြပညဴ်ေနရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ကကဳစိုက်ေတာင်သူမျာဵေတွက် သကကာဵမျာဵ
မတင်သွင်ဵသငဴ်ပါ။ နိုငင
် ြဳ ခာဵမှ တရုတ်သို္ဓပို္ဓရန် သကကာဵမျာဵဝယ်ယူပပီဵ တရုတ်မှ မဝယ်
ြဖစ်ေသာေကကာငဴ်

ထိုသကကာဵမျာဵသည်

ေဈဵကွက်ပျက်ေနပပီဵ

ြပည်ပတင်သွငဵ်

ကုန်မျာဵေေပ္ဒ ေခွန်ပိုေကာက်ခဳသငဴ်ပါသည်။
(ဍ)

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
မျာဵကို

ေတာင်သူမျာဵေလွယ်တကူဝယ်ယူနိုငရ
် န်

လုပ်ေဆာင်

ေပဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကေနဒါမှ စာဵေတာ်ပြဲ ခမ်ဵမျာဵကို တရုတ်နိုင်ငမ
ဳ ှ ြမန်မာနိုင်ငသ
ဳ ို္ဓ
နယ်စပ်မှ တင်ပြို္ဓ ခင်ဵေကကာငဴ် ပဲေဈဵကွက်ပျက်ေနရပါသည်။ ေော်ဂင်ဵနစ်သီဵနှဳမျာဵ
ေဈဵေကာင်ဵရရှိနိုင်ပပီဵ

စိုက်ပျုဵစရိ
ိ တ်ေချဵေငွမျာဵ

လုေ
ဳ လာက်စွာေပဵသငဴ်ပါသည်။

ေဈဵနည်ဵပပီဵ ေသုဳဵမဝင်သည်ဴပမ
ဲ ျာဵကို ြမန်မာြပည်သို္ဓပိြု္ဓ ခင်ဵေကကာင်ဴ ြမန်မာဴပဲ ေဈဵကျ
ေနရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတု၊ ေြမသာဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီသညဴ်မျုဵမျာဵ
ိ
ရှာေဖွေပဵ
သငဴေ
် ကကာင်ဵတင်ြပေဆွဵေနွဵသွာဵပါသည်။
အကြံြပုသုံးသပ်ချြ်
၉။

ဒုတိယေကကိမ်

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်

စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီမှ

စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်သူမျာဵ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန်
ိ
့နှင်ဴ သတင်ဵေချက်ေလက်
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၀
မျာဵ ေချန်ိ နှင်ဴတစ်ေြပဵညီရရှိေစေရဵ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲမှ ေောက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵ
သင်ဴေကကာင်ဵ ေကကဳြပုသုဳဵသပ်တင်ြပေပ်ပါသည်စိုက်ပျုဵေရဵဆိ
ိ
ုငရ
် ာေကကဳြပုချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်(က)

တိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရဘတ်ဂျတ်ြဖင်ဴ စိုက်ပျုဵေရဵဦဵစီ
ိ
ဵဌာနက မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန်
ိ
့မျာဵ
ထုတ်လုပ်ပပီဵ ေတာင်သူမျာဵထဳ ြဖန့်ြဖူဵေပဵရန်

(ခ)

ေတာင်သူလယ်သမာဵေခွင်ဴေေရဵကာကွယ်ေရဵနှငဴ် ေကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵြမှငတ
်ဴ င်ေရဵ ဥပေဒ
ေခန်ဵ(၃) ပုဒ်မ(၇) မှာပါသည်ဴေတိုငဵ် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵပပီဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵ
ရန်

(ဂ)

နည်ဵပညာမျာဵေပဵြခင်ဵ၊ ေရင်ဵေနှီဵမျာဵတတ်နိုင်သ၍ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵြခင်ဵ၊ ကုန်ေချာ
ထွကက
် ုန်မျာဵကို ေဈဵကွက်ေနရာရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်

(ဃ)

ေဈဵကွက်ရှာေဖွရရှိမှုေေြခေေန၊ ေဈဵကွက်ေလာဵေလာရှိေသာသီဵနှဳ၊ သာဵ၊ ငါဵ
ကုန်စည်မျာဵောဵ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵောဵေသိေပဵြခင်ဵ၊ စိုက်ပျုဵေမွ
ိ ဵြမူနိုင်ရန်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် SME မျာဵောဵလည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုငရ
် ာ
ဌာနမျာဵမှ ကူညီေပဵရန်

(င)

ကုန်သည်ပစ
ွဲ ာဵ၊ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵမှ Contract Farming
စနစ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်တွန်ဵောဵေပဵမှုမျာဵြပုလုပ်ေပဵရန်

(စ)

ေရည်ေေသွဵေကာင်ဵေသာသီဵနှဳမျာဵ ေစာဵေစာေန္တရာယ်ကင်ဵေသာ သီဵနှဳထုတ်
လုပ်နိုငသ
် ည်ဴ နည်ဵပညာမျာဵောဵ ဌာနဆိုင်ရာမျာဵသာမက ေြခာဵေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၊
ေတာင်သူေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပညာေပဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်

