
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငု်ငံထတော်အစ ိုုးရ 

စ ုက်ြ   ိုးထရိုး၊ ထမ္ ိုးပမ္ြူထရိုးနငှ  ်ဆည်ထပမ္ောငိ်ုးဝနက်က ိုးဌောန 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဌောနအသ ိုးသ ိုး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ M & E အစ ရင်ခံစောမ္ ောိုးအထြေါ်  

စ မံ္က န်ိုးစ စစ်သံုိုးသြ်ထရိုးဌောနခ ွဲမှ္ သံုိုးသြတ်င်ပြခ က် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေော်ဝါရ လ 



 
 

ဌ ာနအသ ီးသ ီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခနု ှစ ် M&E အစ  ရင ်ခစံ ာ မ  ာီးအပ ေါ် 

စ  မံက ိနီ်း စစိ စ ်သုံီး သ ်ပရီး ဌ ာန ခ ွဲ မ ှသုံီး သ ခ် က ် တင ်ပ ပခင ်ီး 

၁။ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ဆည်ရမ ြောင်ျိုးဝန်ကက ျိုးဌြောန ှ  ဦျိုးစ ျိုးဌြောနအသ ျိုးသ ျိုး ှ 

Result Framework (RF)၊ Agriculture Development Strategy (ADS) နှင့်် Multi-

sectoral National Plan of Action on Nutrition (MS-NPAN) Indicators   ြောျိုးနှင့်် 

ခ  တ်ဆက် ှု ှ သည့်် ADS M&E Framework   ြောျိုးနှင့််  Simplified Version (SV)   ြောျိုးက ို 

ရဆြောင် ွက်၍ 6 Month Report အရနမြင့်် ADS Progress Report တ င် ထည့််သ င်ျိုး 

ရြြော်မပန ိုင် န်အတ က် EU M&E Experts   ြောျိုး၏ နည်ျိုးပညြောအကူအည မြင့်် ရဆြောင် ွက် 

လ က် ှ ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး သက်ဆ ိုင် ြောဌြောနအလ ိုက်  အည န်ျိုးက န်ျိုး  ြောျိုး 

အြောျိုး လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က် (Annual Work Plan-AWP) အတ ိုင်ျိုး ရဆြောင် ွက် ှုအရမခအရန  ြောျိုး၊ 

တ ိုျိုးတက် ှုအရမခအရန  ြောျိုး၊ လိုပ်ငန်ျိုးရဆြောင် ွက် ြောတ င် ကကံ ရတ ွေ့ခ ့် သည့်် အရမခအရန  ြောျိုး 

ပါဝင်သည့်် ဌြောနအသ ျိုးသ ျိုးတ ိုို့၏ M&E အစ  င်ခံစြော  ြောျိုးအရပေါ် စ  ကံ န်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန၊ စ  ံက န်ျိုး 

စ စစ်သံိုျိုးသပ်ရ ျိုးဌြောနခ   ှ စိုစည်ျိုး၍ ရအြောက်ပါအတ ိုငျ်ိုး စ စစ်သံိုျိုးသပ်တင်မပအပ်ပါသည်။  

၂။ စ  ံက နျ်ိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် မ န် ြောန ိုင်ငံ၏ စ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုးြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရစရ ျိုးအတ က် 

မပည်တ င်ျိုးနှင့် ် မပည်ပလယ်ယြောစ ိုကပ်   ျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြော စ  ကံ န်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး စနစ်တက ည  န ှုင်ျိုး 

ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုး၊ စ  ကံ န်ျိုး  ြောျိုး ထ ရ ြောကရ်အြောင်မ င် ှု ှ ရစ န်အတ က် စ  ံက န်ျိုးစ စစ်သံိုျိုးသပ် 

ရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး အဓ က ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ ဌြောနအရနမြင့် ် လယ်ယြော 

စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ် ှု  ူဝါဒပ ိုင်ျိုးဆ ိုင် ြော  ြောျိုးတ င် ကျွ ်ျိုးက င် ှုနငှ့်် စ  ်ျိုးရဆြောင် ညတ် ိုျိုးတက်လြော 

ရစ န်အတ က ်  ူဝါဒဆ ိုင် ြောရဆ ျိုးရန ျိုးပ    ြောျိုးက ို က င်ျိုးပလ က် ှ ဖပ ျိုး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ် အတ င်ျိုး 

ရက ျိုးလက်ရင ရ ကျိုးဆ ိုင် ြော ူဝါဒ၊ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ၏ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးနှင့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး အရမခခံ 

သည့် ် စက် ှုလိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးနှင့် ်  ူဝါဒက င့််သံိုျိုး ှုဆ ိုင် ြော အကကံမပ ခ က်  ြောျိုး၊ မ န် ြောန ိုင်ငံအြောျိုး 

    ျိုးရစ့်ထိုတ်လိုပတ်င်ပ ိုို့ရသြော န ိုငင်ံမြစ်လြောရစရ ျိုးရ  ြော် ှန်ျိုးတင်မပခ က်နှင့်် သ ျိုးနှံကက တ်ခ  ထိုတ် 

လိုပ် ှုစက် ှုကဏ္ဍြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးနှင့်် ပိုဂ္ဂလ ကအခန်ျိုးကဏ္ဍ အစ ှ သည့်က်ဏ္ဍ 

အသ ျိုးသ ျိုး၏  ူဝါဒဆ ိုင် ြောရဆ ျိုးရန ျိုးပ   (၄) ကက  ်က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး  COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ်ပ ြောျိုးခ ့် ှု 

ရ ကြောင့် ် ယခင်နစှ် ရဆြောင် ကွ် ှုနှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက  (၄၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ 

စ  ံက နျ်ိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနနှင့်် န ိုင်ငံတကြောစြောျိုးနပ ် ကခြော  ူဝါဒသိုရတသနဌြောန (International Food 

Policy Research Institute) တ ိုို့ပူျိုးရပါင်ျိုး၍ COVID-19 ၏ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးကဏ္ဍအရပေါ် 

သက်ရ ြောက် ှု  ြောျိုးအြောျိုး မ န် ြော့်စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး ူဝါဒပံ့်ပ ိုျိုး ှုဆ ိုင် ြော လိုပ်ငန်ျိုးအစ အစဉ်မြင့် ်စစတ် ျ်ိုး 

ရပါင်ျိုး (၂၆) ကက  ်ရကြောက်ယူစိုစည်ျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ရလ့်လြောရတ ွေ့ ှ  ှု  ြောျိုးရပေါ် အရမခခံ၍  ဝူါဒဆ ိုင် ြော 
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အကကံမပ ခ က်ရပါင်ျိုး (၂၈) ခိုအြောျိုး ရြြော်ထိုတ်ရဝ  န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ် ရဆြောင် ကွ် ခ က်ထက် 

(၁၀၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဒိုတ ယရမခြောက်လ 

ပတ်အတ င်ျိုး ကဏ္ဍရပါင်ျိုးစံိုပါဝင်ရသြော အ    ျိုးသြောျိုးအြောဟြော ဆ ိုင် ြောစ  ကံ န်ျိုး (Multi-sectoral 

National Plan of Action on Nutrition (MS-NPAN) နှင့်် ခ  တ်ဆက် ှု ှ သည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး 

ဆ ိုင် ြော ကဏ္ဍ၏  င်ျိုးနှ ျိုးမ  ပ်နှံ ှုအစ အစဉ်အြောျိုး ရြြော်ထိုတ်အတည်မပ န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ စ  ံက နျ်ိုး 

ဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့်် အဆ ိုပါစ  ကံ န်ျိုးရဆြောင် ွက် ည့်် မပညန်ယ်နှင့်် တ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးတ ိုို့တ င် FAO 

၏နည်ျိုးပညြောအကူအည နှင့်် အဟြော ကဏ္ဍမပ မပငရ်မပြောင်ျိုးလ ရ ျိုးသရ ြောတစူြောခ  ပ ်(Nutrition 

Sector Reform Contract -NSRC)၏  န်ပံိုရင မြင့်် အရကြောင်အထည်ရြြော်ရဆြောင ်ွက် ြောတ င် 

ရင ရ ကျိုးသံိုျိုးစ   ှုဆ ိုင် ြော လ ်ျိုးညွှန်ခ ကအ်ြောျိုး မပင်ဆင်လ က် ှ ဖပ ျိုး အတညမ်ပ ခ က် ယူ န် 

ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ ် ဒိုတ ယရမခြောက်လပတ်အတ င်ျိုး စ  ံက န်ျိုး၊ 

 ဏ္ဍြောရ ျိုးနငှ့်် စက် ှုဝန်ကက ျိုးဌြောနနငှ့််  ဥရ ြောပသ ဂ္ဂတ ိုို့အ ကြောျိုး NSRC ၏ရင ရ ကျိုးဆ ိုင် ြော 

သရ ြောတူည  ှုစြောခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ိုန ိုင် န်အတ က် ပူျိုးရပါင်ျိုးပါဝင်ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ပါသည။် စ  ံက န်ျိုး 

ဦျိုးစ ျိုးဌြောနနှင့် ် ဥရ ြောပသ ဂ္ဂပညြော ှင်  ြောျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုးကြော စ  ံက န်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန၏ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး 

ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက် ှု ဟြောဗ ြူဟြောဆ ိုင် ြော စ  ကံ န်ျိုးစ စစ်သံိုျိုးသပ်ရ ျိုး ူရ ြောင်အြောျိုး ရဆြောင် ွက်ခ ့်ဖပ ျိုး 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဒိုတ ယရမခြောက်လပတအ်တ င်ျိုး အဖပ ျိုးသတ်အတည်မပ န ိုငခ် ့်ပါသည်။ အဆ ိုပါ 

 ူရ ြောင ်ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ က် ညွှန်ျိုးက န်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး အရကြောင်အထည်ရြြော် ှု အရမခ 

အရန  ြောျိုး၊ တ ိုျိုးတက ်ှုနှင့််လိုပ်ငန်ျိုး ရဆြောင် ွက်ခ က်အရမခအရန  ြောျိုးက ို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ ်

စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးြ ွံေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက် ှု ဟြောဗ ြူဟြော တ ိုျိုးတက် ှုအစ  င်ခစံြောနငှ့်် စ  ကံ န်ျိုးစ စစ်သံိုျိုးသပ် 

ရ ျိုး နှစစ်ဉ်အစ  င်ခံစြော  ြောျိုးတ င် ထည့််သ င်ျိုးရြြော်မပသ ြောျိုးန ိုင် ည်မြစ်ပါသည်။ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး 

ဆ ိုင် ြော စြော င်ျိုးအင်ျိုးက န်ျိုးဂ္ဏနျ်ိုး  ြောျိုးအြောျိုး  ူဝါဒခ  ှတ်သူ  ြောျိုး၊ သိုရတသ   ြောျိုးနှင့် ် ရ ျိုးက က် 

ရလ့်လြောသူ  ြောျိုး ရလ့်လြောန ိုင ်န်အတ က ် သက်ဆ ိုင် ြောဌြောနအသ ျိုးသ ျိုး ှ မပ စို၍ စ စစ်သံိုျိုးသပ် 

ကြော Agriculture at a Glance နှင့် ် Agriculture in Brief စြောအိုပ ် ြောျိုးက ို နစှ်စဉ် 

ထိုတရ်ဝန ိုင်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ဌြောန ှ ဝန်ကက ျိုးဌြောန Focal အရနမြင့်် သက်ဆ ိုင် ြော ဝန်ကက ျိုးဌြောန 

  ြောျိုး၊ စြောျိုးနပ်  ကခြောနငှ့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးအြ  ွေ့၊ မပည်တ ငျ်ိုး၊ မပည်ပြ ံွေ့ဖြ  ျိုးရ ျိုးအြ  ွေ့အစည်ျိုး  ြောျိုး၊ 

ဌြောနအသ ျိုးသ ျိုး ှ တြောဝန ်ှ ပိုဂ္ဂ  လ်  ြောျိုးနှင့်် ခ  တ်ဆက်ကြော က ္ြော့်စြောျိုးနပ်  ကခြောရနို့အြောျိုး ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခိုနှစ ် ပထ ရမခြောက်လပတ်အတ င်ျိုး က င်ျိုးပန ိုင် န် ည  န ှုင်ျိုးခ  တ်ဆကရ်ဆြောင် ွက် 

ခ ့်ပါသည်။ 

 စ  ံက နျ်ိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန  ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှအ်တ င်ျိုး အထူျိုးသမြင့်် COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ် 

ပ ြောျိုးခ ့်မခင်ျိုးရ ကြောင့်် ပျူိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် ကွရ် ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး၊ ရဆ ျိုးရန ျိုးပ    ြောျိုး၊ သင်တန်ျိုး  ြောျိုး 
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လိုပ်ငန်ျိုး အရကြောင်အထည်ရြြော်ရဆြောင် ကွ် ြောတ င် အြောျိုးနည်ျိုးခ ့် ဖပ ျိုး ပံို နှ်ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးရ ျိုး အြ  ွေ့ 

အစည်ျိုး  ြောျိုး၊ န ိုင်ငံတကြောအြ  ွေ့အစညျ်ိုး  ြောျိုးနှင့်် ဌြောနတ င်ျိုး ပံို နှ်အစည်ျိုးအရဝျိုး  ြောျိုးက ို Virtual 

စနစ်မြင့်် ရဆြောင် ွက်ခ ့်ဖပ ျိုး ဌြောန၏ပံို ှနလ်ိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးနှင့် ် လိုပင်န်ျိုးစ  ံခ က်  ြောျိုးအြောျိုး မပည့် ်  

ရစ န် စဉ်ဆက် မပတ်လည်ပတ်န ိုင်ရ ျိုးအြောျိုး စနစ်တက  ည  န ှုင်ျိုးရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ 

 ၃။ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့််  စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတလ်ိုပ် ှုက င်ျိုးဆက်တစ်ရလ ြောက် ပါဝင်သူ 

  ြောျိုးအြောျိုး အ ည်အရသ ျိုးမပည့်ဝ်သည့် ်     ျိုးရကြောင်ျိုး    ျိုးသနိ်ု့  ြောျိုး၊ သ င်ျိုးအြောျိုးစို  ြောျိုး  ှ ရ ျိုး၊ 

ရကြောင်ျိုး  န်သည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးနည်ျိုးစနစ ် ြောျိုး၊ ရ ျိုးက က်ခ  တ်ဆက်န ိုင် ှု၊ စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ် ှု 

လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးနှင့်် ရ ျိုးက က်ယှဉ်ဖပ  ငန် ိုင် ှုတ ိုို့အတ က် အဓ ကထြောျိုး ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး စ ိုကပ်   ျိုးရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ   တ်သ  ်ျိုးခ  န်လ နက်ြောလ သ ျိုးနှံအထ က် 

ဆံိုျိုးရံှုျိုး ှု နည်ျိုးပါျိုးလြောမခင်ျိုး  ှ  ရ  ှညစ်ြောျိုးနပ်  ကခြောြူလံိုရ ျိုးအတ က် ရဆြောင် ကွ်လ က် ှ  ြောတ င်  

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတ င်ျိုး   တ်သ  ်ျိုးခ  န်လ န်နည်ျိုးပညြောနှင့်် ပတ်သက်၍ သိုရတသန 

ရလ့်လြော ှုအြောျိုး (၃၆) ကက  ်ရဆြောင် ွကန် ိုငခ် ့်သည်က ိုရတ ွေ့ ဖပ ျိုး ယခင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ င ်

(၂၈) ကက   ် ရဆြောင် ကွ်ခ ့်ကြော  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးအြောျိုးမြင့်် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်တ င ် (၂၉)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

တ ိုျိုးတက်ရဆြောင် ွက်လြောန ိုင်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ှ  ပါသည်။ ထ ိုို့အတူပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် 

အတ င်ျိုး   တ်သ  ်ျိုးခ  န်လ နန်ည်ျိုးပညြောဆ ိုင် ြောသင်တန်ျိုး  ြောျိုးက ို ပ ိုို့ခ ခ ့်ဖပ ျိုး သင်တန်ျိုးသြောျိုး 

ဦျိုးရ စိုစိုရပါင်ျိုး (၄၈၀) ဦျိုးအြောျိုး ပ ိုို့ခ န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုနစှ်တ င် သင်တန်ျိုးသြောျိုး (၄၅၀) အြောျိုး 

သင်တန်ျိုးပ ိုို့ခ ခ ့်သမြင့်် ယခင်နစှ်မြင့်် န ှုငျ်ိုးယှဉ်ပါက (၇)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်လြောခ ့်သည်။ 

ထ ိုို့အမပင် ဆက်သ ယ်ရ ျိုးနည်ျိုးပညြောဆ ိုင ်ြော ရဆြောင် ွက်ခ က်  ြောျိုးနှင့်် ပတ်သက၍် စ ိုက်ပ   ျိုး 

ထိုတလ်ိုပ်သူရတြောင်သူ  ြောျိုး ရလ့်လြောန ိုင် ည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြောဗဟိုသိုတ  ြောျိုးနှင့် ် သက်ဆ ိုင် 

သည့် ်Webpage (၃) ခိုအြောျိုး  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် ပထ ရမခြောက်လပတ်အတ င်ျိုး တည်ရထြောင် 

န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုနှစ ် ရဆြောင် ွက် ှု  ြောျိုးထက ် န ှုငျ်ိုးယှဉ်ပါက (၅၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

တ ိုျိုးတက်ရဆြောင် ွက်လြောန ိုင်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ သ ိုို့ရသြော်လည်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဗဟိုသိုတ 

ဆ ိုင် ြောစြောအိုပ်နငှ့်် လက်က ်ျိုးစြောရစြောင် ထိုတ်ရဝန ိုင် ှု ှြော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုနှစန်ှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက 

(၃၇)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနငှ့်် (၄၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအသ ျိုးသ ျိုး န  ့််ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။  

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်တ င် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ စပါျိုး    ျိုး တငျ်ိုးရပါင်ျိုး (၂.၈) သန်ျိုး၊ ပ ိုျိုးဥ 

(၃၂၀) ရသတတြော၊ ရန ကြော    ျိုး (၁၇၇) တင်ျိုးနှင့်် ရလ ြော်    ျိုး (၅၇၁) တင်ျိုး ထိုတလ်ိုပ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ထိုတလ်ိုပ် ှုထက် စပါျိုး (၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ ပ ိုျိုးဥ (၇၁)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး၊ ရန ကြော(၆၂) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနှင့် ် ရလ ြော(်၂၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအသ ျိုးသ ျိုး တ ိုျိုးတက်ထိုတ်လိုပ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ဝါ၊ ဂ္ိုန်ရလ ြော်၊ 

ကကံနှင့််  ြော ြော    ျိုးထိုတ်လိုပ် ှု ြှော ယခင်နစှ်ထက် ဝါ (၂၆)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး၊ ကကံ(၃၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ 
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ဂ္ိုန်ရလ ြော်(၅)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးနငှ့််  ြော ြော(၁၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအသ ျိုးသ ျိုး န  ့််ခ ့်ပါသည်။ သတ် ှတ်ခ က် 

