
MYSAP စီမံကိန္း၏ အကူအညီျဖင့္ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မိုက္ဆီလီခြန္ေက်းရြာတြင္ ဦးစိုင္းဆမ္တစ္၏ 
ပတ္လည္တြင္ ေရေျမာင္းပါရွိသည့္စပါးခင္းတြင္ ငါးေရာေႏွာေမြးျမဴနိုင္ရန္ ေျမတူးစက္ငွာရမ္းၿပီးျပဳျပင္တူးေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ စပါးစိုက္ခင္း ၀.၆ ဟက္တာ (၁.၅ 
ဧက) တြင္ ၀.၃၁ ဟက္တာ (၀.၇၇ ဧက) ၌ ငါးေမြးၿပီး ၀.၂၉ ဟက္တာ (၀.၇၃ ဧက) ၌ စပါးစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ စိုက္ကြက္ပုံံစံကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္းမ်ား

စပါး-ငါး စိုက္ခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမႈ
က်ဳိင္းတုံစမ္းသပ္စိုက္ခင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

MYSAP စီမံကိန္းအေနျဖင့္ စပါး-ငါးစိုက္ခင္းတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ငါးေမြး 
ရန္ေရျပင္ကို စိုက္ခင္း၏ ၅-၁၀% သာလွ်င္အသုံးျပဳရန္ အႀကံျပဳထား 
ေသာ္လည္း ႏွစ္မ်ားစြာကေဆာင္ရြက္လာသည့္ ဦးစိုင္းဆမ္တစ္ ၏ 
စပါးခင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ ငါးေမြးရန္ေရနက္ေျမာင္း ဧရိယာ 
၅၁.၃% ႏွင့္ စပါးစိုက္ ဧရိယာ ၄၈.၇% ကိုသာလွ်င္ ခြဲျခားနိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

စိုက္ပ်ိဳးရက္ ၁၂၀ တြင္ ရိတ္သိမ္းနိုင္သည့္ SR456 ေရႊျပည္ေအး 
စပါးကုိ ေႏြရာသီတြင္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
၁၈ တြင္ (၂.၅-၃.၅) စင္တီမီတာအရြယ္ မ်ိဳးျမႇင့္ တီးလားပီးယား 
GIFT သားေပါက္ ၈၃၀ ႏွင့္ ေရႊဝါငါးၾကင္း (၁၀.၀-၁၄.၀) စင္တီမီတာ 
ရွိ ငါးသန္ႀကီး ၈၀ ကို စပါး-ငါးစိုက္ခင္းတြင္ ေမြးျမဴရန္ MYSAP မွ 
ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ မတ္လ ၆ ရက္တြင္ GIFT သားေပါက္ 
၁၄၆၀ ကို ထပ္မံထည့္ေမြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေမြးျမဴငါး 
ေကာင္ေရမွာ ၂,၃၇၀ ျဖစ္ၿပီး GIFT ၂,၂၉၀ ႏွင့္ ေရႊဝါငါးၾကင္း ၈၀ ပါဝင္ 
ပါသည္။

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေႏြစပါးခင္းတြင္ မည္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးကိုမွအသုံးမျပဳခဲ့ပါ။ ၂၀၂၀ ေမလတြင္ ရိတ္သိမ္းခဲ့ရာစပါး ၂,၃၂၀ ကီလို (၇၁.၁၇ တင္း) 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြမွာ ၆၉၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အရင္းအႏွီးမွာ ၁၆၇,၇၅၀ က်ပ္ ျဖစ္၍ ေႏြစပါးမွ အသားတင္အျမတ္ေငြ ၅၂၈,၂၅၀ က်ပ္ 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စပါးအထြက္မွာ ၁,၆၈၀ ကီလို (၅၁.၅၃ တင္း) ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ စပါးအထြက္မွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃၈.၁% ပိုမိုပါသည္။

မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္း မည္သည့္ပိုးသတ္ေဆးကိုမွ အသုံးမျပဳခဲ့ပါ။ ၂၀၂၀ နိုဝင္ဘာတြင္ ရိတ္သိမ္းခဲ့ရာ စပါး ၂,၀၈၀ ကီလို (၆၃.၈ တင္း) ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း ၅၄၆,၀၀၀ က်ပ္ ရရွိၿပီး အရင္းအႏွီးမွာ ၁၀၀,၂၅၀ က်ပ္ ျဖစ္၍ မိုးစပါးမွ အသားတင္အျမတ္မွာ ၄၄၅,၇၅၀ က်ပ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဦးစိုင္းဆမ္တစ္ ႏွင့္ ၎၏ စပါး-ငါး စမ္းသပ္စိုက္ခင္းတြင္ 
စပါးစိုက္ေနစဥ္

စပါး-ငါး စမ္းသပ္စိုက္ခင္းတြင္ MYSAP မွ ေထာက္ပံ့ေသာ GIFT  
တီလားပီးယား ငါးသားေပါက္မ်ားကုိ စတင္ထည့္ေပးစဥ္

ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (MYSAP) ကို ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ ဂ်ာမနီစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း ဝန္ႀကီး 
ဌာန (BMZ) တုိ႔က ရံပုံေငြပံ့ပိုးၿပီး၊ GIZ-GmbH၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ WorldFish Myanmar တုိ႔က GIZ ၏ အေထာက္အပံ့သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဤစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ပါသည္။ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အ႐ုဏ္ဦး၊ BRAC Myanmar ႏွင့္ Malteser International အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ ထပ္ဆင့္တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။



ငါးေမြးျမဴသည့္အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ GIFT တီလားပီးယာသည္ ၃၁၀ ဂရမ္ (၁၉.၄ က်ပ္သား)၊ ေရႊဝါငါးၾကင္းသည္ ၁,၃၇၁ ဂရမ္ 
(၈၅.၇ က်ပ္သား) အထိႀကီးထြားပါသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရွင္သန္ႏႈန္းအေနျဖင့္ GIFT တီလားပီးယားမွာ ၇၇%၊ ေရႊဝါငါၾကင္းမွာ ၇၉% ရွိပါသည္။

inlandmysap@cgiar.org

MYSAP စီမံကိန္းမွ သင္ျပသည့္အတုိင္း စပါး-ငါး စိုက္ခင္းကို စနစ္တက်ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ၿပီး GIFT တီလားပီးယား ႏွင့္ ေရႊဝါငါၾကင္း သားေပါက္မ်ား 
ကိုလည္း စပါးခင္းတြင္ ေမြးျမဴခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေႏြစပါး ႏွင့္ မိုးစပါး ႏွစ္သီးစားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ စုစုေပါင္းစပါးအထြက္မွာ ပုံမွန္ထက္ ၃၂% 
ပိုမို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုင္းဆမ္တစ္က ရွင္းျပပါသည္။ 

ေမြးျမဴထားေသာငါး အခ်ိဳ႕ကုိ ၂၀၂၀ နုိဝင္ဘာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ဖမ္းယူခ့ဲရာ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ တီလားပီးယားတစ္ေကာင္လွ်င္ ၂၇၁ ဂရမ္ (၁၇ က်ပ္သား)၊ 
ေရႊဝါငါးၾကင္း တစ္ေကာင္လွ်င္ ၁,၃၅၈ ဂရမ္ (၈၅ က်ပ္သား) အထိႀကီးထြားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္ ဦးစိုင္းဆမ္တစ္အေနျဖင့္ အလြန္ေက်နပ္ 
ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရပါသည္။ ေမြးျမဴထားေသာ ငါးအားလုံးကို ၂၀၂၁ ေဖာ္ဝါရီ ၂၁-၂၃ တြင္ ထုတ္ေဖာ္ဖမ္းယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ငါးသားေပါက္ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ငါးအစာအတြက္ ဦးစိုင္းဆမ္တစ္ ကုန္က်ေသာရင္းႏွီးေငြစုစုေပါင္းမွာ ၅၄၇,၈၀၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
မိတ္ေဆြမ်ားကို ဟင္းစားေပးျခင္းႏွင့္ မိသားစုစားသုံးေသာ တန္ဘိုးစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ေငြ ၁,၈၈၃,၂၅၀ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြသားျဖင့္တြက္ပါက 
အျမတ္ေငြမွာ ၁,၃၃၅,၄၄၇ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြ ဝင္/ထြက္
( က်ပ္ )

စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း စပါးခင္းတြင္ 
ငါးေမြးျခင္း

စုစုေပါင္း စပါး-ငါး 
စိုက္ခင္း

ေႏြစပါး မိုးစပါး

ရင္းႏွီးကုန္က်ေငြ ၁၆၇,၇၅၀ ၁၀၀,၂၅၀ ၅၄၇,၈၀၃ ၈၁၃,၈၀၃

ဝင္ေငြ ၆၉၆,၀၀၀ ၅၄၆,၀၀၀ ၁,၈၈၃,၂၅၀ ၃,၁၂၅,၂၅၀

အသားတင္အျမတ္ေငြ ၅၂၈,၂၅၀ ၄၄၅,၇၅၀ ၁,၃၃၅,၄၄၇ ၂,၃၀၉,၄၄၇

MYSAP စီမံကိန္း၏အကူအညီျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ မုိက္ဆီလီခြန္ေက်းရြာ ဦးစုိင္းဆမ္တစ္၏ ၀.၆ ဟက္တာ (၁.၅ ဧက) စပါး-ငါး 
ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စိုက္ခင္းမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း စပါး ၄,၄၀၀ ကီလို (၁၃၅ တင္း) ရရွိပါသည္။ ေရသြင္းစိုက္ေႏြစပါး SR456 ၂,၃၂၀ ကီလို (၇၁.၁၇ တင္း) ႏွင့္ 
မိုးစပါး RO428 ၂,၀၈၀ ကီလို (၆၃.၈ တင္း) ျဖစ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ရာတြင္ မည္သည့္ပိုးသတ္ေဆးကိုမွအသုံးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ကိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ငါး ၆၈၉.၅ ကီလို (၄၂၃ ပိႆာ) ကိုလည္းပူးတြဲ ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ တီလားပီးယာ ၅၄၆ ကီလို (၃၃၅ ပိႆာ)၊ ေရႊဝါငါးၾကင္း 
၈၆.၅ ကီလို (၅၃ ပိႆာ) ႏွင့္ ငါးရံ့ ငါးခူ ႏွင့္ တိုင္းရင္းငါးငယ္မ်ား ၅၇ ကီလို (၃၅ ပိႆာ) ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈကာလ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေႏြစပါး ႏွင့္ မိုးစပါး ႏွစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ GIFT တီလားပီးယားႏွင့္ ေရႊဝါငါးၾကင္း တစ္ႀကိမ္ေမြးျမဴျခင္းမွ စုစုေပါင္း အသား 
တင္အျမတ္ ေငြက်ပ္ ၂,၃၀၉,၄၄၇ (USD ၁,၆၄၉.၆၀၅) ရရွိခဲ့ပါသည္။ စပါးႏွစ္သီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ အသားတင္အျမတ္ေငြ ၄၂.၂% ရရွိခဲ့ရာ (ေရသြင္းစိုက္ 
ေႏြစပါးမွ ၂၂.၉% ႏွင့္ မိုးစပါး မွ ၁၉.၃% ျဖစ္ပါသည္)။ စုစုေပါင္း အသားတင္အျမတ္ေငြ၏ ၅၇.၈% မွာ ငါးတစ္ႀကိမ္ေမြးျမဴျခင္းမွ ရရွိပါသည္။ 

က်ိဳင္းတုံ စပါး-ငါး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စိုက္ခင္းမွ 
ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည့္ ေရႊဝါငါးၾကင္း

က်ိဳင္းတုံ စပါး-ငါး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စိုက္ခင္းမွ 
ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည့္ GIFT တီလာပီးယား

ေက်းဇူးတင္လႊာ 
မူရင္းစာေစာင္ Success Story: Pilot rice-fish plot in Kengtung proves Profitable ကုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိေပးေသာ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္စိုး (WorldFish Myanmar) အား 
အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ 
မူရင္းစာေစာင္ Success Story: Pilot rice-fish plot in Kengtung proves Profitable ကုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိေပးေသာ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္စိုး (WorldFish Myanmar) အား 
အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