၁၀။

ေမွဵြမူေရဵဆိုငရ
် ာေကကဳြပုချက်မျာဵမှာေောက်ပါေတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က)

OIEA ေေထာက်ေပဳဴနှငဴ် ခွာနာလျှောနာေရာဂါကာကွယ်ေဆဵကို ပမို့နယ်(၁၃) ပမို့နယ်
တွင် ထိဵု ေပဵေနပပီဵ ကျန်ပမို့နယ်မျာဵမှ ေတာင်သူမျာဵဝယ်ယူထုဵိ ရသည်ဴ ေတွက်
တန်ဵတူညီမျှေမှုရှိေစရန်၊ ကျန်ပမို့နယ်မျာဵကို တိုင်ဵေဒသကကီဵဘတ်ဂျတ်မှ ေထာက်ပဳဴ
ေပဵရန်
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၁
(ခ)

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန်
ိ
့ရရှိေစရန်

မျုဵေချာင်
ိ
ဵနှင်ဴ

နိုက်ထရိုဂျင်မျာဵကို

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဘတ်ဂျတ်မှ ြဖည်ဴစွက်၍ ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵရန်
(ဂ)

ြမစိမ်ဵေရာင်ေသာဵကဏ္ဍတွင် စီမဳကိန်ဵသည် ေကျဵလက်ြပည်သူမျာဵဆင်ဵရဲမှုေလျှောဴချ
ေရဵေတွက် ေေရဵပါတဲဴ လုပ်ငန်ဵြဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ြပည်ေထာင်စုမှ မန္တေလဵတိုင်ဵတွင်
ေကျဵရွာေပါင်ဵ(၃၀)ေကျာ်သာ

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်နိုငေ
် သဵ၍

ေနာက်ထပ်ေကျဵရွာ

မျာဵေတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵဘတ်ဂျတ်မှ လျာထာဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်
(ဃ)

ကျန်ဵမာသန်စွမ်ဵေသာလူငယ်မျာဵြဖစ်လာေစရန် School Milk Program ကို ပိုမို
ကျယ်ြပန့်စွာေဆာင်ရွက်နိုငရ
် န် တိုင်ဵေဒသကကီဵဘတ်ဂျတ်မှ ခွင်ဴြပုေငွမျာဵေပဵရန်။

(င)

ေမွဵြမူေရဵေေြခခဳသင်တန်ဵမျာဵကို

တစ်နှစ်(၄)ကကိမ်ထက်မက

ေတာင်သူမျာဵကို

ပညာေပဵရန်
(စ)

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန်
ိ
့ထုတ်လုပ်နိုငရ
် န်ေတွက်

သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵေောင်ြမင်စွာ

လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသကကီဵဘတ်ဂျတ်မှ လုလ
ဳ ေ
ုဳ လာက်ေလာက် လျာထာဵသတ်
မှတ်ေပဵရန်၊
(ဆ)

မျုဵရိ
ိ ုဵဗီဇသုေတသနစင်တာမျာဵရှိသင်ဴပပီဵ

ဓါတ်ခွဲခန်ဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ

လုလ
ဳ ေ
ုဳ လာက်

ေလာက်ရှိရန်
(ဇ)

ေမွဵြမူေရဵေတာင်သူမျာဵကို ေချဵေငွထုတ်ေချဵေပဵရန်

(ဈ)

ဝက်သာဵေပါက်မျာဵကို နိုငင
် ြဳ ခာဵမှတင်သွင်ဵမည်ဴေစာဵ ြပည်တွင်ဵတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန့်
ြဖူဵနိုင်ေပဵနိုငေ
် စရန်

(ည)

ေမွဵြမူသူနှငဴစ
် ာဵသုဳဵသူမျာဵ ေကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵေတွက် လိင
ု စ
် င်စနစ်ဖျက်သိမ်ဵရန်

(ဋ)

ဇိဝလုခဳ ခုဳေရဵကာကွယ်ေပဵနိုင်ေသာဥပေဒတစ်ခုထွကရ
် န်

(ဌ)

ေမွဵြမူေရဵေတွက် ေြမယာေြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲခွင်ဴကို လွယ်ကူရိုဵရှင်ဵစွာလုပ်ေပဵရန်

(ဍ)

တရာဵဝင်တင်ပေ
ို္ဓ ရာင်ဵချေသာတိရစ္ဆာန်နှင်ဴ
ရိုဵရှင်ဵြမန်ဆန်စွာေဆာင်ရွက်ေပဵရန်

ကန့်သတ်

တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵကို

လွယ်ကူ

ကန့်သတ်

၁၂
(ဎ)