  ြောျိုးနှင့် ် က ိုက်ည  ှု ှ ဖပ ျိုး အ ည်အရသ ျိုးမပည့်ဝ်သည့််     ျိုးရစ့်သက်ရသခံလက ်ှတ် ထိုတရ်ပျိုး 

န ိုင် ှုနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှတ် င်  သက ်ှတ်ခ က ် ြောျိုးနငှ့်် က ိုက်ည  ှု ှ ရ ကြောင်ျိုး 

    ျိုးရစ့် သက်ရသခံလက် ှတ် စိုစိုရပါငျ်ိုး (၃,၅၅၉) ခိုနှင့််     ျိုးရစ့်ထိုတ်လိုပ်သည့် ် လိုပ်ငနျ်ိုး 

လ ိုင်စင်ရပါင်ျိုး (၄၅) ခိုထိုတရ်ပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုနှစန်ှင့်် န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက     ျိုးရစ့် 

သက်ရသခံလက် ှတ် ထိုတရ်ပျိုးန ိုင် ှု ှြော (၄)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုးတ ိုျိုးတက်ခ ့်ဖပ ျိုး     ျိုးရစ့်ထိုတ်လိုပ်ငန်ျိုး 

လ ိုင်စင ် ထိုတရ်ပျိုးန ိုင် ှု ှြော (၃၁)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ တ ြောျိုး ဝင် ရမ ဩဇြောနှင့်် 

ပ ိုျိုးသတ်ရဆျိုး  ြောျိုး ြ ်ျိုးဆ ျိုးထ န်ျိုးသ  ်ျိုးန ိုင် ှု ှြော ယခင်နစှ်ထက ် (၄၀)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးနငှ့်် (၃၅) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ ရကြောငျ်ိုး  န်သည့်စ် ိုကပ်   ျိုးရ ျိုးစနစ် Good Agriculture 

Practices (GAP) ပတ်သက်၍ က င်ျိုးဆငျ်ိုးစစ်ရဆျိုးန ိုင် ှု ကျွ ်ျိုးက င်သင်တနျ်ိုး  ြောျိုးအြောျိုး ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခိုနစှ်တ င ် (၈) ကက  ်က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ရသြော်လညျ်ိုး ယခင်နှစ်တ င် (၁၁) ကက  ်က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့် 

သမြင့်် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုနှစ်ထက်  (၃၃) ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်သည်။ သ ိုို့ရသြော်လည်ျိုး ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခိုနစှ်တ င ်GAP နှင့် ်Organic Agriculture (OA) နှင့််ပတ်သကရ်သြော လိုပ်ထံိုျိုးလိုပ်နည်ျိုး 

ကျွ ်ျိုးက င် ှုဆ ိုင် ြော သင်တနျ်ိုးရပါင်ျိုး (၆၈) ကက  ် က ငျ်ိုးပန ိုငခ် ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်ထက် (၁၀၆) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးရက ြော် သ သြောစ ြော တ ိုျိုးတကက် င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး 

ဓါတိုရဆျိုးဝါျိုး  ြောျိုး အလ န်အကျွံသံိုျိုးစ   ှုနှင့် ် က န်ျိုး ြောရ ျိုးအရပေါ်သက်ရ ြောက ်ှုဆ ိုင် ြော အသ  

ပညြောရပျိုးသင်တန်ျိုး  ြောအြောျိုး ၂၀၁၉ ခိုနစှတ် င် (၇၉) ကက  ်က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး၊ နှစ်အလ ိုက် လိုပ်ငန်ျိုး 

စ  ံခ က်အြောျိုး မပည့် ် ရစ န် ရဆြောင် ွက်န ိုငခ် ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င်  ြောသ ဥတိုရမပြောင်ျိုးလ  ှုနှင့်် လ ိုက်ရလ ြောည ရထ  ှု ှ သည့်် စ ိုကပ်   ျိုး 

ထိုတလ်ိုပ် ှုနည်ျိုးစနစ်ဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုးရပါင်ျိုး (၈၁) ခိုအြောျိုး က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး သငတ်န်ျိုးသြောျိုး 

ရတြောင်သူဦျိုးရ  (၂,၁၆၅) ဦျိုး တက်ရ ြောက်န ိုင်ခ ့်ရသြော်လည်ျိုး ယခင်နစှ်နငှ့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက 

သင်တန်ျိုး (၃၃)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးနငှ့်် တက်ရ ြောက်သူရပါငျ်ိုး (၇၁)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုးရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့် 

သည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်တ င် ရတြောငသူ်ရပါင်ျိုး (၁၄,၆၁၅) ဦျိုးအတ က် စပါျိုး    ျိုးတင်ျိုးရပါင်ျိုး 

(၂၄,၅၅၉) တင်ျိုးအြောျိုး မြနိ်ု့ရဝန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး နစှ်အလ ိုက်စ  ံခ က်မပည့် ် ခ ့်သညက် ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ 

 ြောသ ဥတိုနှင့်် လ ိုက်ရလ ြောည ရထ  ှု ှ ရသြော စ ိုက်ပ   ျိုးနည်ျိုးစနစ ် (Climate Smart Agriculture 

Practices (CASP) သင်တနျ်ိုးအြောျိုး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး (၄) ကက  ်က ငျ်ိုးပခ ့်ဖပ ျိုး ရတြောင်သူ 

ရပါင်ျိုး (၇၇) ဦျိုးအြောျိုး သင်တန်ျိုးပ ိုို့ခ န ိုငခ် ့်ကြော နစှ်အလ ိုက ် လိုပ်ငနျ်ိုးစ  ံခ က် မပည့် ် ရစ န် 

ရဆြောင် ွက်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး Agriculture 
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Development Strategy Annual Progress Report အတ က် ဌြောန၏ ADS M&E Framework 

အြောျိုး အဖပ ျိုးသတ်ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး ကကံ ရတ ွေ့ သည့်် အခက်အခ   ြောျိုးအရနမြင့် ်  ြောသ ဥတို 

ရမပြောင်ျိုးလ လြော ှု  ှ စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ် ှုအရပေါ် သက်ရ ြောက ်ှု၊ ရ ျိုးက က်ခ  တဆ်က်န ိုင် ှု၊ 

သိုရတသ အရ အတ က် နည်ျိုးပါျိုး ှု၊ COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ်ပ ြောျိုး ှုရ ကြောင့်် စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ် ှု 

ဆင့််ပ ြောျိုးသင်တန်ျိုး  ြောျိုး၊ နည်ျိုးပညြောရပျိုးသင်တန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က် မပည့် ် ရစ န ်

ရဆြောင် ွက် ြောတ င် အခက်အခ   ြောျိုး၊ ရနှှောင့်ရ်နှျိုး ှု  ြောျိုးမြစ်ရပေါ်ခ ့်ရ ကြောငျ်ိုး သ  ပါသည်။  

အဆ ိုပါအခက်အခ   ြောျိုးအြောျိုး ရက ြော်လွှြောျိုးန ိုင်ရ ျိုးအတ က်  ြောသ ဥတိုရမပြောင်ျိုးလ  ှုဆ ိုင ်ြော 

ကက  တင်သတ ရပျိုးသည့််စနစ ် Early Warning and Early Action (EWEA) အြောျိုး 

န ိုင်ငံတကြောအြ  ွေ့အစည်ျိုး  ြောျိုးနငှ့်် ပူျိုးရပါငျ်ိုးခ  တ်ဆက်ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုး၊  ြောသ ဥတိုနငှ့်် လ ိုက် 

ရလ ြောည ရထ  ှု ှ သည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးနည်ျိုးစနစ ် ြောျိုးအြောျိုး ပံ့်ပ ိုျိုးရဆြောင် ကွ်မခင်ျိုး၊ ရ ျိုးက ကဝ်င် အ ည် 

အရသ ျိုး ှ  စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးထိုတ်ကိုန်  ြောျိုးအြောျိုး ထိုတလ်ိုပ်မခင်ျိုးဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုး  ြောျိုးပ ိုို့ခ မခင်ျိုး၊ 

ရ ျိုးက က်ဝင်ဖပ ျိုး အ ည်အရသ ျိုးမပည့်ဝ်သည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးထိုတ်ကိုန ် ြောျိုး ထိုတ်လိုပ်န ိုင် န် 

အတ က် လယ်ယြောကန်ထရ ိုကစ်နစ်အြောျိုး အြောျိုးရပျိုးကူည မခင်ျိုး၊ သိုရတသနနညျ်ိုးစနစ ် ြောျိုး 

ဆ ိုင် ြော စ  ်ျိုးရဆြောင် ညမ်  င့််တငရ် ျိုး သင်တန်ျိုး  ြောျိုးရပျိုးမခင်ျိုး၊ က န်ျိုး ြောရ ျိုးနှင့်် အြောျိုးကစြောျိုး 

ဝန်ကက ျိုးဌြောန ှ သတ် ှတ်ထြောျိုးသည့်် စည်ျိုး  ဉျ်ိုးစည်ျိုးက ျ်ိုး  ြောျိုးနှင့််အည  စံမပစ ိုကက် က်  ြောျိုး 

ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုး၊ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးနည်ျိုးပညြော ဆင့််ပ ြောျိုးသင်တန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး က င်ျိုးပမခင်ျိုးတ ိုို့အြောျိုး 

ဆက်လက်ရဆြောင် ွက်သ ြောျိုး ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

၄။ လယ်ယြောရမ စ  ံခနိ်ု့ခ  ရ ျိုးနှင့်် စြော င်ျိုးအင်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် ရမ ယြောဆ ိုင် ြော ရမ ပံို  ြောျိုးအြောျိုး 

အသံိုျိုးမပ မခင်ျိုးနှင့်် ရမ အ    ျိုးအစြောျိုးအလ ိုက်  ှတ်ပံိုတင်မခင်ျိုးတ ိုို့အြောျိုး ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုးမြင့်် စ ိုက်ပ   ျိုး 

ရ ျိုးနှင့်် ရမ အသံိုျိုးခ  ှုဆ ိုင် ြော စြော င်ျိုးအင်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး စိုစည်ျိုးမခင်ျိုး၊ မပ စိုမခင်ျိုးနှင့်် မြနိ်ု့ရဝမခင်ျိုးတ ိုို့အြောျိုး 

ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ဖပ ျိုး လယ်ယြောကဏ္ဍ ရ  ှညြ် ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးအတ က် ယံို ကည်စ တ်ခ   

သည့် ် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးနှင့်် ရမ အသံိုျိုးခ  ှုဆ ိုင် ြော စြော င်ျိုးအင်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ပံ့်ပ ိုျိုးရဆြောင် ွက်ရပျိုးလ က် 

 ှ ပါသည်။ ဌြောန ှ ရဆြောင် ွက်လ က် ှ သည့်် Digital Map   ြောျိုး ှြော ရမ ပံိုနှင့်် စစ်တ ်ျိုး  ြောျိုး၊ 

ရမ ယြောရမ ပံိုနှင့်် အခ က်အလက် ှတ်တ ်ျိုး  ြောျိုး၏ ရနှောက်ဆံိုျိုးအရမခအရန  ြောျိုးက ို သ  ှ န ိုင် န် 

အတ က်လည်ျိုးရကြောင်ျိုး အရ ျိုးပါသည့်အ်တ က် အစ  င်ခံသည့်က်ြောလအတ င်ျိုး က င်ျိုး ရမ ပံိုရပါင်ျိုး 

(၄၃,၀၀၀) အြောျိုး ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်ထက် (၁၂၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုခ ့်ပါသည်။  

လယ်ယြောရမ စ  ံခနိ်ု့ခ  ရ ျိုးနှင့်် စြော င်ျိုးအင်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် လယ်ယြောရမ စ  ံခနိ်ု့ခ  ွေ့ရ ျိုးအြ  ွေ့နှင့်် 
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ရမ ယြောဆ ိုင် ြောက စစ  ြောျိုးအြောျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် ွက်လ က် ှ  ြောတ င်  ဏ္ဍြောရ ျိုးနှစ်အတ င်ျိုး 

ရမ အသံိုျိုးမပ ခ င့်် သက်ရသခံလက် ှတ်ရပါင်ျိုး (၂၂,၉၉၈) ခိုအြောျိုး  ှတ်ပံိုတင် ထိုတ်ရပျိုးန ိုင်ခ ့် 

ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ အစ  င်ခံသည့်် ကြောလအတ င်ျိုး  ရမ လ တ်၊ ရမ လပ်နှင့်် ရမ ရ ိုင်ျိုး  ြောျိုး 

အသံိုျိုးမပ ခ င့်် သက်ရသခံလက် ှတ်ရပါင်ျိုး (၁၉၈) ခိုအြောျိုး ထိုတရ်ပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ဧ  ယြောအြောျိုးမြင့်် 

(၂၉,၇၃၅) ဧကခနိ်ု့  ှ ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ ဌြောန၏ ရမ ယြောစ  ံခနိ်ု့ခ  ရ ျိုးဝန်ရဆြောင် ှုလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး 

  ှရမ ယြောနှင့်် သက်ဆ ိုင်သည့်် သတင်ျိုးနှင့်် အခ က်အလက်  ြောျိုးက ို မပည်သူ  ြောျိုးထံသ ိုို့  ြောနှုန်ျိုးမပည့်် 

မြနိ်ု့ခ  ရပျိုးလ က် ှ ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ လယ်ယြောရမ စ  ံခနိ်ု့ခ  ရ ျိုးနှင့်် စြော င်ျိုးအင်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ်ပ ြောျိုးခ ့် ှုရ ကြောင့်် စြော င်ျိုးအင်ျိုး  ြောျိုး ရကြောက်ယူ 

စိုစည်ျိုး ြောတ င် အခက်အခ   ြောျိုး ှ ခ ့်ရသြော်လည်ျိုး က န်ျိုး ြောရ ျိုးနှင့်် အြောျိုးကစြောျိုးဝန်ကက ျိုးဌြောန ှ 

ထိုတမ်ပန်ထြောျိုးသည့်် စည်ျိုး  ဉ်ျိုးစည်ျိုးက ်ျိုး  ြောျိုးနှင့််အည  လ ိုအပ်သည့်် က န်ျိုးဂ္ဏန်ျိုးနှင့်် အခ က် 

အလက်  ြောျိုးက ို ဆက်လက်ရကြောက်ယူစိုစည်ျိုးသ ြောျိုး ည် မြစ်ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ 

၅။ ဆည်ရမ ြောင်ျိုးနှင့်် ရ အသံိုျိုးခ  ှုစ  ံခန်ို့ခ  ရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည်  ရ အြောျိုးမ  င့်် (Hydraulic) 

အရဆြောက်အဦ  ြောျိုးြ ံွေ့ဖြ  ျိုးရ ျိုးနှင့်် တြောတ ံမပ မပင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးရ ျိုးတ ိုို့က ို ရဆြောင် ကွ်မခင်ျိုးမြင့်် 

ရ  ှည်တည်တံ့်သည့် ်  အနှောဂ္တ်စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးနှင့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ   ှ ရ ျိုးအတ က် စ ိုက်ပ   ျိုးရ  စ   ံ

ခနိ်ု့ခ  မခင်ျိုးနငှ့်် ရ ကက ျိုးနစ်မ  ပ ်ှုကြောက ယ်မခင်ျိုးတ ိုို့က ို အဓ ကထြောျိုးရဆြောင် ကွ်လ က ်ှ ပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးရဆြောင် ွက် ှု  ြောျိုးက ို ရလ့်လြောပါက စ ိုက်ပ   ျိုးဧကရပါင်ျိုး 

(၃,၇၁၀,၂၉၇) ဧကအတ က် တြောတ နံှင့်် ရ နိုတ်ရမ ြောင်ျိုးမပ မပင်ထ န်ျိုးသ  ျ်ိုးမခင်ျိုး လိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးက ို 

ရဆြောင် ွက်ခ ့်ဖပ ျိုး နစှ်စဉ်လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်မပည့် ် ရစ န် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါ 

သည်။ ရမ ရအြောက်ရ တူျိုးရြြော်မခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ရဒသအလ ိုက် ရ အသံိုျိုးခ သူ အသင်ျိုး 

  ြောျိုး ှ ရဆြောင် ွကန် ိုင် န်အတ က် ဌြောန ှ သင်တန်ျိုး  ြောျိုး ပံ့်ပ ိုျိုးရပျိုးလ က် ှ  ြောတ င် အစ  င်ခံသည့်် 

ကြောလအတ င်ျိုး ရမ ရအြောကရ် တ င်ျိုးရပါင်ျိုး (၂၅၃) ခိုအြောျိုး သရိုပ်မပတူျိုးရြြော် ရဆြောင် ွက် 

န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး နှစ်အလ ိုက် လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်မပည့် ် ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ရက ျိုး ွြော စ ိုက်ပ   ျိုးရ  

  ှ ရ ျိုးအတ က် ဆည်ရမ ြောင်ျိုးအရမခခံအရဆြောက်အဦ  ြောျိုးအြောျိုး ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဏ္ဍြောနှစ ်

အတ င်ျိုး ရက ျိုး ွြောရပါင်ျိုး (၁၂၂)  ွြောအတ က် တည်ရဆြောက်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ် ရဆြောင် ွက် 

ခ က်ထက် (၁.၈)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုး တ ိုျိုးတက်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့အတူပင် အစ  င်ခံသည့်် ကြောလအတ င်ျိုး 

ရ ရပျိုးရမ ြောင်ျိုးရပါင်ျိုး (၆,၆၀၇) ခိုနငှ့်် ရက ျိုး ွြောရပါင်ျိုး (၉၀)  ွြော၏ ရ သ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးရမ  

(၆၆,၅၄၆) ဧကအတ က် အကက ျိုးစြောျိုး ဆည်ရမ ြောင်ျိုးအရမခခံအရဆြောက်အဦ  ြောျိုးအြောျိုး မပင်ဆင် 

ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးမခင်ျိုးက ို နှစ်အလ ိုက် လိုပင်န်ျိုးစ  ံခ ကန်ှင့််အည  ရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတ င်ျိုး ရက ျိုးလက်ရဒသထ န်ျိုးတြောအသစ် (၅၁) ခို ရဆြောက်လိုပ ် န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 
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၎င်ျိုး ှ (၉၁)   ိုင်အက ယ်အဝန်ျိုး ှ  ရမ ဧက (၂၈,၆၄၅) ဧက အြောျိုး ရ နစ်မ  ပ ်ှု ှ 

ကြောက ယ်န ိုင ်ည်မြစရ် ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ယခင်နှစ ် ရဆြောင် ွက်ခ က်နငှ့်် န ှုငျ်ိုးယှဉ်ပါက 

(၅၅)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်ရဆြောင် ကွ်န ိုငခ် ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ရဆြောက်လိုပ်ဖပ ျိုး ရက ျိုးလက ်

တြော (၃၃) ခိုအြောျိုး တစ်နှစ်တြောကြောလအတ င်ျိုး မပ မပင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငနျ်ိုး  ြောျိုးအြောျိုး လိုပ်ငန်ျိုး 

စ  ံခ က်အတ ိုင်ျိုး အဖပ ျိုးသတ်ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ အလ ြောျိုးအရနမြင့် ် (၁၈.၂၆)   ိုင် ှ ဖပ ျိုး 

ဧက (၂,၉၂၉) အြောျိုး ရ နစ်မ  ပ်မခင်ျိုး ှ ကြောက ယ်န ိုင် ည့် ် ရက ျိုးလက်ရဒသ တြော (၃) ခို၏ 

အကက ျိုးစြောျိုးမပန်လည်မပ မပင်မခငျ်ိုးလိုပ်ငနျ်ိုး  ြောျိုးက ိုလည်ျိုး ရဆြောင် ကွ်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ စ ိုက် 

ဧက (၅၈,၀၃၄) ဧကအြောျိုး ရ ရပျိုးရဝန ိုင် ည့်် အရသျိုးစြောျိုးဆည်ရပါင်ျိုး (၂၅၇) ခိုအြောျိုး 

မပ မပင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးမခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးက ိုလညျ်ိုး စ  ံခ က်အလ ိုက် ရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့  

ဖပ ျိုး အစ  င်ခံသည့်က်ြောလအတ င်ျိုး အရသျိုးစြောျိုးဆည်အသစ် တည်ရဆြောက်မခင်ျိုးနှင့် ် အရသျိုးစြောျိုး 

ဆည ် အကက ျိုးစြောျိုးမပင်ဆင် ှု  ြောျိုးအတ က် လ ြောထြောျိုးမခင်ျိုး   ှ ခ ့်ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။  ဏ္ဍြောနစှ် 

အတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးရ ရပျိုးရဝသည့်စ်နစ်နငှ့်် ရ ကန်  ြောျိုး ထ န်ျိုးသ န်ျိုးမခငျ်ိုးက ို ရဆြောင် ကွ် ြောတ င် 

ရ ကန်ရပါင်ျိုး (၇၁) ကန်နှင့်် စ ိုက်ဧက (၁၀၉,၇၆၆) ဧကအတ က် စ ိုကပ်   ရ ရပျိုးရဝသည့်် 

ဆည်ရမ ြောင်ျိုးစနစ်  ြောျိုးအြောျိုး ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးန ိုငခ် ့်ဖပ ျိုး အသစ်ရဆြောက်လိုပ်မခင်ျိုး လိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးအတ က် 

လ ြောထြောျိုးမခင်ျိုး   ှ ခ ့်ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ မြြူျိုးရခ ြောငျ်ိုးဆည် ှ အက   ျိုးမပ ဧက (၉၀,၀၀၀) ဧက 

လ ြောထြောျိုးသည့်အ်နက် (၁၈,၆၀၀) ဧကအတ က် ရ ရပျိုးရဝ သည့် ် ဆည်ရ ရသြောက်စနစ် 

လိုပ်ငန်ျိုးအြောျိုး  ဏ္ဍြောနစှ်အတ င်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးလ ြောထြောျိုးခ က်အတ ိုင်ျိုး ရဆြောင် ကွ်န ိုငခ် ့်ရ ကြောင်ျိုး 

လည်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ စ ိုက်ပ   ျိုးဧ  ယြော (၂,၆၆၀,၀၅၅) ဧကအြောျိုး အက   ျိုးမပ သည့်် ဆည်ရပါင်ျိုး 

(၂၅၃) ခို ှ  ရ ထ န်ျိုးတြောတ ံ၊ ရ လွှ တံခါျိုးရပါကန်ှင ် ဆည်ရမ ြောင်ျိုး စနစ်  ြောျိုးအြောျိုး ထ န်ျိုးသ  ်ျိုး 

မခင်ျိုးလိုပ်ငနျ်ိုး  ြောျိုးက ို စ  ံခ က်လိုပ်ငနျ်ိုး  ြောျိုးအလ ိုက် မပည့် ် ရစ န် ရဆြောင် ွကခ် ့်ပါသည်။ 

 ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးဧ  ယြော ဧကရပါင်ျိုး (၇၂၈,၀၁၅) ဧကအတ က် အက   ျိုးမပ  ည့်် ဆည်၊ 

တြောတ ံ၊ ရ လွှ တံခါျိုးရပါက်နငှ့် ် ဆည်ရမ ြောင်ျိုးစနစ်  ြောျိုး၏ (၇.၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအြောျိုး 

မပ မပင်ထ န်သ  ်ျိုး န် လ ြောထြောျိုးခ ့်ဖပ ျိုး  ဏ္ဍြောနှစ်ကိုန်ပ ိုငျ်ိုးတ င် လိုပင်န်ျိုးလ ြောထြောျိုးခ က်အတ ိုင်ျိုး 

မပည့် ် ရစ န် ရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ရ ကြောငျ်ိုးရတ ွေ့ ပါသည်။ 

အစ  င်ခံသည့်် ကြောလအတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးရ  ဧကရပရပါင်ျိုး (၂၆.၃၇) သန်ျိုး ရပျိုးရဝ 

န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ရ သ ငျ်ိုးစ ိုကပ်   ျိုးသည့်် ဧကရပါင်ျိုး (၁,၂၁၉,၇၄၄)  ှ ခ ့်ကြော ယခင်နှစ်ထက် ရ ရပျိုးရဝ 

န ိုင် ှုနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ (၂၁.၉၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးန  ့််ခ ့်ရသြော်လညျ်ိုး ရဒသအလ ိုက် စ ိုကပ်   ျိုးရ က ို အက   ျိုး 

 ှ စ ြော သံိုျိုးစ  န ိုင် ှုရ ကြောင့် ်ရ သ င်ျိုးစ ိုက်ဧ  ယြော ှြော (၁.၀၆)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးတ ိုျိုးတက်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါ 

သည်။  ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး ဧကရပါင်ျိုး (၃,၂၇၅) ဧကအတ က် စ ိုက်ပ   ျိုးရ တင်မခငျ်ိုး လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး 
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ရဆြောင် ွက်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်ထက် (၁.၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးတ ိုျိုးတက်ခ ့်ပါသည်။ အလြောျိုးတူပင ်စ ိုက်ဧက 

ရပါင်ျိုး (၂၆၃,၅၅၇) ဧကအတ က် စ ိုက်ပ   ျိုးရ တင်မခင်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးရပါင်ျိုး (၂၁၀) ခိုအြောျိုး လိုပ်ငန်ျိုး 

စ  ံခ က်အတ ိုင်ျိုး မပ မပင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးန ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ သ ိုို့ရသြော်လည်ျိုး  ဏ္ဍြောနှစ် 

အတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးရ တင်မခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး အကက ျိုးစြောျိုးမပင်ဆင် ှုလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး ရဆြောင် ွက် န် 

လ ြောထြောျိုးမခင်ျိုး   ှ ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။  ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး  ရ အသံိုျိုးမပ သူ အြ  ွေ့ (၅,၉၉၇) ြ  ွေ့နှင့်် 

ရ အသံိုျိုးခ သူ  ြောျိုးအသင်ျိုးအရနမြင့်် (၈) ြ  ွေ့ ြ  ွေ့စည်ျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ် ရဆြောင် ွကခ် က်ထက် 

(၂၇၈)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးနှင့်် (၁၃)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုးတ ိုျိုးတက်လြောခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ 

ဆည်ရမ ြောင်ျိုးနှင့်် ရ အသံိုျိုးခ  ှုစ  ံခန်ို့ခ  ရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် 

 ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး လူူ့သြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ်  ှ န ိုင် ှုနငှ့်် လိုပ်ငန်ျိုးစ  ်ျိုးရဆြောင် ည် မ င့််တင်မခင်ျိုး၊ 

ရတြောင်သူ  ြောျိုး၏ စ တ်ပါဝငစ်ြောျိုး ှု၊ ပူျိုးရပါင်ျိုးပါဝင် ည  န ှုင်ျိုးရဆြောင် ွက် ှု၊ ရ အသံိုျိုးမပ သူ  ြောျိုး 

အြ  ွေ့နှင့်် ရ အသံိုျိုးမပ သူ  ြောျိုး အသင်ျိုးအြ  ွေ့  ြောျိုး၏ လိုပ်ငန်ျိုးမပည့်ဝ်စ ြော လည်ပတ်န ိုင် ှု၊ 

ရပါင်ျိုးစည်ျိုးလယ်ယြောလိုပ်ငန်ျိုးစဉ်တ င် စ ိုက်ပ   ျိုးရ စနစ်ဆ ိုင် ြော အကက ျိုးစြောျိုး မပင်ဆင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုး 

န ိုင် ှုနငှ့်် သ ြောရ ိုျိုးက ရ သ င်ျိုးစ ိုက်ပ   ျိုးမခင်ျိုးစနစ် ှ ရခတ် ှ ရ သ င်ျိုးစ ိုက်ပ   ျိုးသည့်စ်နစ်သ ိုို့ 

ကူျိုးရမပြောင်ျိုးက င့််သံိုျိုးန ိုင် ှုတ ိုို့တ င် အြောျိုးနည်ျိုးခ က်  ြောျိုး ှ ခ ့်ရ ကြောင်ျိုးသ  ဖပ ျိုး၊ ဌြောနအရနမြင့်် 

ရ အ င်ျိုးအမ စ်အသစ်  ြောျိုးအြောျိုး  ှြောရြ ရြြော်ထိုတ်ကြော ရ သ င်ျိုးစ ိုက်ဧ  ယြော တ ိုျိုးတက်လြော 

ရစ န်အတ က ်ဆည်နှင့် ်ဆည်ရမ ြောင်ျိုးဆ ိုင် ြော အရမခခံအရဆြောက်အဦ  ြောျိုးအြောျိုး တည်ရဆြောက် 

မခင်ျိုး၊ စ ိုက်ပ   ျိုးရ  ပ ိုလ ံရစ နန်ှင့် ် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ထ ရ ြောက်စ ြော အသံိုျိုးမပ န ိုင်မခင်ျိုး  ြောျိုး တ ိုျိုးပ ြောျိုးလြော 

ရစ န်အတ က်  ဆည်ရမ ြောင်ျိုး ရ ရပျိုးရဝမခင်ျိုးစနစ်  ြောျိုး၊ ဆည်ရမ ြောင်ျိုးစနစ်  ြောျိုးအြောျိုး အကက ျိုးစြောျိုး 

မပင်ဆင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုး ှု  ြောျိုး မပ လိုပ်မခင်ျိုး၊ ရ ရအြောကရ်မ လွှြော  ြောျိုး အနညက် စိုပံိုလြောသမြင့်် 

ရ   က်နှှောမပင် မ င့်် ြောျိုးလြောမခင်ျိုးရ ကြောင့်် ရ နစ်မ  ပ် ှု  ြောျိုးက ို ကြောက ယ် န်အတ က ် ရ တြောျိုး 

တြောတ ံ  ြောျိုးအြောျိုး အကက ျိုးစြောျိုး မပင်ဆင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုး န်၊ ရမ ရအြောက်ရ အ ငျ်ိုးအမ စ်  ြောျိုး 

ရကြောင်ျိုး  န်လြောရစ န်အတ က်   ိုျိုးရ စိုစည်ျိုးသ ိုရလှြောင်န ိုင် ည့်် ရ ကန်၊ အင်ျိုးနှင့် ် အ ိုင်  ြောျိုး 

တည်ရဆြောက်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးမခငျ်ိုးတ ိုို့အြောျိုး ဆက်လက်ရဆြောင် ကွ်သ ြောျိုး န် လ ိုအပ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ှ   

ပါသည်။ 

 ၆။ စက် ှုလယ်ယြောဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည်  ြောသ ဥတိုရမပြောင်ျိုးလ လြော ှုရ ကြောင့်် စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတလ်ိုပ် ှု 

အြောျိုး ထ ခ ိုက် ှု  ှ ရစရ ျိုး၊ လယ်ယြောလိုပ်သြောျိုး ှြောျိုးပါျိုးလြောမခင်ျိုးက ို ရမြ ှင်ျိုးန ိုင်ရ ျိုး၊ ရ  ှည် 

တည်တံ့်သည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတလ်ိုပ်ရ ျိုးမြစ်ရပေါ်လြောရစ န်အတ က်  ြောသ ဥတိုနှင့်် သင့််ရလ ြော် ည့်် 

စ ိုက်ပ   ျိုးနည်ျိုးစနစ်  ြောျိုးအြောျိုး ဝန်ကက ျိုးဌြောန ှ ပံ့်ပ ိုျိုးအရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် ွက် ြောတ င် 
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သ ြောျိုးရ ိုျိုးက စ ိုက်ပ   ျိုးနည်ျိုးစနစ် ှ စက် ှုလယ်ယြောစနစ်သ ိုို့ ကူျိုးရမပြောင်ျိုးန ိုင်ရ ျိုးအတ က် အဓ က 

ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င် စက် ှုလယ်ယြောဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ ကိုန်ျိုးမ င့််လယ်ယြောရြြော်ထိုတ်မခင်ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ရဆြောင် ွက် ြောတ င် လြောျိုးရ ှုျိုးဖ   ွေ့နယ်တ င် (၃၀၀) ဧက၊ က   င်ျိုးတံိုဖ   ွေ့နယ်တ င် 

(၃၀၀) ဧက၊ ဟြောျိုးခါျိုးဖ   ွေ့နယ်တ င် (၃၇၅) ဧကနှင့်် ရတြောင်ကက ျိုးဖ   ွေ့နယ်တ င် (၃၀၀) ဧက တ ိုို့အြောျိုး 

အရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး၊ ယခင်နှစ်ရဆြောင် ွက် ှုနှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက (၃) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်ခ ့်ပါသည်။ စနစ်က သည့်စ် ိုက်က င်ျိုးစနစ်ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးက ို 

ရဆြောင် ွက် ြောတ င်လည်ျိုး က င်မပည်နယ်တ င် (၃၅၀) ဧက၊ စစ်က ိုင်ျိုးတ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးတ င် 

(၁,၅၀၄.၈၂) ဧက၊ တနသသြော  တ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးတ င် (၇၄၀) ဧက၊ ပ ခူျိုးတ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးတ င် 

(၇၆၉.၂၃) ဧက၊   န်မပည်နယ်တ င် (၅၈၈) ဧက၊  ှ ်ျိုးမပည်နယ်ရတြောင်ပ ိုင်ျိုးတ င် (၃၀၀) ဧကနှင့်် 

ဧ ြောဝတ တ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးတ င် (၃၄၀.၉) ဧက စိုစိုရပါင်ျိုး (၅,၄၄၉.၇၁) ဧကတ ိုို့အြောျိုး ရဆြောင် ွက်န ိုင် 

ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး ရဆြောင် ွက် ှု  ြောျိုးထက် (၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက် 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င် န ိုင်ငအံနှံအမပြောျိုး 

စက် ှုလယ်ယြောစနစ်မြင့်် ရဆြောင် ွက်ခ ့်သည့်် ဧကရပါင်ျိုး ှြော (၂၈.၄၄) သန်ျိုး ှ ခ ့်ဖပ ျိုး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခိုနှစ်တ င် ဧက (၂၇.၅၉) သန်ျိုးရဆြောင် ွက်ခ ့်သမြင့််  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအြောျိုးမြင့်် (၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးတ ိုျိုးတက် 

လြောသည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး လယ်ယြောသံိုျိုးစက်ယနတ ြောျိုး  ြောျိုး 

မပ မပင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးမခင်ျိုးနှင့်် က ိုင်တ ယ်ရ ြောငျ်ိုးနှင်မခင်ျိုးဆ ိုင် ြောသင်တန်ျိုး (အရမခခံနှင့်် အဆင့််မ င့််) 

  ြောျိုးက ို (၁၁၂) ကက  ်မပ လိုပ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး သင်တန်ျိုးသြောျိုးရပါင်ျိုး (၃,၄၅၃) ဦျိုးတက်ရ ြောက်န ိုငခ် ့်ပါသည်။ 

ထ ိုို့ရ ကြောင့်် နစှ်အလ ိုက်စ  ံခ က် သင်တန်ျိုးအကက  ်အရ အတ က်၏ (၈၁.၇၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနငှ့် ်

နှစ်အလ ိုက် တက်ရ ြောက်  ည့်် သင်တန်ျိုးသြောျိုးအရ အတ က်၏ (၈၁.၀၆)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးထ  

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။  လယ်ယြောသံိုျိုးစက်က   ယြော/စက်ယနတ ြောျိုး  ြောျိုး အသံိုျိုးမပ  

၍ ရတြောင်သူ  ြောျိုးအြောျိုး သရိုပ်မပရဆြောင်ရဆြောင် ွက် ြောတ င် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် အတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုး 

ရမ မပ မပင်မခင်ျိုး၊ ရ ွွေ့ရမပြောင်ျိုးစ ိုက်ပ   ျိုးမခင်ျိုး၊   တ်သ  ်ျိုးမခင်ျိုး၊ ရပါင်ျိုး ှင်ျိုးမခင်ျိုး အစ ှ သည့်် လိုပ်ငန်ျိုး 

  ြောျိုးအြောျိုး သရိုပ်မပရဆြောင် ွက်မခင်ျိုးအြောျိုး စိုစိုရပါင်ျိုး (၃၂၅) ကက  ်ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင် ၂၀၁၈-

၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ င် စိုစိုရပါင်ျိုး(၈၅၇) ကက  ်ရဆြောင် ွက်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ လယ်ယြောသံိုျိုး 

စက်က   ယြော/ယနတ ြောျိုး  ြောျိုး မပ မပင်ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးသူ (၈၆၉) ဦျိုးနှင့်် စက်က ိုင်တ ယ်ရ ြောင်ျိုးနှင်သူ 

(၂,၅၈၄) ဦျိုးအြောျိုး ရ  ျိုးထိုတရ်ပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး နှစအ်လ ိုက် သတ် ှတ်ခ က်လိုပ်ငန်ျိုး အရကြောင်အထည် 

ရြြော်န ိုင ်ှု (၁၀၇.၂၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနှင့်် (၇၄.၉)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုး ှ ခ ့်ပါသည်။ မ န် ြောန ိုင်ငံ၏ 

ရ ရမ အရနအထြောျိုး၊ သ ျိုးနှံစ ိုက်ပ   ျိုးထိုတလ်ိုပ် ှုနှင့်် က ိုက်ည  ှု ှ /  ှ  သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး 
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ရဆြောင် ွက်ခ က်  ြောျိုးနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး ထ န်ယက်မခင်ျိုး၊ ရပါင်ျိုး ှင်ျိုးမခင်ျိုး၊ 

သ ျိုးနှံတူျိုးရြြော်မခင်ျိုး၊   တ်သ  ်ျိုးမခင်ျိုး၊ ရ  ွေ့ရမပြောင်ျိုးစ ိုက်ပ   ျိုးမခင်ျိုးနှင့်် သ ျိုးနှံအရမခြောက်ခံမခင်ျိုး စသည့်် 

သိုရတသနစိုစိုရပါင်ျိုး (၆၅) ခိုအြောျိုးရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ်ထက် (၇)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ို 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ှ  ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး Agriculture 

Development Strategy Annual Progress Report အတ က် ဌြောန၏ ADS M&E Framework 

အြောျိုး အဖပ ျိုးသတ်ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ 

 စက် ှုလယ်ယြောဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး အရကြောင်အထည် 

ရြြော်ရဆြောင် ွက် ြောတ င် ကကံ ရတ ွေ့ သည့်် အခက်အခ   ြောျိုးအရနမြင့်် အစ  င်ခံသည့်် ကြောလ 