သက်ဆိုငရ
် ာဌာနမျာဵတွင် Information Center မျာဵထာဵရှိေပဵရန်

(ဏ) ြပည်ပမှတင်သွင်ဵေသာလယ်ယာထုတ်ကုန်နှငဴ် ေမွဵြမူေရဵထုတ်ကုန်မျာဵကို ေခွန်ပိုမို
၍ေကာက်ခဳမှသာလျှေင် ြပည်တွင်ဵေတာင်သူမျာဵ နစ်နာမှုမရှိနိုငမ
် ှာြဖစ်ေသာေကကာင်ဴ
ေခွန်ေကာက်ခဳေပဵရန်
(တ)

ေရ၊ ေြမ၊ ရာသီဥတုနှငဴက
် ိုက်ညီေသာမျုဵမျာဵကိ
ိ
ု ေတာင်သူမျာဵေလွယ်တကူရရှိေောင်
ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵရန်

နိဂုံး
၁၁။

ဒုတိယေကကိမ် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ် စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီသည်

ြမန်မာနိုင်ငလ
ဳ ူဦဵေရ(၇၀)ရာခိုငန
် ှုန်ဵြဖစ်ေသာ ေကျဵလက်ေနေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ကိုင်သူမျာဵ၏ လူမှုေကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေစေရဵေတွက် မန္တေလဵတိုင်ဵေတွငဵ် ပမို့နယ်
(၁၀) ပမို့နယ်ကုိ ကွငဵ် ဆင်ဵပပီဵေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ ေမှန်တကယ်လိုေပ်လျက်ရှိေသာ သုဳဵသပ်
ေကကဳြပုချက်တွငပ
် ါဝင်သည်ဴ

ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵောဵ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရ

ေဖွဲ့နှင်ဴချတ်
ိ ဆက်၍ ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုငပ
် ါရန် တင်ြပေပ်ပါသည်။

ဥြ္ကဋ္ဌ
စိုြ်ပျုးလရးနှ
ိ
င့လ
် မွးြမူလရးလြာ်မတီ
မန္တလလးတိုငး် လဒသကြီးလွှတ်လတာ်

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

စိုက် ပျုဵိ ေရဵ နှငေ
်ဴ မွဵြမူေရဵ ေကာ် မ တီ
မန္တ ေလဵ တိုင်ဵ ေဒ သ ကကီဵ လွှတ် ေတာ်
စာ ေ မှတ် ၊ ၁ / ၂ - ၈ (

)/ ေရဵရာ

ရက်စွဲ၊၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

ရက်

သို္ဓ
ဥက္ကဋ္ဌ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်
မန္တေလဵပမို့
ေေကကာင်ဵေရာ။

အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်း

ေထက်ေေကကာင်ဵေရာပါကိစ္စနှငဴ်ပက်သက်၍

ဒုတိယေကကိမ်

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လွှတ်ေတာ်၊ စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴ ေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်ေန့နှင်ဴ
(၃၀) ရက်ေန့မျာဵတွင် ကျင်ဵပြပုလုပ်သည်ဴ

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲေတွ့ရှခ
ိ ျက် ေစီရင်ခဳစာောဵ (၁၆)

ကကိမ်ေြမာက် လွှတ်ေတာ်ပဳမ
ု ှန်ေစည်ဵေေဝဵတွင် ဖတ်ကကာဵနိုင်ေရဵေတွက် ဤစာနှင်ဴေတူ ပူဵတွဲ
တင်ြပေပ်ပါသည်။

ဦဵြမင်ဴေဆွ
ဥက္ကဋ္ဌ
စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီ
မိတ္တူကို
-

ရုဳဵလက်ခဳ

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

စိ ု က ် ပ ျ ိုဵေရဵနှ င ် ဴ ေမွ ဵ ြမူေရဵေကာ် မ တီ
မန္တ ေလဵ တိုင်ဵ ေဒ သ ကကီဵ လွှတ် ေတာ်
စာ ေ မှတ် ၊ ၁ / ၂ - ၈ (

)/ ေရဵရာ

ရက်စွဲ၊၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

ရက်

သို္ဓ
ဥက္ကဋ္ဌ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်
မန္တေလဵပမို့
ေေကကာင်ဵေရာ။

အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်း

ေထက်ေေကကာင်ဵေရာပါကိစ္စနှငဴ်ပက်သက်၍

ဒုတိယေကကိမ်

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လွှတ်ေတာ်၊ စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴ ေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ေောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်ေန့နှင်ဴ
(၁၈) ရက်ေန့မျာဵတွင် ြမင်ဵခခဳ၊ ေညာင်ဦဵ၊ မိတ္ထီလာနှင်ဴ ရမည်ဵသင်ဵပမို့နယ်မျာဵသို္ဓ သွာဵေရာက်၍
ကွငဵ် ဆင်ဵေလဴလာခဲဴသည်ဴ ေလဴလာေတွ့ရှိချက်ေစီရင်ခဳစာောဵ ဤစာနှငေ
်ဴ တူ ပူဵတွဲတင်ြပေပ်
ပါသည်။

ဦဵြမင်ဴေဆွ
ဥက္ကဋ္ဌ
စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴေမွဵြမူေရဵေကာ်မတီ
မိတ္တူကို
- ရုဳဵလက်ခဳ

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