အတ င်ျိုး COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ်ပ ြောျိုးခ ့်သမြင့်် နည်ျိုးပညြောဆင့််ပ ြောျိုးသင်တန်ျိုး  ြောျိုး၊ က င်ျိုးဆင်ျိုး 

သရိုပ်မပရဆြောင် ွကမ်ခင်ျိုး  ြောျိုး၊ သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးရဆြောင် ွက် ြောတ င် ရနှှောင့််ရနျှိုး ကနိ်ု့ ကြော 

 ှု  ြောျိုး ှ ခ ့်ဖပ ျိုး လယ်ယြောဝန်ရဆြောင် ှုလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး၊ ရမ မပနိ်ု့နှင့် ် ကိုနျ်ိုးမ င့််ရဒသ စ ိုကပ်   ျိုးရမ   ြောျိုး 

ရ  ှည်တည်တံ့်ရစရ ျိုး၊ လယ်ယြောသံိုျိုးစက်က   ယြော/စက်ယနတ ြောျိုး  ြောျိုးပ ို  ို အသံိုျိုးမပ န ိုငရ် ျိုး 

အတ က် ရဆြောင် ွကရ် ျိုးနှင့် ် နည်ျိုးပညြောဆ ိုင် ြောသင်တန်ျိုး  ြောျိုး၊ သရိုပ်မပမခင်ျိုး  ြောျိုး၊ စက် ှု 

လယ်ယြောနှင့်် သက်ဆ ိုင်သည့်် သိုရတသနနှင့် ် ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတကရ် ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး က န်ျိုး ြော 

ရ ျိုးနှင့်် အြောျိုးကစြောျိုးဝန်ကက ျိုးဌြောန ှ ထိုတမ်ပန်ထြောျိုးသည့်် စည်ျိုး  ဉျ်ိုးစည်ျိုးက ်ျိုး  ြောျိုးအတ ိုင်ျိုး အ ှ န် 

အဟိုန်မြင့်် ဆက်လက်ရဆြောင် ကွ်သ ြောျိုး ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

၇။ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးသိုရတသနဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် ရခတ်  ဆန်ျိုးသစ်သည့် ် သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး 

  ြောျိုးရဆြောင် ွက်မခင်ျိုး၊ အ ည်အရသ ျိုးမပည့်ဝ်သည့်် သ ျိုးနှံ    ျိုး  ြောျိုး မြနိ်ု့မြြူျိုးမခင်ျိုးနှင့်် နညျ်ိုးပညြော  ြောျိုး 

ပံ့်ပ ိုျိုးမခင်ျိုးတ ိုို့က ို ရဆြောင် ကွ်ရပျိုးမခင်ျိုး ှ စြောျိုးနပ်  ကခြောနှင့်် အြောဟြော မပည့်ဝ်ြူလံိုရစရ ျိုးအတ က် 

ရဆြောင် ွက်လ က် ှ  ြောတ င် စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတလ်ိုပ် ှုက င်ျိုးဆက်တစ်ရလ ြောက် ပါဝင်သူ  ြောျိုးအတ က် 

လ ိုအပ်သည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြော သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး၊ ရဒသအလ ိုက ် က ိုကည်  ှု ှ သည့်် 

သ ျိုးနှံ    ျိုး  ြောျိုး၊ စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ ်ှုဆ ိုင် ြော နည်ျိုးပညြောပံ့်ပ ိုျိုးမခင်ျိုး  ြောျိုးက ို အဓ ကထြောျိုး ရဆြောင် ွက် 

လ က် ှ ပါသည်။  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်၏ ဒိုတ ယ (၆) လပတ်အတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးသိုရတသန ဟြော 

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် The Agricultural Research Master Plan (ARMP) က ို ြ  ွေ့စည်ျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုးအရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် ကွ်န ိုင် န်အတ က် အြ  ွေ့ (၇) ြ  ွေ့ပါဝင်ရ ကြောင်ျိုး သ   

ပါသည်။ သ ျိုးနှံ    ျိုး ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးနငှ့် ် ဇ ဝနည်ျိုးပညြောဆ ိုင် ြော လိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့၊ သ ျိုးနှံစ ိုကပ်   ျိုး 

ထိုတလ်ိုပ်ရ ျိုး နည်ျိုးပညြောဆ ိုင် ြော လိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့၊ သ ြောဝအ င်ျိုးအမ စ ် ထ န်ျိုးသ  ်ျိုး 
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ရစြောင့််ရ ှြောက်ရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့၊   တ်သ  ်ျိုးခ  န်လ န်ကြောလ သ ိုရလှြောင်မခင်ျိုးနှင့်် သ ျိုးနှံ 

ကက တ်ခ  မခင်ျိုးဆ ိုင် ြော လိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့၊  လ ူှုစ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြော လိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြော 

လိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့နှင့်် ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဆ ိုင် ြော လိုပင်န်ျိုးအြ  ွေ့ တ ိုို့ပါဝင်ဖပ ျိုး ARMP ည  န ှုင်ျိုးရဆြောင် ွက်ရ ျိုး 

ရကြော် တ ထသံ ိုို့ လစဉ်အစ  င်ခံစြော  ြောျိုး ရပျိုးပ ိုို့ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ သ ျိုးနှံ    ျိုး  ြောျိုးအရနမြင့်် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င ် စပါျိုး (KoMy Pearl၊ YKQR-01 ၊ YUR- 1၊ YUR-2 ၊ YUR-3 ၊YUR -4)၊ 

ပ တ စ  ်ျိုး (Yezin-15)၊ ပ ရလြောပ နံ (Yezin Lalaw-1)၊  ကက်ဟင်ျိုးခါျိုးသ ျိုး (AVBG-1301)၊ရရ  ြရံို 

(AVPU 1501)၊ ပ ပိုတ် (MJ 9751-4) စိုစိုရပါင်ျိုး သ နှ ံ (၁၂)     ျိုးက ို သိုရတသနမပ  

ထိုတလ်ိုပ်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး Agriculture Development 

Strategy Annual Progress Report အတ က်  ဌြောန၏ ADS M&E Framework အြောျိုး အဖပ ျိုးသတ် 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ 

စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးသိုရတသနဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့်် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ ငျ်ိုး ကကံ ရတ ွေ့ခ ့်  

သည့် ်အခက်အခ   ြောျိုးအရနမြင့် ်သ ျိုးနှံ    ျိုးရစ့်ကဏ္ဍြ ံွေ့ဖြ  ျိုးရ ျိုးအတ က ်အစ ိုျိုး -ပိုဂ္ဂလ က ပူျိုးရပါင်ျိုး 

ရဆြောင် ွက် ှုပ ိုင်ျိုးတ င် အြောျိုးနညျ်ိုး ှု  ြောျိုး ှ မခင်ျိုး၊ ရတြောင်သူ  ြောျိုး ယံို ကည်လက်ခံသည့်် သ ျိုးနှံ 

    ျိုးသစ်  ြောျိုးအြောျိုး သိုရတသနရဆြောင် ွက ်ှုအြောျိုးနည်ျိုးမခင်ျိုး၊ ရတြောင်သူ  ြောျိုးလ ိုအပ်လ က် ှ သည့််  

ဆင့််ပ ြောျိုးသင်တန်ျိုး  ြောျိုး၊ ရဆ ျိုးရန ျိုးပ    ြောျိုးနှင့် ် အဆ ိုပါသင်တန်ျိုး  ြောျိုး၏ အက   ျိုး ှ  ထ ရ ြောက် ှု  ြောျိုး 

အြောျိုး ဆက်လက်ရလ့်လြော ှုပ ိုင်ျိုးတ င ် အြောျိုးနည်ျိုး ှု  ြောျိုး ှ မခင်ျိုး၊ တန်ြ ိုျိုးက င်ျိုးဆက်ဆ ိုင် ြော သိုရတ 

သန ရဆြောင် ွက် ှုပ ိုင်ျိုးတ င် အြောျိုးနည်ျိုးလ က် ှ ရနမခင်ျိုးနှင့်် ရဒသအလ ိုက် သိုရတသနဌြောန 

  ြောျိုး ှ ရဒသနှင့် ် က ိုက်ည  ှု ှ သည့််     ျိုးသစ်  ြောျိုး ရြြော်ထိုတ်န ိုင် ှုတ င ် အြောျိုးနည်ျိုးလ က်  ှ ရန 

သည်က ို သ  ပါသည်။ ထ ိုို့ရ ကြောင့်် စ ိုကပ်   ျိုးရ ျိုးသိုရတသနဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့််     ျိုးရစ့်ကဏ္ဍ 

ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးလြောရစရ ျိုးအတ က် ပိုဂ္ဂလ က င်ျိုးနှ ျိုးမ  ပ်နှံသူ  ြောျိုးနှင့်် ပ ို  ို၍ ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင ်ွက်မခင်ျိုး၊ 

စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးသိုရတသနဦျိုးစ ျိုးဌြောန  ှ ထိုတလ်ိုပ်လ ိုက်သည့်် သ ျိုးနှံ    ျိုးသစ်  ြောျိုးနှင့် ် နညျ်ိုးပညြော  ြောျိုး 

က ို အသံိုျိုးမပ သည့်် ရတြောင်သူအရ အတ က်အြောျိုး က င်ျိုးဆင်ျိုးရလ့်လြော စစ်တ ်ျိုးရကြောက်ယူ ှု 

  ြောျိုးက ို ပ ို  ိုအြောျိုးစ ိုကက်ြော ရဆြောင် ကွ်မခင်ျိုး၊ အဓ ကဦျိုးစြောျိုးရပျိုးသ ျိုးနှ ံ ြောျိုး၏ တန်ြ ိုျိုးက င်ျိုးဆက်  ြောျိုး 

က ို ရလ့်လြောမခင်ျိုးနငှ့်် ရဒသအလ ိုက် ရ ရမ အရနအထြောျိုး  ြောသ ဥတိုနှင့်် က ိုက်ည  ှု ှ သည့်် သ ျိုးနှံ 

    ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး သိုရတသနမပ ရဆြောင် ွကမ်ခင်ျိုးတ ိုို့က ို ဆက်လက်ရဆြောင် ကွ်သ ြောျိုး န် လ ိုအပ် ည် 

မြစ်ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ 

၈။ သ ဝါယ ဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးကဏ္ဍ ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက် လြောရစ န်အတ က် 

ရတြောင်သူအြ  ွေ့အစည်ျိုးနငှ့်် သ ဝါယ အသင်ျိုးအြ  ွေ့  ြောျိုးက ို စနစ်တက  ရပါငျ်ိုးစပ်ြ  ွေ့စည်ျိုးမခင်ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးက ို ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ဖပ ျိုး လက် ှ သ ဝါယ အသင်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး  ပ ို  ိုြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုး 
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တက်လြောရစ န်အတ က် ရဆြောင် ကွ်လ က် ှ ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတ င်ျိုး မပည်နယ် 

နှင့်် တ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးအသ ျိုးသ ျိုးတ င် သ ဝါယ အသင်ျိုး အသစ်ရပါင်ျိုး (၄၄) ခိုအြောျိုး ြ  ွေ့စည်ျိုးန ိုင် 

ခ ့်ဖပ ျိုး  ှတပ်ံိုတင်သည့်် သ ဝါယ အသငျ်ိုးအြ  ွေ့အစည်ျိုး ှြော ယခင်နစှ်ထက ် (၁.၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အထ  မပည်ရထြောင်စိုနှင့် ် မပည်နယ်၊ 

တ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးတ ိုို့တ င် သ ဝါယ အသင်ျိုး စိုစိုရပါငျ်ိုး (၃၉,၅၉၃) ခိုြ  ွေ့စည်ျိုးခ ့်ဖပ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး 

စ  ံခ က၏် (၉၈.၄၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအြောျိုး အရကြောင်အထည်ရြြော ်ရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ပါသည်။ လက် ှ  

ြ  ွေ့စည်ျိုးထြောျိုးသည့်် သ ဝါယ အသင်ျိုးအြ  ွေ့  ြောျိုး ှြော သက်ဆ ိုင် ြောသ ဝါယ အသင်ျိုးဆ ိုင် ြော 

လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး စ  ်ျိုးရဆြောင် ညမ် င့််စ ြော အ ှ န်အဟိုန်မြင့် ် ရဆြောင် ကွ်လ က ်ှ ရ ကြောင်ျိုး 

သ  ှ  ပါသည်။  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး စြော ငျ်ိုးရ ျိုးအတတ်ပညြော၊ စြော င်ျိုးစစ်ရဆျိုးမခင်ျိုး 

ပညြော၊ စ  ံခနိ်ု့ခ  မခင်ျိုးပညြော ပ်ဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုးရပါင်ျိုး (၂၉၁) ခိုက ို သ ဝါယ အသင်ျိုး 

အ ှုရဆြောင်ဒါရ ိုက်တြောအြ  ွေ့ဝင် (၈,၉၈၉) ဦျိုးနှင့်် အဆ ိုပါသင်တန်ျိုး (၁၆) ခိုအြောျိုး သ ဝါယ ဦျိုးစ ျိုး 

ဌြောနဝန်ထ ်ျိုး (၈၂၀) ဦျိုးတ ိုို့အြောျိုး  က နျ်ိုး ြောရ ျိုးနှင့်် အြောျိုးကစြောျိုးဝန်ကက ျိုးဌြောန ှ ခ  ှတထ်ြောျိုးရသြော 

စည်ျိုး  ဉျ်ိုးစည်ျိုးက ်ျိုး  ြောျိုးနှင့််အည  ရဆြောင ်ွက်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ်ပ ြောျိုး ှုရ ကြောင့်် 

သင်တန်ျိုးက င်ျိုးပန ိုင် ှု ှြော နှစ်အလ ိုက်လိုပင်န်ျိုး စ  ံခ က်၏ (၄၄)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုးသြောမပည့် ် ရစ န် 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ရသြော်လညျ်ိုး သ ဝါယ ဦျိုးစ ျိုးဌြောနဝန်ထ ်ျိုး  ြောျိုးအတ က် သင်တန်ျိုးက င်ျိုးပန ိုင် ှု 

 ှြော လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်ထက် (၅၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

သ ဝါယ ဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့် ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတ င်ျိုး ရတြောင်သူ  ြောျိုးအတ က် မ န် ြောက ပ် 

ရင  (၁၈၇.၇၄) သန်ျိုးတန်ြ ိုျိုး ှ သည့်် လယ်ယြောသံိုျိုးစက် ယနတ ြောျိုး (၈) စ ျိုးအြောျိုး ရ  ညှ်အ စ်က  

ရင ရပျိုးရခ ဝယ်ယူမခင်ျိုးစနစ်မြင့်် ဝယ်ယူန ိုင်ရ ျိုးအတ က် DAEDONG ကို ပဏ မြင့်် ခ  တ်ဆက် 

ရဆြောင် ွက်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ၌် လယ်ယြောသံိုျိုးစက်ယနတ ြောျိုး (၆၃) စ ျိုးအြောျိုး အဆ ိုပါစနစ်မြင့်် 

ဝယ်ယူန ိုင်ရ ျိုးအတ က် ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ ထ ိုို့မပင်  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င် 

သ ဝါယ အသင်ျိုးအြ  ွေ့ လယ်ယြောဝန်ရဆြောင် ှုလိုပ်ငန်ျိုး (၁၃၆) ခိုအတ က် လယ်ယြောသံိုျိုး 

Tractors (၄၄၆) စ ျိုး၊ Combined Harvesters (၁၁၁) စ ျိုးတ ိုို့အြောျိုး က ိုယ်ပ ိုင်အမြစ် 

ရ ြောင်ျိုးနငှ်သံိုျိုးစ  န ိုင်ရစ န်အတ က ် ပံ့်ပ ိုျိုးရဆြောင် ွက် န ် လ ြောထြောျိုးခ ့်ဖပ ျိုး၊  ဏ္ဍြောနစှ်ကိုန်တ င် 

လယ်ယြောဝန်ရဆြောင် ှုလိုပ်ငန်ျိုး (၁၆၁) ခိုအတ က် လယ်ယြောသံိုျိုး Tractors (၄၅၂) စ ျိုး၊ 

Combined Harvesters (၁၁၂) စ ျိုးတ ိုို့အြောျိုး ပံ့်ပ ိုျိုးရဆြောင် ကွ်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

လယ်ယြောသ င်ျိုးအြောျိုးစို  ြောျိုး မြနိ်ု့မြြူျိုးမခင်ျိုးနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ သ ဝါယ အသင်ျိုးအြ  ွေ့ လယ်ယြော 

ဝန်ရဆြောင် ှုလိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးနငှ့်် သ ဝါယ အသင်ျိုး  ြောျိုး ှတဆင့်် ရမ ဩဇြောအ တ်ရပါင်ျိုး 

(၁၇၅,၉၀၉) အ တ်၊ သ ျိုးနှံ    ျိုးရစ့် (၁,၂၀၁) အ တ်၊ ပ ိုျိုးသတ်ရဆျိုး ပိုလင်ျိုးရပါငျ်ိုး (၃၂,၅၈၃) ပိုလင်ျိုး 

နှင့််  (၄၅၀) လ တြောတ ိုို့အြောျိုး မြနိ်ု့မြြူျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး လ ြောထြောျိုးခ က်ထက် ပ ို  ိုရဆြောင် ကွ်န ိုငခ် ့်ပါသည်။  
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သ ဝါယ အသင်ျိုး  ြောျိုး ပ ို  ိုခ ိုင် ြောအင်အြောျိုး ရတြောင့််တငျ်ိုးလြောရစ န်အတ က် ရင ရခ ျိုးယူ ြော၌ 

အတ ိုျိုးနှုန်ျိုးသက်သြောရစ န်အတ က ် ရဆြောင် ွက် ြောတ င်  ဏ္ဍြောနစှ်အတ င်ျိုး သ ဝါယ  

အသင်ျိုး  ြောျိုးအတ က် အတ ိုျိုးနှုန်ျိုးအြောျိုး ယခင်နှစ ်(၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ှ (၁.၉)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးသ ိုို့ ရမပြောင်ျိုးလ  

သတ် ှတ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး၊ မပင်ပရင ရခ ျိုးသည့် ် အြ  ွေ့အစည်ျိုး  ြောျိုး၏ အတ ိုျိုးနှုန်ျိုး ှြော (၇.၅) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးခနိ်ု့ ှ ရ ကြောင်ျိုး သ  သည်။ ထ ိုို့မပင ်၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်ကြောလအတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုး ရမ ဧက 

(၄,၆၃၃.၈၃) ဧကအြောျိုး စိုရပါင်ျိုးလယ်ယြော ရြြော်ရဆြောင်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး သ ဝါယ အသင်ျိုးအြ  ွေ့ (၁၀၀) 

ြ  ွေ့ ှ အသင်ျိုးသြောျိုး (၁,၁၇၈) ဦျိုးအြောျိုး ရခ ျိုးရင က ပ် (၁,၃၇၅.၁၅) သန်ျိုး  ှ ရစ န် ရဆြောင် ွက် 

န ိုင်ခ ့်သမြင့််  ဏ္ဍြောနစှ်အတ က် လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်မပည့် ် ရစ န် ရဆြောင် ွကန် ိုင်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ှ  

 ပါသည်။ COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ်ပ ြောျိုးရနစဉ်ကြောလအတ ငျ်ိုး သ ဝါယ အသငျ်ိုးသြောျိုး  ြောျိုး 

ရခ ျိုးရင မပန်ဆပ် ြောတ င် ရမြရလ ြော့် ှု  ြောျိုးလည်ျိုး ရဆြောင် ွက်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် အတ င်ျိုး Agriculture Development Strategy Annual Progress Report 

အတ က် ဌြောန၏ ADS M&E Framework အြောျိုး အဖပ ျိုးသတ် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ 

 သ ဝါယ ဦျိုးစ ျိုးဌြောအနအရနမြင့်် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး ကကံ ရတ ွေ့ခ ့် သည့်် 

အခက်အခ   ြောျိုးအရနမြင့်် ရင ရ ကျိုးဝန်ရဆြောင် ှုလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးနငှ့််စပ်လ ဉ်ျိုး၍ (၆) လပတ် က န်ျိုး 

ဂ္ဏန်ျိုးအခ က်အလက်  ြောျိုး  ှ န ိုင် န် ခက်ခ မခင်ျိုး၊ မပညပ်ရခ ျိုးရင ရခ ျိုးယူခ  နန်ှင့် ် မပန်လည် 

ရပျိုးဆပ်သည့်် အခ  န်ကြောလ ကြောျိုး န ိုင်ငံတကြောရင လ လှယ်နှုနျ်ိုး ရမပြောင်ျိုးလ  ှု ှ မခင်ျိုး၊ သ ဝါယ  

အသင်ျိုးသြောျိုး  ြောျိုးအတ က် အထူျိုးရခ ျိုးရင  (Concessional Loan)   ြောျိုး  ှ  န် လ ိုအပ်မခင်ျိုးတ ိုို့ 

မြစ်ရ ကြောင်ျိုးသ  ဖပ ျိုး မပည်ပရခ ျိုးရင မပနလ်ည်ရပျိုးဆပ် ြောတ င် ရခ ျိုးယူခ ့်သည့်က်ြောလ၏ ရင  

လ လှယ်နှုန်ျိုး အတ ိုင်ျိုး မပန်လည်ရပျိုးဆပ်န ိုင် န် ည  န ှုင်ျိုးရဆြောင် ကွ်မခင်ျိုး၊ သ ဝါယ အသင်ျိုး 

ရခ ျိုးရင   ြောျိုးအတ က် အတ ိုျိုးနှုန်ျိုးသက်သြောရစ န် ဆက်လကရ်ဆြောင် ွက်မခင်ျိုး၊ သ ဝါယ  

အသင်ျိုး  ြောျိုး ှ လူ ှု ဝပ ို  ိုြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက ်န်အတ က် ရဆြောင် ကွ်န ိုင် န် အထူျိုးရခ ျိုးရင   ြောျိုး 

  ှ ရစ န် ခ  တ်ဆက်ပံ့်ပ ိုျိုးမခင်ျိုးတ ိုို့က ို ဆက်လက်ရဆြောင် ကွ်သ ြောျိုး န် လ ိုအပ် ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး 

သ  ှ  ပါသည်။ 

၉။ အရသျိုးစြောျိုးစက ်ှုလက် ှုလိုပင်န်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည ် အဓ ကအြောျိုးမြင့်် အရသျိုးစြောျိုးစက် ှု 

လက် ှုလိုပ်ငနျ်ိုး  ြောျိုး၏ ကျွ ်ျိုးက င် ှုနှင့်် စ  ်ျိုးရဆြောင် ည်မ  င့််တင်ရပျိုးမခင်ျိုးမြင့် ် အရသျိုးစြောျိုးစက် ှု 

လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်လြောမခင်ျိုး ှ အလိုပ်အက ိုင်အခ င့််အလ ်ျိုး  ြောျိုး ရပါ  ြောျိုး၍ လူ ှုစ ျိုးပ ြောျိုး 

ရ ျိုး တ ိုျိုးတက်ရကြောင်ျိုး  န်လြောရစ န်မြစ်ဖပ ျိုး ဌြောန ှ ပံို ှန် (သ ိုို့) ပံို ှန ်ဟိုတ်သည့်် အရသျိုးစြောျိုး 

စက် ှုလက ်ှုလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုး  ြောျိုး၊ အရသျိုးစြောျိုးစက် ှုလက ်ှုလိုပ်ငနျ်ိုး  ှတ်ပံိုတင် 

မခင်ျိုး၊ အရသျိုးစြောျိုးစက် ှုလက် ှုထိုတ်ကိုန ် ြောျိုး၏ အစြောျိုးအစြောနှင့်် ရ ျိုးကင်ျိုးလံိုခခ ံ ှုဆ ိုင် ြော 
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စံနှုန်ျိုး  ြောျိုးအတ ိုင်ျိုး ထိုတလ်ိုပန် ိုင် န် ရဆြောင် ွက်မခငျ်ိုး၊ အရသျိုးစြောျိုးစက် ှု ထိုတက်ိုန်  ြောျိုးအြောျိုး 

ရ ျိုးက က်မ  င့််တင်န ိုင်ရ ျိုးအတ က ်တနြ် ိုျိုးက င်ျိုးဆက်နငှ့်် ရ ျိုးက ကန်ှင့် ်ခ  တ်ဆက်မခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး 

  ြောျိုးက ို ရဆြောင် ွက်လ က ်ှ ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတ င်ျိုး အရသျိုးစြောျိုးစက ်ှုလက် ှု 

လိုပ်ငန်ျိုးရပါင်ျိုး (၂,၅၅၆) ခိုခနိ်ု့အြောျိုး  ှတ်ပံိုတင်မခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးရဆြောင် ွက် န် လ ြောထြောျိုးခ ့်ဖပ ျိုး 

 ဏ္ဍြောနှစက်ိုန်အထ  (၃,၀၁၂) ခိုအြောျိုး  ှတပ်ံိုတင်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်သမြင့်် ယခငန်ှစ် ကြောလတ ူလိုပ်ငန်ျိုး 

ရဆြောင် ွက်ခ က်ထက် (၁၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးခနိ်ု့ ပ ို  ိုရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ပါသည်။  

အရသျိုးစြောျိုးစက ်ှုလက် ှုလိုပင်န်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ အဓ ကအြောျိုးမြင့်် ယ န်ျိုးထည်ပစစည်ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုး၊  က်ကန်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးနငှ့်် အမခြောျိုးလိုပ်ငန်ျိုးခ င်သင်တန်ျိုး  ြောျိုးဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုး  ြောျိုးက ို ပ ိုို့ခ  

ရပျိုးလ က် ှ ဖပ ျိုး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ ် အတ င်ျိုး သင်တန်ျိုးရပါငျ်ိုး (၃၆၅) ခိုနှင့် ် သင်တန်ျိုးသြောျိုးရပါင်ျိုး 

(၆,၉၆၂) ဦျိုးအြောျိုး သင်တန်ျိုးပ ိုို့ခ  န် လ ြောထြောျိုးခ ့်ဖပ ျိုး COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစ်ပ ြောျိုး ှုရ ကြောင့်် နှစ်ကိုန ်

အထ  သင်တန်ျိုးစိုစိုရပါငျ်ိုး (၂၅၁) ခိုနှင့်် သင်တန်ျိုးသြောျိုးရပါင်ျိုး (၅,၀၁၈) ဦျိုးအြောျိုး သငတ်န်ျိုးပ ိုို့ခ ခ ့် 

သမြင့် ်လ ြောထြောျိုးခ က်ထက်  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုးအြောျိုးမြင့်် (၇၀)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုးနှင့်် (၇၂)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုး အသ ျိုးသ ျိုး 

ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်သည်။ ယခင်နှစ ် ရဆြောင် ကွ် ှုနှင့် ် န ှုငျ်ိုးယှဉ်ပါကလည်ျိုး (၅၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးခနိ်ု့ 

ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ အရသျိုးစြောျိုးစက် ှုလက် ှုလိုပ်ငန်ျိုးလ ိုင်စင်  ှ  န် ရလ ြောက်ထြောျိုးလြောသည့်် 

စြောျိုးရသြောကက်ိုန်၊ လူသံိုျိုးကိုန်နှင့်် အလကှိုန်  ြောျိုးအစ ှ သည့်် ကိုနပ်စစညျ်ိုးအ    ျိုးအစြောျိုး  ြောျိုးတ င် 

အနတ ြောယ် ှ သည့် ် ဓါတိုပစစညျ်ိုး  ြောျိုးပါဝင်မခင်ျိုး ှ /  ှ အြောျိုး ဌြောန ှ စစရ်ဆျိုး ြောတ င် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခိုနှစ်အတ င်ျိုး စြောျိုးရသြောက်ကိုန ် (၅,၁၁၇) ခို၊ လူသံိုျိုးကိုန် (၁,၃၇၈) ခိုနငှ့်် အလကှိုန် (၂၁၅) 

ခိုတ ိုို့အြောျိုး စစရ်ဆျိုးရပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး၊ ယခငန်ှစက်ြောလတူ ရဆြောင် ကွ်ခ က်ထက် (၃၆)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

ပ ို  ိုရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး Agriculture 

Development Strategy Annual Progress Report အတ က် ဌြောန၏ ADS M&E Framework 

အြောျိုး အဖပ ျိုးသတ်ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ 

အရသျိုးစြောျိုးစက ်ှုလက် ှုလိုပင်န်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ ် လိုပ်ငနျ်ိုးအရကြောင် 

အထည်ရြြော်ရဆြောင် ွက် ြောတ င် အဓ ကကကံ ရတ ွေ့ခ ့် သည့် ်အခက်အခ   ြောျိုးအရနမြင့် ် COVID-19 

ရ ြောဂ္ါမြစပ် ြောျိုး ှုရ ကြောင့် ် လိုပ်ငန်ျိုးခ င်သငတ်န်ျိုး  ြောျိုး ရဆြောင် ွကန် ိုင် ှုတ င် အြောျိုးနည်ျိုးခ ့် ဖပ ျိုး 

အလြောျိုးတူပင် မပပ  ၊ ရ ျိုးပ  ရတြော်  ြောျိုး၊ နှ ျိုးရနှှောြလှယ်ပ    ြောျိုး၊ ရဆ ျိုးရန ျိုးပ    ြောျိုးနငှ့်် လိုပင်န်ျိုးဆ ိုင် ြော 

ည လြောခံ  ြောျိုး က င်ျိုးပန ိုင် ှု  ြောျိုးလည်ျိုး နည်ျိုးပါျိုးခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် စြောျိုးရသြောက်ကိုန် ကက တ်ခ  ထိုတ် 

လိုပ်ရ ျိုးဆ ိုင် ြော သိုရတသနနှင့်် ြ ွံေ့ဖြ  ျိုး ှုပ ိုင်ျိုးတ င်လည်ျိုး ပံ့်ပ ိုျိုးကူည သ ြောျိုး န် လ ိုအပလ် က်  ှ ပါ 

သည်။ ဌြောနအရနမြင့်် COVID-19 မြစ်ပ ြောျိုးရနခ  န်တ င် အ န်လ ိုင်ျိုးစနစ်မြင့်် သင်တနျ်ိုး  ြောျိုးစ စဉ် 

ရဆြောင် ွက်ရပျိုးမခင်ျိုးနငှ့်် COVID-19 ရ ြောဂ္ါရလ ြော့်နည်ျိုးသ ြောျိုးခ  န်တ င် က န်ျိုး ြောရ ျိုးဆ ိုင် ြော 
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စည်ျိုး  ဉ်ျိုးစည်ျိုးက ်ျိုး  ြောျိုးနှင့််အည  သင်တနျ်ိုး  ြောျိုး ပ ို  ိုက င်ျိုးပန ိုင် န်ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုးနငှ့် ်ရဆ ျိုးရန ျိုး 

ပ    ြောျိုး၊ မပပ    ြောျိုး၊ ရ ျိုးရ ြောင်ျိုးပ    ြောျိုး၊ နှ ျိုးရနှှောြလှယ်ပ    ြောျိုးနှင့်် လိုပ်ငန်ျိုးဆ ိုင် ြောည လြောခံ  ြောျိုးက ို 

က င်ျိုးပ ြောတ င် အ န်လ ိုင်ျိုးစနစ်မြင့်် က င်ျိုးပသ ြောျိုး ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ စြောျိုးရသြောက်ကိုန ်

ကက တ်ခ  ထိုတ်လိုပ်ရ ျိုးဆ ိုင် ြော သိုရတသနနှင့်် ြ ွံေ့ဖြ  ျိုး ှုလိုပ်ငနျ်ိုး  ြောျိုးက ိုလည်ျိုး ပ ို  ိုအြောျိုးရကြောင်ျိုး 

လြောရစ န် ရဆြောင် ွက်သ ြောျိုး ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ှ  ပါသည်။ 

၁၀။ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ကိုသရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့် ် ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးကဏ္ဍ ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုး၊ 

စြောျိုးနပ်  ကခြောြူလံိုရ ျိုး၊ အြောဟြော မပည့်ဝ်ရ ျိုးနှင့်် ရ ျိုးကင်ျိုးလံိုခခံ ရ ျိုး၊ ထိုတလ်ိုပ် ှု၊ ဝန်ရဆြောင် ှု 

နှင့်် ကိုန်သ ယ် ှု၊ တန်ြ ိုျိုးက င်ျိုးဆက် ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးတ ိုို့အြောျိုး ခ  တ်ဆက်ရဆြောင် ွက်ရ ျိုး၊ 

ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးကဏ္ဍတ င် မပည်တ င်ျိုးမပည်ပ  င်ျိုးနှ ျိုးမ  ပ်နှံ ှု  ြောျိုး   ြောျိုးမပြောျိုးလြောရစ န် အြောျိုးရပျိုး 

ရဆြောင် ွက်ရ ျိုး၊ ရ  ှည်တည်တံ့်သည့်် ရက ျိုးလက်ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုး 

ကဏ္ဍ ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးတ ိုို့အတ က် ပါဝင်ပတ်သက်သူအြောျိုးလံိုျိုးနှင့်် ပူျိုးရပါင်ျိုးပါဝင် ည  န ှုင်ျိုး 

ရဆြောင် ွက်ရ ျိုး၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုး တ  စဆြောန်ရ ြောဂ္ါ မပနိ်ု့ပ ြောျိုး ှုထ န်ျိုးခ  ပ်ရ ျိုးနှင့်် တ  စဆြောနက် န်ျိုး ြောရ ျိုး 

ရစြောင့််ရ ှြောက် ှုလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခိုနှစ် အြောျိုး ပံိုရသ 

တန်ြ ိုျိုးမြင့်် အရမခခံ၍ တ က်ခ က်ပါက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င် ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ကိုသရ ျိုးဦျိုးစ ျိုး 

ဌြောန၏ အသြောျိုးတင်ထ က်ကိုန်တန်ြ ိုျိုး (Gross Output Value (GOV)) ှြော (၆.၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

တ ိုျိုးတက်လြောခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နှစ် ကြောလနှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက (၃.၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုခ ့်သည်က ို 

ရတ ွေ့ ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးထိုတက်ိုန်  ြောျိုး မပည်ပတင်ပ ိုို့ ှုတ င် 

ကျွ အသြောျိုးရမခြောက် (၅၀၄) တန်၊ ရအျိုးခ အသြောျိုး (အ  သြောျိုး) (၃၅၁) တန်၊  တ  စဆြောန်အတ င်ျိုးအဂ္သါ 

တန်ခ  န်  (၅၅၂) တန်၊   ကျွ ၊ န ှောျိုး၊ သ ိုျိုး၊ ဆ တ ် အရကြောင်ရ  စိုစိုရပါင်ျိုး (၄၉၈၆၄၀) တ ိုို့က ို 

မပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ရ ြောင်ျိုးခ န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နှစ်နငှ့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက (၁၅.၃၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ (၃.၈၅) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ (၆.၃၆)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ (၃.၄၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအသ ျိုးသ ျိုး တ ိုျိုးတက်လြောခ ့်သည်က ို 

ရတ ွေ့ ပါသည်။ မပည်ပ ှ တင်သ င်ျိုး ှုအပ ိုင်ျိုးတ င်   သြောျိုးရပါက်၊  ကက်သြောျိုးရပါက်  တင်သ င်ျိုး ှု 

 ှြော (၁၃) သန်ျိုးခနိ်ု့နှင့််     ျိုး ကက်ဥတင်သ င်ျိုး ှု ှြော (၈) သန်ျိုးခနိ်ု့ ှ ကြော ယခင်နှစ် လ ြောထြောျိုးခ က် 

ထက် (၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးခနိ်ု့ အနည်ျိုးငယ် ပ ို  ိုခ ့်ပါသည်။ အစ  င်ခံသည့််  ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး 

န ှောျိုးရကြောင်ရ  (၂၃၀,၀၀၀) ရကြောင်၊ ကျွ ရကြောင်ရ  (၄၁,၀၀၀) ရကြောင်၊ ဝက်ရကြောင်ရ  

(၃၄၄,၀၀၀) ရကြောင်၊   နှင့််  ကက်ရကြောင်ရ  (၁၂.၁၄) သန်ျိုးခနိ်ု့ ရ  ျိုးမ ြူန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး၊ 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအြောျိုးမြင့်် ယခင်နှစ်နှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက န ှောျိုး (၂.၃၁)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ ကျွ  (၂.၁၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ 

ဝက်(၄.၀၁)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊    (၅.၆၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနငှ့််  ကက် (၂၁.၃၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုး 

တ ိုျိုးတက်ရ  ျိုးမ ြူန ိုင်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့််ကိုသရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ ၂၀၁၉ ခိုနှစ် 
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ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးသန်ျိုးရခါင်စြော င်ျိုးအတ က် ရတြောင်သူအ  ်ရထြောင်စိုရပါင်ျိုး (၁၇၅,၇၆၅) စိုအြောျိုး 

စစ်တ ်ျိုးရကြောက်ယူခ ့် ြောတ င် န ှောျိုး (၁၀.၆) သန်ျိုး၊ သ ိုျိုးနှင့်် ဆ တ် (၁.၆) သန်ျိုး၊ ဝက် (၄.၆) သန်ျိုး၊ 

 ကက ် (၆၃) သန်ျိုးနှင့််    (၆.၄) သန်ျိုး ရ  ျိုးမ ြူခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ဖပ ျိုး ယခင်နှစ်ထက် န ှောျိုး (၉) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ သ ိုျိုးနှင့်် ဆ တ်(၂၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ ဝက် (၂၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊  ကက် (၁၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနှင့််    

(၁၁)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

 ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့််ကိုသရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့်် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး အထူျိုးသမြင့်် ကျွ ၊ 

န ှောျိုး  ြောျိုးအြောျိုး တင်ပ ိုို့ရ ြောင်ျိုးခ  ည့်် လ ်ျိုးရ ကြောင်ျိုးတစ်လ ြောက် ရ ြောဂ္ါကြောက ယ်ရ ျိုးနှင့် ်

ထ န်ျိုးသ  ်ျိုးရ ျိုးတ ိုို့အတ က် နှောျိုး ွက်တ င် အ ှတ်အသြောျိုးခ  တ်ဆ  မခင်ျိုးအြောျိုး က ယ်က ယ်မပနိ်ု့မပနိ်ု့ 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး တ  စဆြောန်ရ ြောဂ္ါ ထ န်ျိုးခ  ပ်ရ ျိုးနယ်ရမ အြောျိုး  ှ ်ျိုးမပည်နည်ရမ ြောက်ပ ိုင်ျိုး 

က တ်ခ ိုင်ဖ   ွေ့နယ် ှ  တ  စဆြောန်ကူျိုးစက်ရ ြောဂ္ါ ကြောက ယ်သည့်ဌ်ြောနအန ျိုးတ င် ကနဦျိုးအရနမြင့်် 

ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် စ  ံက န်ျိုးအရမခခံသည့်် ဦျိုးစြောျိုးရပျိုးရ  ျိုးမ ြူရ ျိုး 

တ  စဆြောန်အ    ျိုးအစြောျိုး ခ  မခြောျိုးသည့်စ်နစ်က ို စတင်က င့််သံိုျိုးရနဖပ မြစ်ဖပ ျိုး စိုရပါင်ျိုး ခ ြောနှောလ ြောနှော 

ရ ြောဂ္ါ ကြောက ယ်ရဆျိုးထ ိုျိုးနှံမခင်ျိုးက ိုလည်ျိုး ရဆြောင် ွက် ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ရ  ျိုးမ ြူ 

ရ ျိုး နည်ျိုးပညြောသရိုပ်မပမခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအရနမြင့်် ခ ိုင်ျိုးန ှောျိုး (၃) ကက  ်၊ ဆ တ်၊ ဝက်နှင့်် ရဒသ ကက် 

    ျိုး ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးတ ိုို့အတ က် (၁) ကက  ်တ ိုို့အြောျိုး ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်၏ (၁၀၀) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးမပည့် ် ရစ န် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ ယခင်နှစ် ရဆြောင် ွက် ှုနငှ့်် န ှုငျ်ိုးယှဉ်ပါက 

(၆၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ရကြောင်ျိုး  န်သည့်် တ  စဆြောန်ရ  ျိုးမ ြူသည့်် 

စနစ်ဆ ိုင် ြော လက် ှတ် (Certificate on Good Animal Husbandry Practices) ထိုတရ်ပျိုး 

န ိုင် န်အတ က်  ကက်ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးခခံနှင့်် စ ျိုးပ ြောျိုးမြစ်ဝက်ရ  ျိုးမ ြူ ရ ျိုးခခံ  ြောျိုးအြောျိုး စစ်တ ်ျိုး (၆) 

ကက  ် ရကြောက်ယူခ ့်ဖပ ျိုး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး  ကက်ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးခခံ (၁) ခခံနှင့်် စ ျိုးပ ြောျိုးမြစ် 

ဝက်ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးခခံ (၁) ခခံတ ိုို့အြောျိုး တ ြောျိုးဝင် GAHP ဆ ိုင် ြော တ ြောျိုးဝင်လက် ှတ် ထိုတရ်ပျိုး 

န ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ သ ိုို့ရသြော်လည်ျိုး နှစ်အလ ိုက် စ  ံခ က်ထက် (၄၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ 

 ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့််ကိုသရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး ရတ ွေ့ကကံ ခ ့် သည့်် 

အခက်အခ   ြောျိုးအရနမြင့််  ှန်ကန်တ က သည့်် လိုပ်ငန်ျိုးဆ ိုင် ြော က န်ျိုးဂ္ဏန်ျိုး  ြောျိုး အခ  န်   

   ှ န ိုင် ှု၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုး တ  စဆြောန်ရ ြောဂ္ါထ န်ျိုးခ  ပ်ရ ျိုးနှင့်် ပိုဂ္ဂလ က င်ျိုးနှ ျိုးမ  ပ်နှံ ှုအပ ိုင်ျိုးတ င် 

အြောျိုးနည်ျိုးမခင်ျိုး  ြောျိုး ှ ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ဌြောနအရနမြင့််  ှန်ကန်တ က သည့်် က န်ျိုးဂ္ဏန်ျိုး 

အခ က်အလက်  ြောျိုး အခ  န်    ှ ရစရ ျိုးအတ က် ဌြောနအကက ျိုးအက   ြောျိုး၊ တ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးနှင့်် 

မပည်နယ်ရံိုျိုး  ြောျိုး ှ သက်ဆ ိုင် ြော ညွှန် ကြောျိုးရ ျိုး ှြူျိုး  ြောျိုး၊ ခရ ိုင်နှင့်် ဖ   ွေ့နယ်အဆင့်် အ ြောထ ်ျိုး 
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  ြောျိုးနှင့်် ရဆ ျိုးရန ျိုးပ    ြောျိုးမပ လိုပ်မခင်ျိုး၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးထိုတက်ိုန်  ြောျိုးအြောျိုး ထိုတလ်ိုပ် ြောတ င် စံနှုန်ျိုး 

  ြောျိုးနှင့််အည  ထိုတလ်ိုပ်န ိုင်ရ ျိုးအတ က် စံနှုန်ျိုးဆ ိုင် ြောနှင့်် သိုရတသန  ြောျိုးမပ လိုပ်မခင်ျိုး၊  

ပိုဂ္ဂလ က င်ျိုးနှ ျိုးမ   ပ်နှံ ှုအပ ိုင်ျိုးတ င် တ ိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးအတ က် အစ ိုျိုး ၊ ပိုဂ္ဂလ က ရဆ ျိုးရန ျိုး 

ည  န ှုင်ျိုး ှု  ြောျိုး၊ ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် ွက် ှု  ြောျိုး၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြော အသ ပညြောနှင့်် ဗဟိုသိုတ  ြောျိုး 

အြောျိုး လူထိုဆက်သ ယ်ရ ျိုးလ ်ျိုးရ ကြောင်ျိုး  ြောျိုး ှတဆင့်် မြန်ို့ရဝမခင်ျိုးတ ိုို့က ို ဆက်လက် 

ရဆြောင် ွက်သ ြောျိုး ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

၁၁။ ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် ငါျိုးလိုပင်န်ျိုးကဏ္ဍ ရ  ှည်ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးလြောရစ န်အတ က် 

ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုးမြင့်် မပည်တ င်ျိုးစြောျိုးနပ်  ကခြောြူလံိုရ ျိုး၊ ရက ျိုးလကရ်နမပည်သူ  ြောျိုး၏ လူ ှု 

စ ျိုးပ ြောျိုး တ ိုျိုးတကရ်ကြောင်ျိုး  န်လြောရ ျိုးတ ိုို့ တှဆင့်် န ိုင်ငံ၏စ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုး ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတကလ်ြောရစ န် 

အတ က် အဓ ကထြောျိုး ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတ ငျ်ိုး အရမခခံ 

ရ လိုပ်ငန်ျိုးဆ ိုင် ြော စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးသ ပပံသငတ်န်ျိုးဆ ြောမြစ်သင်တန်ျိုး (၁) ကက  ်နငှ့်် ရ ခ   ငါျိုး ှဉ့်် 

ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးသိုရတသန (၁) ကက  ်ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး သတ် ှတ်လ ြောထြောျိုးခ က၏် (၅၀) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးက ို ရဆြောင် ကွ်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်အတ ိုင်ျိုး ရ ခ   ငါျိုး (Carpet, 

Osteobramabelan-geris) ၊ ရ ခ   ရ ည  ပင် (Chlorella Vulgaris) နှင့် ်သက် ှ အစြော ပငရ်  ြော 

ရလှျိုး Rotifer (Zooplankton) တ ိုို့အြောျိုး  ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး သိုရတသန မပ လိုပန် ိုငခ် ့်ပါသည်။  

Induce Breeding (IB) နငှ့်် Basic Aquaculture (BAq) သင်တန်ျိုးရပါငျ်ိုး (၇၉) ကက  ်၊ Good 

Aquaculture Practices (GAqP) သင်တန်ျိုးရပါင်ျိုး (၈၀) ကက  န်ှင့်် အမခြောျိုးသင်တန်ျိုးရပါင်ျိုး (၂၅) 

ကက  ် အသ ျိုးသ ျိုး က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်စှ်နှင့်် န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက GAqP သင်တန်ျိုးက င်ျိုးပန ိုင ်ှု ှြော 

(၂၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးမ င့််ခ ့်ဖပ ျိုး BAq သင်တန်ျိုးက င်ျိုးပန ိုင် ှု ြှော (၂၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနှင့် ် အမခြောျိုးသင်တန်ျိုး 

က င်ျိုးပန ိုင် ှု ြှော (၂၆)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုးရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။  ဏ္ဍြောနစှ်အတ င်ျိုး ငါျိုး န်ျိုးနှင့် ်

ငါျိုးလ ပ်ရက ြောက်၊ ပင်လယ်ငါျိုး    ျိုးစ တ် ြ ျ်ိုးယူန ိုင် ှုတ က်ခ က်မခငျ်ိုးဆ ိုင် ြော အက မြတ်စစ်တ ်ျိုး 

ရကြောက်ယူ ှု (၁) ကက  စ် ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး နစှ်အလ ိုက် လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်မပည့် ် ရစ န် 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။   တ်သ  ်ျိုးခ  န်လ န် နည်ျိုးပညြောနငှ့်် ဆံိုျိုးရံှုျိုး ှုနည်ျိုးပါျိုး 

ရ ျိုးဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုးရပါင်ျိုး (၃) ကက  က် ို အစ  င်ခံသည့်် ကြောလအတ င်ျိုး က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က် မပည့် ် ခ ့်သည်က ိုလည်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် အစ  င်ခံသည့်က်ြောလ 

အတ င်ျိုး (၆,၄၆၄) ဧက အက ယ်အဝန်ျိုး ှ  အငယ်စြောျိုး ငါျိုးရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးကန်  ြောျိုးက ို ရြြော်ထိုတ် 

န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်ထက ် (၀.၃၂)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး ပ ို  ိုခ ့်ပါသည်။ စပါျိုး၊ ငါျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးရ  ျိုးမ ြူသည့်် 

စနစက် ို ဧကရပါင်ျိုး (၁၄,၈၈၃) ဧကတ င် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်ထက် (၃.၄)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

တ ိုျိုးတက်ခ ့်ပါသည်။  ဏ္ဍြောနှစ်အတ ငျ်ိုး ငါျိုးရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးစခန်ျိုးတစ်ခိုအြောျိုး တည်ရထြောင်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 
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ယခင်နှစ်ရဆြောင် ကွ်ခ ကန်ှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက (၈၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ရသြော်လည်ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်မပည့် ် ရစ န်အတ က ် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ ရ ခ   ငါျိုး 

ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးသိုရတသနဌြောနအြောျိုး ြ င့််လှစ်န ိုင်ရ ျိုးအတ က်လည်ျိုး  ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး ရဆြောင် ွက် 

လ က် ှ ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ ထ ခ ိုက်လ ယ်သည့် ် ရက ျိုးလက်ရနအ  ်ရထြောင်စို  ြောျိုး ှ 

ငါျိုးရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး ရဆြောင် ကွန် ိုင် န်အတ က ် ရက ျိုး ွြော န်ပံိုရင   ှ ရ ျိုးအတ က် 

 ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး  ွြောရပါင်ျိုး (၃၉၂)  ွြောတ င် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ် ရဆြောင် ကွ် ှုထက် 

(၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုခ ့်ပါသည်။  ဏ္ဍြောနစှ်အတ င်ျိုး အ    ျိုးသြောျိုးရ လိုပ်ငနျ်ိုးြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုး 

စ  ံက နျ်ိုး (National Aquaculture Development Plan (NADP)) က ို အတညမ်ပ န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 

စတင်ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ GAqP ဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုးရပါင်ျိုး (၅၅) ကက  ် 

က င်ျိုးပ န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး သင်တန်ျိုးသြောျိုးရပါင်ျိုး (၁,၈၁၂) ဦျိုးတက်ရ ြောကန် ိုင်ခ ့်ကြော ယခငန်ှစထ်က် (၂၅) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ရတြောင်သူ  ြောျိုးအြောျိုး GAqP လက ်တှ် (၉) ခို 

ထိုတရ်ပျိုးန ိုင် န် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နှစ်ထက် (၁၂.၅)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး တ ိုျိုးတကခ် ့်ပါသည်။ 

 ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး ရ လိုပ်ငန်ျိုးနငှ့််ငါျိုး ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးရဆြောင် ကွ်လ က် ှ သူ  ြောျိုးမြင့််  ြောသ ဥတို 

ရမပြောင်ျိုးလ  ှုအြောျိုး ခနံ ိုင် ည ်ှ ဖပ ျိုး လ ိုက်ရလ ြောည ရထ စ ြော ရဆြောင် ကွ်န ိုင ်ည့်် အြ  ွေ့ရပါင်ျိုး (၅၃) 

ြ  ွေ့က ို ြ  ွေ့စည်ျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်မပည့် ် ခ ့်ရ ကြောငျ်ိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ ထ ိုို့အတ ူ အစ  င်ခံ 

သည့်က်ြောလအတ င်ျိုး လူထိုအရမခမပ   ြောသ ဥတိုရမပြောင်ျိုးလ  ှုနငှ့်် လ ိုက်ရလ ြောည ရထ စ ြော 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ရ ျိုး (Community Based Climate Change Adaptation (CBCCA)နှင့်် 

သ ြောဝရ ျိုးအနတ ြောယ်စ  ံခနိ်ု့ခ  ရ ျိုးဆ ိုင် ြော (Disaster Risk Management (DRM) သင်တန်ျိုး 

(၃) ခို က င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က် မပည့် ် ခ ့်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတ င်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး 

စ  ံခ က်မပည့် ် ရစ န်အတ က ် က ြ္ော့်ကိုန်သ ယ်ရ ျိုးအြ  ွေ့၏ ပ ိုျိုး ွှြောျိုးကင်ျိုးစင်ရ ျိုးနငှ့်် စနံှုန်ျိုး 

ဆ ိုင် ြော လ ်ျိုးညွှန်ခ က ် ြောျိုးနငှ့််အည  ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးထ ကက်ိုန် တန်ခ  နရ်ပါင်ျိုး (၆၆၉,၆၈၅) တန် 

ခနိ်ု့အြောျိုး မပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့န ိုင် န်အတ က် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်ထက် (၁၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးခနိ်ု့ 

ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။  ဏ္ဍြောနှစ်အတ ငျ်ိုး ရအျိုးခ ရ ထ က်ကိုန်  ြောျိုးအတ က် က န်ျိုး ြောရ ျိုး 

ဆ ိုင် ြော လက် ှတ်ရပါငျ်ိုး (၅,၁၉၆) ခိုနငှ့််  အလှရ  ျိုးငါျိုး က န်ျိုး ြောရ ျိုးဆ ိုင် ြော လက် ှတ် 

(၁,၄၀၅) ခိုအြောျိုး ထိုတရ်ပျိုး န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နှစ်ထက် (၁၄)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနငှ့်် (၅၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

အသ ျိုးသ ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ရသြော်လည်ျိုး နှစ်အလ ိုက် လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က် မပည့် ် ခ ့်ပါသည်။ 

ငါျိုးဆြောျိုးနယ်၊ ရအျိုးခ ထြောျိုးသည့်် ငါျိုးနှင့် ် အရမခြောက်လနှ်ျိုးငါျိုးထိုတက်ိုန်  (၁၀,၁၉၉) ခနိ်ု့အြောျိုး 

စြောျိုးရသြောကက်ိုန် ရ ျိုးအနတ ြောယ်ကင်ျိုးစငရ် ျိုးအတ က် စ ျ်ိုးသပ်စစရ်ဆျိုး ှု  ြောျိုး မပ လိုပ်ခ ့်ဖပ ျိုး 

ယခင်နှစ် ရဆြောင် ွက်ခ က်ထက် (၇၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုရဆြောင ်ွက်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ 

 ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) လက် ှတ် 
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(၇၁) ခို ထိုတရ်ပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအြောျိုး မြင့်် ယခင်နှစ်ထက်  (၆)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်ခ ့်ပါ 

သည်။  Good Manufacture Practice (GMP) လက် ှတ်ထိုတ်ရပျိုးန ိုင ်ှုအရနမြင့်် အစ  င်ခံ 

သည့် ် ကြောလအတ င်ျိုး  လက် ှတ ် (၆) ခိုအြောျိုး ထိုတရ်ပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်နှင့် ် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရမပြောင်ျိုးလ  ှု  ှ ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ပါသည်။ 

 ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနအရနမြင့်် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး စ  ကံ န်ျိုးစ စစ်သံိုျိုးသပ်ရ ျိုး 

အစ  င်ခံစြောတ င် ပါဝငရ်နသည့်် အခ   ွေ့ရသြောညွှန်ျိုးက န်ျိုး  ြောျိုး၏ ရဆြောင် ွက်ခ က်  ြောျိုးက ို 

တ ိုင်ျိုးတြောန ိုင် န် အခက်အခ   ြောျိုး ှ မခင်ျိုး၊ စ  ံက နျ်ိုးစ စစ်သံိုျိုးသပ်ရ ျိုးဆ ိုင် ြော နည်ျိုးပညြော  ြောျိုးက ို 

မပည်ရထြောင်စိုအဆင့််သြော က  တ ိုင်ျိုးရဒသကက ျိုးနှင့်် မပညန်ယ်အဆင့််တ ိုို့ ှ  ဝန်ထ ်ျိုး  ြောျိုးပါ သ  ှ  

ကျွ ်ျိုးက င် ှု ှ  န် လ ိုအပ်မခငျ်ိုးအစ ှ သည့်် အခက်အခ   ြောျိုးက ို ကကံ ရတ ွေ့ခ ့် ဖပ ျိုး ဌြောန ှ 

ရဆြောင် ွက်  ည့်် လက် ှ  စ  ံက န်ျိုးစ စစသံ်ိုျိုးသပ်ရ ျိုး ူရ ြောငပ်ါ ညွှန်ျိုးက န်ျိုး  ြောျိုးက ို အရသျိုးစ တ် 

မပန်လည်သံိုျိုးသပ်၍ ရဆြောင် ွက်န ိုင် ည့်် အရမခအရန  ြောျိုးက ို ရလ့်လြောမခင်ျိုးနှင့်် အဆ ိုပါ ညွှန်ျိုး 

က န်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး နစှ်စဉ်ရဆြောင် ကွ်  ည့် ် လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်နှင့် ် ခ  တ်ဆက်ရဆြောင် ွက်န ိုင် 

ရ ျိုးအတ က် ဆက်လကရ်ဆြောင် ွက်သ ြောျိုး န် လ ိုအပ်ရ ကြောင်ျိုးသ  ှ  ပါသည်။ 

၁၂။ ရက ျိုးလက်ရဒသြ ွံေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် ရ  ှညတ်ည်တံ့်သည့်် ရက ျိုးလက် 

ရဒသြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးလိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ရဆြောင် ွက်ရပျိုးမခင်ျိုးမြင့်် ရက ျိုးလကရ်နမပည်သူ  ြောျိုး 

၏ လူ ှုစ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုးတ ိုျိုးတက်ရကြောင်ျိုး  န်လြောရစ န်အတ က ် ရဆြောင် ကွ်လ က် ှ  ြောတ င် ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ ငျ်ိုး မ စ  ်ျိုးရ ြောငစ်  ကံ နျ်ိုးအြောျိုး ရက ျိုး ွြော (၅၅၁)  ွြော ှ  ရက ျိုး ွြောလည်ပတ် 

 န်ပံိုရင အြ  ွေ့  (၄၈၁) ြ  ွေ့တ င ် အရကြောငအ်ထည်ရြြော်ရဆြောင် ွက် န ် လ ြောထြောျိုးခ ့်ဖပ ျိုး ရက ျိုး ြွော 

လည်ပတ် န်ပံိုရင စနစ်အြောျိုး ထူရထြောင်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်သမြင့် ် နစှ်အလ ိုက် လိုပင်န်ျိုးစ  ံခ က် မပည့် ်  

ရစ န်အတ က် ရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ပါသည်။ သ ိုို့ရသြော်လည်ျိုး ယခင်နှစ် ကြောလရဆြောင် ကွ်ခ က်နငှ့်် 

န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက (၄၂)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ အဆ ိုပါ စ  ံက န်ျိုးအြောျိုး 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခိုနှစ်တ င် စတင်ခ ့်ဖပ ျိုး ရက ျိုး ြွောရပါငျ်ိုး (၁၁,၆၅၂)  ွြောနှင့်် ရက ျိုး ွြောလည်ပတ် န်ပံိုရင  

အြ  ွေ့ (၉,၅၃၇) ြ  ွေ့စညျ်ိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး မြစပ်ါသည်။ ရက ျိုး ွြောလည်ပတ် န်ပံိုရင စနစ်  ှ   ှ သည့်် 

တ ိုျိုးပ ြောျိုးလြောရသြော အတ ိုျိုးရင   ြောျိုးမြင့်် ရက ျိုးလက်ရဒသြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးအတ က် ရဆြောင် ွက်ခ ့် 

သည့် ် မ န် ြောက ပ်ရင ရပါငျ်ိုး ှြော ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဏ္ဍြောနစှ်ကိုန်အထ  က ပရ်င  (၇,၄၁၆.၁၁၁) သနျ်ိုး 

 ှ ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည။် မ စ  ျ်ိုးရ ြောင် ရက ျိုး ွြောလည်ပတ် န်ပံိုရင  စ  ံခနိ်ု့ခ  ရ ျိုးရကြော် တ   ှ

အ  ြောျိုးသရ ြောတူည  ှုမြင့်် ရက ျိုး ွြောရနအ  ်ရထြောင်စို  ြောျိုးအြောျိုး အတ ိုျိုးနှုန်ျိုးသကသ်ြောစ ြောမြင့် ်

ရင ရခ ျိုးလိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ရက ျိုး ွြောရပါင်ျိုး (၅၅၁)  ွြော ှ  ရက ျိုး ွြောလည်ပတ် န်ပံိုရင အြ  ွေ့ (၄၈၁) 

ြ  ွေ့ ှ ရက ျိုး ွြောအ  ရ်ထြောင်စိုရပါင်ျိုး (၅၈,၉၅၅) စို သ ိုို့ ရခ ျိုးရင   ြောျိုးထိုတရ်ပျိုးမခင်ျိုးလိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးက ို 
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လိုပ်ငန်ျိုး စ  ံခ က်အတ ိုင်ျိုး ရဆြောင် ွကန် ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်ကြောလနငှ့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက (၃၉) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ 

အ    ျိုးသြောျိုးလ ပ်စစဓ်ါတ်အြောျိုး  ှ ရ ျိုး စ  ကံ န်ျိုးရအြောက်တ င် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး 

ရဆြောင် ွက်လ က် ှ သည့်် ICB (International Competitive Bidding) IV/DRD-2 (phase-4) 

အစ အစဉ်တ င် သရ ြောတူည  ှုစြောခ  ပ်အ  အ  ်ရထြောင်စို (၁၁,၀၁၃) စိုအြောျိုး ရနရ ြောင်မခည် 

စ  ်ျိုးအင်သံိုျိုး လ ပစ်စဓ်ါတ်အြောျိုးရပျိုးစနစက် ို တပ်ဆငရ်ပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး၊ အ  ြောျိုးမပညသူ်ဆ ိုင် ြော 

အရဆြောက်အဦ (၁,၂၅၆) ခိုအြောျိုး တညရ်ဆြောက်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်ကြော ယခငန်ှစ ် ရဆြောင ်ွက် ှုနှင့်် 

န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက (၇၆)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးနငှ့်် (၇၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုးရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ အ    ျိုးသြောျိုး 

လူထိုအရမခမပ  ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးစ  ံက န်ျိုးတ င် အ    ျိုးသြောျိုးလ ပ်စစ်ဓါတ်အြောျိုး သ ယ်တန်ျိုး 

မခင်ျိုးလိုပ်ငနျ်ိုးအြောျိုး ရဆြောင် ွက် ြောတ င် အစ  င်ခံသည့်က်ြောလအတ င်ျိုး ရက ျိုး ွြောရပါင်ျိုး (၃၄၇) 

 ွြောတ င် လိုပင်န်ျိုးစ  ံခ က်အတ ိုင်ျိုး မပည့် ် ရစ န ် ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နှစက်ြောလထက် 

(၁) ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုးသြော ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့အတူပင် အင်ဂ္ င်စက်မြင့်် လ ပ်စစ်စ  ်ျိုးအင် 

ရပျိုးသည့်် လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးက ိုလည်ျိုး ရက ျိုး ြွောရပါင်ျိုး (၂၇၃)  ွြောတ င ်ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ် 

အလြောျိုးတူကြောလ ရဆြောင် ွက်ခ က်နှင့်် န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက (၅၇)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ 

Call for Proposal-3 (CFP III) (Phase-3) အစ အစဉ်အ  အရသျိုးစြောျိုးလ ပစ်စဓ်ါတ်အြောျိုးရပျိုး 

စနစ်အြောျိုး ရက ျိုး ွြောရပါင်ျိုး (၃၃)  ွြောတ င ် တပ်ဆင်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်နငှ့်် န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက (၂၀) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးခနိ်ု့ ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ Call for Proposal-3 (CFP IV) (Phase-4) 

အစ အစဉ်အ  ရက ျိုး ြွောရပါင်ျိုး (၆)  ြွောတ င် အရသျိုးစြောျိုးလ ပစ်စဓ်ါတ်အြောျိုးရပျိုးစနစ်အြောျိုး 

တပ်ဆင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ် ရဆြောင် ွက် ှုနှင့်် န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက (၁၂)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ ငျ်ိုး ရက ျိုးလက်ရဒသြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ (၆၁၄.၆၄)   ိုင ်

အက ြောအရဝျိုး ှ  ရက ျိုးလက်ကိုန်ထိုတ်လ ်ျိုး  ြောျိုးနငှ့်် တံတြောျိုးငယ်ရပါင်ျိုး (၈၇၅) စင်ျိုးအြောျိုး 

ရဆြောက်လိုပ်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ် ရဆြောင် ွက်ခ က်ထက် (၁၃၁)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်ခ ့် 

သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ၎င်ျိုး ှ စ ိုက်ပ   ျိုးရမ  (၂၃၅,၂၀၇.၅၅) ဧကအြောျိုး အက   ျိုးမပ န ိုင ်ည် 

မြစ်ကြော ယခငန်ှစ် အက   ျိုးမပ ဧကထက် (၂၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်ခ ့်သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ 

ထ ိုို့မပင် ဌြောန ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် ရက ျိုးလက်ရ   ှ ရ ျိုးအတ က် (၂,၀၃၆) ဖ   ွေ့နယ်၌ ရ   ှ ရ ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုး (ရမ ရအြောက်ရ ၊ ရ ကန်) ရပါင်ျိုး (၂,၃၂၇) ခိုအြောျိုး ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး အက   ျိုးမပ  

အ  ်ရထြောင်စိုရပါင်ျိုး (၃၆၁,၉၂၆) စို ှ ခ ့်ကြော ယခင်နှစ်ရဆြောင် ကွ်ခ ကန်ှင့် ်န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက (၀.၅၄) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးတ ိုျိုးတက်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ှ  ပါသည်။ အ    ျိုးသြောျိုးလူထိုဗဟ ိုမပ စ  ကံ န်ျိုး  ှရက ျိုးလက် 

ရ   ှ ရ ျိုးအတ က် ရဆြောင် ွက်ခ ့် ြောတ ငလ်ည်ျိုး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င ် ရ   ှ ရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး 
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(ရမ ရအြောကရ် ၊ ရ ကန)် ရပါင်ျိုး (၄၀၉) ခိုအြောျိုး ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး အက   ျိုးမပ  ည့်် 

အ  ်ရထြောင်စိုရပါင်ျိုး (၄၄,၂၃၀) စို ှ ကြော လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က ် မပည့် ် ရစ န ် ရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 

ယခင်နှစ်ထကစ်ြောလ င် (၃၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ ရက ျိုးလက်ရဒသြ ံွေ့ဖြ  ျိုး 

တ ိုျိုးတက်ရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန ှ ရက ျိုးလက်ရ   ှ ရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး ထ ရ ြောက ်ှု ှ ရစ န်နငှ့််  ှန်ကန် 

သည့် ် အခ က်အလက်  ြောျိုးအြောျိုး အခ  နန်ှင့််တရမပျိုးည    ှ ရစရ ျိုးအတ က် စ  ကံ န်ျိုးဒ ဇ ိုင်ျိုး၊ 

စ  ံက နျ်ိုး အစ အစဉ်နှင့်် ရ  ှည်တညတ်ံ့်ဖပ ျိုး လံိုရလြောက် ှု ှ သည့်် ရ အ င်ျိုးအမ စ်ဆ ိုင် ြော 

ရက ျိုးလက်ရဒသရ   ှ ရ ျိုး သတင်ျိုးအခ က်အလက် စ  ံခနိ်ု့ခ  ရ ျိုးစနစ်အြောျိုး ထူရထြောင်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ ် အတ င်ျိုး ဖ   ွေ့နယ်ရပါင်ျိုး (၂၅၄) ဖ   ွေ့နယ် ှ  ရက ျိုး ွြောရပါင်ျိုး (၁၄,၂၆၂) 

 ွြောတ ိုို့တ င် Management Information System (MIS) application မြင့်် လ ိုအပ်သည့်် 

သတင်ျိုးအခ က်အလက်  ြောျိုးက ို ရကြောကယူ်စိုစည်ျိုးန ိုင်ခ ့်ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် အစ  င်ခသံည့်က်ြောလ 

အတ င်ျိုး ရ ၏အ ည်အရသ ျိုး ှြော ရသြောက်သံိုျိုးရ နှင့် ် အ  ်သံိုျိုးရ   ြောျိုးအမြစ ် အသံိုျိုးမပ  န် 

သင့််ရလ ြော် ှု ှ ၊   ှ  ရ အ ည်အရသ ျိုး စ ျ်ိုးသပ်စစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုး  ြောျိုးက ို  ွြောရပါငျ်ိုး (၆၆၄)  ွြောတ င် 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

 ရက ျိုးလက်ရဒသြ ွံေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောနသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး 

စ  ံက နျ်ိုး  ြောျိုးရဆြောင် ွက် ြောတ င် တငဒ်ါက စစ ပ်  ြောျိုး ရနှှောင့်ရ်နှျိုးခ ့်မခင်ျိုးရ ကြောင့် ် စ  ကံ န်ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်  ြောျိုး  ကနိ်ု့ ကြောခ ့်မခင်ျိုး၊ COVID-19 ရ ြောဂ္ါမြစပ် ြောျိုးခ ့်မခင်ျိုးရ ကြောင့်် ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးရ ျိုးစ  ံက န်ျိုး 

  ြောျိုး အရကြောင်အထည်ရြြော်ရဆြောင် ွက ်ြောတ င် စ  ံက နျ်ိုးဧ  ယြော  ြောျိုးသ ိုို့ က င်ျိုးဆင်ျိုးရဆြောင် 

 ွက် ြောတ င် အခက်အခ   ြောျိုး ှ ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ သ ိုို့ ြောတ င် စ  ကံ န်ျိုးနှင့်် လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး 

စတင်အရကြောင်အထည်ရြြော်ရဆြောင် ကွ် ြောတ င် ရနှှောင့်ရ်နှျိုး ကနိ်ု့ ကြော ှု  ြောျိုး   ှ ရစ န်နငှ့်် 

သတ် ှတ် ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး လိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးဖပ ျိုးစ ျိုးရစ န်အတ က ်  ဌြောနအရနမြင့် ် အန ျိုးကပ် စ  ံ 

ကက ျိုး ကပက် ပ်က မခင်ျိုး လိုပ်ငနျ်ိုးအြ  ွေ့၊ သင်တန်ျိုး  ြောျိုးနှင့် ် လ ိုအပ်သည့်ပ်ံ့်ပ ိုျိုး ှု  ြောျိုးက ို Video 

Conferencing စနစ်မြင့််ထ ရ ြောက်စ ြော ဆက်လက်ရဆြောင် ကွ်သ ြောျိုး န ် လ ိုအပ် ည်မြစ် 

ရ ကြောင်ျိုး သ  သည်။ 

 ၁၃။ ရ ဆင်ျိုးစ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးတကကသ ိုလ်သည် တ ထ င်ဆန်ျိုးသစ်သည့်် သ ပပံနှင့်် နည်ျိုးပညြော 

  ြောျိုး၊ လူူ့စ  ျ်ိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ်  ြောျိုး ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်လြောရစ န် ပံ့်ပ ိုျိုးရဆြောင် ွက်မခင်ျိုးမြင့်် 

စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးနှင့်် ရက ျိုးလက်ရဒသ ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးအတ က် အရထြောက်အကူ 

မြစ်ရစ န် ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ တကကသ ိုလ်အရနမြင့်် က  ျ်ိုးက င်သည့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး 

အတတ်ပညြော ှင်  ြောျိုး ရ  ျိုးထိုတ်ရပျိုးလ က် ှ ဖပ ျိုး ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးရ ျိုးနှင့်် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြောသ ပပံနှင့်် 

နည်ျိုးပညြော  ြောျိုးက ို မြနိ်ု့မြြူျိုးရပျိုးလ က် ှ ပါသည်။ ရ ဆင်ျိုးစ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးတကကသ ိုလ်အရနမြင့်် 
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၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး ရဆြောင် ွက်ခ ့် ြောတ င် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး 

ဆ ိုင် ြော အခက်အခ   ြောျိုး ရက ြော်လွှြောျိုးရမြ ှင်ျိုးန ိုင်ရ ျိုးအတ က် စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ်ရ ျိုးကဏ္ဍ 

ပ ိုင်ျိုးအတ က် အကကံမပ ခ က် (၄၆) ခို၊ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးပတ်ဝနျ်ိုးက င်ဆ ိုင် ြော သ ပပံကဏ္ဍအတ က် 

အကကံမပ ခ က် (၂၀) ခိုနှင့်် လူ ှုသ ပပံနှင့်် စ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုးကဏ္ဍအတ က် အကကံမပ ခ က် (၁၉) ခိုတ ိုို့ 

အြောျိုး သိုရတသနရလ့်လြော ှု  ြောျိုး ှတဆင့်် ပံ့်ပ ိုျိုးရပျိုးန ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ဖပ ျိုး နှစ်အလ ိုက် 

လိုပ်ငန်ျိုးစ  ံခ က်၏ (၆၁.၃)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုး၊ (၅၄.၁)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနှင့်် (၅၄.၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

အသ ျိုးသ ျိုး အရကြောင်အထည်ရြြော်န ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုး ရတ ွေ့ ှ  ပါသည်။ ဆင့််ပ ြောျိုး သင်တန်ျိုး 

ပ ိုို့ခ သည့်် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်ပ ိုငျ်ိုးတ င် အစ  င်ခံသည့်် ကြောလအတ င်ျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ်ရ ျိုး 

ကဏ္ဍနှင့်် သက်ဆ ိုင်သည့်် သင်တန်ျိုး (၁) ကက  ်၊ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးပတ်ဝန်ျိုးက င်သ ပပံဆ ိုင် ြော 

ကဏ္ဍအတ က် (၃) ကက  ်နှင့်် လူ ှုသ ပပံနှင့်် စ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုးကဏ္ဍအတ က် (၂) ကက  ် 

အသ ျိုးသ ျိုးက င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ရတြောင်သူ (၂၀၅) ဦျိုးနှင့်် ဌြောနဆ ိုင် ြောဝန်ထ ်ျိုး (၅၂) ဦျိုးတက် 

ရ ြောက်န ိုင်ခ ့်ကြော လိုပ်ငနျ်ိုးစ  ံခ က်၏ (၈၆)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအြောျိုး အရကြောင်ျိုးအထည်ရြြော်န ိုင်ခ ့် 

သည်က ို ရတ ွေ့ ပါသည်။ ယခင်နှစ် အလြောျိုးတူကြောလရဆြောင် ွက်န ိုင် ှုနှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက  

(၈၁.၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ တကကသ ိုလ်သ ိုို့ ရက ြောင်ျိုးသြောျိုးအပ်နှံ ှုပ ိုင်ျိုးက ို 

ရလ့်လြောပါက  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င် ရက ြောင်ျိုးသြောျိုး/သူရပါင်ျိုး (၂,၀၀၅) ဦျိုး ှ ခ ့်ဖပ ျိုး 

ယခင်နှစ် ရက ြောင်ျိုးအပ်နှံ ှုနှင့်် န ှုင်ျိုးယှဉ်ပါက (၁၁.၆)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ 

   ွေ့လ န်ရက ြောင်ျိုးသြောျိုး/သူ အပ်နှံ ှု ှြော (၁၈၁) ဦျိုး ှ ခ ့်ကြော ယခင်နှစ်ထက် (၇.၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ ပညြော ပ်ဆ ိုင် ြောသိုရတသနစြောတ ်ျိုး မပ စိုထိုတ်ရဝန ိုင် ှုနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး 

၍ မပည်တ င်ျိုးသိုရတသနစြောတ ်ျိုး (၂၈) ခိုနှင့်် မပည်ပသိုရတသနစြောတ ်ျိုး (၁၄) ခိုမပ စို 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နှစ် ရဆြောင် ွက်ခ က်ထက် (၇.၇)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်ခ ့်ပါ 

သည်။ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုး   ွေ့  ရက ြောင်ျိုးသြောျိုး  ြောျိုး အလိုပ်အက ိုင်  ှ  ှုအရမခရနနှင့်် ပတ်သက်၍ 

၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်နှင့်် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး    ွေ့  ှ ခ ့် ကသည့်် ရက ြောင်ျိုးသြောျိုးဦျိုးရ  

(၃၀)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအြောျိုး စစ်တ ်ျိုးရကြောက်ယူခ ့်ဖပ ျိုး နှစ်အလ ိုက် လိုပ်ငန်ျိုးခ င်သ ိုို့ ဝင်ရ ြောက်ခ ့် က 

သည့်် အရ အတ က် ှြော (၉၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ (၈၂)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးနှင့်် (၅၆)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး 

အသ ျိုးသ ျိုးမြစ်ရ ကြောငျ်ိုးသ  ပါသည်။ ထ ိုို့မပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး Agriculture 

Development Strategy Annual Progress Report အတ က် တကကသ ိုလ်၏ ADS M&E 

Framework အြောျိုး အဖပ ျိုးသတ် ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် အတ င်ျိုး ရ ဆင်ျိုးစ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးတကကသ ိုလ် ှ ကကံ ရတ ွေ့ သည့်် အခက် 

အခ   ြောျိုးအရနမြင့်် လူူ့စ  ်ျိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ်  ြောျိုးပ ို  ိုတ ိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးအတ က် ပ ို  ိုထ ရ ြောက် 
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သည့် ်သင် ကြောျိုးနည်ျိုးစနစ်  ြောျိုးနှင့်် သင်တန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ရြြော်ထိုတ်ရ ျိုး၊ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြော အခက် 

အခ   ြောျိုးအြောျိုး လ ယ်ကူစ ြောရက ြော်လွှြောျိုးန ိုင်ရ ျိုးနှင့်် စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတလ်ိုပ် ှုပ ို  ိုြ ံွေ့ဖြ  ျိုး တ ိုျိုးတက်လြော 

ရစရ ျိုးအတ က် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးသိုရတသနနှင့်် အကကံမပ ခ က်  ြောျိုးအြောျိုး ပ ို  ိုရဆြောင် ွက်ရ ျိုး၊ အ ည် 

အရသ ျိုး ပ ို  ိုရကြောင်ျိုး  န်သည့်် သြောျိုးငါျိုးသ ျိုးနှံ  ြောျိုး ထိုတလ်ိုပ်န ိုင်ရ ျိုးအတ က် စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြော 

ဆင့််ပ ြောျိုး သင်တန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး အစ ိုျိုး ၊ ပိုဂ္ဂလ ကပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် ွက်ရ ျိုးတ ိုို့တ င် အြောျိုးနည်ျိုးခ ့်ဖပ ျိုး  

စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးနှင့်် စြောျိုးရသြောက်ကိုန်ကဏ္ဍပ ိုင်ျိုးတ ိုို့တ င် လ ိုအပ်လ က် ှ သည့်် သင်ခန်ျိုးစြောနှင့်် 

သင်တန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး မပန်လည်သံိုျိုးသပ်မခင်ျိုး၊ န ိုင်ငံရတြော်၏ သိုရတသန န်ပံိုရင အမပင် အမခြောျိုး 

ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြော  န်ပံိုရင   ြောျိုးမြင့်် အ ည်အရသ ျိုးမပည့််ဝသည့်် သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးက ို 

တ ိုျိုးခ  ွေ့ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုး၊ စ ိုက်ပ   ျိုးရ ျိုးကဏ္ဍ ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ရစရ ျိုးအတ က် နည်ျိုးပညြောဆင့််ပ ြောျိုး 

သင်တန်ျိုးဆ ိုင် ြောလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး ပ ို  ိုရဆြောင် ွက်ကြော သိုရတသနအကကံမပခ က်  ြောျိုးအြောျိုး မြနိ်ု့ရဝ 

မခင်ျိုးတ ိုို့က ို ဆက်လက်ရဆြောင် ွက်သ ြောျိုး ည်မြစ်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ 

၁၄။ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြောရဆျိုးတကကသ ိုလ်သည် ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးတ  စဆြောန ် က န်ျိုး ြောရ ျိုးြ ွံေ့ဖြ  ျိုး 

တ ိုျိုးတက်ရစ န်အတ က ် ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးရဆျိုးသ ပပံဆ ိုင် ြော ဗဟိုသိုတ  ြောျိုးအြောျိုး လက်ဆင့််က ်ျိုးရ ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်က်ိုသရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြောရဆျိုးတကကသ ိုလ်၊ မ န် ြော 

န ိုင်ငံ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့ခ  ပ်နငှ့်် မ န် ြောန ိုင်ငံတ  စဆြောန်ရဆျိုးကိုဆ ြောဝန်  ြောျိုးအသင်ျိုးတ ိုို့ 

ည  န ှုင်ျိုးပူျိုးရပါငျ်ိုး ရဆြောင် ွကန် ိုင်ရ ျိုး၊ နည်ျိုးပညြောလက်ဆင့််က ်ျိုးရ ျိုးတ င် ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ ှ 

ပူျိုးရပါင်ျိုးပါဝင်န ိုင်ရ ျိုး၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးကဏ္ဍ ရ  ှည်ြ ံွေ့ဖြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးအတ က် ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုး 

ထိုတက်ိုန်  ြောျိုးနှင့်် ကိုသရ ျိုးဆ ိုင ်ြောသိုရတသန  ြောျိုး ရဆြောင် ွကရ် ျိုးနှင့်် ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးကဏ္ဍတ င် 

အလိုပ်အက ိုင် အခ င့််အလ ်ျိုး  ြောျိုးမပြောျိုးလြောရစရ ျိုးနငှ့်် ဝငရ်င တ ိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးတ ိုို့အတ က် 

ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြောရဆျိုးတကကသ ိုလ် ရက ြောင်ျိုးသြောျိုး/သူ  ြောျိုးအြောျိုး အ ည်အရသ ျိုးမပည့် ် သည့်် 

နည်ျိုးပညြောဆ ိုင် ြော သင်ခန်ျိုးစြော  ြောျိုး ပ ိုို့ခ ရပျိုးရ ျိုးတ ိုို့က ို ရဆြောင် ွက်လ က် ှ ပါသည်။ သိုရတသန 

ကဏ္ဍနှင့်် နည်ျိုးပညြောဆင့််ပ ြောျိုးရ ျိုးဆ ိုင် ြော ဝန်ထ ်ျိုး  ြောျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် ွက်မခင်ျိုးမြင့်် ပ ို  ို 

ရကြောင်ျိုး  န်သည့်် အရသျိုးစြောျိုး မပညတ် င်ျိုးရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဆ ိုင် ြော နည်ျိုးစနစ်  ြောျိုးအြောျိုး 

ရတြောင်သူ  ြောျိုး ှ လကခ်ံက င့််သံိုျိုးန ိုင်ရ ျိုးအတ က် အရ ျိုးကက ျိုးသည့်် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်မြစ် ြော 

ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြော ရဆျိုးတကကသ ိုလ်အရနမြင့််  ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး သိုရတသန လိုပင်န်ျိုးရပါင်ျိုး 

(၃၅) ခိုနှင့််    ွေ့လ န်သင်တန်ျိုးသြောျိုးရပါင်ျိုး (၄၅) ဦျိုးတ ိုို့က ို ရ  ျိုးထိုတ်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နှစ် 

ရဆြောင် ွက်ခ ကန်ှင့် ် န ှုင်ျိုးယဉ်ှပါက (၁၂၉)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးတ ိုျိုးတက ် ရဆြောင် ကွ်န ိုငခ် ့်သည်က ို 

ရတ ွေ့ ပါသည်။  ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ကိုသရ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌြောန၊ ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြော 

ရဆျိုးတကကသ ိုလ်၊ မ န် ြောန ိုင်ငံရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအြ  ွေ့ခ  ပ်နငှ့်် မ န ်ြောန ိုင်ငံ တ  စဆြောန်ရဆျိုးကို 



 
 

24 
 

ဆ ြောဝန်  ြောျိုးအသင်ျိုးတ ိုို့ ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင ်ွက် ူအရနမြင့်် ရင ရ ကျိုးရထြောက်ပံ့် ှု (၅) ခိုနငှ့်် 

သိုရတသန န်ပံိုရင  (၄) ခို  ှ ခ ့်ဖပ ျိုး သင် ကြောျိုးရ ျိုး ဆ ြော/ဆ ြော  (၇) ဦျိုး ှ မပည်ပ ကြောလတ ို 

သင်တန်ျိုးသ ိုို့ တက်ရ ြောကန် ိုင်ခ ့်ရ ကြောင်ျိုးသ  ဖပ ျိုး လ ြောထြောျိုးခ က်ထက် (၃၅)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုခ ့် 

ကြော ယခင်နစှ်ရဆြောင် ကွ်ခ က်ထက် (၅၈)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ သင်တန်ျိုးကြောလ 

အတ င်ျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုးသရိုပ်မပရဆြောင် ွက်မခင်ျိုးနှင့်် လ ိုကရ်လ ြောည ရထ သည့်် သိုရတသန 

ရဆြောင် ွက်မခင်ျိုး အရနမြင့်် သိုရတသနဆ ိုင် ြော သင်တန်ျိုး (၂) ခိုနှင့်် သိုရတသနအတ က်  

ရက ျိုး ွြော (၁၀)  ွြောသ ိုို့ က င်ျိုးဆင်ျိုး ရလ့်လြောန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး လိုပင်န်ျိုးစ  ံခ က်ထက် (၂၄)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ို 

ရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ကြော ယခငန်ှစ် လိုပ်ငန်ျိုးရဆြောင် ွက်ခ က်ထက် (၆၆)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့် 

ပါသည်။ 

 အလိုပ်အက ိုင်အခ င့််အလ ်ျိုးနည်ျိုးပါျိုး ှုက ို ထ ရ ြောက်စ ြောရမြ ှင်ျိုးန ိုင် န်အတ က် ရက ျိုး ွြော 

ရပါင်ျိုး (၁၀) ွြောတ င် အနည်ျိုးဆံိုျိုး အ  ်ရထြောင်စို (၁၀၀) စိုတ င ် ဝင်ရင   ှ ရစ ည့် ် က ိုယ်ပ ိုင် 

စ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုး တည်ရထြောငန် ိုင ်န် စ စစ်သံိုျိုးသပ် ှု  ြောျိုးရဆြောင် ွက်ခ ့် ြော လိုပ်ငန်ျိုး 

စ  ံခ က်ထက် (၃၃၃)  ြောခ ိုင်နှုနျ်ိုး ပ ို  ိုရဆြောင် ွက်န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ ် ရဆြောင် ကွခ် က်ထက် 

(၃၃)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ရ ကြောင်ျိုး သ  ပါသည်။ အစ  င်ခံသည့််ကြောလအတ ငျ်ိုး ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုး 

ဆ ိုင် ြော ရဆျိုးတကကသ ိုလ် ှ ထူျိုးချွန်ဆို (၃) ဆိုနှင့်် ပညြောသင်ဆို (၃) ဆို  ှ ရစ န် စ  ်ျိုးရဆြောင် 

န ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ်ထက် (၁၄)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။  ဏ္ဍြောနစှ်ကိုန်တ င် 

တကကသ ိုလ် ှ    ွေ့လ န်သင်တန်ျိုးသြောျိုး (၅၂) ဦျိုးနှင့်် ပါ ဂ္ ူ  ွေ့သင်တန်ျိုးသြောျိုး (၃၆) ဦျိုးအြောျိုး 

ရ  ျိုးထိုတ်ရပျိုးန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်နှင့် ် န ှုငျ်ိုးယှဉ်ပါက (၂၇)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ရ ကြောင်ျိုး 

သ  ပါသည်။ တကကသ ိုလ်၏ ပညြော ည်စ  ်ျိုးရဆြောင် ညပ် ိုင်ျိုးတ င ် မ င့် ်ြောျိုးရစ န်အတ က် 

န ိုင်ငံတကြောနည်ျိုးပညြောဆ ိုင် ြော ည လြောခ ံ ြောျိုးနှင့် ် ရဆ ျိုးရန ျိုးပ    ြောျိုးက ို က င်ျိုးပလ က် ှ  ြောတ င် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး ည လြောခံရပါင်ျိုး (၃) ခိုက င်ျိုးပန ိုင်ခ ့်ဖပ ျိုး ယခင်နစှ်ထက် (၃၀၀) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ပ ို  ိုရဆြောင် ကွ်န ိုင်ခ ့်ပါသည်။ တကကသ ိုလ် ှ    ွေ့   ြောျိုး၏ အလိုပ်အက ိုင်  ှ  ှု အရမခ 

အရနနှင့် ် စပ်လ ဉ်ျိုး၍  ဏ္ဍြောနစှ်အတ င်ျိုး    ွေ့  ှ ခ ့်သည့် ် တကကသ ိုလ်   ွေ့ ရက ြောင်ျိုးသြောျိုး (၉၀) 

 ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးအနက် (၃၁)  ြောခ ိုငန်ှုန်ျိုး ှြော ဝန်ကက ျိုးဌြောန  ြောျိုးတ င်လည်ျိုးရကြောင်ျိုး၊ (၆၉)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး ှြော 

ပိုဂ္ဂလ ကစ ျိုးပ ြောျိုးရ ျိုး/ အြ  ွေ့အစည်ျိုး  ြောျိုးတ ငလ်ည်ျိုးရကြောင်ျိုး အသ ျိုးသ ျိုး တြောဝန်ထ ်ျိုးရဆြောင်န ိုင်ခ ့် 

 ကရ ကြောင်ျိုးသ  ဖပ ျိုး ယခငန်ှစ်နငှ့်် န ှုငျ်ိုးယှဉ်ပါက (၂၉)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုး တ ိုျိုးတကခ် ့်ပါသည်။ 

 ဏ္ဍြောနှစ်အတ င်ျိုး ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြော ရဆျိုးတကကသ ိုလ်သ ိုို့ ရက ြောင်ျိုးသြောျိုး (၆၄) ဦျိုးနှင့်် 

ရက ြောင်ျိုးသူ (၈၄)ဦျိုး စိုစိုရပါင်ျိုး (၁၄၈) ဦျိုး ရက ြောင်ျိုးဝင်စြော င်ျိုးသ င်ျိုးခ ့် ကရ ကြောင်ျိုးသ  ဖပ ျိုး ယခင် 

နှစ်ထက် (၃၈)  ြောခ ိုင်နှုန်ျိုးရလ ြော့်နည်ျိုးခ ့်ပါသည်။ 
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 ရ  ျိုးမ ြူရ ျိုးဆ ိုင် ြောရဆျိုးတကကသ ိုလ် ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င်ျိုး စ  ကံ န်ျိုးစ စစသံ်ိုျိုး 

သပ်မခင်ျိုးလိုပ်ငနျ်ိုး  ြောျိုး ရဆြောင် ွက် န် က  ်ျိုးက ငပ်ညြော ှင်   ှ မခင်ျိုး၊ စ  ံက နျ်ိုးစ စစသံ်ိုျိုးသပ်ရ ျိုး 

နည်ျိုးပညြောဆ ိုင် ြောသင်တနျ်ိုး  ြောျိုး လ ိုအပရ်နရသျိုးမခင်ျိုး၊ တကကသ ိုလ်တ င် ြ  ွေ့စည်ျိုးထြောျိုးသည့်် 

စ  ံက နျ်ိုးစ စစ်သံိုျိုးသပ်ရ ျိုးဌြောနခ  ၏ ဝန်ထ ်ျိုး  ြောျိုး ှြော ပညြောသင် ကြောျိုးရ ျိုးဝန်ထ ်ျိုး  ြောျိုးမြစ်သမြင့်် 

သင် ကြောျိုးရ ျိုးလိုပင်န်ျိုး  ြောျိုးက ို တစ်ဖပ  င်နက်ရဆြောင် ွက်ရန မခင်ျိုး၊ စ  ကံ န်ျိုးစ စစသံ်ိုျိုးသပ်ရ ျိုး 

ဌြောနခ  သ ျိုးသနိ်ု့ဝန်ထ ်ျိုး  ြောျိုးအမြစ် ခနိ်ု့ထြောျိုးတြောဝန်ရပျိုး န်လ ိုအပ်ရနရသျိုးမခင်ျိုး၊ အဆင့််မ င့်် 

က န်ျိုးဂ္ဏန်ျိုး  ြောျိုး ခ  မခ ်ျိုးစ တ်မြြောရလ့်လြောသည့်် ပညြော ပ်ပ ိုင်ျိုး (Advance Excel)တ င် အြောျိုးနည်ျိုး 

 ှု  ြောျိုး ှ မခင်ျိုးနှင့်် သင်တန်ျိုး  ြောျိုးပ ိုို့ခ ရပျိုး နလ် ိုအပ်မခင်ျိုး၊ အစ  င်ခစံြောရ ျိုးသြောျိုးမပ စို န်အတ က် 

လ ိုအပ်သည့်် အခ က်အလက်  ြောျိုးက ို ပညြောသင်ကြောလရနှောက်ပ ိုင်ျိုး ှသြော   ှ န ိုင်မခင်ျိုးရ ကြောင့်် 

အစ  င်ခံစြောအြောျိုး ပညြောသငက်ြောလဖပ ျိုးဆံိုျိုးဖပ ျိုးရနှောက် ှသြော မပင်ဆင် န် သင့််ရလ ြော်မခင်ျိုးနငှ့်် 

အစ  င်ခံစြော ရ ျိုးသြောျိုး န်အတ က် Input Tool အြောျိုး မပ စို ြောတ င် သင်တန်ျိုး  ြောျိုးပံ့်ပ ိုျိုး န် လ ိုအပ် 

ရနရသျိုးမခင်ျိုး အစ ှ သည့် ်အခက်အခ   ြောျိုးက ို ကကံ ရတ ွေ့ခ ့် ရ ကြောင်ျိုးသ  ပါသည်။ 

၁၅။ အခ  ပ်အြောျိုးမြင့်် ဦျိုးစ ျိုးဌြောနအသ ျိုးသ ျိုး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနှစ် အတ ငျ်ိုး  ဌြောနအလ ိုက် ADS 

M&E Framework   ြောျိုးတ င် ပါဝင်ရနသည့်် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်  ြောျိုးအြောျိုး ရဆြောင် ကွ် ြောတ င် 

တ ိုျိုးတက် ှုအရမခအရန  ြောျိုး၊ ကကံ ရတ ွေ့ သည့်် အခက်အခ ၊ အြောျိုးနည်ျိုးခ က်၊ အြောျိုးသြောခ က်  ြောျိုး၊ 

နည်ျိုးပညြောအခက်အခ   ြောျိုးက ို ရလ့်လြော၍ ကဏ္ဍအလ ိုက်၊ သက်ဆ ိုင် ြောဌြောနအလ ိုက် ည  န ှုငျ်ိုး 

ရဆြောင် ွက်  ည့််အခ က ် ြောျိုး၊ အကကံမပ ခ က်  ြောျိုး ပ ို  ို ှင်ျိုးလငျ်ိုးစ ြော သ  ှ န ိုင် ည်မြစ်ဖပ ျိုး ရ ှွေ့ဆက် 

လက်ရဆြောင် ွက်  ည့်် လိုပင်န်ျိုးစဉ်  ြောျိုးအြောျိုး ခ  ှတ်န ိုင်မခင်ျိုးမြင့်် ဌြောနအလ ိုက် ဝနက်က ျိုးဌြောန၏ 

လိုပ်ငန်ျိုး  ြောျိုးအြောျိုး ပ ို  ိုထ ရ ြောက်ရအြောင်မ ငစ် ြော အရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် ွက်သ ြောျိုးန ိုင် ည် 

မြစ်ပါသည်။  

 

 


